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Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy az „Alapfokú számítógép kezelői ismeretek” 
című pályázati kiírás esetében a pályázatok benyújtási határidejét 2015. május 22-ig 

meghosszabbítjuk! 
  

 
 

  P Á L Y Á Z A T  

  
Az SzVMSzK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete pályázatot ír ki alapfokú (vagyonvédelemben 
szükséges alapok) számítógép kezelői ismeretek megszerzésére. 
A kamara eredményesen pályázó tagjai számára, jelen pályázat kiírásával támogatást kíván nyújtani a 
képzés költségeihez.  
  
A pályázatban a számítógépes alapismeretek sajátos módon történő elsajátítását támogatja a kiíró. 
  
Ezzel a támogatással hozzá kíván járulni a kamara, tagjai képzettségi színvonalának emeléséhez, és 
a képzettséget megszerzők munkavállalási lehetőségeinek bővítéséhez. 

 
 
Elvárások és célok: 
A kamara szakmai tanfolyam szervezésének keretén belül aktív tagjai részére alapfokú számítógép-
kezelői tanfolyamot indít. Alapvető elvárás a kamara részéről, hogy aktív tagjai informatikai 
ismereteket szerezzenek, ezáltal stabil gyakorlati felhasználói legyenek a számítógépnek, mindennapi 
munkájuk során. Megfelelő szinten kezeljék az operációs rendszert, és a felhasználói programokat. A 
hangsúlyt elsősorban a gyakorlati ismeretekre helyezve, kevésbé a szakmai elméletre. 
 
A gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után a tanfolyam vizsgával zárul, melyet a KEM SZVMSZK 
Szervezete okleveles tanúsítvány kiadásával ismer el. 
 

 
 
Képzési témakörök: 
Kötelező anyagok: 

         A számítógép felépítése 

         Az operációs rendszerek 

         Az adattárolás rendszere 

         Az MS Windows operációs rendszere 

         Segédprogramok 

         Szövegszerkesztés: MS Office Word 

         Táblázatkezelés: MS Office Excel 

         Internet, levelezés 

         Riasztó, beléptető, tűzjelző rendszerek működésének gyakorlati elsajátítása 

Kiegészítő anyagok: 

         Hardver ismeretek (alaplap, processzor, adattárolók, monitor, nyomtató stb.) 

         Szoftver ismeretek (Start menü, egérműveletek, ikonok, segédprogramok, Windows Intéző, 
Sajátgép, fájl műveletek, Total Commander, tömörítés, kicsomagolás stb.) 

 

 
Óraszám: 32 óra (heti 2 alkalom) 

A képzés minimum 15 fő pályázó esetén indul. 
Képzés helyszíne: Komáromban, egyeztetés alatt 
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Pályázati feltételek:  
Pályázatot nyújthatnak be mindazon személyek, akik az alábbi feltételekben előírt kompetenciákkal 
rendelkeznek. 

 Komárom-Esztergom megyei lakhellyel rendelkezik  

         Jelenleg aktív, kamarai tagsági viszonya van 

         Legalább a 18. életévét betöltötte 

         Jó mentális állapottal rendelkezik 

         Pályázóval szemben a kamara nem folytat(ott) etikai eljárást az elmúlt 2 évben (2013, 2014.) 
Előny: 

         Munkáltató által történő írásos ajánlás 

         Megbízó által történő írásos ajánlás 

 
Pályázatok beérkezési határideje 2015. május 13. 15:00 óra. 

 
Írásban, a jelentkezési lapot kitöltve zárt borítékban postai úton vagy személyesen 

  
az SzVMSzK KEM Szervezetének címére: 

  
SzVMSzK Komárom-Esztergom Megyei Szervezete  

2800 Tatabánya Komáromi u. 16. IV. em. 
  

A zárt borítékra „KEM SZVMSZK Pályázat” megjelölést kérjük ráírni! 

 
  
A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendben a kamara elnöksége értékeli és bírálja el.  
Azonos pályázati kompetenciák esetén a nyertesek kiválasztása sorsolással történik. 
  
Tatabánya, 2015. április 29. 
  

SZVMSZK KEM Szervezete 

 


