
önkormányzat hozzáállása kifogásolható, 
másra költik a normatívát vagy nem tudnak 
megfelelő könyvtárhelyiséget biztosítani, eset
leg a könyvtáros személye sem megfelelő. 
Ezek az úgynevezett kiindulási állapotok saj
nos egységesen természetesek voltak az alap
vetően aprófalvas Somogy megyében, ahogy 
az ország más megyéiben sem ismeretlen 
problémák. Kihívások tehát voltak, vannak, 
de a fejlődés tagadhatatlanul mutatkozik már. 
Ezt felújított épületekről, új könyvtári búto
rokról és meglepően sok könyvtári rendez
vényről készült fotókkal illusztrálták az elő
adók, de ezt a tendenciát támasztotta alá a be
számolókat összegző, záró előadás is. 

A mozgókönyvtári rendszernek és az állami 
támogatásnak köszönhető változásokról készí
tett felmérést Schmidtné Bakó Tünde, a 
Megyei és Városi Könyvtár szakértő szakta
nácsadója, aki úgynevezett hasznosulási vizs
gálatának A mozgókönyvtári ellátás eredmé
nyei Somogy megyében címet adta. A 2004-es 
és a 2008-as évet vetette össze, hogy a statisz
tika módszereivel bizonyítsa a mozgókönyvtá
ri ellátás és finanszírozása jótékony hatását. 
(Felmérésének eredményei a Könyvtári Leve
lező/lap következő számában olvashatók.) • 

Búcsú Busa Margittól 

•> Korompai Gáborné 

Négy évtizedes barátságunkat szakmai mun
kánk alapozta meg. Busa Margit a hazai hír
lapirodalom első korszakának bibliográfiai 
számbavételén dolgozott, én Hajdú-Bihar me
gye sajtóbibliográfiájához gyűjtöttem az ada
tokat. Első alkalommal, amikor munkahelyem 
a Széchényi Könyvtárba küldött kutatni, a fe
lejthetetlen Balogh Gyurka és Farkas Laci bá
csi ismertetett meg Margittal, aki feltétel nél
küli bizalommal és segítőkészen fogadott. 
Neki köszönhetem, hogy Németh Mária enge
délyével a régi Hírlaptár nagy raktári munka
termében, egy előkészítő asztalnál, eredetiben 
tanulmányozhattam a védett folyóiratokat, hír
lapokat. Jól ki akartam használni az időt, így a 
nyitás órájától késő délutánig dolgoztam, 
s szinte minden alkalommal Margittal együtt 

távoztunk és villamosoztunk át Budára. Utazás 
közben nagyrészt szakmai dolgokról beszél
gettünk, többnyire a napi munkám során fel
merült problémákról, amelyek megoldásában 
sok-sok jó tanáccsal segített. 

Hamar felismertem, hogy nem csak a mun
káról, szakmánkról való gondolkodásunk ha
sonló, hanem értékrendünk is azonos. Rövide
sen meghívott magához, ahol az idős férj 
tapintatosan magunkra hagyott bennünket, 
s zavartalanul beszélgethettünk immár nem 
csak a szakmáról. így tudtam meg, hogy az 
I. világháború kitörésének évében, 1914-ben 
született, és hathetes volt, amikor édesapját a 
frontra vezényelték. A magára maradt családot 
édesanyja tartotta el, aki telefonkezelőként 
dolgozott. Ot a nagymama gondozta, nevelte, 
szoktatta pedáns rendszeretetre. Négyéves 
múlt, amikor először láthatta édesapját. Nevet
ve mesélte, hogy nehezen, sírva tanult olvasni, 
s nem is az iskola, hanem édesanyja pedagógi
ai leleményessége vezette rá az „összeolvasás" 
titkára. A későbbiekben nem jelentett gondot 
számára a tanulás. Különösen a humán tantár
gyakat, főleg az irodalmat kedvelte. Érettségi 
után, nagy örömére, szülei lehetővé tették, 
hogy egyetemen, a Pázmány Péter Tudomány
egyetem bölcsészkarán folytathassa a tanulást. 

Első sikeres kollokviumai után bekerült 
Horváth János tanítványainak szűkebb körébe, 
s rövidesen megbízást kapott az intézeti 
könyvtár kezelésére. Az átlagos hallgatóktól 
eltérően ő jóval több időt töltött mesterei, Hor
váth János és Alszeghy Zsolt társaságában, és 
így a tudományos ismeretek elsajátításán túl 
megismerhette a kutatómunka módszereit, a 
filológiai pontosság követelményeit. 

Egyetemi tanulmányai végeztével Horváth 
Jánosnál doktorált, majd beosztott középisko
lai tanárként az intézet könyvtárosa maradt -
ezzel a munkával egy életre elkötelezte magát 
a könyvek, a könyvtárak világával. 

1944 tavaszán került az Országos Széchényi 
Könyvtárba (OSZK). „Mintha templomba lép
tem volna, olyan áhítat fogott el" - emlékezett 
az első időkre, amikor még csak fél kettőig tar
tott a hivatalos munkaidő, de ő estig, zseblám
pa fénye mellett dolgozott az akkor még vil
lanyvilágítás nélküli raktárakban. Az OSZK 
Híradó egy régi számában az ostrom utáni ál
lapotokat idézte fel, amikor a múzeumkertet 
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apró parcellákra osztva konyhakertként mű
velték a tisztviselők, és az így jellemzett nehéz 
körülmények ellenére valamennyien a legna
gyobb odaadással kezdték újra a szakmai 
munkát. Ő könyvtári asszisztensként egy ideig 
a kézirattárban dolgozott, ahol önszorgalom
ból analizálta a régi versgyűjteményeket. Több 

Busa Margit 

ezer cédulát számláló sorlexikona alfabetikus 
rendben ma a debreceni egyetemi könyvtár 
kézirattárában értő kutatóra vár. 

Szívesen és nagy tisztelettel emlegette hír-
laptári főnökét, Dezsényi Bélát, aki jól ismerte 
felkészültségét és szorgalmát (ekkorra már el
készítette a szabadságharc idején megjelent 
periodikumok bibliográfiáját), s bevonta az 
MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munka
bizottságának támogatásával indult retrospek
tív magyar sajtóbibliográfia munkálataiba. Az 
öt kötetre tervezett, Ephemerides Hungaricae 
című sorozat első és második részét Busa Mar
git készítette el több évtizedes munkával. 
A nagy mű kiadása elhúzódott: az 1705 és 
1849 közötti időszak sajtóbibliográfiájának 
két kötete 1968-ban, az 1850-től 1867-ig terje
dő évek periodikumait tartalmazó kötet 1996-
ban jelent meg, többféle mutatóval, lelőhely
jegyzékkel és sajtótörténeti bibliográfiával. 

Hírlaptári munkakörében a beérkező állo
mány nyilvántartásával, ellenőrzésével, kata
logizálásával foglalkozott, majd a hírlaptári 
olvasószolgálat vezetőjeként ment nyugdíjba. 
Szerencsésnek tartotta magát, hogy a nemzeti 
műveltség olyan kincsestárában dolgozhatott, 
mint az Országos Széchényi Könyvtár. Az idő
szaki kiadványokkal való foglalatosságot élve
zetesnek tekintette, napi munkája mellett fo

lyamatosan gyűjtötte az adatokat az őt érdeklő 
témákhoz. Egy-egy érdekes „felfedezését" 
a szaksajtóban publikálta. Hetvenéves korára 
közel száz szakcikkét tartotta számon. 

Sorsa több mint harminc esztendei aktív 
nyugdíjas időszakkal ajándékozta meg. Füg
getlenségét úgy értékelte, hogy ezzel az övé 

lett minden könyvtár. Ku
tatómunkáját fővárosi és 
vidéki könyvtárakban 
folytathatta, immár abban 
a témakörben, ami diákko
ra óta a legkedvesebb volt 
számára: Kazinczy Ferenc 
életműve. Nyugdíjas évei
nek nagy részét Kazinczy-
kutatásokra fordította, az 
életmű teljességre törekvő 
bibliográfiáján dolgozott, 
kereste a módot a munkája 
közben talált, addig isme

retlen írások publikálására. így adódott lehető
ség a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 
jóvoltából Kazinczyné Török Sophie levelezé
sének közzétételére 1986-ban. 

Valamennyi könyvtárban, kutatóhelyen szí
vesen látott vendég volt, olyan kollégák fogad
ták, akiknek korábban ő adott szakmai segítsé
get. Ahová személyesen nem jutott el, onnan 
levelezés útján szerezte meg a munkájához 
szükséges adatokat. A Kazinczy-család leszár
mazottai közül 17 személlyel tartott kapcsola
tot. A Sátoraljaújhelyen működő Kazinczy Fe
renc Társaságnak megalakulása óta tagja volt, 
1986-ban az elsők között kapta meg a társaság 
emlékérmét és tiszteletbeli tagságát. 

O, aki irodalomtörténészként is avatott kéz
zel nyúlt Kazinczy munkásságának egy-egy 
darabjához - ahogy erről tanulmányai, közle
ményei tanúskodnak - , igencsak alázatos és 
áldozatos munkával valósította meg Kazinczy 
„irodalmi korszakot szervező, nagyon gazdag 
munkásságának személyi bibliográfiáját", 
amelynek első kötete (1775-1980) Miskolcon 
jelent meg, majd a következő tízéves kumulá
ciót a Kazinczy Társaság adta ki. A további ré
szeket 2000-ig a társaság Széphalom című év
könyve közölte. 

Élete nagy ajándékaként értékelte a Kazin-
czy-biblia megjelenését. Egy rádióriportban 
meghatódottan mesélte, hogy a sors különös 
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önkormányzat hozzáállása kifogásolható, 
másra költik a normatívát vagy nem tudnak 
megfelelő könyvtárhelyiséget biztosítani, eset
leg a könyvtáros személye sem megfelelő. 
Ezek az úgynevezett kiindulási állapotok saj
nos egységesen természetesek voltak az alap
vetően aprófalvas Somogy megyében, ahogy 
az ország más megyéiben sem ismeretlen 
problémák. Kihívások tehát voltak, vannak, 
de a fejlődés tagadhatatlanul mutatkozik már. 
Ezt felújított épületekről, új könyvtári búto
rokról és meglepően sok könyvtári rendez
vényről készült fotókkal illusztrálták az elő
adók, de ezt a tendenciát támasztotta alá a be
számolókat összegző, záró előadás is. 

A mozgókönyvtári rendszernek és az állami 
támogatásnak köszönhető változásokról készí
tett felmérést Schmidtné Bakó Tünde, a 
Megyei és Városi Könyvtár szakértő szakta
nácsadója, aki úgynevezett hasznosulási vizs
gálatának A mozgókönyvtári ellátás eredmé
nyei Somogy megyében címet adta. A 2004-es 
és a 2008-as évet vetette össze, hogy a statisz
tika módszereivel bizonyítsa a mozgókönyvtá
ri ellátás és finanszírozása jótékony hatását. 
(Felmérésének eredményei a Könyvtári Leve
lező/lap következő számában olvashatók.) • 

Búcsú Busa Margittól 

•> Korompai Gáborné 

Négy évtizedes barátságunkat szakmai mun
kánk alapozta meg. Busa Margit a hazai hír
lapirodalom első korszakának bibliográfiai 
számbavételén dolgozott, én Hajdú-Bihar me
gye sajtóbibliográfiájához gyűjtöttem az ada
tokat. Első alkalommal, amikor munkahelyem 
a Széchényi Könyvtárba küldött kutatni, a fe
lejthetetlen Balogh Gyurka és Farkas Laci bá
csi ismertetett meg Margittal, aki feltétel nél
küli bizalommal és segítőkészen fogadott. 
Neki köszönhetem, hogy Németh Mária enge
délyével a régi Hírlaptár nagy raktári munka
termében, egy előkészítő asztalnál, eredetiben 
tanulmányozhattam a védett folyóiratokat, hír
lapokat. Jól ki akartam használni az időt, így a 
nyitás órájától késő délutánig dolgoztam, 
s szinte minden alkalommal Margittal együtt 

távoztunk és villamosoztunk át Budára. Utazás 
közben nagyrészt szakmai dolgokról beszél
gettünk, többnyire a napi munkám során fel
merült problémákról, amelyek megoldásában 
sok-sok jó tanáccsal segített. 

Hamar felismertem, hogy nem csak a mun
káról, szakmánkról való gondolkodásunk ha
sonló, hanem értékrendünk is azonos. Rövide
sen meghívott magához, ahol az idős férj 
tapintatosan magunkra hagyott bennünket, 
s zavartalanul beszélgethettünk immár nem 
csak a szakmáról. így tudtam meg, hogy az 
I. világháború kitörésének évében, 1914-ben 
született, és hathetes volt, amikor édesapját a 
frontra vezényelték. A magára maradt családot 
édesanyja tartotta el, aki telefonkezelőként 
dolgozott. Ot a nagymama gondozta, nevelte, 
szoktatta pedáns rendszeretetre. Négyéves 
múlt, amikor először láthatta édesapját. Nevet
ve mesélte, hogy nehezen, sírva tanult olvasni, 
s nem is az iskola, hanem édesanyja pedagógi
ai leleményessége vezette rá az „összeolvasás" 
titkára. A későbbiekben nem jelentett gondot 
számára a tanulás. Különösen a humán tantár
gyakat, főleg az irodalmat kedvelte. Érettségi 
után, nagy örömére, szülei lehetővé tették, 
hogy egyetemen, a Pázmány Péter Tudomány
egyetem bölcsészkarán folytathassa a tanulást. 

Első sikeres kollokviumai után bekerült 
Horváth János tanítványainak szűkebb körébe, 
s rövidesen megbízást kapott az intézeti 
könyvtár kezelésére. Az átlagos hallgatóktól 
eltérően ő jóval több időt töltött mesterei, Hor
váth János és Alszeghy Zsolt társaságában, és 
így a tudományos ismeretek elsajátításán túl 
megismerhette a kutatómunka módszereit, a 
filológiai pontosság követelményeit. 

Egyetemi tanulmányai végeztével Horváth 
Jánosnál doktorált, majd beosztott középisko
lai tanárként az intézet könyvtárosa maradt -
ezzel a munkával egy életre elkötelezte magát 
a könyvek, a könyvtárak világával. 

1944 tavaszán került az Országos Széchényi 
Könyvtárba (OSZK). „Mintha templomba lép
tem volna, olyan áhítat fogott el" - emlékezett 
az első időkre, amikor még csak fél kettőig tar
tott a hivatalos munkaidő, de ő estig, zseblám
pa fénye mellett dolgozott az akkor még vil
lanyvilágítás nélküli raktárakban. Az OSZK 
Híradó egy régi számában az ostrom utáni ál
lapotokat idézte fel, amikor a múzeumkertet 

1 8 " K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . m á j u s 

apró parcellákra osztva konyhakertként mű
velték a tisztviselők, és az így jellemzett nehéz 
körülmények ellenére valamennyien a legna
gyobb odaadással kezdték újra a szakmai 
munkát. Ő könyvtári asszisztensként egy ideig 
a kézirattárban dolgozott, ahol önszorgalom
ból analizálta a régi versgyűjteményeket. Több 

Busa Margit 

ezer cédulát számláló sorlexikona alfabetikus 
rendben ma a debreceni egyetemi könyvtár 
kézirattárában értő kutatóra vár. 

Szívesen és nagy tisztelettel emlegette hír-
laptári főnökét, Dezsényi Bélát, aki jól ismerte 
felkészültségét és szorgalmát (ekkorra már el
készítette a szabadságharc idején megjelent 
periodikumok bibliográfiáját), s bevonta az 
MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munka
bizottságának támogatásával indult retrospek
tív magyar sajtóbibliográfia munkálataiba. Az 
öt kötetre tervezett, Ephemerides Hungaricae 
című sorozat első és második részét Busa Mar
git készítette el több évtizedes munkával. 
A nagy mű kiadása elhúzódott: az 1705 és 
1849 közötti időszak sajtóbibliográfiájának 
két kötete 1968-ban, az 1850-től 1867-ig terje
dő évek periodikumait tartalmazó kötet 1996-
ban jelent meg, többféle mutatóval, lelőhely
jegyzékkel és sajtótörténeti bibliográfiával. 

Hírlaptári munkakörében a beérkező állo
mány nyilvántartásával, ellenőrzésével, kata
logizálásával foglalkozott, majd a hírlaptári 
olvasószolgálat vezetőjeként ment nyugdíjba. 
Szerencsésnek tartotta magát, hogy a nemzeti 
műveltség olyan kincsestárában dolgozhatott, 
mint az Országos Széchényi Könyvtár. Az idő
szaki kiadványokkal való foglalatosságot élve
zetesnek tekintette, napi munkája mellett fo

lyamatosan gyűjtötte az adatokat az őt érdeklő 
témákhoz. Egy-egy érdekes „felfedezését" 
a szaksajtóban publikálta. Hetvenéves korára 
közel száz szakcikkét tartotta számon. 

Sorsa több mint harminc esztendei aktív 
nyugdíjas időszakkal ajándékozta meg. Füg
getlenségét úgy értékelte, hogy ezzel az övé 

lett minden könyvtár. Ku
tatómunkáját fővárosi és 
vidéki könyvtárakban 
folytathatta, immár abban 
a témakörben, ami diákko
ra óta a legkedvesebb volt 
számára: Kazinczy Ferenc 
életműve. Nyugdíjas évei
nek nagy részét Kazinczy-
kutatásokra fordította, az 
életmű teljességre törekvő 
bibliográfiáján dolgozott, 
kereste a módot a munkája 
közben talált, addig isme

retlen írások publikálására. így adódott lehető
ség a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 
jóvoltából Kazinczyné Török Sophie levelezé
sének közzétételére 1986-ban. 

Valamennyi könyvtárban, kutatóhelyen szí
vesen látott vendég volt, olyan kollégák fogad
ták, akiknek korábban ő adott szakmai segítsé
get. Ahová személyesen nem jutott el, onnan 
levelezés útján szerezte meg a munkájához 
szükséges adatokat. A Kazinczy-család leszár
mazottai közül 17 személlyel tartott kapcsola
tot. A Sátoraljaújhelyen működő Kazinczy Fe
renc Társaságnak megalakulása óta tagja volt, 
1986-ban az elsők között kapta meg a társaság 
emlékérmét és tiszteletbeli tagságát. 

O, aki irodalomtörténészként is avatott kéz
zel nyúlt Kazinczy munkásságának egy-egy 
darabjához - ahogy erről tanulmányai, közle
ményei tanúskodnak - , igencsak alázatos és 
áldozatos munkával valósította meg Kazinczy 
„irodalmi korszakot szervező, nagyon gazdag 
munkásságának személyi bibliográfiáját", 
amelynek első kötete (1775-1980) Miskolcon 
jelent meg, majd a következő tízéves kumulá
ciót a Kazinczy Társaság adta ki. A további ré
szeket 2000-ig a társaság Széphalom című év
könyve közölte. 

Élete nagy ajándékaként értékelte a Kazin-
czy-biblia megjelenését. Egy rádióriportban 
meghatódottan mesélte, hogy a sors különös 
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kegyéből a tenyerébe simult Kazinczy kézira
tos szövege a bibliáról - amit Biblia Kazinczy 
Ferenc szavaival címen //. János Pál pápa ma
gyarországi látogatása tiszteletére adott ki a 
Cserépfalvi Könyvkiadó. Szerkesztette, a szö
veget gondozta, a jegyzeteket és az utószót is 
ő írta. Amit az utószóban megfogalmazott a 
műről, híven tükrözi Busa Margit hitbéli meg
győződését és vallásos lelkületét: „Kazinczy 
Ferenc ökumenikus Bibliával tanít minket: fo
galmazta református hittel, teljesebbé tette a 
katolikus és evangélikus hit adataival, befejez
te katolikus imakönyv könyörgéseit kiegészít
ve a maga református lelkiségű imáival." 

1995 karácsonyára boldogan küldte el Kazin
czy Ferenc utazásai című könyvét, amelyben az 
ő gondos válogatása segítségével „Kazinczy 
Ferenc személyes élményeinek tükrében mint
egy csodálatos film pereg le szemünk előtt a 
messze évtizedek magyar kultúrtörténete" - ol
vasható az előszóban. 

Fogyatkozó fizikai erővel, de folyamatosan 
dolgozott, azzal a meggyőződéssel, hogy jó 
ügyet szolgál. Azt vallotta: ha csak egy ember
nek is segíthetett, már nem dolgozott hiába. 

Amikor munkáinak megjelentetése ügyében 
fáradozott, nem az egyéni hiúság vezette, ha
nem a segíteni akarás, munkájáért nem várt ju
talmat. 

Természetesen ő is örült az elismerésnek, s 
ilyet jószerével csak élete utolsó éveiben kapott. 
1998-ban Szinnyei József-díjban részesült, 
2005-ben boldogan újságolta: „munkásságom
mal az internetre kerültem!" A legnagyobb öröm 
akkor érte, amikor szeretett munkahelyétől, a 
Széchényi Könyvtártól 2006-ban a Bibliothe-
caria Emerita kitüntető címet kapta. 2009. márci
us 6-án a Teremtő különös kegyéből csendesen 
elszenderült. Eredményekben gazdag, áldozatos 
élete lezárult, öröksége reánk maradt. • 

Az olvasó 
írások Lakatos András tiszteletére 
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Busa Margit írógépe 

Az Országos Szé
chényi Könyvtár és 
az Osiris Kiadó kö
zös kiadásában, a 
Magyar Könyv Ala
pítvány támogatásá
val, Fogarassy Mik
lós szerkesztésében 
megjelent Az olva
só című kötet. 

A kiadvány úgy
nevezett Festschrift, 
olyan könyv, amel
lyel barátok, kollé
gák róják le tiszteletüket egy megbecsült és 
hozzájuk különösen közel álló pályatársuk 
előtt. Lakatos András, az OSZK nemrég nyuga
lomba vonult, ám mindannyiunk szerencséjére 
ma is köztünk dolgozó, a 65. születésnapját 
nemrég betöltött munkatársa - noha a kötethez 
csatolt bibliográfia értékes publikációiról is 
számot ad - mindenekelőtt afféle jó értelemben 
vett szürke eminenciása a magyar irodalomnak: 
rendkívüli tudását, empátiáját, műértését mint 
számos magyar író, költő, elméletíró és könyv
táros támasza és tanácsadója, értő olvasója és 
baráti kritikusa gyümölcsöztette. 

Az olvasó - ez volt a címe Spiró György ró
la mintázott kulcsnovellájának, s ugyanezt a 
címet viszi tovább a kötetben Kenedi János 
emlékezése is. Ugyancsak a Lakatos András
hoz fűződő emlékeit, életében, pályáján betöl
tött szerepét írja meg Boka László, Fogarassy 
Miklós, Nóvé Béla, Kőszeg Ferenc és Szilágyi 
Sándor. Köszöntőt írt Réz Pál. Verssel tiszte
leg Bertók László, Kukorelly Endre és Várady 
Szabolcs. A kötet számára írt esszét, tanul
mányt Csűrös Miklós, Dalos György, 
Gyurgyák János, Kis János, Radnóti Sándor, 
Tamás Attila, Vajda Kornél és Wilheim And
rás, novellát Spiró György. És ebben a kötet
ben olvasható Fodor Géza utolsó írása is, me
lyet váratlan halála szakasztott félbe. Az 
anyagot Tokaji Nagy Erzsébet életmű-bibliog
ráfiája egészíti ki. • 
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MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
nemzeti minőségpolitikai szakfolyóirat 

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) „Minőség és Megbízha
tóság" című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát kéthavonta, évente 6 füzetben közel 3000 
példányban az Iparfejlesztési Közalapítvány közreműködésével és feltüntetett jogi tagjainak tá
mogatásával adja ki. 
A 43. évfolyamába lépett és 2009-től elektronikus formában is megjelenő szakfolyóirat célja a ma
gyar minőség ügyének szolgálata, a minőséggel kapcsolatos korszerű ismeretek közlése, és lehető
ség biztosítása a magyar gazdaság és közszféra szereplőinek a hazai tapasztalatok bemutatására. 
A minőség tervszerű szabályozása ma már nem csak az ipari termeléshez kapcsolódó fogalom. 
A minőségirányítási rendszerek - az ISO 9000, a teljes körű minőségirányítás (TQM) stb. - alkalma
zása az ipari termelésen túl teret nyert a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban és 
az emberi tevékenység szinte minden területén. Ezen rendszerek ismereté ma már nélkülözhetet
len minden olyan szervezet, intézmény számára, amely tevékenységének, szolgáltatásának színvo
nalát a korszerű nemzetközi követelményekhez kívánja igazítani. 

A Minőség és Megbízhatóság 
tájékoztatja olvasóit a minőségügy fontos hazai és nemzetközi eseményeiről, és közli a minőséggel 

kapcsolatos korszerű ismereteket. Rendelje meg az alábbi megrendelőlap visszaküldésével: 

Megrendelés 
Postázási cím: 
Cégnév: Név : 
Ir. szám: Város: Utca: 
Elektronikus cím: @ 
Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől): Adószám: 
Cégnév: 
Ir. szám: Város: Utca: 
Ügyintéző: Telefon: Fax: e-mail: @ 

1. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat nyomtatott és elektronikus változatát, en
nek együttes ára 12 000 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 13 860 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: [ 
2. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" eddigiek szerinti nyomtatott füzeteinek postai megkül
dését, amelynek ára 7200 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 8 820 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: 
3. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" elektronikus változatát, amelynek ára 6000 Ft + 5% ÁFA 
(összesen: 6 300 Ft/év) 

igen 
Megrendelésem visszavonásig érvényes; tudomásul veszem, hogy a kiadó évente számláz, és fenntartja 
a jogot az előfizetési díj módosítására előzetes időbeni tájékoztatás mellett. 

Kelt: 

(P.H.) 

(cégszerű) aláírás 

A megrendelést a következő címre kérjük: EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21. 
Tel: (06 1) 212-8803 • Fax: (06 1) 212-7638 • E-mail: info@eoq.hu 
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