Tisztelt Partnereink!
Ezúton ajánljuk figyelmetekbe a mellékletben leírt képzési lehetőségeket melyek akár
100%-os állami támogatással is igénybe vehetők. Nagyszerű lehetőség lehet a
munkavállalók tovább képzésére vagy álláskeresők kiképzésére.
A támogatás mértéke az alábbiak lehetnek:


csekély összegű támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás)



jogi monopólium (100% elméleti támogatási intenzitás – nem minősül állami
támogatásnak),



képzési támogatás (legfeljebb 50-70% közötti elméleti támogatási intenzitás)



személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése jogcímen nyújtott támogatás
(100% elméleti támogatási intenzitás – a bevétellel nem fedezett indokolt
költségek 100%-a)

Amennyiben az átlagos képzési költség nem haladja meg a 125.000 Ft-ot, az érintett
támogatási kategóriákban a költség akár 100%-ban finanszírozható támogatás
terhére.
Képzések személyi feltételei:






A képzésben résztvevő munkavállalók munkaszerződése szerinti
munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl.
Álláskereső abban az esetben vonható a Programba, amennyiben a Programba
vonás feltételeinek megfelelő munkáltató (vállalkozás) által kiállított,
munkáltatói foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozattal rendelkezik).
kölcsönzött munkaerő képzésbe vonása abban az esetben lehetséges,
amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött
munkaerő. Ennek megfelelően a kölcsönzött munkaerő elszámolására a
munkavállalóra vonatkozó feltételeket kell alkalmazni, beleértve azt is, hogy a
személyi feltételeknek való megfelelést munkáltatói igazolással kell igazolni.
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A képzési lista az 1. számú mellékletben látható. Az itt szereplő képzéseken felül igény
esetén van mód más képzések felvételére is.
A képzéseket tervezetten 2022. év első negyedévében tudjuk elkezdeni, de az
igényeket mihamarabb le kell tisztáznunk.
A képzési kört 2021.11.30-ig le kell vezényelni, meg kell valósítani.
Kérdés esetén keresetek bizalommal, az a hivatásunk, hogy a legjobbat adhassuk
minden kedves Partnerünknek!

Üdvözlettel,
Magyar Zsuzsanna
oktatási divízió vezető
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1. számú melléklet
Képzés megnevezése

Óraszám

Szakmai képzések (Programkövetelmény alapján készült képzési
programok)
1 Alapozó- és közműgépkezelő

40

2 Autóbuszos forgalmi tiszt

192

3 Biztosítóberendezés műszerész

660

4 Fedélzeti jegyellenőr

261

5 Gázhegesztő

350

6 Hagyományos vasúti kocsi villamossági szerelő

174

7 Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője

300

8

Ívhegesztő (fogyóelektródás kézi ívhegesztés ívhegesztés bevont
elektródával)

380

9 Ívhegesztő (fogyóelektródás védőgázas MIG/MAG ívhegesztés)

380

Ívhegesztő (volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő TIG ívhegesztés)

360

10

11 Jegyvizsgáló

190

12 Keverőgép- kezelő

40

13 Kocsirendező

230

14 Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő

174

15 Vasúti felsővezeték szerelő

130

16 Vasúti munkagépkezelő

100

17 Vasúti pályamunkás

120

18 Vasúti személykocsi fékberendezés karbantartó

164

19 Vasúti votatójármű fékberendezés karbantartó

146

20 Kerékpárszerelő

500

21 Gumiabroncsajavító és kerékkiegyensúlyozó

500

22 Vulkanizálógép-kezelő

150

23

Raktáros (részszakma, képzési és kimeneti követelmény alapján
készült képzési program)

200
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Jogszabály alapú képzések
1 Vasúti járművezető országos alapképzés (országos, EGT)
2

Vasúti járművezető alapképzés (SCVP, elővárosi pályahálózat, helyi,
városi, különleges- kötöttpálya)

240
61

3 Általános vasútüzem ellátó

540

4 Elméleti vasútszakmai oktató

198

5 Gyakorlati vasútszakmai oktató

136

6 Vasútüzem vezető

40

7 Emelőgép kezelő

40

8 Földmunkagép kezelő

40

9 Targoncavezető

40

Soft képzések
1 Közlekedési ágazati szakmai alapkészség-fejlesztés

24

2 Vezetői kompetenciák fejlesztése

24

3 "Zöld" készségek fejlesztése

24

4

Önismeret és együttműködési tréning front office munkakörben
dolgozóknak

24

5

Önismeret és együttműködési tréning
termelésirányító/asszisztencia munkakörben dolgozóknak

24

Kommunikáció és konfliktuskezelés, front office munkakörben
dolgozóknak
Kommunikáció és konfliktuskezelés termelésirányító/asszisztencia
7
munkakörben dolgozóknak
Szakoktatók módszertani képzése - Felkészítés az „Önismeret és
8 együttműködési front office munkakörben dolgozóknak” képzés
tréneri feladatainak ellátására
6

24
24
64

Szakoktatók módszertani képzése - Felkészítés az „Önismeret és
9 együttműködési tréning termelésirányító/asszisztencia
munkakörben dolgozóknak” képzés tréneri feladatainak ellátására

64

Szakoktatók módszertani képzése - Felkészítés a „Kommunikáció és
10 konfliktuskezelés front office munkakörben dolgozóknak” képzés
tréneri feladatainak ellátására

64

Szakoktatók módszertani képzése - Felkészítés az „Önismeret és
11 együttműködési front office munkakörben dolgozóknak” képzés
tréneri feladatainak ellátására
12 "Biztonságos munkavégzés"

64
16
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