
MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

 

Név: Kondás Béla születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles gépészmérnök BSc, 1999 ME-GÉK; okleveles kohómérnök MSc,2002 ME-KOK 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) 

adott!  

ME, MAK, Energia- és Minőségügyi Intézet – c. egyetemi docens 

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. Minőségirányítási vezető, kelet európai üzletági minőségügyi 

megbízott     

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az 

értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA 

doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Minőségügy 2017-, Járműipari minőségbiztosítás 2018-, oktatásban töltött idő:3 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

• „Úton a jövőbe: a kohászattól az autóiparig” 

Digitalizációs és autóipari workshop 

Budapest, 2018. 06. 27. 

•  „A kohászati termékek és a járműgyártás kapcsolta” 

Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Egyesülete, Technológiai Nap 

      Budapest, 2016.05.04. 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

• 17 év az iparban minőségügyi területen 

• 11 év vezetői tapasztalat 

• 5 év autóipari tapasztalat 

• 17 év nemzetközi munkatapasztalat 

• Különféle fémipari üzemegységek ISO 9001 és IATF 16949 követelmények szerinti 

minőségirányítási rendszereinek kiépítése, és sikeres tanúsíttatása 

• A teljesítőképesség és a gazdaságosság növelésére irányuló SixSigma projektek 

lebonyolítása 

• OMBKE Vaskohászati szakosztály vezetőségi tag 

 

Képesítések 

2011 Minőségirányítási menedzser- TÜV Rheinland akkreditált képzés  

(TÜV Rheinland InterCert Kft, Budapest) 

2012 SixSigma Black Belt (thyssenkrupp AG, Essen) 

2018 ISO 9001:2015 vezető auditor – IRCA/CQI akkreditált képzés 



MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

 

(Bureau Veritas Magyarország Kft, Budapest) 

2018 IATF 16949 1. és 2. fél általi auditor (VDA QMC licenc képzés) 

                          (QFD Kft, Budapest) 

2019      VDA 6.3 folyamat auditor (VDA QMC licenc képzés) 

                           (QFD Kft, Budapest) 

d)  

 


