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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

Felhívom szíves figyelmét az országban egyedülálló képzési kínálatunkra, mely nagymértékben 

segítheti az önkormányzati igazgatásban végzett munkát. 

 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete (9021 Győr Munkácsy M. u. 6.) 

képzést indít a közszolgálatban feladatot ellátó szakemberek polgármesterek, jegyzők, tisztviselők 

részére.  

A képzés célja: az önkormányzati rendelet és belső normák (szabályzatok) előkészítéséhez, 

megalkotásához szükséges, a tevékenységet lefedő jogszabályoknak megfelelő szakismeret,  

illetve kompetenciák elsajátítása és gyakorlat fejlesztése pragmatista szemlélettel. 

 

Előadók: 

Dr. Torják Norbert LL.M főosztályvezető-helyettes, szabályozási (kodifikátori) szakjogász. 

Dr. Pintér Orsolya jegyző, törvényességi felügyeleti szakember. 

 

A közszolgálati szabályozási szakreferens képzés 120 órás gyakorlatorientált, szakismeret 

elsajátítás.  

A képzés kezdési időpontja: 2018. február 10. (szombat) 9.00-15. óráig. Tervezett vége: 2018. 

június 16. 

Az oktatási napok szombatonként: 2018. február17; 24; március 3; 10; 24. április 7; 14; 21; 28. 

május 5;12;26. június 2;9;16. 

A képzés elméleti és gyakorlati vizsgákkal zárul: Tervezett vizsganap: 2018. június 21. 

(csütörtök) 9.00 óra. 

Sikeres vizsga esetén a hallgatók a Képző intézmény által kiállított Tanúsítványt kapnak. 

Helyszín: TIT Panon Egyesülete Székháza Győr Munkácsy Mihály u. 6.  

 

A képzés jelentkezési feltétele: kitöltött jelentkezési lap megküldése, a képzés díjának befizetése 

és az érettségi bizonyítvány másolata.  

Jelentkezési határidő: 2018. január 31. 

A képzés díja: 141.732 Ft/fő +áfa (27%) + 38.268 áfa Ft /fő. 

Vizsgadíj: nincs! Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga díjait a képzésdíj tartalmazza. 

Összesen: 180.000 Ft/fő 

 

Befizetés: átutalással vagy személyesen számla ellenében ügyfélszolgálatunkon  

Győr, Munkácsy M. u. 6.  

K&H Bank bankszámlaszám:10403356-33512187-00000000 (Tulajdonos: TIT Győr) 

 

Csoportos kedvezmény: 4 vagy több fő jelentkező esetén 20% kedvezmény/ fő!  

Részletfizetés lehetséges: Kezdéskor 50% a képzési idő felénél a fennmaradó összeg 

befizetése szükséges. 

 

Várjuk szíves jelentkezését! 

 

Győr, 2018. január 3.  

 

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

Sarmaság László 

TIT Pannon Egyesülete elnöke 

 


