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Vállalkozási felkészítő tréning
Kutatásmenedzsment, K+F Innováció
Változásmenedzsment
A házasság kritikus pontjainak kezelése
Az emberek vezetése tréning
Döntéshozatali mesterkurzus
Fenntartható fejlődés a gyakorlatban
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak
Informatika alapszinten: digitális kompetenciák a
gyakorlatban
Informatika alapszinten: digitális kompetenciák a
gyakorlatban
Informatika alapszinten: digitális kompetenciák a
gyakorlatban
Informatikai alapismeretek
Kommunikációs készségfejlesztés
Korszerű gondolkodásfejlesztési gyakorlat
Korszerű gyakorlat: az alkalmazkodóképesség javítása
Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák
fejlesztése
Korszerű informatikai gyakorlat
Korszerű Internet-használat gyakorlata
Korszerű kompetenciafejlesztés gyakorlata
Korszerű kompetenciafejlesztési gyakorlat
Korszerű menedzsment technikák
Korszerű vezetői kompetenciák fejlesztése
Munkatársak kompetenciafejlesztése
Prezentációs mesterkurzus
Progresszív gondolkodási technikák mesterkurzus
Szervezetfejlesztés
Tudásmenedzsment
Általános uniós ismeretek- a hely, ahol élünk
Együttműködés fejlesztés (20 óra)
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2.
szintű képzés
Vállalkozói kompetenciák fejlesztése (8 óra)
Vállalkozói ismeretek (90 óra)
Munkahelyi egészségvédelmi ismeretek (30 óra)
Konfliktuskezelési gyakorlatok (30 óra)
Közösségi szolgálat a hétköznapokban (30 óra)
Önismeret (30 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (30 óra)
Felkészülés: Ipar 4.0 képzés
Együttműködés fejlesztési technikák (20 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (40 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (50 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (60 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (70 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (80 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (90 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (100 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (110 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák (120 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (20 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (30 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (40 óra)
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Gondolkodásfejlesztési technikák (50 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (60 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (70 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (80 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (90 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (100 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (110 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák (120 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (20 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (30 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (40 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (50 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (60 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (70 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (80 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (90 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (100 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (110 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése (120 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (20 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (30 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (40 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (50 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (60 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (70 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (80 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (90 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (100 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (110 óra)
Központban a személyiségfejlesztés (120 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (20 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (30 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (40 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (50 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (60 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (70 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (80 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (90 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (100 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (110 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé? (120 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (20 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (30 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (40 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (50 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (60 óra)
Lean filozófia a mindennapokban (70 óra)
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Lean filozófia a mindennapokban (80 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(20 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(30 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(40 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(50 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(60 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(70 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(80 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(90 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(100 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(110 óra)
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok
(120 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (20 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (30 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (40 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (50 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (60 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (70 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (80 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (90 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (100 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (110 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által (120 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által: szemléletmód, hibák
hasznosítása, megállapodás-kötés, hatékonyság (40 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által:számok, projektszemléletű
gondolkodás, szabályok és az idő mint erőforrás (40 óra)
Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment
kompetenciafejlesztés által: hatékonyságnövelés,
szabályalkotás, szemléletmódok (40 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák: stratégiák,
együttműködő magatartás, konszenzus (40 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák: SWOT,
kommunikáció, konfliktuskezelés, stratégiaalkotás (40 óra)
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Együttműködés fejlesztési technikák: együttműködési
kódex, azonosság, motiváció (40 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák: csoportszerepek,az
együttműködés hibái (20 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák: tudatos, logikus és
kreatív gondolkodás (40 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák: kreatív és progresszív
gondolkodás, IQ (40 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák: döntéshozatal, Edward
de Bono, EQ (40 óra)
Gondolkodásfejlesztési technikák: stresszhelyzetben,
tipikus hibák (20 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése: önismeret, alapvető emberi
képességek, személyiségtípusok, pozitív szemlélet (40 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése: lelki egészség, stressz, kreativitás
(40 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése: verbális, nonverbális és asszertív
kommunikáció, EQ, konfliktuskezelés (40 óra)
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! - személyes
hatékonyság fejlesztése: tárgyalás- és prezentációtechnika
Gyakorlati kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok:
kommunikáció alapjai, szóbeli kommunikáció,
metakommunikáció (40 óra)
Gyakorlati kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok:
írásbeli kommunikáció, prezentáció (40 óra)
Gyakorlati kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok:
prezentáció, érvelés és meggyőzés, tárgyalás (40 óra)
Gyakorlati kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok:
tárgyalástechnika (20 óra)
Központban a személyiségfejlesztés: önismeret,
visszacsatolás (40 óra)
Központban a személyiségfejlesztés: konfliktuskezelés (40
óra)
Központban a személyiségfejlesztés: konfliktuskezelés,
stresszkezelés, problémamegoldás (40 óra)
Központban a személyiségfejlesztés: érzelmi intelligencia,
döntéshozatal (20 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé?: önismeret, vezetői
stílusok (40 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé?: kommunikáció, EQ,
időstrukturálás (40 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé?: asszertív
kommunikáció, konfliktuskezelés, resztoratív szemlélet
(40 óra)
Hogyan válhatok hatékony vezetővé?: együttműködés
szerepe a vezetésben (20 óra)
Felkészítő képzés az Ipar 4.0-re: adatfeldolgozás és
adatelemzés alapszinten (20 óra)
Felkészítő képzés az Ipar 4.0-re: Általános
szoftverhasználati alapismeretek (30 óra)
Felkészítő képzés az Ipar 4.0-re: Adatelemzés alapszinten
az informatikai rendszerekben (30 óra)
Felkészítő képzés az Ipar 4.0-re: Általános
szoftverhasználati alapismeretek (20 óra)
Adatvédelmi ismeretek (20 óra)
Adatvédelmi ismeretek (30 óra)
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Attitűd formálás, tolerancia és befogadó-készség az
esélyegyenlőség jegyében (30 óra)
Önkéntesség és közösségi szolgáltatásnyújtás alapjai (30
óra)
Munkaerő-piaci re integráció: tanulási technikák (20 óra)
Segítő szakember lettem!- mentori, tanácsadói szerepkör
(30 óra)
Prezentációs technikák fejlesztése a sikeres interjú
érdekében (40 óra)
Egyéni kompetencia térkép készítés a jó önéletrajz
érdekében (30 óra)
Munkaerő-piaci reintegráció: önismeret és együttműködés
(20 óra)
Munkaerő-piaci reintegráció: időgazdálkodás (20 óra)
Vállalkozási felkészítő tréning 3.0 (90 óra)
Tréneri és facilitátori alapkompetenciák fejlesztése (60
óra)
Tanulásmódszertan- tanulni tanulok (30 óra)
Szervezetfejlesztés a szervezeti hatékonyság elérése
érdekében (30 óra)
Háztartásgazdálkodási ismeretek (30 óra)
Hatékony álláskeresési technikák (30 óra)
Elsősegélynyújtás alapjai (30 óra)
Alapkompetenciák fejlesztése (30 óra)
Tanuljunk nyelveket! (30 óra)
Együttműködés fejlesztési technikák, kommunikáció,
konfliktuskezelés, stratégiaalkotás (30 óra)
Digitális fotózási és videózási kompetenciák fejlesztése
(60 óra)
Munkahelyi esélyegyenlőség, diszkrimináció-kezelés; az
atipikus foglalkoztatási formák lehetőségei (30óra)
Pénzügyi tudatosság a mindennapokban (30 óra)
Pénzügyi ismeretek fejlesztése (30 óra)
Munkajogi alapismeretek (30 óra)
Tűzvédelmi alapismeretek (30 óra)
Szolgáltatásfejlesztés és ötletgenerálás a
humán közszolgáltatások terén (30 óra)
Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a
szervezetekben (27 óra)
Vezetői eszköztár fejlesztése (20 óra)
Projektmenedzsment ismeretek (20 óra)
Szolgáltatási utastájékoztatási ismeretek, információs és
kommunikációs technológia
Kommunikacios technikák, módszerek, eszközök (IKT) a
rendkívüli helyzetek kezelésében
Reziliencia Tréning (10 óra)
Reziliencia Tréning (20 óra)
Tréneri és facilitátori alapkompetenciák fejlesztése
_távoktatás (60 óra)
„Az idő nekünk dolgozik” - Időmenedzsment (8 óra)
„Az idő nekünk dolgozik” - Időmenedzsment (16 óra)
„Mindenki lehet meggyőző” – Tárgyalástechnikai
ismeretek (8 óra)
„Mindenki lehet meggyőző” – Tárgyalástechnikai
ismeretek (16 óra)
A hatékonyság szerepe a mindennapi folyamatokban (8
óra)
A hatékonyság szerepe a mindennapi folyamatokban (16
óra)
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A LEAN filozófia alapjai (8 óra)
A LEAN filozófia alapjai (16 óra)
Asszertív kommunikáció: légy asszertív! (8 óra)
Asszertív kommunikáció: légy asszertív! (16 óra)
Digitális marketing (8 óra)
Digitális marketing (16 óra)
Együttműködés fejlesztés (8 óra)
Együttműködés fejlesztés (16 óra)
Értékteremtési gyakorlatok (8 óra)
Értékteremtési gyakorlatok (16 óra)
Érvelés és meggyőzési gyakorlatok (8 óra)
Érvelés és meggyőzési gyakorlatok (16 óra)
Folyamatmenedzsmenti ismeretek (8 óra)
Folyamatmenedzsmenti ismeretek (16 óra)
Írásbeli kommunikációs gyakorlatok (8 óra)
Írásbeli kommunikációs gyakorlatok (16 óra)
LEAN - Kaizen módszer alkalmazása a hétköznapokban (8
óra)
LEAN alkalmazható módszerei a mindennapokban (16
óra)
Készségfejlesztés a 21. században – neuroscience a
gyakorlatban (8 óra)
Készségfejlesztés a 21. században – neuroscience a
gyakorlatban (16 óra)
Prezentációs készségfejlesztés (8 óra)
Prezentációs készségfejlesztés (16 óra)
Segítő szakember lettem!- mentori, tanácsadói szerepkör
(30 óra)_távoktatás
Sikeres kommunikációs technikák (8 óra)
Sikeres kommunikációs technikák (16 óra)
Szabályok, mint hatékonyságot növelő tényezők (8 óra)
Szabályok, mint hatékonyságot növelő tényezők (16 óra)
Szervezeti Identitás (8 óra)
Szervezeti Identitás (16 óra)
Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése (8
óra)
Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése (16
óra)
Termékfejlesztési gyakorlatok (8 óra)
Termékfejlesztési gyakorlatok (16 óra)
Ügyfélszolgálati kommunikáció (8 óra)
Ügyfélszolgálati kommunikáció (16 óra)
Vezetőfejlesztés (8 óra)
Vezetőfejlesztés (16 óra)
Vezetői kommunikációs gyakorlatok (8 óra)
Vezetői kommunikációs gyakorlatok (16 óra)
„Well-being”, dolgozói jólét az irodában (8 óra)
„Well-being”, dolgozói jólét az irodában (16 óra)
„Az idő nekünk dolgozik” - Időmenedzsment (8
óra)_csoportos
„Az idő nekünk dolgozik” - Időmenedzsment (16
óra)_csoportos
„Mindenki lehet meggyőző” – Tárgyalástechnikai
ismeretek (8 óra)_csoportos
„Mindenki lehet meggyőző” – Tárgyalástechnikai
ismeretek (16 óra)_csoportos
A hatékonyság szerepe a mindennapi folyamatokban (8
óra)_csoportos
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A hatékonyság szerepe a mindennapi folyamatokban (16
óra)_csoportos
A LEAN filozófia alapjai (8 óra)_csoportos
A LEAN filozófia alapjai (16 óra)_csoportos
Asszertív kommunikáció: légy asszertív! (8
óra)_csoportos
Asszertív kommunikáció: légy asszertív! (16
óra)_csoportos
Digitális marketing (8 óra)_csoportos
Digitális marketing (16 óra)_csoportos
Együttműködés fejlesztés (8 óra)_csoportos
Együttműködés fejlesztés (16 óra)_csoportos
Értékteremtési gyakorlatok (8 óra)_csoportos
Értékteremtési gyakorlatok (16 óra)_csoportos
Érvelés és meggyőzési gyakorlatok (8 óra)_csoportos
Érvelés és meggyőzési gyakorlatok (16 óra)_csoportos
Folyamatmenedzsmenti ismeretek (8 óra)_csoportos
Folyamatmenedzsmenti ismeretek (16 óra)_csoportos
Írásbeli kommunikációs gyakorlatok (8 óra)_csoportos
Írásbeli kommunikációs gyakorlatok (16 óra)_csoportos
LEAN - Kaizen módszer alkalmazása a hétköznapokban (8
óra)_csoportos
LEAN alkalmazható módszerei a mindennapokban (16
óra)_csoportos
Készségfejlesztés a 21. században – neuroscience a
gyakorlatban (8 óra)_csoportos
Készségfejlesztés a 21. században – neuroscience a
gyakorlatban (16 óra)_csoportos
Prezentációs készségfejlesztés (8 óra)_csoportos
Prezentációs készségfejlesztés (16 óra)_csoportos
Sikeres kommunikációs technikák (8 óra)_csoportos
Sikeres kommunikációs technikák (16 óra)_csoportos
Szabályok, mint hatékonyságot növelő tényezők (8
óra)_csoportos
Szabályok, mint hatékonyságot növelő tényezők (16
óra)_csoportos
Szervezeti Identitás (8 óra)_csoportos
Szervezeti Identitás (16 óra)_csoportos
Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése (8
óra)_csoportos
Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése (16
óra)_csoportos
Termékfejlesztési gyakorlatok (8 óra)_csoportos
Termékfejlesztési gyakorlatok (16 óra)_csoportos
Ügyfélszolgálati kommunikáció (8 óra)_csoportos
Ügyfélszolgálati kommunikáció (16 óra)_csoportos
Vezetőfejlesztés (8 óra)_csoportos
Vezetőfejlesztés (16 óra)_csoportos
Vezetői kommunikációs gyakorlatok (8 óra)_csoportos
Vezetői kommunikációs gyakorlatok (16 óra)_csoportos
„Well-being”, dolgozói jólét az irodában (8 óra)_csoportos
„Well-being”, dolgozói jólét az irodában (16
óra)_csoportos
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