Az I-003141/11/2009 iktatószámú levél 1. számú melléklete

EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. március 10.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. március 10. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 24 fő
Modláné Görgényi Ildikó (NSZFI, főigazgató-helyettes)
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály, osztályvezető)
Dr. Bazsáné Szabó Marianne (KvVM Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai
Koordinációs Főosztály, osztályvezető)
Ballon István (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)
Kállai Rudolf (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Onódy Erika (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)

Készítette: Onódy Erika és Kállai Rudolf
Napirendi pontok:
1. A KvVM által kezdeményezett Klímareferens, mint új szakképesítés Országos Képzési
Jegyzékbe történő bekerülésének véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása
2. Az Építő-és anyagmozgató gép kezelője szakképesítésen belüli Könnyűgépkezelő és
Nehézgépkezelő elágazásokkal kapcsolatos bizottsági állásfoglalás megvitatása, előkészítése
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz történő beadásra
3. Szakmacsoportonkénti munkabizottságok létrehozására
4. Egyebek
A bizottsági tagok a napirendi pontokat elfogadták
1. A Klímareferens, mint új szakképesítés Országos Képzési Jegyzékbe történő bekerülésének
véleményezése
Előzmények:
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai
Koordinációs Főosztálya a KOIKF-41/2/2009. iktatószámon 2009. március 4-én érkezett levelében
kérte a Klímareferens szakképesítés Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételéhez az OKJ
Bizottság szakmai véleményét.

1

Dr. Bazsáné Szabó Marianne a KvVM képviseletében ismertette a Klímareferens szakképesítés
szükségességét. A környezetvédelmi tárca kiemelten kezelt témaköre a klímaváltozás hatása,
melynek keretében olyan szakemberek képzésére van szükség, akik jártasak a klímaváltozás, a
klímavédelem és az energetika (energiahatékonyság-növelés, alternatív energiaforrások) terén és az
ismereteket a napi munkában is képesek alkalmazni. A képzés elsődleges célcsoportja az ország
3000 önkormányzatának dolgozói. Indoklása szerint – bár elsődlegesen felsőfokú végzettségre épülő
szakképesítést szerettek volna –, azért lenne bemeneti feltételként az érettségi vizsga előírva, mert a
kistelepülések önkormányzatainál nem biztos, hogy van felsőfokú végzettséggel rendelkező
alkalmazott.
A témában az alábbi bizottsági tagok szólaltak fel: Katona Istvánné (Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége); Csányi Lászlóné (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége);
Szőllőssy Gábor (Magyar Mérnöki Kamara); Nemes Judit (Szociális Szakmai Szövetség); Dr.
Betlehem József (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara); Solti Gábor (Ipartestületek
Országos Szövetsége); Dr. Lakos István (Felnőttképzők Szövetsége).
A hozzászólások alapján a bizottság 20 igen és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a jelenlegi
formában és tartalommal nem támogatja a Klímareferens, mint önálló szakképesítés OKJ-ba történő
felvételét.
A Bizottság részletes véleménye külön mellékletben található.
2. Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítésen belüli Könnyűgépkezelő és
Nehézgépkezelő elágazásokkal kapcsolatos bizottsági állásfoglalás megvitatása
Előzmények:
Az OKJ Bizottság 2009. február 17-i ülésén Egyebek napirendi pontjában határozott arról, hogy a
Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő elágazásokkal kapcsolatos problémák megoldásának
elősegítésére – az FVSZ előterjesztésének ismeretében - Sepsi Zsigmond (VOSZ) megfogalmaz egy,
az OKJ Bizottság nevében benyújtandó állásfoglalást.
Sepsi Zsigmond ismertette a VOSZ által megfogalmazott javaslatot, amelyet a tagok előzetesen is
megkaptak.
A témában az alábbi bizottsági tagok szólaltak fel: Dr. Lakos István (Felnőttképzők Szövetsége);
Csányi Lászlóné (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége); Betlehem József (Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara); Modláné Görgényi Ildikó (Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet); Szabó Zoltán (Magyar Közgazdasági Társaság); Dr. Márton Tibor (Gépipari
Tudományos Egyesület); Soós László (Szociális és Munkaügyi Minisztérium); Ballon István
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).
Dr. Lakos István a hozzászólások alapján összefoglalta a témában felmerülő főbb gondokat, amelyek
megoldásának elősegítésére az OKJ Bizottság levelet küld a KHEM, NFGM, KvVM részére azonos
tartalommal, valamint az SZMM részére kiegészítve azon kéréssel, hogy a tárca vállaljon
koordinátori szerepet az ügyben.
A levélben hivatkozni kell a képzésben keletkezett súlyos gondokra, melyet az FVSZ előterjesztése
tartalmaz, megoldásként pedig a VOSZ javaslata kerüljön továbbításra. Továbbá nyomatékosítani
kell az átmeneti rendelkezések mielőbbi módosításának szükségességét, gépcsoportonkénti modulok
kidolgozását.
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A bizottság egyhangúlag elfogadta a levelek – fentiekben megnevezett – minisztériumok részére
történő továbbítását.
A Bizottság részletes véleménye külön mellékletben található.
3. Szakmacsoportonkénti munkabizottságok létrehozására
A munkabizottságok a korábban kiküldött szakmacsoportos táblázat szerinti bejelölések alapján
működnek.
4. Egyebek
− A bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, hogy indokolt esetben a bizottság a
jogszabályban rögzített feladatának eleget téve az OKJ-re vonatkozó módosítási javaslatokról
véleményét elektronikus egyeztetés útján alakítsa ki, és ha ehhez szükséges, az ügyrendet is
módosítsa.
− A munkabizottság tagjainak a jövőben adott szakképesítés véleményezése során kötelező, míg
másoknak a bizottság munkáját segítve lehetőségük lesz kitölteni egy úgynevezett kérdőívet
(értékelő lapot), amelyet a 2009. február 26-i e-mail egyik csatolmányaként a tagok megkaptak.
A munkabizottság tagjai az általuk kialakított véleményt minden esetben legkésőbb az ülést 5
nappal megelőzően továbbítják minden OKJ Bizottsági tag e-mail címére és a titkárság részére
is.
− A bizottság előző ülésen meghozott döntésével kapcsolatban, hogy előre meghatározott ülésterv
szerint működjön, a Titkárság elkészíti a levelet, melyet a szakképesítés terén érintett tárcáknak
az Elnök megküld.
− 2009. március 6-án az OKJ Bizottsághoz újabb dokumentum együttes érkezett, melyben az
Egészségügyi Minisztérium Szakállamtitkára kezdeményezi a Gyakorló ápoló részszakképesítés
OKJ-ba kerülését. Az OKJ Bizottság állásfoglalásának kialakítására 2009. március 31-én újabb
ülés keretében kerül sor. A szakképesítés az 1. Egészségügy szakmacsoportba tartozik, ezért Dr.
Betlehem József és Nemes Judit, mint munkabizottsági tagok fogalmazzák meg véleményüket,
illetve továbbítják azt a többi bizottsági tag részére legkésőbb 2009. március 25-ig.
A bizottság tagjai részére továbbításra kerülő dokumentumok:
1. Az ülésről készült emlékeztető
2. Levél a szakképesítés terén érintett minisztériumoknak a bizottság üléstervéről

Budapest, 2009-03-10
……………………………………….
dr. Lakos István
elnök
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