
FELHÍVÁS REGISZTRÁLT MUNKANÉLKILÜIEK SZÁMÁRA! 
 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége téli képzési 
közfoglalkoztatási programot hirdetett meg 2014.december 1. – 2015. március 31. közötti időszakra, napi 
8 órás jogviszonyban. 
 
A téli képzésben résztvevők a tanfolyam ideje alatt közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak a települési 
önkormányzatoknál és ezen időszak alatt közfoglalkoztatási bér (77.300,- Ft) illeti meg őket. 
 
A Pécsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén az alábbi tanfolyamok indulnak: 
 

A tervezett képzés 
megnevezése 
(TÁMOP 2.1.6 

projektnek 
megfelelő) 

Képzés 
tervezett 
időtar-
tama   
(óra) 

Max. 450 
óra 

Tervezett 
csoport-
létszám  

(fő) 
/Minimum 15 

fős 
csoportlétszám 

szükséges/ 

Tervezett 
csoportok 

száma 
(db) 

Tervezett 
összlétszám 

(fő) 

oktatás 
időtartama 

tanfolyam 
vége (a téli 
szünet és a 

vizsga 
napjának 

figyelembe 
vétele nélkül 

és 2014. 
december 

01-i indulást 
feltételezve) 

Építő- és 
anyagmozgató gép 
kezelője 
(Targoncavezető ) +  
gépkezelői 
jogosítvány 
vezetőüléses 
targoncákra 
(kódszám: 3324), 
gyalogkíséretű 
targoncákra (kószám: 
3312) és 
vezetőállásos 
targoncákra 
(kódszám: 3313) 

90 - 140 
+ 

jogszabály 
szerint 

20 2 40 17 nap 
2014. 

december 22. 

ECDL Start 240 - 300 20 1 20 30 nap 
2015. január 

14. 

Számítógépes 
adatrögzítő 

320 - 400 20 1 20 55 nap 
2015. február 

18. 

Személy- és 
vagyonőr 

320 - 450 20 2 40 55 nap 
2015. február 

18. 

Településkarbantartó 300 - 400 15 4 60 50 nap 
2015. február 

11. 

Építőipari karbantartó 
munkás 

350 - 400 15 4 60 59 nap 
2015. február 

24. 

Épületbeltér szigetelő 360 - 400 15 2 30 60 nap 
2015. február 

25. 

 
A képzés helyszíne minden esetben Pécs, a vidéki közfoglalkoztatottak az utazáshoz a projekt által 
finanszírozott utazási igazolványt kapnak. Azon ügyfelek részére, akik korábban ebben a projektben már 
részt vettek (akár mezőgazdasági Start programhoz kapcsolódóan, országos közfoglalkoztatás keretében 
vagy a tavaly téli programban), újabb képzést nem tudnak támogatni. 
 
Kérem, hogy részvételi szándékukat Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyzőnél a 72/461-063-as 
telefonszámon, vagy a szocugy@keszu.hu e-mail címre a képzés megnevezésével  

legkésőbb 2014. november 18. (kedd) 16 óráig jelezzék! 


