SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
SZAKMATÁMOGATÁSI FŐOSZTÁLY
TÁMOGATHATÓ KÉPZÉSEK KÖRE
2019. évben
Pontos szakképzettség neve
(Engedélyezett képzések - "A" képzési kör, jogosítvány, hatósági)
Alapellátási közösségi szakápoló
Államháztartási mérlegképes könyvelő
Állatgondozó (részszakképesítés)
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
Általános laboráns (részszakképesítés)
Ápoló
Aranykalászos gazda (részszakképesítés)
Asztalos
Asztalosipari szerelő (részszakképesítés)
Autóelektronikai műszerész
Autótechnikus
Becsüs
Bérügyintéző (részszakképesítés)
Biztosítási tanácsadó
Bolti hentes (részszakképesítés)
Boltvezető
Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Burkoló
CAD-CAM informatikus
Cipőfelsőrész-készítő (részszakképesítés)
Cipőkészítő
CNC gépkezelő
Cukrász
Csőhálózatszerelő (részszakképesítés)
Diétás szakács
Digitális kép- és szövegszerkesztő (részszakképesítés)
Díszítő festő
Divat- és stílustervező
Édesipari termékgyártó
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
Eladó
Elektronikai műszerész
Élelmiszer-, vegyiáru eladó (részszakképesítés)
Élelmiszeripari technikus
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Épület- és szerkezetlakatos
Épületgépész technikus
Faipari gépkezelő (részszakképesítés)
Fegyveres biztonsági őr
Felnőtt intenzív szakápoló
Férfiszabó
Fertőtlenítő-sterilező (részszakképesítés)
Festő, mázoló, tapétázó
Fizioterápiás asszisztens
Fodrász
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
Fogtechnikus
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
Gazdasági informatikus
Gépi forgácsoló
Grafikus
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
Gyakorló ápoló
Gyakorló mentőápoló
Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés)
Gyermek intenzív szakápoló
Gyógy- és fűszernövénytermesztő
Gyógymasszőr
Gyógynövény eladó
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Halász, haltenyésztő
Hálózati operációsrendszer-üzemeltető
Hálózati rendszerüzemeltető
Hálózati támogatási munkatárs
Hegesztő
IFRS mérlegképes könyvelő
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
Informatikai rendszerüzemeltető
Ingatlankezelő
Ingatlanközvetítő
Irodai titkár
Jelnyelvi tolmács
Jogosítvány
Karosszérialakatos
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (2-12 t/h között)
Kéményseprő
Kerámiaműves
Kereskedelmi képviselő
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Kertész
Kézápoló és műkörömépítő
Kiadványszerkesztő technikus
Kisfeszültségű kábelszerelő
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Konyhai kisegítő (részszakképesítés)
Kosárfonó (részszakképesítés)
Kozmetikus
Kőműves
Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
Környezetvédelmi technikus
Középfeszültségű kábelszerelő
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Közterület-felügyelő
Kulturális rendezvényszervező (részszakképesítés)
Kutyakozmetikus
Lábápoló
Lakástextil-készítő (részszakképesítés)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Méhész
Mentálhigiénés asszisztens
Mentőápoló
Mezőgazdasági gépész
Mobilalkalmazás fejlesztő
Molnár
Motorfűrész-kezelő (részszakképesítés)
Munkavédelmi technikus
Műanyagfeldolgozó
Műbútorasztalos
Műtárgybecsüs (részszakképesítés)
Műtárgyvédelmi munkatárs
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
Nevelőszülő
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő (részszakképesítés)
Nyomdaipari technikus
Okleveles adóellenőrzési szakértő
Óvodai dajka
Ötvös
Pályázati-támogatási asszisztens
Papírgyártó és -feldolgozó
Parképítő és fenntartó technikus
Parkgondozó (részszakképesítés)
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Pék
Pénztárkezelő és valutapénztáros (részszakképesítés)
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Pincér
PLC programozó (részszakképesítés)
Postai üzleti ügyintéző
Raktáros (részszakképesítés)
Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)
Sajtkészítő (részszakképesítés)
Sportmasszőr
Sürgősségi szakápoló
Szakács
Szakképesített bankreferens
Szállodai recepciós
Számítógépes adatrögzítő (részszakképesítés)
Szárazépítő
Személy- és vagyonőr
Szenvedélybeteg gondozó
Színpadi hangtechnikus (részszakképesítés)
Szobafestő (részszakképesítés)
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
Szoftverfejlesztő
Szoftverkódoló (részszakképesítés)
Társadalombiztosítási ügyintéző (részszakképesítés)
Társasházkezelő
Textiltermék-összeállító (részszakképesítés)
Tisztítás-technológiai szakmunkás
Tűzvédelmi előadó
Tűzvédelmi főelőadó
Ügyfélszolgálati ügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Vámügyintéző (részszakképesítés)
Vendéglátó eladó (részszakképesítés)
Vendéglátó-üzletvezető
Villanyszerelő
Virágdekoratőr
Virágkötő (részszakképesítés)
Virágkötő és virágkereskedő
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
Vízszigetelő, melegburkoló
Webfejlesztő
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (részszakképesítés)

Betanító jellegű képzés
(Engedélyezett képzések - "B" és" D" képzési kör)
7-8. osztályos felzárkóztató képzés (D)
Alapkompetenciák fejlesztése 1 (D)
Alapkompetenciák fejlesztése 2 (D)
Betanított szociális segítő (B)
Betanított takarító (B)
Csomagolópapír-gyártó (B)
Digitális írástudás (D)
ECDL képzés (D)
Egészséges táplálkozás (D)
Egészségügyi és természetgyógyászati alapismeretek (D)
Elektrotechnikai-termék összeállító operátor (B)
Élelmiszerbiztonsági rendszerek (D)
Életmód és táplálkozási tanácsadó (D)
Értékesítői kompetenciafejlesztő tréning (D)
Fogyatékos személyek kreatív készségeinek fejlesztése kézműves technikák felhasználásával (D)
Gyermek- és családpszichológia a segítő munkában (D)
Gyermekek és idősek támogatása (D)
Háztáji kertészet és gazdálkodás (D)
Háztartási alapvető varrástechnológiai ismeretek és műveletek varrógéphasználattal (D)
Informatikai ismeretek (D)
Informatikai kompetenciák fejlesztése (D)
Irodai üzemeltető (B)
Kis- és nagyüzemi képesítések (nemzetközileg elismert) ( Minősített hegesztő) (B)
Kulcskompetenciák, életvezetési kompetenciák fejlesztése és a kereskedelem, vendéglátás szakmacsoport szakmai
Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében (D)
Minőségfejlesztési, minőségbiztosítási ismeretek (D)
Minősített hegesztő (B)
Munkaerő-piaci felkészítő tréning (D)
Munkaügyi és tásadalombiztosítási ismeretek (D)
Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése (D)
Postai háttértevékenység (B)
Rongyszőnyeg készítő (B)
Segéd gát- és csatornaőr (B)
Szállodai szobaasszony (B)
Számítástechnikai kompetenciák fejlesztése (D)
Számítógép hálózatok alapjai (D)
Számítógépes alapismeret (D)
Talpreflexológia alapszint (D)
Távmunkára felkészítő, informatikai kompetenciafejlesztő program - Elektronikus levelezés és csoportmunka (D)
Telefonos értékesítő (B)
Telefonos ügyfélkezelés (D)
Településkarbantartó (B)
TÜV 135 Minősített hegesztő (B)
Vállalkozóvá válási ismeretek (D)
Webszerkesztés 20 óra (D)
Zöldterületi kisgép-üzemeltető - Kisgépkezelő (B)
Zöldterületi kisgép-üzemeltető-Gépkezelő (B)

Nyelvi képzés
(Engedélyezett képzések - "C" képzési kör)
Államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés (angol, német, orosz, francia)

