Az I-007814/8/2009. iktatószámú levél 1. számú melléklete

EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. május 26.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. május 26. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 18 fő (ebből helyettes: 3 fő)
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály, osztályvezető)
Merklikné Gallai Zsuzsanna (MOSZI Magyar Országos Kozmetikus Ipartestület)
Juhász Klára (HAJ-TAN Ipartestületi Szakközépiskola)
Reményi Péter (Pécsi Tudományegyetem)
Kállai Rudolf (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Onódy Erika (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Készítette: Onódy Erika és Kállai Rudolf
Elnök úr kezdeményezésére - a 2009. 05. 12-ei e-mailben kiküldött - az egészségügyért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Képzési Jegyzéket érintő módosítási
javaslatának véleményezését a Bizottság a hivatalos előterjesztés beérkezésének hiányában nem
tárgyalta.
Indoklás, előzmények:
A Bizottsághoz 3 hivatalos levél érkezett postai úton az EüM Egészségpolitikai Főosztályáról:
1. 2815-4/2009-0003EGP számú levél és mellékletei: a levél 2009. április 29-ei keltezésű és
a Titkárságra az 2009. május 4-én érkezett. Ebben a Főosztály kérte a mellékletek által
tartalmazott, az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések OKJ
adatainak illetve szakmai és vizsgakövetelményeinek módosításáról szóló Bizottsági
állásfoglalást.
2. 2815-5/2009-0003EGP számú levél: a levél 2009. május 7-ei keltezésű és május 14-én
érkezett a Titkárságra, melyben a Főosztály a korábbi levelében kiküldött mellékletek
visszaküldését kérte módosítás céljából.
3. 2815-7/2009-0003EGP számú levél: a levél 2009. május 7-ei keltezésű és postai úton
május 21-én érkezett, amelynek mellékletében a MESZK támogató nyilatkozatát küldték
pótlólag.
Az NSZFI-hez 2009. május 11-én e-mailben érkeztek meg a módosított fájlok az ETI kísérő
levelével. Ezek kerültek - a hivatalos dokumentumok megérkezése előtt - továbbításra a bizottsági
tagok részére, tekintettel arra, hogy a május 26-i ülésen napirendre tűzhető legyen az egészségügyért
felelős miniszter szakképesítésekre vonatkozó módosítási javaslat, megfelelve az Ügyrendben illetve
jogszabályban megfogalmazott határidőknek.
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Az újabb hivatalos előterjesztés az ülés időpontjáig azonban nem érkezett meg, ezért a Bizottság
tartalmában nem tudta azt tárgyalni. A Titkárság ennek pótlását két alkalommal kérte az EüM-től emailben (2009. 05. 21-én és 05. 25-én).
Napirenden kívül elnök úr felkérte az Egészségügyi szakmacsoport munkabizottsági tagjait (Dr.
Betlehem Józsefet és Nemes Juditot), hogy tájékoztassák a Bizottságot a témával kapcsolatos
ismereteikről, melyek összefoglalva a következők:
Az e-mailen beérkezett anyag olyan komoly tartalmi változásokat vet fel, ami szinte a teljes
egészségügyi szakmastruktúra átalakítását jelenti. A Bizottság rendelkezésére álló 30 napos határidő
alatt szakmailag nem lehetett volna megalapozott döntést hozni, még ha hivatalosan be is érkezik az
anyag.
Döntést igénylő témák
A Bizottság határozatképtelenség miatt a kiírt időpontnál fél órával később, 10 óra 30 perckor kezdte
tárgyalni az elfogadott napirendi pontok szerinti témákat. A Bizottság így az ügyrend 4.4.a) pontja
értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes volt.
Napirendi pontok:
1. Az 52 815 01 0000 00 00 azonosítószámú Kozmetikus szakképesítés Országos Képzési
Jegyzékben szereplő adataira, valamint szakmai és vizsgakövetelményére vonatkozóan
benyújtott módosító javaslat véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása.
2. Az 55 810 01 azonosítószámú Mérnökasszisztens szakképesítés szakképesítés-elágazásaként
a Területfejlesztési szakasszisztens Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételére
vonatkozó módosító javaslat véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása.
3. Egyebek
Kiegészítés: az ülést megszakítva kb. 11,00 órakor az OKJ Bizottság honlapjára tervezett webfelület bemutatására került sor.
Az 1. és 2. napirendi pontok előzményei:
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztálya a 7277-2/2009.
iktatószámon, 2009. április 30-án érkezett levelében az alábbi két szakképesítés módosításának
véleményezését kérte az OKJ Bizottságtól:
-

egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában lévő 52 815 01 0000 00 00
Kozmetikus szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adataira, valamint a
szakmai és vizsgaköveteleményére vonatkozó módosításának,

-

másrészt a Pécsi Tudományegyetem által kezdeményezett 55 810 01 Mérnökasszisztens
szakképesítés szakképesítés-elágazásaként a Területfejlesztési szakasszisztens Országos
Képzési Jegyzékbe történő felvételének véleményzését.

A levél melléklete tartalmazta a módosítási indítványokhoz csatolt egyéb dokumentumokat.
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1. Az 52 815 01 0000 00 00 OKJ számú Kozmetikus szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplő adataira, valamint szakmai és vizsgakövetelményére vonatkozóan benyújtott módosító
javaslat véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása
Soós László, az SZMM (mint szakképesítésért felelős tárca) képviseletében ismertette az MKIK
gondozásában lévő Kozmetikus szakképesítésről szóló előterjesztést. A módosítás 2 új
szakképesítés-ráépülést (Tartós sminkkészítő, Speciális testkezelő) tartalmaz, a 1211-06 Kozmetikus
feladatai elnevezésű követelménymodul három új modulra tagolásával.
Kakusziné Körtvélyesi Anikó (Dr. Szilágyi János helyettese), Merklikné Gallai Zsuzsanna, a Magyar
Országos Kozmetikus Ipartestület elnöke és Juhász Klára a HAJ-TAN Ipartestületi Szakközépiskola
igazgatója beszélt a Kozmetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény módosításának
szükségességéről. Az előterjesztésre az elmúlt egy év tapasztalatai és hosszas egyeztetési folyamat
után került sor.
Hangsúlyozták egy minimális gyakorlati idő igazolásának szükségességét, valamint a
vizsgakövetelmények előírásánál a szakmai rész arányának növelését. Egységes kimeneti rendszerrel
valósítható meg, hogy közel azonos tudással rendelkezzenek a képzésből kikerülők.
A témában felszólaló bizottsági tagok: dr. Lakos István, Soós László, dr. Kóczy Lászlóné (Reich
Tamás helyettese) és Solti Gábor.
A Kozmetikus szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatainak, valamint szakmai és
vizsgakövetelményének módosítására vonatkozó javaslatot a Bizottság 8 igen és 2 tartózkodás
mellett támogatta azzal, hogy az előterjesztésben szereplő elmélet gyakorlat arányát a 35-65 %-ra
kell visszaírni, mint azt az MKIK - a tagok részére is továbbított - levelében is megfogalmazta.
A Bizottsági határozat külön mellékletben található.
2. Az 55 810 01 OKJ számú Mérnökasszisztens szakképesítés szakképesítés-elágazásaként a
Területfejlesztési szakasszisztens Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételére vonatkozó
módosító javaslat véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása.
Soós László, az SZMM (mint szakképesítésért felelős tárca) képviseletében terjesztette elő a
Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés-elágazásra vonatkozó beadványt és ismertette az
előzményeket, miszerint 2005. óta lenne igény a szakképesítésre. A széleskörű támogatottság
mellett, amelyet a csatolt támogató nyilatkozatok igazolnak, a szakképesítést az e szakterületen
érintett NFGM is támogatja.
A Pécsi Tudományegyetem képviseletében Reményi Péter ismertette a szakképesítés
szükségességét, az FSZ kollégium javaslatát, miszerint a Területfejlesztési szakasszisztens a
Mérnökasszisztens szakképesítés-elágazásaként kerüljön az OKJ-ba.
A témában felszólaló bizottsági tagok: dr. Lakos István, Soós László, dr. Kóczy Lászlóné (Reich
Tamás helyettese) és Solti Gábor.
A bizottsági tagok hozzászólásai alapján a Bizottság az alábbiakról határozott:
A Mérnökasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének módosítása szükséges a
Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés-elágazás követelményeinek beépítésével, mivel a
beterjesztett szakmai és vizsgakövetelmény az új szakképesítés-elágazás követelményeit önálló
dokumentumban jelenítette meg.
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A Bizottság javasolja a munkaterület rövid leírásának (III. fejezet 2. pont) pontosítását a
szakképesítésre jellemző specialitásokkal.
A Bizottság javasolja továbbá, hogy a rokon szakképesítések körének meghatározásánál a
Mérnökasszisztens helyett a jelenlegi szakképesítés-elágazások kerüljenek felsorolásra.
A Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés Országos Képzési Jegyzékbe kerülését, valamint
szakmai és vizsgakövetelményének módosítására vonatkozó javaslatot a fentiek szerinti
módosításával a Bizottság 7 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta.
A Bizottsági határozat külön mellékletben található.
3. Egyebek
A Bizottság 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. Ehhez kapcsolódóan határozatot hozott az ügyrend is módosításáról. A
Bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták az Ügyrend 4.4. A Bizottság határozathozatala
pontjának kiegészítését az alábbi szöveggel (b. pont):
„4.4. A Bizottság határozathozatala
a)

b)

c)

d)

A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben nem
határozatképes, az eredeti napirendi pontokkal az eredeti helyszínen meghirdetett bizottsági
ülés fél óra múlva összehívható. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott
bizottsági ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A Bizottság – az elnök kezdeményezésére – elektronikus szavazással is hozhat határozatot
az OKJ Bizottság honlapján működtetett web-felületen keresztül. A szavazásra
rendelkezésre álló időintervallumról a Titkárság e-mailben küld értesítést.
A Bizottság határozata lehet döntés vagy állásfoglalás. Az állásfoglalás tartalma lehet:
javaslat, megállapítás vagy vélemény. A határozathozatal nyílt szavazás formájában
történik.
A Bizottság feladatkörével összefüggő határozatait egyszerű többséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

Napirendi ponton kívül bemutatásra került az OKJ Bizottság honlapjára tervezett web-felület,
amelyben a bizottsági tagok részére elérhető fórum és szavazó felület lesz elérhető.
A működéséről Rózsafi Tamás, a program készítője tartott tájékoztatást.
Budapest, 2009. május 29.
……………………………………….
dr. Lakos István
elnök
A Bizottság tagjai részére továbbításra kerülő dokumentumok:
1. Az ülésről készült emlékeztető
3. OKJ Bizottsági határozat a Kozmetikus szakképesítés módosításáról
4. OKJ Bizottsági határozat a Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés-elágazás OKJ-be
történő felvételére vonatkozó javaslatról
4. Az OKJ Bizottság Módosított Ügyrend
4

