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1.

A201712018-as tan6v szakmaszerkezetdre, valamint a szakiskolai tanulm6nyi osztondijjal
trimogatott szakk6pesitdsek kcirdre vonatkozobizctttslgi javaslat elfogad6sa
El6terjeszt6: Nagyn6 Varga Katalin

2.

Egyebek

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel ds szeretettel koszorrtd,m a Megyei Fejleszt6si 6s K6p:r6si Bizotts5g megjelent
tagSait. Megrillapitom, hogy az ti16s hatdrozatkepes, hiszen maxiim6lis l6tszrimmal jelen

vannak a bizottsdg lagjai. A bizottsdg letszdma ett6l az dvt6l 5 fo. Az elozo iil6stinkon
egyeztettiink tobbek kciztjtt az lgyrendrol, az iil6r;tervrol. Jegyzokdnyvvezet6sre felk6rem
Kissn6 Kalakai Henriettet. Kdszontcim atandcskoz6si jogri deleg6ltakat. Minden bizottsdgi tag
megkapta a mai til(s napirendi pontj ait tartalmaz:,o meghiv6t, 6s a napirendi pontokhoz
kapcsol6d6 anyagokat. Megk6rdezem, hogy egyetdrtettek-e a napirendi pontokkal? Van-e
ezen kiviil napirendi pont javaslat, hozzdsz6l6s,.r6lemdny? Nincs. K6rem a bizotts6got,
szavazzunk a napirendi pontok elfogadds6r6l.

Szavazhsz K6rem a bizottshg tagSait, aki egyet6ft azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok kertilj enek megt6rgyal6sra, emelje fel akezet. K6rem emelje fel akezet, aki
nem 6rt egyet, 6s vdgtil aki tart6zkodik. Meg6llapitom, hogy a bizottsdg egyhangrilag
elfogadta a napirendi pontokat.
5/2016. (III.29) sz. MFKB Hatfrozat
A Szabolcs-SzatmrirrBereg Megyei Fejleszt6si 6s t(6pz6si Bizottsdg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 igen szavazattal egyhangflarg, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodr[s n6lkiil

elfogadta.
Nagyn6 Yarga, Katalin
A meghiv6ban szereplo napirendi pont megbesz6l6s6ndl javaslom, olyan iitemben haladjurk,
hogy el6szdr az iskolarendszerti k6pz6sekre vonatozr6 szakmaszerke:zetijavaslatot t6rgyaljuk
meg. Azutin a hi6ny-szakk6pesitdsekre vonatkoz6 javaslatot, ezt kdvetoen a szakk}zepiskolai
figazatijavaslatot, 6s v6giil az iskolarendszeren kivi.ili szakmaszerkez:eti javaslatot. Az elmrilt
6vben m6r j6 gyakorlatnak bizonyult az a m6dszer, hogy nem ment\ink v6gig egyenkdnt a
szakkdpesitdseken, hanem azokrol a szakk6pesit6sekr6l t6rgyaltunk, vitatkoztunk amelyr6l a
bizottsrig tagiainak a javaslatt6l elt6r6 a v6lem6nye. A javaslatokat tilltlfuzatokba cisszefoglalva
kiktildttik abizottshgtagiainak hat6rid6ben, ez6rt rigy gondolom, hogy volt ideje mindenkinek
tanulmiinyozni. Ez a rendelkezdstinkre 6116 inform6ci6k alapjan elkdsztlt javaslat, elthez
kapcsol6d6an minden bizotts6gi tag megteheti az 6s:rev6tel6t, m6dor;it6 javaslat6t. Javaslom,
hogy vegyiik el6 eloszcjr az iskolarendszeru szakkdpesft6sekre vonatkoz6 szakmaszerkezeti
j avaslatot. Van-e valakinek v |ltoztatfni i avaslata?

Dr. Rezs6fi Istvrin
Vil6gosak a tdbllzatban a jelol6sek (K,T,N), de a korliitozottan t6mogatott szakk6pesit6sn6l
mihattnozzameg a maxim6lisan beiskollzhat6 tanul6k l6tsz6mdt? Mi alapjdn lettek beirva a
l6tsz6madatok?

Sarkadi Zsolt
Maguk a keretsz6tnok, hogy abrzottsitgnak milyen szdmokkal kell dolgoznia, az NSZ;FH
ftmutat6j6ban szerepel. Szakiskolai k6pz6s eset6n 28 f5, szakkozepiskolai kdpzds esetdn
pedig 34 f5. Egyrdszt amikor a javaslatot elkdszitetti.ik, mindenkdppen hgyelembe kellett
venni azt,hogy az eIoz6 6vek dcint6seivel osszhangban kell lenni. Teh6t ha az elozo 6vben
t6mogatott kateg6rirlban volt az most nem lehet nem t6mogatott. Egyrdszt megvizsg6ltuk,
hogy a bizotts6g az elmflt dvekben milyen javar;latokat tett, megnezlik, hogy az elmult
dvekben milyen beiskol6zfsi adatok voltak a megydben az adott szakk6pesitdsben. Megn6ztilk
azt, hogy a kamarc. itltal vegzett kdrdoives felmdrds; sor6n, a szakkdpesitdsekn6l a munkaeropiaci kereslet mit mutat. Illetve mindenk6ppen figyr:lembe vettiik a tanul6szerzoddsek szttmht
a megydben, valanLint a szakmunk6s vizsg6konvegzett tanul6kat szakm6nk6nt is megrLdzl.iik.
Kikiildttik seg6dlelk6nt egy olyan tthllzatot is, melyben az elozo dvekben k6szrilt RFKBMFKB javaslatokat ds a korm6nyhattrozarban megjelent keretsz6mokat hasonlitottuk ossze"
Bizonyos szakkdpesit6sekndl a szinten tartds elegenrlo, vannak olyanok, amelyekre az NSZFH
irtmutat6ja kifejezetten felhivta abizottsdgok frgyelmdt, hogy annak ellendre, hogy az ad,ott
megydben nincs beiskollzds, att6l ftiggetleniil a bi:rotts6g gondolja 6t azt, hogy ha egy vagy
ket osztfllynyi keretszdmot meghatdroz, akkor sugallja az iskol6k 6s a fenntart6k rcszere azt,
hogy sztiks6g lenne ilyen beiskolttzSsokra. Ezek az adatbdzisok lettek felhaszn6lva, bizonyos
szakkdpesit6sekndl maradt a tavalyi letsz6m. Voltak olyan probl6m6k, hogy fj OKJ-k j elentek
meg, voltak olyan szakkdpesftdsek melyek sz6t lettek bontva. Vannak olyan szakkepesit6sek,
melyek nem meghattrozoak a megye szal<kepzesdben, ezekndl tiibbnyire maradtak azok a
keretszdmok, melyr:ket abizottsdg a tavalyi 6vben rneghatfuozott.

Dr. Rezs6fi Istv{n
Kciszcjnom, m6s kdrdesem vagy hozzitfizni val6m nincs.

En

egyet6rtek

a

nem

t6mo gatottakkal a t6mo gatottakkal.

Nagynd Varga Katalin
Ki az akinek van meg kerddse, javaslata? Nincs. Szayazzunk.

Szavazfs: Kdrem ttbizottsdg tagjait, emelje fel akezet aki elfogadja a201712018-os tandv

megyei iskolarendszeni szakk6pzdsi futnyaua 6s beiskoldz6si arilnyaira,

a

szakk6pesitdsenkinti szakmas:zerkezetre vonatkoz6, bizotts6gi javaslatot tartalmazo
tdblfnatot. K6rem, ernelje fel akezdt, aki nem 6rt eg'yet, 6s v6gtl aki tart6zkodik"

(III.29) sz. MFKB Hatirozat
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 5 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartrfzkodis n6lkiil elfogadta a2017/2018-as tan6v megyei
iskolarendszerii sz:akk6pz6si irfnyaira 6s beiskollFrzhsi ardnyaira, a szakkdpesit6senk6nti
szakmaszerkezetre vonatkozri bizottsrigi javaslatot tartalmaz| tfblfuzatoL
612016.

Nagyn6 Varga Katalin
Megkiildtiik a hi6ny-szakkdpesitdsekre vonatkoz6 tSblinatot. Nyilv6n tdmpont volt az el6zo
tttblilzat, melyet elfogadtunk. A javaslat elkdszitds6ndl figyelembe vetttik a 2015. dvi
javaslatot. Amit vdgig kell gondolnunk, hogy a HztAV rdszercI bedrkezett megkeres6st
bedpitstik-e a javaslatba. Kdrlek benneteket nezzdtek 6t, es ielezz6tek vdlemdnveteket.

Dr. Rezs6fi Istvrin
Atndztitk az adatb'inisainkat. Nem abb6l indultunk ki, hogy h6nyan vannak a regisztrillt
iill6skeres6k, hiszen egyre kevesebben vannak. M6r mindenki kdzfo glalkoztatdsban van
szinte. Az iltlagos kdzfoglalkozratott letszdm tavaly rnajdnem 35ezer volt, mely ebben az
dvben 4\ezet frldtt lesz. A munkaer6 keresletet vettiik figyelembe, a h.ozz6nk be(irkez6
munkaero-ig6nyt. J3izonyos szakm6kban tudjuk nagyon j6l, hogy a rendelkezesro 6116
szakember 6llom6ny nem megfelel6. A progn6zisurrkat is figyelembe vettiik, melyet rninden
negyeddvben elkdszitiink. Vannak olyan szakm6k, melyekbol tobb szdz fot ig6nyelnek. K.6t
olyan szakmdt l6tunk, melyet foleg az 6pitoipar felltendi.il6s6vel hi6nyszakm6nak erzink. Az
egyik a villanyszerel6, a m6sik pedig a k6mtives szakma. Szinte minden szakember vagy
Dundntrilra ment, vagy kiilftildre. Az 6pitoiparb6l m6g a burkol6kat 6s a tribbi szakembertt
ide sorolhatn6nk. Most az lpitoiparban fellendtilds tapasztalhat6, megfritt az embereknek a
beruh6z6si kedve, itt a cSoK is. Erezhet6 a kereslet, ami igen nagy.
Az a vdlemdnytink, hogy a villanyszerelo 6s a k6mu',zes szakma keriilj6n be a mi adatb6zisunk
alapj6n ebbe a hi6nyszakma kdrbe. Mivel aztis meg kell mondanunk, hogy milyen sz1aknta
helyett. Az egyik az 6Ilattart6 szakmunk6s (10,sor) helyett, a m6sik pedig a mezogazdas1gi
gdpjavit6 (23. sor) hLelyett. Ezzel nem boruln a az ar6ny.

Sarkadi Zsolt
A Fdldmrivel6stigyi Miniszt6rium 6tkiildte az MKIK-nak a beiskol6zasi ldtsz6rnokra
vonatkoz6 javaslatSt. Az allattart6 szakmunk6s szakma ennek a r6v6n kertilt be a
hi6nyszakmilk kdze. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a bizotts6gnak frgyelembe kell ven1i. Az
Agritrkamata javaslirt6t az til6s elott kiosztottam, melyben szerepel a hrisipari term6kgy6rt6.

Dr. Rezs6fi Istvfn
Nincs a javaslatban, hogy
javaslatnak.

Guldcsi

mi

helyett javasolja. Nem tudom

igy mennyire tekilthet6

Mihfly

itt

lehetek. El6szdr is bemutatkoizom. Csengerb6l jdttem, mezbgazdasfryi
lgozom tdbb mint 30 6ve. Jelenleg aSzatmiri izek Kft igyvezetoj. uugyol.
drdekk6pviselet deleg6lt az Iv KFE|-ba. Egyenlore csak hallgattam az 6ncik
v6lem6nydt, hiszen m6r ebben j6rtasak. Igyekszem a j6v6ben aktivanr6szt venni abiz<tttsitg
munk6j6ban. Rezsofi rimak a villanyszerel6 6s a k6mtives javaslat6val egyetdrtek. En i
mezogazdas6gi g6pt5szt meghagyn6m hi6ny-szakk6pesit6snek, hiszen c1k kapnak g6pjavit6si
k6pz6st is. Az filattart6 szakmunk6st megfontoln6m, mert nehezen akarnak az emberej< oda
menni dolgozni, legv6gs6 esetben csak. Ha a k6pzdrs lehet6s6g6t is elvessziik, akkor a nem
olyan tril sok ftllattaft6 telepen a megydben m6g kervesebb munkav6llal6 lesz. A megy6ben
kert6sz kepzes nem csak n6i hanem f6rfi sincs. Amit m6g gondkdnt 6rz6kelek az 1lelrniszer
feldolgoz6sban nemosak a n6i hanem a ferfr vonal isi van. Megfogalmaz6dikbennem egy kis
gonoszsdg: kinek kdpztink mi, kiilfrildre? Ha egy hegeszto, egy forgdcsol6, ipari g6p6si",
"gy
b6dogos megszerui a k6pesit6st, els6sorban nem Magyarorsz6gon keres munk6t. Ett6l
ftiggetlentil nem kiv6nok miist javasolni. En ink6bb az oktatSs min6s6g6re fektetn6k nagyobb
hangsrilyt a jciv6ben. Azhogy darabszdmra fel tudjuk mutatni, hogy ennyi meg ennyi fo-van,
ds van akinek esetleg ez mdr a harmadik papirja nem szerencsds. Nem tudom az dlm1ilt
idoszakban erre vonatkozo ir6nymutat6s? Lehet, hog'y Onok az ezen a bzakteriileten dolsoz6k
ezt tudj6k kezelni.

Nagyn6 Varga Katalin
Nagyon nehez meghat6rozni a hiiny-szakk6pesit6r;eket. N6zhetjiik azt, hogy Gy6r-MosonSopron Megy6ben k6peznek sok hrisipari term6kgy6rt6t, akik amikor v6geznek kimennek
Ausztririba dolgozni. Mi is k6pziink hrisipari termdkgydrt6kat, akik elmennek a Dun6ntrilra.
Nagyon nehdz hatfrvonalathuzm, hogy melyik szakm6b6l h6nyan fognak 6tmenni egy m6sik
teri.iletre. De itt akhr besz6lhetndnk a hegeszt6krol, vagy a szak6csokr6l. Nekiink a
rendelkez6sre 6116 adatokb6l 6s informdci6kb6l kell dolgoznunk, hogy a c6gek mit
nyilatkoznak nektinLk, hogy milyen vdgzetts6gti emberekre lesz sztiks6gi.ik az elkovetkezend6
id6szakban.

Sarkadi Zsolt
Gul6csi ir hozzhszolilsttra szeretndk reag6lni. Az 6Ilattart6 szakmunk6s eset6ben nem azt
jelenti, hogy ha ebbol a list6b6l kikertil, akkor nem adunk lehet6s6get a k6pz6sre . Hrszen az
iskolarendszeritilblinatban 84 fo beiskolilzhsdra al>izotts6gjavaslatot tesz.lelen pillanatban,
inform6ci6nk szerint - ami a KIR statisztikrlt jelenti - 6llattafi6 szakmunk6s k6pz6sr6l nem
tudunk a megy6ben. Kert6sz klpzes viszont folyik tcibb intdzm6nyben is.
Kerezsi Istvdn
Ki

eg6s

zit6 sk6pp en az

iilattarto

sz

akmunk6 s az r 6epiil6 s vo lt.

Sarkadi Zsolt
Val6szfntileg a miniszt6rium is az6rt javasolta hiSny-szakk6pesit6snek, Az a k6rd6s most,
hogy a bizottsdg a miniszt6rium javaslathval egyet6rtve r<igtdn az els6 6vben hirinyszakk6pesit6snek .javasolja, vagy most egyenl6re legyen korldtozottan t6mogatott
kateg6ri6ban' N6zziik meg, hogy a megy6ben milyen beiskol6z6si l6tsz6mok lesznek, 6s a
k<ivetkez6 6vben mondhatja a bizottsdg, hogy valiban ene a szakmdra olyan szinten van
I

sziiks6g, hogy legyen hiiiny-szakk6pesitds.

Dr. Rezsdfi Istvdn
Egyr6szt Katival egyet6rtek. Kev6s azt ndzn| hogy a megy6re vonatkoz6 hi6nyszakm6kat
n6zzik. Nem lehet ugy n6zni, hogy a v|,gzettek a rnegydben maradnak, vagy az orsz1gban.
Azt gondolom, hogy az emberek szemszdg6b6l kell ndzni, akik ezzel tal6n jobban frynak
tudni boldogulni. Nekiink objektivan kell meghat6roznunk a hitnyszakmrikat. persz., hogy
egy hegeszto, egy g6pi forg6csol6, egy CNC eszterg6lyos, egy 6cs szakmdtvdgzetttanul6t
elkapkodj6k, de ez mdr tdrsadalompolitika vagy szakmapolitika. M6srd,szt a11;a vtnatkoz6an,
hogy ki h6ny papirt szerez. A feln6ttkdpzdsben megpr6b6lunk rigy mrikddni
- m6r minket k6t
minisztdrium a NCiM 6s a Beltigyminisztdrium isi koordinril, az egyik a munkaero-piaci
k6pz6sek tekintetdb,en, a m6sik a kozfoglalkoztatottak kdpzdsek tekintet6ben. Mind a ket
ejetben a t6rs6g k6pviseloi vannak megk6rdezve. Az hogy hSny papirja van egy embernek?
En mdg mindig azt gondolom, hogy ink6bb tdbb papirja legyen, mint egy se. A regisztr1lt
illlSskeres6k 62Yo-a szalkepzetlen, akiknek a munker6piaci-es6lye 0. fnf.aUU vegyen reszt
OKJ-s k6pz6sben, .iobban el tud helyezkedni. A .iavaslatra visszat6rve, u
-g-i-g6pjavit6
kev6sbe f6j6, mint mondjuk egy 6llattart6 szakmunktis.
Sarkadi Zsolt
Felhivom a figyelmet, hogy havfitoztafmk, a sorrendre is f,rgyelniink kell.
Nagyn6 Varga Katalin
Van egy kikiilddtt javaslat. Erkezett Rezsofi rir6kt6l egy m6dosft6 javaslat, mely szefint az
6llattart6 szakmunkiis helyett kertiljon be a villanyszerel6, a mg-i g6pjavit6 helyett a
komrives' Az agrdtkamarareszdrll a hrisipari term6kgyrlrt6ra 1rkezett ja"aslat es aMAV Zrt.
,
rdszdrll egy tdbl6izat, melyben felsoroljrik a hiiny-szakkdpesit6sie javasolt szakm6kat.
Megkdrdezem Sz6ke Attil{it, hogy a hrisipari terndkgy6rt6 milyen szakma hely6re keriilj6n?

Sz6ke Attila
V6gighallgatva az d:rvel6seket 6n 6rtem, hogy Guldcsi rir mit szeretett volna kif<jezni. Az elvi
r6sz6vel, hogy Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye inkdbb tekintend6 agrdr megydriek mint ipari
megy6nek 6n egyet6rtek. A hi6nyszakm6ra vonatkoz6 javaslatb6l ez nim deriil ki, de
tudom6sul v6ve a szempontokat el tudjuk a javaslatot fogadni. Azefij6 lenne, ha a lista
kifejezne, hogy val6ban mik a val6s hi6nyszakm6k. Ugy trinhet, hogy a meziigazdashg az a
teriilet, ahol betanftott munk6sk6nt is el lehet helyezkedni. Mi szeretn6nk, hi ez n.- igy
lenne. Mi is azt l6tiuk, hogy hij6n vagyunk j6 mezogazdasdgi szakembereknek. Ez nem iit
jelenti, hogy mi fel szeretn6nk boritani ezt a sorrondet.

Nagyn6 Varga Kal;alin
Ndzziik meg a MAV ZP{T. javaslatdt,

Kajdy J6zsef
A MAV ZRT-t megprob6ltuk megk6rdezni az elmult 6vekben a munkaerripiaci felmdrdsek
kapcs6n, de nem sz:,olgilltattak adatot. Azt litni kell, hogy ez az iskola nem csak a megyei
piacra kdpez, nagvon kevds kcizleked6si iskola van az orsziigban" Akik itt vegeinek
Zflhonyban, azoknalk legal6bb 50Yo-a az orszitgmris megy6j6ben kap munk6t. Inldbb orsz6gos

piacra k6peznek, m<>rt 2-3 iskola van az orczfugban il'yen k6pz6ssel.

Nagyn6 Varga Katalin
Ki az, aki trlmogatja, hogy a HrtAV ZF(T. javaslat6val most ne foglalkozzunk, illetve ne
6pitsiik be a javaslatba? Meg6llapftom, hogy a bizolts6g egyhangrilag elvetette a trztAV ZR't.
j av as I atdt. Az elhangzottak al apj 6n szav azzunk.
Szavazfis

K6rem a bizottsitg tagtrait, emelje fel a kezet aki elfogadja a 20I7120I8-as rtan6v megyei
kdpz6si itinya'ua 6s beiskol6z6si ardnyaira, a szakk6pesit6senkdnti szakrnas zerkezetre
vonatkoz6 bizotts6S5i javaslatot tartalmaz6 thblfnatban szerepl6 hi6ny-szakkdpesit6sekeket
azzal a m6dosit6ssal, hogy az 6llattart6 szakmunk6s helyett aiillunysrerelo szakma kertiljon
be a hi6ny-szakk6pesit6sek k6ze? 14 igen szavazatl K6rem emelje fel a kezet, aki egyeidrt
azzal, hogy a mezlgazdas6gi gdpjavfto szakma helyett a komrives szakma kertiljon be a
hi6ny-szakk6pesit6sek kdze? 15 igen szavazatlKdrem emelje fel akezet aki egyet6rt azzal,
hogy valamelyik s:zakma helyett a hrisipari termdkgyrirt6 szakma keriiljcin -be? 12 igen
szavazatl.

7/2016. (III.29.) sz. MFKB Hathroznt
A Szabolcs-Szatmr{r-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 4 igen 3,avazattal, I
nem szavazattal ell'ogadta a2017/2018-os tan6v megyei k6pz6si irrlnyaira 6s beiskol6zr{si
arinyaira, a szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre vonatkoz6, bizotts6gi javaslatot
tartalmaz6 t6bl6zatban szerepl6 hidny-szakk6pesit6seket azzal a mddositessat, hogy a
10. sorban szerepl6 6llattart6 szakmunkfs helyett a villanyszerel6 keriiljiin be. S igen

szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartrfzkodds n6lkiil elfogadta, hogy
sorban szerepld mezfgazdasfgi g6pjavit6 helyett a kdmtives szakma keriiljiin be.

u1Z.

Nagyn6 Varga Katalin
T6diink td a harmadik tdmakdne. Megkapta min<lenki a 201712018-as tandvre vonatkoz6
szakkozepiskolai ilgazatijavaslatot. Van-e valakinek hozz1f{iznival6ja? Nincs. f}zavazzunk"
Szavazhst
K6rem abizottsitgl:agait, emelje fel akezdt, aki elfbgadj a a201712018-as tan6.vre vonatkoz6
szakkdz6piskolai ilgazatijavaslatot tartalmaz6 tiblazatot. K6rem, emelje fel akezet aki nem
6rt egyet, 6s vdgiil aki tart6zkodik.
812016.
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Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 5 igen szavazattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodfs n6lkiil elfogadta a 201712018-as tan6vre
vonatkoz6 szakkiiz6piskolai ilgazatij avaslatot.
Nagyn6 Varga Katalin
V6giil az utols6 javaslat az iskolarendszeren kirziili szakmaszerkezeti javaslat. Enndl a
javaslatnril mi szint6n azokra az adatokra 6s inform6ci6kra hagyatkoztunk,
melyek a kamara
rendelkez6s6re 6llnak. Enn6l a javaslatniil van t6mogatott 6s nem tSmogatott kateg6ria.
A
p6ly6zatokn6l is jelent6s6ge van annak, hogy melyik szakma t6mogatott ds melylk nem.

Dr. Rezs6fi Istv{n

Atndzttik az iskolarends zeren kiviili felnottk6p:z6si t6bl6zatot. SzigorfanL, els6sorban
megn6zve az NGM priorit6sait, illetve a sajdt adatbfuzisainkat, 4 nem tdmog atottatjavaslok
t6mogatottba kateg6ri6ba ifihelyezni. Az asztalos, a burkol6, az elad6 6s a mtianyagfeldolgoz6.

Nagyn6 Yarga Katalin
Van-e m6g m6dosit6si javaslat. V6lem6ny? Neki.ink az elad,6 szakm6val kapcsolatban vannak
dszrev6teleink.

Dr. Rezsdfi Istvfn
Cseresnyds Pdter rillamtitkrir rir kijelentette, felm6r6sek trimasztj hk al6, hogy aki m6shol
munkan6lktili lesz ttzt az elad6 szakma fel6 kell irrinyitani, mert az elad,6 szaWn1val
i6l el
lehet helyezkedni a munkaer6 piacon.

Nagyn6 Yzrga Katalin
A mi felm6r6seink szerint, ahol a megye kereske{elme szempontjrib6l meghatdro,z6 kereskedo
c6geit kdrdezti.ik meg. Ezek a felmdr6sek nem tamasztjdk al6,hogy az elad,6 szalkma k6pz6sdt

tdmogatni kellene. Nyilv6n,
kateg6iirba.

ha a bizottsdg megszavazza, akkor 6tkeri.il

Guldcsi Mihfly
A mtianyag-feldolgoz6 szakk6pesit6s t6mogatottba val6 6tkertil6s6t mi indokolia?

tilmosatott

Dr. Rezs6fi Istvdn
A Lego Manufacturing I(ft, 6s a Jdsz-Plasztik Kft. beruh6zdsai,valamint azipariparkban l6vo
v6llalkoz6sok igdnyei alapjtn a felnottk6pz6sben 16 kell segiteni ennek a s;zakm6nak az
oktat6siira. Itt 2000 emberrol van sz6.
Nagyn6 Varga Katalin
E

gy6b 6 szrev6te l, j avas I at, ho zzhsz6lits ? Ninc s.

S

zav azzunk!

Szavaz{s:
Kdrem a bizottsilg tagiait, emelj e fel a kezdt, aki elfogadj a a 2017 1201 8-as tan6,rre vonatkoz6
iskolarendszeren kivtili szakmaszerkezetijavaslatot azzal am6dosit6ssal, hogy az asztalos,

burkol6, az elad6 6s

a

mianyag-feldolgoz6 sz;akk6pesit6sek kertiljenek

szakk6pesit6sek kdz:6.
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a

a tilmogatott

5 igen szavazattal

egyhangflag, ellenv6lem6ny 6s tartlzkodds n6lkiit elfogadta a 2llztZ}tt-as tandvre
vonatkoz6 iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezeti javaslatot azzal a m6dosit6ssal,
hogy
asztalos, a burkol6, a miianyag-feldolgoz6 szakk6pesit6sek keriiljenek
^z
tfmogatott szakk6pesit6sek kdz6. A bizottsfg 3 igen sravaraital, 2 ellenv6lem6nnyel^
elfogadta, hogy az elad6 szakma keriiljiin a tfmogatott szakk6pesit6sek kiiz6.
Nagyn6 Varga Katalin
A bizotts6g egyik legmeghat6roz6bb felad,ata ezeknek a javaslatoknak a meghozatala. Az
elkdvetkezend6 idoszakban, ha lesz a szakkepz6st tirint6 iilltozfus a bizotts1got term6szeten
dsszehivjuk. Terveziink egy olyan bizotts6gi iil6st, ahovri meghivjuk a szakk6lz6si centrumok
vezetoit.Illetve volt egy felm6rds, amely az ar6ny.u6ny meghat6roz6sflal kapcsolatos 6s a
debreceni egyetem I'elm6r6st vegzo munkatdrsdt tewezzikmeghivni, hogy er:r6l a felm6rdsr6l
adjon szitmot, hogy milyen v6geredmdnyek sztilettek. Ha b6rkinek bariiilyen javaslata van,
akkor nagyon szivesen osszehivjuk abizottsdgot szakkepz6st 6rint6 k6rd6sekben.

Dr. Rezsdfi Istvfn
Decentralizrilt keret nem lesz?

Nagyn6 Varga Katalin
Nem lesz. Megvizsgdljuk viszont, hogy

van-e
hogy
lehet

a

io aktualiztiksira
mrilt 6vekben ez rendre megtcirt6nt. K6rd6s,
inform6ci6k, melyek alapjin rmegalapozoti
bizottsiig tagjainak ar6szu6telt.

szalrk6p',26s-fejlesztdsi korlcepc

k.m.f.
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