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Képzési lehetőségek
közfoglalkoztatottak képzése” 

Jelenlegi és leendő közfoglalkoztatott
 

Tatabányán induló képzések
 
Befejezett általános iskolai végzett
 
ALAPKOMPETENCIA FEJLESZTÉS

• 8 osztály alatti iskolai végzettséggel rendelkezőknek

• ~3 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével tanúsítvány

7-8 OSZTÁLYOS FELZÁRKÓZTATÓ KÉPZÉS
• 6. BEFEJEZETT OSZTÁLY MEGLÉTE SZÜKSÉGES!!

• ~6 hónapos képzési időtartam

• Befejezett 8 általános iskolai végzettség szerezhető

Befejezett általános iskolai végzettséget
rendelkezők, akik szakképzettséggel NEM rendelkeznek

RAKTÁROS 
• 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek

• ~3 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető

VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉD
• 8 osztályos iskolai végzettséggel 

• ~5 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
• 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek

• ~8 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető
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            Tatabányai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 
34/316-099; 34/510-720; 34/510-721 

Képzési lehetőségek a GINOP 6.1.1. „Alacsony képzett
közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt keretében

 
Jelenlegi és leendő közfoglalkoztatotti jogviszonyban állók

Tatabányán induló képzések 2016. december hónapban

Befejezett általános iskolai végzettséget NEM igénylő képzések: 

ALAPKOMPETENCIA FEJLESZTÉS 
8 osztály alatti iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

hónapos képzési időtartam 

tanúsítvány szerezhető 

8 OSZTÁLYOS FELZÁRKÓZTATÓ KÉPZÉS 
BEFEJEZETT OSZTÁLY MEGLÉTE SZÜKSÉGES!! 

hónapos képzési időtartam 

Befejezett 8 általános iskolai végzettség szerezhető 

tt általános iskolai végzettséget igénylő képzések: CSAK 8. osztállyal 
k, akik szakképzettséggel NEM rendelkeznek 

 

8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

~3 hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ 
8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

~5 hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 

képzettségűek és 
kiemelt projekt keretében 

i jogviszonyban állók részére  

2016. december hónapban: 

CSAK 8. osztállyal 
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GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ

• 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek

• ~8 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓGÉP KEZEL
• 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek

• ~2 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető

Érettségi bizonyítványt igényl
 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZ

• érettségi bizonyítvánnyal

• ~2 hónapos képzési időtartam

• Elvégzésével OKJ-s bizonyítvány szerezhető

 

A fenti képzésekkel kapcsolatos
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2.                                    Tatabányai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 

 

GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ 
osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

~8 hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

ÉS ANYAGMOZGATÓGÉP KEZELŐ (TARGONCAVEZET
8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

~2 hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

igénylő képzések: 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek 

~2 hónapos képzési időtartam 

s bizonyítvány szerezhető 

 
fenti képzésekkel kapcsolatosan keresse Foglalkoztatási 

Osztályunkat! 
 

Ügyfélfogadási idő: 
H-SZ-CS: 8,00-14,00 óra 
P: 8,00-12,00 óra 

 
 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 

 (TARGONCAVEZETŐ) 

sse Foglalkoztatási 


