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M E G H Í V Ó  
EOQ MNB Zöldöves Statisztikus képzés 

Helyszín: Budapest 

Időpontok: 2011. október 26., november 2. 

Az EOQ MNB fontosnak tartja, hogy a hazai minőséggel foglalkozó szakemberek tudását 

folyamatosan emelje, ezért hirdeti meg a – matematikai statisztikai módszerekkel foglalkozó 
– Zöldöves Statisztikus képzését. 

A képzés célja, a hogy a matematikai statisztikai módszerek használatát - az adatok 

értékelését és a döntések előkészítését - a mindennapi munka szerves részévé tegye. A képzés 
a MINITAB statisztikai szoftver felhasználásával történik. A cél kettős: egyrészt a 

matematikai statisztika elméletének oktatása, másrészt a számítógép és a szoftver 

alkalmazásának begyakorlása (tréning). A képzés megalapozza a Hat Szigma 
költségcsökkentő programok megvalósítását valamint a matematikai statisztikai módszerek 

integrálódását minőségbiztosítási rendszerekbe (pl. ISO 9000, QS 9000, stb.). 

A tanfolyam végén a résztvevők igazolást kapnak tanfolyam elvégzéséről és lehetőségük 
nyílik – egy önálló adatelemzés beadása után – az EOQ MNB Zöldöves Statisztikus személyi 

tanúsítás megszerzésére. A képzés tartalmazza mindazon matematikai statisztikai 

tudásanyagot, melyre egy Hat Szigma Zöldövesnek szüksége van. 

A képzés során a résztvevők saját számítógépeiket használják (rendszerkövetelmény 

megtekinthető: www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm), az oktatáshoz a szükséges szoftvert 

a képzés idejére megkapják. Az EOQ MNB a tanfolyamon való részvételről igazolást ad ki. 
A tanfolyam alapvető célja a szükséges statisztikai alaptudás megszerzése és begyakorlása 

MINITAB szoftver segítségével.  

A képzés tematikája magába foglalja az adathalmaz elemzést, folyamatszabályozást, 
képességvizsgálatot, hipotézis-próbákat, regressziót és a mérőrendszer-elemzést. A 

tanúsításra pályázó résztvevők egy önálló záró dolgozattal (melyet mintapélda és 

konzultáció segít), fejezik be a képzést. A tanfolyam megalapozza a következő szint, a 
Feketeöves Statisztikus tanúsításának megszerzését, amivel a tanfolyam – terveink szerint - 

folytatódik.  

A tanfolyam előadója: Lakat Károly (EOQ Minőségügyi szakértő, L.K. Quality Bt., a 
MINITAB szoftverek hazai forgalmazója), akik ezen a területen többéves szakmai 

gyakorlattal és oktatási tapasztalattal rendelkezik. 
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A kétnapos Zöldöves Statisztikus képzés költsége:  

94.000,- Ft + ÁFA. 

A részvételi díj magában foglalja a tananyagot, az ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt. (A 
Zöldöves Statisztikus képesítéssel rendelkezők kedvezményes áron vehetnek részt az EOQ 
MNB Zöldöves képzésen.) 

Mivel az EOQ MNB 2008. januárjában megkapta a Felnőttképzési Akkreditáló Testület 
Tanúsítványát, így a tanfolyam költségének jelentős része visszaigényelhető a befizetett 
szakképzési hozzájárulásból. 

Jelentkezési határidő: 2011. október 3. 

A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el. Az 
EOQ MNB tagok, valamint egy cégtől 2 főnél több résztvevő számára a részvételi díjból 
kedvezményt adunk. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:  

- Mivel az EOQ MNB 2008. januárjában megkapta a Felnőttképzési Akkreditáló 
Testület Tanúsítványát, így a tanfolyam költsége elszámolható szakképzési 
hozzájárulás terhére. Az EOQ MNB felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-
0474-05, akkreditációs lajstromszáma: AL-1723. 

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

- A jelentkezőket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével egyidejűleg 
igazoljuk vissza és megadjuk a helyszín pontos címét. 

- 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 résztvevõnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a 
munkáltató/kifizetõ köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja). 

- Ha a bejelentkezett résztvevő, illetve helyette más személy mégsem vesz részt a 
rendezvényen és a megküldött számla kiegyenlítésére (pl. fizetésképtelenség 
miatt) nincs lehetőség, akkor a kiegyenlítetlen számlát sztornírozás végett kérjük 
visszaküldeni. 

- További felvilágosítás az EOQ MNB Központi Titkárságán Gáll Zsuzsanna, 
minőségügyi és oktatási vezetőnél (Tel: (061) 2128803), valamint az EOQ MNB 
Hat Szigma Szakbizottságának elnökénél, Lakat Károlynál (Tel: (061) 2620412). 

- E képzésre szóló Meghívó és Jelentkezési lap elérhető az EOQ MNB honlapján 
(www.eoq.hu) az ”Aktuális Rendezvények” cím alatt. 
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JELENTKEZÉSI LAP 
Zöldöves Statisztikus tanfolyamra 

Helyszín: Budapest 

Téma Időpont Részvételi díj 

Zöldöves Statisztikus képzés 2011. okt. 26., nov. 2. 94.000,- Ft +ÁFA 

 

Cég, intézmény neve: ..................................................................................................................  

Címe: ...........................................................................................................................................  

Telefon: .....................................  Fax: .............................  e-mail: .............................................  

Adószám: .....................................................................................................................................  

Számlázási cím (vevő, aki részére a számla kiállítandó): ............................................................  

......................................................................................................................................................  

Számla postázási címe (ha eltér az előzőtől):...............................................................................  

......................................................................................................................................................  

Jelentkezők neve, beosztása, e-mail címe, fax- és telefonszáma: EOQ MNB tagság 
igen  nem 

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

…………………………, 2011. ………………………. 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

Jelentkezési határidő: 2011. október 3. 

Visszaküldendő a következő címre: EOQ MNB 1530 Budapest, Pf.: 21.  
 Tel: (061) 212-8803, Fax: (061) 212-7638,  
 E-mail: info@eoq.hu 

Az EOQ MNB adószáma: 18007985 2 41 

Az aláírt Jelentkezési lap beküldése szerződésnek minősül. 

 

 

 

 


