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MEGHÍVÓ
EOQ MNB Feketeöves Statisztikus tanfolyamra
Helyszín:
EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
Időpontok: 2018. november 9. és 15-16.
Jelentkezési határidő: 2018. november 5.
Az EOQ MNB segítséget nyújt azoknak a minőségügyi szakembereknek, akik a
működésfejlesztést a folyamatok hatékonyságának növelésében látják. E képzés a Hat Szigma
és Lean programokat tervező vagy a programokban résztvevők számára hasznos, de a
tanfolyamon nyújtott ismeretek bármely területen – ahol a véletlen által befolyásolt adatokat
gyűjtenek és elemeznek – felhasználhatóak a döntéshozatal alátámasztására.
A tanfolyam során az elméleti oktatás szorosan kapcsolódik a gyakorlathoz. A tanfolyamon
mindenki saját (hozott) számítógépén a Minitab statisztikai szoftvert használja, amely
nemcsak útmutatást ad a statisztikai eszköz kiválasztásához, de sok esetben segít az
adatgyűjtésben, elvégzi az elemzést, sőt még az értékelést és a következtetéseket is
szolgáltatja. Az oktatáshoz szükséges szoftvert a képzés idejére a résztvevők megkapják.
A számítógéppel szembeni követelmény megtekinthető: http://www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm.
A képzés a fejlett matematikai eszközök elméletével és gyakorlatával foglalkozik, amely
kiterjed a hipotézis-vizsgálatokra, variancia-analízisre, regresszióra, mérőrendszer-elemzésre
és kísérlettervezésre.
A tanfolyam tematikája megtekinthető: http://www.lkq.hu/szigma/files/temaf.pdf
A tanfolyamon résztvevők „Részvételi igazolás”-t kapnak a tanfolyam elvégzéséről. Akik a
kérik az „EOQ MNB Feketeöves Statisztikus” tanúsítványt, egy sikeres önálló záró
dolgozattal (melyet konzultáció segít) azt egyszerűen megszerezhetik.
A tanfolyam előadója: Lakat Károly (EOQ Minőségügyi szakértő, L.K. Quality Bt., a
MINITAB szoftverek hazai forgalmazója), aki ezen a területen többéves szakmai gyakorlattal
és oktatási tapasztalattal rendelkezik.
A háromnapos Feketeöves Statisztikus képzés részvételi díja:
120 000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj magában foglalja a „Részvételi igazolás”-t, a tananyagot, valamint – a sikeres
vizsgát jelentő elfogadott záró dolgozat esetén – az „EOQ MNB Feketeöves Statisztikus”
tanúsítványt, továbbá minden nap az ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt a tanfolyam ideje
alatt. A vizsgaismétlés díja: 21 000,- Ft + ÁFA.
A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el.
Azok részére, akik az EOQ MNB által szervezett Zöldöves Statisztikus vagy Hat Szigma
Zöldöves minőségügyi szakember tanúsítvánnyal rendelkeznek, továbbá egy cégtől 2 főnél
több résztvevő számára – egyéni megállapodás alapján – a részvételi díjból kedvezményt
adunk.
Mh_FS_181109

1/5

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre egy
szintentartó tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ
MNB tagság nem kötelező, de – mivel 10 kreditpontot is jelent – erősen ajánlott.
Ugyanis az EOQ MNB tagság esetén jobban biztosított a minőségügyi ismeretek
változásának nyomon követése, ami alapvető elvárás az EOQ MNB tanúsítvánnyal
rendelkezők számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek csak a lejárat évében
lesz lehetőségük a tanúsítvány megújítására szintentartó tanfolyam keretében. Azután
csak új tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga esetén szerezhetik meg ismét az adott
tanúsítványt. Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a tanúsítványt a lejárat
évét követő év végéig újíthatják meg a speciális szintentartó tanfolyam elvégzésével.
Az EOQ MNB tagsággal nem rendelkezők a honlapunkró tölthetik le az egyéni
belépési nyilatkozatot (http://eoq.hu/belep-e.doc).

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán küldve
– lehetséges.
- A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben
fogadjuk el.
- A jelentkezéseket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével
egyidejűleg igazoljuk vissza.
- Az aláírt Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a
tanfolyamot megelőző 10. munkanap.
- A részvétel átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs
lehetőség.
- A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a
munkáltató/ kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
- Ha a bejelentkezett résztvevő, illetve helyette más személy mégsem vesz részt a
tanfolyamon, és a megküldött számla kiegyenlítésére (pl. fizetésképtelenség
miatt) nincs lehetőség, akkor a kiegyenlítetlen számlát sztornírozás végett kérjük
visszaküldeni.
- További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkárságán Vámosné Falusi
Zsuzsa minőségügyi és képzési felelős (tel: (06 1) 2128803, e-mail:
info@eoq.hu), valamint az EOQ MNB Hat Szigma Szakbizottságának elnöke,
Lakat Károly (tel: (06 1) 2620412, e-mail: lakat@lkq.hu) ad.

Mellékletek:
 Jelentkezési lap az „EOQ MNB Feketeöves Statisztikus” tanfolyamra
 Regisztrációs lap az „EOQ MNB Feketeöves Statisztikus” szakember tanúsításhoz/

regisztráláshoz (amennyiben a résztvevő kéri)
 Nyilatkozat (amennyiben a résztvevő tanúsítványt kér)
 Szakmai Magatartási Szabályzat (http://www.eoq.hu/mszab.pdf)

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/2018/jel181109.doc
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