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A TAM CERT MAGYARORSZÁG VIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.
 MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ ÉS FORGALMAZÓ VÁLLALATA: COKOM KFT.



BEMUTATKOZÁS:

A COKOM Könyvkiadó küldetése és vállalása a műsza-
ki diszciplínák, azon belül kiemelt területként a hegesz-
téstechnikai szakterület alapos, átfogó egyetemi szintű 
elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezése, napra 
készen tartása és átadása, a szakma felelős művelői, 
illetve alapjaival ismerkedők számára. 
A Könyvkiadó - dr. Komócsin Mihály egyetemi tanár 
által 1995-ben történt alapítása óta - számos kiadványa 
méltán alapművé vált a felsőoktatásban és az iparban 
egyaránt.
 
A Kiadó 2019-ben került a  műszaki biztonsági szol-
gáltatásban terjeszkedő magyar tulajdonú TAM CERT 
Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft tulajdonába azzal 
a céllal, hogy a hazai műszaki környezetben hiánypótló 
szakkönyvek és műszaki kiadványok további megjelen-
tetését és terjesztését végezze. 

A TAM CERT Magyarország Kft. a Kormány által kijelölt 
és Brüsszelben bejegyzett szervezetként - a műszaki 
szolgáltatások, az irányítási rendszerek és az oktatás/ 
képzés, valamint a könyvkiadás területén - olyan tudás 
és technológia transzfer képességekkel rendelkezik, 
amellyel Partnerei számára műszaki biztonsági kockáza-

tai kezeléséhez nyújt megbízható szolgáltatásokat.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Kiadói és forgalmazói tevékenység:

• Könyvkiadás és forgalmazás:
• műszaki szakkönyvek
• gyakorlati útmutatók, zsebkönyvek
• szakmaspecifikus szótárak
• egyéb kiadványok

• Nemzetközi kiadványok honosítása  
és megjelentetése

• Kiadói szakmai támogatás
• Új műszaki könyvek, kiadványok szerkesztése  

és kiadása a gazdaság résztvevőinek 
igénye szerint 
 

 

Marketing tevékenység:

• Kiadványainkban céges bemutatkozási felületet 
nyújtunk

• Szakkönyvekben szóróanyagok elhelyezése
• Marketing szaktanácsadás és kampányokban való 

közreműködés a kiadói tapasztalat és eszköztár 
segítségével

• Műszaki szakkönyvekhez, azok kiadásához  
kapcsolódó rendezvények szervezése

• könyvbemutatók
• szakmai napok
• szimpóziumok

• Cégspecifikus kiadványok készítése
• Szakmai anyagok lektorálása
• Grafikai, web design, internet kampány támogatás, 

digitális marketing 
• Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának  

biztosítása
• Doktori publikációs lehetőségek

Megrendelhető: 
cokom@cokom.hu, www.tamcert.hu

Méltán legnépszerűbb kiadványaink:


