EMLÉKEZTETŐ
a
Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
2. üléséről

Szervező: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság (NMH-SZFI)
Időpont: 2013. november 21. 10.00-12.30 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 25 fő
Bizottsági tagok: 16 fő
NMH-SZFI Fejlesztési Főosztály:
Bruckner László főosztályvezető
Oláh Katalin
Dr. Juhász Józsefné
Vörösné Nádházi Krisztina
Kállai Rudolf
NGM Számviteli és Felügyeleti Főosztálya:
Kincses-Aigner Márta osztályvezető
Sántáné Madlovics Erzsébet vezető szaktanácsadó
Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola:
Pelentainé Bálint Ildikó
Némethné Horváth Eszter
Készítette: Kállai Rudolf, Vörösné Nádházi Krisztina

Prof. Dr. Veress Gábor elnök köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatta a résztvevőket,
hogy az ülésről hangfelvétel készül.
Ezt követően a Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat:
1. Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés OKJ-ba történő felvétele: a beterjesztők
meghallgatása, vélemények, szavazás
2. Alelnök-választás
3. Tomor János előadása
4. Egyebek
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1. napirendi pont
Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés OKJ-ba történő felvétele: a beterjesztők
meghallgatása, vélemények, szavazás
Kincses-Aigner Márta osztályvezető a beterjesztésre vonatkozó ismertetésében elmondta,
hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés, az iskola jelezte a szükségességét, melyet az
NGM szakterületért felelős főosztálya indokoltnak tart az alábbiak miatt:
 Több szakértőt, valamint potenciális munkáltatót (MÁK, Magyar Könyvvizsgáló
Kamara) is felkértek a kezdeményezés vizsgálatára, melyek egybehangzóan
megállapították az új képesítés létjogosultságát.
 Az OKJ-ban található rokon szakképesítések elsősorban a versenyszféra igényeit
elégítik ki.
 Az NGM szaktanácsadói elsősorban a vidéki intézményekben hiányt tapasztalnak a
megfelelő végzettségű szakemberekben. Jelenleg ezen a területen elsősorban
Pénzügyi- és számviteli ügyintéző szakképesítéssel rendelkező, de betanított
dolgozók tevékenykednek. Az új szakképesítés ehhez képest egy év speciális
tartalommal rendelkezik, azaz hiányszakmáról van szó.
Némethné Horváth Eszter jelezte, hogy az iskolát a helyi önkormányzat, és kormányhivatal
kereste meg a szakképesítés felvételével, és a szükséges dokumentumok elkészítésének
igényével, melyhez a NAV, és a kamara is csatlakozott. A hasonló szakmai területet
jelenleg lefedő képesítések elsősorban a vállalati szféra számára megfelelőek, szemben az új
szakképesítéssel, mely adóigazgatási és költséggazdálkodási területeket is lefed.
Mindez indokolja a szakképesítés OKJ-ba történő felvételét.
A beterjesztéssel, valamint a tájékoztatással kapcsolatban az alábbi vélemények hangzottak
el:
Szittné Csányi Kriszta: A szakmai és vizsgakövetelményekben a modulzáró vizsgák
vizsgatevékenysége eltér a más képesítések dokumentumaiban szereplő azonos
modulokhoz rendelt vizsgatevékenységektől. Javasolt egységesíteni.
Dr. Juhász Józsefné (az NMH-SzFI részéről a beterjesztés véleményezője): Tartalmi
szempontból több helyen indokolt a helyesbítés. Így a modulokban szereplő ismeretek túl
nagy száma átgondolást igényel; a részszakképesítésekben megjelenő közös modulok
indokoltsága átgondolandó; a vizsgára vonatkozó kitételek szintén megfontolandók. Ezek
a kérdések azonban az OKJ-ba történő bekerülés szükségességét nem befolyásolják.
Prof. Dr. Veress Gábor: A bizottságnak elsősorban olyan elvi kérdéseket kell tisztáznia,
amelyek az adott szakképesítés szükségességét a gazdaság, a munkaerőpiac oldaláról
vizsgálják.
Borosán Beáta: A felsőoktatási szakképzésben van olyan képesítés, amely a pénzügyiszámviteli területre ad végzettséget, és ennek van olyan elágazása, amely az
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államháztartási ügyintéző szakterületét lefedi. Fontos szem előtt tartani, hogy egy
ugyanolyan képesítés felvétele ne eredményezzen duplikációt. A korábbi OKJracionalizálás éppen ezeknek a duplikációknak a megszüntetését célozta meg. Kéri ennek a
szempontnak a megvizsgálását.
Vartmann György: A vonatkozó jogszabályok értelmében, ha az új szakképesítés
dokumentumai (szvk, kerettanterv) nem kerülnek kiadásra 2013. december 31-ig, akkor
iskolai rendszerben először 2015. szeptemberében lehet indítani a képzést. Mindez a
szakmaszerkezeti döntésről szóló Kormányrendelet esetleges módosításának átgondolását
is jelentheti.
Soós László: Sajátos a helyzet, mert a pénzügy területe a tárcán belül más
államtitkársághoz tartozik. A Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály által hiányolt
munkaerőpiaci szükségletet alátámasztó támogatásról szóló információ most, szóban
elhangzott. Iskolai rendszerben először 2015. szeptemberében lehet indítani a képzést,
addig - a módosítások hatályba lépését követően - csak felnőttképzésben. A szakképesítés
szvk-ja nem tartalmazhat utalást arra vonatkozólag, hogy sikertelen vizsga esetén
részszakképesítés szerezhető, mivel a vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Az
esetleges felmentéseket konkrétan szükséges megfogalmazni.
Bruckner László: Vartmann Györgyhöz csatlakozva, célszerű lehet meghatározni az ülések,
illetve a beterjesztések lehetséges időpontjait, annak érdekében, hogy a beterjesztést és
elfogadást követő tanévben lehessen indítani a képzéseket. A Szakképzési törvény
december 31-ig előírja a dokumentumok elkészítésének szükségességét, ezt mindenképp
szem előtt kell tartani.
Soós László: A honlapon esetleg meg lehet adni előzetes időpontokat az ülésekre
vonatkozóan, de a bizottságnak elsősorban nem az indíthatóság függvényében kell
tevékenykednie.
SZAVAZÁS
A bizottság 14 igen, és 2 nem szavazat mellett úgy döntött, támogatja az Államháztartási
ügyintéző szakképesítés OKJ-ba történő felvételét.
(3. sz. melléklet)

2. napirendi pont
Az NKB alelnökének megválasztása
Az alelnöki tisztség betöltésére két javaslat érkezett:
Wágnerné Tomcsik Gabriella (MGYOSZ)
Palkovics Imre (MOSZ)
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Az elnök kérésére a jelöltek bemutatkoztak, majd Solti Gábor javaslatára a bizottság
egyhangúlag megszavazta az Ügyrend 4.1. pontjának módosítását, melynek értelmében az
elnök munkáját a jövőben két alelnök segíti.
A 14 bizottsági tag (a két jelölt nem szavazott) egyöntetű támogató szavazatával a bizottság
alelnökeinek megválasztotta Wágnerné Tomcsik Gabriellát és Palkovics Imrét.

3. napirendi pont
A napirendi pont keretében Vujkov Krisztina az NMH Felügyeleti, Ellátási és Társadalmi
Párbeszéd Főosztályáról „a készségek/ kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai
osztályozási rendszere (ESCO)” kidolgozásáról tartott előadást.
Az Európai Bizottság az érdekeltekkel együtt dolgozik a készségek, kompetenciák,
képesítések és foglalkozások európai osztályozási rendszerének (ESCO) kialakításán. A
munka eredményeként egy „kommunikációs eszköz” fejlesztése várható, mely az oktatás
és a munka világa közötti jobb kapcsolódást segíti.
Az előadás anyaga felkerül az NKB honlapjára.
4. napirendi pont
Egyebek
Prof. Dr. Veress Gábor elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Gacsal József helyett a
jövőben Oroján Sándor vesz részt a bizottság munkájában, egyben kifejezte reményét, hogy
a következő üléseken a tagság nagyobb számban vesz részt. A jelenlévő bizottsági tagok
egyetértését kérte, hogy előkészítve az esetleges munkabizottságok létrehozását, kiküldésre
kerüljön egy táblázat, melyben minden bizottsági tag bejelölheti, mely munkabizottságban
lenne érintett. A tagok támogatták a kezdeményezést.
Prof. Dr. Veress Gábor elnök megköszönte a jelenlévők munkáját és elmondta, hogy
jelenleg még nem tervezhető a következő ülés várható időpontja.

Budapest, 2013. november 21.

……………………………………….
Prof. Dr. Veress Gábor
elnök
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