NEMZETI KÉPESÍTÉSI BIZOTTSÁG

ÖSSZEFOGLALÓ
a Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
6. üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Időpont: 2015. november 3. 10.00.-13.00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 23 fő
bizottsági tagok: 18 fő
Bruckner László (NGM Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály)
Kakusziné Körtvélyesi Anikó - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Palotás József főigazgató-helyettes (NSZFH)
Pásztor Tibor főosztályvezető (NSZFH Felnőttképzési Főosztály)
Kis Anita osztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Vörösné Nádházi Krisztina (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Kállai Rudolf (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Készítette: Kállai Rudolf, Vörösné Nádházi Krisztina
Az ülésen az OKJ-fejlesztési folyamat eddigi lépéseinek és eredményeinek bemutatására került sor,
melyek alapvetően a szakgimnáziumokban az érettségivel megszerezhető szakképesítések körére, a
felnőttképzési óraszámok csökkentésére, továbbá az egyéb kapcsolódó módosításokra vonatkozó
javaslatok bemutatására irányultak. Előadók:
Bruckner László főosztályvezető – NGM Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály
Soós László osztályvezető – NGM Szakképzési Osztály
Vörös-Gubicza Zsanett - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kakusziné Körtvélyesi Anikó - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Az NGM képviselői tájékoztatták a Bizottságot, hogy a kormánykoncepcióba illeszkedő fejlesztési
munkálatok indoka a magyar munkaerőpiacon rendhagyó módon egyszerre jelenlévő
munkanélküliség és munkaerőhiány. Jellemzően az alacsony képzettségűek alkotják a
munkanélküliek nagy részét. A szakképesítéssel rendelkezők nagyobb arányban tudnak
elhelyezkedni, mint az érettségivel rendelkezők, ezt támasztja alá, hogy szakképzettebb munkaerőre
van szüksége a magyar munkaerőpiacnak. Az új iskolatípusok bevezetésének remélt eredménye,
hogy többen szereznek szakképesítést, ezáltal többen tudnak elhelyezkedni.

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

A törvény a szakmai érettségit jelenleg emeltszintűként írja elő, melynek a felsőoktatásba történő
beszámításáról is rendelkezik. Az elképzelések szerint az átalakítást követően a szakmai érettségi is
kétszintű lesz.
Az OKJ kiadása decemberre várható, majd ezt követően a modulrendelet, és az szvk-k és
kerettantervek kiadása tavasszal történhet meg.

Az MKIK képviselői tájékoztatták a Bizottságot, hogy a jelenlegi fejlesztés során a Kamara kapta
feladatul a felnőttképzési óraszámok csökkentésére, az érettségi mellett adható szakképesítések
körének a kidolgozására, illetve a 2012-es fejlesztés óta beérkezett érdemi módosítási javaslatok
beépítésére, irányuló munka koordinálását.
Kiosztásra került a résztvevők számára az ágazatonként a szakmai érettségivel megszerezhető
szakképesítések előzetes listája, melynek részletes ismertetésére, és az észrevételek
megfogalmazására is sor került.
Ismertetésre kerültek továbbá a szakképesítések szintjének meghatározását befolyásoló tényezők.

Az ülésen elhangzottak alapján a Bizottság kérte, hogy az OKJ-fejlesztési folyamatot követően a
jogszabályok tervezeteit véleményezésre megkaphassa. Egyben jelezte, hogy Bruckner László
főosztályvezető kérésének megfelelően a Bizottság eljuttatja a fejlesztésre vonatkozó javaslatait az
NGM részére.

Budapest, 2015. november 30.
……………………………………….
Prof. Dr. Veress Gábor
a Bizottság elnöke
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