Az I-003141/18/2009 iktatószámú levél 1. számú melléklete

EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. március 31.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. március 31. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 20 fő
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály, osztályvezető)
Kiss Mária (EüM)
Huller Gabriella (ETI)
Kállai Rudolf (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Onódy Erika (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)

Készítette: Onódy Erika és Kállai Rudolf
A Bizottság határozatképtelenség miatt a kiírt időpontnál fél órával később, 10 óra 30 perckor
kezdte meg ülését. A Bizottság így az ügyrend 4.4. a.) pontja értelmében a megjelentek számára
való tekintet nélkül határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Az EüM által kezdeményezett Gyakorló ápoló, mint új részszakképesítés Országos
Képzési Jegyzékbe történő bekerülésének véleményezése
2. Egyebek

1. Az EüM által kezdeményezett Gyakorló ápoló, mint új részszakképesítés Országos Képzési
Jegyzékbe történő bekerülésének véleményezése
Előzmények:
Az Egészségügyi Minisztérium Szakállamtitkára a - 461-8/2/2009-003EGP iktatószámon - 2009.
március 6-én érkezett levelében kérte a Gyakorló ápoló részszakképesítés Országos Képzési
Jegyzékbe történő felvételéhez az OKJ Bizottság szakmai véleményét.
Dr. Lakos István elnök úr összefoglalta a Gyakorló ápoló részszakképesítéssel kapcsolatban
felmerülő problémákat a munkabizottság tagjai által megfogalmazott vélemények alapján:
- A képzés magas óraszáma
- A tervezetben előforduló modulok száma illetve tartalma
- A szakképesítés munkaerőpiaci indokoltságának hiánya
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Kiss Mária és Huller Gabriella az Egészségügyi Minisztérium és az ETI képviseletében ismertették
az SZMM és az EüM között létrejött együttműködés keretében 2009. április 01. és 2009. december
31. között zajló Kórházi közmunka programot, melynek keretében merült fel a Gyakorló ápoló
részszakképesítés kialakításának igénye. A szakképesítést elsősorban regisztrált álláskeresők
szerezhetnék meg.
Nemes Judit és Dr. Betlehem József az Egészségügy szakmacsoportos munkabizottság tagjai is
ismertették véleményüket, melyet az ülést megelőzően írásban a bizottsági tagok is megkaptak.
A témában az alábbi bizottsági tagok szólaltak fel: Csányi Lászlóné, Szabó Zoltán, Dr. Pásztor
Miklós.
Javaslatuk, hogy külön kell választani a közmunka programot és az új részszakképesítés
létrehozásának kérdését. Szükség van a részszakképesítésre, de időt kell fordítani az alaposabb
kidolgozására, ezért nem alkalmas a közmunka programba. Jelen formájában pedig nem segíti elő az
egészségügy e területén jelentkező problémák megoldását.
A Bizottság 15 igen és 1 fő tartózkodása mellett határozott arról, hogy a Gyakorló ápolót, mint új
részszaképesítést csak a szakmai és vizsgakövetelmények módosítását követően tartja
támogathatónak.
A Bizottság részletes véleménye külön mellékletben található.
2. Egyebek
Lakos István elnök úr tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az NSZFT – új előterjesztést kérve –
legutóbbi ülésén érdemben nem foglalkozott a Klímareferens szakképesítéssel .
Elnök úr előterjesztette az elektronikus levélben történő szavazásra vonatkozó javaslatát, melyet a
Bizottság megtárgyalt. Az ügyrend 4.4. A Bizottság határozathozatala című pontja ennek értelmében
kiegészül. A módosítás folyamatban van.
A bizottság tagjai részére továbbításra kerülő dokumentumok:
1. Az ülésről készült emlékeztető

Budapest, 2009-04-03.
……………………………………….
dr. Lakos István
elnök
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