
 

 

 

Sajtóanyag a szerkesztőségek részére 

 

A mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak, vezetőinek és a vállalkozások 

működtetésében személyesen közreműködő tulajdonosainak továbbképzése 

sikeresen befejeződik 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP) a „Munkahelyi képzések támogatása 

- ernyőszervezeteken keresztül” tárgyú pályázati kiírás keretében, az IPOSZ valósítja meg a 

TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projektet. 

A Projekt célja: a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak, vezetőinek és alkalmazásban 

álló tulajdonosainak képzésével a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak 

foglalkoztathatóságának, a munkahelyi képességeknek és a kommunikációnak az erősítése volt. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 288.000.000. Ft.  

A Projektet az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.  

A Projektet felügyeli az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT.  

A Projektet az IPOSZ, mint ernyőszervezet valósítja meg az ipartestületek bevonásával, a 

Projekt Irányító Testület szakmai felügyelete mellett. 

A képzéseken részt vettek: 6 régióban /Közép-Magyarország kivételével/ székhellyel, illetve 

telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, kivéve az adószámmal 

rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyeket; kft-k; bt-k; szövetkezetek) 

munkavállalói, vezető tisztségviselői és a vállalkozások működtetésében személyesen 

közreműködő tulajdonosai. 

A képzések a résztvevők számára ingyenesek - 100%-os támogatottságúak - voltak, a 

hallgatóknak csak az oktatási napokra való utazás költségét kellett vállalniuk. 

A képzések 2012. május 6.-án kezdődtek és 2012. december 16.-án fejeződnek be. 

A képzéseken 1997 fő, 130 képzési csoportban, 15 féle képzési témakörben, 3-30 nap 

közötti képzési időtartamú tanfolyamokon gyarapította tudását. 

Összesen 42 ipartestület vállalt aktív mozgósító szerepet a tagság és a területükön működő 

mikró- és kisvállalkozások tájékoztatásában, a beiskolázásokban és képzések lebonyolításában. 

 



 

 

A képzések megvalósítását állami intézmény-akkreditációval rendelkező felnőttképző 

intézmények végezték, az IPOSZ által megadott, a képzési céloknak, a képzési témaköröknek 

és képzési időknek megfelelő államilag akkreditált felnőttképzési programokkal. 

A 15 képzési témakör: környezetvédelem (megújuló energia), EU-ismeretek, angol és német 

nyelv / üzleti és kommunikációs /, vállalkozási ismeretek, kommunikációs készségek 

fejlesztése, értékesítési tréning, tehergépkocsi-vezetői továbbképzés, női fodrász továbbképzés, 

kozmetikus továbbképzés, női fodrász mestervizsga felkészítés kozmetikus mestervizsga 

felkészítés, sminkes.  

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésen részt vett 500 fuvarozó vállalkozó, illetve 

alkalmazott a képzést követő sikeres hatósági vizsga után megújította a 24/2005. (IV. 21.) 

GKM rendelet szerint, az Európai Uniós irányelveknek megfelelő szolgáltatói igazolványát. 

Az arcképes gépkocsivezetői képesítési igazolvánnyal az EU területén, a kártya 

érvényességi idején belül jogosultak tehergépjárművet vezetni.  

A Projekt sikeres megvalósításával a résztvevők, a mikro- és kisvállalkozások tudástára új, a 

gyakorlatban is hasznosítható szakmai, vállalkozói, üzleti, kommunikációs, angol és német 

nyelvi ismeretekkel bővült. Az új készségek és kompetenciák elsajátítása, a gyakorlati 

szemlélet erősítése, a szerzett EU-s ismeretek a mindennapi munkavégzést, a megrendelőkkel, 

az üzleti partnerekkel a kapcsolatépítést és az információk áramlását segítik. 

A képzések hozzájárulnak a kézműipar több évszázados hagyományainak, értékeinek, 

specialitásainak megőrzéséhez, a minőségi szolgáltatás és termék előállítás, a kétkezi munka 

becsületének a visszaállításához. 


