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Magyar Nemzet - 2014. 08. 30. (4. oldal) 

Újra tanulnak a közmunkások 

Télen is beiskolázzák az érintettek egy részét · Bizonyítvánnyal az elhelyezkedésért 

FARKAS MELINDA 

A tavalyi százezer fős beiskolázás után idén a tervek szerint újabb harmincezer közfoglalkozta-

tott ülhet iskolapadba – tudta meg lapunk. A képzést uniós forrásból finanszírozzák, az erre a célra 

felhasználható keretből még hatmilliárd forint áll rendelkezésre. Pillanatnyilag 8000-en tanulnak, és 

további 3500 ember kapcsolódhat be hamarosan. Eddig 115 ezer közfoglalkoztatott szerzett 

bizonyítványt. 

A tavalyi után idén télen újabb nagy volumenű képzési program kezdődik a közfoglalkoztatottak 

számára. Az új képzettség megszerzése jelentősen növeli majd a hátrányos helyzetű emberek 

esélyeit a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, emellett attól sem kell tartani, hogy a 

nyáriőszi idénymunkák elvégzése után télen tömegesen maradnak majd jövedelem nélkül a 

korábban közfoglalkoztatottként dolgozók.  

Lapunk érdeklődésére a Belügyminisztérium közölte: a meglévő keretösszegből 2014. decem-

ber 1. és 2015. március 31. között mintegy 30 ezer ember tanulhat. A közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó képzési programokhoz a Támop 2.1.6 Újra tanulok projekt nyújt forrást, amelyből 

mintegy hatmilliárd forint még megvan. A projekt célja az is, hogy minél több alacsonyan képzett, 

elavult szakképzettségű, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyt vonjanak be. A résztvevők-

nek lehetőségük lesz befejezni az általános iskolát, pótolni a hiányzó kompetenciáikat, illetve 

szakmát tanulni. A közfoglalkoztatottak alapfokú végzettséget szerezhetnek, alapkompetencia-

fejlesztésen vehetnek részt, valamint OKJ-s vagy betanítóképzéseket is elvégezhetnek. A 

Belügyminisztérium közölte, jelenleg is zajlanak képzések, természetesen a télinél lényegesen 

kisebb létszámban. Pillanatnyilag 8205 közfoglalkoztatott jár iskolába, ám a lehetőségek bővítését 

tervezik, hiszen az országos közfoglalkoztatási programok keretében a munkavégzéshez kapcso-

lódóan biztosítani kell a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét is. Éppen most zajlik a 

programok elindítása, amelyeknek köszönhetően további 3500 ember ülhet iskolapadba.  

A szaktárca rámutatott: az Újra tanulok program finanszírozásával eddig több mint 115 ezer 

ember fejezte be sikeresen a programot, és a résztvevőknek csupán öt százaléka, 6726 fő 

morzsolódott le.  

Az előző télen 100 ezer főt iskolázott be a kormány. Az ingyenes kurzusok ideje alatt a résztve-

vők megkapták a teljes közfoglalkoztatotti bért. A „diákok” 21 százalékát OKJ-, több mint egyne-

gyedüket betanított munka végzéséhez szükséges tanfolyamra iskolázták be. Az érintettek közel 

fele alapkompetenciát fejlesztő képzésen vett részt, míg egy százalékuk a gépjármű-vezetői 

engedély megszerzését választotta. Mindeközben zajlottak a munkaprogramok is: márciusban az 

ígért 200 ezer ember egyidejű foglalkoztatása helyett már közel 230 ezren dolgoztak, akik így a 

segély többszörösét vihették haza.  

A téli időszak csúcsot döntő létszámadatai után májusban visszaesett a közfoglalkoztatottak 

száma, ám a megnövekedett igények miatt a kormány úgy döntött, hogy májustól decemberig havi 

átlagban továbbra is 200 ezer közfoglalkoztatottnak kell munkát adni. Ehhez biztosították a 

szükséges 47 milliárd forintos többletforrást is. A létszámés forrásbővítésnek köszönhetően már 

júliusban is harmincezerrel többen dolgozhattak, mint az előző hónapban, augusztus első napjai-

ban pedig újra átlépte a kétszázezer főt a közfoglalkoztatottak száma.  

A kormány hatályon kívül helyezte a mintaprogramok elindítására vonatkozó június 30-i határ-

időt, így lehetőség nyílt újabbakra is. Ennek köszönhetően augusztus 1-jétől ismét találkozhatunk a 
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kistérségi startmunka-mintaprogramok több elemével: a közfoglalkoztatottak belvízelvezetéssel, 

illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával, belterületi és mezőgazdasági utak karbantartásá-

val, illetve egyéb, helyi sajátosságokra épülő tevékenységeket folytatnak.  

KA: További hatmilliárdot költhet a kormány a képzésekre 

 

 

 
 


