NEMZETI KÉPESÍTÉSI BIZOTTSÁG

ÖSSZEFOGLALÓ
a Nemzeti Képesítési Bizottság (NKB)
8. üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Időpont: 2017. április 27. 10.00.-13.00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: összesen 22 fő
Bizottsági tagok: 17 fő
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár (NGM)
Magyar Zita szakmai főigazgató-helyettes (NSZFH)
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 ülésre meghívást kapott Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes
államtitkár és Magyar Zita szakmai főigazgató-helyettes az NSZFH részéről. Az ülésen sor került a
szakképzésben a közelmúltban kinevezett két vezető bemutatkozására, szakmai életútjuk rövid
ismertetésére.
A szakképzés megújítására irányuló elképzelések
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony előadása keretében az alábbi lényegi információkat,
tervezett intézkedéseket osztotta meg a Bizottság tagjaival:
 A szakképzési centrumok kapcsán további intézkedések szükségesek az egységes működés
érdekében egyértelmű elvárások megfogalmazásával. Ennek érdekében továbbképzések
megszervezésére kerül sor a főigazgatók, igazgatók számára.
 A gazdaság fejlődésének egyik meghatározó alapja a képzés fejlesztése. Ehhez tartalmi és
módszertani fejlesztések egyaránt szükségesek.
 A hazai – és külföldi - kamarákkal, nagyvállalatokkal, és a kkv szektort képviselő egyes
szövetségekkel történő egyeztetéseket követően várhatóan még az idén megtörténik a
Szakképzés a gazdaság szolgálatában címet viselő szakképzési koncepció felülvizsgálata az
eddigi tapasztalatok és a gazdaság szereplőinek elvárásait egyaránt figyelembe véve.
 A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzések dinamikusabbá tételét kell elérni. A „B”
körös képzések terén a képzési idő, valamint egyes OKJ-s szakképesítések moduljaival
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történő - munkakör betöltésére lehetőséget adó – egyezőségek tekintetében a módosításoknak
a képzés- és átképzés szervezésének megkönnyítése irányába kell mutatnia.
A duális képzés megerősítését szolgálják a tervezett Irinyi Vállalati Képző Központok,
elsősorban a nagyvállalatok közreműködésével, azok tapasztalataira építve, lehetőséget
biztosítva más vállalkozások számára is ezek használatára.. Ez nagy segítség lehet a valós
duális képzés megteremtéséhez, illetve ahhoz, hogy az iskolák valóban korszerű képzést
nyújtsanak.
A szakgimnáziumok rendszerében a valóban hasznosítható szakképesítések megtartása a cél.
Az ágazati szakgimnázium célja az erős technikus képzés – megfelelő közismereti
tartalommal, szakmai kulcskompetenciák fejlesztésével. A szakgimnáziumot eredményesen
végzők számára szükséges megkönnyíteni a felsőoktatásba történő belépést.
Az ezekhez szükséges feladatok elvégzéséhez „ágazati kompetencia bizottságok” felállítására
kerülne sor.
Az átalakításhoz számítunk a bizottsági tagokra, tapasztalatukra, támogatásukra.
A nem szakképzési centrumhoz tartozó iskolák működésének megkönnyítése folyamatban
van, hiszen egyes területeken bizonyos képzéseket csak ők folytatnak. Ezzel függ össze,
hogy a 2017. évi képzési keretszámok módosulnak. A jövőben ezek az iskolák
együttműködési szerződést köthetnének a centrumokkal.
A művészeti iskolák nem illeszthetők az ágazati rendszerbe, a működésüket ennek
megfelelően kell megszervezni.

A Bizottság a felvázolt elképzeléseket üdvözölte, és támogatásáról biztosította helyettes államtitkár
asszonyt. Az elhangzott leglényegesebb észrevételek, javaslatok:
 Szükséges lenne az előzetes tudás birtokában, de képzés nélkül lehetővé tenni a képesítő
vizsga letételét.
 Szükséges a köznevelés áttekintése is, elsősorban a 6- és 8 osztályos gimnáziumok
vonatkozásában.
 Mindenképp törekedni kell arra, hogy a korábbi TISZK-eknél felgyűlt eszközök további
hasznosításra kerüljenek.
 Megfontolandó, hogy egyes munkakörök betöltéséhez lehessen vizsgát tenni, akár
tanúsítvány kiállítása nélkül is.
 A duális képzés szempontjából a nagyvállalatokat és a kkv szektort külön kell választani.
Szükséges lenne az OKJ – FEOR – TEÁOR szorosabb összehangolása.
 Az egészségügyben el kellene érni, hogy növekedjen a diplomás dolgozók aránya, mert ez az
ellátás színvonalát egyértelműen emeli.
 A kkv szektor nem homogén. Szükséges megteremteni annak a lehetőségét, hogy a kisebb, de
nagy létszámú gazdasági szereplők – pl.: mikro-, családi vállalkozások – véleménye és
érdeke is megjelenjen.
 A felnőttképzők tábora sem homogén. A képzés minőségének javulását eredményezhetné, ha
a szakképző iskolák és a felnőttképzők között együttműködés indulna.
 Hátrányosan érintette a képzőket, hogy a korábbi jogszabályváltozásoknál elveszett a
személyi jövedelemadó visszaigénylés- és a szakképzési hozzájárulás felhasználásának
lehetősége.
 Az NSZFT megszűnésével az NKB helyzete is bizonytalanabbá vált az elmúlt években. A
szakképzés irányításának többszöri változása nehezítette a Bizottság munkáját.
 A gazdaság igényeinek felmérésekor különösen ügyelni kell arra, hogy egyes gazdasági
szereplők véleménye ne jelenjen meg hangsúlyosabban a többiekénél.
 Átgondolandó a képzési rendszer irányításában jelenlévő széttagoltság megszüntetése.
 A felsőoktatásról is fontos a jövőben szót ejteni, hiszen megalapozza a képzés többi szintjén
folyó munka minőségét.
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Budapest, 2017. április 27.
……………………………………….
Prof. Dr. Veress Gábor
a Bizottság elnöke
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