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ELŐSZÓ
Társadalmunk folyamatos fejlődését alapul véve
számunkra megkérdőjelezhetetlen a felnőttképzés
jelentősége. Tapasztalatunk szerint a gazdasági
folyamatok gyors változása a szakmai ismeretek,
készségek, képességek, kompetenciák naprakész
fejlesztését, tudását, állandó megújulását igényli mind a
munkavállalók, mind a munkáltatók részéről.
Meggyőződésünk, hogy a gazdasági élet állandó
átalakulásának következtében még mindig problémát
okoz a korábbi szak- és felnőttképzési rendszerben
végzettek munkaerő-piaci beilleszkedési zavarai, főleg
elavult tudásuk miatt.
 
Cégünket ezen problémák megoldására kívántuk
megalapítani 2015. február 26-án. Ezen tényekre és
tapasztalatokra alapozva végezzük felnőttképzési és
vizsgaszervezési tevékenységünket.
 
"Célunk partnereink, munkáltatóink részére
tanfolyamok, képzések, továbbképzések, szakmai
vizsgák szervezése és lebonyolítása magas
minőségi szinten és elérhető piaci áron. Hiszünk a
szoros együttműködésben, a személyes jelenlét
erejében, az egyedi igények fontosságában, a
hosszú távú együttműködés sikerében."
 
Folyamatosan nyomon követjük a munkaerő-piac
változásait, képzéseink palettáját a megrendelőink
egyedi igényeit alapul véve állítjuk össze. Piaci és
engedélyezett képzéseink körét folyamatosan bővítjük,
teret engedve megrendelőink minden irányú kérésének.
 
Számunkra fontos a minőség, ezért oktatóink a szakma
elismert szakemberei, szakoktatói, szakmai tudásuk
igazodik a kor követelményeihez. Képzéseink
indításainak időpontjait, elméleti, gyakorlati oktatásaink
helyszíneit szintén a megrendelő(ink) egyéni
elvárásaihoz igazítjuk.
 
 
 
 
 

Az észak-alföldi régióban közel 45 képző intézménnyel ápolunk
szoros kapcsolatot, segítjük egymás fejlődését. A régió több, mint 50
cége, vállalkozása tisztelt meg minket eddig együttműködésével.
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Uniós finanszírozású pályázatok közül főleg GINOP-os,
és EFOP-os pályázatok megvalósításában veszünk
részt képző intézményként, vagy vizsgaszervező
intézményként, szakmai megvalósítóként.
Közel 15 önkormányzattal működünk együtt EFOP-os
projektek keretén belül, képzéseket szerveztünk
számukra, valamint képző partnereink vizsgáit
szervezzük folyamatosan főleg az Észak-alföldi
régióban. A szabolcsi Jósa András Oktatókórház
dolgozói részére is több egészségügyi szakmacsoportú
képzést, valamint vizsgát valósítottunk meg.
 
"Az új felnőttképzési törvény 2020. januárjában
történő életbe lépése természetesen hatással lesz a
mi munkánkra is, ugyanis az OKJ megszűnésével és
a Szakmajegyzék bevezetésével, a vizsgaközpontok
működésének központosításával a mi működési
lehetőségeink is átalakulnak."
 
2020. tavaszán új E-learning platform kialakítását
kezdtük el, mely lehetővé teszi az online oktatási
lehetőségek biztosítását az ország bármelyik pontjáról.
E-learning képzéseink palettáját szintén folyamatosan
bővítjük.
 
Folyamatosan figyeljük a piaci változásokat, új,
innovatív fejlesztési lehetőségekben gondolkodva a
felnőttképzés során, hogy továbbra is azzal
foglalkozhassunk, amiben jók vagyunk és amit igazán
szeretünk csinálni!
 
Katalógusunk a 2020. évi képzési, vizsgaszervezési
engedélyeinket, tréningeink, továbbképzéseink rövid
összefoglalóját tartalmazza.
 
Reméljük, hogy katalógusunk felkelti
érdeklődésüket és hamarosan partnereink között
üdvözölhetjük!
 
 
 

Tisztelettel
Karászi Ildikó
vezérigazgató

 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenleg közel 120 OKJ-s szakképesítésre rendelkezünk képzési és
vizsgaszervezési jogosultsággal 11 szakmacsoportban, valamint
közel 60 kompetencia, készség-, képességfejlesztő tanúsítványt adó
képzésre, tréningre.
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EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREINK
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ENGEDÉLYEZETT
KÉPZÉSEINK,  V IZSGASZERVEZÉSI
JOGOSULTSÁGAINK
SZAKMACSOPORTONKÉNT
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E G É S Z S É G Ü G Y  

Szeretsz az emberekkel foglalkozni?
Érdekel az egészségügy világa,
szeretnél az embereken segíteni
egészségük és életük javításában?
Szeretnéd megtanulni az anatómiai
alapokat? Akkor az egészségügyi
képzéseinket neked találták ki!
Kínálatunkban megtalálhatod többek
között azokat az alap-egészségügyi
képzéseket, melyek lehetőséget
nyújtanak számodra kórházakban,
egészségügyi szakellátó helyeken,
mentőszolgálatoknál, fogászati-
szakrendeléseken, gyógyszertárakban
elhelyezkedni, vagy akár 

gyógymasszőrként saját magán-
vállalkozást indítani. Végezd el alapozó
képzéseinket, hogy lehetőséget adj
önmagadnak egészségügyi karriered
felépítéséhez! Az egészségügyben fontos
a kitartás, az empátia. Ha egészségügyi
karriert választassz, akkor egy hivatást
választassz. Mindig szem előtt kell
tartanod, hogy a beteg megmentése,
gyógyulása, jólléte az első, ennek
érdekében kell mindent megtenned!
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül egészségügyi szakmacsoportba
tartozó képzéseink között!
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EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKMACSOPORT

Betegkísérő
OKJ 31 723 01
(E-001256/2015/A011)
 
Aneszteziológiai szakasszisztens
OKJ 55 725 01
(E-001256/2015/A078)
 
Műtéti szakasszisztens
OKJ 55 725 15
(E-001256/2015/A079)
 
Fogászati asszisztens
OKJ 54 720 02
(E-001256/2015/A013)
 
Gyakorló mentőápoló
OKJ 52 723 03
(E-001256/2015/A015)
 
Gyógy és sportmasszőr
OKJ 54 726 01
(E-001256/2015/A005)
 
Gyógymasszőr
OKJ 54 726 04
(E-001256/2015/A005)
 
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
OKJ 55 720 02
(E-001256/2015/A016)
 
Gyógyszertári asszisztens
OKJ 54 720 03
(E-001256/2015/A017)
 
Klinikai fogászati higiénikus
OKJ 55 725 11
(E-001256/2015/A018)
 
Mentőápoló
OKJ 55723 11
(E-001256/2015/A018)
 
Fertőtlenítő-sterilező
OKJ 31 725 01
(E-001256/2015/A088)
 
Felnőtt intenzív szakápoló
OKJ 55 723 05
(E-001256/2015/A085)
 
Műtőssegéd-gipszmester
OKJ 32 725 01
(E-001256/2015/A086)
 
Geriátriai és krónikus beteg
szakápoló
OKJ 55 723 07
(E-001256/2015/A087)
 
Sugárterápiás szakasszisztens
OKJ 55 725 20
(E-001256/2015/A089)
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G É P É S Z E T  

Szeretsz alkotni? Férfias szakma után
érdeklődsz? Szereted megmunkálni a
fémet, műanyagot?  Szívesen dolgoznál
építkezéseken? Érdekelnek az üzemi
berendezések (szerszámgépek, szállító-
szalagok, felvonók, komplett gyártási
rendszerek, szivattyúk stb.)? Szeretnéd
megtanulni az elektromos-, gázüzemű
vagy akár a diesel targoncák
használatát? Egyéb emelőgéptípusok
érdekelnek? A gépészet szakma-
csoportban olyan szakmákat találhatsz,
melyek hiányszakmának minősülnek. Ha
ezeket a képzéseket elvégzed, nagy
eséllyel indulhatsz a munkaerőpiacon. 

A gépészeti ágazatba tartozó szakmák
után érdeklődő személyekre jellemző
kell legyen a csapatmunkában való jó
együttműködési készség, a precizitás, jó
fizikai erőnlét, a pontosságra törekvés,
tűrőképesség, rugalmas gondolkodás,
kézügyesség.
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül gépészeti szakmacsoportba
tartozó képzéseink között!
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GÉPÉSZET
SZAKMACSOPORT

CNC gépkezelő
OKJ 35 521 01
(E-001256/2015/A041)
 
Építő- és anyagmozgatógép
kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve
targonca) OKJ 32 582 02
(E-001256/2015/A042)
 
Építő- és anyagmozgatógép
kezelője (Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő)
OKJ 32 582 02
(E-001256/2015/A043)
 
Építő- és anyagmozgatógép
kezelője (Targoncavezető)
OKJ 32 582 02
(E-001256/2015/A044)
 
Épület- és szerkezetlakatos
OKJ 34 582 03
(E-001256/2015/A045)
 
Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
OKJ 31 521 03
(E-001256/2015/A046)
 
Gépi forgácsoló
OKJ 34 521 03
(E-001256/2015/A047)
 
Hegesztő
OKJ 34 521 06
(E-001256/2015/A002)
 
Központi fűtés és gázhálózat
rendszerszerelő
OKJ 34 582 09
(E-001256/2015/A048)
 
Volframelektródás védőgázas
ívhegesztő
OKJ 31 521 09
(E-001256/2015/A049)
 
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
OKJ 31 521 01
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)
 
Csőhálózatszerelő
OKJ 31 582 01
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)
 
Gázhegesztő
OKJ 31 521 05
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)
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K E R E S K E D E L E M -
M A R K E T I N G ,  Ü Z L E T I

A D M I N I S Z T R Á C I Ó   

Bár a kereskedő igen régi foglalkozás -
hiszen az árut mind az egyiptomiak, arabok
vagy az ókor emberei is szállították és
árulták - mindig nagy jelentősége volt a
messziről szállított, az adott környezetben
ismeretlen áruknak (pl.: illatszer,
drágakövek, selyem stb.). Az elmúlt
évszázadban a kereskedelem, vezető
gazdasági területté vált. Fejlődésében
következményeként sokféle új foglalkozás
jelent meg a területen. Az alapvető
kereskedelmi folyamatokon kívül az az igazi
kereskedő, aki árucikkeit is ismeri, tud róluk
tájékoztatást adni.

Kipróbálnád magad kereskedőként?
Saját vállalkozást szeretnél indítani?
Még nem tudod, melyek azok az
árucsoportok, amivel foglalkozni
szeretnél? Akkor válaszd boltvezető
képzésünket! Már döntöttél, hogy pl. a
szállítmányozás érdekel, a
fuvarszervezés? Akkor a logisztikai,
szállítmányozási ügyintéző képzésünk
lesz megfelelő számodra.
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül kereskedelmi-, marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoportba tartozó
képzéseink között!
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KERESKEDELEM-
MARKETING, ÜZLETI
ADMINISZTRÁCIÓ
SZAKMACSOPORT
Boltvezető
OKJ 35 341 01
(E-001256/2015/A066)
 
Eladó
OKJ 34 341 01
(E-001256/2015/A067)
 
Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó
OKJ 31 341 01
(E-001256/2015/A068)
 
Műszakicikk-eladó
OKJ 31 341 03
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)
 
Élelmiszer-, vegyi áru eladó
OKJ 31 341 05
(E-001256/2015/A068)
 
Gyógynövény eladó
OKJ 35 341 02
(E-001256/2015/A068)
 
Kereskedő
OKJ 54 341 01
(E-001256/2015/A069)
 
Logisztikai ügyintéző
OKJ 54 345 01
(E-001256/2015/A063)
 
Logisztikai szállítmányozási
ügyintéző OKJ 54 841 11
(E-001256/2015/A063)
 
Raktáros
OKJ 31 341 04
(E-001256/2015/A070)
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V E N D É G L Á T Á S  

Amikor valaki meghallja azt a szót, hogy
vendéglátás, sok minden eszébe juthat.
Vendégül láthatnak kedves ismerőseink,
barátaink, rokonaink. Meghívhatnak va-
csorázni vagy szórakozni, megszállhatunk
szállodában, ahol vendégként fogadnak
bennünket. De mehetünk egy elegáns
rendezvényre is, valamilyen hivatalos
alkalomból. A vendéglátó és a
vendégszerető is egymáshoz nagyon közel
álló kifejezések. Ugyanakkor beszélhetünk
vendéglátóiparról, vendéglátó üzemről is,
amelyek hangzása már jóval kevésbé
barátságos.

Szívesen tevékenykedsz a konyhában,
készítesz cukrászati remekműveket,
vagy gasztronómiai különlegességeket?
Érde-kel a nemzetközi konyha, vagy
akár a magyar klasszikus ételek
elkészítésének technológiáit szeretnéd
elsajátítani? Minden álmod egy saját
vendéglő üzemeltetése a Balaton
partján, vagy a belváros frekventált
részén? Akkor számodra a vendéglátás
a kulcsszó, ha képzés után érdeklődsz!
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül vendéglátás szakmacsoportba
tartozó képzéseink között!
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VENDÉGLÁTÁS
SZAKMACSOPORT

Cukrász
OKJ 34 811 01
(E-001256/2015/A056)
 
Diétás szakács
OKJ 35 811 03
(E-001256/2015/A057)
 
Konyhai kisegítő
OKJ 21 811 01
(E-001256/2015/A058)
 
Lovastúra-vezető
OKJ 54 812 02
(E-001256/2015/A059)
 
Pincér
OKJ 34 811 03
(E-001256/2015/A060)
 
Szakács
OKJ 34 811 04
(E-001256/2015/A001)
 
Vendéglátó eladó
OKJ 34 811 05
(E-001256/2015/A061)
 
Vendéglátó eladó
OKJ 31 811 04
(E-001256/2015/A061)
 
Vendéglátó-üzletvezető
OKJ 35 811 02
(E-001256/2015/A062)
 
Gyorséttermi ételeladó
OKJ 31 811 02
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)
 
Fogadós
OKJ 34 811 05
E-001256/2015/A061
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E G Y É B  S Z O L G Á L T A T Á S O K  

Az OKJ-jegyzék "Egyéb szolgáltatások"
szakmacsoportja egy izgalmas szakma-
csoport. Nagyon sok olyan szakmát
tartalmaz, melyek szintén hiány-
szakmának minősülnek, viszont speciális
szakmai tudást igényelnek és már eleve
olyan szakmai készségeket, képes-
ségeket, jártasságokat lehet elsajátítani
ezeken a képzéseken, melyek önálló
munkakör betöltésére, saját vállalkozás
indítására is alkalmasak. Több olyan
szépészeti szolgáltatáshoz tartozó
szakképesítés található ebben a
csoportban, melyek szakmanevei eléggé
beszédesek, nem kell

sok magyarázatot fűzni hozzájuk!
Fodrász, Kézápoló- és műkörömépítő,
Lábápoló (vagy ismertebb nevén
pedikűrös), Ingatlanközvetítő, Munkavé-
delmi technikus?! Ugye, hogy mindenki
számára azonnal egyértelmű, hogy akik
ezeket a tevékenységeket végzik
szeretnek emberekkel foglalkozni,
önállóan is képesek a munkavégzésre,
életelemük a szolgáltatóipar.
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül egyéb szolgáltatások szakma-
csoportba tartozó képzéseink között!
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EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMACSOPORT

Fodrász
OKJ 54 815 01
(E-001256/2015/A082)
 
Kézápoló és műkörömépítő
OKJ 32 815 01
(E-001256/2015/A073)
 
Lábápoló
OKJ 32 815 02
(E-001256/2015/A074)
 
Látszerész és fotócikk-kereskedő
OKJ 54 725 01
(E-001256/2015/A071)
(jelenleg csak képzési jogosultság)
 
Tisztítás-technológiai szakmunkás
OKJ 32 853 03
(E-001256/2015/A072)
 
Ingatlanközvetítő
OKJ 52 341 02
(E-001256/2015/A083)
 
Munkavédelmi technikus
OKJ 52 862 01
(E-001256/2015/A084)
 
Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I.
OKJ 35 345 01
(E-001256/2015/A080)
 
Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II.
OKJ 55 345 01
(E-001256/2015/A081)
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M E Z Ő G A Z D A S Á G ,
É L E L M I S Z E R I P A R  

Mezőgazdasági, élelmiszeripari képzése-
ink listája eléggé széleskörű, hiszen a
mezőgazdasági tevékenységek is
sokrétű tevékenységeket foglalnak
magukba. A növényeknek, állatoknak,
földterületnek, gépeknek, berendezé-
seknek, amelyekkel a munkája során a
mezőgazdasági feladatokat, munkákat
ellátó személy kapcsolatba kerül. Azért
is ilyen sokrétű a mezőgazdasági
szakmák köre, mert egyszemélyes
vállalkozóként, őstermelőként, fiatal
gazdaként, kis családi vállalkozásként,
de nagyüzemi kereteken belül is sor
kerülhet mezőgazdasági tevékenységek-
re.

Aki mezőgazdaságra adja fejét,
tisztában van azzal, hogy a gazda
legfontosabb feladata és egyben érdeke
is, hogy jó minőségű növényi és állati
termékeket állítson elő és megtalálja a
megfelelő piacot is hozzá. Az élővilág,
vagyis a növények, az állatok szeretete,
tisztelete elengedhetetlen ahhoz, hogy
valakiből jó gazdálkodó váljon. 
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül mezőgazdasági, élelmiszeripari
szakmacsoportba tartozó képzéseink
között!
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MEZŐGAZDASÁG
SZAKMACSOPORT

Állatgondozó
OKJ 31 621 01
(E-001256/2015/A021)
 
Állattartó szakmunkás
OKJ 35 621 01
(E-001256/2015/A020)
 
Aranykalászos gazda
OKJ 31 621 02
(E-001256/2015/A022)
 
Családellátó
OKJ 21 814 01
(E-001256/2015/A023)
 
Dísznövénykertész
OKJ 34 622 01
(E-001256/2015/A024)
 
Erdőművelő
OKJ 21 623 01
(E-001256/2015/A025)
 
Fakitermelő
OKJ 31 623 01
(E-001256/2015/A026)
 
Falusi vendéglátó
OKJ 31 541 15
(E-001256/2015/A027)
 
Gazda
OKJ 34 621 01
(E-001256/2015/A004)
 
Gyógy- és
fűszernövénytermesztő
OKJ 35 622 01
(E-001256/2015/A028)
 
Kertépítő és –fenntartó
OKJ 31 622 01
(E-001256/2015/A029)
 
Kertész
OKJ 34 622 02
(E-001256/2015/A003)
 
Kerti munkás
OKJ 21 622 01
(E-001256/2015/A030)
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Lovász
OKJ 34 621 02
(E-001256/2015/A031)
 
Mezőgazdasági
gazdaasszony, falusi
vendéglátó
OKJ 34 811 02
(E-001256/2015/A032)
 
Mezőgazdasági gépész
OKJ 34 521 08
(E-001256/2015/A033)
 
Mezőgazdasági munkás
OKJ 21 621 02
(E-001256/2015/A034)
 
Motorfűrész-kezelő
OKJ 21 623 02
(E-001256/2015/A035)
 
Növényvédelmi
szaktechnikus
OKJ 55 621 02
(E-001256/2015/A036)
 
Parkgondozó
OKJ 21 622 02
(E-001256/2015/A037)
 
Virágkötő
OKJ 31 215 02
(E-001256/2015/A038)
 
Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 34 215 04
(E-001256/2015/A039)
 
Zöldség- és
gyümölcstermesztő
OKJ 35 622 02
(E-001256/2015/A040)
 
Lóápoló és lógondozó
OKJ 21 621 01
(jelenleg csak
vizsgaszervezési
jogosultság)
 
Virágbolti eladó
OKJ 31 215 01
(jelenleg csak
vizsgaszervezési
jogosultság)

21 ÉLELMISZER
SZAKMACSOPORT

Borász
OKJ 31 541 02
E-001256/2015/A065
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S Z O C I Á L I S  T E R Ü L E T  

Szinte minden emberrel előfordult már,
hogy valamilyen betegségével, prob-
lémájával, fájdalmával fel kellett keresnie
az orvosi rendelőt, hosszabb-rövidebb
időt kellett kórházban töltenie, vagy
valamilyen ápolásra szorult.
Megértéssel, türelemmel és
kedvességgel jelentősen csökkenthető a
beteg félelme, szorongása, javulhat
közérzete, hangulata. A szociális munkát
végző emberek kulcsszerepet játszanak
abban, hogy segítsen a betegnek a
megváltozott helyzethez való
alkalmazkodásban és megismertesse
vele, hogy mire számíthat.

A szociális segítés célja, hogy az egész-
ségesek egészségét megőrizze, a
betegeknek pedig kényelmet, gondosko-
dást és megnyugvást nyújtson. A
szociális szakmák aszerint
különböztethetőek meg egymástól, hogy
melyik korosztályba tartozó személyeket
szeretnénk segíteni munkánkkal. A
szociális segítségnyújtás, mint hivatás
egyidős az orvostudománnyal. Az
ápolás fejlődése közben a feladatkörök
folyamatosan bővültek.
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül szociális szakmacsoportba tartozó
képzéseink között!

1 7



SZOCIÁLIS
SZAKMACSOPORT

Gyermek- és ifjúsági felügyelő
OKJ 31 761 01
(E-001256/2015/A050)
 
Kisgyermek gondozó, - nevelő
OKJ 54 761 02
(E-001256/2015/A051)
 
Mentálhigiénés asszisztens
OKJ 55 762 03
(E-001256/2015/A052)
 
Nevelőszülő
OKJ 32 761 01
(E-001256/2015/A053)
 
Szociális asszisztens
OKJ 54 762 02
(E-001256/2015/A054)
 
Szociális gondozó és ápoló
OKJ 34 762 01
(E-001256/2015/A007)
 
Szociális, gyermek és
ifjúságvédelmi ügyintéző
OKJ 55 762 06
(E-001256/2015/A055)
 
Házi időszakos gyermekgondozó
OKJ 31 761 02
(jelenleg csak vizsgaszervezési
jogosultság)

02
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O K T A T Á S  

Az oktatás szakmacsoportban minden
korosztály képzését, fejlesztését
elősegítő képzések megtalálhatóak, a
legkisebbek-től a legidősebbekig.
Gyógypedagógiai képzésünk a
rehabilitációs fejlesztés során a
fogyatékosok személyiségfejlesztésére,
nevelésére, oktatására irányul. Az óvodai
dajka nagy szeretettel és türelemmel
segíti az óvodás gyermeket, vigasztaló
szavaival, gyengédségével teszi
könnyebbé a lelki megterhelést a
gyermekek számára. A pedagógiai és
családsegítő munkatárs már az iskolás
korú gyermekekkel foglalkozik, az 

iskolában bizonyos tanítási órákon vagy
képesség-fejlesztő foglalkozásokon a
tanító szintén nagy hasznát veszi a fiatal
kolléga jelenlétének vagy kisebb
segítségének. A fitness-wellness
instruktor, a személyi edző pedig egyéni
edzésprogramok összeállításával,
táplálkozási tanácsadással segíti
vendégei edzőtermi sporttevé-
kenységeit.
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül oktatás szakmacsoportba tartozó
képzéseink között!
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03 OKTATÁS
SZAKMACSOPORT

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
OKJ 54 140 01
(E-001256/2015/A008)
 
Óvodai dajka
OKJ 32 140 01
(E-001256/2015/A009)
 
Pedagógiai és családsegítő
munkatárs
OKJ 54 140 02
(E-001256/2015/A006)
 
Fitness-wellness instruktor
OKJ 54 813 01
(E-001256/2015/A075)
 
Fitness instruktor
OKJ 51 813 03
(E-001256/2015/A076)
 
Személyi edző
OKJ 55 813 01
(E-001256/2015/A077)

20



V E G Y I P A R
É P Í T É S Z E T

M I N Ő S Í T E T T  K É P Z É S E K  

Ebben a csoportban található képzéseink
engedélyének megszerzését szintén
munkáltatói igények, megkeresések ad-
ták. A vegyipari képzések közül képzési
jogosultságunkat az Általános laboráns
képzésre szereztük meg. Az általános
laboráns vegyipari jellegű laborató-
riumban leírások, szabványok alapján
felsőbb szakmai irányítás és felügyelet
mellett végzi munkáját. Elvégzi a
vizsgálatokhoz szükséges mintavétele-
zést, és előkészíti a mintákat vizsgálatra.
Építészet szakmacsoportuk képzése a
Mélyépítő technikus, aki munkája során
önállóan vagy mérnöki irányítással 

épületek és más építmények terveinek
készítésével, az épületek és építmények
építésével, felújításával, átalakításával,
üzemeltetésével, karbantartásával és
javításával kapcsolatos műszaki
feladatokat lát el. Minősített hegesztő
képzésünk célja az ipar számára nagy
szakértelemmel rendelkező szakembe-
rek képzése, akik a hegesztést, mint
tevékenységet, munkaterületi feladatot
magasabb szinten alkalmazzák.
 
Felkeltettük érdeklődésed? Akkor nézz
körül vegyipari, építészeti, minősített
képzéseink között!

2 1



08 VEGYIPAR
SZAKMACSOPORT

Általános laboráns
OKJ 31 524 01
(E-001256/2015/A091)
 

09 ÉPÍTÉSZET
SZAKMACSOPORT

Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 04
(E-001256/2015/A090)
 

B "B" KÖRÖS KÉPZÉSEK 

Minősített hegesztő
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1
E-001256/2015/B001
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TRÉNINGJEINK,  EGYÉB
FEJLESZTŐ KÉPZÉSEINK
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Hatékonyság
Tudatosság

SIKER
24

IDŐGAZDÁLKODÁST,
HATÉKONY MUNKAVÉGZÉST
SEGÍTŐ TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK

Gazdálkodás az idővel és a pénzzel 
E-001256/2015/D061
  
Teljesítménymenedzsment 
E-001256/2015/D046
  
Vezetői változás és krízismenedzsment 
E-001256/2015/D043
  
Hatékonyságnövelő innovatív technikák
gyakorlata az ügyviteli tevékenységben 
E-001256/2015/D038
  
Hatékony tárgyalástechnika 
E-001256/2015/D039
  
Eredményes projektmenedzsment 
E-001256/2015/D040
  
Vezetői projektmenedzsment és
időgazdálkodás 
E-001256/2015/D034
  
Stresszhelyzetkezelés és hatékony
időgazdálkodás a vendéglátóiparban 
E-001256/2015/D009

ÉLETVITELT ELŐSEGÍTŐ
KÉPZÉSEK

Egészségtan és életmódfejlesztés 
E-001256/2015/D047
  
Felkészülés a családi életre 
E-001256/2015/D048
  
Környezeti , fenntarthatósági ismeretek 
E-001256/2015/D027
  
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek 
E-001256/2015/D001
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ
TRÉNINGEK

Önismereti tréning (20 óra) 
E-001256/2015/D056
  
Konfliktuskezelési tréning
E-001256/2015/D044
  
Asszertív kommunikációs tréning 
E-001256/2015/D036
  
Önismereti tréning 
E-001256/2015/D008
  
Önkéntes képzés 
E-001256/2015/D007
  
Személyes hatékonyság növelő tréning 
E-001256/2015/D005
 
Személyiségfejlesztő tréning 
E-001256/2015/D006

MUNKAHELYI BEILLESZKEDÉST
ELŐSEGÍTŐ TRÉNINGEK

Munkahelyi szocializációs tréning 
E-001256/2015/D060
  
Munkahely megszerzését és megtartását
elősegítő tréning 
E-001256/2015/D057
  
Munkavállalás elősegítése 
E-001256/2015/D055
  
Munkáltatók akadémiája 
E-001256/2015/D052
  
Motivációs és csapatépítő tréning 
E-001256/2015/D041
 
Álláskeresési tréning
E-001256/2015/D002
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SZAKMAI KOMPETENCIÁKAT
FEJLESZTŐ KÉPZÉSEK

Hegesztők ismeret megújító képzése 
E-001256/2015/D059
  
Darukötöző-teherkötöző 
E-001256/2015/D058
  
Digitális írástudás képzés felnőtteknek 
E-001256/2015/D053
  
Digitális képzés 
E-001256/2015/D049
  
IPAR 4.0 felkészítés 
E-001256/2015/D045
  
Hatékony LEAN szemlélet 
E-001256/2015/D042
  
Alkalmazott munkavédelem a raktározási
folyamatokban 
E-001256/2015/D029
  
Innovatív logisztikai folyamatok alkalmazása 
E-001256/2015/D030
  
Minőségirányítási rendszer alkalmazása a
kereskedelemben 
E-001256/2015/D031
  
Marketing, vállalati stratégiai tervezés
felsőfokon 
E-001256/2015/D032
  
RFID technológiák alkalmazása napjainkban 
E-001256/2015/D033
  
Stresszhelyzetkezelés és hatékony
időgazdálkodás a vendéglátóiparban 
E-001256/2015/D022
  
Vendéglátási ügyfélprotokoll 
E-001256/2015/D023
  
Szervezeti filozófia fejlesztése az
építőiparban 
E-001256/2015/D024
  
Környezettudatosság az építőiparban 
E-001256/2015/D025
  
Aszfaltbeépítési technológia 
E-001256/2015/D026
  
 
Informatikai adatvédelem 
E-001256/2015/D021
  
Éttermi higiéniai ismeretek 
E-001256/2015/D013
  
Informatikai adatvédelem 
E-001256/2015/D014
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Hatékony készletgazdálkodás a vendéglátásban
E-001256/2015/D015
 
Vendéglátási ügyfélprotokoll
E-001256/2015/D016
 
E-leaming kutatás alkalmazása
E-001256/2015/D017
 
ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer napi
szintű alkalmazása
E-001256/2015/D012
 
Térinformatika felhasználási területei napjainkban
E-001256/2015/D018
 
Interaktív webes technológiák használata
E-001256/2015/D019
 
Hatékony készletgazdálkodás a vendéglátásban
E-001256/2015/D020
 
RFID technológia alkalmazása
E-001256/2015/D010

ALAPKOMPETENCIAFEJLESZTŐ,
FELZÁRKÓZTATÓ KÉPZÉSEK

5. osztályos felzárkóztató képzés 
E-001256/2015/D062
  
6. osztályos felzárkóztató képzés 
E-001256/2015/D063
  
7. osztályos felzárkóztató képzés 
E-001256/2015/D064
  
8. osztályos felzárkóztató képzés 
E-001256/2015/D065
  
Képzés hatékonyságának növelése 
E-001256/2015/D054
  
Közismereti felzárkóztatás 
E-001256/2015/D051
  
Képességfejlesztő képzés 
E-001256/2015/D050
  
Alapkompetencia fejlesztés 
E-001256/2015/D035
  
Balesetvédelmi és elsősegélynyújtási
alapismeretek 
E-001256/2015/D037
  
 Első lépések a digitális világba-IKER 1. szintű
képzés 
E-001256/2015/D028
  
Önállóan használom az informatikai eszközömet-
IKER2. szintű képzés 
E-001256/2015/D011
  
7-8. osztályos felzárkóztató képzés 
E-001256/2015/D004
  
Tanulás tanulása 
E-001256/2015/D003 



Katalógusunk célja az érdeklődés felkeltése! Képzéseink tematikájáról, a
képzések szervezéséről részletes és bővebb tájékoztatást honlapunkon és

elérhetőségeinken adunk.

 

 
 
 

MIÉRT VÁLASZD A MI
KÉPZÉSEINKET?

 
 

A válasz egyszerű!!
 

 Mert. . . . .Képzéseink önköltségesek, havi
kamatmentes

egyenlő részletf izetési  lehetőséggel!
 

A képzés- és vizsgadí j  egyben történő ki f izetése
esetén most 10 %-os kedvezményt adunk!

 
Ha hozol magaddal képzéseinkre még egy

beiratkozót,  most 5 %-os kedvezményt adunk!
 

Rugalmas órarenddel biztosít juk számodra,
hogy munka mel let t  is elvégezhesd

tanfolyamainkat!
 

A tanórák a csoport  igényeihez igazodva kerülnek
megtartásra, hétköznapi és hétvégi csoportot

egyaránt indítunk!
 

Nálunk nincs regisztrációs, beiratkozási dí j !
 

Ingyenes jegyzetekkel,  ingyenes modulzáró
vizsgákkal könnyít jük meg sikeres

vizsgafelkészülésed!Ingyenes előzetes tudás
beszámítási  lehetőség, ingyenes ál láskeresési

tanácsadás!
 

Képzéseinket cégek munkavállalói számára
is megszervezzük, létszám tekintetében

újabb kedvezményekkel!!
 

Kérje egyéni árajánlatunkat
elérhetőségeinken!

 
 
 

WWW .WFORCECONSULT ING .COM
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Vizsgaszervezéshez egyedi árajánlatunkat kérje elérhetőségeinken! 

Közel 40 olyan felnőttképző intézménnyel ál lunk jelenleg
kapcsolatban, akik képzéseik lezárását követően minket
bíznak meg szakmai vizsgájuk megszervezésére.
 
Egy kis stat iszt ikai  adat országos vizsgaszervezőként,  amire
rendkívül büszkék vagyunk: az elmúlt  öt  évben több, mint
12.000 fő vizsgázó számára adhattunk OKJ-s bizonyítványt
sikeres vizsgájáért  cserébe. Ha az öt év minden napját
beleszámoljuk, akkor ez 7 db OKJ-s bizonyítvány kiadása
minden nap az elmúlt  öt  évben!
 
Együttműködő partnereink száma folyamatosan bővül,
közbeszerzési el járás során is nyertünk már el  pl .  580 fő
részére szakmai vizsgaszervezést az Országos
Mentőszolgálat dolgozói részére az egész országban.

CÉGÜNK FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEI
KÖZÜL A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS EGYIK

SZÍVÜGYÜNK.

MIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA ORSZÁGOS
VIZSGASZERVEZŐKÉNT?

Rugalmas vizsgaszervezés (akár hétvégén is),  az ország
egész területén.
Képző ál tal  javasolt  gyakorlat i  tételek elkészítésében
segítségnyújtás, azok el fogadása.
A vizsga záró napján azonnal i  bizonyítványosztás („nincs
futárnap”,  i l letve az ezekkel felmerülő köl tségek).
Igény esetén szerződéskötés a vizsgabizottsági tagokkal.
Tanácsadás a szakmai vizsgák megszervezésére.
Piacképes, egyedi vizsgadí j  kalkulálása.
A legmodernebb technikai  eszközök alkalmazása a
vizsgaadminisztráció elkészítésében.
Onl ine vizsgarendszer a szakmai vizsgák lejelentéséhez, a
vizsgafolyamat nyomonkövetéséhez.



FELNŐTTKÉPZÉSI
SZAKÉRTÉS,
SZAKTANÁCSADÁS
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További részletes tájékoztatásért, árajánlatért forduljanak bizalommal
kollegáinkhoz elérhetőségeinken!

A felnőttképzésről  szóló 2013. évi  LXXVII.  törvény
6.§ (1) értelmében, amennyiben a  jogszabály a
felnőttképzési szakterületen felnőttképzési szakértő
igénybevételét í r ja elő, vagy az i lyen szakértő
igénybevételéhez jogkövetkezményt ál lapít  meg,
szakértőként kizárólag a hatóság engedélyével
rendelkező személy vehető igénybe.
 
Cégünk felnőttképzési szakértői  rendelkeznek a
szakértői ,  szaktanácsadói tevékenység végzéséhez
szükséges engedél lyel .
 
Felnőttképzési szakértőnk az elmúlt  években:
143 db "D" körös képzési program tematikáját,
követelményrendszerét dolgozta ki ,  engedélyeztette,
24 felnőttképző intézmény adminisztrációját el lenőrízte
hatósági el lenőrzésre történő felkészítés során,
14 hatósági el lenőrzésen vett  részt közreműködőként.  

FELNŐTTKÉPZÉSI TERÜLETEN SZERZETT
KÖZEL 20 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATUNKAT

SZÍVESEN MEGOSZTJUK MÁSOKKAL

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐINK A KÖVETKEZŐ
FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN SEGÍTHETIK AZ

ÖNÖK MUNKÁJÁT

Új képzőintézmény felnőttképzési engedélyének
megszerzése, dokumentációja, engedélyek
bővítésének, kiegészítésének folyamata.
Képzési programok kidolgozása, minősítése.
Komplex felnőttképzési dokumentáció testreszabása,
elkészítése.
Meglévő felnőttképzési dokumentáció felülvizsgálata.
Minőségirányítási  dokumentáció elkészítése, hatósági
el lenőrzésre történő felkészítés.



E-LEARNING OKTATÁS
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E-learning képzéseink tematikáiról, lebonyolításáról, gyakori kérdésekről
további részletes tájékoztatást honlapunkon találhatnak!

Cégünk lehetőséget kíván biztosítani azok számára
is, akik saját maguk kívánják beosztani idejüket egy-
egy képzés tudásanyagának elsajátításához otthoni
környezetükben. Mindezt alapul véve kezdtük el
2020-ban E-learning képzési csomagunk
összeáll ítását.
 
Ezzel a lehetőséggel biztosít juk azt,  hogy bárki ,  az
ország bármelyik pont járól  csat lakozhasson
képzéseinkhez. Technológiai  fej lesztésünknek
köszönhetően honlapunkon könnyedén hozzáférhetnek
az e- learning tananyaghoz. Ennek segítségével bárki
saját időbeosztásának megfelelően, bárhonnan elérhet i
a kívánt kurzust.
Onl ine oktatási  felületünk leegyszerűsít i  a képzések
adminisztrációját,  helyettesít i  a tantermeket,  azonban a
szemléltető eszközök segítségével továbbra is azt az
érzést élhet ik meg a képzésben résztvevők, hogy egy
vir tuál is oktatás részesei.
Tananyagainkat úgy épít jük fel ,  hogy minden esetben
látványos és hasznos elemekkel egészít jük ki ,  melyek
hozzájárulnak a könnyebb megértéshez,
megtanuláshoz, a tananyag értelmezéséhez. Ezekkel az
interaktív,  mult imédiás elemekkel az olvasott  anyag
kiegészül egy, a f igyelmet és gondolkodást fenntartó,
serkentő platformmal,  elősegítvén azt,  hogy a képzési
tematika elsajátí tása élménnyé vál jon!
Onl ine képzéseink esetében hal lgatóink idől imitet
kapnak a tudásanyag elsajátí tására, az elsajátí tot t
anyagok bármikor újra visszanézhetőek, majd a kurzus
végén onl ine záróvizsga keretén belül  számot adnak
tudásukról .
 
E- learning képzéseink a piaci  igényeket alapul véve
folyamatosan kerülnek fel töl tésre honlapunkra!

E-LEARNING KÉPZÉSEINK



©  M I N D E N  J O G  F E N N T A R T V A !     W I S D O M F O R C E  C O N S U L T I N G  Z R T .

WISDOMFORCE
CONSULTING ZRT.

KÉPZŐ- ÉS
VIZSGAKÖZPONT

office@wforceconsult ing.com
+36 70 701 4053

www.wforceconsult ing.com
 

Nyilvántartásba vétel i  szám: E-001256/2015.
Vizsgaengedélyszám:  SZ/152/00351-60/2016.

 


