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Kissn6 Kalakai Henriett
T 6r gy alt

napirendi pontok

:

1. Az aktualizillt Szabol:s-Szatmdr-Bereg megyei

szakk6pzds-fejlesztdsi koncepci6

elfogad6sa
Eloterj eszto : Nagynd Y ar ga Katalin

TAMOP-2.3.4.a-13/;\ ,,Gyakornoki program a tanul6szerzodds keretdben tanult
ptlyakezdlktdmogatilsiira a konvergencia r6giokban" c. p\lyazati lehetosdg c6ljainak

2. A

6s megyei vonatkoz6sairrak ismertet6se
El oterj

3.

es

Egyebek

zt o :

I(o czka Zsd lt

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel kdszdntom a Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizotts6g megjerlent tagSait a mai
iil6sen. MegSllapitom, hogy az iil6s hatilrozatkepes, a h6t f6b6l jelen van 5 fd. Jegyzokon.yvvezet6sre felk6rem Kissnd Kalzrkai Henriettet. Minden bizotts6gi tag rdszzere megktildtrik a
napirendi pontokat tartalmaz6 meghiv6t. Megkdrdezem, hogy egyet6rtettek-e a napirendi
pontokkal? Van-e ezen kivi.il nqpirendi pont javaslat,hozzfrsz6l6s, v6lem6ny? Nincs. Kdrem a
bizotts6got, szav azzunk a napirendi pontok elfo gad6s 616 l.

Szavazis: K6rem a bizottsfry tagSait, aki egyetdrt azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok keri.iljenek me,gthrgyal6sra, emelje fel a kezet. K6rem emelje fel a kez6t, aki
nem 6rt egyet, 6s vdgiil aki tart6zkodik Megrillapftom, hogy a bizottsdg egyhangirlag
elfogadta a napirendi pontokat,
7/2014. (IX.9.) sz. MFKB Hatfrozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si

6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 igen szarvazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodris n6lkiil
elfogadta.

Nagynd Varga Katalin
Az els6 napirendi pont a szakkdpz6s-fejleszt6si koncepci6 aktualizillt vSltoz:,attnak elfogadrfsa.
Ezzel kapcsolatban egy r6szletes anyag keriilt kikiild6sre a bizottshg tagjainak. Ebben az
anyagban avtitoztatdsokat j6l liithat6an felttintetttik. Athriz6ssal, illetve pirossal jel<ilttik rneg
azokat a r6szeket amik v6ltoztittdsra keri.iltek. Bizonyttra emldkeznek 16 a bizottslg tagXai,
hogy az elmirlt 6vben fogadtuk el a szakk6pz6s-fejleszt6si koncepci6t, (>s 2014. dv el{6n
halfirozatot hoztunk arra vonatk'-oz6an, hogy ezt a koncepciot aktualizriljuk" Hiszen ebbe,n a
koncepci6ban rengeteg adat 6s inform6ci6 szerepel, amelyek dvrol-dvre vdltoznak. Ennek
megfelel6en a koncepci6 ifidolgozitsra keri.ilt. Informrici6kat k6rtiink be a kiilonboz6
egyi.ittmrikiid6 szervezetektol, al<iknek a segitsdg6vel az adatokat m6dosftottuk" Konkrdtan az
alapelvekben vfiltoztat6sokat nem eszkdzolti.ink, hiszen azok hosszabb tdvra kialakitott
elkdpzel6sek voltak, viszont a torvdnyi v6ltozrisokat 6s az ttj torv6nyek megjelolds6t,
be6pitds6t elvdgezttik. Ezt az ditdolgozott villtozatc:t Sarkadi Zsolt ko116 gdm hathridoben a
meghiv6val egyi.itt megkiildte a bizottsdgi tagol<nak. Mindenkinek lehet6s6ge volt az
6ttanulm6nyozdsra illetve a sziik.s6ges villtoztatttsokiavaslatban val6 megt61;el6re. Egyediil Dr"
Rezsofi Istv6nt6l kaptunk vdlenr6nyeket, melyben egyr6szt jelezte a nyelvhelyessdgi hiba-kat,
amiket kijavitottunk, illetve voltak olyan k6r6sei atdblfnatok megnevez6s6vel kapcsolatbarr 6s
ndhdny adat pontositds6val kapcsolatban, melyet m6dositottunk. Ezekkel a javitftsokkall 6s
v|ltoztathsokkal t6rjuk most a bizotts6g e16 a koncepci6t elfogad6sra. Van-e a napire:ndi
ponthoz valakinek hozzdfizni val6ja, v6lem6nye, javaslata, viltoztatdsra vonatkoz6
elk6pzel6se?

Dr. Rezs6fi Istvdn
Arnit k6rttink, apr6bb javit6si javaslatok, nem tarlalmi k6rddsek. Lenne egy k6rdesem. A
koncepci6 41" oldalin a tanul6s:rerz6d6sekr6l van sz6. ,{116l, hogy orsz6gosan lo/o-ot k6pvisel
a gazd6lkod6 szeruezetek kcizrStt a tanul6szerz6d6ssel tanul6t foglalko:ztat6 gazd6lkoC6k
ari+nya, A megy6ben ez 0,5oh. V6lem6nyi.ink szerint ezen javitani kell. K6rd6sem az, hogy
mi6rt van az, hogy ilyen kev6s a tanul6szerzod6ssel tanul6t foglalko:ztat6 gazd6lkod6k
arhnya? Azt l6tjuk az anyagbril, hogy ez 500 db gazdalkod6 700 telephely6n folyt, de
meg6llapitjuk, hogy ezt a szdmot novelniink kell orsz6gosan 6s megyei szinten is. Czornba
S6ndor 6llamtitk6r rir, aki a sza\kdpzds6rt felelos mindig elmondja, hogy komoly dsztondijak

6llnak rendelkez6sre, mely osztiinz6 lehet a tanul6k szhmhra, ez mellesleg a munk6ltat6knak
SEII

TOSSZ.

Nagyn6 Varga I(atalin
Alapvet6en azt is vizsg6lnunk l.:ell, hogy mihez viszonyitjuk a tanul6szerz6d6sek szhm61. A
megydben igen nagy a nyilv6ntartott gazd6lkod6 szervezetek szhma. IIa csak azokal a
regiszl|lt viilalkozhsokat n6zzik, akik a mi kamar6nknak a hatSskdrdbe tartoznak, ktizel
28"000 gazd6Ikod6r6l besz6ltink" Nyilv6n, ha egy megy6ben kevesebb a gazdillkodS szew<>zet
szhma 6s ahhoz viszonyitjuk, akkor ez a szhm nem rossz. Ha 6sszess6g6ben nezirrk egy
rangsort a tanul6szerzod6sek szdmhravonatkoz6an, akkor mi a kamar6nk a 4. 5. helyen 6ll.

Dr. Rezsdfi Istvdn
Akkor nem megyei szinten, hanerm orsz6gosan kerdezem, mit lehet tenni?
Nagyn6 Varga Katalin
Nagyon nehez m6g mindig trevonni a gazdillkod6kat ebbe a kdrbe. M6r nem is az
adminisztratfv terhek, awfil ink6bb a tanul6i rillomdny okoz komoly probl6m6t. Akik a
szald<epzo iskol6kba mennek, nem az elso helyet foglalj6k el a tanulm6nyi ranglist6n.
R6ad6sul a tanul6k hozz66ll6sa, magatart6sa is komoly gondot okoz a. gazdillkodokrrak.
Szdmottevo az ifihelyezdsek szarna. A gazdhlkod6 kdri az 6thelyez6st, mert a tanul6 nem felel
meg az elviiriisoknak, akinek it' helyet kell biztositanunk, ez nagyon sok munk6t 6s idot
ig6nyel.

Dr. Rezs6fi Isfvdn

A

gazd6lkod6k fo gad6k6 szebbeh lenn6nek?

Nagyn6 Yarga Katalin
Igen, a v6llalkoz6k jcinnek hozz:6nk 6s keresik a tarrul6kat. Egy6bk6nt folyamatosan boviil a
gazd6lkod6i kcir, nem sz6motte'r,o a noveked6s" Fol)ramatosan t6j6koztatjuk a viilalkozd.sokat
a tanul6szerzod6sr6l. Probl6m6t jelent m6g az epitoipari gazdalkod6k szdmhra a telephelye,kre
val6 kijuttat6sa a tanul6knak.

Sarkadi Zsolt
A du6lis k6pzdsn6l a 9. 6vfolyannnak az iskol6ban ktll gyakorlati tev6kenys6get v6geznie, 101 1" dvfolyamban keriilnek ki a tanul6k a gazdftlkodo szervezetekhez. Az iskol6k szeretn6k
bent tartani a jobb tanul6kat tanmuhelyben, hogy a tanmrihely kapacitrisa legyen kihaszn6lva.
A v6llalkoz6k jelzik, hogy bemennek az iskol6ba a gyerekek6rl, viszont az iskola trltal
felaj6nlott tanul6k nem felelnek meg a minimum elv6r6soknak sem.

Dr. Rezs6fi Isfvdn
Az iskol6k az alapjhn is kapnal,: t6mogat6st, hogy rnennyire van kihaszn6lva a tanmrihelyiik
kapacitdsa?

Sarkadi Zsolt
A kamara 6ppen ez6rt szeretnd arz erre vonatkozo jogszab6ly m6dosit6s6t kdrni, hogy a
dvfolyamo s tanul6k kcite 1ez6 en sazdfiko d6hoz keriili enek.

10..11.

Kerezsi

Istvin

Nem biztos, hogy ezzel jol jrirndnk. Hiszen nem biztos, hogy van annyi j6 minos6gu
kdpzohely, aki ezt fel tudn6 r'5llalni. A komplex vizsgdztathst sem fogja tudni sok c6g
lebonyolitani, hiszen nemcsak k6pezni kell a tanul6kat, hanem levizsgitztatni is. Jelenleg sok
c6g ingyen munkaeronek n6zi a tanul6t, tov6bb6 nLem tud befektetni kepzett mesterlevdrllel
rende lkezo

o

ktat6k f o glalko ztattrsdb a.

Nagyn6 Varga Katalin
Jelenleg a kamarfunak 180 forr: sz6l6 tfimogathsa van, mely mesterk6pz6s megszerze:;5re
irfnyul. A mesterjel<jltek pedagr5giai ismereteket, v'itllalkoz6i ismereteket ds jogi ismereteket
tanulnak, valamint szakmai elnrdleti 6s gyakorlati vizsgitt is kell tenniiik" Ennek hat6rideje

2015.09.01. hiszen ezutfn

mir csak mesterlevdllel

tanul6szerzod6ses tanul6kat. Ezen dolsozunk sozerovel.

rendelkezok oktathatj6k

a

A hum6n bilzisbiztositva lesz.

Kerezsi Istvfn
Amezogazdas6gban ugyalez aTtelyzet, melyet tov6bb nehezit az id6nymunka.
Nagyn6 Varga Katalin

Sz;akk6pzdsi konferenci6t :;zewezink 2014.70.09-en,

ahol tobbek koz<jtt

a

tanll6szerzod6sekrol is sz6 esik,

Dr. Rezs6fi Istvfn
v6llalkoz6kat nem lehet l<<itelezni? Mondjul< pdld6ul

A

ha minosdgi

tanrisitv6nnyal

rendelkeznek, akkor legyen kdtelez6 tanul6t foglalkoztatniuk.
Nagyn6 Varga Katalin
Tapasztalataink szerint, azok a'v6llalkoz6k, akik bekeriilnek a tanul6szerz6d6ses rendszerbe,
fo lyamato s an c sinrilj 6k, el6 gedet te k. IJ j gazddlkod6k at nehdz bevonni.

Sarkadi Zsolt
Neheziti a munk6nkat m6g az is, hogy sz6mos esetben a tanul6k k6rik 6thelyez6siiket.
hogy egy f6l6v alatt 3-4-szer.

ry'an

Dr. Rezs6fi Istvfn
O magak6rheti?
Kerezsi Istvfn
Joga van hozzL.

Dr. Rezs6fi Istvrin
Ezeket kell orvosolni. Meg kell csin6lni, hogy
illlomftny, mint valamikor rdgen

j6 legyen.

Olyan legyen

Nagyn6 Varga Katalin
szrevdtele, j avaslata?

Van- e a koncepci6ho z valak inek hozzfrszollsa,

6

Dr. Rezs6fi Istvdn
A koncepci6nak mi a tov6bbi

kell valahovri?

sorsa, kiildeni.ink

a

szal<kepzett

Nagyn6 Varga Katalin
E szerint kell dolgoznunk. Mergkiildjiik a szakkepzo intezm6nyeknek, szerveknek, ilk:tve
hozzdfdrhetov6 tessztik mindenki sz6mhra. Alkallmazni kell tovdbbh a tertiletfeilesz;t6si
koncepci6ban is.
Sarkadi Zsolt
Felhaszn6l6sra keri.il a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Koznevel6s-fe.jleszt6si terv6ben,
illetve a kdznevelds-fej leszt6si s tratdgi6ban is.
Nagyn6 Varga Katalin
Van egydb hozz6sz6l6s a napirendi ponthoz? Nincs. Szavazzunkl,

Szavazfs: Kdrem a bizottsftg tagSait, emelje fel a kezet aki elfogadja az aktualizillt me6Jyei
szakkdpz6si terv tartalmfravonatkoz6 bizottsfugi javaslatot. K6rem emelje fel akezet, aki rrem
6rt egyet, 6s v6gtil aki tart6zkodiik.
8/2014" (IX.9") sz.

MFKB Llatdrozat
Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 5 igen szavazattal
egyhangrflag, ellenv6lem6ny 6;s tart6zkodfs n6lkiil elfogadta a megyei szal<kfipzfisi lerv
tartalmhr a vonatkoz6 bizottsdgi j avaslatot.

A

Nagyn6 Yarga Katalin

Kovetkez6 napirendi ponturk a rAvtoP-2.3.4.A-l3lA ,,GyakorrLoki program a
tat:nl6szerzodds keret6ben tanult pttlyakezd6k tdmogatdsfira a konvergencia rdgi6kban" c.

pfiyazati lehetoseg c6ljainak 6s megyei vonatkoz6sainak ismertet6se. Ugy gondoltuk, hoglt az
MFKB i.il6seken olyan teri.iletel<et is bemutatunk, melyek m6g nincsenek a koztudatban 6s
szeretndnk ha nagyobb t6j6kozotts6g lenne erre vonatkoz6an. Bizonydra tudj6tok azt,hog;y itj
feladatokat kapott akamara. A rnesterk6pzesrol m6r esett sz6, tov6bbi rij feladat a gyakorrLoki
programmal kapcsolatos tanlLcsad6s, a v6llalkoz6k segit6se, illetve a veltik rral6
kapcsolattart6s. A gyakornoki prrogram koordin6l6s6val Koczka Zsolt koll6g6m foglalkozik.
Megkerem Zsoltot, hogy egy rdvid eload6st tartson abizottsfugnak a prograrnr6l.

Koczka Zsolt
Rendkiviil hasznos programr6l t6jekoztatom a jelenl6voket. A tanul6sz:erzdddsben tanult
difkok tovSbbfoglalkoztathsdt c1lozza meg. Inform6ci6ink szerint ez aprogram minden dvben
ism6tlodo phlylzatkent keriil nrajd kifr6sra. El6nye az, hogy nagymertekben hozzdjdrulhat
ahhoz, hogy cs<ikkenjen a piilyakezdo fiatalok munkandlkiilisdgi rhthja, illetve 6tfog6
inform6ci6t is nyrijt arr6l, hogy irz egyes szakk6pz6sek hogyan tudnak haszrosulni.

Koczka Zsolt tiljilkoztatta

a

bizottshgot

a

tAivtOP-2.3.4,A-131A programr6l

a

jegyzdktinyvhiiz csatolt di6k allapjfn.
Koczka Zsolt
Szeretn6nk a jelenl6v6 bizottsligi tagokat ana k6rni, hogy mrikddjenek egyi.itt a progrram
ismertet6sdben. Kciszdnom a fig'yelmet.

Nagyn6 Varga Katalin
Ez. a napirend t6jekoztatS

jellegti, nem kell elfogadnunk. Esetleges

j avaslatokat, megkeres6seket szivesen v6runk.

velemdnyeket,

Dr. Teschmayer Gdbor
A program megval6sit6sa sor6n deriil ki milyen m6dosit6sokra van sziiksdg.

Nagyn6 Varga Katalin
Ebben az 6vben m6g egy MFIIB iildst terveziink. Az idopontr6l 6s a napirendi pontoJ<r61
id6ben t6j 6ko ztatj uk a bizottsdg tagj ait.

k.m.f.

Nagyn

in

Dr. Re/s6fi Istv6n
MFKB t6rselniik

MFKB elncik

Kissn6 Kalakai Henriett
jegyz6kdnyvvezeto

