ISD DUNAFERR Zrt.
Felnőttképzési nyilvántartási engedélyszám: E-000688/2014

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

ELŐSZÓ

Tisztelt Partnerünk!
2020. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm
minden régi és leendő partnerünket.
Az ISD DUNAFERR Zrt. Munkaerő Gazdálkodási Főosztály szervezetében a Humán Erőforrás
Fejlesztési Osztály (korábbi Képzési Osztály/Humán Intézet) a szolgáltatásaival hagyományaihoz
híven továbbra is a rendelkezésére áll a DUNAFERR Társaságcsoport gazdálkodó egységei, és a
külső felhasználók számára egyaránt. Fokozottan törekszünk arra, hogy széles oktatási
szolgáltatási struktúránk minél jobban igazodjon a társaságok és megrendelőink felmerülő
igényeihez.
Reméljük, hogy az EU által megcélzott egész életen át tartó tanulás jegyében képzéseinket,
tanfolyamainkat minél több, a dunaújvárosi régióban élő ember fogja igénybe venni saját és
munkahelye hasznára.
Ehhez kívánok munkatársaimmal együtt sok sikert a jövőben bízó partnereinknek.

Kövesi Gábor
Munkaerő Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv (a továbbiakban
engedélyező hatóság) a(z) ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő
Részvénytáraság (11102539-4-07) székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., intézmény
kérelmére 2014. augusztus 12. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság a rendelkező részben megjelölt ügyfél részére E-000688/2014
nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzési tevékenységet az alábbiak szerint engedélyezi.
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Képzési program megnevezése
Ipari gépész
Villanyszerelő
Érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló
Erősáramú berendezések
felülvizsgálja
Hengerész
PLC programozó
Olvasztár és öntő
Villámvédelmi felülvizsgáló
Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
szakmairány)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Földmunka- , rakodó - és szállítógép
kezelő szakmairány)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Targoncavezető szakmairány)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Útépítő - és karbantartógép kezelő
szakmairány)
CNC gépkezelő
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
Gázhegesztő
Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő
Ipari olaj - és gáztüzelő-berendezés
kezelő
Kazángépész (12t/h felett)
Kazánkezelő (2-12 t/h között)
Kisteljesítményű kazán fűtő (max
2t/h)
Erőművi gőzturbina gépész
Erőművi kazángépész
Nyomástartóedény-gépész
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Nyilvántartásba
vétel száma
E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/

A001
A002
A003

Nyilvántartásba vétel
időpontja
2014. szeptember 8.
2014. szeptember 8.
2014. szeptember 17.

E-000688/2014/

A004

2014. szeptember 17.

E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/

A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011

2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.

E-000688/2014/

A012

2014. szeptember 17.

E-000688/2014/

A013

2014. szeptember 17.

E-000688/2014/

A014

2014. szeptember 17.

E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/

A015
A016
A017

2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.

E-000688/2014/
E-000688/2014/

A018
A019

2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.

E-000688/2014/

A020

2014. szeptember 17.

E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/

A021
A022
A023

2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.
2014. szeptember 17.

E-000688/2014/
E-000688/2014/
E-000688/2014/

A024
A025
A026

2018. június 7.
2018. június 7.
2018. november 28.

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

HASZNOS TUDNIVALÓK
Jelen tájékoztató elektronikus úton megtalálható:
http://portal.zrt.dunaferr.hu (ISD DUNAFERR Zrt. belső intranet portál - nyitó oldal - Képzés
címszó alatt)
http://www.dunaferr.hu/ (Fenntarthatóság/Képzések/Felnőttképzés)
Ugyanitt a tanfolyami jelentkezési lap is letölthető.
A vállalati képzésünk az alapítással egy idős. Már az 50-es évek óta folyamatosan történtek a saját
szakemberek szakmai képzése, biztosítva a speciális melegüzemi, kohászati, gépészeti és egyéb
termeléshez kapcsolódó ismeretek elsajátítását.
DUNAFERR Dunai Vasmű Részvénytársaság a kulturális, továbbképzési, szakképzési jellegű
tevékenységek központosításaként hozta létre 1993. május 1-jétől a Humán Intézetet, mely 2007-től
Képzési és Fejlesztési Főosztály 2017.01.01-től Képzési Osztály illetve 2020. április 1-től az RMS
és HR Igazgatóság Munkaerő Gazdálkodási Főosztály szervezetében Humán Erőforrás
Fejlesztési Osztály néven végzi tevékenységét.
Az osztály szakképzési funkciója és fő feladata:
• Az ISD Dunaferr Zrt. humán stratégiája alapján az oktatás, képzés, információközlés,
hagyományápolás folyamatainak vezérlése, a vállalati kultúra koordinációjának megvalósítása.
• A vállalatcsoporton belül a társaságok sajátos képzési, át- és továbbképzési igényeinek teljesítése,
a város és régió szakmai képzési igényeinek növekvő színvonalon történő kielégítése.
KÉPZÉSSEL A JÖVŐÉRT
• Szervezetünk stratégiai jellegű szerepet tölt be a Dunaferr társaságcsoport munkaerőszerkezetének szakmai alakításában, a humán erőforrás innovációs folyamatainak segítésében és
alakításában.
• A Nemzeti Munkaügyi Hivatal E-000688/2014 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzési
tevékenységet engedélyezte 27 szakképesítésre.
• Évente közel kétezer ember képzését, át- és továbbképzését bonyolítja sikeresen az intézmény jól
felkészült, diplomás szakembereivel, állandó fejlődésre képes oktatógárdával, igen széles képzési
skálán.
• Intézményünk technikai feltételrendszere kiemelkedő, hiszen korszerűen felszerelt, európai
színvonalú tanműhely, minősített hegesztőbázis, tágas tantermek, modern technikai,
oktatástechnikai eszközök, gépek, berendezések, számítástechnikai termek és eszközök állnak
rendelkezésre.
• Szervezetünk oktatásszervezési szolgáltatásokra és a gyakorlati oktatások feltételeinek
biztosítására vonatkozó tevékenységének minőségbiztosítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO
9001: 2009 szabvány követelményeinek.
• A 12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet szerint a
Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/13/47-19/20415 számú határozata alapján az intézmény
vizsgaközpontként működik 27 szakképesítésben. vizsgakozpont@rt.dunaferr.hu
• A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört
betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és
képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői
gyakorlat szabályairól alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozata alapján vasúti képzőként
működik.
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A képzéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet, panaszkezelést a képzésért felelős
oktatásszervezők végzik:
Munkaidőben: 7:00-15:00
Füri Györgyné - Tanműhely fsz. 013. szoba, tel: 25/ 58 32 06
furi.gyorgyne@isd-dunaferr.hu
Csiky Andrea - Tanműhely fsz. 014 szoba, tel: 25/58 16 89
csiky.andrea@isd-dunaferr.hu
Simon Judit - Tanműhely I. emelet 102 szoba, tel: 25/58 39 81
simon.judit@isd-dunaferr.hu
Kácser Zoltán - Tanműhely fsz. 012. szoba, tel: 25/58 19 16
kacser.zoltan@dlabor.hu

Egyéb panaszkezelési lehetőség:
Kövesi Gábor Munkaerő Gazdálkodási Főosztály főosztályvezető
Igazgatóság Iroda épület 3. emelet 312 szoba, tel: 25/ 58 17 01.
kovessi.gabor@isd-dunaferr.hu
Gyovai Attila Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály osztályvezető
Igazgatóság Iroda épület 2. emelet 214 szoba, tel: 25/ 58 23 30.
gyovai.attila@isd-dunaferr.hu

Postacím/Elérhetőség:
ISD DUNAFERR Zrt.
Munkaerő Gazdálkodási Főosztály
DUNAÚJVÁROS
Vasmű tér 1-3.
2400
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TÉRKÉP
2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3.

ISD DUNAFERR Zrt.
Oktatás - Képzés - Tanműhely

Dunaferr
Iskola
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ÚTMUTATÓ AZ OKJ-RÓL
Jelenleg hatályos OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről jogszabályban szereplő
szakképesítések. A kizárólag iskolarendszerben tanítható szakmák jegyzékét a 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A jövőben iskolarendszeren kívüli szabályozott
szakképesítések listája az év folyamán kerül meghatározásra.
Néhány a szakképesítéseinket szabályozó SZVK rendeletek:
- 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (többször módosított)
- 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
- 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
- 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
- 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
- 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
- 4/2015. (II. 19.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
Modulkövetelmények: 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
Az OKJ-s vizsgáztatás a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól előírásai szerint történik, amely alapján független vizsgabizottság előtt zajlik a
vizsgáztatás és egy érdemjegyes (1-5) értékelést ad a szakképesítés területére vonatkoztatva.
A szakképesítésekkel kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal honlapján:
www.nive.hu
- OKJ
- SZVK
- Szóbeli vizsgatételek
- Jogszabályok stb.
Új jogszabály megjelenéséig érvényes a 2016.01.01-től a közúti közlekedési ágazatban használt
önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.
31.) KHEM rendeletben. A 2016.01.01-i módosítást követően mindegy, hogy milyen
tevékenységet végez az önjáró emelő –rakodó gép, ha az alkalmas „teherautó megrakására” –
közúti áruszállításhoz kapcsolódó anyagmozgatásra – akkor a 40/2009-es rendelet hatálya alá
tartozik. A rendelet 2. sz. mellékletben felsorolt berendezések kezelésére minden esetben
szükséges a közlekedési hatóság (NKH) gépkezelői jogosítványa (függetlenül, hogy mit és hol
rakodik, – zárt raktárban is szükséges).
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MUNKAVÉDELMI, BIZTONSÁGTECHNIKAI, HATÓSÁGI TANFOLYAMOK ÉS
VIZSGÁK

Gázmentő
Oktatásszervező: Simon Judit (tel.: 0625/58 39 81)
A képzés célja és
tartalma:

Légzésvédelemmel kapcsolatos munkavédelmi
és szabványelőírások megismertetése, az ISD
DUNAFERR Csoport területén megtalálható
légzésvédő eszközök, készülékek használatának
elsajátítása.
Gázveszélyes
munkahelyen
foglalkoztatott és balesetet szenvedett személyek
mentésének,
szakmai
ellátásának
megismertetése.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Gázmentő

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

28 óra
14 óra elmélet
14 óra gyakorlat

Irányár:

40.000 Ft + ÁFA / fő
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Gázvédő
Oktatásszervező: Simon Judit (tel.: 0625/58 39 81)
A képzés célja és
tartalma:

Gázveszélyes
munkahelyen
dolgozókkal
megismertetni a biztonságos munkavégzéshez
szükséges feltételeket és szabályokat, az ISD
DUNAFERR Csoport területén megtalálható
légzésvédő
eszközök,
készülékek
helyes
használatát.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Gázvédő

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

20 óra
10 óra elmélet
10 óra gyakorlat

Irányár:

35.000 Ft + ÁFA / fő
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Elsősegélynyújtó tanfolyam
Oktatásszervező: Simon Judit (tel.: 0625/58 39 81)
A képzés célja és
tartalma:

Azonnali egészségügyi ellátásra szoruló személy
egészségi
állapotának
helyreállítása,
ill.
rosszabbodásának megakadályozására irányuló
szakszerű ellátás elsajátítása.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Elsősegélynyújtó

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

12 óra

Irányár:

25.000 Ft + ÁFA / fő
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Teherkötöző
Oktatásszervező: Simon Judit (tel.: 0625/58 39 81)
A képzés célja és
tartalma:

Mindazon
ismeretek
elsajátítása,
ami
daruzási/emelőgép-kezelői tevékenység során a
teherkötözéssel,
irányítással
kapcsolatos
balesetelhárító és egészségvédő biztonságos
munkavégzés feltételeit biztosítja.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Teherkötöző, irányító

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

12 óra
8 óra elmélet
4 óra gyakorlat

Irányár:

25.000 Ft + ÁFA / fő
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Oxigén- és gázpalackkezelő
Oktatásszervező: Simon Judit (tel.: 0625/58 39 81)

A képzés célja és
tartalma:

Oxigén- és gázpalackok biztonságos tárolására,
szállítására
vonatkozó
biztonságtechnikai,
munkavédelmi előírások megismertetése.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Oxigén- és gázpalackkezelő

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

12 óra

Irányár:

25.000 Ft + ÁFA / fő
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Méregkezelő
– kémiai biztonsági ismeretek
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Mérgező anyagok tárolásával, szállításával,
vételezésével foglalkozó dolgozók szakszerű
felkészítése a biztonságos munkavégzésre.
Általános és részletes méregtani ismeretek,
elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismeretei.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Méregkezelő – kémiai biztonsági

A jelentkezés
feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

24 óra

Irányár:

40.000 Ft + ÁFA / fő
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Sugárvédelmi képzés
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

6/2000. (VI.8.) EüM rendelet 4. számú
mellékletében foglaltak szerint:
„Alapfokozatú
sugárvédelmi
képzésre
kötelezettek, akik sugárveszélyes tevékenységhez
kapcsolódó
munkakört
töltenek
be,
de
sugárforrással nem dolgoznak.”
Konzultációval egybekötött sugárfizikai és
sugárvédelmi ismeretek elsajátítása.
Sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó segítő
munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek
megszerzése.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Alapfokozatú sugárvédelem

A jelentkezés feltétele:

-

betöltött 18. életév
a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
ismétlődő képzés esetén még érvényes
tanúsítvány

Képzési idő:

12 óra, ismétlődő képzés esetén 8 óra

Irányár:

25.000 Ft / fő
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Munkavédelmi képviselők képzése
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
Tartalma:

A
Munkavédelmi
Törvény
azoknál
a
munkavédelmi képviselőknél, akik munkavédelmi
szakképzettséggel nem rendelkeznek, 16 órás
időtartamú
tanfolyam
elvégzésének
szükségességét rögzíti.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

Munkavédelmi képviselő

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése
Megválasztott,
képviselő

ill.

Képzési idő:

16 óra

Irányár:

30.000 Ft + ÁFA / fő

14

megbízott

munkavédelmi

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Munkavédelmi képviselők továbbképzése
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
Tartalma:

A Munkavédelmi Törvény a munkavédelmi
képviselők részére - a 16 órás időtartamú
tanfolyam elvégzését követően - évente 8 órás
továbbképzés szükségességét rögzíti.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

-

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése
Megválasztott,
képviselő

ill.

Képzési idő:

8 óra

Irányár:

15.000 Ft + ÁFA / fő

15

megbízott

munkavédelmi

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Munkavédelmet oktató középvezetők tanfolyama
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
Tartalma:

A tanfolyam elsősorban a gyakorlati oktatással
megbízott vezető és minden olyan személy
számára javasolt, akit a gazdálkodó szervezet
vezetője munkavédelmi oktatással kíván megbízni
– e tevékenységhez szükséges magasabb szintű
szakmai ismeretek elsajátítása érdekében.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

-

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Képzési idő:

8 óra

Irányár:

15.000 Ft + ÁFA / fő

16

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 1.
Oktatásszervező: Csiky Andrea (tel.: 06 25/58 16 89)
1. „Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők”
foglalkozási ágban
A képzés célja és
tartalma:

A
45/2011.
BM
rendelet
előírásainak
megfelelően, az adott foglalkozási ágra vonatkozó
szakvizsgára felkészítés (ezen belül a különböző
tűzveszélyességi osztályok és éghető anyagok
ismertetése,
azok
kezelésének,
oltásának
elsajátítása, építmények tűzvédelme, tűzoltó
technikai eszközök, HBSZ, robbanásvédelem,
helyi, specifikus ismeretek) és vizsgáztatás.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási
ágak és munkakörök:
1. foglalkozási ágak és munkakörök
(lásd címben)

A jelentkezés feltétele:

18. életév betöltése

Képzési idő:

8 óra

Irányár:

17.000 Ft / fő
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 2.
Oktatásszervező: Csiky Andrea (tel.: 06 25/58 16 89)
2. „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyességi osztályba tartozó
anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását
vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó
feldolgozását, technológiai felhasználását végzők”
foglalkozási ágban
A képzés célja és
tartalma:

A
45/2011.
BM
rendelet
előírásainak
megfelelően, az adott foglalkozási ágra vonatkozó
szakvizsgára felkészítés (ezen belül OTSZ, tűzoltó
technikai eszközök, éghető folyadékok és gázok
tárolása, építmények tűzvédelme, robbanóképes
közegek, robbanásvédelem, tűzoltó technikai
eszközök, helyi, specifikus ismeretek) és
vizsgáztatás.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási
ágak és munkakörök:
2. foglalkozási ágak és munkakörök
(lásd címben)

A jelentkezés feltétele:

18. életév betöltése

Képzési idő:

8 óra

Irányár:

17.000 Ft / fő
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 3.
Oktatásszervező: Csiky Andrea (tel.: 06 25/58 16 89)
3. „Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők”
foglalkozási ágban
A képzés célja és
tartalma:

A
45/2011.
BM
rendelet
előírásainak
megfelelően, az adott foglalkozási ágra vonatkozó
szakvizsgára felkészítés (OTSZ, építmények
tűzvédelme, autógáz töltőállomás építés üzemeltetés szabályai, nyomástartó berendezések
műszaki
biztonsági
szabályzata,
robbanásvédelem, robbanás-megelőzés, helyi,
specifikus ismeretek) és vizsgáztatás.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási
ágak és munkakörök:
3. foglalkozási ágak és munkakörök
(lásd címben)

A jelentkezés feltétele:

18. életév betöltése

Képzési idő:

8 óra

Irányár:

17.000 Ft / fő
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 5.
Oktatásszervező: Csiky Andrea (tel.: 06 25/58 16 89)
5. „Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők” foglalkozási ágban
A képzés célja és
tartalma:

A
45/2011.
BM
rendelet
előírásainak
megfelelően, az adott foglalkozási ágra vonatkozó
szakvizsgára felkészítés (ezen belül OTSZ,
építmények
tűzvédelme,
tűzoltó-technikai
eszközök, tömlőberendezések, tűzcsapok helyi,
specifikus ismeretek) és vizsgáztatás.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási
ágak és munkakörök:
5. foglalkozási ágak és munkakörök
(lásd címben)

A jelentkezés feltétele:

- 18. életév betöltése
- OKJ-ben szereplő műszaki szakképesítés vagy
érettségi

Képzési idő:

22 óra
(16 óra elmélet, 6 óra gyakorlat)

Irányár:

22.000 Ft / fő
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 14.
Oktatásszervező: Csiky Andrea (tel.: 06 25/58 16 89)
14. „Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők” foglalkozási ágban
A képzés célja és
tartalma:

A
45/2011.
BM
rendelet
előírásainak
megfelelően, az adott foglalkozási ágra vonatkozó
szakvizsgára felkészítés (ezen belül OTSZ,
villamos kábelrendszerek, gyártmányok, villamos
berendezések,
specifikus
ismeretek)
és
vizsgáztatás.

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási
ágak és munkakörök:
14. foglalkozási ágak és munkakörök
(lásd címben)

A jelentkezés feltétele:

- 18. életév betöltése
- erősáramú berendezések időszakos
felülvizsgálója OKJ-s végzettség vagy
műszaki mérnöki végzettség

Képzési idő:

10 óra

Irányár:

17.000 Ft / fő
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Hatósági vizsga gépkezelőknek (Közlekedési Hatósági vizsga)
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
Tartalma:

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti
közlekedési ágazatban használt önjáró emelő-és
rakodógépek
kezelőinek
képzéséről
és
vizsgáztatásáról előírása szerint.
„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a)* a közúti áruszállításhoz kapcsolódó
árumozgatásra alkalmas gépre,
továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott,
valamint a közutak építéséhez, fenntartásához
használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre.
3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba
sorolását a 2. melléklet tartalmazza.”
2016.01.01-től hatályos

A jelentkezés
feltétele:

- Egészségügyi alkalmasság - vizsgajelentkezési
lapon igazolva
- OKJ-s szakképesítés – az adott emelőrakodógépre,
- 2 db igazolvány kép (vagy már meglévő hatósági
gépkezelői jogosítvány)

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2.
mellékletben felsorolt gépcsoportba tartozó
berendezés kezelése, amelyből vizsgát tett

Képzési idő:

4 óra
(1 óra munkavédelmi elmélet + 3 óra gépkezelői
gyakorlat)

Az indulás várható
időpontja:

10 fő jelentkezése esetén, igény szerint
minimum 20 gépcsoport

Irányár:

35.000 Ft / fő (alapvizsga 1. gépcsoport)
+ 12.000 Ft / plusz gépcsoportonként
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

ENGEDÉLYKÖTELES OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK
IPARI OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK

Hengerész
OKJ szám: 31 521 06
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A005
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Gépi berendezésekkel hideg vagy meleg állapotban
az acélt vagy, más nem vas fém anyagokat
képlékeny alakítással különböző szelvényű
rudakká, lemezekké, csövekké nyújt.
Adott területen dolgozók felkészítése munkakörük
szakavatott eredményes ellátására, ennek érdekében
a
meghatározott
ismeretanyag
elsajátítása,
alkalmazása és a szükséges jártasságok, készségek
fejlesztése.

A jelentkezés
feltétele:

- alapfokú iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság,
- a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.)
NGM
rendeletben
kiadott
szakmai
és
vizsgakövetelmény 3. számú mellékletében a
gépészeti
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák birtokában

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 7326 Kovács
Öntőgép kezelő
Hengerlő kovács
Szinesfémkohászati berendezés kezelője

Képzési idő:

400 óra
(120 óra elmélet + 280 óra gyakorlat)

Irányár:

160 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft

23

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Ipari gépész
OKJ szám: 31 521 04
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A001
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Az ipari gépész feladata az iparban használt
gépek, berendezések javítása, karbantartása, az
üzemszerű
működésük
biztosítása.
E
tevékenységekkel
összefüggésben
alkatrész
felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és
adminisztrációs tevékenységek végzése.
Adott területen dolgozók felkészítése munkakörük
szakavatott eredményes ellátására.

A jelentkezés feltétele:

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

alapfokú iskolai végzettség,
egészségügyi alkalmasság
a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII.
27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény 3. számú mellékletében a
gépészeti
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák birtokában.
FEOR: 7321 Lakatos
Bányalakatos
Darulakatos
Díszlet-lakatos
Épület-szerkezet lakatos
Gépbeállító lakatos
Géplakatos
Gépszerelő és -karbantartó lakatos
Lemezlakatos
Öntödei géplakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos

Képzési idő:

960 óra
(288 óra elmélet + 672 óra gyakorlat)

Irányár:

500 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Olvasztár és öntő
OKJ szám: 31 521 03
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A007
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Az olvasztár feladata nyersvas előállítása érceiből
nagyolvasztóban acél előállítása nyersvasból
és/vagy másodnyersanyagból LD konverterben
vagy elektromos
kemencében,
hengerlési
féltermék előállítása acélfolyamatos öntésével,
nemvasfémek
előállítása
másodlagos
nyersanyagokból,
nemvasfémek
folyamatos
öntése.
Az öntő feladata a gép- és járműipar
alkatrészgyártásnak kiinduló termékét jelentő vas, acél- és nemvasfém öntvények előállítása
folyékony fémből homok-, kerámia- vagy
fémformában.
Adott területen dolgozók felkészítése munkakörük
szakavatott eredményes ellátására.

A jelentkezés
feltétele:

- alapfokú iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság
- a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.)
NGM
rendeletben
kiadott
szakmai
és
vizsgakövetelmény 3. számú mellékletében a
gépészeti
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák birtokában.

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8151 Fémfeldolgozó gép kezelője
Öntő
Olvasztár
Öntőgép-kezelő
Színesfémkohászati berendezés kezelője

Képzési idő:

770 óra
(231 óra elmélet + 539 óra gyakorlat)

Irányár:

400 000 Ft /fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Építő és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)
OKJ szám: 32 582 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A011
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Emelőgépek (daruk) kezelése, üzembe helyezése, balesetmentes
munkavégzés, karbantartása, rakodástechnikai ismeretek
nyújtása, az emelőgépekkel kapcsolatos legelemibb gépészeti és
villamossági ismeretek elsajátítása. Az emelőgép kezelésével
kapcsolatos dokumentációk elsajátítása.
(A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó
berendezések kezelése esetén szükséges a hatósági jogosítvány
is.)

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8424
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője
A 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény Építő- és anyagmozgató gép kezelője
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 7. EGYEBEK
pontja tartalmazza a felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek
közül mely kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
7.3.2. Emelőgépek (kivéve targonca)

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az SZVK 3.
mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság (Szakmai alkalmasság foglalkozásegészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Képzési idő:

60 óra
(24 óra elmélet + 36 óra gyakorlat)

Irányár:

75 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 25 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány)
OKJ szám: 32 582 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A013
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Targoncák (villamos, belsőégésű motoros és gázüzemű
motoros
targoncák)
kezelése,
üzembe
helyezése,
balesetmentes munkavégzés, karbantartása, rakodástechnikai
ismeretek nyújtása, a gépekkel kapcsolatos legelemibb
gépészeti és villamossági ismeretek elsajátítása. A targoncák
kezelésével kapcsolatos dokumentációk elsajátítása.
(A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó
berendezések kezelése esetén szükséges a hatósági jogosítvány
is.)

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8425
Targoncavezető
A 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény Építő- és anyagmozgató gép kezelője
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 7. EGYEBEK
pontja tartalmazza a felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek
közül mely kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
7.3.6. Targoncák

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az SZVK 3.
mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság (Szakmai alkalmasság foglalkozásegészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Képzési idő:

60 óra
(24 óra elmélet + 36 óra gyakorlat)

Irányár:

75 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 25 000 Ft

27

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Építő és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány)
OKJ szám: 32 582 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A012
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Földmunkagépek (rakodók, markolók, dózerek, árokásók) és
szállítógépek kezelése, üzembe helyezése, balesetmentes
munkavégzés, karbantartása, rakodástechnikai ismeretek
nyújtása, a gépekkel kapcsolatos legelemibb gépészeti és
villamossági ismeretek elsajátítása. A földmunkagép
kezelésével kapcsolatos dokumentációk elsajátítása.
(A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó
berendezések kezelése esetén szükséges a hatósági jogosítvány
is.)

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8422
Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője
A 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény Építő- és anyagmozgató gép kezelője
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 7. EGYEBEK
pontja tartalmazza a felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek
közül mely kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az SZVK 3.
mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság (Szakmai alkalmasság foglalkozásegészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Képzési idő:

60 óra
(24 óra elmélet + 36 óra gyakorlat)

Irányár:

75 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 25 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Építő és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartógép-kezelő szakmairány)
OKJ szám: 32 582 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A014
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Útépítő- és karbantartógépek kezelése, üzembe helyezése,
balesetmentes munkavégzés, karbantartása, rakodástechnikai
ismeretek nyújtása, a gépekkel kapcsolatos legelemibb
gépészeti és villamossági ismeretek elsajátítása. Az útépítő- és
karbantartógépek kezelésével kapcsolatos dokumentációk
elsajátítása.
(A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó
berendezések kezelése esetén szükséges a hatósági jogosítvány
is.)

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8422
Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője
A 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény Építő- és anyagmozgató gép kezelője
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 7. EGYEBEK
pontja tartalmazza a felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek
közül mely kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
7.3.7. Útépítő- és karbantartógép kezelő

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az SZVK 3.
mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság (Szakmai alkalmasság foglalkozásegészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Képzési idő:

60 óra
(24 óra elmélet + 36 óra gyakorlat)

Irányár:

75 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 25 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

CNC gépkezelő
OKJ szám: 35 521 01
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A015
Oktatásszervező: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

A CNC berendezések kezelésének elsajátítása.
Önállóan kezeli az adott technológiai ágazat szerinti
szerszámgépeket.
Szükség szerint beavatkozik az adott technológiába a
gépkezelés szintjén (programozás, technológiai
paraméterek módosítása).
Alkalmazza a tevékenységhez tartozó precíziós
mérőeszközöket és a készülékeket.
Beállítja a szerszámokat, majd a munkadarab
felfogása és beállítása után legyártja azt.

A jelentkezés feltétele:
Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

-

Egészségügyi alkalmasság
Gépi forgácsoló végzettség

7323 Forgácsoló
Forgácsoló
Esztergályos
Fúrós
Marós
NC, CNC gépkezelő
Szikraforgácsoló

Képzési idő:

480 óra
(168 óra elmélet + 312 óra gyakorlat)

Irányár:

300.000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft

30

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

PLC- programozó
OKJ szám: 51 523 01
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A006
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

A
PLC
programozó
berendezésekhez,
folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír,
módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés
folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az
általa készített programnak meg kell felelni a
szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi
követelményeknek.

A jelentkezés feltétele:
Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

-

Egészségügyi alkalmasság
Érettségi vizsga

FEOR: 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
PLC programozó

Képzési idő:

400 óra
(120 óra elmélet + 280 óra gyakorlat)

Irányár:

350 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Kazángépész (12 t/h felett)
OKJ szám: 33 522 01
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A021
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
Tartalma:

A kazángépész (12t/h felett) feladata a 12 t/h-nál
nagyobb gőzteljesítményű kazán felkészítése az
üzemeltetésre,
a
kazánnak
és
segédberendezéseinek,
a
kazánt
ellátó
technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált
hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos,
igény szerinti működtetése. Felügyeli az
üzemeltetési
paramétereket,
a
biztonsági
berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket,
dokumentálja az üzemmenetet és betartja a
vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat.

A jelentkezés feltétele:

- Szakmai előképzettség:
32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között)
- Előírt gyakorlat:
két év igazolt kazánkezelői (2-12t/h között)
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva)

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

FEOR: 8323 Kazángépkezelő
Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés- kezelő
Fűtő, üvegkemence
Kazán segédberendezés kezelője
Kazánsegédgépész
Kazángépkezelő

Képzési idő:

200 óra
(60 óra elmélet + 140 óra gyakorlat)

Irányár:

195 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Kazánkezelő (2-12 t/h között)
OKJ szám: 32 522 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A022
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h
közötti tömegáramú kazán felkészítése az
üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a
kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által
ellátott technológiai berendezések hatékony,
üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli
az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági
berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket,
dokumentálja az üzemmenetet és betartja a
vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
az SZVK 3. mellékletben a gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
munkakör:

FEOR: 8323 Kazángépkezelő
Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő
Kazán segédberendezés kezelője
Kazánsegédgépész

betölthető

Képzési idő:

280 óra
(84 óra elmélet + 196 óra gyakorlat)

Irányár:

255 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
OKJ szám: 31 522 02
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A020
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő feladata
különböző ipari hőtechnikai rendszerek (ipari és
mezőgazdasági szárítók, ipari kemencék, stb.) olaj- és
gáztüzelő berendezéseinek szakszerű, zavartalan,
gazdaságos és biztonságos üzemeltetése. Biztosítja a
berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíti, indítja,
üzemelteti és leállítja a berendezést, vigyázza az üzemi
paramétereket, a szakszerű ellátást, a biztonsági
berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket,
dokumentálja az üzemvitelt és betartja a vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az
SZVK 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai
alkalmasság
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
betölthető munkakör:

8323 Kazángépkezelő
(Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő)

Képzési idő:

120 óra
(36 óra elmélet + 84 óra gyakorlat)

Az indulás várható
időpontja:

10 fő jelentkezése esetén, igény szerint

Irányár:

145 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
OKJ szám: 31 522 03
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A023
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a
legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az
üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a
kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott
technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény
szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési
paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az
épületfelügyeleti
rendszereket,
dokumentálja
az
üzemmenetet és betartja a vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- ellenőrizni a kazán vízszintjét
- biztosítani a kazán elektromos ellátását.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az
SZVK 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai
alkalmasság
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
betölthető munkakör:

8323 Kazángépkezelő
(Kazánsegédgépész, Kazán segédberendezés kezelője)

Képzési idő:

200 óra
(60 óra elmélet + 140 óra gyakorlat)

Irányár:

195 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft

35

Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Nyomástartóedény-gépész
OKJ szám: 31 522 02
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A026
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

A nyomástartóedény-gépész képes legyen a hatósági
felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések,
rendszerek, létesítmények folyamatos, üzemeltetésére,
működtetéshez szükséges ellenőrzések, karbantartások
végzésére. Képes legyen biztosítani a működés és üzemi
folyamatok feltételeit, előírások szerinti vizsgálatokat.
Dokumentálja az üzemmenetet és betartja a vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az
SZVK 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai
alkalmasság
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
betölthető munkakör:

FEOR:8131 Kőolaj-és földgázfeldolgozó gép kezelője
(Nyomástartóedény-gépész)

Képzési idő:

160 óra
(48 óra elmélet + 112 óra gyakorlat)

Irányár:

175 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Villanyszerelő
OKJ szám: 34 522 04
Szakképesítés köre: szakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A002
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében
fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést,
erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot,
világítási berendezést és készüléket, villámhárító
berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület
villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, ezelését
betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során
kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel,
ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít,
szerel, vezérlő és szabályozókészüléket, berendezést szerel,
ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése
során egyen- és váltakozó áramú forgógépet,
transzformátort telepít, működtet, villamos gépet
üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését
betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során
szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó
szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet,
munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat
és
beállításokat
végez
a
megfelelő
eszközök
alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján,
a
szakmai
szabályok
és
követelmények
figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt
készít.

A jelentkezés feltétele:

- Alapfokú iskolai végzettség
a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.)
NGM
rendeletben
kiadott
szakmai
és
vizsgakövetelmény 3. számú mellékletében
elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
8136 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

Képzési idő:

960 óra
(288 óra elmélet + 672 óra gyakorlat)

Irányár:

500 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Villámvédelmi felülvizsgáló
OKJ szám: 35 522 16
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A008
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Épületek,
építmények
külső
és
belső
villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve
dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő
műszaki állapotának szemrevételezéses és
műszeres
ellenőrzése,
az
ellenőrzés
eredményének dokumentálása

A jelentkezés feltétele:

- Villanyszerelő vagy középfokú-, vagy
felsőfokú erősáramú végzettség,
- 3 év erősáramú szakmai gyakorlat az előírt
szakmai végzettség megszerzését követően
- Egészségügyi alkalmasság

Szakképesítéssel
munkakör:

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Villámvédelmi felülvizsgáló

betölthető

Képzési idő:

100 óra
(90 óra elmélet + 10 óra gyakorlat)

Irányár:

100 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Erősáramú berendezések felülvizsgálója
OKJ szám: 35 522 02
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A004
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Erősáramú villamos berendezések szabvány
szerinti kialakításának, megfelelő műszaki
állapotának szemrevételezéses és műszeres
ellenőrzése,
az
ellenőrzés
eredményének
dokumentálása.

A jelentkezés feltétele:

- Villanyszerelő vagy középfokú- vagy felsőfokú
erősáramú végzettség
- 3 év erősáramú szakmai gyakorlat az előírt
szakmai végzettség megszerzését követően
- Egészségügyi alkalmasság.

Szakképesítéssel
munkakör:

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Erősáramú berendezések felülvizsgálója

betölthető

Képzési idő:

90 óra
(81 óra elmélet + 9 óra gyakorlat)

Irányár:

90 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
OKJ szám: 35 522 03
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A003
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi
(érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti
kialakításának, megfelelő műszaki állapotának
szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az
ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A jelentkezés feltétele:

- Villanyszerelő
vagy
középfokú-,
vagy
felsőfokú erősáramú végzettség
- 3 év erősáramú szakmai gyakorlat az előírt
szakmai végzettség megszerzését követően
- Egészségügyi alkalmasság.

Szakképesítéssel
munkakör:

FEOR: 7524 Épületvillamossági
szerelő,
villanyszerelő
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

betölthető

Képzési idő:

80 óra
(72 óra elmélet + 8 óra gyakorlat)

Irányár:

90 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 30 000 Ft
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Villamos alállomás kezelő
OKJ szám: 35 522 11
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A009
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

A villamos alállomás kezelő feladata a kis-,
közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és
kábeles elosztóhálózat üzemeltetése, a hálózatok
állapotának ellenőrzése, a hálózati kapcsolások
végrehajtása tervezett munkák és üzemzavarok
esetén, az üzemzavarok okainak felismerése és a
hibák elhárítása.

A jelentkezés feltétele:

- Villanyszerelő
vagy
középfokú-,
vagy
felsőfokú erősáramú végzettség
- Minimum két év üzemeltetői munkakörben
eltöltött gyakorlat
- Egészségügyi alkalmasság

Szakképesítéssel
munkakör:

-7343 Elektromos
hálózat szerelő,
Hálózat szerelő, üzemeltető

betölthető

Képzési idő:

160 óra
(112 óra elmélet + 48 óra gyakorlat)

Irányár:

150 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Villamos hálózat kezelő
OKJ szám: 35 522 14
Szakképesítés köre: szakképesítés-ráépülés
Engedély szám: E-000688/2014/A010
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

A villamos hálózatkezelő feladata a kis-, közép-és
nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles
elosztóhálózat
üzemeltetése,
a
hálózatok
állapotának ellenőrzése, a hálózati kapcsolások
végrehajtása tervezett munkák és üzemzavarok
esetén, az üzemzavarok okainak felismerése és a
hibák elhárítása.

A jelentkezés feltétele:

- Villanyszerelő
vagy
középfokú-,
vagy
felsőfokú erősáramú végzettség
- Minimum két év üzemeltetői munkakörben
eltöltött gyakorlat,
- Egészségügyi alkalmasság.

Szakképesítéssel
munkakör:

7343 Elektromos
hálózat szerelő,
Hálózat szerelő, üzemeltető

betölthető

Képzési idő:

160 óra
(112 óra elmélet + 48 óra gyakorlat)

Irányár:

150 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Nyilvántartási szám: E-000688/2014

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK
Bevontelektródás kézi ívhegesztő (E-111)
OKJ szám: 31 521 01
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A016
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
OKJ szám:

31 521 01

A képzés célja és
tartalma:

Alapfokú hegesztő ismeretek és az adott
hegesztőeljárás
elméleti
és
gyakorlati
ismereteinek elsajátítása. A berendezések
szakszerű és biztonságos üzemeltetése, kezelése
figyelembe véve a HBSz előírásait. Eljárásnak
megfelelő hegesztési kötések létrehozása. A
hegesztés előkészítés és befejezési műveleteinek
ismerete, elvégzése. Tűzvédelmi szakvizsga
megszerzése.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
az SZVK 3. mellékletben a gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
munkakör:

7325 Hegesztő, lángvágó

betölthető

Képzési idő:

560 óra
(168 óra elmélet és 392 óra gyakorlat)

Irányár:

510 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (F-135)
OKJ szám: 31 521 03
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A017
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Alapfokú hegesztő ismeretek és az adott
hegesztőeljárás
elméleti
és
gyakorlati
ismereteinek elsajátítása. A berendezések
szakszerű és biztonságos üzemeltetése, kezelése
figyelembe véve a HBSz előírásait. Eljárásnak
megfelelő hegesztési kötések létrehozása. A
hegesztés előkészítés és befejezési műveleteinek
ismerete, elvégzése. Tűzvédelmi szakvizsga
megszerzése.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
az SZVK 3. mellékletben a gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
munkakör:

7325 Hegesztő, lángvágó

betölthető

Képzési idő:

520 óra
(156 óra elmélet és 364 óra gyakorlat)

Irányár:

490 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Gázhegesztő (G-311)
OKJ szám: 31 521 05
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A018
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Alapfokú hegesztő ismeretek és az adott
hegesztőeljárás
elméleti
és
gyakorlati
ismereteinek elsajátítása. A berendezések
szakszerű és biztonságos üzemeltetése, kezelése
figyelembe véve a HBSz előírásait. Eljárásnak
megfelelő hegesztési kötések létrehozása. A
hegesztés előkészítés és befejezési műveleteinek
ismerete, elvégzése. Tűzvédelmi szakvizsga
megszerzése.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
az SZVK 3. mellékletben a gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
munkakör:

7325 Hegesztő, lángvágó

betölthető

Képzési idő:

360 óra
(108 óra elmélet és 252 óra gyakorlat)

Irányár:

380 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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Volframelektródás védőgázas ívhegesztő (W-141)
OKJ szám: 31 521 09
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Engedély szám: E-000688/2014/A019
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)
A képzés célja és
tartalma:

Alapfokú hegesztő ismeretek és az adott
hegesztőeljárás
elméleti
és
gyakorlati
ismereteinek elsajátítása. A berendezések
szakszerű és biztonságos üzemeltetése, kezelése
figyelembe véve a HBSz előírásait. Eljárásnak
megfelelő hegesztési kötések létrehozása. A
hegesztés előkészítés és befejezési műveleteinek
ismerete, elvégzése. Tűzvédelmi szakvizsga
megszerzése.

A jelentkezés feltétele:

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
az SZVK 3. mellékletben a gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- Egészségügyi alkalmasság
(Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa által igazolva.)

Szakképesítéssel
munkakör:

7325 Hegesztő, lángvágó

betölthető

Képzési idő:

480 óra
(144 óra elmélet és 336 óra gyakorlat)

Irányár:

460 000 Ft / fő
ebből a vizsgadíj: 35 000 Ft
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EGYÉB KÉPZÉS – VÁLLALATI KÉPZÉSEK
Minősített hegesztő képzés
Szakképesítés köre: Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)

A képzés célja és
tartalma:

Gyakorlott hegesztők elméleti és gyakorlati
továbbképzése, a munkahely igénye alapján a
hegesztőeljárás és munkadarab szerinti egyedi
meghatározású, az egységes európai norma (MSZ EN
ISO 9606-1:2014,) által előírt érvényességű
vizsgáztatással illetve újraminősítéssel.

A minősítések eljárás
szerinti alaptípusai:

-

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

111 minősített kézi ívhegesztő
135 /131 minősített fogyóelektródás aktív /
semleges védőgázas ívhegesztő
141 minősített volfrámelektródás, argon
védőgázas ívhegesztő
141/111 minősített kombinált-ívhegesztő
311 minősített gázhegesztő

Minősített hegesztő
7325 Hegesztő, lángvágó

Képzési idő:

24 óra
Előzetes tudásszinttől, felkészültségtől függően
2 - 4 nap (ettől eltérő is lehet)
délelőtt 7:00 – 13:30-ig

Az indulás várható
időpontja:

6 fő jelentkezése esetén, igény szerint

Irányár:

a szükséges gyakorlati igény, és a kívánt eljárás
szerint kerül meghatározásra.
Napidíj: 15 000 Ft
Vizsgadíj: 60 000 Ft / eljárás (3 évre érvényes)
Sarokvarrat kiegészítés: 6 000 Ft / eljárás
PED kiegészítés: 6 000 Ft / fő
Beütőbélyegző: 6 000 Ft / fő
+ÁFA
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Lángvágó
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)

A képzés célja és
tartalma:

Fémes anyagok kézi és gépi lángvágóval való
darabolása,
fizikai,
kémiai
alapismeretek
elsajátítása,
minőségi
követelmények
megismerése.

A jelentkezés feltétele:

- alapfokú iskolai végzettség
- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Szakmai
képesítéssel
végezhető tevékenység:

7325 Hegesztő, lángvágó
- Lángvágó

Képzési idő:

60 óra
28 óra elmélet és
32 óra gyakorlat

Irányár:

95 000 Ft + ÁFA / fő
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Kokszolói gépvezető
Érdeklődni: Kácser Zoltán (tel.: 0625/58 19 16)

A képzés célja és
tartalma:

A kokszolással összefüggő gépi berendezések
megismerése, azok biztonságos kezelésének
elsajátítása. A gépek gépészeti, villamossági
berendezéseinek megismerése.

Szakmai képesítéssel
végezhető tevékenység:

FEOR: 8329
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött
gép kezelője

A jelentkezés feltétele:

- a munkakörben megkövetelt egészségügyi
alkalmasság
- 18. életév betöltése

Szakmai képesítéssel
végezhető tevékenység:

-

Oltókocsi vezető
Kitolókocsi vezető
Töltőkocsi vezető

Képzési idő:

50 óra
20 óra elmélet és
30 óra gyakorlat

Irányár:

60.000,- Ft + ÁFA / fő
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Termelésirányító
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

Alsó szintű vezetői munkakörben dolgozók,
illetve potenciális vezetők felkészítése a vezetői
feladatok magas szintű ellátására. A képzés során
matematikai, közgazdasági, marketing, emberi
erőforrás
gazdálkodási,
számítástechnikai,
technológiai,
termeléstervezési,
termelésprogramozási,
termelésszervezési
és
biztonságtechnikai ismereteket tanulhatnak a
résztvevők. A tanfolyam végén írásbeli és szóbeli
szakmai záróvizsgát kell tenni.

Képesítést nyújt:

Középszintű vezetői feladatokra

A jelentkezés feltétele:

Középiskolai végzettség

Képzési idő:

40 óra

Irányár:

35 000 Ft + ÁFA / fő
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KÜLSŐ KÉPZŐVEL MEGVALÓSULÓ KÉPZÉS
Raktáros
OKJ szám: 31 341 04
Szakképesítés köre: részszakképesítés
Oktatásszervező: Füri Györgyné (tel.: 0625/58 32 06)
A képzés célja és
tartalma:

A termelési és nagykereskedelmi raktáros feladata
a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek
lebonyolítása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- Az áru be- és kitárolásához szükséges
adminisztrációs feladatokat elvégezni,
- Kezelni és ellenőrizni az árut,
- Vezetni a raktári nyilvántartásokat,
- Ellenőrizni a berendezések és informatikai
eszközök működőképességét,
- Előkészíteni és elvégezni az áru-összeállítást,
- Előkészíteni az árukiszállítást.

A jelentkezés feltétele:

- alapfokú iskolai végzettség, vagy a képzés
megkezdhető az SZVK 3. számú mellékletében a
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
- egészségi alkalmasság

Szakképesítéssel
munkakör:

betölthető

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
Anyagátvevő, nyilvántartó
Áruátvevő
Árufogadó
Eszköznyilvántartó
Fogyóeszköz nyilvántartó
Cikkszámgazda (alkatrész nyilvántartó)
Készletnyilvántartó
Raktári adminisztrátor
Tárgyieszköz-nyilvántartó

Képzési idő:

280 óra
(84 óra elmélet + 196 óra gyakorlat)

Irányár:

200 000 Ft / fő
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FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
-

ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉSE
KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS
EGYÉB – Viselkedési, öltözködési kultúrák

KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK

Az ISD DUNAFERR Zrt. oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársai évente figyelemmel
kísérik a munkáltatókat és munkavállalókat érintő törvényi változásokat. Ezek megismertetésére
szakmai és rétegigények szerint egy vagy többnapos konferenciákat és konzultációkat szervez.
Ezen túlmenően igény szerint bármilyen szakmai, vagy vezetési témájú fórumot megszervezünk.
Rendezvényeinkre országos szakmai fórumokon is szereplő, népszerű és felkészült előadókat
hívunk meg.

Lehetőséget biztosítunk jól felszerelt konferenciaterműnk más rendezvények részére történő
biztosítására, bérbeadására.

.
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