EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. február 17.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. február 17. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 30 fő
Mátyus Mihály (SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály, főosztályvezető)
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
Napirendi pontok:
1. Mátyus Mihály főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és
Szakképzési Főosztály) üdvözlő beszéde
2. Nagy László főigazgató (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) tájékoztatója az
Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) és a Társadalmi Megújulás Operatív Programról
(TÁMOP)
3. Javaslat szakmacsoportonkénti munkabizottságok létrehozására
4. Egyebek
A bizottsági tagok a napirendi pontokat elfogadták azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek címszó
alatt az alábbi konkrét témák megbeszélésére kerüljön sor:
4.1.
4.2
4.3

1.

Bizottsági tagok utazási költségtérítése
A bizottsági tagok részére tájékoztató jelleggel kiküldött Építő-és anyagmozgató gép
kezelője szakképesítésen belüli Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő elágazásokkal
kapcsolatos problémák ismertetése
A KVVM által hamarosan benyújtandó új szakképesítés (Klímareferens)
véleményezésével kapcsolatos kérdések megvitatása.

Mátyus Mihály főosztályvezető üdvözlő beszéde

Főosztályvezető úr hangsúlyozta, hogy az OKJ Bizottság a szakmaszerkezet folyamatos fejlesztését
és korszerűsítését szolgáló szervezet, és ezzel kapcsolatos feladatait a kapcsolódó dokumentumok
(Országos Képzési Jegyzék, szakmai és vizsgakövetelmények, központi programok) egységes
rendszerének figyelembevételével kell végeznie.

Tevékenységét a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet pontosan meghatározza. A
beérkezett javaslatok véleményezésén túl önállóan is tehet szakmaszerkezetre vonatkozó
javaslatokat és kezdeményezhet jogszabály-módosítást.
2.

Nagy László főigazgató előadása
Az előadások címe:
„A moduláris, kompetencia alapú szakképzés”
„TÁMOP 2.2.1 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”

Főigazgató úr „A moduláris kompetencia alapú szakképzés” című előadásának elektronikus anyaga
– a bizottsági tagok kérésére - felkerül az OKJ Bizottság honlapjára is, ami az NSZFI honlapjáról
érhető el: www.nive.hu /OKJ bizottság.
Felkérte a Bizottság tagjait, hogy a honlapon kísérjék figyelemmel a TÁMOP munkáival kapcsolatos
híreket, és amennyiben lehetőségük adódik rá, jelentkezzenek és vegyenek részt a fejlesztésekben.
3.

Javaslat szakmacsoportonkénti munkabizottságok létrehozására

Az e-mailben visszaküldött táblázatok összesítésre kerültek, ahol a tagok egy vagy több
szakmacsoportot is megjelölhettek az ún. munkabizottságok kialakításához. Az összesített táblázat
aránytalanságokat mutat az egyes szakmacsoportok tekintetében, ezért az eddig beérkezett jelölések
alapján újra kell gondolni a szakmacsoportok bejelölését. A táblázatot a titkárság a jelenleg ismert
információkkal megküldi a tagok részére azzal, hogy az aránytalanságok enyhítésére újabb
javaslataikat juttassák el a titkársághoz. A bizottság a módosított táblázat alapján a
munkabizottságok kialakítását, és munkavégzésének menetét a következő ülésén újratárgyalja.
4.

Egyebek
4.1. Bizottsági tagok utazási költségtérítése
A Bizottsági tagok részére lehetőség van az ülések alkalmával utazási költségeik megtérítésére,
azonban ezen felül egyéb költségtérítésre illetve a tagok, és más szakértők munkájának
finanszírozására forrás nem áll rendelkezésre.
4.2 A Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő elágazásokkal kapcsolatos problémák ismertetése
A bizottság tagjai 2009. február 16-án e-mailben megkapták a kapcsolódó anyagot. Az
előzményekről beszámolt Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes, továbbá Soós László
és Dr. Lakos István elnök úr is ismertette álláspontját.
Sepsi Zsigmond a következő ülésre megfogalmaz, egy az OKJ Bizottság nevében benyújtandó
állásfoglalást, amelyet jóváhagyás után eljuttat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztériumhoz.
4.3 A KVVM által hamarosan benyújtandó új szakképesítés (Klímareferens) véleményezésével
kapcsolatos kérdések megvitatása
Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes asszony felolvasta a KVVM-ből, Szabó Imre
miniszter úr aláírásával NSZFI-hez 12 óra 17 perckor érkezett fax szövegét, melynek tartalma
a Klímareferens, mint új szakképesítés OKJ-be történő felvételének szükségességét indokolja.

Az OKJ Bizottsághoz hivatalosan még nem érkeztek be az ezzel kapcsolatos dokumentumok,
de valószínűsíthető, hogy ez hamarosan (az elkövetkező napokban) megtörténik. Ebben az
esetben újabb ülés keretében kell az adott szakképesítéssel kapcsolatos véleményt kialakítani,
mégpedig 30 napon belül. Ennek kapcsán a bizottság következő ülését előreláthatóan 3 hét
múlva, azaz 2009. március 10-én tartja, ahol a Klímareferens szakképesítést is véleményezi,
amennyiben a bizottság megkapja a szükséges dokumentumokat.
4.4 A bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, hogy előre meghatározott ülésterv
szerint működjön. A javaslat természetesen nem érinti a bizottság azon jogszabályi
kötelezettségét, hogy 30 napon belül kell álláspontját kialakítania egy új szakképesítés OKJ-be
történő felvételére, módosítására illetve törlésére vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban.
Minden tagnak továbbításra kerül e-mailben:
Szakmacsoportos táblázat az eddig ismert jelölésekkel
A bizottság tagjainak elérhetőségét tartalmazó táblázat
Az ülésről készült emlékeztető

Budapest, 2009-02-17

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

