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M E G H Í V Ó  
EOQ MNB Mintavételes Minőségellenőrzés 

tanfolyamra 

Helyszín:  EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A) 
Időpontok:  2016. április 18-19. (hétfő-kedd) 
Jelentkezési határidő:  2016. április 1. 

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 meghatározásához is. 

A tanfolyam a minősítéses és méréses mintavételes ellenőrzés elméleti alapjainak 
ismertetését követően foglalkozik a vonatkozó speciális szabványok ismertetésével és 
használatuk begyakorlásával. A tanfolyam tematikája megtekinthető: 
http://www.lkq.hu/szigma/files/temasamp.pdf 

A képzés megkönnyítése érdekében a tanfolyamon a résztvevők használni fogják a 
Minitab statisztikai szoftvert, melyet a tanfolyam idejére rendelkezésre bocsátunk. A 
tréning során a résztvevők saját (hozott) számítógépeiket használják. A számítógéppel 
szembeni követelmény megtekinthető: www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm. 

A tanfolyam 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 tanfolyamra 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 tanfolyam elvégzéséhez középiskolai végzettség elegendő. A tanfolyam végén a 
résztvevők vizsgát nem tesznek, de EOQ MNB igazolást kapnak a tanfolyam 
elvégzéséről. 

A tanfolyam előadója: Lakat Károly (EOQ Minőségügyi szakértő, L.K. Quality Bt., 
a MINITAB szoftverek hazai forgalmazója). 
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A kétnapos EOQ MNB Mintavételes Minőségellenőrzés képzés díja: 

94.000,- Ft + ÁFA 

A részvételi díj magában foglalja a tananyagot, az ebédet, kávét, üdítőt és 
aprósüteményt. 

A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben 
fogadjuk el. Azok részére, akik az EOQ MNB által szervezett Zöld- és 
Feketeöves Statisztikus, Kísérlettervezés, valamint a Hat Szigma Zöldöves 
minőségügyi szakember tanfolyamon részt vettek, vagy EOQ MNB regisztrált 
tagok, továbbá egy cégtől 2 főnél több résztvevő számára – 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 címére eljuttatni. 

- 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 Heiszman Judit 
minőségügyi és képzési vezető (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 Mintavételes minőségellenőrzés” tanfolyamra 
• Egyéni Belépési Nyilatkozat (http://eoq.hu/belep-e.doc) 

Jelentkezési lap: http://eoq.hu/akt16/jel160418.doc 


