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gy aIt napirendi pontok

:

1. A hi6ny-szakk6pesft6sek

megjelentet6s6nek 6s az osztcindijrendszer bevezet6s6nek
a beiskol6zrisi ar6nyokra c. kutat6s eredmdnyei
El6ad6: Dr" Erdei G6bor

2.

hLat6sa

A20I8120I9-es tan6v szakmaszerkezet5re, valamint a szakiskolai tanulm6nyi dsztondijjal
t6mogatott szakk6pesft6sek kdr6re vonatkoz6 bizotts6gi javaslat elfogad6sa
El6ad6: Nagynd Varga Katalin

3. Egyebek

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel 6s szeretettel kdszontom a Megyei Fejlesztdsi 6s K6pz6si Bizotts6g meg,jelent
tagtrait az idei els6 iil6si.inkon. Minl:. az elozo evekben, az id6n is m6rcius 31-ig, kell
megtenntink a javaslatot a napirendekben feltiintetett iskolarendszeri 6s iskolarendrizeren
kiviili beiskol6zrlsokra vonatkoz6 ariinyokra-ir6nyokra, illetve a hiitny-szalkkdpesittisekre
vonatkoz6an. A bizotts6g letszdma 5 f6, melyb6l jelen vagyunk h6rman. Meg6trlapitom, hogy
abizottsdghatdrozatkepes. Kdszdntdm a tan6cskoz6si jogri deleg6ltunkat, Kerezsi Istvrlnt, a
kamarai munkat6rsakat 6s dr. Erdei (f6bor urat, akit felk6rtrink, hogy egy rcivid el(j,adrist
taftson a hi6ny-szakk6pesit6sekre vonatkoz6 tanulm6ny6r6l. Sarkadin6 Ruzsinszki Agnes, a
Nemzeti Agrfurgazdas6gi Kamara meglyei igazgat6ja is jelezte reszvetelel a mai iil6sre, de
tdjekoztatott minket r6la, hogy elorel6that6an k6sni fog. Jegyz6konyvvezet6sre felk6rem
Kissn6 Kalakai Henriettet. A meghir'6t 6s a napirendi pontokhoz kapcsolod6 anyeLgokat
kikiildttik a bizottsilg tagjainak. Egyert6rtettek-e a napirendi pontokkal? Van-e ezen kiviil
napirendi pont javaslat, hozzdsz6l6s,.v6lemdny? Nincs. K6rem, a bizottsitgot szavazzrrnk a
napirendi pontok elfo gadds6r6l.

Szavazds: K6rem a bizottsdg tagjail;, aki egyet6rt azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok kertiljenek megt6rg;yal6sra, emelje fel a kezet. Meg6llapitom, hogy a
brzottsfig egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.

l/2017. (lll.22) sz. MFI(B Hatirozat
A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 3 igen szavaztttarl egyhangrilag, ellenvdlem6ny 6s tartr5zkodfs n6lkiil
elfogadta.

Nagyn6 Varga Katalin
Felk6rem dr. Erdei GSbor urat, hogy ndh6ny sz6ban ismertesse a kutat6si eredmdnyeket.

Dr. Erdei G6bor ti$ekoztatttst adott az

dvltala

k6szitett tanulm6nyr6l.

Nagyn6 Varga Katalin

Kciszonjiik. Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban k6rdds, dszrev6tel? Nincs. Krjvetkezo
napirendi pontunk a2018/2019-es tandlvre vonatkoz6 szakrnaszerkezetijavaslat megtdtele,6s
a tanulm6nyi osztdndijjal thmogatott szakkdpesit6sek kordnek a megvitathsa. Ezekhez a
javaslatokhoz kikiildtiik a segit6, 1[p6,gat6 anyagokat, thjekoztat6leveleket. Az ritmutat6val
kapcsolatban arnyi javit6st tenn6k, hogy az elso oldalon az 6vsz6mot elirtdrk a trarrrnadik
bekezd6sben. Helyesen a d6tum 201812019-es tan6v. Kiktildttik az'0tmutat6t, ami segil.sdget
adott neki.ink ahhoz, hogy ezeket a ja.vaslatokat hogyan dolgozzuk ki, hogyan k6szitstik el
azokat a thbltnatokat, amit majd ju'raslatk6nt tov6bbkiild6sre keri.ilnek. Ez: az utncvtat6
gyakorlatilag az elozo 6vhez hasonl6. El6szdr javaslatot tesztnk az iskolarendszeni kdpzese
vonatkoz6 szakmaszerkezetre, a hi6ny-szakk6pesit6sekre, 6s v6gtil az iskolarendszeren l<iviili
szakmaszerkezetre. A javaslatot Sar:kar1i Zsolt koll6g6m dolgozta ki, nagyon alaposan, melyet
mindenkinek id6ben megktldcitt 6ttekiintdsre. Ezek igen terjedelmes anyagok. A kidollgoz6s
sor6n figyelembe vettiik mindazokret az adatokat, inform5ci6kat, statisztikai jellegu
adatb6zisokat, amelyeket be tudurrk 6piteni a rendszerbe. Ezek mellett term6szetesen a
bizotts6g tagjait6l kapott adatok, 6szrev6telek is felhasznillilsra keri.iltek. Ilyenek pdld6ul a
munkai.igyi kozpont adatai, a kdzponti statisztikai hivatal adatai, a vfirhata demogr6fiai
v6ltoz6sokat. Figyelembe vettiik azt, hogy milyen beruh6z6sok v6rhat6ak az elkrivetkei;endo
id6szakban itt a megydben, 6s ez a beilskollzilsi ar6nyokat 6s ir6nyokat hogyan befolydsolja,
illetve a gazdasilg szakk6pzdsre vonatkozS igenyeit. Ezen kivtil be6pitettiik azokr.a,k a
szakmai sz<ivets6geknek a k6r6seit, akik r6sz6r6l megkeres6s 6rkezett hozzitttk. Et,bben az
2

6vben meglep6en sokan kerestek meg minket ilyen jellegri k6rdssetr. Ezekrol a
megkeres6sekrol sz6l6 anyagokat, levefeket egyr6szt megkiildtiik a bizottsdg tagetinak,
m6sr6szt pedig most
kiosztottuk. A MAV rlszercllrkezett megkeres6s, hogy milyen szakk6pesft6sekre vonalkoz6
javaslatot v6rnak. A Vizikcizmri Szovets6g ki.ilddtt egy list6t, hogy szakk6pesitdsekre
vonatkoz6an milyen ig6nytik lenn,g. Ezen kiviil a Foldmriveldsi.igyi Minisztdrium
Agr6rszakk6pz6si Fooszt|lydr6l is kaprtunk egy anyagot. Az emlitetteken kiviil megkeresett
benntinket a Magyar Gumiipari Szovets6gnek az elncjke, speci6lis igdny6vel. Ezeket mind az
6ltalunk kikiild6tt anyagba be6pitetttilk" Igyekeztilnk egy olyan anyagot ossze6llitani, ami
tiikr<jzi a gazdasdg igdnyeit, hiszen itz osszefilit6sn5l figyelembe vettiik az:t a kdrdoives
felm6r6st, amit minden 6vben elv6gezr a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Kereskedehni 6s
Iparkamara. A megy6ben megkdrdez;tiili a gazd6lkod6 szervezetek egy re:rzet, hopSy az
elk6vetkezendo id6szakban melyek azok a szakk6pesitdsek, amelyekre a legink6bb sziiks6g
lesz. Ezekbol k6sztilt egy osszesit6s, e,lemzds 6s 6r16kel6s. Ezen kivtil a pillyakezdo fiatalok
v6lemdny6t 6s tapasztalatait is be6pitetti.ik. Nagyon szerte6gaz6 voh az az adatl>inis illetve az
informdci6, amivel dolgoztunk. Fo szr:mpontunk az volt, hogy a gazdasilg igdnyeit vegyiik
figyelembe. Az ritmutat6 ki is hangririlyozta, hogy ne az iskol6knak az ig6nye keriiljon
elotdrbe, hanem a gazdasdg6, hiszen az lenne a l6nyeg, hogy amikor a tanul6 kikerdl az
iskol6b6l, akkor m6r munkahelye legysnr. Ugyanakkor olyan megfelel6 k6pzetts6ge legyen,
amivel ezeket a feladatokat el tudja l6tni. A munkamenettnk az lewte, amit m6r az elozo
6vekben is alkalmaztunk. El6szor az iskolarendszeri kepzesre vonatkoz6 szal<rnaszerkezeti
javaslatot t6rgyaljuk meg. Azutitn a hidny-szakk6pesit6sekre vonatkoz6 javaslatot, ezt
kdvet6en az figazati javaslatot, vdgiit pedig az iskolarendszeren kiviili szakmaszerl<ezeti
javaslatot. Csak azzal kapcsolatban ktiriink vdlemdnyt, ahol nem 6rtettek egyet az ilItalunk
kidolgozott javaslattal. Nem megytink egyesdvel vdgig, hiszen nyilv6n amiben egyet6rtds van,
azt felesleges elemezgetni. Azokra a szal<kdpesit6sekre kell kit6rni, ahol a besorol6st nem
tartj6tok megfelel6nek. Id6krizben meg;kaptuk Dr. Rezs6fi Istvdn m6dosit6si javaslata, melyet
ismertetiink. K6rem, hogy vegytik el6r;zdr el6 az iskolarendszeri szak,k6pesftdsre vonatkoz6
szakmaszerkezeti j avaslatot. V an- e valakinek mo do sit6 j av aslata?
Sarkadi Zsolt

Dr. Rezs6fi Istv6nt6l 6rkezett ezzzel kapcsolatban

m6dosit6 javaslat.

Az

asrztalos

szakkdpesit6st mi a korl6toltan t6mogatott kateg6ri6ba soroltuk, melyhez keretsz6nLot is
meghat6roztunk. A m6dosit6 javaslat szerint az asztalos szakkdpesitds a korlatlanul
tdmogatott kateg6ri6ba keniljdn at. M6dosit6 javaslatukat azzal indokolt6k, hogy a
munkaiigyi kdzpont nyilv6ntart6:sdban kev6s olyan v6gzetts6gti van, aki ezz:el a
szakkdpesit6ssel bir. Akik vannak, azc,k tdbbs6g6nek is elavult m6r a tud6sa. Ezdrt gorLdolja
rigy, hogy c6lszeni lenne ezt a szak.dpesit6st korl6tlanul t6mogatott kateg6ri6ba javasolrri.

Nagyn6 Varga Katalin
Ki az, aki ezzel a m6dosit6ssal egyetdrt? Van-e m6g k6rdds, javaslat? Nincs. Szavazzunk.
Szavazds: K6rem a bizottsdg tagjait, emelje fel a kezet, aki elfogadja a 20I812019-es tandv

megyei iskolarendszerri szakkdpz;6si irdnyaira 6s beiskol6z6si arhnyaira,

a

szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre vonatkoz6 bizotts6gi javaslatot azzal a m6dosf t6ssal,
hogy az asztalos szakkdpesites korl6tlarrul t6mogatott kateg6ri6ba kertiljOn.

MFKB Hat6rozal:"
A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei lFejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsrlg 3 igen szavazattal,
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6z;kodds n6lktil elfogadta a201812019-es tan6v megyei
iskolarendszerii szakk6pz6si irfnyaira 6s beiskol6z6si arfnyaira, a szakk6pesit6senkdnti
szakmaszerkezetre vonatkoz6 bizottsfgi javaslatot tartalmaz6 tiblflzatot, azz:,al
m6dositfssal, hogy az asztalos szarkk6pesit6s a korlStlanul tdmogatott kateg6:ri6ba^
keriilj0n 6t.
212017. (111,22.) sz.

Nagyn6 Varga Katalin
A hidny-szakk6pesit6sekre vonatkoz6 javaslatnill az ritmutat6 eloirja,hogy 25 szakk6peslt6sre
kell javaslatot tenni.ink. Leirja tov6bbdr, hogy ennek a 25 szakk6pesit6snek milyen leg'yen a
megoszl6sa (18 db szakkdz6piskolai, ezen beliil h6ny n6i szakk6pesit6s legyen, T db
dretts6gire 6ptil6 legyen, ezen beltil 3 ,Cb noi szakkdpesit6s) L6nyeges tov6bb6,hogy rnilyen
sorrendben ttintetjiik fel ezeket a szakJ<6pesit6seket. Ezek alapjfun az fuilnymutat6sok alapjan
6s a rendelkez6sre 6116 adatok, inform6ci6k, illetve a mdr dssze6llftott tdblilzat al,apjan
kidolgoztuk a hiilny-szakk6pesit6sekre vonatkoz6 javaslatot. Arra k6rlek titerket, hogy ezt
6ttekintve jelezz5tek amennyiben valamivel nem 6rtettek egyet.

Szfnt6Imre
Nagyon egyben van

a

javaslat, 6n teljes m6rt6kben egyet6rtek a kikiildcitt javaslattal.

Gulfcsi Mihfly
Akik ismernek, azok tudj6k, hogy a. mezogazdas6gban dolgozom, nyilv6n azt ismLerem
jobban. Elfogults6g l6vdn a mezogazdas6gi szakm6kat 6n e16r6bb hoznitm, de elfogadom a
javaslatot, hiszen megalapozott sz6rnoh alapjdn lett kialakitva a sorrend. A javaslatban trenne
vannak azok a hi6nyszakm6k, amelyek a megy6b en a mezo gazdasdgot 6rintik.

Kerezsi Istvfn
Hi6nyolom az illlatteny6sztdst a 1ist6r6l.

Sarkadi Zsolt
szerepel az 6llatteny6szt6s. Az 6llattart6 szakmunk6s 6s az
fiIlattenyeszto 6s 6llateg6szs6gtigyi tr:chnikus szakk6pesitdseket korl6tozottan t6mogatott
kateg6ri6ba soroltuk, a javasolt keretsziimok v6rhat6an elegend6ek lesznek.

Az FM javaslatdban nem

Nagyn6 Varga Katalin
Van-e m6g 6szrev6tel, javaslat? Nincs. Szavazzutk.
Szavazds: K6rem a bizottsfug tagSait, emelje feI a kezet aki elfogadj a a 201812019-es tandv
megyei k6pz6si irhnyaira 6s beiskol6zhsi ardnyaira, a szal<k6pesitdsenk6nti szakmaszerke>zetre
vonatkoz6 bizotts6gi javaslatot tarta\maz6 tdblilzatban szerepl6 hi6ny-szakk6pesit6seket.
312017. (111.22.) sz.

MFKB Hatirozat

A

Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei lFejleszt6si 6s K6pz6si Bizotts6g 3 igen szavaztattal
egyhangrflag, ellenv6lem6ny 6s tart6z,kodds n6lkiil elfogadta a201812019-es tan6v megyei
k6pz6si irfnyaira 6s beiskolilzhsi ar$nyaira, a szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6 bizottsigi javaslatot tartalmaz6 tihlilzatban szerepl6 hi6nyszakk6pesft6seket.

Nagyn6 Yarga Katalin
Megkapta mindenki a 20I812019-es tan6vre vonatkoz6 ilgazati javaslatot. Van-e Valalkinek
hozz|fiizni v al6j a? Nincs. Szav azzunk.
Szavazfls: K6rem a bizotts6g tagj ait, ernelj e fel a kez6t, aki elfogadj a a 2018120 1 9-es tandvre
vonatkoz6 ilgazatijavaslatot tartalrnazl6 thbllzatot, K6rem, emelje fel akezet, aki nem drt
egyet, 6s v6giil az, aki tart6zkodik.

(II1.22.\ sz. MFKB Hntilrozarl
Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6siBizottshg 3 igen szavaz:,attal,
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tarll6zkodfs n6lkiil elfogadta a 201812019-es tan6vre
vonatkoz6 ilgazati j avaslatot.
412017,

A

Nagyn6 Varga Katalin
Vdgiil az iskolarendszeren kiviili szaktnaszerkezetijavaslatot t6rgyaljuk. A javaslatot s:rintdn
megkapt6tok. K6rem, jelezzetek amennyiben van amivel nem drettek egyet. Rezsofi urr5knak
ebhez nem volt m6dosit6 javaslatuk. Van-e valakinek m6dosit6 javaslata? Nincs. Szavazzunk.
Szavazfs: K6rem abizottsilgtagait, emelje feI akezdt, aki elfogadj a a201812019-es tandvre
vonatkoz6 iskolarendszeren kfviili sza.kmaszerkezetijavaslatot tartalmaz6 thbllzatot. K6rem,
emelje fel akezdt, aki nem 6rt egyet, 6s v6gtil aki tartozkodik.
512017. (II1.22,) sz.

MFKB Hatfrozall

A

Szabolcs-Szatmrir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsrig 3 igen szavazattal,
egyhangrflag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodds n6lkiil elfogadta a 2018/2019-es tan6vre
vonatkoz6 iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezeti javaslatot.

Nagyn6 Varga Katalin
A hatfirozatoknak megfelel6en Sarkadi Zsolt el6kesziti a Szabolcs-Szatmftr-Bereg Megyei
Fejleszt6si 6s Kdpz6si Bizotts6g javaslat6t 6s az eloir6soknak megfeleloen tovribbitja az
illet6kes szerveknek a megadott hat6rid6n beliil. Az egyebek napirendi pontra rritdrve,
bizonyina eml6keztek arra, hogy elkriszitettiik egy p6r 6vvel ezelott a megye szaklpzes
fejleszt6si koncepci6j 6t, amit 6ltal6ban 6vente aktualizilltunk. Az idei 6vben rigy gondrcljuk,

hogy ism6t sziiksdges a dokumentum 6ttekint6se 6s aktualizfii.rrt.

Szeretndm

hozzhjtrulilsotokat k6mi ahhoz,hogy a megye szakk6pzds fejleszt6si koncepci6.j6t 6tn6zossuk,
6tdolgoztassuk 6s aktualiz6ljuk. Ha ezz,el egyetdrtettek, akkor szavazzhtok meg.
Szavazisz Kdrem a bizottsfig tagjait, emelje fel a kezet, aki elfogadja, hog;g a 2017 ewe
vonatkoz6 megyei szakk6pz6si koncepciot a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei KereskeCehni
6s Iparkamara elklszitse. K6rem, emelje fel a kezet, aki nem 6rt egyet, 6s v6giiLl aki
tart6zkodik.

MFKB lJathrozal
A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 3 igen szavazcattal
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartfizkodis n6lkiil elfogadta, hogy
szakk6pz6s^
fejleszt6si koncepci6 aktualtzillfisra liertiljiin, melynek koordinfci6s feladatarit az M.FKB
612017. (111.22.) sz"

munkaszervezete biztositsa.

Nagyn6 Varga Katalin

Azeft is fontos ez, mert folyamatosan alakulnak a foglalkoztatdsi paktumok, amitren a
kamarftk, mint egytittmrikod6 pafinerek vesznek rdszt anyagi tdmogatils n6lktil. Folyamalosan
keresnek meg minket, 6s k6rik a fcrglalkoztat6sra vonatkoz6 inform6ci6inkat, k6rd6ives
felm6rdseink eredm6nyeit. Mi inten:ziven bedolgozunk ezekbe a paktumokba 6s itt a
szakk6pz6s-fejleszt6si koncepci6 6ltal meghatdrozott adatokra 6s informrici6kra is sztilks6ge
lesz ezeknek a paktumoknak. Mindenk6ppen fontosnak tartjuk, hogy ezt az idei dvben
6ttekintstik,6s megn6zzik,hogy melyek azokaz adatok, amiket javitani illetve aktualizillni

kell. Termdszetesen az 6szi bizottsfgi iil6sen az aktualiz6lt koncepci6t ismertetjtik. Az MFKB
mtik0dtet6s6re kapunk t6mogat6st, melynek dsszege az 6vek ior6n ldnyeglsen csdkkent.
Ennek ellen6re m6g mindig van keret arra, hogy a szakkepzeshez kapcsol6d6 tanulmtrryokat
kdszitsiink. Amennyiben van olyan tdma, amit szeretn6tek kidolgozni, k6rlek keresseteli meg
minket. Kdszdndm abizottsdgtagjainak a r6szv6telt.

k.m.f.

,Ub
Kissnd Kalakai Henriett
jegyzrikdnyvvezeto

