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Nagyn6 YargaKatalin
Sz6nt6Imre
Sz6ke

Tanhcskozil.si

02.

11.00 6ra

Attila

jogri

deleg6Jltak:
Munkaszer'"'ezet

Kerezsi Istvrin

k6pvisel6i:

Sarkadi Zsolt a Szabolcs-S zatmdr-Bereg Megyei
Kereskedelmi 6 s Xpark ainaru pro gramko ordinatora
Kissnd Kalakai Henriett

T ar gy a.lt

napirendi pontok

:

1.

A trizottsdg i.igyrendjdnek elfogad6sa
Elcrterj eszto : Nagyn6 Y ar ga Katalin

2.

A bizotts6g 2016.6vi munka- 6s iil6sterv6nek elfogad6sa
Elc,terj eszt6 : Nagyn6 Varga Katalin

3. Eg,gebek

Nagyn6 Varrga Katalin
Tisztelettel koszont<im a Megyei Fejleszt6si 6s K6pzdsi Bizotts6g megjelent tagjait. A mai
bizotts6gi til6s napirendi pontjain kiviil szerettem volna, ha megismerjtik a bizotts6g uj taght,

Mih6lyt, akrt az drdekk6pviseletek deleg6ltak G6rdsi J6zsef helyelt, aki sajnos nem
tud jelen k:nni. 20l6.01.01-t6l az elkovetkezo 3 6vben 5 fovel mukcjclik az MFKB. A
Gul6cs;i

bizottshg te,bbi tagja az elozo ciklusban is bizotts6gi tag volt.

hogy az iil6s

hat6rozatk6pes, az 6t f6b6l jelen van hrlrom fb,
Jegyztikdnywezet6sre felk6rem Kissn6 Kalakai Henriettet. Minden bizottsdgi tag megkapta a
mai ijl6s napirendi pontjait tartalmaz6 meghiv6t, 6s rrrapirendi pontokhoz kapcsol6d6
anyagokat. Megkdrdezem, hogy egyet6rtettek-e a napirendi pontokkal? Van-e ezen kivtil
napirendi pront javaslat, hozz6szol6s, v6lemdny? Nincs. Kprem a bizottshgot, szavazzunk a
napirendi pontok elfo gad6siir6l.

Megrlllapitom,

Szavaz6s: K6rem a bizottsilg tagjait, aki egyet6rt azzdl, hogy a meghiv6ban szerepl6
napirerrdi prrntok keriilj enek megtdr gy altsra, emelje fel akezet. Kdrem emelje fel a kezdt, aki
nem d:rt egyet, 6s vdgril aki tart6zkodik. Meg6llapitoml hogy a bizotl:.s6g egyhangflag
elfogadta a napirendi pontokat.

l/2016. GIn.2) sz. MFKB Hathrozat
A Szabolcsr-Szatmrir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg a napirendi pontokat
megismert'% azokat 3 igen szavazattal egyhangrflag, ellerrv6lem6ny 6s tart6zkodfs n6lkiil
elfogarrlta.

Nagyn6 Varga Katalin
A napirendiLpontok el6tt van-e k6rdds, megtregyzes?
Sz6ke Attila
Azt sz,eretn6m megkdrdezni, hogy mennyiben vdltozik a
kdpest'/ Les:znek-e ui feladatatok?

Nagyn6 Yarga Katalin
Az MI(FB feladatkdre nem villtozott.

A

MKFB feladata az

el6zoel<hez

hi6nyszakmdk s26mdnak megtrattnozhsinhl lehet
v|ltozits. Tov6bbra is javaslattevo szervk6nt mrikddiir,tk. Egyenl6re nem tudunk fj
feladatokr6.l. A kamarai feladatainkban a szal<kepzdst illet6pn vannak viitozfusok. peldinl az
OKJ s:z6mctk vitltozdsa, a kamarai garanciav6llal6s. Konkrptan az MFKE-n6l a letszambeli
v f;Jtozhson llliviil nincs v 6ltozds.
Az elso naPirendi pont a bizottsdg iigyrendj6nek rnegismetdse 6s elfogad6sa. Az iigyrendet
minden biz:otts6gi tag megkapta. F6k6nt a tcirvdnyi v6ltozrisokb6l eredci viitoztatilsokat
vezetttiLk fi:. az tigyrendben. Kit6rtiink a lltszdmvtltozhsra, a tiirselnok. szemdly6nek a
v6ltozhs6ra. 86r a torvdny ir errol, de megbiz6lev6lben senki nem kapott t6rselnrjki
megbiz:'irst, mindenki bizotts6gi tagi megbiz6st kapott, 6n pedig elnoki megbizftst. Kitdrtiink
tov6bbd az eseti bizotts6gok lltrehozhsira. IJgy gondoljulq, amennyiben erre sztiksdg lesz,
akkor dliinlt ezzel a lehet6seggel, b6r az elmtslt 6vekben nem volt erre szi.iksdg. Akkor
dolgoztunk rtseti munkabizottsdgokkal, amikor m6g anno azRFKB-ban kisebb letszilmi

az ar6ny-ir6nyokat, illetve a decentralizillt pdlydzatok birfiaLa
kevesen \/agyunk, hogy egyenl6re nincs sziiks6g
munkabizotts6g l6trehozdsdra. Dr. Rezs6fi Istv6n kiildott n6h6ny m6dosit6 javaslatot az
tigyrer:Lddel kapcsolatban, melyet szint6n minden bizottsdli tagnak kikiildtiink. A m6dosit6
bizotts6gga)l egyeztettik

kapcsiin.

,t\z MFKB-ban olyan

javaslatokkal nincs semmi probl6ma,

mi elfcrgadtuk. Megk6rdezem
valakinek v 6lem6nye, j avas I ata, hozzisz6l6sa?

a l>izottshgot

van-e

Szdke Attilla
Nekem ninr::s m6dosit6 javaslatom. A v tito ztathsokkal e gyiitt elfo gadhat6.
Sz6nt(r

Imre

Egyetd:r1ek.

Nagyn6 VaLrga Katalin
K6rem a bi:totts 6got szav azzutlk az iigyrendr6

I

!

Szavazfs: l[(6rem abizottsitgtagSait, aki egyet6rt azigyrenldel az Stvezetett vtitoztatfsokkal
egyiitt emelje fel a kezet. K6rem emelje fel a kezet, dki nem 6rt egyet, 6s vdgiil aki
tart6zkodik. Meg6llapitom, hogy abrzottshgegyhangrilag elfogadta abizotl:.sdgiigyrendjdt.
212016. GIn.2.) sz.

MFKB Hathrozat

A Szaholcsi-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si

6s K6pz6si Bizottsdg az iigyrendet 3 igen
szavazattali egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkod:is n6lktil elfogadta"

Nagyn6 Varga Katalin
A mrisodik rnapirendi pontunk abizottsitg2016. dvi munka- 6s i.il6sterv6nek elfogadisa. F,zzel
kapcsolatba"n is kikiildtiik a javaslatunkat. Pr6b6ltuk figyehmbe venni azokat a fleladatokat,
amelyeket r:reki.ink el kell vegezni. Nyilv6n ett6l majd elt6rhettink dvkrizben, ha valamilyen
extra feladartot kapunk 6s cjssze kell tilniink. Megjeldlttik a mai ii16st, ahol az igyrendet ds a

munka- ds {il6stervet kell elfbgadnunk. Ossze kell mdg i.ilniink, amikor az arimy-irinyra 6s a
hiiinys:zakmLiikra vonatkoz6 javaslatunkat meghozzuk, az lenne 2016.03.29. Beiitemeztiink
2016.09.20-ra egy olyan til6st, amikor ertdkeljiik a munkdnkpt.
A tdrvdny irri rigy fogalmaz, hogy b6rmilyen a szakk6pz6ssel kapcsolatos megkeresdst kapunk,
illetve ha ki'vizsgrilimavagy v6lemdnyezdsre kapunk anyagdkat, akkor ossze kell iilniink.
Az elrnrilt lh6ten megkeresett benni.inket a Debreceni Egyetemr6l egy fiatalember, aki az
MFKB-k kapcs6n felmdr6st 6s szak6rtoi interjrikat keszit. Orsz6gos szintti elemzdst v6geznek
adott tr:matika alapjrin. I(6rdezett minket az MFKB munkrljdr6l, hogy a javar;lataink mennyire
megalapozcrttak? Hogyan vdgezzik a javaslatok kialakit6s6! milyen anyagokathasznflunk fel
hozz6? Eldgedettek vagyunk-e azzaI, hogy a tanulm6nyi dsztrindijak rendszere, hi6nyszakm6k
meghatilroziisa hogyan tort6nik? A kapott v6laszok alapjAn orsz6gos elernz6st kdszitenek,
rnely uz ide.i 6v nyarilra elkdsziil. A fiatalemb er jelezte, hogy nagyon szivesen eljon majd egy

MFKI| tilesire 6s az enol k6szitett anyagot ismerteti, illetve a tanulmiinyr6l k6sziilt kiadvdnyt
is elhozza. Ett6l ftiggetleniil amennyiben ez a kiadv6ny megjelenik, azt minden MFKB
tagnak. mergkiildjiik, de ugy gondoltuk, hogy a szeptemberi iil6si.inkre meghivjuk a
f,ratalembert. Az interjri sor6n megfogalmaztuk, hogy nagyobb srilya volt az MFKB-nak
akkot, ami.[ior nem csak egy javaslattev6 szerv volt, hanerh dont6seket hoztunk. Ddnt6seink
sor6n a h,r:lyi saj6toss6gokat, a helyi r6sztvevok, helyi k6pvisel6k, helyi gazd6lkod6k
vdlemr5ny6l; 6s tapasztalatdt vetti.ik figyelembe, akik jobb4n ismerik a rnegyet. Szeretn6nk,
hogy zLbban a kev6s k6rd6sben, ahol most javaslattev6 szerv vagyunk ddntdseket hozhatnd*.
Hogy ez a v6lem6nyi.ink mennyire tal6l meghallgatdsra, nern tudjuk, de szerintem ezzel ti is
egyet6rtettek.
Sz6ke

Attila

Egyet(irtek veletek, de a mositani centralizdlt politikai l6gkort figyelembe v6ve, kevds az es6ly
elTe.

Nagyn6 Varrga Katalin
Az RFKB i.dej6n nagyon komoly vit6k voltak, akdr az arA,ny-ir6ny meghathrozfusndl, akfn a
decentralizttltp6ly6zatok kapcs6n. Azt tudnotok kell, hogy dziskol6kkal/szal,kdpza iskol6kkal
most is komoly harcot kell vivnia a kamardnak. Mi karnarai oldalr6l l6tjuk, hogy milyen
neh6z a du6lis kdpzdst be'vezetni. A tegnapi napon a pessel6nyi Mik16s K6z6piskola,
Szakiskola 6s Koll6giumban megtartott szal<kdpzdsi konferenci6n vetttink rdszt, melyen
kivetitdsre keriilt egy ttbra, ahol a Nyiregyh6zi Szakk6pzp Centrumhoz taftoz6 szal<kepz6
iskol6k kaprcs6n ldthattuk, hogyan alakul a tanul6szerzod6qsel rendelkez6 tanul6k szdma, az
egytittrntikciddsi meg6llapodiis szitma 6s az ossztanul6i letszitm. Ddbbenetes volt, hogy az
ossztarrul6i letszdmhoz viszonyitva milyen alacsony a tanul6szerz6ddsek szftma es az
egytttmtiktiddsi meg6llapoddsok szhma. Gondolkodtunk ari61, hogy a Szalckepzo Centrumok
vezetott is meg lehetne hivni egy iil6sre, ahol t6j6koztatdsx, k6rn6nk a tev6kenysdgiikrol egy
ktiltin MFK,B [l6sen, mondjuk m6jus v6g6n. Van-e a m6sod[k napirendi ponthoz hozzdszolils,
javaslal?
Sz6ke

Attila

Egyetdrtek a napirendi pontban javasoltakkal, 6s a kiegdszitrissel.
Nagyn6 Varga Katalin
K6rem a bi?:ottsdsat. szav azz:unk!

Szavazfs: l[(drem abizottsitgtagtrait, emelje fel akezet aki elfogadja a2016. 6vi munka- 6s
iildstervet a:zzal a kieg6szitdssel, hogy sziiks6g eset6n rendkiviili i.i16s kelil megszervez6sre.
K6rem emelje fel akezet, aki nem 6rt egyet, 6s v6giil aki tartSzkodik. Megdllapftom, hogy a
bizottshg ep;yhangrilag elfogadta a napirendi pontot.

MFKB Hatflrozat
A Szabolcrri-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsrig 3 igen szavazattal
egyhangrilng, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodds n6lkiil elfpgadta a 2016" 6vi munka- 6s
iil6stervet azzal
kieg6szit6ssel, hogy sziiks6g eset6n rendkiviili iil6s keriil
312016. GIn.2.) sz"

megszervejiresre.
Nagynr6 Varrga

^

Kntalin

Az

egyebelk napirendi ponlban tflekoztatom a bizotts6got an6l, hogy k6szitettiink egy
elemzdrst, rnely az MFKB dcjnt6sek 6rt6kel6s6t tartalmazza. Ezt minden biz:ottsiigi tagnak

megkiildtiilt,. Ezzel kapcsolatban van-e v6lem6nyetek, elfogadj6tok-e ez1:. az anyagot.
Ameruryibern elfogadj6tok, kozszeml6re bocs6jtjuk. AlnezteXek? Yanhozzilfiiznival6tok?
Kerezsi Ist,ydn
En csak gralul6lni tudok az elemzdshez. Alapos munka.
Nagyn6 Varrga Katalin
Kdrem a bi;zrottsSg tagjait szavazzunka tanulm6ny elfogad6srir6l.
Szavazfs: l[(6rem a bizotts6g tagjait, aki egyet6rt azzal,hogy ,y' 2012-20]5 kozatt SzabolcsSzatmcir-Bereg megydt drintri szalcrnaszerkezeti javaslalok ds dantdsek 6sszehasonlftd
elemzdse" ,oimti tanulm6nyt nyilv6nosstryrahozhat6 emeljq fel akezet K6rern emelje fel a

kezet aki nem 6ft egyet, es v6giil aki tart6zkodik. Meg6llapitom, hog,y

a

bizottsirg

egyharrgrilag elfo gadta a tanulm6nyt.

(IIlt.2.) sz. MFKB HatSrozat
A Szabolcs-szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pzisi Bizotts6g 3 rg€n szavazattal
egyharrgrfl:lg, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodis n6lkiil Qlfogadta ,A 2012-2015 kdzdtt
SzaboLcs-5i,,:.atmdr-Bereg megydt drintf szakmaszerkhzeti javaslatok ds dijntdsek
dsszehasontlftd elemzdse" c. tanulmr{nyt 6s annak nyilvfnoss6gravalShozatlalfut,
412016.

Nagyn6 Varga Katalin
Ha van olyran MFKB tev6kenys6gehez kapcsol6d6 tdma, arnit szeretn6tek kidolgozni ds rigy
6rzitek, hogr;y van hozzd affinit6sotok akkor van affa lehet6s6g, hogy az MFKI) anyagrlag
tamogassa.

Megkdrtem Sarkadi Zsoltot,hogy az arhny-ftfuny javaslatunknak a kidolg ozfusithozkapcsol6d6
kdrdo ive s fcr lmdr6 sr6 I adj o n tftj eko ztatdst.

Sarkadi Zsolt
Tiz 6ve minden 6vben vdgez a kamara k6rd6ives felm6r6st a v6llalkoz6sok kor6ben.
Orsz6gosan. 6000 k6rdoivet kellett elk6sziteni.2470 villlalkpzilst, 3500 tanul6t ds 30 k6rh6zat
kellet megli:eresntink. Megy6t 6rint6en 305 k6rd6ivet kellett elk6sziteni. 126 vtilalkozhst lI0
mez6gazda,:;6gi,67 feldolgoz6ipari, 13 6pitoipari, 36 szolgaltato iparil, 177 tanulot es 2
k6rh6zat. rlr feloszt6st az MKIK-GVI hatfurozta meg kiilcinboz6 statisztikai szftmit6ssal,
gazdasilgi srilyoz6ssal. A k6rd6ivek elk6sziiltek, elektronikus rendszerben rcigzit6sre keriiltek.
A k6rdloive'l<bol az. MKIK-GVI egy tanulmlnytk6szit, melyet az ardny-ir6ny meghat6rozdsig
a rendelkezr6si.inkre kell, hogy bocsdjtaniuk. Az elkdsztilt tanulm6nyt a bizottsl.g tagjainak
megktildi.ink.
Nagyn6 Varrga Katalin
d,vi k6rdoivekr6l k6sziilt tanulm6nyt hrtalmaz6 kiadv6nyt most kiosztottuk.

Az elmrilt

Sarkadi Zstolt

Az

arttny-irttny meghat6rozishoz megkezdttik a h6tt6rmunk6t. Megpr6b6ltuk az
iskolaf'enntarrt6kkal 6s egydb szervezetekkel felvenni a l<apcsolatot. Az elmult dvekhez
hasonl6an fgy fogjuk lebonyolitani, hogy ahogyan valarnilyen adatbilzissal elk6sziiltink,
termdszetesron e-mail-ben megktildjldlk azt a bizottsdgtagjaihak. Ami gondot okozhat, esetleg
cstiszdst eredm6nyezhet, hogy megvilltoztak az OKJ sz6mok. Ez az,t jelenti, hogy a
bizottsirynah m6r azij aKJ szerint kell meghoznia ajavaslat6t. Nagyon nagy v6ltoz6sok
nincsenek, nem sok szakk6pesit6st 6rint. Jelentosebb v6ltol6sok az agrfir-szakk6pesit6sekndl
vannak. Tet'mdszetesen az OKJ v6ltoz6sokr6l is kiildiink efmailt. Nekiink abba a tdbllzatba
kell dolgoz:nunk, melyet a Nemzeti Szakk6pz6si ds Feln6ttkdpz6si Hivatal megkiild. Az
ardtny-ir6ny sz6mokat probriljuk megint rigy el6kdszileni, ahogy az elozo evekben. Teszi.ink
egy ja'uaslatot, melyet megkiildiink a bizottsdg tagSainak, akik az MFKB 016sig fel tudnak
k6sztilrri, h,ogy mik azok a pontok, ahol azt gondolj6k, hogy m6dositani kellene a hiSnyszakk6pesitrSseket. Jelenleg egyenl6re mdg azt sem tudjuk! hogy id6n hriny hiilnyszakmfra

kell javaslatot tenniink, milyen felosztdsban. Term6szetosen, ahogy megtudunk valamit,
azonnal mcgktildjiik, hogy a 2016.03.29-i til6sen m6r csak az utols6 siimit6sokat kellien
elvdgelzniinl[i.

Nagyn6 Vanga Katalin
Van-e az ellrhet6s6geitekben v|ltozds? Telefon, e-mail? Nincs. Rendben. Sarkadi Zsolt
minden anyagot megkiild rrektek.

Sarkadi Zsalt
1^201(i.03.119-i id6pont megfelel a jelenl6vo bizotts6gi tagoknak?

Szrint6Imre
Tdrjiinl(

16 rrissza k6s6bb.

Nagyn6 Varrga Katalin
Az MF'KB-nak 2016.03,31-ig meg kell tennie a javaslatdt.
[.6rjiik, hogy jegyezzltekbe a29et a naptdratokba. El6tte mindenk6ppen egyezteti.ink.
Kerezsi Ist'ydn
Az FM mep;kiildte ajavaslatht?

Sarkadi Zstolt
Igen megkiildte, e-mailen kikiildjtik.
Nagyn6 Varga Katalin
Megkdszcindm a bizotts6g tagjainak a megjelen6st.

k.m.f

Kissn6 Kalakai Henriett

jegyz6kdnywezetb

