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MEGHÍVÓ
EOQ MNB – KVALIKON
Lean és Six Sigma Menedzser képzésre
Helyszín:
Időpontok:

EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
2016. szeptember 12-13., 19-20. és 26.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 29.
Mind a Lean Menedzsment, mind a Hat Szigma napjaink legelterjedtebb
termelékenység- és minőségfejlesztési módszere. Egyes problémák megoldásában
azonban a két – lényegét tekintve különböző – módszertan eszköztára kölcsönösen
alkalmazható. Így alakult ki a nemzetközi, elsősorban az amerikai gyakorlatban a nem túl szerencsés - Lean Six Sigma kifejezés. Ez feltehetően részben arra vezethető
vissza, hogy a két módszer bevezetésének, fenntartható alkalmazásának a
követelményei teljesen azonosak.
Nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján azonban a módszer bevezetése nem ritkán
sikertelen, vagy gyenge eredményt produkál. Ennek oka, hogy a menedzsment nincs
tisztában azzal, hogy ezen módszerek alkalmazásával mire is vállalkozik, nem tudja
kezelni a paradigmaváltással járó folyamatokat, nem vagy hiányosan építi ki a
szükséges infrastruktúrát.
A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalkozás felső vezetésében
képesek biztosítani a Lean és Hat Szigma eredményes bevezetését, illetve eredményes
működtetését. Ugyanakkor hasznos ismereteket szerezhetnek a középvezetők is,
amellyel mind saját funkciójuk, mind a vállalkozás eredményességét növelhetik.
A tanfolyam eredményességének fokozása érdekében arra van szükség, hogy a
résztvevők hozzanak magukkal saját munkaterületükről egy valós problémát, amit
hosszabb ideje nem tudnak sikeresen megoldani.
A képzés segítséget nyújt a Lean és Hat Szigma minőségfejlesztő programokban
résztvevők számára, de hasznos lehet a munka és az élet más területein is.
A tanfolyam nem kötött sem végzettséghez, sem betöltött pozícióhoz.
A tanfolyam előadói: Tóth Csaba László (Hat Szigma Feketeöves Szakértő)
Tóth László (politológus)
Lakat Károly (EOQ MNB Minőségügyi Szakértő)
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Az 5 napos Lean és Six Sigma Menedzser képzés költsége:
196.000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való részvételről szóló igazolást, a
tananyagot, a vizsga költségeit, valamint sikeres vizsga esetén az „EOQ MNB Lean és Six
Sigma Menedzser” tanúsítványt és plasztikkártyát, továbbá az ebédet, kávét, üdítőt és
aprósüteményt a tanfolyam időtartama alatt.
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.
Az EOQ MNB tagjainak, valamint 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 – 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 Lean és Six Sigma Menedzser” képzésre
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Lean és Six Sigma Menedzser” vizsgára
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Lean és Six Sigma Menedzser” szakember

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

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt16/jel160912.doc
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