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1. sz. melléklete

EMLÉKEZTETŐ
az OKJ Bizottság alakuló üléséről
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2008. november 26. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Felkért bizottsági tagok: 30 fő
Levezető elnök: Soós László (SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály,
szakmai tanácsadó)
Nagy László (NSZFI, főigazgató)
Modláné Görgényi Ildikó (NSZFI, főigazgató-helyettes)
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály, osztályvezető)
Kállai Rudolf (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Onódy Erika (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Készítette: Onódy Erika és Kállai Rudolf
Előzmények:
Az OKJ Bizottság alakuló ülésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1970-2/2008-SZMM
számú levele alapján került sor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kutatásszervezési
és fejlesztési osztálya szervezésében.
Az alakuló ülést – az SZMM képviseletében - Soós László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
(SZMM) Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály szakmai tanácsadója vezette
1. A jelenlévők köszöntése.
2. Tájékoztató a korábbi OKJ Bizottságok funkciójáról, működéséről illetve jogszabályi
hátteréről.
3. Az új OKJ Bizottság (továbbiakban Bizottság) létrehozási folyamatának ismertetése
(többszöri egyeztetés a szakképesítésekért felelős minisztériumokkal az általuk javasolt
szakmai szervezetekről, a szakmai szervezeteket képviselőinek kiválasztása, majd felkérése a
Bizottsági tagságra.)
4. Napirendi pontok elfogadása.
A Bizottság a napirendi pontokat az alábbi sorrendben egyhangúlag elfogadta:
1.A Bizottság ügyrendjének elfogadása
2.Az Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása
3.A Bizottság várható feladatainak megbeszélése
5. A Bizottság ügyrend-tervezetének megtárgyalása, az ügyrend elfogadása.
Az ügyrend tervezetét a Bizottság pontonként tárgyalta, és az elfogadott módosításokat az
ügyrendben a helyszínen javította. Az NSZFI I-002327/4/2008. sz. levelének 3. számú
melléklete tartalmazza a tagok által elfogadott ügyrend korrektúrázott változatát, amelyben a
módosítások piros színnel, a törölt részek piros színnel és áthúzással lettek jelölve.
A Bizottság tagjai az ügyrend alább felsorolt pontjairól döntöttek:
1. A Bizottság jogállása: a Bizottság módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.
2. A Bizottság feladatköre: a Bizottság módosításokkal 1 tartózkodás mellett
elfogadta.

3.
4.

A Bizottság tagsága: a d) pontban történt módosításokkal a Bizottság egyhangúlag
elfogadta.
A Bizottság működése:
4.1 A titkárság a) és c) pontjának kiegészítését a Bizottság egyhangúlag
elfogadta.
4.2 A Bizottság összehívása c) pontjának kiegészítése, pontosítása szükséges.
A konkrét megfogalmazást, a c) pont kiegészítéseként a hozzászólások
figyelembevételével Soós László Úr vállalta, melyet a Bizottság két fő
tartózkodása mellett fogadott el, melynek Ügyrendbe történő beépítése
utólagosan megtörtént.
A d) pont kiegészítését a Bizottság két fő tartózkodása mellett elfogadta.
4.3. A Bizottsági ülés e) pontjának kiegészítését a Bizottság egyhangúlag
elfogadta. A többi pontot a tagok változtatás nélkül 22 igen, 2 nem és 6
tartózkodás mellett fogadták el.
4.4. A Bizottság határozathozatala A c) és d) pontok törlését valamint az a) és
e) pontjainak módosítását 16 igen, 5 nem és 9 tartózkodás mellett a Bizottság
elfogadta.
4.5. Munkabizottság szövegének melléklet szerinti pontosítása után a
Bizottság egy fő tartózkodása mellett további módosítások nélkül fogadta el.
4.6. A Bizottság képviselete: A Bizottság módosítás nélkül egyhangúlag
elfogadta.

6. A Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása.
A Bizottsági tagok egy fő elnököt és két fő alelnököt választottak. Egy fő tartózkodása
mellett a Bizottság az alábbiakban felsorolt személyeket bízta meg az új OKJ bizottság
vezetésével:
Elnök: Dr. Lakos István
Alelnökök:

Dr. Kovács László Miklós
Dr. Szilágyi János

7. A megválasztott elnök és alelnökök rövid bemutatkozása.
Budapest, 2008-11-26

……………………………………….
Dr. Lakos István
elnök

