EOQ MNB – K VALIKO N
Hat Szigma Zöldöves minőségügyi szakember képzés
Helyszín:
Időpont:

EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
2016. május 23-24.
2016. május 30-31.
2016. június 6-7.
2016. június 13. (vizsga)

Jelentkezési határidő: 2016. május 2.
Az EOQ MNB és a KVALIKON Kft. kiemelten fontos feladatának tartja, hogy a vállalkozások
és szervezetek működésfejlesztéséért dolgozó szakemberek részére különféle tudást és
képességet nyújtó személyi tanúsítás megszerzésének lehetőségét biztosítsa.
A jelentkezéshez minőségügyi tapasztalat és képzettség szükséges. Az alapokat adó „EOQ
MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány mellett az „EOQ MNB Hat Szigma
Zöldöves minőségügyi szakember” tanúsítás igazolja, hogy annak birtokosa rendelkezik a Hat
Szigma adott szintjéhez rendelt tudással és képességgel.
A 48 órás Hat Szigma Zöldöves tanfolyam a következők szerint jellemezhető:
•

•

•

•
•

•

A képzés ideje alatt a tanfolyam résztvevői a következő szoftvereket használják:
o MINITAB statisztikai szoftvert adatok elemzéséhez
o MINITAB Quality Companion szoftvert a projektek menedzseléséhez és a nem
statisztikai alapú minőségtechnikák használatához
Minden résztvevő saját (hozott) számítógépét (notebook) használja. A számítógépes
követelmények megtekinthetők a következő honlapon:
www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm
Az oktatási anyagot részben nyomtatott formában, részben fájlban kapják a
résztvevők. A képzés során mindenki saját számítógépén tudja követni a
magyarázatokat és – használva a rendelkezésre bocsátott szoftvereket – begyakorolni a
módszereket.
Tematika megtekinthető: http://www.lkq.hu/szigma/files/topics_h.pdf
A résztvevők a képzésre egy költségcsökkentő projekt-elképzelést hozzanak
magukkal, és megfelelő számú adatot lehetőleg saját tevékenységi területükről.
A résztvevők egy önálló záró dolgozattal, valamint egy projekt megoldásának
elkezdésével fejezik be a zöldöves képzést. A résztvevők igazolást kapnak a képzés
elvégzéséről. A tanfolyam felkészítés az „EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves
minőségügyi szakember” tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsgára, melynek
feltételeiről
a
tájékoztatás
a
következő
webcímen
található:
http://eoq.hu/regist/reg6sig.doc
A vizsga időpontja az EOQ MNB által szervezett tanfolyam utolsó napján kerül
egyeztetésre a résztvevőkkel.

A tanfolyam előadói:
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Lakat Károly (EOQ MNB Minőségügyi Szakértő)
Dr. Németh Balázs (ügyvezető igazgató, KVALIKON Kft.)
Tóth Csaba László (Hat Szigma Feketeöves szakértő)
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A 6 napos Hat Szigma Zöldöves minőségügyi szakember képzés költsége:
315.000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj a 2016. évben változatlan. A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való
részvételről szóló igazolást, a tananyagot, a képzés ideje alatti szoftverhasználatot, a vizsga költségeit,
valamint sikeres vizsga esetén az „EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves minőségügyi szakember”
tanúsítványt, továbbá az ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt a tanfolyam időtartama alatt.

Az EOQ MNB tagjainak, az „EOQ MNB Zöldöves Statisztikus” igazolással rendelkezők
részére, valamint egy cégtől 2 főnél több résztvevő számára – egyéni megállapodás alapján –
a részvételi díjból kedvezményt adunk.
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 részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán küldve –
lehetséges.
- A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben
fogadjuk el.
- Az aláírt Jelentkezési lap 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 alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
KVALIKON Kft.
EOQ MNB Központi Titkárság
Tel: (061) 201-1235
Tel: (061) 212-8803
E-mail: kepzes@kvalikon.hu
E-mail: info@eoq.hu

Mellékletek:
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Zöldöves” képzésre
• Jelentkezési lap „EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves Minőségügyi Szakember” vizsgára
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves Minőségügyi Szakember”

tanúsításhoz/ regisztráláshoz
• Nyilatkozat
• Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf
• Egyéni Belépési Nyilatkozat: http://eoq.hu/belep-e.doc

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt16/jel160523.doc
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