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1.

:

Tfijdkoztato az MFKXI 2017.6vi tev6kenys6g6r6l
Eltiterj eszto : Nagynd V'arga Katalin

2. A

rnegyei szakk6pzdsi helyzetenek 6rt6keldse
k6pvisel6ivel, a meghivott szak6rt6kkel
Eloterjeszt6: Nagyn6 Varga Katalin

3.

Egyetrek

a

megyei sz;ak1<6pz:6si centrumok

Nagyn6 Varga Katalin
Kciszdndm, hogy megtiszteltdtek jelenldtetekkel az iil6st 6s meg6llapitom, hogy az i.il6s
hatdrozatk:ep,es. A napir:endi pontok alapjtn ezerT az iildsi.inkdn kp;tiirozitto! nem kell hoznunk.
Kciszdntdln ia h6rom szakkdpzdsi centrum vezetojet. Egy 6,,uvel e>zelott tal6lkoztunk igy ebben
a kdrben. MiL most fgy gondoltuk, hogy nem kdriink toletek kiilon el6ad6sokat,tiljekoztat6kat.
A mai napot mi arra slztinniink, hogy kotetlentil besz6lgessi.ink egymdssal a probl6m6kr6l, a
feladatokr6l 6s a lehetosdgel.rr6l. Rem6lem, hogy hasznosan triltjrik majrl el ezt a delellttdt. Az
MFKB felladatell6tilsdval ka;pcsolatban szeretndm elmondani, hogy abi;zottsdg ebben a:z 6vben
is a tdrv6nyileg ftbizott fellarlatokat hatdridoben teljesitette. Ebben az elxben is meghoztuk
javaslatunkat a beiskctlinilsai ar6nyokra 6s ir6nyokra, illetve a hi6ny-szakk6pesitdsekre
vonatkoz6an. Aktualiz6ltuk a megye szakkdpz6s fejleszrtesi strategiSlfit mely a kamara
honlapj6n nregtalflhat<i. Kdszitettiink k6t tanulm6nyt a szalkkr5pzdsekhez kapcsol6d6an,
melyek szirrt6n megtalSlhirtriak a kamara honlapj6n. Tehft ha b6rmilyen el6ad6shoz
sziiksdgetek van 16, akkor szeretn6nk figyelmetekbe aj6nlani. l(iosztottunk kiadvrinyokat, a
legfrissebb a Szakma-tdr hiadvdny, ami a fiatalok piilvaorient6ci6s tevdkenysdgdt ds a
szakmav6lasztdsilt segil;i. Ldrthatj6tok mdg az MFKB-k tevdkenysdg6nek pz <isszefoglatojat a
2015-os 6'vr6l. Sajnos e,bben az 6vben m6r ilyen kiadv6ny nem k6rsztih;. Oszint6n sz6lva nem
tudjuk, hogy az MKFB-k sorsa mi lesz. A szakk6pzdsi trirvdny viiltoz,6sa, fog ir6nyt mutatni
ezzel kapasolatban. A kamLara p6lyaorient6ci6s tev6kenys6gdre szeretndm m6g felhivni a
figyelmet, amiben nagyon sokat egyi.ittmtikcidtiink a szakkdpz:6si centrumokkal, illetve
ktildnbdzdr pftlyavillaszt6si ki6llit6sokon jelenti.ink meg, el6ad6sokat tar1ottpnk, ds versenyeket
t6mogattunk Ezekre a:z elkcivetkezendo id6szakban is n1,i1s11rk lesziink. A kovetkezo evi
frnansziro:zdsii ir6nymutat6scrkat janufnbankapjuk majd meg. Ugy g;ondolom, hogy abizottsitg
egyiittmrikOddse megfirlel6 volt, 6s j6 kapcsolatot sikeriill, lcialakitani a szakk6pz6si
centrumolr:ka.l. Bizom benne, hclgy a jdvoben is igy lesz. Emyit szrlrettem volna rdviden
mondani, 6s v6rom az dtleteket, javaslatokat, vdlem6nyeket. Etotte aizonban kdrem, hogy a
napirendi pontokat fogadja el a bizotts6g.

Szavazist trl6rem a b'iz<>tttsdg tagart, aki egyet6rt azztrl, hogy a meghiv6ban szerepl6
napirendi pontok megrlSrgyal6sra keriiljenek, emelje fel a keziit. I\4eg611apitom, hogy a
bizottsdg egyhangrilag erlfogardta a napirendi pontokat.

(XI.07) sz. MFKI| }latirozat
A Szabolcs-lSzatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizotts{g a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 iigen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lemrlny 6s tart6zkod6s n6lkiil
elfogadta.
912017.

Dr. Rezs6fi ltstvfn
R6gen az RFKB-ban 60 fo tan6cskozott, most az MFKB-ban 5 f6. A jogositvdnyunk egyre
kevesebb.

Nagyn6 Varga Katalirr
Igen. Az IRFKB idejdn mdg ddnt6si jogkortnk volt, meg decentraliz 611:. pdlyazat is volt. Most
javaslatokat tesziink csak, nincs decentralizillt pdlydzat. Iiolyamatosan csrjkkennek a
jogositv6rryok. Mindenesetre a kamarai k<jt6dds megvan ugyanfgy, mint a Munkaiigyi
Kdzponttal val6 egy0ttrnrikeidds.

Gurb6nn6I'app M6ria
Szeretn6m rnegerirsiteni mindazt, amit Katika elmondott. Kifejezetrten j6 a kapcsolata a
Nyiregyhlizi Szakepzdisi Centrumnak, ha nem is kimondottan az: MIrKE-val de a tagSaival

kiilcin-ktilnn. Szeretn6m megkciszonni a tttmogat6 segftsdget, merrt rigy gondolom, hogy a
nyfuegyhdz:i;szaId<ei:pzesi centrum l6trejdtte otaigaz ez. A kr:retsz:6mok Jkiafakitris6ba mennyire
van beles:t6lSsotok? Illetve szivesen v6rjuk a javaslataitok.at arra vonatk gz6an, hogy milyen
szakm6t kellene kdpezni. Iizeretn6nk sz6 szerint Oo-6lrg&n venni, hogy a munkaer6piac
ig6nyeinek megfelel6en indftsuk a k6pzdseinket. Mi t6bb f6rumon tal6lkozunk, 6s a
foglalkoztatilsi paktumok kapcs6n domborodott ki az, hogy a nagyvdllalatokkal kellene
er6siteni a kapcsolatot. Novernber 22-en is szerveztink eg:r illllsbiirzetl a Wesseldnyi Mikl6s
Szald<6pz(> .[skol6llan, mel,yet tdbb c6lra is szeretndnk felhas:zn6lni. Hivtunk riltal6nos
iskol6sokat, kdz6piskol6sokat is. Tiszavasv6riban november 15-6n s:zerveziink tllilsbdrzeL.
Innovativ konferencifit szeweziink a Microsoft tdmogatdsfval, melyre szeretn6nk cdgeket
meghivni, antihez akaroara segits6g6t k6rn6nk. Jelenleg egy intezl<ed6si terven dolgozunk, a
paktummal Jkapcsolatban, hLogy a kapcsolatfelvdtelt hogyan lehot err6siteni a c6gek F{R.eseivel. Rem6lem, hogy lesz kezzel foghat6 eredmdnye.

Dr. Rezsdfi llstvdn

ir

szorgalmazta ezt. lJgy l6tom, hogy a mikro kkv-k erbbp befoghat6k, de a
nagyok nem' A nagyokt6l rig5y kell kicsikarni az inform6ci6t, hogy mire van szi.iks6giik k6z6p
vagy hosszri t6von. De ez nenl a szakk6pz6si centrumok dolga szerintem. Ezt a paktumnak a
Polg6rmester

dolga.

Nagyn6 Varga Katalin
Mi most azon dolgozurk, hogy el6vessziik a kdrd6iveket, amiket k6sz:ittink tdbbek koz<jtt a
nagy c6gekkel. Ezekb6l keiszitiink egy olyan kimutat6srt, hogy milyen igdnyt adtak le.
Polg6rmester rir is l6ssa tisztrln, hogy amikor megkdrdezziik 6ket, mit nyilatk oznak.

Sarkadi Zsollt

A nagy c6gekkel vm m6g egy probl6ma, amir6l m6r beszdlttink 6s a ktird6ivezdsnll is sz6ba
keriilt. Amikor aztkdrdezziik, hogy milyen munkav6llal6kra van sziiksr6giik, akkor 6ltal6ban
k6t nagy katerg6ria keriil e16, a8 6ltal6nost v6gzett vagy 6rettsegizett rnunkav6llal6. Nagyon
kev6s esetbe.n van sztilcs6grffik kifejezetten szakkepzett munkalz6llal6ra. tgy nagyon nehez
me ghatfir o zni, ho gy mi lyen s z akmunk6s o kat k6p e zztink.
Rostds Jiinosi
M6t6szalkdn ott vannak az oprtikai c6gek, Nyirb6torban a Coloplast 6s t6nsai. K6t 6s f6l 6ve
birk6zom veltik, meg mindig nem sikeriilt kital6lniuk, hogy mit s:zeretn6nek.

Dr" Rezsdfi Istvdn
Ene kellene felhaszn6lni a nLyliregyhilzi

6s megyei paktumot.

Ytzer Zoltim
Nekiink a rM6v-val sikertirlt egy nagyon j6 kapcsolat<tt kialakitani, mely rigy nez ki
mriktid6kepers lesz, Megemliten6m, hogy nincsenek krinnyti heJlyz;etben a szal<kepz6 iskol6k
mi6ta lerOvidtilt a szakklpz<isi ido. A v6llalkoz6sokndl gyakori ar kritika, hogy nem megfelel6
az a gyerek itnyag, ami kikerillhozzhjuk. Sok minden megmozdult, mindenki keresi a helydt.
Az a v6lern6nyem, hogy p6lda 6fi6kn dz, ahogy a Szabolos-S:zatm6r-Bereg Megyei
Kereskedelrri 6s Iparkamara 6s a szakk6pz6si centrumok egytittmrikodn.ek.

Gulicsi Mihdly
Kdsz<incim a. lehet6s6get.

En egy kicsit m6s szfdr6b6l jcittem, a termeldsbol. En m6shogy

l6tom a dolgokat. A termeldsi oldalon vannak gondok 6s probl6m6k,

melyek
Az MFKB iil6sek nagyon j6l szerve:zettek. J6l kidolgozott
anyagokat kapunk. Elmondiuk a v6lem6nyiinket, de nagy befoly6sol6si lehetos6gi.ink nincs.
Nap mint nall szembestiliink azzal, hogy nincs villanyszerel6, nincs lakatos, nincs hege szt6. A
fiataloknak nagyon hirlnyosr a szaktudSsa. Az elmult alklalommsl is elmondtam, ha nem
lenndnek nyugdijasok a mii szfuit6 i.izemiinket be kellene zdmt. Nem jonnek a fiatalok
dolgozni" Kinek a felel(iss6ge az, hogy nincsenek megfelel6 szakernberek? Vissza kell menni
az 6ltal6nas iskol6ba, a sztil6i hazba. Most vagyunk itt egy p6ran, de mondjuk meg 6szintdn,
melyiktink irhnyitan| ezeklbe a szakmdkba a gyermeket? Az 6ltal6nos iskoliban l6v6
gyerekanyag annyira buttul, .hogy driilni lehet, hogy ha 8. osztdly ,rdg6re megtanul n6melyik
olvasni 6s irni' Hogy r,6rhat6 e.[, hogy ilyen gyerekek egy-eg,y sizal<tndIj6l elsaj6titsanak.
Annak az ak6t is meg kell vizsg6lni, hogy a nagyobb villlalkozds;ok. midrt nem fogad6 k6szek
a gyakorlati oktatdsra. Az iitalam ismert v6llalkoz6sok azon kinl6drirak, hogy hogyan
szerezzenek munkaer6t" Sajnos mdr nem nagyon v6logatnak. A paktunrLot teljesen nem lStom
6t, de iltfed6sroket 16tok. 6sszeg5ezve rigy l6tom, hogy a vdlerndnyiinliet le kellene irni.
visszavezethretoek

az

dktatdtsra.

Nagyn6 Varga Katalin
Nincs ezzel rsemmi probl6m.a, azdrt vagyunk
jellegti kritildinak helye van.

itt, hogy megbeszdljtik a {olgokat. Az

epito

Dr. Rezsdli Istvrin

A gyerek alupanyagr6l nem tudom, mit lehetne leirni. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, nem
tudjuk a s:ziil6ket befol'yiisolni. A kormdny el6gg6 sztikftette a fe,ls6oktat6sba val6 bejut6s
felt6teleit, ezztel terelni pr6bdlja a szakk6pzdsbe az embereket. A:z alapoktdtt1shoz nem igazfn
nyultak hozzzil. B esz6liinlk a p robldm6r6l folyamato s an.
Nagyn6 VargJa Katalin
Dr. Rezsofi l.stv6n az el6za MFKB til6sen tartott a paktrrrmokr6ll egy Qload6st. Brirmikor
szivesen adunk er6l rt6i6koztat6st, a honlapunkon is megtal6that6ak alapinform6ci6k.
Leirhatjuk a vdiemdnyiinket, de meg kell fogalmaznunk pontosan s:zakmailag mit szeretndnk,
6s kinek ktildjtik el? Ha 'valarnitmegfogalmazunk, annak nagyon m<>galapozottnak kell lennie

ds indokolnii is

kell. A v6naszrt6sok ut6n lesz egy szakk6pz(lsi tcir:vdny nn6dosit6s. Abb6l ki fog

derUlni, hogy azMFKn]-nak milyen feladata lesz.

Szfnt6Imre
Az a v6lem'6nyem, hogy ehben a form6ban az MFKB nem tu<lja eldrni, keresztiil virri azt,
amit szeretn,e. Uj alapokra kellene helyezni. Ori6si munk.6t v6gez Sark4di Zsolt 6s Nagyn6
Yatga Katalin 6s Dr. R.ezsdfi Istv6n is. Elvont6k a jogkdriiket.'Vagyulk, de nem sok 6rtelme
van, hiszen rninden 6vtren jelentds mdrtdkben feltilirj6k javaslatainl<at.

Ylzer Zoltiln
M6giscsak eljdviink, mert a besz6lget6sek

sor6n jcinnek

ki a probl6rn6k,

Sarkadi Zsolt
Az MFKIB minden 6vben meg.hozza a javaslat6t. Ez minden megytlben megtcirt6nik. Azt
gondolom, trogy a bizotts6pl ds a munkaszewezete, akamara munk6jlit is dics6ri
az,hogy a
tavalyi 6vet lesz6mitva az e\azo dvekben tal6n a mi megydnk volt az, ahol a legkevesebb
6s
legkisebb athny:iu v6lto,ztat6s tdrtdnt a bizottsdgi javaslat, illetve a k6r;6bbi korm6nyrendelet
kdzdtt.

Nagyn6 Varga Katalin
Ugy gondlolcm, hogy az, trtogy id6nk6nt iisszejdvtink az nerrt tL6trfnyos. Kimondottan j6
lehet6s6g a veletek val6 lepcsolattart6sra. Azt hiszem, hogy a bi:zotts6g idei munkajat
kives6ztiik, az eddigi treszelgetds sor6n minden elhangzott, anit a m,6sodii napirendi pont
keretei k<iz0tt szerettem volna elmondani.
Szavazflsz K-6rem a bizottsit61 tagait, hogy emelje fel a kezdt, aki a bizotts6g 2017.
evi
munk6j6nak dsszefoglall6 6rrt6kel6s6t elfogadja. Meg6llapitom, hLogy abizattsitgegyhangrilag
elfo gadta az dsszefo glal6t.
1012017, (XI.07) sz. MIIKB Etatirozst
A Szabolcs-lJzatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg, a Szabolcs-Szatm6rBereg Meg;rei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 2017. 6vi munhdjflnak iisszefoglal6
6rt6kel6s6t meghallgatta, uzt 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s
tartflzko d.dts n 6lkiil elfo gadta,,

van-e m6g vralakinek kd:rddsrs? Koszd,n 6m abizotts6g tagjain ak a r6szvd,tell. Az tildst bezrirom
6s megkezdhrlto a jelenl5v<j szakdrt6kkel a szakmaikonzultzicio.
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