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A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 51 

189 994 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program támogatási rendszeréhez „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói 

számára” című Felhívásra benyújtott „Munkahelyi képzések a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkavállalói számára” 

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

 

A támogatás intenzitása: 100%. 

A projekt fő célja a munkavállalók tudásának, készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak célirányos és 

személyre szabott fejlesztése, továbbá a vállalat tudatos emberi erőforrás gazdálkodásának 

továbbfejlesztése, a versenyképesség növelése és gazdasági előny elérése. A tevékenység 

eredményeképpen 164 fő munkavállaló és 17 fő inaktív személy képzése valósul meg.  

A projekt keretében az alábbi képzések kerülnek megvalósításra: 

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

résztvevők száma: 7 fő munkavállaló 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép-kezelő (kivéve targonca)): 90 órás képzés, 

résztvevők száma: 7 fő munkavállaló 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető): 7 fő munkavállaló + 11 fő inaktív személy 

 Motorfűrész-kezelő (OKJ): 90 órás képzés, résztvevők száma: 140 órás képzés, résztvevők száma: 

11 fő munkavállaló 

 "BE" kombinált kategóriás járművezető képzés: 39 órás képzés, résztvevők száma: 11 fő 

munkavállaló 

 "CE" kombinált kategóriás járművezető képzés: 35 órás képzés, résztvevők száma: 9 fő munkavállaló 

 "C" kategóriás járművezető képzés: 110 órás képzés, résztvevők száma: 1 fő munkavállaló 

 Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami 

képzés: 44 órás képzés, 4 fő munkavállaló 

 Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami 

képzés: 35 órás képzés, résztvevők száma: 32 fő munkavállaló 

 Építő és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító berendezés kezelője): 90 órás képzés, 

résztvevők száma: 12 fő munkavállaló 

 Stressz és konfliktuskezelés: 24 órás képzés, résztvevők száma: 20 fő munkavállaló 

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

munkavállaló 

 Asszertív kommunikáció tréning: 24 órás képzés, résztvevők száma: 38 fő munkavállaló 

 IPAR 4.0 alapok: 20 órás képzés, résztvevők száma: 15 fő munkavállaló 

 Irodai informatikai alkalmazások 100 órában: 100 órás képzés, résztvevők száma: 19 fő munkavállaló 

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

száma: 6 fő inaktív személy 

A képzések formája külső csoportos képzés lesz, tervezett helyszíne a vállalkozás székhelye, illetve a képzők 

által biztosított külső helyszínek. A képzések megvalósítására minden infrastruktúra (oktató terem, 

számítógép, projektor, stb.) rendelkezésre áll. 

Figyelembe vettük, hogy a tanfolyamok olyan időpontokban valósuljanak meg, amelyek a napi feladatok 

elvégzését nem veszélyeztetik, így a heti munkaidő beosztást és a leterheltséget értékelve terveztük a 

beosztást. Adott képzésekre az óraszámnak megfelelő képzési időt tervezünk, melyek minden esetben 

vizsgával, és a képzést lebonyolító szerv által kiállított tanúsítvánnyal záródnak. 
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A képzésben részt vevők száma: 164 fő munkavállaló és 17 fő inaktív személy. A képzések a munkakörök 

módosulásával nem járnak. 

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.02.27. 

 


