Az I-007814/17/2009. iktatószámú levél 1. számú melléklete

EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. július 7.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. július 7. 10,00-13,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 17 fő (ebből helyettes: 1 fő)
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Kiss Mária (EüM)
Dr. Vízvári László (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
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 egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Képzési
Jegyzéket érintő módosítási javaslatának véleményezése, a Bizottság álláspontjának
kialakítása
2. Egyebek
1. Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Képzési
Jegyzéket érintő módosítási javaslatának véleményezése, a Bizottság álláspontjának kialakítása
Előzmények:
Az Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Főosztálya a – 2815-10//2009-0003EGP
iktatószámon - 2009. június 10-én érkezett levelében kérte az egészségügyi szakképesítések
Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatainak módosításához az OKJ Bizottság szakmai
véleményézését.
Az egészségügyi szakképesítések (Általános ápoló, Boncmester, Egészségügyi asszisztens,
Egészségügyi kártevőírtó-fertőtlenítő) tervezett módosításainak előterjesztését Dr. Vízvári László, az
ETI főigazgatója részletesen ismertette, és indokolta. Dr. Betlehem József és Nemes Judit, az
Egészségügy szakmacsoportos munkabizottság tagjai az ülést megelőzően írásban foglalták össze a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, illetve a Szociális Szakmai Szövetség véleményét,
amelyet az ülésen szóban is kifejtettek.
A véleményezésre benyújtott előterjesztés az egészségügyi szakmastruktúra szinte teljes átalakítását
jelenti. Lényegi változtatások azonban az alábbiakban részletezett szakképesítéseknél várható.
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Az Általános ápoló szakképesítéssel egy több lépcsős hierarchikus ápolói struktúra jön létre egy, a
korábbiakhoz képest áttekinthetőbb rendszer keretében.
A Boncmester önálló soron történő megjelenítését indokolja, hogy tevékenységi területe jelentősen
eltér a Műtéti asszisztensétől, melynek jelenleg szakképesítés-elágazása.
Az Egészségügyi asszisztens szakképesítés tekintetében a Klinikai fogászati higiénikus
szakképesítés-ráépülés kompetenciái beépítésre kerülnek a Fogászati asszisztens szakképesítéselágazás követelményrendszerébe. A Bizottság kéri a „lenyomatot vesz” tevékenység szakmai és
vizsgakövetelménybe történő szerepeltetését.
Az Audiológiai szakasszisztens és a Hallásakusztikus szakképesítés-ráépülések összevonásával az új
szakképesítés megnevezése: Audiológiai szakasszisztens, hallásakusztikus, amit a két szakképesítésráépülés kompetenciái közti számos átfedés is indokol. A szakképesítés 54-es szintre emelése
szakmailag indokolt, amivel a Kamara is egyetért.
Az Egészségügyi kártevőírtó-fertőtlenítő módosítási javaslata a Fertőtlenítő sterilező
szakképesítésnek a Műtéti asszisztens szakképesítés részszakképesítéseként történő megjelenítése,
mivel tartalma és kompetenciái jobban kötődnek a műtéti szakterülethez.
Menyhért Anikó kérdésére Dr. Vízvári László elmondta, hogy az 55-ös szintű Diagnosztikai
technológus szakmai és vizsgakövetelménye megjelenik annak ellenére, hogy a képzést nem
kívánják fenntartani. Az Országos Képzési Jegyzékből sem kérik törlését, mivel jelenleg is vannak
beiskolázások a szakképesítésre. A Diagnosztikai technológus tehát továbbra is 55 –ös szinttel
marad az OKJ-ben, amit a Kamara is támogat.
A benyújtott dokumentumok 6. számú mellékletében javasolt technikai változtatásokkal a Bizottság
egyetért, mivel az szükségszerű korrekciókat tartalmaz.
A témában felszólalók: Dr. Betlehem József, Nemes Judit, Kiss Mária, dr. Kóczy Lászlóné, dr. Lakos
István, Soós László és Menyhért Anikó.
A Bizottság egyhangúlag támogatta az egészségügyi szakképesítések OKJ-ben szereplő adatainak,
illetve szakmai és vizsgaköveteleményeinek módosítását a fenti észrevételek figyelembevételével és
hangsúlyozta, hogy az OKJ egészségügyi képzési szerkezetében történt változások egyértelműen
pozitívak.
Problémát jelent a változatlanul magas (4600) óraszám meghatározás az új Általános ápoló
szakképesítés tekintetében, kérdés hogy a magasabb óraszám jobban felkészít-e a szakmára. Dr.
Vízvári László ezzel kapcsolatban felolvasta az Európai Parlament 2005/36/EK irányelvében
található előírást, miszerint „az általános ápolói képzés legalább 3 éves vagy 4600 óra elméleti
képzést és klinikai gyakorlatot foglal magában.” A Bizottság szerint vitatott lehet ennek értelmezése.
A Bizottság javaslata a jelenlegi változások beválásának bizonyítására, valamint a komplex és
koherens egészségügyi szakképzési rendszer létrehozása érdekében indokolt kísérleti képzések
kijelölése (több képzési formában) és a teljes - egymásra épülő - képzési periódus monitorozása.
A Bizottság egyes tagjai továbbra is magasnak ítélik az óraszámokat, de megfontolandónak tartják
minimális óraszám meghatározását is, különös tekintettel az egészségügyi képzésekre. A képzést
szervezők, illetve a Munkaügyi Központok a maximális óraszámot érdekeik szerint
különbözőképpen értelmezik.
Az OKJ Bizottság határozata külön mellékletben található.
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2. Egyebek
Elnök úr bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új képviselőjét, Szabó Zoltán István őrnagy urat, aki
Dr. Vartman György helyett - az SZMM 10254-2/2009-SZMM iktatószámú megbízó levele alapján
- 2009. június 22-től segíti az OKJ Bizottság munkáját.
Elnök úr tájékoztatta a bizottságot, hogy a tagok üléseken való részvételéről, illetve a hiányzásokról
készült egy kimutatás. Az SZMM levélben tájékoztatja azokat a delegáló szervezeteket, amelyek
képviselői mindeddig kétszer vagy ennél kevesebb alkalommal voltak jelen a Bizottság ülésein,
valamint kéri új tag kijelölését.
A Bizottság az egyebek napirendi pontban tárgyalta a Sepsi Zsigmond úr által felvetett Építő- és
anyagmozgató gép kezelője szakképesítéssel kapcsolatban a könnyű-, és nehézgépkezelői
jogosítvány kiadásának szabályozása tekintetében felmerült problémát.
A KHEM újabb tárcakörözésen lévő tervezetében nem tükröződik az OKJ Bizottság 2009. március
10-i ülésén jóváhagyott és az érintett minisztereknek (KHEM, KvVM, NFGM, SZMM) küldött
FVSZ és VOSZ előterjesztése.
A Bizottság ezért felkéri a szakképesítésért felelős minisztert (KHEM), tegye lehetővé az OKJ
Bizottság legközelebbi ülésén a témában illetékes vezető részvételét a felmerült problémák
tisztázására.
Budapest, 2009. július 10.

……………………………………….
dr. Lakos István
elnök
A Bizottság tagjai részére továbbításra kerülő dokumentumok:
1. Az ülésről készült emlékeztető
2. OKJ Bizottság határozata az egészségügyi szakképesítések módosításáról
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