NEMZETI KÉPESÍTÉSI BIZOTTSÁG
Iktatószám: 001985-3/2015-5511

ÖSSZEFOGLALÓ
a Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
4. üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Időpont: 2015. február 11. 9.30-12.30 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 28 fő
Bizottsági tagok: 19 fő
Bruckner László főosztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Kis Anita osztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Vörösné Nádházi Krisztina (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Kállai Rudolf (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Orosz Beáta előadó (NGM)
Bay Gábor (NGM)
Készítette: Kállai Rudolf, Vörösné Nádházi Krisztina
A Bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. Az ügyrend jogszabályi változások miatti módosítása (MNH-SZFI helyett NSZFH a
szövegben).
2. A Bizottság tájékoztatása a Magyar Közlönyben megjelent „A szakképzés a gazdaság
szolgálatában” címet viselő 1040/2015. (II. 10.) kormányhatározatról.
3. Orosz Beáta előadása az MKKR kormányjelentés brüsszeli elfogadásáról és a jövőbeni
munkálatokról.
4. Az előző ülésen megfogalmazott javaslatok véglegesítése, és bizottsági állásfoglalásként való
rögzítése.

Honlap: www.nive.hu
Elnök: Prof. Dr. Veress Gábor – veress@sednet.hu
Titkárság: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross u. 52.
nkb.titkarsag@lab.hu
Telefon: 06 1 477 2034; 06 1 477 1249

1. A Bizottság az ügyrend módosítását egyhangúlag támogatta.
2. Elnök úr tömören ismertette a határozat tartalmát, felhívta a figyelmet a szoros
határidőkre, és összegzésként elmondta, hogy a Bizottság munkáját is érinti a határozat.
3. A MKKR-előadással kapcsolatban sok kérdés érkezett az előadóhoz, melyekre nagyrészt
választ kapott a Bizottság. A Bizottság kifejezte igényét arra vonatkozóan, hogy a
fejlesztés eredményeibe betekintést nyerhessen, és a további folyamatokra vonatkozóan
kifejthesse véleményét.
4. A Bizottság a napirendi pontok vonatkozásában az alábbi állásfoglalást adta ki:
„ÁLLÁSFOGLALÁS
a 2014. 12. 10-i és a 2015. 02. 11-i ülésen elhangzottak alapján
 A Bizottság hangsúlyozottan javasolja a szakképzés átalakítása és a fejlesztések során a
széleskörű egyeztetés és kommunikáció megteremtését a döntéshozók és a szakmai
szervezetek között.
 A Bizottság kéri, hogy betekintést nyerhessen az MKKR fejlesztési eredményeibe,
továbbá felajánlja segítségét az eredmények továbbfejlesztésében.
 A Bizottság támogatja, és az érintettektől kéri a szakképesítések minimális
óraszámának egyedi felülvizsgálatát a felnőttképzésben.
 A Bizottság javasolja általános gyakorlat kialakítását a felnőttképzésben a képzési idő
csökkentésére, az előzetes tudás és gyakorlat beszámításának lehetőségével.
 A Bizottság javasolja a jogszabályi környezet áttekintését és szükség szerinti
módosítását a költséghatékony, ám eredményes képzés érdekében, ezen belül:
- általános gyakorlat kialakítását a felnőttképzésben a képzési idő elméleti részének
költséghatékony formában történő csökkentésére, a távoktatás és az e-learning
lehetőségének kiterjesztésével, illetve
- a képzési csoportlétszámok maximumának egyes képesítésekre vonatkozó speciális
előírását a képzés sajátosságaira figyelemmel.”

Budapest, 2015. február 13.
……………………………………….
Prof. Dr. Veress Gábor
elnök
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