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Amiről szó lesz

• Herman Ottó Intézet bemutatása

• Közfoglalkoztatás

• „Újra Tanulok” c. kiemelt projekt

– Állatgondozó

– Kerti munkás

– Sajtkészítő

• Következtetések



Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési 

és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)

Vidékfejlesztési és MNVH 

feladatok

Képzési és Szaktanácsadási 

feladatok

Nemzeti Környezetügyi Intézet 

(NEKI)

Herman Ottó Intézet

Környezet- és természetvédelmi 

feladatok

Vízügyi feladatok

Környezetügyi és 

természetvédelmi feladatok
Értéktárak, tájfenntartási 

feladatok Közösségi feladatok

Képzési feladatok



Képzési és szaktanácsadási 

feladatok

• Szakképesítések szakmai vizsgatételeinek 

elkészítése (éves szinten 25-30 ezer tétel kiadása)

• Szakmai vizsgák szervezése (közel 3-5 ezer 

résztvevő)

• Fiatal agrárszakembereknek külföldi 

farmgyakornoki program szervezése

• Szaktanári továbbképzések szervezése

• Közel 370 tankönyv kiadása, szakmai 

gondozása

• Szakértői Névjegyzék vezetése
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Földművelésügyi Minisztérium által 

alapított tudományos szaklapok felelős 

kiadója

Agrárszaklapok



Tanyafejlesztési Program

Nemzeti Értékek és 
Hungarikumok pályázat

Kiemelt programok és 

fejlesztések
Pályázatkezelés

Tanya-

programok

Benyújtott 

pályázat

Támogatott 

projekt

Támogatás

2011 441 201 929 999 996 Ft

2012 422 233 1 454 633 Ft

2013 1 004 529 3 487 632 782 Ft

2014 218 117 297 468 215 Ft

2015 1 775 1 317 ~ 1 200 000 000 Ft

Összesen 3 822 1 425 ~ 7 500 000 000  Ft  

Hungarikum 

pályázatok

Benyújtott 

pályázat

Támogatott 

projekt

Támogatás

2013 426 136 241 373 000 Ft

2014 567 114 144 000 000 Ft

2014 301 166 254 182 751 Ft

2015 117 68 180 000 000 Ft

Összesen 1 411 484 ~ 820 000 000 Ft



Kiemelt programok és 

fejlesztések Projektmenedzsment

• A hagyományőrzés szellemiségét és
küldetését tükröző, egységesen és
megbízhatóan működő informatikai
keretrendszer kialakítása

TÁMOP-3.2.15

Innovatív technológiák 
meghonosítása a hagyományőrzés és 
a hozzákapcsolódó képzés és kutatás 

terén

• Hátrányos helyzetű tanulókkal
foglalkozó iskolák számára képzési
programok kidolgozása

TÁMOP-3.1.16

DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. 
Komplex iskolai innováció és digitális 

szemléletformálás hátrányos 
helyzetűek körében

• Biogázerőmű-tervezés és vizes élőhely-
rehabilitáció

• Előkészítő tervezői tevékenység
KEOP 7.9.0

Fekete István Mintaprogram 

• Célterület: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
és Tokaj-hegyaljai Történelmi Borvidék

• 21 támogatott kisprojekt

• Támogató: NFM, hazai forrás
Szelíd térségfejlesztés



Környezetügyi feladatok

• Szakpolitikai döntések tudományos 

megalapozása

• Stratégiai tervezés, szabályozás előkészítése, 

értékelése, adatgyűjtés és feldolgozás, 

valamint háttérkutatás

• Hulladékgazdálkodás

• Környezeti kármentesítés

• Levegővédelem

• Fenntarthatóság

• Zaj elleni védelem



Természetmegőrzési és 

ökológiai szakmai feladatok

• természeti értékek és természetvédelmi 

oltalom alatt álló területek 

monitorozásának szakmai segítése 

botanikai, zoológiai kutatásokhoz 

kapcsolódó, a természet védelméhez 

szükséges országos adatgyűjtés végzése, 

értékelése (NNmR)

• közreműködés a természetvédelem vizes 

élőhelyekkel kapcsolatos feladataiban és 

az inváziós fajok elleni küzdelemben

ex lege védett kunhalmok és földvárak 

országos nyilvántartása

• a természetvédelem civil, kutatói és állami 

szereplői közötti együttműködések



Közfoglalkoztatás fejlődése

• 1873: Fővárosi Közmunkák Tanácsa
– 1. városfejlesztés, 2. foglalkoztatási kérdések

• 1987–1996: Közhasznú munkavégzés

• 1996: Közmunkaprogram

• 2000: Közcélú foglalkoztatás

• 2008: Út a munkába
– „segély helyett munka”

• 2011: Egységes közfoglalkoztatás



Egységes közfoglalkoztatás

Átalakult az alábbi programok megszűnését követően:

– a közmunkaprogram, 

– a közcélú munka, illetve 

– a közhasznú munkavégzés.

Cél: munkalehetőséget biztosítson azoknak, akik tartósan
kiszorultak a munkaerőpiacról.

A rendszer újítása volt: az állam és az önkormányzatok
mellett egyházak és szociális szövetkezetek is lehettek
közfoglalkoztatók.



Közfoglalkoztatásra allokált források

2011−2016



Közfoglalkoztatásban részt vettek száma 

2013−2015

2013: 134 ezer 2015: 207 ezer



Forrás: http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/



„Újra tanulok”
TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001

A képzések során felmerülő közfoglalkoztatási

költségeket a Belügyminisztérium biztosította.

A képzés költségeit a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001

azonosítószámú kiemelt projekt biztosította.



A projekt országos jelentőségű, melyet a Nemzeti
Munkaügyi Hivatalok a területileg illetékes
kormányhivatalokkal közösen valósítanak meg.

A projekt általános célja:

– a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának 
növelése;

– a felnőttképzésben részt vevők számának és 
arányának bővítése;

– a felnőttek tanulási kedvének javítása;

– a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb 
ellátása.



Az Újra tanulok c. projekt keretében 

2015. szeptemberig elért eredmények

Képzés megnevezése 
Képzésbe bevontak 

száma (fő) 

Képzést sikeresen 

befejezők száma (fő) 

Képzésből 

lemorzsolódtak (fő) 

2013/2014. évi  

Téli közfoglalkoztatás 
99 571 94 319 5 107 

2014/2015. évi  

Téli közfoglalkoztatás 
28 002 26 112 1 589 

Startmunka mintaprogram 19 241 17 619 1 802 

Országos programokhoz 

kapcsolódó képzés 
14 869 13 682 153 

Egyéb, közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó képzés 
420 389 31 

LHH képzések 5 694 5 244 440 

 

Induló létszám: 2567 fő Végzettek száma: 2405 fő



LHH-ban élőknek szervezett OKJ-s szakmai képzések

• egészségfejlesztési segítő

• sajtkészítő

• cipőfelsőrész-készítő

• női szabó

• textiltermék-összeállító

• kerti munkás

• állattartó telepi munkás/állatgondozó

• tisztítástechnológiai szakmunkás



Hátrányos helyzetű kistérségek

47 hátrányos helyzetű, 14 leghátrányosabb helyzetű, 33 komplex programmal érintett leghátrányosabb helyzetű



Elindított képzések néhány főbb jellemzője

 

2013 2014 2015 

Induló 

létszám 

Végzettek 

száma 

Képzések 

száma 

Induló 

létszám 

Végzettek 

száma 

Képzések 

száma 

Induló 

létszám 

Végzettek 

száma 

Képzések 

száma 

Állatgondozó nem indult 110 103 7 192 187 12 

Kerti munkás 430 401 22 855 785 47 807 764 41 

Sajtkészítő 10 10 1 40 38 3 123 117 6 

Összesen 440 411  1 005 926  1 122 1 068  

 

Legnagyobb érdeklődés a kerti munkás képzések iránt mutatkozott,

a regisztráltak 81,5% ezen kurzusra jelentkezett

A jelentkezettek 93,7%-a tett sikeres vizsgát:

állatgondozó képzéseken 96%

sajtkészítő kurzuson 95,7%

kerti munkás képzéseken 93,2%

Induló létszám: 2567 fő Végzettek száma: 2405 fő



Elhelyezkedési lehetőségek 
– betölthető munkakörök –

Kerti munkás:

• kerti haszonnövények 

szakszerű betakarítása, 

kertész, 

• zöldségtermesztés, 

zöldségtermesztő, 

gyümölcsfagondozó, 

gyümölcstermesztő, 

• szőlő- és 

gyümölcstermesztő, 

szőlőmunkás, 

• szőlőtermesztő

Sajtkészítő:

• fehérsajt-készítő, 

• keménysajt-készítő, 

• lágysajt-kezelő, 

• ömlesztettsajt-főző, 

• sajtdaráló, 

• sajtérlelő, 

• sajtkészítő, 

• sajtkezelő, 

• sajtpréselő, 

• sajtdaraboló, 

• tejipari gépkezelő

Állatgondozó:

• állattenyésztő



Képzési helyszínek

11 megye, 106 település



Képzésekre jelentkezettek száma és településenkénti megoszlása 

190 településről (13 érintett megye) − legtöbben Kemecse (84), Hosszúpályi (71), valamint Berekböszörmény (61)



Érintett kistérségekben élők iskolai végzettsége

HOI által megszervezett képzések érintett kistérségeiben a kevés munkalehetőség és

alacsony gazdasági, valamint infrastrukturális fejlettség mellett feltűnően magas az

alulképzettek aránya.



A képzésekre jelentkezettek nemek szerinti megoszlása

Összességében 54,5–45,5% a nemek közötti arány a nők javára

2014-es országos adatok szerint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek 

között 54,2% volt a férfiak aránya



A képzésben részt vett személyek korcsoportok szerinti megoszlása 

• A fiatalabb korosztályokban (15−29) férfitöbblet van

• A férfiak esetében a legnagyobb érdeklődés a 20−24 éves korosztályban

• A nőknél a 35−39 éves korosztálynál mutatkozik a legnagyobb érdeklődés 

• A 45−49 éves korosztálynál idősebb férfiak és nők esetében a kor előre haladtával a 

képzések iránti érdeklődés csökken.



Következtetések
a közfoglalkoztatás lehetséges hatásai

• A Herman Ottó Intézet koordinálásában megvalósult képzések a
ténylegesen rászorult célcsoportokat érték el.

• Hiányosság, hogy nem ismert a képzéseken sikeres vizsgát tettek
tartós munkaerő-piaci elhelyezkedésének aránya.

• Az érintett képzések során megszerzett tudás segítséget jelent háztáji
gazdaságok működtetésére.

• A jövő szempontjából kulcskérdés a képzésekkel közvetett módon
támogatott helyi gazdaságok működésének fenntarthatóvá tétele,
mely folyamatot erősítheti szociális szövetkezetek alapítása.

• Képzési célterületek kiterjesztése – pl.: tanyasi lakosok részére.



„Legyünk büszkék arra, amik voltunk,

s igyekezzünk különbek lenni annál,

amik vagyunk” (Herman Ottó)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


