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:

1. A

20l512016-os tanev megyei kdpzdsi irtnyaira 6s beiskol6zisi artnyaira, valamrnt a
megy6ben szakiskolai tanulm6nyi osztondijjal tdmogatott szakk6pesit6sek kordre
vonatkoz6 brzottsit grj avaslat elfogad6sa
Eloterjeszto: Nagyn6 Y arga Katalin

2.

Egyebek

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel koszontom a Megyei Fejlesztdsi 6s K6pz6si Bizotts6g megjelent tagSart a mai
iil6sen. Megd.llapitom. hogy az til6s hatftrozatkepes, a h6t f6b6l jelen van hat fo. Minden
brzottshgt tag rcszerc megkiildtiik a napirendi pontokat tarlralmazo meghiv6t. Megk6rdezem,
hogy egyet6rtettek-e a napirendi pontokkal? Van-e ezen kiviil napirendi pont javaslat,
hozzitszolils, vdlem6ny? Nincs. Kdrem a bizottsilgot, szavazzunk a napirendi pontok
elfogad6s616l.

Szavazhs: I(6rem a bizottsilg tagtrait, aki egyetdrt azzaI, hogy a meghivoban szereplo
napirendi pontok kertiljenek megt6rgyaldsra, emelje fel a kezet. Meg6llapitom, hogy a
brzottsilg egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.
112014. (III" 31.) sz. MFKB Hatirozat
A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejlesztdsi

6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 6 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartlzkodfs n6lktit
elfogadta.

Nagyn6 Yarga Katalin
A kikiildottanyagalapjdnjavaslatot kell hoznunk az iskolarendszeni beiskol6z6si ar6nyokkalir6nyokkal kapcsolatban, illetve az iskolarendszeren kiviili k6pz6sekkel kapcsolatban,
valamint a hrftny szakkdpesit6sekre vonalkozoan, 6s az ftgazatokra vonatkoz6an. F,zeket a
javaslatokat kell az MFKB-nak tov6bbitani. Minden olyan jellegri inform6ci6t, tajekoztato
jellegri adatot mely a javaslatt6tellel kapcsolatos Sarkadi Zsolt e-mailben kikiildott, ezert azt
javaslom, hogy kezdjiik az iskolarendszeni kdpzdsekkel ds beiskol6zdsi ar6nyokkalir6nyokkal. A szakk6pesitdsek szftmitra valo tekintettel nem neznenf< vdgig egyesdvel az
osszes szakk6pesit6st. K6rem, hogy amennyiben a kiktilddtt iavaslattal kapcsolatban javaslat,
dszrevdtel, vdlem6ny van, mondj6tok el. Egy6rlelmri, hogy a szakk6pesit6seket be kellett
sorolni tdmogatott, nem tdmogatott illetve korliitozottanttrnogatott kateg6ri6ba. Kritikus pont
szokott lenni a nem t6mogatott szakkdpesitds. Ovatos javaslatot hozunk minden dvben, hiizen
a nem t6mogatott szakk6pesitdsek kozd soroljuk azokat melyek itt a megydben nincs
hagyom6nya. A korl6tozott szakkdpesit6sndl lehet, hogy a letszftmmal nem 6rtettek egyet,
illetve arra is figyeltnk, hogy mondjuk egy elSzo evi nem t6mogatott szakkdpesitdst nem
tesziink tft tfrmogatott kateg6ritha. Ezek ut6n kell egy |gazatra vonatkoz6 osszesitS javaslatot
hoznunk. Van-e valakinek mdg m6dosit6 javaslata, vdlemdnye, hozzfszoTlsa? Nincs.
Szavazzunk.
Szavazfisz Kdrem a brzottshg tagSut, emelje

fel a kezet aki elfogadja a 2015120l6-os tandv

megyei iskolarendszeni szakkepzesi irfnyata 6s beiskol6z6si artnyafta,

a

szakkdpesitdsenkdnti szakmaszerkezetre vonatkoz6, brzottsdgi javaslatot tarialmazo
tttbld;zatot. K6rem, emelje fel akezet, aki nem drt egyet, 6s vdgiil aki tart6zkodik.

(III.31.)

MFKB Hatflrozat
A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsr{g 6 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodfs n6lktil elfogadta a 2015/2016-os tan6v megyei
iskolarendszerii szal<kfipzilsi irrinyaira 6s beiskolflzisi arilnyaira, a szakk6pesit6senk6nti
szakmaszerkezetre v o n atkoz6 bizotts 6 gi j av as latot tartalmaz6 tiblilzatot.
212014.

sz.

Nagynd Varga Katalin
Ehhez a tihl|zathoz kapcsolodlk
j avaslat? Nincs. Szav azzunkt

az ttgazatokra vonatkoz6 tihlttzat. Van-e

hozzitszolds,

Szavazhs: Kdrem a btzottsdg tagSut, emelje feI a kezet aki elfogadja a 20I5120I6-os tandv
megyei kdpzdsi rdnyaira 6s beiskol(nisi artnyafta, az ftgazatokra vonatkozo bt'zottstrgt
javaslatot tartalmaz6 thblazatot. K6rem, emelje fel a kezet aki nem drt egyet, 6s v6giil aki
tart6zkodik.

(III.31.) sz. MX'KB Hatflrozat
Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 6 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodds ndlkiil elfogadta a201512016-os tan6v megyei
k6pz6si irrinyaira 6s beiskolfzdsi arinyaira,
ilgazatokra vonatkoz6 bizottsfgi
^z
j avaslatot tartalmazf tihlinatot.
312014.

A

Nagyn6 Varga Katalin
Kivetitettiik a hi6ny-szakkdpesitdsekre vonatkoz6 tfhllzatot. LfthatS, hogy mely szakm6k
szerepeltek az elozo 6vben a javasolt hi6ny-szakkdpesitdsek kdzott, ahhoz kdpest mi az amt
elfogad6sra keriilt ds megjelent a korm6nyrendeletben. A villanyszerel6 helyett a szocidlis
gondoz6 szakma kertilt vissza. Ehhez kapcsol6d6an a 2014 dvi javaslatunk ugyanaz lenne,
mrnt az elozo evben elfogadott, Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzaszol6sa, javaslata?
Nincs. Szavazzunkl
Szavazfs: Kdrem abtzottsttg tagjait, emelje fel akezet, aki elfogadja a2015120l6-os tandv
megyei k6pz6si trdnyaira ds beiskol6zdsi aranyarca, a szakkdpesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6 bizottsfryi javaslatot tarialmazo tfbllzatban szereplo hrfny-szakkdpesitdseket.
Kdrem, emelje fel akezdt, aki nem drt egyet, 6s vdgril aki tart6zkodik.
4/2014. (III.31.) sz. MFKB

Hatirozat

A

Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s Kdpzdsi Bizottsdg 6 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodris n6lkiil elfogadta a 201512016-os tan6v megyei
k6pz6si irfnyaira 6s beiskol6zisi arinyaira, a szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6' bizottsfgi javaslatot tartalmazS tdblinatban szerepl6 hiSnyszakk6pesft6seket.

Nagyn6 Varga Katalin
Megkaptdtok az iskolarendszeten kiviili k6pz6sekkel kapcsolatos javaslatot. Ezen beltil
szerepel t6mogatott 6s nem t6mogatott kateg6ria. Ezzel kapcsolatban erkezett egy ir6.sbeli
javaslat Dr. Rezsofi Istv6nt6l. Vannak olyan szakkdpesit6sek melyeket mi a nem t6mogatott
kateg6ri6ba tettiink, de a Munkaiigyi Kozpont adatar alapjan Dr. Rezsofi Istv6.n javasolja
6thelyezdsiiket az alSbbi szal<mftkat a t6mogatott kategori6ba:
cukr6sz
disznovdny kertdsz
festo, m6zolo, tap etdzo
gazda
gy6gy- 6s sportmassz6r
hegeszt6
kerl6sz
komrives 6s hidegburkolo
kozponti ffit6s- es g6zhii6zat szerelo
logisztikai tigyintezo
mezfgazdas|gr gepesz
pdk
pinc6r
szak6cs

iigyviteli titk6r

Ez a 15

szakma keri.ilne

at a nem t6mogatott szakkdpesit6sek koziil a

tttmogatott

szakkdpesitdsek krjzd a iavaslatban.

Dr. Rezs6fi Istvfn
Sz6beli kiegdszitdsk6nt elmondom, hogy tapasztalatrnk alapj6n a jelentkezok szdma nagyon
magas ezekre a szakmftkra. R6ad6sul ezen szal<rn{tk itt hasznosulnak a megy6ben, ds esdly.t
kapnak ana is, hogy m6s megydkben ahol egydbkdnt ezek hi6nyszakm6k, tudjanak szakmirt
szerezn| Rendkiviil jo ezen szakm6k elhelyezkeddsi mutat6ja. Monitoring rendszerrinkkel
kdvetjrik ezeknek a kdpz6seinknek az :ilrt1ft, mely megmutatja, hogy 6 h6nap mrilt6n h6ny
szdzalekuk helyezkedett el. Mdr6seink alapj6n 50Yo feletti az elhelyezkeddsi aftmy.

Sarkadi Zsolt
Az NMH*nak volt erre egy itmutat6jalt|jekoztatoja, melyben jelezt6k: nem biztos, hogy attol
mdg, hogy hi6.ny-szakkdpesitdskdnt szerepel egy szakma az iskolarendszeni kepzesiten, az
iskolarendszeren kiviili kdpzdsben is tdmogatni kell.

Kovfcs Srindor
Pedig pont az lenne logikus, hogy ami iskolarendszeren
feln6ttk6pzd

sb

beliil

hi6ny-szakk6pesit6s,

en mi6rt ne I ehetne t6mo gatott szakkepze s.

Nagyn6 Varga Katalin
v an - e v al akinek e g y6b j av aslata, ho zzfszolfts a? Ninc s . s zav azzunkt

Szavazis: K6rem abizottsdg tagSart, emelje fel a kezet aki elfogadja a 2015120I6-os tandv
megyei k6pzdsi tftnyaira 6s beiskol6zfsi artnyaira, a szakkdpesitdsenk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6 bizotts6gi javaslatot tatlalmazo thbltnatban szereplo, iskolarendszeren kivtili
t6mogatott illetve nem t6mogatott szakrnttkra tett javaslatot, a sz6beli kieg6szitdssel
m6dositva. K6rem, emelje fel akezet, aki nem ert egyet, ds v6gtil aki tartozkodik.
5/2014. (III.31") sz. MFI(B

A

Hatirozat

Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsig 6 igen szavazattal
egyhangrllag, ellenv6lemdny 6s tart6zkodds n6lkiil elfogadta a 201512016-os tan6v megyei
k6pz6si irfnyaira 6s beiskolilzisi arinyaira, a szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6' bizottsfgi javaslatot tartalmazS tf.}lilzatban szerepl6 iskolarendszeren kfviili
tfmogatott illetve nem t6mogatott szakmfkra tett javaslatot azzal a m6dositrissal, hogy
tfmogatott szakmfk kiiz6 legyen sorolva : cukriisz, diszniivdny kert6sz, fest6mhzolS, tap6tin6, gazda, gy6gy- 6s sportmasszdr, hegeszt6, kert6sz, k6miives 6s
hidegburkol6, kiizponti fiit6s- 6s g6zh6lSzat szereliS, logisztikai iigyint6z6 , mezlgazclasfgi
g6p6sz, p6k, pinc6r, szakdcs, iigyviteli titk6r.
Nagyn6 Varga Katalin
Az egyebek napirendi pontban szeretn6nk egy t6mogat6 javaslatot kdrni a bizottsdgtol a
szakkdpzds-fejlesztdsi koncepci6 aktualizalas6ra, melyet az elmrilt 6vben elk6szftettrink.
Kozponti ir6nymutat6st kaptunk a koncepci6 6tteldntdsdre ds sziiks6g esetdn korrig6l6s6ra.
Szeretn6m kdrni a bizottsdg tttmogatdsifi abban, hogy a szakkdpzdsi-koncepci6
6tdolgoz6s6val, feliilvizsg6lat6val drtsen egyet. Az elmrilt 6vben akamara k6szitette el ezt a
koncepci6t, melyet a bizottstry elfo gadott.

Kovdcs Sfndor
vdlemdnyem szerint a kamara tudj a a v6ltoz6sokat dsszefesrilni.
Nagyn6 Yarga Katalin
Egyetdrtettek vele? van-e valakinek hozzdsz6r6sa, vdlemdn y e? szav azzunk

!

Szavazfsz K6rem a bizottsttg tagut, emelje fel a kezet aki elfogadja, hogy a 2014 evre
vonatkoz6 megyei szald<6pz6,si tervet a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Kereskedelmi 6s
Ipatkamara elk6szitse. K6rem, emelje fel akezdt, aki nem erl egyet,6s vdgtl aki tart6zkodik.

(III.31.) sz. MX'KB Hatflrozat
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg Megyei Fejlesztdsi 6s K6pz6si Bizottsfg 6 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tnrtflzkodits ndlkiil elfogadta, hogy a szakk6pz6sfejlesztdsi koncepci6 aktaaltzillLisra keriiljtin, melynek koordinfciris feladatait azMFKB
612014.

munkaszervezete hiztositsa.
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