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EMLÉKEZTETŐ
a
Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
alakuló üléséről

Szervező: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság (NMH-SZFI)
Időpont: 2013. május 9. 10.00-12.00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 34 fő
Felkért bizottsági tagok: 26 fő
Levezető elnök: Dr. Odrobina László (NGM Szakképzési és Felnőttképzési
Főosztály, főosztályvezető)
Pásztor Tibor (NMH-SZFI, főigazgató jogkörében eljáró főosztályvezető)
Bruckner László (NMH-SZFI Fejlesztési Főosztály főosztályvezető)
Mihálka Gáborné (NMH-SZFI Vizsgaügyviteli Főosztály főosztályvezető)
Titkárság: 4 fő
Oláh Katalin (Fejlesztési Főosztály)
Kállai Rudolf (Fejlesztési Főosztály)
Kis-Bacskó Erzsébet (Fejlesztési Főosztály)
Vörösné Nádházi Krisztina (Fejlesztési Főosztály)
Készítette: Kállai Rudolf, Kis-Bacskó Erzsébet, Vörösné Nádházi Krisztina

Pásztor Tibor Főosztályvezető a résztvevők köszöntését, és az ülés megnyitását követően
felkérte Dr. Odrobina László főosztályvezetőt az ülés levezetésére.
A jelenlévők rövid bemutatkozása után a Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi
napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A Nemzeti Képesítési Bizottság működéséről szóló jogszabály bemutatása
Az NKB elnökének és alelnökének megválasztása
Az NKB ügyrendjének elfogadása
Az NKB várható feladatainak megbeszélése
Az Országos Képzési Jegyzék módosításáról, a modul kormányrendelet
módosításáról, a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról és módosításáról,
valamint a kerettantervek kiadásáról szóló tájékoztatás
Egyebek
1
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1. napirendi pont
A Nemzeti Képesítési Bizottság működéséről szóló jogszabály bemutatása
Soós László a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályáról
ismertette a Szakképzési törvény, valamint az OKJ-t kiadó Kormányrendelet NKB
működésére vonatkozó részeit, érintve a korábban működő OKJ-bizottság működésének
tapasztalatait is.

2. napirendi pont
Az NKB elnökének és alelnökének megválasztása
Dr. Odrobina László hangsúlyozta, hogy az elnöknek nem minisztérium, hanem valamely
szakmai szervezet képviselőjének kell lennie, az NGM javaslata is ennek megfelelően
alakult ki. Dr. Odrobina László javaslatott tett, Prof. Dr. Veress Gábor személyében. A
jelenlévők egybehangzó szavazata alapján a Bizottság elnökének megválasztotta Dr. Veress
Gábort, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnökét, aki átvette
az ülés vezetését.
A Bizottság ezt követően döntött arról, hogy alelnököt következő ülésén választ, az addig
beérkező javaslatok alapján.
3. napirendi pont
Az NKB ügyrendjének elfogadása
A Bizottság az Ügyrendet –az első sorban szereplő jogszabályi hivatkozás számának
pontosítása mellett- egybehangzóan elfogadta.
4. napirendi pont
Az NKB várható feladatainak megbeszélése
Bruckner László elmondta, hogy a Bizottság legalább évente két alkalommal ülésezik. Az
időközben történt esetleges változásokról a Bizottság tagjai az NKB soron következő ülésén
tájékoztatást kapnak.
5. napirendi pont
Az Országos Képzési Jegyzék módosításáról, a modul kormányrendelet módosításáról, a
szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról és módosításáról, valamint a kerettantervek
kiadásáról szóló tájékoztatás
Bruckner László javaslatára a szakképzés átalakításáról, és a szakképzést érintő
jogszabályok elmúlt időszakban történt változásairól Soós László tartott összegző
beszámolót. Soós László a tagság kérésére vállalta, hogy az előadás alapjául szolgáló
háttéranyagot a titkárságon keresztül eljuttatja a Bizottság részére.
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Solti Gábornak a szakmai és vizsgakövetelmények módosításának útjára vonatkozó
kérdésére válaszolva Soós László elmondta, továbbra is a szakképesítésért felelős
miniszterhez kell a javaslatot eljuttatni. Az NGM-hez tartozó azon képesítések esetében,
melyekre vonatkozóan az MKIK-val megállapodást kötött, az NGM a kamara véleményét
is ki fogja kérni. Közös modultartalmak érintettsége esetén a szakképesítésért felelős
minisztériumnak egyeztetnie szükséges az érintett tárcákkal.
Dr. Veress Gábor elmondta, hogy a Bizottságnak szakmai és erkölcsi felelőssége a
szakképzés folyamatainak figyelemmel kísérése, és javítása. A hivatali út kissé
túlszabályozottnak tűnik, aminek ugyan meg kell felelni, de a szakmai kérdésekre kell a
hangsúlyt helyezni.
Tomor János véleménye szerint a módosító javaslatok véleményezése esetén a lehetséges
módszereket át kell tekinteni, a folyamat lehetséges gyorsítása érdekében. Dicséret illeti a
szakképzés átalakításáért azokat a szakembereket, akiket a kamara foglalkoztatott, és
közreműködésükkel a valós gazdasági igényekhez sikerült igazítani a szakmaszerkezetet.
Dr. Betlehem József elmondta, hogy a fejlesztési folyamat nagyon gyors volt, szükség van
az ebből adódó hibák korrekciójára. Az egészségügy terén a változások szükségesek voltak,
de itt is szükség lesz módosításra, melyre legjobb példa az Ápoló szakképesítés, melynek
jelenleg a nemzetközi megfeleltetésével, elfogadásával vannak gondok.
A véleményezés folyamata korábban is kérdéses volt, meglátása szerint az OKJ-bizottság
nem tudta betölteni azt a szerepet, melyre szükség lett volna.
6. napirendi pont
Egyebek
Dr. Vartmann György javasolta, hogy az alelnöki tisztséget az NMH-SZFI munkatársa
töltse be, ez segítené a bizottság munkáját. Bruckner László válaszában elmondta, hogy az
NMH-SZFI szakképzés módosításában betöltött feladatai miatt összeférhetetlen, hogy
valamely munkatárs a Bizottságban tisztséget töltsön be. A jogszabály a titkársági feladatok
ellátását határozza meg a hivatal számára, az elfogadott ügyrend pedig kimondja, hogy
elnököt és alelnököt a tagok közül kell választani. Az NMH-SZFI megad minden segítséget
a Bizottság munkájához. Kérte, hogy az ügyfélszolgálathoz beérkező, foglalkoztatással
valamint OKJ-n kívüli képesítésekkel kapcsolatos kérdések kezelésében a Bizottsági tagok
nyújtsanak segítséget lehetőségeikhez mérten.
Tomor János Wágnerné Tomcsik Gabriellát, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségének oktatási és képzési igazgatóját javasolta alelnöknek.
A Bizottság az elnök kérésére szavazással megerősítette korábbi döntését, mely szerint az
alelnököt következő ülésén választja meg.
Soós László felhívta a figyelmet, hogy a jogszabályok az OKJ körére szűkíti le a Bizottság
feladatait.
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Azonban minden szakképzéssel kapcsolatos információ hasznos lehet a Bizottság
munkájához. Emlékeztetett, hogy a korábbi bizottság ülései meghatározott időpontokban
voltak, ez tervezhetővé tette mind a módosító javaslatok benyújtását, mind a szakmai
véleményezést. Ebben az évben várhatóan nem lesznek az OKJ-t érintő jelentősebb
változtatások. A bizottságnak is lehetősége van javaslattételre.
Prof. Dr. Veress Gábor javasolta, hogy az ülések időpontja mindig az elvégzendő
feladatoktól függjön. A következő ülés időpontja várhatóan szeptemberben lesz, addig is
szükséges a szakképzés változásainak figyelemmel kísérése, mert a közös munkához
elengedhetetlen az azonos ismeret-háttér.
Tomor János tájékoztatta a Bizottságot, hogy bár az egészségügy terén tapasztalható
megfeleltetési problémák kerültek hangsúlyozásra, ez más ágazatokban is jelen van. Több
ágazat esetében már megindult az egyeztetés az országok között a szakképesítések
megfeleltethetősége érdekében. Dr. Veress Gábor kérésére vállalta, hogy ezekről az
egyeztetésekről a szeptemberi ülésen tájékoztatót tart.
Tomor János kérte az NKB titkárságát, hogy az ülésről készült emlékeztetőt valamennyi
Bizottsági tag rendelkezésére bocsássák.
Dr. Betlehem József ismertetése szerint 7 szakképesítés van, amelynek a megfeleltetése az
EU-ban automatikus. A hatósági képzések felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van,
kérte az NMH jelenlévő képviselőjét, hogy a későbbiekben tájékoztassa a Bizottságot a
hivatal az átalakítások eredményeiről.
Bruckner László ismét hangsúlyozta, hogy az NMH-SZFI amiben tud, segíti a Bizottság
munkáját, egyben kérte a jelenlévőket, hogy járuljanak hozzá elérhetőségeik honlapon
történő megjelentetéséhez.

Budapest, 2013. május 9.

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