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napirendi pontok

:

1.

420l912020-as tan6v szakmaszorkezetdre, valamint a szakiskolli tanulmrinyi cisztiindijjal
t6mogatott szakk6pesit6sek kdr6rg vonatkoz6 bizottsdgijavaslat elfogad6sa
Eload6: Nagyne Varga Katalirr

2.

Egyebek

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel 6s szeretettel kdszontdm a Megyei Fejleszt6si 6s l(6pz6si Bizotts6g megjelent
tagjait az idei els6 iil6stinkon. Ahogyan azt megszokhattuk azr, el6z6 6vekben, az id6n is
m6rcius 31-ig kell megtenntink a javaslatot a napirendekben feltiintetett iskolarendszeri 6s
iskolarenclszeren kivtili beiskolSzSsokra vonatkoz6an, tov6bbli a hi6ny-szakk6pesit6stlt
tekintet6ben. Mint azt mindny6jan tudjuk a bizotts6g letsz6ma:5 .[6, melyb6l jelen vagyurrJ<
n6gyen" Ez alapjlnmeg6llapitom, hogy abizottsSghatitrozatkepers. Koszdntdm a tan6cskoz6.si
jogri deleg6ltunkat, Kerezsi Istv6nt, meghivott szak6rt6nket, Dr. Ilosvai Istv6nt, 6s
koll6g6imat, akamarai munkat6rsalat, Kissnd Kalakai Henriettet, Kajdy J6zsefet 6s Sarkadi
Zsoltot. Dr. Rezs6fi Istvdn ir jelezJe, hogy sajnos nem tud r6sz;t venni a mai til6sen, de a
javaslatokkal dsszeftigg6 6szrev6teleit elkiildte nekiink, melyekr6l a k6sobbiekben m6g sz6lnLi
fogok. Jegyz6konywezet6sre ferlk6rem Kissn6 Kalakai Henriettel., rem6lem senkinek nincs
ellenvet6se a jegyz6kdnyvvezet6 szem6ly6vel kapcsolatban! .A meghiv6t 6s a napirendi
pontokhoz kapcsol6d6 anyagokat j6vaI az iil6st megelozoen kildildtiik abizottsirg tagiainak
tanulmfnyozdsra. Els6 k6rd6sem, miel6tt r6t6m6nk a napirendi po.nlokra, hogy egyet6rtettek-e
a napirendi pontokkal? Van-e ezen kivtil b6rmilyen napirend:i pont javaslat, hozzitsz6l6:;
v6lem6ny? Ha nincs, akkor k6rem a bizottsilgot, hogy szavaz:.zunk a napirendi pontok
elfogad6s616l.

Szavazhs: K6rem a bizottsSg tagjait, aki egyet6rt azzal, hogv a meghiv6ban szerepl6
napirendi pontok keriiljenek megt6rgyalSsra, emelje fel a kezzlt. Meg6llapitom, hogy a
bizottsitg egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.

ll20l8. (III.20) sz. MFKB Hathrozat
A Szatrolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Fejleszt6si

6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 4 igen szava4attal egyhangflag, ellenv6le,m6ny 6s tart6zkodds n6lkiil
elfogadta.

Nagyn6 Varga Katalin
Ha nincs egy6b javaslat, akkor kezdjiink bele 6s ndzztjk az elso napirendi pontunkat, amely a
201912020-as tan6vre vonatkozr6 szakmaszerkezeti javaslatra vonatkozik. A javaslatokkal
kapcsolatban minden rendelkeztisi.iirkre 6116 dokumentumot elkijldtiink. Ezekkel kapcsolatban
m6dosit6 javaslatot csak Dr. Rezs6fi Istv6n rirt6l kaptunk. Miel6tt ezekre riit6rn6rrk,
megk6rem Sarkadi Zsoltot, hogy roviden sz6ban is t5j6ko:21;assa a bizottsfg tagSait a
j avaslattdtellel kapcsolatos tudni val6kr61.

Sarkadi Zsolt
Kdszonrim elncik asszony.

A megkapott ritmutirt6
;az
irdnymltatdsok, mrnt az
ugyanazo.k
6ttanulm6nyozhsautSnl6that6 vol1, hogy alapvetoen
elozo 6vekben. Fontos vtitozhs azonban hogy ebben az 6vben nincs lehet6s6g a korldtlanul
t6mogatott kateg6ria alkalmazlis|ia az iskolarendszeri szak(lp:zds eset6ben. Igy marad a
korlfutctzotlan t6mogatott 6s a hem t6mogatott kateg6ria. Az ritmutal6ban leirtaknLak
megfelel6en az elozo 6vekben l6tsz6mkorl6t n6lkiili szakkdpesit6sek esetdben id6n a
magasabb keretsz6mok alkafunaz6s6val lehet jelezni, hogy mely szakk6pesitdsek fontosah a
gazdashgszhm6ra. A tdbbi javar;latn61 ugyanazokazalapelvek, mint kor6bban.
En is

koszdntdk mindenkit;.

Nagyn6 Varga Katalin
Kdszcinom. Ahogyan az elozo 6vek gyakorlatdb6I k<ivetkezik, el6szor javaslatot teszijnk ztz
iskolarendszerikepzese vonatk,oz6 szahnaszerkezelre, ahi6ny-sz:irkk6pesit6sekre, 6s v6'gijI itz
iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezetre. A javaslatot isrnd:t Sarkadi Zsolt koll6gfm
ilIlitotta rissze a rendelkez6stinkce 6116 gazdas6gi, foglalkoztatf.si 6s oktat6si adatok alapjdn.
Mivel abizottstrg alapvet6en a munkaero-piaci ig6nyekre alapo'zzajavaslatait, igy az oktatrisi
adatok 6vatosan kertiltek becsertorn6zilsra. A korSbbi 6vekhez hasonl6an f,rgyelembe vetttik
azt,hogy milyen beruh6z6sok v6rhat6ak az elk<ivetkezendo idos:rakban itt a megy6ben, 6s ez;

a beiskol6z6si ar6nyokat 6s ir6nyokat hogyan befoly6solhartja. Ezen kivtil megfelel6
m6rlegel6st kdvet6en bedpitetttik azolsak a szakmai szdvetsr5geknek a k6rdseit is, akil<
rcszdrll megkeres6s 6rkezett hozzhitk. Ezekr6l a megkeres6sekrbl sz6lo anyagokat, leveleket
egyr6szt megkiildtiik a bizotts6g tagjainak, m6sr6szt pedig most is kiosztdsra kertiltek. A
Nyirsdgviz 2rt. reszer6l 6rkezett megkeres6s, hogy milyen srzakk6pesit6sekre vonatkozri
javaslatot v6rnak. A Vizikdznnti Szdvets6g ktildott egy lis1i6t, hogy szakk6pesit6sekre
vonatkoz6an milyen ig6nyiik lenne. Ezen kiviil
FoldrnLrivel6stigyi Miniszt6rium
Agriirszakk6pz6si Fooszt6ly5r6l is kaptunk egy javaslatot, ahogy azt mfir megszokhattuk. I1r5
szempontunk az voLt, hogy a gazdasdg ig6nyeit vegytik fig1'elembe. Az ritmutat6 ki is
hangsrilyozta, hogy ne az iskol6knak azigenye kertilj0n elot6rber, hanem agazdasdg6, hiszen
az lenne a 16nyeg, hogy amikor a tanul6 kikertil az iskol6b6l, akkor mar unkahelye legyer:1.
Ugyanakkor olyan megfelel6 k6pzQttsdge legyen, amivel ezeket ra f'eladatokat el tudja 16tni. A
munkamenettink az lenne, amit m6r az eloz6 dvekben is alkalmaztunk. El6szor az
iskolarendszeri kepzesre vonatkozo szak,tnaszerkezeti javaslatot t6rgyaljuk meg. Azutfin a
hi6ny-szakk6pesitdsekre vonatkoz6 javaslatot, ezt kdvetoen az iligazatijavaslatot, v6gii1 pedig
az iskolarendszeren kiviili szakrnaszerkezeti javaslatot. Csak azzal kapcsolatban kdrtnk
v6lem6nyt, ahol nem drtettek egyet az illtalunk kidolgozott .javaslattal. Nem megyiitk
egyes6vel v6gig, hiszen nyilv6n amiben egyet6rt6s van, azt feler;leges elemezgetni. Azol<ra. a
szakk6pesit6sekre kell kit6rni, ahol a besorol6st nem tartj6tok megfelelonek. Id6kozben
megkaptuk Dr. Rezs6fi Istv6n rnL6dpsit6si javaslata, melyet ismerrteti.ink. K6rem, hogy vegytik
el6szdr elo az iskolarendszeru szaS6pesit6sre vonatkoz6 szaknLa,szerkezetijavaslatot. Van-e
valakinek m6dosit6 javaslata? Ha nlncs, akkor szavazhsra bocs6t,cm ezt a javaslatot.

a

Szavazds: K6rem abizottsdg tagS4it, emelje fel akezet aki elfbgadja a 201912020-as tan6,v

megyei iskolarendszeni szak(6pz6si irhnyaira

6s

beiskol6z6si arilnyata,

a

szakkdpesitdsenkdnti szakmaszerkezetre vonatkoz6 bizottsfryijal'aslatot.

(III.20.) sz. MFKB Hatirozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 4 igen szavazattul,
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkodfs n6lkiil elfogarilta a 2019/2020-ass tan6v
megyei iskolarendszerii szakk6pz6si ir6nyaira 6s beiskokizisi arrinyaira, a
szakk6pesit6senk6nti szakmaszeikezetre vonatkoz6 bizottsiigi javaslatot tartalmaz6
thblilzatat.
212018.

Nagyn6 Varga Katalin

'e
azitmtfiat6 el6irja, hogy 2
a
nek a 25 szaK:eqlesit6snek
5
b n6i szakk6pi:sit6s, 7 db
megoszl6sa (1
szakk6pesit6s, ebb6l pedig 3 db n6i szakk6pesit6s). L6nyeges tovirbb|, hogy milyen
sorrendben tiintetjiik fel ezeket a dzakk6pesft6seket. Ezek alapj,6n az irdnynLutat6sok alapjdn
6s a rendelkez6sre 6116 adatok, inform6ci6k, illetve a mhr ossze6llftott t6bI6zat alapj[n
kidolgoztuk a hifuny-szakkdpesft6gekre vonatkozo javaslatot. l\rna k6rlek titeket, hogy ezt

A hiSny-szakk
kell javaslatot

6ttekintve jelezzetek amennyiben vplamivel nem drtettek egyet.
Sz6ke Attila
Volt id6nk iltnezni

a javaslatot 6s <irrimmel I6ttam,

helyet kapott a list6n. Mivel

hogy szhmos mezogazdasrigi szakma

is

alapvefoen agrilrmegy6rol besz6lin\:., ezt iidvdzit6nek tartom.

Gulfcsi Mihdly
agrhros szakm6knak 6ri.il6k, de v6lem6nyem szerint a 25 hiilny-szakk6pesit6s tril sok.
Tdbb olyan szal<rnht is l6tok a 1ist6p, ami 6rz6sem szerint csak a:rdirt keriilt bele, mert m6g volt
hely.

Az

Sarkadi Zsolt
Ugy gonclolom nem sok a huszondt szakk6pesit6s. Ami gonclot okoz 6vek 6ta, az aiz
rigynevezett noi szakk6pesit6sek krelyzete. A tipikusan n6i s:zakm6k tbbbs6g6ben nenl
min6siilnek hi6nynak, nem jelentkezik ki.ilonosebb munkaer6-piaci ig6ny irilntuk. Ezdrtnehlrhuszon<it szakmifi vilIasztani. Dr. Rezsofi Istv6n ir jelezte, hogy a kikiilddtt javaslatban
szerepl6 szakk6pesitdsek kdztil a vizepit6 szaktechnikust 6s a k6rpitost nem tlnogatja,
helyettiik javasolja, hogy keriilj0n vissza a list6ba a kert6sz 6s a villanyszerel6.
Nagyn6 Varga Katalin
Re z s 6 fi rir m6 do s it6 j avas lat6h o z v an- e val akinek ho zzifizni v al6j t0
Sz6ke

Attila

Magam r6szdrol tilmogatom, hogy a kert6sz visszakeriiljon a hi6ny-szakk6pesitdsek kdz6.

Szfntri Imre

En azt hiszem, hogy Rezs6fi rirnak megfelel6 inform6ci6i vannak, melyek alapjdn

a

v illtoztathstj avaso lj a. En e gyet6rtek vele.

Szavazfs: K6rem a bizotts6g tagSalt, emelje fel a kezet aki elfugadj a a 20l912020-as tandv
megyei k6pz6si irdnyaira 6s beiskof6zhsi ardnyaira, a szak6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkozd bizotts6gi javaslatot tartQlmaz6 thbllzatban szerepl6 hLifny-szakk6pesit6seket azzal
a m6dosit6ssal, hogy a vizepito szaktechnikus 6s a kilrpilos helyett a kert6sz 6s ia
villanyszerel6 keriilj on bele.
3/2018. (III.20.) sz. MFKB IJaffitrszat

A

Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 4 igen szavaztttal
egyhangrilag, ellenv6lemdny 6s tart6zkodis n6lkiil elfogadta a,',101812019-es tan6v megyei
k6pz6si irfnyaira 6s beiskol{nilsi arinyaira, a szakk6pesit6senk6nti szakmaszerkezetre
vonatkoz6 bizottsfgi javasl4tot tartalmazf ti'}lflzatban szerepld hi6nyszakk6pesit6seket, azzal a mddositdssal, hogy a vizfipitfi szraktechnikus 6s a kfrpitos
helyett a kert6sz 6s a villanyszerreld keriiljiin be a listfba.

Nagyn6 Varga Katalin
Megkapta mindenki a 20I912020-as tandvre vonatkoz6 ilgazati javaslatot. Van-e Valakinek
ho zzLfiizni v al6j a? Ninc s. S zav a:zztjnk.

Szavazis: K6rem abizottsdgtagjait, emelje feI akez6t, aki elfogaCjaa20l9l2020-as tan6vre
vonatkozri fugazatijavaslatot tartalynazo tdblftzatot. K6rem, emelje fel a ke:zdt, aki nem drl
egyet, 6s v6gtil az, aki tart6zkodik.

(III.20.) sz. MFKB Hatirdzat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 4 igen szavazattnl,
egyhangflag, ellenv6lem6ny (is fart6zkodfs n6lkiil elfogadta a 20l912020-as tan6vre
vonatkoz6 flgazati j avaslatot.
412018"

Nagyn6 Varga Katalin
V6gtil az iskolarendszeren kivtili sLakrnaszerkezetijavaslatot tfu:gyaljuk. A javaslatot szintdn
volt id6tok 6tnezni. Ehhez kapcsol6d6an Rezs6fi rirnak ism6t van m6dosit6 javaslata. Itt ugye
t6mogatott 6s nem tdmogatott lkateg6ria van. Rezs6fi rir javasolja, hogy az aut6szerel6, a
fodr6sz, a karossz6rialakatos 6rs a vendeglithsszervezo szal<k(ipesitdsek a nem t6mogatolt

kateg6ri6b6l keniljenek a trlmogatoftba, mivel inform6ci6ik szerint ezekre jelent6s munkaerdpiaci ig6nyek mutatkoznak.
Sz6ke Attila
Ha Rezs6fi fr ezeket a javaslatokat fogalmaztameg, akkor azokn.akbiztosan van alapja. Bfu a
fodrrisz szakm6val kapcs olatban var,lnak k6ts6 geim.

Kajdy J6zsef
V6lem6nytink szerint az aut6szeref6 szakmihan valSban jelent6s hi6ny van. Ezt a kamara
tapasztalatai i s igazolj 6k.

Nagyn6 Varga Katalin
Rezsofi rir a foglalkoztatfsi paktumokhoz kapcsol6d6an rendelke:zhet fontos inform6ci6kkal.
Ezek figyelembe v6tele 6sszeni.
kamara v6lem6nye szerint az aut6szerelo es a
vend6gl6t6sszervez6 szakm6kban indokolt lehet a kategoriavdltdrs. A m6sik kett6 eset6ben
nem l6tj uk annak megalapozottsiigiit.

A

Sz6nt6Imre
elhangzottak alapjfin javaslorq, hogy az aut6szerel6 6s vr:nddgl6t6sszervezo szakm{i<
t6mogatottak legyenek, a m6sik k6t szakma maradjon az eredeti k.ateg6ri6barL.

Az

Van-e valakinek tov6bbi 6szrevdtelo? Nincs. Szavazzunk,
Szavazfsz K6rem abizottsitg tagSaif, emelje feI akezdt, aki elfogzxlj a a 20l912020-as tanevre
vonatkoz6 iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezetijavaslatot 1:artalmaz6 tdbllzatot azzal;t
m6dosit6ssal, hogy az aut6szerel6 6s a vend6gl6tdsszewezl a t6mogatott kateg6ri6ba keriiljcin
6t. K6rem, emelje fel akez6t, aki nem 6ri egyet,6s v6giil aki tart6zkodik.

t
Fejleszt6si 6s K6pz6si Blhottsdg 4 igen szavazattal,
t6zkodds n6lkiil elfogadta a 201912020-as tan6vrre
vonatkoz6 iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezeti javasllltot, azzal a m6dositfssal,
hogy az aut6szerel6 6s a vend6gldffsszervez6 a tfmogatott kalleg6rifba kcriilj 6n it.
Nagynd Varga Katalin
A hatSrozatoknak megfelel6en Sarkadi Zsolt elokesziti a Szatrc,lcs-Szatmftr-Bereg Megyei
Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizotts6g javaslatait es az ellirdsoknak megfeleloen tov6bbftja a Pest
Megyei Korm6nyhivatalnak 6s a Magyar Kereskedelmi 6s Ip,arlru urUoak a megadott
hat6rid6n beliil.
Az egyebek napirendi pontra i.J,l6we szeretn6lek bennetr:ket tdjekozztatni, hogy it
k alapj6n sikeres voll az MFKB tagok 6s v6lla.lkoz6k r6sz:v6tel6vel Iezajl<i

f6rum. Ha

ti is rigy lfitjdtok, esetleg id6n is szervezhetiink egy hasonl<i

Szfntri Imre
Szerintem is nagyon hasznos volt a f6rum, tdmogatom, hogy
keriiljcin egy ilyen esem6nyre.
Sz6ke Attila
Ha a kamara villlalja a szervezl5t, akkor magam is
szervezhetiink a sajdt szakiillunkla ifyet.

i:dd:n

is legaldbb egyszer

tiimogert,,rm,

mivel mi tagok

sor

nem

Nagynd Varga Katalin

fogtuk vizsgrilni a lehetosdgeinket. Kdrlek
rcszt majd a tov6bbi munk6ban. Rrjviden
akk6pz6si tev6kenys6g6r6l.
em Kajdy J6zsef koll6g6mat, hogy a megye
form6ci6kat.

Kajdy J6zsef
Kcisz<incim

a

lehet6s6get. Igyekszfm min6l rdvidebben cisszef<lglalni a du6lis k6pz6ssel
kapcsolatos tudnival6k ismertet6srit. KiemeL en kezelve a tarrul6szerz6d6seket, ilGtve a
gyakorlati kdpz6helyekkel kapcsolato s informd.ci6kat.
Nagyn6 Varga Katalin
Ktiszcinjiik a tdjekoztatdst, amennyiben nincs tov6bbi hozziiszolhs,
Kdsz<incim mindenkinek a r6szv6 teli.

k.m.f.

Kissn6 Kalakai Henriett

ieeyz6kdnvwezeto

az tildst

bezdrom.

