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ÖSSZEFOGLALÓ
a Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
5. üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Időpont: 2015. június 23. 10.00.-12.30 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 23 fő
Bizottsági tagok: 14 fő
Meghívottak: 2 fő
Dömötör Csaba főosztályvezető (FM)
Soós Beatrix (FM)
NSZFH képviseletében: 7 fő
Palotás József főigazgató-helyettes (NSZFH)
Pásztor Tibor főosztályvezető (NSZFH Felnőttképzési Főosztály)
Nagy Norbert főosztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Kis Anita osztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Dr. Juhász Józsefné (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Vörösné Nádházi Krisztina (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Kállai Rudolf (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Az összefoglalót készítette: Kállai Rudolf, Vörösné Nádházi Krisztina
Napirend előtti tájékoztatások:
1. Palotás József főigazgató-helyettes a szakképzésben zajló aktuális folyamatokról, kiemelten az
NSZFH-nak az iskolaátvétellel kapcsolatos jelenlegi feladatairól, valamint az iskolatípusok 2016-tól
történő átalakulásából adódó, a képzési szerkezetben bekövetkező változásokról tartott tájékoztatást.
Ismertette továbbá az NSZFH honlapján kialakított véleménykérő felületet, melyen véleményt és
javaslatot lehet megfogalmazni – az NKB által is tárgyalt – felnőttképzési óraszámokkal
kapcsolatban.
2. Nagy Norbert és Pásztor Tibor főosztályvezetők az Szt. és Fkt. közelmúltban történt módosításait
ismertették.
Ezt követően a bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslata alapján az FM által kezdeményezett OKJ
módosítások véleményezése.
2. Az MKKR-rel kapcsolatos további teendők.
3. Egyebek: az előző ülésen megfogalmazott állásfoglalással kapcsolatos kérdések és a
szakképzést érintő jogszabályi változások.
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 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslata alapján az FM által kezdeményezett OKJ
módosítások véleményezése
A Nemzeti Képesítési Bizottság a módosításokkal kapcsolatban meghallgatta a tárca képviselőjét,
Dömötör Csaba főosztályvezetőt, valamint Dr. Juhász Józsefnét, aki az NSZFH véleményét
ismertette. A NAK delegáltja Bereczkiné Kardeván Kinga és Schindler Rózsa bizottsági tagok
előzetesen kialakított, és a bizottság részére megküldött véleményüket szóban bemutatták.
A beterjesztéssel kapcsolatos bizottsági állásfoglalás e dokumentum végén olvasható.
2. Az MKKR-rel kapcsolatos további teendők
A bizottság úgy döntött, hogy a MKKR fontosabb kérdéseinek a megbeszélésére a következő ülésre
Szlamka Erzsébet személyében a legilletékesebb előadót hívja meg az Oktatási Hivatalból.
3. Egyebek: az előző ülésen megfogalmazott állásfoglalással kapcsolatos kérdések; a
szakképzést érintő jogszabályi változások
A bizottság üdvözölte a honlapon megjelent véleménykérő felület létrejöttét, és javasolta, hogy azt a
Hivatal szélesebb szakmai kör számára tegye elérhetővé.
A jogszabályi változások megismerése érdekében a bizottság úgy döntött, hogy a következő ülésre
meghívja Bruckner László urat, az NGM főosztályvezetőjét, hogy a jogszabályi változásokról adjon
tájékoztatást.
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ÁLLÁSFOGLALÁS

„A Nemzeti Képesítési Bizottság állásfoglalása
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslata alapján,
a Földművelésügyi Minisztérium által kezdeményezett OKJ módosításokkal
kapcsolatban
A Nemzeti Képesítési Bizottság 2015. június 23-i ülésén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
javaslata alapján, a Földművelésügyi Minisztérium által kezdeményezett OKJ módosításokkal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi:

A bizottság a javaslatban foglalt szakképesítésnek az OKJ-ba történő felvételét
illetve módosítását támogatja. Ezzel egyidejűleg egyetért a javaslatban foglalt
szakképesítések, részszakképesítések és szakképesítés-ráépülések törlésével.
A bizottság javasolja a jogszabály-előkészítés során az NSZFH vonatkozó
észrevételeinek, valamint az ülésen elhangzott észrevételeknek a megfontolását és
átvezetését.
A bizottság jelzi, hogy módosító javaslatok benyújtása esetén – bár a jogszabály nem
írja elő, - a megalapozott vizsgálathoz szükség lenne a szakmai szervezetek,
gazdasági szereplők támogató nyilatkozataira, valamint az új- és módosuló szakmai
követelménymodulokra is.”

Budapest, 2015. július 8.
……………………………………….
Prof. Dr. Veress Gábor
elnök
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