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

Helyszín: EOQ MNB Oktatóterem (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a) 

Időpontok: 2014. március 26. és április 2. 

Jelentkezési határidő: 2014. március 12. 

Az EOQ MNB fontosnak tartja, hogy a hazai minőségügyi szakemberek tudását a gyakorlat 
számára fontos matematikai-statisztikai módszereket ismertető Zöldöves Statisztikus 
képzéssel is bővítse. E két napos tanfolyam célja, hogy a matematikai-statisztikai módszerek 
használatát – az adatok értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez – a mindennapi munka 
szerves részévé tegye. 

A képzésre a MINITAB statisztikai szoftver felhasználásával kerül sor. A cél kettős: 
egyrészt a matematikai-statisztika elméletének oktatása, másrészt a számítógép és a szoftver 
alkalmazásának begyakorlása (tréning). A tanfolyam elősegíti a Hat Szigma költségcsökkentő 
programok megvalósítását, valamint a matematikai-statisztikai módszerek beintegrálódását a 
minőségirányítási rendszerek működtetésébe. 

A tanfolyam végén a résztvevők igazolást kapnak a képzés elvégzéséről, és lehetőségük nyílik 
– egy önálló adatelemzést tartalmazó záró dolgozat alapján – az „EOQ MNB Zöldöves 
Statisztikus” tanúsítvány megszerzésére is. A képzés tartalmazza mindazon matematikai-
statisztikai tudásanyagot, melyre egy Hat Szigma Zöldöves minőségügyi szakembernek 
szüksége van. 

A képzés során a résztvevők saját számítógépeiket használják (rendszerkövetelmény 
megtekinthető: www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm); a szükséges szoftvert a képzés 
idejére megkapják. 

A képzés tematikája magába foglalja az adathalmaz-elemzést, a folyamatszabályozást, a 
képességvizsgálatot, a hipotézis-próbákat, a regressziót és a mérőrendszer-elemzést. A 
tanúsítást igénylő résztvevők egy önálló záró dolgozattal fejezik be a képzést, melyet 
előzetesen egy mintapélda és konzultáció segít. Ezáltal megalapozódik a következő szint, a 
Feketeöves Statisztikus tanúsításának megszerzése, amivel a tanfolyam – terveink szerint – 
folytatódik. 

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

A kétnapos Zöldöves Statisztikus képzés részvételi díja: 

94.000,- Ft + ÁFA 
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A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való részvételről szóló igazolást, a 
tananyagot, valamint – elfogadott záró dolgozat esetén – az „EOQ MNB Zöldöves 
Statisztikus” tanúsítványt, továbbá mindkét napon ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt a 
tanfolyam ideje alatt. Ezen „EOQ MNB Zöldöves Statisztikus” tanúsítvánnyal rendelkezők 
díjkedvezménnyel vehetnek részt az akkreditált „EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves 
minőségügyi szakember” képzésen. 

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre egy 
speciális egynapos 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 (az egyéni tagsági díj 
jelenleg 5.000,- Ft) 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. 
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: 
- Az EOQ MNB 2008 januárjában megkapta a Felnőttképzési Akkreditáló Testület 

Tanúsítványát, amelyet 2011. decemberében meghosszabbítottak. Az EOQ MNB 
felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0474-05, intézmény-akkreditációs 
lajstromszáma: AL-1723. 

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

- 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 felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkárságán Heiszman Judit 
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. 

- E képzésre szóló Meghívó és Jelentkezési lap letölthető az EOQ MNB honlapjáról 
(www.eoq.hu) az ”Aktuális Rendezvények” cím alól.
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J e l e n t k e z é s i  l a p  
EOQ MNB Zöldöves Statisztikus tanfolyamra 

Helyszín: EOQ MNB Oktatóterem (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a) 

Időpont: 2014. március 26. és április 2. 

Jelentkező neve: ..........................................................................................................................  

Beosztása: ...................................................................................................................................  

Munkahelyének neve: ................................................................................................................  

Adószáma: ..................................................................................................................................  

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

Telefon:.....................................  Fax: ..................................  E-mail: ......................................  

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

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

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

Számlázási adószám: .................................................................................................................  

Postát hova kéri?  lakcím munkahely 

Hogyan kéri a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot? postán elektronikusan 

………………………….., 2014.……………………. 

………………………….. 
cégszerű aláírás 

Jelentkezési határidő:  2014. március 12. 
Részvételi díj:  94.000,- Ft + ÁFA 

Visszaküldendő postán vagy faxon vagy elektronikusan a következő címre: 
EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21 
Tel: (1) 212-8803, Fax: (1) 212-7638, E-mail: info@eoq.hu 

Az aláírt Jelentkezési lap beküldése szerződésnek minősül.
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R E G I S Z T R Á C I Ó S  L A P  
EOQ MNB szakember tanúsításhoz/regisztráláshoz 

 SZAKEMBER KATEGÓRIA: 
EOQ MNB Zöldöves Statisztikus X

 A JELENTKEZÉS ALAPJA: 
EOQ MNB tanfolyamon (2014. március 26. és április 2.) részvétel és vizsga. 
Egyéb EOQ MNB tanúsítvány: ............................................................................  

 JELENTKEZŐ neve: ..............................................................................  
Legfelső iskolai végzettség: .....................................................................  
Születési hely: ...................................  Időpont:.......................................  
Lakcím (irányítószámmal)  ......................................................................  
Telefon: .................................………….  E-mail: ....................................  

 MUNKAHELYÉNEK: 
Neve: ......................................................................................................  
Címe: .....................................................................................................  
Adószáma: ..............................................................................................  
Munkahelyi beosztása: ............................................................................  
Telefon: .....................………………  Fax: ..............................................  
E-mail: ...................................................................................................  
Postacím: ................................................................................................  

 SZÁMLÁZÁSI CÍM (ha a munkahelytől eltérő): 
Név: .......................................................................................................  
Cím: .......................................................................................................  
Adószám: ................................................................................................  

………………………….., 2014. ………………….. ………………………….. 
 aláírás 

Jelentkezési határidő: 2014. március 12. 

Eljárás, regisztrációs díj, angol és magyar nyelvű EOQ MNB tanúsítvány, 
plasztikkártya: a tanfolyam részvételi díja tartalmazza. 

Visszaküldendő postán vagy faxon vagy elektronikusan a következő címre: 

EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21 
E-mail: info@eoq.hu, Fax: (1) 212 7638 

X
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NYILATKOZAT 

Mint a tanúsítás/regisztrálás folyamodó minőségügyi szakember kijelentem, hogy az 
általam megadott adatok és mellékelt dokumentumok valósak, valamint az EOQ MNB 
tájékoztatójában megadott tanúsítási/regisztrációs követelményeket, továbbá az 
eljárást ismerem és elfogadom. Az EOQ MNB tanúsítvány kiadásához szükséges 
információkat az EOQ MNB számára átadom. 

Az EOQ MNB Szakember-tanúsítás – Szakmai Magatartási Szabályzatot ismerem, 
elfogadom és szakmai tevékenységem során betartom. 

Amennyiben a tanúsításom megfelelő eredménnyel zárul, hozzájárulok ahhoz, hogy az 
EOQ MNB nevemet és más adataimat az EOQ MNB által Regisztrált Minőségügyi 
Szakemberek Jegyzékébe felvegye, és azt szakfolyóiratokban, valamint más 
kiadványokban közzé tegye. 

………………………….., 2014. ………………….. 
 ………………………….. 
 aláírás 

Mellékletek: 

1. Legmagasabb iskolai végzettség igazolása. 

2. Részletes, aktualizált önéletrajz. 

3. Legalább 2 éves szakmai gyakorlat igazolása. 

4. Nyilatkozat (aláírva). 
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EOQ MNB Szakember-tanúsítás 
Szakmai Magatartási Szabályzat 

1. A regisztrálást kérő szakember kijelenti, hogy az általa a regisztráció igénylése során 
megadott adatok, a mellékelt dokumentumok valósak, és amennyiben további 
információk szükségesek az értékeléshez, azokat rendelkezésre bocsátja. 

2. A regisztrálást kérő szakember ismeri és elfogadja az EOQ MNB tájékoztatóiban 
megadott tanúsítási/regisztrációs eljárást, beleértve a követelményeket, a tanúsítvány 
használatát, a tanúsítvány érvényességét, a tanúsítvány megújítási feltételeit, a 
tanúsítvány visszavonásának feltételeit, a fellebbezési lehetőségeket. 

3. A regisztrálást kérő szakember tudomásul veszi, hogy az EOQ MNB által kiadott 
magyar és angol nyelvű tanúsítvány az EOQ MNB tulajdonát képezi. 

4. Az auditori és tanácsadói regisztrálást kérő szakember ismeri és magára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti az Etikai Kódexet. 

5. A tanúsított szakember mindig a legjobb képességei szerint, a törvényi előírásokat 
betartva, tisztességesen és becsületesen alkalmazza szakmai ismereteit, a vele 
szerződéses kapcsolatban álló felek (munkáltatók, ügyfelek) érdekeit saját személyes 
szempontjaik előtt tartva. Nem vállal olyan munkát, amelyhez nem rendelkezik elegendő 
és megfelelő hatáskörrel és ismerettel.  

6. A tanúsított szakember minden szükséges lépést megtesz szakmai képességei fejlesztése 
érdekében, valamint azért, hogy nyomon kövesse az aktuális szakismereteket saját 
szakterületén. Mindig úgy lép fel, hogy megőrizze szakmája rangját és jó hírnevét. 

7. A tanúsított szakember nyilvántartást vezet minden, a tevékenységével kapcsolatban 
felmerült panaszról, azok kezeléséről. A tanúsított szakember tudomásul veszi, hogy a 
vele szemben fellépő súlyos vagy visszatérő panasz, vagy a tanúsítvány félrevezető 
módon történő használata esetén az EOQ MNB kezdeményezi az adott szakember 
tanúsításának haladéktalan felfüggesztését és a jegyzékből való törlését, amennyiben a 
panaszok a kivizsgálás során megalapozottnak bizonyulnak. Az EOQ MNB ebben az 
esetben a tanúsított szakembert a visszavonásról írásban értesíti és felszólítja a 
tanúsítvány visszaszolgáltatására. A tanúsított szakember fellebbezhet a regisztráció 
megszüntetése és a tanúsítvány visszavonása ellen. 

Budapest, 2014. január 21. 

 Dr. Molnár Pál 
 az EOQ MNB elnöke 


