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M E G H Í V Ó  
EOQ MNB – KVALIKON 

Hat Szigma Feketeöves képzésre 
Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A) 
Időpontok: megfelelő számú jelentkezés esetén egyeztetéssel 
Jelentkezési határidő:  folyamatos 

Az EOQ MNB Egyesület és a KVALIKON Kft. kiemelt feladatának tartja, hogy a minőség 
területén dolgozó szakemberek részére különféle személyi tanúsítás megszerzésének 
lehetőségét biztosítsa. 

A meglévő EOQ MNB oklevelek (pl. Hat Szigma Zöldöves, Zöld- és Feketeöves Statisztikus, 
stb.) mellett az új - Hat Szigma Feketeöves - oklevél igazolja, hogy a tanúsítás birtokosa 
rendelkezik a Hat Szigma feketeöves szintjén a szükséges tudással és gyakorlattal. 

Az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves tanfolyam felhasználja - a hatszigmások 
számára kifejlesztett Minitab szoftvereket: a Minitab szoftvert statisztikai elemzésekhez, a 
Companion by Minitab szoftvert projektek menedzselésére, mely utóbbi magába foglal 
folyamatok optimalizálására szolgáló Monte Carlo szimulációt is. 

A képzés részben támaszkodik az EOQ MNB Egyesület és a KVALIKON Kft. képzéseire és a 
jelentkezők meglévő tudására. 

A jelentkezés feltétele:  
 felsőfokú képzettség igazolása, 
 Hat Szigma Zöldöves tudásanyag megléte, 
 egy tervezett vagy meglévő minőségfejlesztő projekt leírása, 
 Minitab 17 vagy Minitab 18 statisztikai szoftver saját számítógépen. 

Az EOQ MNB – KvalikoN Hat Szigma Feketeöves tanfolyam menete: 
 részvétel az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Zöldöves tanfolyamon (6 nap egy 

hónapon belül),  
Fontos: itt helyettesíthető és elfogadható egy írásos deklaráció is, mely szerint a 
jelentkező rendelkezik a Hat Szigma Zöldöves tudásanyaggal (pl. tanfolyam elvégzése 
révén).* 

 részvétel az EOQ MNB – KVALIKON Feketeöves Statisztikus képzésén (3 nap egy 
hónapon belül), 

 részvétel az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves képzésén (6 nap egy 
féléven belül). 

Az EOQ MNB – KvalikoN Hat Szigma Feketeöves tanfolyam résztvevői megkapják: 

 az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves tanfolyamról a részvételi igazolást, 

 a követelmények teljesítése után az EOQ MNB Hat Szigma Feketeöves személyi 
tanúsítást. 

Az EOQ MNB Hat Szigma Feketeöves személyi tanúsítás kiadásának követelményei: 

 az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves tanfolyamon való részvétel, 

 Zöld- és Feketeöves statisztikus elemzések beadása (mintapélda alapján), 

 feketeöves minőségfejlesztő Hat Szigma projekt beadása és megvédése. 
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A feketeöves képzés szolgálja a régi ismeretek elmélyítését, a minőségi eszközök 
gyakorlatának megszerzését és a projektek menedzselésének mélyebb elsajátítását. Az EOQ 
MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves tanfolyam tematikája megtekinthető: 
https://lkq.hu/szigma/files/topicshf.pdf  

A képzés során a résztvevők saját tulajdonú számítógépeiket használják 
(rendszerkövetelmény: https://lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm ). 

A tanfolyam előadói:   Lakat Károly (L.K. Quality Bt.) 
 Tóth Csaba László (Thoth Quality Management Kft.) 
Dr. Németh Balázs (KVALIKON Kft.) 

A tanfolyam kötsége:  

EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Zöldöves tanfolyam: 320 000,- Ft + ÁFA (lásd előbb*) 
EOQ MNB – KVALIKON Feketeöves Statisztikus képzés:  120 000,- Ft + ÁFA 
EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves képzés:  495 000,- Ft + ÁFA  

Az EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves képzés költsége tartalmazza a 
Companion by Minitab szoftver fél éves használatát. Továbbá a részvételi díj magába foglalja 
a tananyagot, a vizsga költségeit (43.000 Ft+ÁFA), valamint az ellátást (ebéd, kávé, üdítő és 
aprósütemény). A költségek a 2019. évre érvényesek. 

Jelentkezési határidő: folyamatos 

A jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el. Egy cégtől 2 főnél több résztvevőnek a 
részvételi díjból – külön megállapodás szerint – kedvezményt adunk. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató: 

- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán visszaküldve – 
lehetséges. 

- A Jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot 
megelőző 10. munkanap. 

- A részvételi jog 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). 

- További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága (tel.: 06-1/212-8803,  
e-mail: info@eoq.hu) és az EOQ MNB Hat Szigma, Lean és Statisztika 
Szakbizottságának elnöke, Lakat Károly (tel.: 06-1/262-0412, e-mail: lakat@lkq.hu), 
valamint a KVALIKON Kft. részéről Varga Dávid (tel.: 06-1/201-1235, e-mail: 
kepzes@kvalikon.hu ) ad. 

Jelentkezési lap: https://eoq.hu/tanf/jel-6s-fek.doc 


