NEMZETI KÉPESÍTÉSI BIZOTTSÁG

ÖSSZEFOGLALÓ
a Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
7. üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Időpont: 2016. november 15. 10.00.-12.00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 22 fő
Bizottsági tagok: 17 fő
Bruckner László főosztályvezető (NGM Szak- és Felnőttképzési Szabályozási
Főosztály)
Dömötör Csaba főosztályvezető (NSZFH Szakképzési Főosztály)
Vörösné Nádházi Krisztina (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Kállai Rudolf (NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztály)
Készítette: Kállai Rudolf, Vörösné Nádházi Krisztina
Az ülést Prof. Dr. Veress Gábor elnök betegsége miatt Wágnerné Tomcsik Gabriella alelnök vezette.
Dömötör Csaba főosztályvezető felvázolta az NSZFH szervezeti felépítésében és vezetésében
bekövetkezett változásokat.
Bruckner László főosztályvezető bemutatta a szakképzés megújítására irányuló munkák
eredményeit, a jogszabályi változásokat, és a közel-jövő fejlesztési irányvonalát.
Az előadást követően az alábbi témakörökben folyt eszmecsere:
Az előzetes tudás beszámítása
A szakképzési dokumentumokkal kapcsolatos felhasználói észrevételek alapján az érintett
jogszabályok módosítására január folyamán sor kerül, ezért a bizottság részéről is várja a tárca az
esetleges jelzéseket. Továbbá, a képzési eredmények elismerésével kapcsolatban eltérő a gyakorlat
az egyes területeken, a tárca ezzel kapcsolatosan egyeztetési lehetőséget ajánl fel, és szorgalmazza,
hogy a szakmai szervezetek kezdeményezéssel éljenek a szakképesítésért-, és a szakképzésért felelős
tárcák felé.
A felnőttképzés helyzete
A bizottság részéről elhangzott, hogy az iskolarendszeren kívüli képzésekre több figyelmet kellene
szentelni, mert több résztvevője van, mint az iskolai rendszernek, de az OKJ iskolai rendszercentrikus. A belső képzések támogatását ki kellene terjeszteni a kkv-kra is. A korábbi gyakorlatnak
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megfelelően szükséges lenne a saját dolgozók képzésére történő finanszírozás elszámolhatóvá tételét
visszaállítani szakképzési hozzájárulásból, mert ez egy komoly rendszert eredményezne a kkv-k
esetében.
Egyes esetekben túlszabályozás nehezíti a képzők dolgát, illetve önhibán kívüli időleges
hiányosságok olyan komoly szankciókkal járnak, hogy a képző léte kerül veszélybe.
A tárca a következő időszakban nagy hangsúlyt kíván fektetni erre a területre is, hiszen a
versenyképesség növelése is szükségessé teszi. A GINOP.-ban forrás elkülönítésére került sor a
belső képzések támogatására, és járulékkedvezménnyel is elő kívánja segíteni a jogalkotó ezt a
lehetőséget.
A felnőttképzés területén tapasztalható túlszabályozás fő oka, egyes képzők nem megfelelő piaci
magatartása. A többségében tisztességesen működő képzők érdeke is, hogy a nem megfelelően
működők kiszoruljanak, és ezt akár adminisztratív eszközökkel is elő kell segíteni. Azonban
szükséges a folyamatos konzultáció a képzők és a jogalkotó között, hogy a szabályozás is megfelelő
legyen.
A bizottság és a szakmai szervezetek szerepe a jogszabályalkotás folyamatában
A bizottság és a szakmai szervezetek részéről igény lenne rá, hogy a jogszabály-tervezeteket a
megismerjék, és véleményezzék.
A tárca igyekszik figyelembe venni a véleményeket, amennyiben a jogszabályalkotás üteme engedi,
megküldi mind a szakmai szervezetek, mind a bizottság részére. Egyes jogszabály-tervezetek
nyilvánosak, megtekinthetők a http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok
oldalon.
A családi-, mikro-, és kisvállalatok szerepe és érdekképviselete
A családi-, mikro-, és kisvállalatok meghatározó szerepet töltenek be a gazdaságban, az igényeik,
véleményük mégsem jut el a döntéshozókhoz. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságokba a
munkaadók egy főt delegálhatnak, ez nem elegendő a cég-nagyságtól függő eltérő érdekek
képviseletéhez.
A tárca képviselője szerint e cégek érdekképviseletét, véleményüknek a kamarákhoz történő
becsatornázásával lehet megoldani.

Budapest, 2016. november 15.
……………………………………….
Wágnerné Tomcsik Gabriella
a Bizottság alelnöke
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