
 

 

 

 

 

 

SZÁMÍTHATSZ RÁNK! 

 
 
 
 



 

CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1081 Budapest, Kiss József u. 8. 
Mobil: 36 30 204 0320 E-mail: erseke@consact.hu 
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MEGOLDÁSOKRA FÓKUSZÁLUNK  
 

Online 
munkakapcsolatok 

Egészségmegőrzés, 
támogatás 

Egyéni és csapat 
produktivitás 

 
A legfontosabb feltételek 
együttes megteremtése adja 
a biztos működési alapot: a 
keretet adó táv-munka 
szoftver hatékony használata 
és az online munka-, és 
vezetési kultúra kialakítása.  

 

 
A bizonytalan helyzet, a négy 
fal közé szorulva végzett 
munka, félelem a járványtól 
feszültség és stressz forrása. 
Kezelése, a reziliens viselkedés 
segítése virtuális közegben is 
megoldható, szakszerű 
támogatási módszerekkel. 
 

 
Az emberek nem válnak 
kevésbé hatékonnyá az 
otthoni munkavégzés során, 
feltéve, ha elsajátítják a 
távmunka hatékony 
technikáit és megfelelő 
támogatást kapnak 
vezetőiktől, munkatársaiktól. 

   
 

 

Használd előnyödre!  

 

 

 

 

„Virtual Classroom” formájában biztosítjuk a 
tudásátadás, tapasztalás és gyakorolás lehetőségét.  

Trénereink, oktatóink, szakértőink vezetésével a 
résztvevők online térben, interaktív előadás-blokkok, 
gyakorlatok, saját élmények, vezetett beszélgetések 
segítségével sajátítják el az ismerteket. 

 

  

mailto:erseke@consact.hu


 

CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1081 Budapest, Kiss József u. 8. 
Mobil: 36 30 204 0320 E-mail: erseke@consact.hu 

3. oldal 

 

Online képzéseink  

Távmunka - csoportmunka – videokonferencia online eszközeinek hatékony használata 

 

 Hatékony munkavégzés és kommunikáció MS Teams-ben   (4. oldal) 

 A Zoom videokonferencia használata     (4. oldal) 

 A Skype for Business videokonferencia hatékony használata   (4. oldal) 

Online munkakapcsolatok, egyéni és csapat produktivitás fejlesztése 

 

 Értekezletek, megbeszélések vezetése virtuális keretek között  (5. oldal) 

 Vezetői kommunikáció virtuális keretek között, krízis idején   (6. oldal) 

 Vezetői munka, irányítás virtuális keretek között    (7. oldal) 

 Elengedett kéz? Home office-ban dolgozók menedzselése   (8. oldal) 

 A hatékony otthoni munka - Idő és feladat menedzsment  
 home office-ban        (9. oldal) 

 Hatékonyan home office-ban      (10. oldal) 

 Konfliktuskezelés a virtuális térben      (11. oldal) 

Egészségmegőrzés, támogatás krízis idején 

 

 Mentálisan erősen - A krízis okozta feszültségek, aggodalmak 
kezelése         (12. oldal) 

 Összezárva - Digitális paradicsom és pokol karantén idején   (13. oldal) 

 Négy fal között - Hogyan kezeljük a távmunka egészségügyi hatásait? (14. oldal) 

Növeld a hatásfokod - Irodai szoftverek hatékonyabb használata 

 

 Digitális időhatékonyság  
(időmenedzsment + outlook + powerpoint tréning)    (15. oldal) 

 Tippek és trükkök Excelben (1) középhaladó     (15. oldal) 

 Tippek és trükkök Excelben (2) Excel haladó    (16. oldal) 

 Adatbázisok hatékony menedzselése MS Access-szel   (16. oldal) 

 Projektek követése MS Project-be      (16. oldal) 

 Látványos prezentációk készítése Prezi.com-ban    (16. oldal) 

 Prezentációkészítés PowerPoint-ban     (17. oldal) 

 Szövegszerkesztés (Word) – Alapok      (17. oldal) 

 Szövegszerkesztés (Word) – Középhaladó     (17. oldal) 

 Szövegszerkesztés (Word) – Haladó      (18. oldal) 

 Táblázatkezelés (Excel) – Alapok      (18. oldal) 

 Táblázatkezelés (Excel) – Középhaladó     (18. oldal) 

 Táblázatkezelés (Excel) – Haladó      (19. oldal) 

 Táblázatkezelés (Excel) – Haladó      (19. oldal) 
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Képzéseink a távmunka - csoportmunka – videokonferencia leggyakoribb eszközeinek gyorsan 

elsajátítható használatához adnak ismereteket, tippeket, gyakorlati megoldásokat online 

formában. 

Hatékony munkavégzés és kommunikáció MS Teams-ben  

 Hatékony távmunka és együttműködés feltételei, technikái MS Teams-ben 

 Csoportok, csatornák felépítése 

 Írásbeli, szóbeli kommunikáció technikái a hanghívásokban, videokonferenciákban 

 Fájljaink, adataink biztonságos megosztása, közös kezelése 

 Hasznos alkalmazások (app-ek), amelyek segítik az MS Teams-ben végzett közös munkát 

Időtartam: 1 x 3 óra képzés + 1 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, MS Teams platform 

A Zoom videokonferencia hatékony használata 

 Használjuk ki maximálisan a Zoom videokonferenciák funkcióit 

 A kommunikáció irányításának, moderálásának, a résztvevők kezelésének technikái, legjobb 
gyakorlatai 

 Hasznos beállítások, amelyek növelik a hatékonyságot, a kapcsolat minőségét 

Időtartam: 1 x 1,5 óra képzés + 1 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, Zoom platform 

A Skype for Business videokonferencia hatékony használata 

 Használjuk ki maximálisan a Skype for Business videokonferenciák funkcióit 

 A kommunikáció irányításának, moderálásának, a résztvevők kezelésének technikái, legjobb 
gyakorlatai 

 Hasznos beállítások, amelyek növelik a hatékonyságot, a kapcsolat minőségét 

Időtartam: 1 x 1,5 óra képzés + 1 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, Skype for Business platform 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
  

mailto:erseke@consact.hu


 

CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1081 Budapest, Kiss József u. 8. 
Mobil: 36 30 204 0320 E-mail: erseke@consact.hu 

5. oldal 

 

 

A virtuális munkakapcsolatok, az online értekezletek jelentik most az egyetlen lehetőséget a 

vezetővel, a munkatársakkal való találkozásra. Ezért kiemelkedő jelentőségű az új munka és 

viselkedéskultúra gyors és magas színvonalú kialakítása, az alkalmazást segítő módszerek és 

technikák elsajátítása. 

A képzés alaptematikája, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 A virtuális megbeszélés etikettje, szabályai 

 Mitől lesz hatékony a virtuális megbeszélés? 

 A megbeszélés struktúrájának felépítése 

 Tippek-trükkök az online konferencia alkalmazásban (az ügyfél által preferált programban: 

pl. Skype, Zoom, MS Teams stb.) 

 A felmerülő konfliktusok, problémák kezelése a megbeszélésen 

 Személyiségből adódó kommunikációs különbségek kezelése 

 A figyelem fenntartása, ellenőrzése 

 Közös projektek, feladatok hatékony követése a virtuális csapattal 

  + 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében 

Időtartam: 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Az emberek igen nagy százalékának „normál” munkarendben is szüksége van a szociális kapcsolatra. 
Több általunk kért visszajelzés mutatja, hogy ebben a „Home Office” állapotban ez az igény 
felerősödik, sőt, még azoknál is megjelenik, akikben eddig nem volt jelen. Így vezetőként éreztetni 
kell, hogy van mögöttük valaki, aki nem csak feladatot ad, hanem támogat, megért, meghallgat. 

Középpontba került a FIGYELEM, TÖRŐDÉS – MAGA AZ EMBER! Ezt mással nem lehet elérni, csak 

megfelelő KOMMUNIKÁCIÓVAL! De mi is ilyenkor a „megfelelő”? 

 

A képzés alaptematikája 

 Mit hozott a változás kommunikációnkban 

 Kapcsolatteremtés „régen” és most, home office-ban 

 Nap / heti protokoll kialakítása, bevezetése, alkalmazása – kollégák azonosulása 

 Környezetünk kialakítására 

 „Megjelenésünk” a kapcsolatfelvételeken 

 Kommunikációs csatornáink „home-office” üzemmódban 

 A figyelem fenntartása, ellenőrzése 

 Feladat megbeszélés vagy „kibeszélő show”, mint kommunikációs lehetőség 

 Visszajelzés adása virtuális térben, krízishelyzetben 

 Megváltozott kommunikációval megszerzett eddig „rejtett” információk munkatársakról 

 Személyiségből / viselkedésből adódó kommunikációs különbségek kezelése 
+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 
érdekében. 

Képzésünket az adott megbízó által használt platformon, a cég kommunikációs sajátosságaihoz 
igazítva tartjuk. 
 
Időtartam: 2 x 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások  
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A távmunka alapjaiban forgatja fel a hagyományos, közvetlen jelenléten alapuló vezetés napi 
rutinjait. A vezetői fókusz gyors változása, a feladatok és kapcsolatok menedzselése online 
körülmények között más hozzáállást, új készségeket igényel mindenkitől. 

Egyre több vezető keresi saját válaszát az aktuális kérdésre: korlátozott vezetési lehetőségek 
közepette, hogyan lehet kézben tartani az irányítást? 

A képzés alaptematikája 

 Mit hozott a változás a vezetői munkámban 

 Vezetés „régen” és most home-office-ban 

 Feladatfókusz – emberfókusz / ezek aránya /  

 Értekezletek etikettje, szabályai 

 Megbeszélések száma, hossza, zárása – hol a fókusz? 

 Digitális eszközök működtetéséhez alkalmazkodó struktúra 

 Feladat megbeszélés vagy „kibeszélő show” a vezetői működésben 

 A felmerülő konfliktusok, problémák kezelése online környezetben 

 Emberközpontú vezetés 

 Mentális megerősítés, mint fő feladat 

+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében. 

Képzésünket az adott megbízó által használt platformon, a cég vezetési sajátosságaihoz igazítva 
tartjuk. 

 
Időtartam: 2 x 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások  
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A vezetői munka eredményességének legfontosabb mutatói a krízis ellenére sem változtak: mennyire 
képes a vezető az egyéni elkötelezettséget és a produktivitást fenntartani, a feladatokat megfelelő 
minőségben, határidőre megvalósíttatni. Ami alaposan megváltozott az a távmunka jellegéből adódó 
feladatkiadás, támogatás és végrehajtás lehetősége, táv menedzselhetősége.  

A képzés alaptematikája 

 Mit hozott a változás a vezetői munkámban 

 Időkezelés otthonról – előnyök / nehézségek 

 A távolsági feladat végrehajtás sajátosságai 

 Feladatkiadás – feladatmegértés – a virtuális térben  

 Feladatkövetés – ellenőrzés – helyzetjelentések - távolról 

 Mikro menedzsment – vagy elengedett kéz?  

 Akcióterv – a megvalósításhoz 

 Összegzés, jó gyakorlatok, tanulságok, zárás 

+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében. 

Képzésünket az adott cég által használt platformon, az általa alkalmazott távmunka 
sajátosságaihoz igazítva tartjuk. 

 
Időtartam: 2 x 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Az idő nem visszafordítható és nem visszaadható. Az otthon végzett munka csábító szabadságot 
adhat, de könnyen szétfolyhat. Hogyan tegyük a napjainkat mégis tartalmassá és végezzünk el minél 
többet úgy, hogy a nap végére elégedettek legyünk? A képzés ehhez ad ötleteket és konkrét gyakorlati 
útmutatót. 

 

A képzés alaptematikája 

 Mit hozott a változás munkámban 

 Az otthoni feladat végrehajtás előnyei és kihívásai 

 A nap megtervezése – a mindennapi munkaritmus kialakítása 

 Rend és rendszeresség – Miért érdemes? 

 Lassan siess – avagy a megfelelő mennyiségű munka 

 Többet kevesebb idő alatt – fontossági sorrend kialakítása 

 Ami elrabolja az időnket – avagy az érdemi időtöltés titkai 

 Akcióterv – a megvalósításhoz 

 Összegzés, jó gyakorlatok, tanulságok, zárás 

 

Képzésünket az adott cég által használt platformon, az általa alkalmazott távmunka 
sajátosságaihoz igazítva tartjuk. 

 
Időtartam: 2 x 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Az emberek nem válnak kevésbé hatékonnyá az otthoni munkavégzés során, feltéve, ha elsajátítják a 
távmunka megfelelő technikáit és kellő támogatást kapnak vezetőiktől, munkatársaiktól. 

Tréningünk fizikai, technikai és tudati/lelki oldalról biztosít segítséget ahhoz, hogyan lehet a legtöbbet 
kihozni magukból, jelenlegi helyzetünkből. Inspirál a legmegfelelőbb környezet és szokások 
kialakítására, így is támogatva, hogy az otthonunkból történő munka elérje a korábban munkahelyi 
körülmények között nyújtott hatékonyságot.  

A képzés alaptematikája 

 A home office fizikai kellékei 

o a megfelelő munkakörülmények kialakítása (asztal, eszközök, fények, ergonómia) 
o munkahelyi biztonság 
o technikai feltételek 

 A home office technikai kellékei 

o Milyen programokkal könnyíthetjük meg az életünket? 
o Videokonferencia szolgáltatások, kommunikáció, egyéb hasznos alkalmazások, hogy ne a 

FB és a messenger legyen a munkahelyi kommunikáció helye. 

 A home office tudati/mentális kellékei 

o Hatékony időgazdálkodás 
o Feladatmenedzsment: célkitűzés, priorizálás, delegálás 
o Konfliktusok és stressz kezelése: monotónia, ingerszegénység, elaprózódás, a fókusz 

megtartásának nehézsége - megoldási lehetőségek 
o Különböző viselkedésminták és ezek reagálása a távmunkára 

+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében. 

Időtartam: 3 x 3 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások  
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A home office működési nehézségei, a vírus miatti bezártság és elzártság folyamatos feszültség 

forrásként romboló hatással lehet családunk és önmagunk életére. A felgyűlt feszültség óhatatlanul is 

konfliktusokhoz, hatékonyságunk, munkateljesítményünk és együttműködési készségünk romlásához 

vezethet. 

A tréningünk olyan képességeket fejleszt, amelyek a virtuális térben végzett munka és kapcsolattartás 

közben felmerülő konfliktusok kezeléséhez krízis idején különösen nélkülözhetetlenek.  

A képzés alaptematikája 

 Konfliktuskezelési modellek 

o mi az én saját konfliktuskezelési működésem? 

 Konfliktusok az offline és a virtuális térben - hasonlóságok, különbségek 

o mi az, ami csak az online térre jellemző? 

 Esetmegbeszélés: a csoport által hozott eset tanulmányozása és megoldási lehetőségek keresése 

 A “legjobb gyakorlatok” összegyűjtése konfliktusok felmerülése esetére 

+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében. 

Képzésünket az adott cég által használt platformon, a működéséből eredő sajátosságaihoz igazítva 
tartjuk. 

 
Időtartam: 1 x 3,5 óra képzés + 3 óra tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Amikor felkészületlenül ér bennünk egy fenyegető változás, krízis, teljesen kieshetünk a 
komfortzónánkból, lelki egyensúlyunkból. Mentális egészségünk kerül veszélybe, ha azt 
érezzük, hogy az eddigi megküzdési stratégiáink alkalmatlanok a helyzet a kezelésre, 
feladataink megoldása túlnő rajtunk, meghaladja erőnket. 

Minél inkább képesek vagyunk a mentális rugalmasságra, annál könnyebben szabadulunk a sokk 
hatása alól. A veszélyhelyzet okozta szorongást, aggódást, feszültséget kezelni, alkalmazkodó és 
megküzdő képességünket edzeni, fejleszteni lehet 

Az új helyzet okozta feszültségek, aggodalmak kezelése 

 Aggodalom kezelése - egészségügyi jellegű (a vírusfertőzéssel kapcsolatos fertőződés, 

megbetegedés, kórházi kezelése miatt) 

 Szeparáció okozta feszültség kezelése (elmagányosodás, strukturálatlanság, kollegiális 

hiány, emberi kapcsolatok támogatásának hiánya) 

 Kapcsolati túlterhelődés okozta feszültség, kimerülés kezelése (egyszerre mindenki 

otthonról dolgozik/tanul; nem lehet elszeparálódni a saját munkavégzéshez, a 24 órás 

kapcsolati jelenlét családtagok esetén, nincs lehetőség olyan rekreációs formákra, az „én-

idő” hiányából eredő elégedetlenségek, feszültségek)  

 Egzisztenciális aggodalmak kezelése (megélhetéssel, pénzügyi dolgokkal, jövőbeni 

vállalásokkal kapcsolatos) 

 Munkavégzéssel kapcsolatos bizonytalanság kezelése (bizonytalanság a visszajelzés 

hiányából, a munka elvesztésének félelme, új munkakörülmények okozta kihívások)  

Online keretek között, edukatív beszélgetések során szakembereink (tanácsadó 

szakpszichológus, klinikai szakpszichológus) nyújtanak mentális segítséget, tanácsadást 

egyének és csoportok számára. 

 
Időtartam: 1,5 óra 
Helyszín: az online tér 
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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A vírus megjelenésével az elmúlt hetek történései gyökeresen átalakították életünket, napi 
teendőink jelentős része átkerült a virtuális világba. Rohamléptekben tanuljuk az online 
kommunikációt és munkavégzést támogató új technikákat, állunk át a távmunkára, távkapcsolatra. 

Az új munkatechnológiák kiválthatják, fokozhatják techno és egyéb függőségünket. Gyorsan eljöhet 
az idő, amikor a digitális eszközeink uralnak, és nem szolgálnak bennünket, amikor az online világ 
már mérgezővé válik számunkra is.  

Felkészültnek kell lennünk ahhoz, hogy ne csússzon ki a kezünk közül az irányítás. 

 

A képzés alaptematikája 

 Milyen kihívásokat jelent a karantén 

o munkánk szempontjából 
o az otthon világában 
o a személyes kapcsolatainkban 

  A függőségek megjelenése új munkaformánk, megváltozott életünk során 

 A virtuális világ jelenségei, szerepe a függőséghez vezető úton 

 Miért fontos a képernyőidő – mire figyeljünk a home office, a távoktatás, a szabadidő 

eltöltésénél 

 A megoldási lehetőségek különböző munka és élethelyzetekben 

+ 

 Tanácsadás online formában a hatékonyság növelése a legjobb gyakorlat megvalósítása 

érdekében. 

Képzésünket résztvevőknél felmerült jellemző problémák kezeléséhez igazítva tartjuk. 

Online keretek között, edukatív beszélgetések során szakemberünk (addiktológiai konzultáns) 

nyújt mentális segítséget, tanácsadást egyének és csoportok számára. 

 
Időtartam: 1,5 óra 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Van, akinek a családi otthon a közös együttlét adja a feltöltődést, más ezt egyedül, a világ zajától 
elvonulva tudja csak elérni. Sokunknak ez a két leggyakrabban vágyott idillikus állapot egy nehéz 
munkanap után. 

Mi van, ha ez az idilli helyzet hetekig, hónapokig tart majd? Mi lesz majd velem, ha folyamatos 
24 órában összezárva élek családommal, vagy egyedül magammal? Amikor az otthonom lesz a 
munkahelyem, megszűnik a munka és magán élet határa.  

Az önszervezés, a prioritások felállítása, magunkkal, az egészségünkkel való törődés fogja majd 
meghatározni, milyen állapotban kerülünk ki ebből a helyzetből.  

A képzés alaptematikája 

 Újra hangolva – alkalmazkodj az új körülményekhez 

o Találd meg a ritmusod - új napi ritmus kialakítása ébredéstől a lefekvésig 
o Hogyan ne menj a másik idegeire - közös programok  
o Teremts magadnak „Én időt”, amikor csak magaddal foglakozz 
o Mikor, ha nem most? Kísérletezz és változtass, próbáld ki, amit eddig csak tervezgettél 

 Törődj magaddal is - erősítsd az immunrendszered  

o Uralkodj magadon - figyelj táplálkozásodra (megváltozott anyagcsere, böjt, zsírok, 
szénhidrátok, fehérjék) 

o Most nem lehetsz lusta – mozgás korlátok között 
o Csak körültekintően - étrend-kiegészítők, vitaminok 

+ 

 Tanácsadás: otthoni mozgásprogram és személyre szóló táplálkozási reformok online formában. 

Online keretek között, edukatív beszélgetések során szakemberünk (egészségügyi szaktanár – 

életmód és táplálkozási tanácsadó – mentálhigiénés szakember) nyújt segítséget, tanácsadást 

egyének és csoportok számára. 

 
Időtartam: 2 x 1,5 óra képzés, tanácsadás 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform  
Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások
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Munkaidőnk nagy részét az irodai szoftverek használatával töltjük, de sokszor a szoftverek 
lehetőségeinek, funkcióinak csak töredékét ismerjük, ami naponta akár 2-3 óra időkiesést, 
improduktív munkaidőt is jelenthet. Képzéseinken a „learning by doing” módszerét alkalmazzuk, 
ezért nincsenek üresjáratok. Képzéseinkre azokat várjuk, akik az Windows-Excel-Outlook-
PowerPoint-Access használatának alapjait már elsajátították. 

Digitális időhatékonyság (időhatékonyság + outlook + powerpoint tréning) 
A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Időnk hatékony beosztása  

 Feladatszervezés  

 Levelezésünk optimalizálása  

 Prezentációk gyorsabb készítése PowerPoint-tal  
Időtartam: 2 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 

Tippek és trükkök Excelben (1) középhaladó 
A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Időmegtakarítási trükkök Excelben  

 Diagramok gyorsítási lehetőségei 

 Gyorsabb szűrés és sorba rendezés 

 Az elrejtés-csoportosítás lehetőségei 

 Több munkatárs által is használt táblázatok megosztása, védelme 

 Külső és belső linkek használata 

 Kimutatások (Pivot táblák) gyorsabb készítése 

 A hibabiztos adatbevitel biztosítása  

 A leghasznosabb függvények, képletek  
Időtartam: 2 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások  
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Tippek és trükkök Excelben (2) haladó 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Időmegtakarítási trükkök: gyorsbillentyűk használata 
o Gyors-számolási trükkök, gyors ugrások, kijelölések, másolások 
o A Gyorselérési Eszköztár alkalmazása 

 Táblázatok automatizálása képletekkel  
o Időmegtakarítási lehetőségek a képletek beírásánál  
o  Komplexebb, egymásba ágyazott képletek alkalmazása 
o  A cellák vegyes rögzítése ($ jellel) 
o  A Dátum és Idő függvények, szöveg Logikai és Információs függvények használata 

 Profi statisztikák, riportok készítése  
Időtartam: 2 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
 

Adatbázisok hatékony menedzselése MS Access-szel  

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Egymást átfedő óriás Excel táblák egy adatbázissá történő össze kapcsolásának technikái. 

 Az adatok könnyű feltöltése, egyszerűen használható, a hibákat kiküszöbölő űrlapokat 
létrehozásával. 

 Az adatbázisok használatának hatékony módszerei több ember által, egyidejűleg végzett 
munka során. 

 Csak egy gombnyomásos: riportokat, statisztikákat gyors létrehozása. 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
 

Projektek követése MS Project-ben 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 MS Project lehetőségei projektjeik tervezésére. 

 Projekt feladatokat és alfeladatok a lehető leghatékonyabban követése strukturált, vizuális 
felületen. 

 Mérföldköveket, a késő feladatokat, ill. a kritikus, el nem halasztható feladatokat 
automatikus követésének technikái. 

 Erőforrások, a munkaidő-leterheltség és a költségek kezelése az MS Project rendszerében? 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 
 

Látványos prezentációk készítése Prezi.com-ban 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Preziben történő előadás készítés módszerei, technikáival, a “végtelen vásznon” való 
prezentálás élményével. 

 Prezentációk strukturált felépítésérének és vizuális megvalósításának módszerei. 

 Grafikus elemek "vásznon" való elhelyezésének, formázásának, a szövegek szerkesztésének 
technikái. 

 Mozgási animációk használata. 

 Több rétegű (3 dimenziós) hatások alkalmazása. 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások  
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Prezentációkészítés PowerPoint-ban 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk: 

 Prezentációs formák PowerPoint környezetben, azok vetítése 

 PowerPoint szerkesztési felületének megismerése, diák és áttűnések kezelése 

 Animációk kezelése 

 Képfájlok, alakzatok kezelése 

 Szöveg kezelése 

 Táblázatok és diagramok kezelése 

 Prezentációk nyomtatása 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 

Szövegszerkesztés (Word) – Alapok 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 
Word kezelői felületének és a dokumentumok felépítésének megismerése 

 Szöveg bevitele és szerkesztése 

 Szövegjavítási lehetőségek (karaktertörlés, beszúrás/átírás) 

 Dokumentum mentése, nyomtatása 

 Alapvető szövegformázási lehetőségek 
o Karakterformátumok (betűtípus, -méret, -stílus, ritkítás, nagybetűs, kiskapitális) 
o Bekezdésformátumok (igazítás/zárás, sorköz, térköz, behúzás, felsorolás, sorszámozás, 

szegély, mintázat, tabulátorok) 
o Oldalbeállítások (laptájolás/írásirány, margók, élőfej/élőláb) 

 Táblázatkészítés, - formázás alap szinten a Word programban 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 

Szövegszerkesztés (Word) – Középhaladó 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Szövegrészek keresése/cseréje 

 Tabulátor használata, alkalmazása alap szinten 

 Táblázatok készítése 

 Több oldalas dokumentumok kezelése 
o Élőfej/élőláb (egyszerű szöveg, oldalszám, dátum) 

 Képek bevitele (képfájl), kezelése 

 Egyszerű alakzatok rajzolása alap szinten 

 Ellenőrzési lehetőségek 

 Automatikus javítás és formázás főbb lehetőségei 

 Helyesírás-ellenőrzés 

 Nyelvhelyesség-ellenőrzés 

 Körlevélkészítés (levél, borítékformátum) 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Szövegszerkesztés (Word) – Haladó  

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Tabulátorok további lehetőségei 

 Alakzatok alkalmazási lehetőségei 

 Objektumok kezelése 
o Excel táblázatok használata a dokumentumban 
o Excel diagramok használata a dokumentumban 
o Speciális objektumok használata (SmartArt, WordArt) 

 Több oldalas dokumentumok kezelése 
o Szakaszok alkalmazása a dokumentumban 
o Két oldalas, könyvformátum használata 
o Élőfej/élőláb könyvformátum esetén 
o Formátumstílusok alkalmazása, készítése 
o Jegyzetek (láb-, végjegyzet) 
o Tartalomjegyzék és tárgymutató készítése 

 Dokumentumvédelem 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 

Táblázatkezelés (Excel) – Alapok  

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Excel felületének és a munkalapok felépítésének megismerése 

 Adatbeviteli lehetőségek és adatok szerkesztése 

 Számítások képletekkel alapműveletek alkalmazásával  
o Számítások során a cellahivatkozások használata, cellahivatkozások típusai 
o Egyszerű statisztikai számítások függvénnyel (SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX) 
o Cellahivatkozásokat tartalmazó képletek, függvények másolása ($ használata) 

 Táblázat formázása (oszlop- és sor-, ill. cellaformátumok) 

 Táblázat átszerkesztése és annak hatása (adatok áthelyezése, sor-oszlop beszúrás/törlés) 

 Táblázat nyomtatási beállításai 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 

Táblázatkezelés (Excel) – Középhaladó  

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Dátumok és időértékek használata, kezelése (formázás, egyszerű műveletek) 

 Egyéni számformátumok alkalmazása (számértékekre, dátumértékekre) alap szinten 

 Diagramok (kör, oszlop, sáv, vonal) létrehozása, módosítása, nyomtatása 

 További függvények alkalmazása 
o Statisztikai (DARAB jellegű függvények, NAGY és KICSI függvények) 
o Feltételes statisztikai függvények (DARABHATÖBB, SZUMHATÖBB, ÁTLAGHATÖBB) alap 

szinten 
o Logikai függvények (HA) alap szinten 
o Matematikai függvények (KEREKÍTÉS, KEREK.FEL, KEREK.LE) 

 Adatlisták kezelése (sorba rendezés, Auto Szűrő) 

 Munkafüzet, munkalapok tartalmának kezelése alap szinten 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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Táblázatkezelés (Excel) – Haladó  

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Egyéni számformátumok alkalmazása haladó szinten 

 Munkafüzet, munkalapok tartalmának kezelése haladó szinten 

 További függvények alkalmazása 
o Feltételes statisztikai függvények (DARABHATÖBB, SZUMHATÖBB, ÁTLAGHATÖBB) 

haladó szinten 
o Logikai függvények (HA többszöri alkalmazása) 
o Kereső függvények (FKERES, VKERES) 
o Dátumkezelő függvények (MA, ÉV, HÓNAP, NAP, HÉT.NAPJA) 

 Feltételes formázás alkalmazása alap szinten 

 Kimutatás (Pivot Table) készítése alap szinten 

 Adatbeviteli szabályok kezelése alap szinten 

 Sorozatok (kitöltés) használata, Excel „tanítása” egyéni sorozatú kitöltésekre 

 Más formátumú adatfájlok importálása, használata Excelben 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 
 

Táblázatkezelés (Excel) – Haladó+ 

A képzés témakörei, amit az adott cég igényeire, az általa használt platformra adaptálunk 

 Feltételes formázás alkalmazása haladó szinten 

 Kimutatás (Pivot Table) készítése haladó szinten 

 Adatbeviteli szabályok kezelése haladó szinten 

 További függvények alkalmazása 
o Logikai függvények (HA, ÉS, VAGY)  
o Kereső függvények (INDEX, HOL.VAN) 
o Szövegkezelő függvények (BAL, JOBB, KÖZÉP, HOSSZ) 

 Táblázat adatainak védelme módosítás, felülírás, megnyitás ellen 

 Egyéni nézetek használata képernyőn, nyomtatásban 

 Cellák, tartományok elnevezése és használata 

 A táblázat sorainak, oszlopainak tagolása 
Időtartam: 4 x 3 óra képzés 
Helyszín: az online tér, a cég által használt platform 

 
 
 

Részletes információk: Érsek Emese igazgató, humán szolgáltatások 
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