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1. Az aktvali:zLlt Szabolcs-Szatmir-Bercg megyei
elfogad6sa
Eloterj eszto : Nagyn6 Y ar ga Katalin

2"

Egyebek

szakk6pzds-fejlesztdsi koncepci6

Nagyn6 V:rrga Katalin
Tisztelettel koszontom a Megyei Fejlesztdsi 6s Kdpz6si Bizotts6g megjelent tagjait a nai
iil6sen. F6j6 sziwel mondom azt,hogy ebben a fel6ll6sban ez az utols6 iil6stink, hiszen mind
a brzottsilg Iagtrainak, mind pedig a bizottsfry elnok6nek a megbizatdsa lejitr 2015 . szeptemtrer
30-va1. Mint ahog,y azl" olvastdtok a szal<kepzdsi torv6nyben, a MFKI] az elkovetkezendo
id6szakbanL 5 fovel fbg tev6kenykedni. Ez azljelenti, hogy a munkav6llal6i oldalr6l 2 fo, a
gazdasdgi l<amara rcszdr5l2 fo, es a korm6nyhivatalrdszdrol1 fo deleg6l6sa fog megtortdnni.
Meg6llapitom, ho65y az ijl6s hathrozalkepes, a hdt fobol jelen van 5 fo. Jegyzokonyvvezetdsre I'elkdrem Kissn6 Kalakai Henriettet. Minden bizotts6gi tag reszerc megktildttik a
napirendi pontokal tafialmazo meghiv6t. Megkdrdezem, hogy egyet6rtettek-e a napirerrdi
pontokkal? Van-e ezen kivtil napirendi pont javaslat,hozzitsz6l6s, velemdny? Nincs. K6reni a
bi zotts6got, szav az:zunk a napirendi pontok e I fo gad6s 616 l.

a bizottsdg taglait, aki egyetefi azzal, hogv a meghiv6ban szereplo
irendi pr ontok krlnilj enek me gtitr gy al6sr a, emelje fel akezet. K6rem emelje fel akezet, aki
nem drt egyet, ds vegiil aki tart6zkodik Meg6llapitom, hogy a brzottshg egyhangrilag
elfogadta a napirendi pontokat.
Szavazfs: Kdrem

nap

8/2015. (DL29.) sz, MFKB Hatflrozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si

Bizqttsfg a napirendi pontokat
megismerte, nzokat 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartfzkodris n6lktil
6s K6pz6si

elfogadta.
Nagyn6 Varga Katalin
A szakkdpz6si torvdnyben tortdntek v|ltoz
figyelmdt az iskol6knak, a gazd|lkodo
Nyiregyh6zr6n ds V'iis6rosnam6nyban j elentos
pontot hatd.roztunk rneg. Az elso az aktualizfi
fejlesztdsi koncepc.i6 elfogad6sa. Minden dvb
kell vezetni avtilo',zdsokat, a legfrissebb adato
feliilvizsg6lata megtdrtdnt. A bizotts6g tagj ain
mhsreszl a vfltozhsok feltiintet6sdvel. Az 6td
kaptunk visszajelz6st, amit azota m6r ko
decentralizrilt kerettel kapcsolatos feladat, de
amiben volt az elmirlt idoszakban tov6bbra m
brzottshg f'eladata a szakmaszerkezeti javasl
szakkdpz6si anyagok megthrgyalilsa, ami
megkdrdezni, hogy az el6bb emlitett m6dosit6
ho zzhsz6lilsa? Ninc s. S zav azzunkl
Szavazflsz K6rem a.brzottsdgtagait, emelje fe

Szatm6r-Bereg

megyei

szal<1<epzes-fejleszt

kiegdszitdssel, hog1, a decentraliz6lt kerettel k

(I}..29) sz. MFKB Hatfrozat
A Szabolcs-Szatm{r-Bereg Megyei Fejleszt
egyhangrllag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodfs n6lkiil elfogadta a Szabolcs-Szatmfr-Bereg
megyei szakk6pz6s fejleszt6si koncepci6t azzal a kieg6szit6qsel, hogy a decentralizflt
kerettel kapcsolatos feladatok keriiljenek kivezet6sre.
912015"

Nagy6 Varga Katarlin
Az egyebek napirendi pont keretdn behil ossze6llitottunk egy plemzdst Szabolcs-SzatmdrBereg megydben megkotott tanul6szeruod6sek szdmttnak ala<ul{s6r6l 2005-2015 kszdtt. Az
anyagot a lSzabolcsr-Szatm6r-Bereg Megyei Kereskedelmi 6s Ipafkamara rendelkezesere 6lIo
adatai alap.i6n 6llitott.uk ossze. F.zt az anyagot is minden bizo
i tasnak kikiildtrik. Ezzel
kapcsolatban dszrevdtel nem 6rke'zett. Szeretnem megk6rd
hogy van-e valakinek
d

szrevdtel e, j av asluta?

Dr. Rezs6fi Istvrin
Ha j6l eml(lkszem csdkkent

a tanul6szerzoddsek szhma.

Kajdy J6zsef
20I2120I3-.as tandr,'ben csokkent. ennek ellendre a tavalyr dvben elentos ncivekedds volt. Az
idei adatokat m6g nem l6tjuk, okt6ber kozepdn szokott realizd
nl e7, az adat. M6r most
lffiszik, hog;y a tavalyi 6vhez k6pest nem lesz emelkedds.
Nagyn6 Varga Kattalin
20
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-.ban

a

sizald<1pzdsi ho zz6j 6rul6s fi zet6 s 6vel, el sz6mo I s6val kaocsolatban

kormdnyzati elkdtrrzelds, melynek hat|shra

a

gazd|lkodok

ivtntak ds

nem

volt egy
kotdttek

tanul6szerz;6d6st. De kovetkezo 6vbenm6r emelkeclett a szirm.
A du6lis k(ipz6s kapcsdn az afeladatunk, hogy atanuloszerzlde
szfrmf"J emelitik es mindl
tdbb gazd6llkod6 szervezetet vonjunk be ebbe a korbe, Nem egy
rti feladat.

Nagyn6 Varrga Kattalin
Ezzel kapcsolatbanL el kell mondanom, hogy minden teriiletile illetekes Kereskedelmi ds
lparkamara kapott egy levelet Parragh rirt6l, melyben szerepel,
arnennyiben az iskol6k
r 6 szdr ol a21.. Iffijtk, ho gy hatr illtatj ak a t anul 6 s zerz o dd s ek ko td s 6t, illetve nem indokolt m6don
jeleznie l<ell az MKIK
nem a.karjftk a gyerekeket a v6llalkoz6khoz engedni, a kamar6
feld. Ok a MinisztSrium feld el fosnak i6rni ezekkel az iskol6
szemben. Teh6t nekem
munkakriri koteless6eem ezekrol az esetekr6l tfiiekoztatni az MKI

Dr. Rezsdfi Istvfn
Kr hatdr ozz:a me g, ho gy mi a h6tr ftltatfs?
Nagyn6 Varrga Katlalin
Kapunk vrs;szajelzdseket, hogy a gyerekek olyan inform6ci6kat
nem megfeleloek, Iizek hat6s6ra a sztilok ds gyerekek nem akarna

Dr. Rezs6fi Istvfn
Inform6ci6.k alapj6n. Kv6ta nincs?
Nagyn6 Varrga Katanin
Nincs.

az iskol6ban, melyek
tantlo szer zo dd st kotni.

Kajdy J6zsef
M6rciusban minden iskol6t felmdrttink a megydben, hogy ndv szerint kik azok a gyerekek,
akik jelen pillanattran iskolai tanmuhelyesek, Az adatbdzisbol l6tjuk, hogy h6ny tanulo kcit
tanulSszerz;oddst iskol6ra leszurve. Ha pdlddul egy iskol6ban \/an 100 tanul6 akit ki lehetett
volna helysTti, de csak 15 kotdtt tanuloszerz6ddst, a kamara pedig tud biztositani
kdpzohelye,t, akkor mi felhivjuk az iskol6k figyelmdt arra, hogy a gazdtikodok t6rt karoldcal
vhrjak a tanul6kat. Ha ennek ellendre nincs elmozdul{s, akkor ez aztjelenti, hogy az iskola
nem akarjar kiengedni a tanul6kat. Illetve jottek a kamardba olyan levelek, hogy a tanul6
egydrtelmrien lenyilatkozta, hogy o iskolai tanrmihelyben kfvdn csak lenni. Nem akar
gazdhlkodlhoz kirrLenni. Ez tipikusan az az eset, melyet jelezniink kell az MKIK-nak. I(v6ta
nincs meghatdrozvit. Indik6tor sz6mok vannak meghathrozva 2}l8-ig, hogy mennyivel kell
novelni a tanul6srzerzoddsek szirmfrt, ezzel egyitt fiabb gazdftlkodo szervezeteket kell
bevonni.

Dr. Rezsdfi Istvfn
Ho gyan tucltok gaz<lfiko do s zervezeteket bevonni ?

Kajdy J6zsef
Potenci6lis kdpzohely l6togatdsokat vdgziink. Van egy adatbitzisunk, Megnezzik, hogy
rnelyek az<>k a gaz:dfikodok, akik jogszabalyilag megfelelnek a kdpz6snek. Szemdlyesen a
kamarai sz:akk6pzdrsi tan6csad6k megkeresik ezeket a gazdftlkod6kat, es tdjel<oztatjik a
tanuloszerzodds jogs:zab\lyi h6tter6r6l, Ez nagyon nehez munka, hiszen sem a di6kot, se a
gazdtlkodot nem lehet kotelezni arra, hogy tanul6 szerzodest kossQn.
Nagyn6 Varga Kattalin
A kamarftban jelenleg 7 szakkepzesi tan6csad6 dolgozik, akinek kiemelten fontos feladatuk
ez, de mindlen mun]<at6rs t6idkozott errol.

Kajdy Jtizsef
Ana tudurik hivatkozni, hogy a jogszab|lyi hiltter rendben van. Kritikakdnt sokszor
megkapjuk, hogy a gyerekanyag nem megfelelo" A gazdflkod6k nem tudnak velr.ik
boldogulni. Ezzel srajnos nem tudunk mit kezdeni. A gyerekek \ozzditlltsa, a frzikai munka
elutasitdsa, sziil6i hdttdrhifinya meg mindig jelentosenhatrttltatja h munk6nkat.

Nagyn6 Varga Katfalin
A kamara foglalkozik tobbek kozott a pdlyaorientttcioval, rdszf vesztink a p6lyavdlaszttsi
ki6llit6son, SZKTV versenyeket, izemliltogat6sokat szerveztink, sztiloi drtekezleten vesz rdszt
a p6lyaorientdci6s kolldga. Be kell ernie ennek a folyamatnak. Konferenci6kat tartunk
gazdillkod6knak, iskol6knak, konyveloknek, ahol folyamatosan !|jekoztatjuk a reszvevoket.
Kiadvdnyol<at kdsz:iti.ink, kiilonbozo hircsatorn6kon ndpszenisitjilk a tanul6szerzoddst. A
kamarai hirekben rnegjelentettiik, hogy az orszfrgos SZKTV versenyre az elso tizbe bejut6
tanul6nak d:s felk6s:zito tanhrhnak pdnzjutalmat szavazott meg a kamara elnoksdge.

Kajdy Jrizsef
Megkeresel.t minkett egy gazd6lkod6 azza\ hogy nyugdij elott 61ld dolgoz6i vannak. Kell neki
azutitnp6tl6s, de az" elmlletr kdpzdst biztosit6 iskola nem indit olyan k6pzdst. Megkerestiik az
iskol6t 6s megk6rdezti.ik mi ennek az oka. Elmondt6k, hogy inditan6nak, de nincs jelentkezo.
A p6lyaorient6ci6s koll6g6val, a kdrnydk 6ltal6nos iskol6ib6l a gazditlkodo szervezethez
vitttink 4bvsznyr dii6kot. Ennek hatlsttra az iskol6nak sikertilt beinditani akepzest.

Nagyn6 Varga Katalin
A kamara nagyon sokat dolgozik a mesterkdpzdsben is. 201 5.10.Q2-an 173 mesterlevelet ad 6t
akamara elnoke. Ez rs azt szolg|lja, hogy olyan gyakorlati oktat6k \<epezzek a tanul6kat, akik
megfelelo :szakmai ismeretekkel birnak. .Telenleg 45 mesterieloltgt kdpziink, jovore pedig 2025 mesterjr:lcilt k6p,zdsere kapunk t6rnogat6st. Ez a t6mogat6s az! jelenti,hogy
T egydbkdnt
kb. 300.000.-Ft-os mesterkdpz6s a mesterielolteknek 60,000,-Ft-ba kertil. Ezt TAMOP-os ds
NGM-es t6mogatdssal tudjuk megval6sitani,

Ferdinfnd Tibor

A

szakkdp:z6sben sajnos tudomdsul kell venni, hogy a beiskol6z6s maraddkelven mrikodik.
Azok keri.ilnek be a. szakkdpzdsbe, akiket nem vettek fel gimnaziqmba. Azt gondolom, hogy a
megold6s kulcsa jelenleg nem a mesterlevelek szitmftban rejlik, hanem a nevelo munkdban.
Ezeka gyerekek olyan szocidlis hitrhnnyaljdnnek, hogy nagyon jol felkdszitetLtandrokra van
sziiks6g ahhoz, hogy ezeket a gyslskeket szakmdhoz juttassunlS. Felmeriil a kdrdds, hogy
mi6rt van ez igy. Azdrt mert azzal ktizdrink, hogy a gyerek egy szoveget ert6 m6don
meg6rtsen, egyszerLi matematikai alapmiiveleteket el tudjon vegdzni. igy jonnek az iitallnos
isko16b61.

Gdresi J6zsef
Azlposzretszdrol s:zeretndm elmondani, mi a rendszerv6ltds 6ta mondjuk, hogy problema van.
Meg lehet tanitani a szakmtfi. Vdlemdnyem szerint a szakma szeretetdt 6s tiszteletdt kell
visszaadni. Ez a I<>gfontosabb. A versenyeket drdemes lenne lromolyan venni. Akik ilyen
versenyeken j6l s:zerepelnek, profr szakemberek lesznek. Sajnos fitalfhan az iskol6b6l
kikeriilt gyerekekel. nern nagyon engedik oda, mondjuk a CNC gdpek mel16, mert fdlnek a
gazddlkod5k, hogy k6rt csin6lnak.

Nagyn6 Varga Katfalin
Az Eurokills, Worldskills versenyeknek is be kellett drnie, hiszen 2011-ben keriilt az MKIKhoz ezeknek a versenyeknek a szervezdse. Ez nagyon bonyolult folyamat, hiszen ahhoz, hogy
egy gyerek,et egy eur6pai vagy vildgversenyen inditani tudjunk ahhoz megfelelo szponzor
kell, mivel nagyon sokba kertil. Ezen kiviil egy olyan szakdrto kell a.gyerek melld, aki nem
csak a szakmdt tudlja tcikdletesen, hanem aki rendkivtil elkotelezett. Ejjel-nappal ebben kell
elnie 2 dven keresz1.i.il, szakmailag 6s lelkileg ott 6llni a gyerek mellett,
Szrint6Imrre
Rdszben oi;ztom az, elhangzottakat. Ndzegetem ezt akradv6nyt. Feltesz:em a kdrd6st, hogy
midrt kell rogton k6rtdritessel fenyegetni a tanul6kat? Nem meri a felv6llalni a gyerek, nem
engedik a komoly g6pekkel dolgozni a tanul6kat. F6kdnt a profitorient6lt cdgekndl, ahol
percre pontosan be van osztva azido, nincs m6g ido sem a tanul6kkal fcrglalkozni. Agyon van
szab\lyozva, a gyerekeknek pedig nincs magabiztoss6guk. Olyan megolddst kellene taI6\ni,
hogy bizonyitam tudjak a tanul6k, egydbkdnt soha nem fogj6k megtanulni a szakmdt.

Kajdy J6zsef
A sz6nddkcrs k6rokoz6s esetdre vonatkozik a k6rldrites, Szab6lyoz6sra mindenk6ppen sziiks6g
van. Amikcr a gazd6lkod6 szervezet felv|llalja akepzest, egydrtelmr.ien benne van, hogy mire
v6llal feleloss6get, Ana v6lla1 felelossdget, hogy megtanitja a szakmdra. illetve felk6sziti a
zhr6vizsga gyakorlati rdszdre. Innentol kezdve a gazditlkodod a felelossdg, A zdrovtzsgdn
egydrlelmtien kiderlil, hogy a gazddlkod6 hogyan teljesitett.

Nagyn6 Varga Katalin
Koszonjiik ahozz6:sz616sokat. Van-e valakinek tov6bbi hozzffizm val6ja a kiadott anyaghoz?
Nincs. K6rem a bizotts6got, s'zavazzon az anyag elfogad6s6r6l.

Szavazfs: K6rem altrzotlshg tagSait, emelje fel akezet, aki elfogadja a Szabolcs-Szatm6rBereg Megyei Kereskedelmi 6s Iparkamara adatai alapjfn k6sziilt tftjekoztat6t, mely a
tanul6 szer z:6 dd s ek :;zf+mttnak al akul 6s 616 I s z6 I 2 0 0 5 -20 1 5 ko z o tt.
(IX.29) szr. MFKB Hatfirozat
A Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 5 igen szavazattal
egyhangrflag, ellenv6lem6ny 6s tartrfzkodfs n6lkiil elfogadta a Szabolcs-Szatmfr-Bereg
Megyei K.ereskedelmi 6s Iparkamara adatai alapjdn k6sziilt tij6koztat6t, mely
^
tanu16szerzdd6sek szdmrinalk alakulisri16l sz6l 2005-20I5 kiiziitt.
1012015.

Nagyn6 Varga Katalin
Megkdszdnom a bi:zottsdgtagSainak a megjelen6st, 6s a hdrom6ves munk6t.

k.m.f.

MFKB t6rselndk

*,u-'t --'llvl
{*'*.-'
Kissnd Kalakai Henriett
jegyz6konyvvezet6

