
1, minöségcél 2. minőségcél 3. min6ségcél indoklás értékelés felelős határidő

1 7-8. osztályos felzárkóztató
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

Hiányzások mértéke

meghaladta a 20%-ot.

1: 23,20%  

2:100%         

3:8,33

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

2 8. osztályos felzárkóztató képzés
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

3 8. osztályos végzettség megszerzése
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1:14,29% 

2:100%        

3:9,95

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

4 Ács
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

5 Adatbázis-kezelés
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

6 Alapkompetencia fejlesztés
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

7 Államháztartási mérlegképes könyvelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

8 Angol C2 1 1 021 ? B2-es szint
Tananyagegységenként a  

lemorzsolás mértéke nem haladja 

meg a 20%-ot

Tananyagegységenként a modulzáró 

vizsgák 61%-os teljesítése a 

képzésben résztvevők  90%-nál.

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

9 Ápolási asszisztens
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

10 Asztalos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

11 Asztalosipari szerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

12 Autószerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

13 Bádogos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

14 Belépés a digitalizált munka világába
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

15 Bérügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

16 Betanított csőszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

17 Betanított festő-mázoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

18 Betanított kőműves
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

19 Betanított szociális segítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

20 Betegkísérő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

21 Betonozó segéd
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

22
Betonszerkezet-készítő, betonelem 

gyártó

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

23 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

24
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, 

komposztálás

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1:0,00%       

2:100%      

3:9,75

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

25 Bolti hentes
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

26 Boltvezető
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

27 Bőrdíszműves
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31
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28 CAD-CAM informatikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

29 CNC gépkezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

30 Cukrász
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

31 Családellátó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

32 Csomagolópapír- gyártó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

33 Csőhálózatszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

34 Dietetikus szakács
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

35 Digitális Írástudás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1:0,00%       

2:100%       

3:9,47

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

36 ECDL 7
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

37 ECDL BASE (ECDL Start)
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

38 ECDL felkészítő képzés
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

39 Egészségfejlesztési segítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

40 Elektromos gép- és készülékszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

41 Elektronikai gyártósori műszerész
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

42 Elektronikai műszerész
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

43
Elektrotechnikai-termék összeállító 

operátor

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

44 Élelmiszer-, vegyiáru  eladó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 4,17% 

2:100%/3,10     

3:9,01

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

45 Élhajlítógép-kezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

46
Első lépések a digitális világba - IKER 1. 

szintű képzés

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

47 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

48

Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(Földmunka-, rakodó- és szállítógép 

kezelő)

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

49
Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(Targoncavezető szakmairány)

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

50 Épület- és szerkezetlakatos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

51 Erdőművelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

52 Faipari gépkezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

53 Fakitermelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

54 Falusi vendéglátó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

55 Famegmunkáló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31



56 Festő, mázoló, tapétázó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

57 Fodrász
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

A vizsgaeredmény a 

kitűzött célt nem éri el. 

1: 35,29%  

2:100%/2,36 

3:5,77

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

58 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

59 Fröccsöntő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

60 Gát- és csatornaőr
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 0,00% 

2:100%/3,67 

3:8,89

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

61 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

62 Gazdasági informatikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

63 Gépi forgácsoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

64 Gépi kovács
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

A vizsgaeredmény a 

kitűzött célt nem éri el. 

1: 0,00% 

2:100%/2,8  

3:8,74

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

65 Gépipari összeszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

66
Gumiabroncs-javító és 

kerékkiegyensúlyozó

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

67 Gyakorló mentőápoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

68 Gyártósori gépbeállító
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

69 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

70 Gyógymasszőr
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

71 Gyógynövénygyűjtő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

72 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

73 Gyorséttermi ételeladó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

74 Házi időszakos gyermekgondozó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

75 Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

76 Háztáji zöldségtermesztés
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

77
Hidraulikus és pneumatikus 

berendezések üzemeltetője

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

78 Hőszigetelő segéd
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

79 Hulladékfeldolgozógép-kezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

80 Hulladékgyűjtő és -szállító
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

81 Hulladékválogató és -feldolgozó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

82 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

83
Integrációs (felzárkóztató, munkavállalói 

kulcskompetenciákat fejlesztő) képzés

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31



84 Intézménytakarító
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1:1,54% 

2:100%/3,71 

3:9,49

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

85
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés 

kezelő

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

86 Ipari szigetelő bádogos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

87 Irodai informatikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

88 Irodai titkár
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

Hiányzások mértéke 

meghaladta a 20%-ot.

1:26,67% 

2:100%/3,73 

3:9,36

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

89 Jogi alapismeretek
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

90 Karosszérialakatos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

91 Kárpitos
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

92 Kazánkezelő (2-12 t/h között)
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

93 Kerékpárszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

94 Kerti járdakövező
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

95 Kerti munkás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

96 Kézápoló és műkörömépítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 6,25% 

2:100%/3,61 

3:9,17

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

97 Kézműves térkőgyártás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 0,00% 

2:100%      

3:9,23

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

98 Kiskerti növénytermesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

99 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

100 Konyhai kisegítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1:4,44% 

2:100%/2,19 

3:9,16

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

101 Kosárfonó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 12,39% 

2:100%/3,33 

3:9,31

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

102 Kozmetikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

Hiányzások mértéke 

meghaladta a 20%-ot.

1:26,32% 

2:100%/4,07        

3: 8,96

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

103 Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

104 Kőműves
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

Hiányzások mértéke 

meghaladta a 20%-ot.

1:31,25% 

2:100%/3,00       

3: 8,2

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

105 Kőműves és hidegburkoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

106 Közbeszerzési referens
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

107 Közfoglalkoztatás szervező
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

108
Közművelődési és közönségkapcsolati 

szakember (közművelődési szakirány)

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

109 Közösségfejlesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

110
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

111 Kulturális rendezvényszervező
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 3,85% 

2:100%/4,93 

3:8,6

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31



112 Kutyakozmetikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

113 Lábápoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

114 Lakástextil-készítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

A vizsgaeredmény a 

kitűzött célt nem éri el. 

1: 0,00% 

2:100%/2,23 

3:9,55

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

115 Lakóautó- és lakókocsi-építő és -szerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

116 Lakott-területi fakitermelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

117 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

118 Logisztikai ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

119 Mélyépítő segédmunkás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

120 Mentőápoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

121 Mézeskalács-készítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

122 Mezőgazdasági munkás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

123 Minősített hegesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

124 Motorfűrész-kezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 5,56% 

2:100%/3,12 

3:10

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

125
Munkavállalói kulcskompetenciák 

fejlesztése

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 0,00% 

2:100%     

3:9,74

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

126 Munkavédelmi technikus
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

127 Műanyag hegesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

128 Műszakicikk-eladó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

129 Műtőssegéd-gipszmester
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

130 Német C2 1 1 022 ? B2-es szint
Tananyagegységenként a  

lemorzsolás mértéke nem haladja 

meg a 20%-ot

Tananyagegységenként a modulzáró 

vizsgák 61%-os teljesítése a 

képzésben résztvevők  90%-nál.

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

131 Női szabó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

132 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

133 Optikai kábelszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

134 Óvodai dajka
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

135
Önállóan használom az informatikai 

eszközömet - IKER 2. szintű képzés

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

136 Parkgondozó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 5,53% 

2:100%/3,5 

3:9,01

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

137 Pénztárkezelő és valutapénztáros
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

138 Pénzügyi ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 13,33% 

2:100%/3,69 

3:8,2

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

139 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31



140 Pincér
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

141 Pirotechnikus raktárkezelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

142 PLC programozó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

143 Raktáros
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

144 Romák szociális segítője
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

145 Rongyszőnyegkészítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 5,56%     

2:100%       

3:9,79

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

146 Segéd gát- és csatornaőr
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

147 Sütőipari és gyorspékségi munkás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

148 Szakács
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

149 Szállodai szobaasszony
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

150
Számítástechnikai képesítések (Európai 

Számítógép-használó (ECDL))

A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

151 Számítógépes adatrögzítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

152 Számítógép-szerelő, karbantartó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

153 Számviteli ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

154 Szárazépítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

155 Személy- és vagyonőr
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

156 Szerszámkészítő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

157 Szociális gondozó és ápoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

158 Szoftverfejlesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

159 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

160 Társadalombiztosítási ügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

161 Településkarbantartó 1.
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

162 Textiltermék-összeállító
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

A vizsgaeredmény a 

kitűzött célt nem éri el. 

1: 7,14% 

2:100%/2,25 

3:8,78

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

163 Tisztítás-technológiai szakmunkás
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

Hiányzások mértéke 

meghaladta a 20%-ot.

1: 53,33 

2:100%/3,86 

3:10

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

164 Vállalkozási és bérügyintéző
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

165 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

166 Vendéglátó eladó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

167 Vendéglátó-üzletvezető
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31



168 Villanyszerelő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

169 Virágkötő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

170 Virágkötő és virágkereskedő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

171 Vízszigetelő, melegburkoló
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

172 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

173 Webmester
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

174 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

megfelelt 1: 0,00% 

2:100%/4,62 

3:9,25

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

175 Zöldterületi kisgép-üzemeltető
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók

nem releváns nem releváns Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

176 Zsaluzóács
A lemorzsolás mértéke nem 

haladja meg a 20%-ot

A modulzáró vizsgák 51%-os 

teljesítése a képzésben résztvevők  

90%-nál, a vizsga eredmény eléri a 3-

as átlagot

Minimum 7.00 

elégedettségmérés mutatók
nem releváns nem releváns

Kőháziné      

Petik Erika

2018.12.31

Salgótarján, 2019.01.03


