TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
ALAPÍTVÁNYA
4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10.
Telefon: 70-366-7864 E-mail: temimoricz@gmail.com
Felnőttképzési engedély száma: E-000303/2014

A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA
engedéllyel rendelkező
KÉPZÉSI PROGRAMJAI

További információk kérhetők ügyfélszolgálatunkon
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.
Telefon: 70-366-7864
Ügyfélszolgálat időpontja:
Hétfőtől- péntekig: 8:00-16:00
Szombat, vasárnap: -

Kapcsolattartás egyéb lehetőségei:
e-mail: temimoricz@gmail.com
honlap: www.temimoricz.hu
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ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ÉS GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ
(részszakképesítés)
KÉPZÉSI PROGRAMUNK RÖVID BEMUTATÁSA
Név: Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó (részszakképesítés)
OKJ-szám: 31 341 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000303/2014/A001
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014.05.13. (az engedély határozatlan időre, visszavonásig
érvényes)
A képzés időtartama: 486 óra, ebből 150 óra elmélet, 336 óra gyakorlat. Megengedett
hiányzás: az összóraszám 10%-a, azaz 48 óra.
Helyszín: Változó, Magyarország területén.
Formája: csoportos képzés
Kiknek ajánljuk? mindazon álláskeresőknek, akik szeretnének a kereskedelemben
elhelyezkedni, és rendelkeznek legalább alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai
előképzettség hiányában, a képzés megkezdhető a hatályos 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet
3. mellékletében a Kereskedelem-, marketing-, üzleti adminisztráció szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában.
Milyen kompetenciák megerősítéséhez nyújt segítséget a képzési program?
A képzésben résztvevő képessé válik:
- segíteni az árubeszerzést
- átvenni az árut
- készletezési, raktározási feladatokat végezni
- értékesítési tevékenységet végezni
- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
- felelősséget tudnak vállalni a környezetüket befolyásoló tevékenységeikért
Képzési modulok:
10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása
Környezeti fenntarthatósági ismeretek
A képzés elvégzésének feltétele: aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, a képzést
sikeresen elvégzők OKJ-s bizonyítványt kapnak.
Nyíregyháza, 2014. május 15.
Frissítve: Nyíregyháza, 2016. január 8.
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KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ
KÉPZÉSI PROGRAMUNK RÖVID BEMUTATÁSA
Név: Kőműves és hidegburkoló
OKJ – szám: 34 582 08
Nyilvántartásba vételi száma: E000303/2014/A002
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014.08.28. (az engedély határozatlan időre, visszavonásig
érvényes)
A képzés időtartama: 1406 óra, ebből 422 óra elmélet, 984 óra gyakorlat. Megengedett
hiányzás: az összóraszám 20%-a, azaz 282 óra.
Helyszín: Változó, Magyarország területén.
Formája: csoportos képzés
Kiknek ajánljuk? mindazon álláskeresőknek, akik szeretnének az építőiparban
elhelyezkedni, és rendelkeznek legalább alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai
előképzettség hiányában, a képzés megkezdhető a hatályos 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet
3. mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Milyen kompetenciák megerősítéséhez nyújt segítséget a képzési program?
A képzésben résztvevő képessé válik:
- értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
- betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
- betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
- meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
- falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
- kézi és gépi vakolási munkát végezni
- egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
- beton és vasbeton szerkezetet készíteni
- elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
- hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani
- talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
- épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
- egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz
- lépcsőburkolatot készíteni
- pillér-, oszlopburkolatot készíteni
- medenceburkolatot készíteni
- erkély, terasz burkolatot készíteni
- lábazat- és homlokzatburkolatot készíteni
- térburkolatot készíteni
- műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót
- bontási, átalakítási munkát végezni
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Képzési modulok:
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10275-12 Falazás, vakolás
10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek
10277-12 Szigetelések
10276-12 Hidegburkolási feladatok
10278-12 Vegyes kőműves feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Környezeti fenntarthatósági ismeretek
A képzés elvégzésének feltétele: aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, a képzést
sikeresen elvégzők OKJ-s bizonyítványt kapnak.

Nyíregyháza, 2014. augusztus 31.
Frissítve: 2016. január 08.
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SZÁRAZÉPÍTŐ OKJ-S KÉPZÉS
Név: Szárazépítő
OKJ-szám: 34 582 10
Nyilvántartásba vételi száma: E000303/2014/A003
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. augusztus 28. (az engedély határozatlan időre,
visszavonásig érvényes).
A képzés időtartama: 1406 óra, ebből 422 óra elmélet, 984 óra gyakorlat. Megengedett
hiányzás: az összes óraszám 20 %-a, azaz 282 óra.
Helyszíne: Változó, Magyarország területén.
Formája: csoportos
Kiknek ajánljuk? mindazon álláskeresőknek, akik szeretnének az építőiparban elhelyezkedni
Milyen kompetenciák megerősítéséhez nyújt segítséget a képzési program?
-

a szakképesítéssel rendelkező képes:
értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az
építészeti alapfogalmakat munkája során
szerelt válaszfalat építeni
ívelt szerkezetet készíteni és borítani
elvégezni a hézagerősítést, hézagolást, tömítést
elhelyezni az állmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíteni
száraz feltöltést készíteni
száraz padlót készíteni
elhelyezni az állpadló elemeit
öntött állpadló készíteni
tűzvédelmi borításokat készíteni
elkészíteni a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását
kitűzni az előtétfal, aknafal síkját
száraz vakolatot ragasztani
betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat
felelősséget tudnak vállalni a környezetüket befolyásoló tevékenységeikért
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Képzési modulok:
-

Építőipari közös tevékenység
Belső építési szerkezet készítés
Szerelt padló készítése
Tűzvédelmi borítás készítése
Tetőtér és előtét borítások
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság
Környezeti fenntarthatósági ismeretek.

A képzés elvégzésének feltétele: aktív részvétel az órákon és a gyakorlaton, a képzést
sikeresen elvégzők OKJ-s végzettséget szereznek.
Nyíregyháza, 2014.08.31.
Frissítve: 2016. 01. 08.
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Alapismeretek pótlása és tanulástechnikai tréning
Képzési programunk rövid bemutatása
Név: Alapismeretek pótlása és tanulástechnikai tréning
Nyilvántartásba vételi száma: E000303/2014/D001
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. augusztus 25. (az engedély határozatlan időre,
visszavonásig érvényes).
A képzés időtartama: 120 óra, ebből 66 óra elmélet, 54 óra gyakorlat. Megengedett
hiányzás: az összes óraszám 10 %-a, azaz 12 óra.
Helyszíne: Változó, Magyarország területén.
Formája: csoportos
Kiknek ajánljuk? mindazon álláskeresőknek, akik szeretnék alapismereteiket fejleszteni,
tanulástechnikai ismereteiket bővíteni.
Milyen kompetenciák megerősítéséhez nyújt segítséget a képzési program?
- Alapismereti hiányosságainak pótlására
- Önismeretének fejlesztésére
- Hatékony munkahelyi kommunikációra, konfliktuskezelésre
- Toleránsabb viselkedésre és munkahelyi beilleszkedésre
- Hatékonyabb érdekérvényesítésre
- Egyéniségének leginkább megfelelő tanulási módszer kiválasztására és alkalmazására
- Felelősségvállalásra a környezetüket befolyásoló tevékenységeiért.
Képzési modulok:
- Alapismeretek pótlása
- Tanulástechnikák
- Környezeti fenntarthatósági ismeretek.
A képzés elvégzésének feltétele: az órákon való aktív részvétel, az igazolás kiadásával zárul.
Nyíregyháza, 2014.08.31.
Frissítve: 2016.01.08.

