
 

FELHÍVÁS 

TANFOLYAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE 

 

Ercsi Város Önkormányzat tanfolyamot hirdet a GINOP-6.1.2-

15 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt, 

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt keretében. 

 

A gyakorlatközpontú, könnyen elsajátítható képzési program 

lehetővé teszi, hogy a tanfolyamot elvégzők használni tudják a 

világháló adta lehetőségeket. A képzéseken megszerzett tudás 

segíti a számítógépen, okostelefonon, tableten történő 

kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, ami javíthatja 

az életminőséget, és a munkaerő-piacon növeli az elhelyezkedés 

esélyét.  

A 70 órás képzés biztos felhasználói alapokat ad, sikeres 

elvégzéséről a hallgató tanúsítványt kap. A tanúsítvány 

megszerzéséhez követelmény a záró számonkérések sikeres 

teljesítése. 

 

A képzés két részből áll: 

1. „Első lépések a digitális világba”  

Időtartam: 35 tanóra (1 hét, H-P 

minden nap 7 tanóra tömbösítve) 

2. „Önállóan használom az informatikai eszközömet” 

Időtartam: 35 tanóra (1 hét, H-P 

minden nap 7 tanóra tömbösítve) 

A képzés INGYENES. 

 

A képzésben való részvétel feltételei: 

- természetes személy 

- 16-65 év (a képzés indulásakor betöltött 16. életév, 

a képzés zárásáig még NEM betöltött 65 év) 

- Ercsi állandó lakcím 

- jelenleg nem áll középiskolával, felsőoktatási 

intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e 

képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt 

hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló 

informatikai képzésben 

- tanulmányai során nem részesült minősített 

informatikai képzésben (pl. középfokú informatika 

érettségi, két lezárt felsőfokú informatika félév, 

OKJ-s informatikai képzés) 

- munkaviszonyban állók; munkanélküliek; 

közfoglalkoztatottak; nyugdíjasok; 16. életévüket 

betöltött és az általános iskola 8. osztályát végző 

tanulók; NEM közoktatási intézményben felnőtt 

oktatásban résztvevők jelentkezését egyaránt 

várjuk  
- előnyt élveznek azon személyek, akik az általános 

iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú 

részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal 

rendelkeznek 

 

 

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSEKOR A HALLGATÓ A TANÚSÍTVÁNY MELLETT MEGKAPJA A KÉPZÉS 

SORÁN ÁLTALA HASZNÁLT TABLETET. Az eszköz átvételéről a hallgató hivatalos igazolást kap. 

 

 

JELENTKEZŐ NEVE: …………………………………………………………………. 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: ……………………………………………………………… 

ANYJA NEVE: …………………………………………………………………………. 

LAKCÍM:  ………………………………………………………………………………. 

ADÓSZÁM: …………………………………………………………………………….. 

TAJ SZÁM: ……………………………………………………………………………... 

SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ OKM. SZÁMA:……………………………………………. 

LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG:…………………………………………. 

 

Dátum:………………………        Aláírás: ………………………………………… 

                         

 

JELENTKEZÉSI LAP 
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése 

 

  

Jelentkezéskor bemutatandó ÉRVÉNYES 

dokumentumok: 

- személyigazolvány 

- lakcímkártya 

- adókártya 

- taj kártya 

- legmagasabb iskolai végzettséget 

igazoló dokumentum 

 

 

Tájékoztatás: 

a Polgármesteri Hivatal munkaidejében, 

25-515-631 

 

Jelentkezés: 

személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban, 7-es iroda 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


