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MEGHÍVÓ
EOQ MNB Mintavételes Minőségellenőrzés
online képzésre
Helyszín:

EOQ MNB Képzési Központ, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a

Időpont:

2021. november 22-23. (hétfő-kedd)

Jelentkezési határidő: 2021. november 14.
A minőségirányítással foglalkozó szakemberek egyik alapvető eszköze a mintavételes
ellenőrzés, melynek nyilvánvaló előnye, hogy a mindendarabos vizsgálat helyett –
bizonyos előre meghatározott kockázatvállalással – néhány mintadarab vizsgálata
révén következtetni lehet a tétel/folyamat minőségére. Elsősorban az idegenárú- és
végellenőrzésnél használják, de segítséget nyújt a gyártásközi ellenőrzés során a
folyamat paramétereinek értékeléséhez is.
A képzés elvégzését követően a résztvevők képesek lesznek mintavételi tervek
kidolgozására

vagy

szabvány

szerinti

kiválasztására,

mintavételi

tervek

összehasonlítására, valamint a mintavételes ellenőrzések elvégzése után az adatok
értékelésére és a döntések meghozatalára.
A

képzésre

elsősorban

a

hagyományos

minőségellenőrzéssel

foglalkozó

szakembereket – mérnököket, technológusokat és technikusokat – várunk, akik a
tömeggyártás területén tevékenykednek, de a módszerek más, pl. az adminisztratív
területeken dolgozó munkavállalókat is érdekelhetik.
A képzés elvégzéséhez középfokú végzettség elegendő. A képzés végén a résztvevők
vizsgát nem tesznek, de „Részvételi igazolás”-t kapnak a képzés elvégzéséről.
A tanfolyam előadója: Lakat Károly (EOQ Minőségügyi szakértő, L.K. Quality Bt.).
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A kétnapos EOQ MNB Mintavételes Minőségellenőrzés képzés díja:
94 000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj magában foglalja a tananyagot és részvételt a képzésen.
Az EOQ MNB Egyesület és az ISO 9000 Fórum tagjai, továbbá egy cégtől 2
főnél több résztvevő részére – egyéni megállapodás alapján – a részvételi díjból
kedvezményt adunk.
A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon lehetséges, amelyet e-mailen,
faxon vagy postán lehet az EOQ MNB Egyesület címére eljuttatni.
- A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk el.
- A jelentkezőket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével
egyidejűleg igazoljuk vissza és küldjük meg a szükséges információkat.
- Az aláírt Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a
tanfolyamot megelőző 10. munkanap.
- A részvétel átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére
nincs lehetőség.
- 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 Titkársága (tel: (06 1)
2128803, e-mail: info@eoq.hu), valamint az EOQ MNB Hat Szigma, Lean
és Statisztikai Módszerek Szakbizottságának elnöke, Lakat Károly (tel: 061-2620412, e-mail: lakat@lkq.hu) ad.
Melléklet:


Jelentkezési lap az „EOQ MNB Mintavételes Minőségellenőrzés” képzésre

Jelentkezési lap: https://eoq.hu/2021/jel211122.doc
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