
 

A GINOP 6.1.1. projekt 2015.december 01-én kezdetét 
vette. 
 
A projekt keretében képzésbe vonandó létszám Zala 
megyében 2564 fő. 
 
A program időtartama: 2015. december 01. – 2019. 
december 31. 
 
A GINOP 6.1.1. projekt célcsoportjainak jellemzői: 

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhet a kevésbé fejlett régiókban (észak-
magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli) 
magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségét 
teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személy, 
aki  

 közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a képzésbe történő bevonásával a közfoglalkoztató 
egyetértett vagy  

 munkaviszonyban áll 
 
Projekt keretében támogatott ismeretszerzési formák: 

1. Az állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzés (OKJ) 
2. Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1. § (2) b) pontja szerinti) 
3. Egyéb képzések (Fktv. 1. § (2) d) pontja szerinti) 
4. Hatósági jellegű képzések 

 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A GINOP 6.1.1. PROGRAMRÓL: 
Magyarországon az egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25-64 éves felnőttek aránya rendkívül 
alacsony. További probléma, hogy a részvételi arányokon belül az iskolázottsági mutatók azt mutatják, 
hogy hazánkban minél alacsonyabb az egyén iskolai végzettsége, annál kisebb valószínűséggel vesz 
részt oktatásban vagy képzésben. Így az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők hozzáférését a 
munkaerő-piaci és kompetenciafejlesztő képzésekhez kiemelten támogatni szükséges. 
  
Az ESZA társfinanszírozásával megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
6.1.1. intézkedésének címe: „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 
 
A program kódszáma: GINOP-6.1.1-15 
 
A program célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerő-piacon keresett 
kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a 
közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a 
munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek kompetenciák 
megszerzésére.  
 
Zala megye részprojekt részére biztosított támogatás összege: 745 170 696 Ft 
 
Célcsoportnak biztosított támogatás: 463 960 449 Ft 
 
Támogatás mértéke: 100% 
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:  
Zala Megyei Kormányhivatal  
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. 
Telefon: +36(92) 549-480 
Internet: http://zala.munka.hu/ 
 
 
 
 

http://zala.munka.hu/


 

 
 
 
TANFOLYAMOK 2019. márciustól: 
 
  

Ssz. Képzés típusa Képzés megnevezése OKJ szám 

1.  OKJ + Hatósági 

Építő-és anyagmozgató gép kezelője 

(Targoncavezető) + vezetőüléses targoncára 

(3324) gépkezelői jogosítvány 40/2009. (VIII.31.) 

KHEM rendelet 2.sz. melléklete alapján 

  

32 582 02 
 

2.  OKJ (A körös) Fakitermelő 31 623 01 

3.  OKJ (A körös) Lábápoló 32 815 02 

4.  OKJ (A körös) Motorfűrész-kezelő 21 623 02 

5.  OKJ (A körös) Személy-és vagyonőr 32 861 01 

6.  OKJ (A körös) Tisztítás-technológiai szakmunkás 
  

32 853 03 

7.  OKJ (A körös) Erdőművelő 21 623 01 

8.  OKJ (A körös) Gyermek- és ifjúsági felügyelő 31 761 01 

 
A tanfolyamok várhatóan 2019. márciustól elindulnak, a képzési felvételi eljárások lebonyolítását 
követően. Részletes információk a képzésekkel kapcsolatban az illetékes Járási Hivatalok 
Foglalkoztatási Osztályán kaphatók. 
 
 


