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Kapaszkodó  
A projekt bemutatása, a pályázat célja 

Kiemelt jelentőségű, hogy a közművelő-
dési intézmények mind szélesebb köré-
ben legyenek elérhetőek, hozzáférhetőek 
a felnőttek tanulását segítő szolgáltatá-
sok, különös tekintettel a hátrányos hely-
zetű társadalmi csoportokra, kistérségek-
re, és településekre.  
A pályázat közvetlen célja, hogy a közmű-
velődési intézmények - az intézményi 
akkreditáció megszerzését követően - 
képessé és alkalmassá váljanak a felnőtt-
képzésről szóló 2001. évi CI. törvényben 
meghatározott felnőttképzést segítő szol-
gáltatások nyújtására, képzések szervezé-
sére és lebonyolítására. A foglalkoztatha-
tóság javítása mellett fontos a hatékony-
ság és a minőség követelményeinek érvé-
nyesülése, a közművelődési intézmények 
felnőttképzési kapacitásának, valamint 
ennek feltételeinek bővítése. 
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Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 
nyilvánosság biztosítása, munkaerő-piaci kompeten-
cia-felmérés, tanulásmódszertan, kulcsképesség-
fejlesztés, álláskeresési technikák csoportos tanács-
adás, intézményközi szakmai programok 

Együttműködő partnereink 

Baranya Megyei Kormányhivatal  
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
(volt DDRMK)  a képzések résztvevőinek kiválasztása az 
intézmények közötti együttműködés keretében 
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Munkaerő-piaci elemzés 

A pályázat előkészületei 2008-ban kez-
dődtek. Elkészült a tananyagfejlesztést 
megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igé-
nyeket és sajátosságokat feltáró elemzés. 
Az akkori adatok alapján a Komlói Kis-
térség munkaerő-piaci helyzete az orszá-
gos átlagnál rosszabb mutatókkal rendel-
kezett. 
 
Az adatokból is kitűnik, hogy a munka-
nélküliségi ráta a megye egyes kistérsége-
iben (pl.: Sellyei Kistérség) kedvezőtle-
nebb volt, de ebben a kistérségben is az 
országos átlag feletti. Az országos arány-
számhoz képest néhány településen két-
szer annyi regisztrált munkanélkülit szá-
moltak össze. A munkáltatók a gazdasági 
egyensúlyuk megtartására törekszenek, s 
a többségükben kis vállalkozások nem 
rendelkeztek a fejlesztéshez szükséges 
tőkével. A költségvetési intézmények, a 

megszorító takarékossági intézkedések 
miatt, csak létszámpótlások esetén jelen-
tették be munkaerő igényüket. 
A város és az intézmény vezetése felis-
merte, hogy szükség van a kistérségben 
egy olyan akkreditált felnőttképző szer-
vezetre, amely rugalmasan tud reagálni 
az igényekre és képes költséghatékonyan 
megszervezni képzéseit. Ezért a komlói 
Közösségek Háza, Színház- és Hangver-
senyterem tevékenységét egy harmadik 

pillérrel, a felnőttképzéssel egészítette ki. 
Az új profillal kiegészülve a helyi társda-
lom széles rétegét meg tudja szólítani és 
az élet minden területén képessé vált 

  Aktív 
népesség 

Munkavállalói 
korú népesség

Bodolyabér 78 179 

Egyházaskozár 313 554 

Hegyhátmaróc 78 131 

Hosszúhetény 1351 2203 

Kárász 140 244 

Köblény 79 181 

Komló 10370 18189 

Liget 143 294 

Magyaregregy 291 540 

Magyarhertelend 232 444 

Magyarszék 432 753 

Mánfa 373 611 

Máza 447 863 

Mecsekpölöske 154 311 

Szalatnak 141 266 

Szárász 14 34 

Szászvár 940 1717 

Tófű 34 86 

Vékény 57 108 
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Munkavállalói 
korú népesség 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

Mutató 
(%) * 

Relatív 
mutató (%) 

** 

Arány 
*** 

20 25.6 11.17 1.67 

27 8.6 4.87 0.73 

8 10.3 6.11 0.91 

157 11.6 7.13 1.06 

28 20 11.48 1.71 

17 21.5 9.39 1.4 

1830 17.6 10.06 1.5 

33 23.1 11.11 1.66 

41 14.1 7.59 1.13 

51 22 11.49 1.71 

54 12.5 7.17 1.07 

52 13.9 8.51 1.27 

70 15.7 8.11 1.21 

34 22.1 10.93 1.63 

18 12.8 6.77 1.01 

6 42.9 17.65 2.63 

120 12.8 6.99 1.04 

7 20.6 8.14 1.21 

11 19.3 10.19 1.52 

A Kistérség településeinek 
munkaerő-piaci adatai 
2008. november 20-án 
 
 

* Nyilvántartott álláskeresők 
száma / a gazdaságilag aktív 
népesség becsült száma 
** Nyilvántartott 

álláskeresők a munkavállalói 
korú népesség százalékában 
*** A relatív mutatónak az 
országos relatív mutatóhoz 

viszonyított aránya  

hasznos szolgáltatások nyújtására. A fel-
nőttképzés a képzettségi szint emelésével 
növeli a potenciális kultúrafogyasztók 
számát, és az intézmény gazdasági fenn-

tartásához is hozzájárul: bővíti a rendel-
kezésre álló mozgásteret és csökkenti az 
önkormányzat anyagi terheit. 
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A képzések helyszíne  
Horzsa Sándor felnőttképzési terem 

A projekt megvalósításának első lépése 
volt a felnőttképzési terem kialakítása, 
amelyet megközelítőleg 2 843 ezer Ft-ból 
rendeztünk be. A jól megvilágított, szellős 
terembe új berendezés, asztalok, székek, 
tároló szekrény és táblák kerültek. Meg-
felelő perifériákkal ellátott, modern, 16 
munkaállomásból és egy tanári gépből 
álló számítógépes hálózatot alakítottunk 
ki, széles-sávú Internet-eléréssel. A 
résztvevők számára beszereztük a képzé-
sekhez, informatikai és nyelvi oktatáshoz  

szükséges eszközöket (tananyagok, se-
gédletek, stb.). 

A pályázati cél megvalósításának fontos lépése volt egy 100%-ban 
adaptált program akkreditálása, valamint egy 10-30 %-ban új, a 
helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program kidolgozása. 
Először egy angol nyelvi felnőttképzési programot akkreditáltatott 
az intézmény, amely 3 modulból áll, és 240 óra alatt készíti fel a 
résztvevőket az alapfokú nyelvvizsgára. 
A második felnőttképzési programunk részben saját fejlesztésű. 
Elkészítettük a Számítógéppel támogatott álláskeresési technikák 
modult a szükséges segédanyagokkal együtt, és az így kiegészített 
komplett programot akkreditáltuk. A képzés 5 modulja 120 órában 
komplex segítséget ad a munkakeresőknek piacképesebbé válni, és 
felkészít az ECDL-Start vizsgára is. 

Előkészületek 
Felnőttképzési programok akkreditálása 
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Felnőttképzéseink 
A pályázat keretében kettő, a helyi igé-
nyekhez igazodó felnőttképzés megszer-
vezését és lebonyolítását vállaltuk, mely-
ből az egyik egy adaptált program volt, a 
másik az általunk kidolgozott tananyagra 
épült. 
 

Angol képzés (Angol KER B1) 
2011. február 1-től, 28-ig lehetett a tanfo-
lyamra jelentkezni. A toborzás ideje alatt 
február 23-án a DDRMK Komlói Kiren-
deltségének segítségével két csoportos 
tájékoztatót tartottunk, ahol közel 70 fő 
vett részt. A megjelentek a program is-
mertetése után szabadon dönthettek a 
részvételről, 48 fő jelentkezett a prog-

ramba. 
A toborzási idő alatt, a médiában 
megjelent hirdetések hatására 
sokan kerestek meg bennünket. 
Végül 58 főt hívtunk be 2011. 
március 28-30-ig munkaerő-
piaci felmérésre, ahol a tanfo-
lyamra bekerülők kiválasztása 
történt. A kiválasztott 16 fő ápri-
lisban részt vett egy háromna-
pos kulcsképesség-fejlesztő cso-
portos tanácsadáson, amely so-
rán azokat a kompetenciákat 
erősítettük, amelyek elengedhe-
tetlenek a sikeres tanuláshoz. 
Az angol tanfolyam 2011. április 
26-tól, július 19-ig tartott. A tan-

folyam végére a résztvevők lelkes csapat-
tá kovácsolódtak a két és fél hónap alatt. 
Tanáruk, Vidolovics Ágnes, lelkiismere-
tes, alapos munkájának köszönhetően a 
résztvevők nagyon sokat fejlődtek, sok-
szor egymásnak is segítve tanultak, így a 
képzés feltételeinek mindenki megfelelt. 

A többség augusztus 13-án alapfokú 
nyelvvizsgán vett részt: 5 fő C típusú, 3 fő 
szóbeli alapfokú angol nyelvvizsgát tett. 
A résztvevők közül többen külföldön vál-
laltak munkát, illetve itthon illeszkedtek 
vissza a munka világába. 
 

Informatika képzés  
(Számítástechnikai alapismeretek + Szá-
mítógéppel támogatott álláskeresési 
technikák) 
Az Informatika képzést álláskeresőknek, 
hátrányos munkaerő-piaci helyzetű mun-
kanélkülieknek hirdettük meg, amelyre 
2011. július 31-ig lehetett jelentkezni. A 
DDRMK Komlói Kirendeltségének segít-
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A képzésben résztvevők fejlődését, a képzés hatékonyságát tanácsadó-mentor, 
HelpDesk támogatás, valamint kulcsképesség-fejlesztő és álláskeresési technikák 
tréning segítette. 
A projekt részeként fejlesztettük ki a Kapaszkodó HelpDesk rendszert. A képzésben 
résztvevők felkészülését segítő szolgáltatást a résztvevők intézményünk honlapján 
keresztül, otthonról is elérhették. A webes felület egységes rendszerben biztosítja a 
résztvevők, az oktatók, a képzésszervezők és a mentorok kapcsolattartását, kommu-

Tanulást segítő szolgáltatások 

ségével csoportos tájékoztatókat tartot-
tunk 2011. július 21-én. A tájékoztatón 
közel 40 fő vett részt. 
A toborzási idő alatt megjelent hirdetések 
hatására sokan kerestek meg bennünket. 
A munkaerő-piaci felmérésre, 2011. au-
gusztus 9-től 3 napon keresztül összesen 
52 főt hívtunk be. 
A kiválasztott 16 fő augusztus végén há-
romnapos kulcsképesség-fejlesztő tré-
ningen vett részt. 
Az informatika képzés 2011. szeptember 
5-től szeptember 30-ig tartott. A tanfo-
lyam résztvevői tanáraik, Bokor András 
és Deáky Péter lelkiismeretes, alapos 
munkájának köszönhetően hatékonyan 
sajátították el az új ismereteket, így a 
képzés feltételeinek a jelentős többség 
megfelelt, a résztvevők 90 % sikeresen 
zárta a tanfolyamot. 
A tanfolyam végeztével négy ECDL-
modulból tehettek vizsgát: 6 fő ECDL-
Start jogosítványt szerzett, 7 fő sikeresen 

vizsgázott 3 ECDL modulból. 
A résztvevők közül többen kaptak már 
munkát, és néhányan további szakképesí-
tések megszerzésébe kezdtek. 
 

A képzésben résztvevők kiválasztásában 
közreműködött a helyi munkaügyi kiren-
deltség. A tartósan munkanélküli és hát-
rányos helyzetű felnőtt tanulók a képzé-
sek idejére támogatásban részesültek, 
tanulásukat és egyéni haladásukat kép-
zés-szervező, HelpDesk rendszer és men-
tor segítette. 
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nikációját, az infor-
mációk továbbítá-
sát és terjesztését. 
K ö l t s é g h a t é k o n y 
eszköz a kommuni-
kációhoz, és a tan-

anyagok digitális terjesztéséhez. A tanu-
lók a Helpdesk segítségével növelhetik 
hatékonyságukat. Az eszköz használatá-
val nem csak a konkrét képzési tematiká-
hoz kapnak segítséget, hanem egy mo-
dern eszközhasználatot is elsajátítanak, 
támogatásával fejlődnek az infó-
kommunikációs képességek. A felhaszná-
ló névvel történő azonosítás, és a mögötte 
lévő valós kapcsolatok erősítik a képzés-
ben résztvevők identitását, önértékelését. 
 

Előzetes tudásfelmérés 
Az élettapasztalattal szerzett mindenne-
mű tudás, szakértelem, attitűd az iskola-
rendszerű képzéssel azonos értékű lehet: 
ugyanúgy mérhető és értékelhető. Meg-
bízható és erre alkalmas eszközökkel, 
szakértői felmérés alapján a résztvevő 
nem formális szakképzés, tréning, vagy 
tapasztalat útján elsajátított tudását azo-
nosítjuk, dokumentáljuk, és beszámítjuk 
az intézmény által kínált képzési progra-
mokba; elismerve a tanulási szándékuk-
ban eltökélt hallgatók élettapasztalatát. 
 

Pályaorientációs, pályakorrekci-
ós tanácsadás 
Az álláskereső tájékozódását segíti a 

munka világában és útvesztőiben. Azok-
nak ajánljuk, akik a pályaválasztásban 
nehezen hoznak döntést: fiatal pályakez-
dők, illetve olyan felnőttek, akik helyzetü-
ket a foglalkoztatottság hiányában kilá-
tástalannak érzik, elbizonytalanodtak. A 
szolgáltatást igénybe vevők személyisé-
güknek, képességüknek, érdeklődésük-
nek és nem utolsósorban a munkaerő-
piaci keresletnek megfelelő karriertervet 
tudnak tervezni és megvalósítani. A végső 
cél a sikeres munkába állás. 
A szakmával rendelkezők számára pálya-
korrekciós szolgáltatást nyújtunk, amely 
a sikeresebb elhelyezkedés, vagy a karri-
er-célok átértékelése esetén segíti a pá-
lya- vagy szakmamódosítást. 
A tanácsadás kiegészülhet a felmerülő 
képzési igényekkel kapcsolatos megoldá-
si alternatívák, támogatási lehetőségek 
felvonultatásával is. 

 

Képzési szükségletek felmérése 
és képzési tanácsadás 
Célja a munkaerő-piaci lehetőségek és az 
egyéni igények összehangolása. Az elhe-
lyezkedéssel kapcsolatos körülmények 
ismeretével, az egyéni adottságokat figye-
lembe véve kínálunk az érdeklődők részé-
re alternatívákat a sikeres elhelyezkedés-
hez. A szolgáltatás a munkaerő-piaci ada-
tokra építve, csoportos vagy egyéni for-
mában, személyesen, telefonon vagy in-
ternetes tanácsadás keretében történhet. 



Közösségek Háza | Kapaszkodó | Felnőttképzés  

A támogatott programmal kapcsolatos 
nyilvánosságot elsősorban intézményünk 
honlapján keresztül biztosítottuk. A Ka-
paszkodó projekt friss hírei rendszeresen 
megjelentek a főoldalon. Honlapunk új 
arculatába remekül illeszkedik a 
„TÁMOP 3.2.3 – Kapaszkodó” menüpont, 
ahol megtalálható a pályázati projekt le-
írása, és az alatta lévő almenüben (→  Hí-
rek) összegyűjtve a megvalósult progra-
mokkal kapcsolatos friss információk, 
hírek és tájékoztatók. 
A pályázatban előírt figyelemfelkeltő 
kommunikációs kampányt a projekt ese-
ményeihez időzítettük. A nyilvánossággal 
megbízott szervezet megjelentette a 
szükséges hirdetéseket, tájékoztatókat. 
Az egész projektet 2010. október 28-án, 
ünnepélyes keretek közt mutattuk be a 
sajtó képviselőinek és az érdeklődőknek. 
Az eseményen önkormányzati képvise-
lők, városi és kistérségi intézmények kép-
viselői jelenlétében Polics József polgár-
mester felavatta az újonnan elkészült 
Horzsa Sándor felnőttképzési termet. 
Horváth Lászlóné projektvezető és Ara-
nyos László képzésszervező néhány szó-
ban ismertette a Kapaszkodó projektet, 
az eddig elvégzett munka eredményeit, a 
projekt céljait és a következő lépéseket. A 
sajtótájékoztatót követően kötetlen álló-
fogadás keretében vendégeltük meg az 

érdeklődőket. 
2010. december 7-én 15 órakor a Város-
háza dísztermében a Komlói Civil Fóru-
mon bemutattuk az érdeklődő civil szer-
vezeteknek a Kapaszkodó projektet, és 
válaszoltunk a felmerült kérdésekre. 
A projekt-záró rendezvényre 2011. márci-
us 30-án került sor, ahol ünnepélyes ke-
retek között értékeltük a lezajlott projekt 
tapasztalatait és eredményeit. 
A térségben élők és az érdeklődők tájé-
koztatásában a helyi média is segítsé-
günkre volt. Többször jelentek meg a 
programról riportok és tájékoztatók az 
alábbi helyi sajtótermékekben: Hegyhát-
média, Komló és Térsége TV, MR6 (Dél-
dunántúli krónika), Rádió 1, Dunántúli 
Napló, „Jó szerencsét!” Komlói újság 
(online és nyomtatott változatában), 
www.helyilapok.hu; bama.hu portálok, 
Hétről hétre és Komlói Kirakat helyi hir-
detési újságok. 

Média 
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Horzsa Sándor nevét őrzi az oktatóterem 
Bereczki Lajos, Baranyai Mozaik 

 
Komlón az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén új Komlón az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén új Komlón az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén új Komlón az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén új 
felnőttképzési intézmény nyitotta meg kapuját. A Közös-felnőttképzési intézmény nyitotta meg kapuját. A Közös-felnőttképzési intézmény nyitotta meg kapuját. A Közös-felnőttképzési intézmény nyitotta meg kapuját. A Közös-

ségek Háza nevet viselő közművelődési célokat szolgáló ségek Háza nevet viselő közművelődési célokat szolgáló ségek Háza nevet viselő közművelődési célokat szolgáló ségek Háza nevet viselő közművelődési célokat szolgáló 
épület a belvárosban található, közvetlenül a színház épület a belvárosban található, közvetlenül a színház épület a belvárosban található, közvetlenül a színház épület a belvárosban található, közvetlenül a színház 
mellett. Nemrég újították fel, most pedig új funkcióval is mellett. Nemrég újították fel, most pedig új funkcióval is mellett. Nemrég újították fel, most pedig új funkcióval is mellett. Nemrég újították fel, most pedig új funkcióval is 
bővül, igaz csak a jövő tavasztól fogad tanulókat. A város-bővül, igaz csak a jövő tavasztól fogad tanulókat. A város-bővül, igaz csak a jövő tavasztól fogad tanulókat. A város-bővül, igaz csak a jövő tavasztól fogad tanulókat. A város-
nak égetően szüksége van erre, hiszen csak képzett nak égetően szüksége van erre, hiszen csak képzett nak égetően szüksége van erre, hiszen csak képzett nak égetően szüksége van erre, hiszen csak képzett 
munkaerőnek lesz elhelyezkedési esélye, a munkaerőpi-munkaerőnek lesz elhelyezkedési esélye, a munkaerőpi-munkaerőnek lesz elhelyezkedési esélye, a munkaerőpi-munkaerőnek lesz elhelyezkedési esélye, a munkaerőpi-
aaaaccccoooonnnn....    
- A terem, ahol Horváth Évával a Közösségek Házának A terem, ahol Horváth Évával a Közösségek Házának A terem, ahol Horváth Évával a Közösségek Házának A terem, ahol Horváth Évával a Közösségek Házának 
vezetőjével beszélgetek egy számítástechnikai laborhoz vezetőjével beszélgetek egy számítástechnikai laborhoz vezetőjével beszélgetek egy számítástechnikai laborhoz vezetőjével beszélgetek egy számítástechnikai laborhoz 

hasonlít leginkább. Pedig maga az épület nem egy iskola.hasonlít leginkább. Pedig maga az épület nem egy iskola.hasonlít leginkább. Pedig maga az épület nem egy iskola.hasonlít leginkább. Pedig maga az épület nem egy iskola.    
- A Társadalmi Megújulás Operatív programja keretében (TÁMOP) 2009-ben írtak ki pályázatot, amely-
nek az volt a célja, hogy közművelődési intézmények is alkalmasak legyenek felnőttképzési progra-
mok megvalósítására. Így mi is belevágtunk és az új funkció elnyeréséért pályáztunk, amely sikerrel 
járt. 
---- Ennek az új elemnek bizonyára olyan előnye is lesz, hogy a résztvevők helyben kaphatnak kép- Ennek az új elemnek bizonyára olyan előnye is lesz, hogy a résztvevők helyben kaphatnak kép- Ennek az új elemnek bizonyára olyan előnye is lesz, hogy a résztvevők helyben kaphatnak kép- Ennek az új elemnek bizonyára olyan előnye is lesz, hogy a résztvevők helyben kaphatnak kép-
zéseket?zéseket?zéseket?zéseket?    
- Valóban erről van szó. A közművelődési intézményektől egyébként nem áll távol az ilyen tevékeny-

ség, a munkánk során gyakran formálisan, és informálisan is ismereteket adunk át, ám ettől még 
nem számítunk akkreditált képzési helynek. Ennek megfelelni viszont önerőből aligha tudtunk volna. 
Ha körülnézünk a teremben, 17 számítógép és kiegészítő berendezés látható, melyeket csak ennek a 
pályázatnak a segítségével voltunk képesek idevarázsolni. A program két évig tart majd és ennek 
segítségével az álláskeresők képesek lesznek saját esélyeiket növelni a munkaerőpiacon. A képzés 
ideje alatt keresetpótló támogatásban is részesülnek a részvevők, a vidékiek pedig útiköltség térítést 
is kapnak. 
…. 
----    A terem hátsó falán egy érdekes képösszeállítás látható, még az én gyermekkoromban műkö-A terem hátsó falán egy érdekes képösszeállítás látható, még az én gyermekkoromban műkö-A terem hátsó falán egy érdekes képösszeállítás látható, még az én gyermekkoromban műkö-A terem hátsó falán egy érdekes képösszeállítás látható, még az én gyermekkoromban műkö-

dő úttörőház fotószakkörének képeiből alakítottak ki egy montázst.dő úttörőház fotószakkörének képeiből alakítottak ki egy montázst.dő úttörőház fotószakkörének képeiből alakítottak ki egy montázst.dő úttörőház fotószakkörének képeiből alakítottak ki egy montázst.    
- Ez a képösszeállítás mindig ebben a helyiségben volt, a település múltjához tartozik mindaz, ami 
látható rajta,  és mindenki nagyon szereti a képeket  Ennek a városnak erős kapcsolata van azzal, 
amit a fotókon látunk, a múlt emlékeit pedig ápolnunk kell. Amikor a termet elneveztük Horzsa Sán-
dorról, aki ezer szállal kötődött az intézményünkhöz, az nem a véletlen műve volt. Hiszen ő volt Kom-
lón az első felnőttoktatási intézmény vezetője, amelyet 1965-ben dolgozók általános iskolájának hív-
tak. Az ő neve tehát a  komlói felnőttoktatáshoz szervesen kapcsolódik. 

(Bereczki Lajos ,Baranyai Mozaik, www.pecsiriport.hu) 
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A Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2012. február 22-én Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangverseny-
terem intézményét akkreditált felnőttképzési intézménynek nyilvá-
nította. 

Intézményi akkreditáció 

a Komlói Közösségek  
Háza felnőttképzési projektje 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01181-2010  
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2658 

Kapaszkodó 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2658 
Az Intézmény felnőttképzési akkreditációja felnőtt-
képzési szakember bevonásával történt. 
 Ezzel sikerrel elérte célját a "Kapaszkodó - a komlói 
Közösségek Háza, mint felnőttképzési intéz-
mény" (TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0043) projekt. 
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Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza több évtizedes felnőttképzési gyakor-
lattal rendelkezik. Intézményünkben évente több száz felnőtt jelenik meg formális és 
nem formális képzéseinken. A TÁMOP-3.2.3-09/1 programnak köszönhetően intéz-
ményünk 2012. február 22-én akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált. 
Képzéseinket a Horzsa Sándor felnőttképzési termünkben tartjuk (igény szerint – ha 
a feltételek adottak – kihelyezett helyszínen is), amely új berendezéssel, és modern 
számítógépekkel áll a résztvevők szolgálatában. A szükséges feltételeket (helyiség, 
eszközök, tananyagok, segédletek) intézményünk biztosítja a  résztvevők számára.  
Képzéseinket a résztvevők hatékonyabb tanulása, képességeik fejlesztése és munka-
erő-piaci hatékonyságuk növelése érdekében további elemekkel tudjuk bővíteni:  

tudásszint felmérés, 
kulcsképesség-fejlesztés, 
csapatépítés, 
vizsgák megszervezése (nyelvvizsga, ECDL) 

Akkreditált programjaink 

Ha felkeltettük érdeklődését, további információkért, aján-
latunkért keresse Horváth Lászlóné igazgatót, Aranyos 
László képzésszervezőt.  
 

72/581-029 
72/482-196, 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu 
 aranyos.laszlo@khszinhaz.hu 

Kapcsolat 
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Programakkreditációs lajstromszám: PL-3684/002 
Képzés időtartama: 240 óra 
Maximális létszám: 10 fő/csoport 
3 modul:   
A1 minimum szint 60 óra 
A2 alapszint  120 óra 
B1 küszöbszint 60 óra 
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsgák 
Lehetséges kimenet: alapfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsga 
Azok számára ajánljuk, akik teljesen kezdő szintről kívánnak eljutni az alapfokú 
nyelvvizsgáig. 
 

1.a) ANGOL  Minimum szint 
Az ANGOL KER B1 Küszöbszint képzés első modulja. 
A képzés 60 órás.  
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsga 
Azok számára ajánljuk, akik teljesen kezdő szintről indulnak az angol nyelv 
elsajátításában. 

 
1.b) Angol Alapszint 

Az ANGOL KER B1 Küszöbszint képzés második modulja. 
A képzés 120 órás.  
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsga 
Azok számára ajánljuk, akik minimális angol nyelvtudással rendelkeznek. 

 
1.c) Angol Küszöbszint 

Az ANGOL KER B1 Küszöbszint képzés harmadik modulja. 
A képzés 60 órás.  
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsga 
Azok számára ajánljuk, akik alapfokon beszélik az angol nyelvet és a tanfolyam 
segítségével készülnek fel az alapfokú nyelvvizsgára. 

Angol KER B1 – Küszöbszint 
hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő 
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Programakkreditációs lajstromszám: PL-6079  
Képzés időtartama: 120 óra 
Maximális létszám: 16 fő 
5 modul: Operációs rendszerek, 
  Szövegszerkesztés, 
  Táblázatkezelés, 
  Internet és kommunikáció, 
  Számítógéppel támogatott álláskeresési technikák. 
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsgák 
Lehetséges kimenet: ECDL Start vizsga 

 
2.a) ECDL Start 

Képzés időtartama: 90 óra 
Maximális létszám: 16 fő 
4 modul: Operációs rendszerek  15 óra 
   Szövegszerkesztés   30 óra 
   Táblázatkezelés   30 óra 
   Internet és kommunikáció  15 óra 
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsgák 
Lehetséges kimenet: ECDL Start vizsga 

 
2.b) ECDL modulonként 

Képzés időtartama: 15-30 óra (modultól függően) 
Maximális létszám: 16 fő 
Tanúsítvány kiadásának feltétele: sikeres modulzáró vizsgák 
Lehetséges kimenet: ECDL modul-vizsga 

Számítógépes alapismeretek 
+ Számítógéppel támogatott álláskeresési technikák 
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