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A FRONT LINE SERVICE Kft. 2022.12.14-én PEM/01/032812/2022 iktatószámon nyilvántartott 

Hatósági Szerződés alapján támogatást nyert a GINOP Plusz-3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok 

alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című 

kiemelt projekt Felhívása alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok által alkotott konzorcium a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény továbbá a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41.§-a (1) bekezdés felhatalmazása alapján 

feltételesen vissza nem térítendő támogatásként nyújtja. A program forrását az Európai Szociális 

Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A képzés(1) elnevezése: Tudásalapú gondolkodás - alapozó képzés 

A képzés célja: A gazdasági ágazatoktól független, a munkaerőpiacon széles-körűen alkalmazható 

kompetenciák megszerzése és fejlesztése a dolgozói, munkatársi, tulajdonosi és vezetői kör számára. 

A képzés bemutatása: A résztvevők képesek lesznek a vezetői és tulajdonosi szerepek 

beazonosítására. Képesek lesznek a beosztotti, dolgozói feladatokra a hatékony szolgáltatási és / 

vagy termelésirányítási rendszerekben. Képesek lesznek megfelelően kommunikálni és konfliktusokat 

kezelni. Képesek lesznek a folyamatokkal kapcsolatos problémák megoldásárai. Hogyan válik egy 

egyénekből álló alakulat ütőképes csapattá, team-mé? 

A tanórák száma: 70 tanóra 

A képzés befejezésének dátuma: 2023.02.20. 

A képzés (2) elnevezése: Tudásalapú gondolkodás – hatékony vezetés 

A képzés célja: A gazdasági ágazatoktól független, a munkaerőpiacon széles-körűen alkalmazható 

kompetenciák megszerzése és fejlesztése a dolgozói, munkatársi, tulajdonosi és vezetői kör számára. 

A képzés bemutatása: A résztvevők képesek lesznek a vezetői és tulajdonosi szerepek 

beazonosítására, a szervezet vezetése, irányítása szempontjából. Képesek lesznek a beosztotti, 

dolgozói feladatokra a hatékony szolgáltatási és / vagy termelésirányítási rendszerekben. Képesek 

lesznek megfelelően kommunikálni és konfliktusokat kezelni. Képesek lesznek a folyamatokkal 

kapcsolatos problémák megoldására. 

A tanórák száma: 100 tanóra 

A képzés befejezésének dátuma: 2023.02.28. 

Szerződött támogatás összege: 5 643 226.- Ft 

amiből  

 képzési költség támogatása: 

 kieső munkaidőre járó bértámogatás: 

 projekt menedzsment költségei: 

 

3 650 500.- Ft  

1 798 132.- Ft 

 194 594.- Ft 

 


