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GINOP-6.1.5-17-2018-00161 projekt megvalósítása 

 

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság „Munkahelyi képzések a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkavállalói számára” 

című, GINOP-6.1.5-17-2018-00161 számú támogatási kérelem keretében megvalósított 

képzései 164 fő munkavállaló és 17 fő inaktív személy számára. 

 

Megvalósított képzések a GINOP-6.1.5-17-2018-00161 projekt keretében: 

 

I. ütemben 2019.04.-07.hóban az alábbi képzések valósultak meg: 

 Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő 

szaktanfolyami képzés: 44 órás képzés, 4 fő munkavállaló (hjk) 

 Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt 

szaktanfolyami képzés: 35 órás képzés, 32 fő munkavállaló (hjk) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő): 90 órás 

OKJ-s képzés, 7 fő munkavállaló (okj) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép-kezelő (kivéve targonca)): 90 órás OKJ-s 

képzés, 7 fő munkavállaló (okj) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető): 90 órás OKJ-s képzés, 6 fő 

munkavállaló (okj) 

 Asszertív kommunikáció tréning: 24 órás képzés, 38 fő munkavállaló (ek) 

 Stressz és konfliktuskezelő tréning: 24 órás képzés, 20 fő munkavállaló (ek) 

 

II. ütemben 2019.09.-12.hóban az alábbi képzések valósultak meg: 

 Motorfűrész-kezelő: 140 órás OKJ-s képzés, 11 fő munkavállaló (10 fő fejezte be) (okj) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító berendezés kezelője): 90 órás OKJ-

s képzés, 12 fő munkavállaló (okj) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető): 90 órás OKJ-s képzés, 1 fő 

munkavállaló (okj) 

 Hatékony kommunikáció és tárgyalás-vezetés tréning: 24 órás képzés, 38 fő munkavállaló 

(ek) 

 IPAR 4.0 alapok: 20 órás képzés, 15 fő munkavállaló (ek) 

 Irodai informatikai alkalmazások 100 órában: 100 órás képzés, 19 fő munkavállaló (ek) 

 

 

 

 

 



                                                                                               

(okj) – OKJ képzés, (hjk) – hatósági jellegű képzés, (ek) – egyéb képzés 

 

III. ütemben 2020.01.-08.hóban az alábbi képzések valósultak meg: 

 "BE" kombinált kategóriás járművezető képzés: 39 órás képzés, 11 fő munkavállaló (hjk) 

 "CE" kombinált kategóriás járművezető képzés: 35 órás képzés, 9 fő munkavállaló (hjk) 

 "C" kategóriás járművezető képzés: 110 órás képzés, 1 fő munkavállaló (hjk) 

 

IV. ütemben Inaktívaknak 2020.09.-11.hóban az alábbi képzések valósultak meg: 

 Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés: 24 órás képzés, 

6 fő inaktív személy (ek) 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető): 90 órás OKJ-s képzés, 11 fő inaktív 

személy (okj) 
 

A képzésekben résztvevők száma összesen: 164 fő munkavállaló és 17 fő inaktív személy 

 

 

Dobrosi Tamás 

HR koordinátor 

GINOP-6.1.5-17-2018-00161 

szakmai megvalósító 
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