Az I-007814/26/2009. iktatószámú levél 1. számú melléklete

EMLÉKEZTETŐ
OKJ Bizottsági ülés
(2009. szeptember 8.)
Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
Időpont: 2009. szeptember 8. 10,00-15,00 óra
Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I. emelet Konferenciaterem
Résztvevők: Bizottsági tagok: 25 fő (ebből helyettes: 1 fő)
Menyhért Anikó (NSZFI Kutatásszervezési és fejlesztési osztály)
Csóti Ferenc (KHEM)
Balogh Lajosné (MOSZI)
Dr. Mecseky László (Diabétesz-Láb Szövetség)
Marnitzné Gál Enikő
Szécsényi István (MKIK képviseletében)
Végh Zsuzsanna
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 a napirendi pontok szerinti témákat. A Bizottság így az ügyrend 4.4.a) pontja értelmében a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes volt.
A Bizottság a napirendi pontokat, az alábbi sorrendben egyhangúlag elfogadta:
1. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó Fodrász szakképesítés Országos
Képzési Jegyzéket érintő módosítási javaslatának tárgyalása, a Bizottság álláspontjának
kialakítása
2. Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítéssel kapcsolatban a könnyű-, és
nehézgépkezelői jogosítvány kiadásának szabályozása tekintetében felmerült problémák
tárgyalása a KHEM képviseletében megjelent Csóti Ferenc tájékoztatója alapján
3. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
szakképesítés Országos Képzési Jegyzéket érintő módosítási javaslatának véleményezése, a
Bizottság álláspontjának kialakítása
Lakos István elnök napirend előtt tájékoztatást kért Soós Lászlótól, milyen intézkedésekre került sor
az SZMM részéről az ülésektől rendszeresen távolmaradó bizottsági tagok tekintetében, illetve az
esetleges tagcserékről. Soós László közölte, hogy a tárca 13 szakmai szervezethez küldött levelében
kérte, hogy a delegált tagok jelenjenek meg az üléseken, vagy nevezzenek meg új képviselőket.
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A tagcserékre vonatkozó válasza későbbiekben várható. Az ülésen megjelent a Magyar Számviteli
Szakemberek Egyesülete képviseletében Dr. Sztanó Imre, aki eddig – önhibáján kívül -,
adminisztrációs probléma miatt nem tudott részt venni az üléseken.

1. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó Fodrász szakképesítés Országos Képzési
Jegyzéket érintő módosítási javaslatának tárgyalása, a Bizottság álláspontjának kialakítása
A Bizottság meghallgatta az MKIK által meghívott Szécsényi István tájékoztatóját, aki a Fodrász
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek mind a jelenlegi, mind a korábbi kidolgozásában,
illetve módosításában részt vett. Ismertette a képzésben bekövetkezett változásokat 1992-től
napjainkig, hangsúlyozva a képzés színvonalának csökkenését.
Tájékoztatása szerint a megfelelő színvonalú képzés érdekében szükséges meghatározni a vizsgára
bocsátás feltételeként az 1500 óra igazolt gyakorlati időt.
A modulzáró vizsga tartalmának kötelező előírása azért indokolt, mert a szakmai vizsgán nem áll
rendelkezésre elegendő idő a szükséges kompetenciák mindegyikének igazolására. A modulzáró
vizsga és a szakmai vizsga együttesen elegendő időt biztosít minden ismeret meglétének
megítélésére, ráadásul a terület élőmodell-igénnyel rendelkezik.
A tájékoztatóra reagálva az alábbi észrevételek hangzottak el:
Csányi Lászlóné szerint nem lehet előírni gyakorlati óraszámot, illetve modulzáró vizsga-tartalmat.
A kompetenciák meglétének ellenőrzésére mindenkor a szakmai vizsga hivatott.
Dr. Lakos István véleménye, hogy fentiek előírása ellentétes az OKJ szellemiségével, sőt a
szakképzési törvény szerint a modulzáró vizsga a képző intézmény hatáskörébe tartozik. Az sem
egyértelmű a beterjesztésben, hogy az 1500 óra beletartozik-e az előírt 30-70%-os arány gyakorlati
időre vonatkozó részébe, és ezzel az előírással burkoltan a kötelező minimális óraszám jelenik meg a
képzésben. A kompetenciák meglétének ellenőrzése pedig nem osztható meg a modulzáró-, illetve a
szakmai vizsga között.
Kakusziné Körtvélyesi Anikó elmondta, hogy a 70% gyakorlat tartalmazza az 1500 órát is, de
indokolt ennek előírása.
Bátyai László szerint az 1500 óra előírása iskolai rendszerben nem okoz gondot, mert a tanuló 18
éves koráig nem léphet ki a közoktatásból, iskolai rendszeren kívül azonban megvalósíthatatlan.
Nemes Judit véleménye szerint iskolai rendszerben, illetve iskolai rendszeren kívül nem garantálható
az egységes kimenet, ha nincs meghatározva minimális óraszám, csak a maximális képzési időt
tartalmazza az OKJ.
Soós László értelmezése szerint a jogszabály csak a modulzáró vizsga szervezését utalja a képző
hatáskörébe, azt nem tiltja, hogy a tartalmi szabályozás rendeletben megjelenjen.
Solti Gábor szerint az OKJ Bizottságnak legfőbb szempontként nem csak a jogszabályok
alkalmazását kellene vizsgálni egy-egy témában, hanem azon túlmenően a szabályozás problémáira,
hiányosságaira is fel kell hívnia a figyelmet.
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2. Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítéssel kapcsolatban a könnyű-, és
nehézgépkezelői jogosítvány kiadásának szabályozása tekintetében felmerült problémák
tárgyalása a KHEM képviseletében megjelent Csóti Ferenc tájékoztatója alapján
Csóti Ferenc, a KHEM képviseletében megtartotta tájékoztatóját a 2009. augusztus 31-én megjelent
40/2009. (VIII. 31.) számú, a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek
kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló KHEM rendeletről. Elmondta, hogy a rendelet még
nagyon friss, sok problémát megold, de még hagy nyitott kérdéseket. A rendelet bizonyos pontjainak
értelmezése jelenleg is tart, végrehajtásáért a Nemzeti Közlekedési Hatóság a felelős. A Bizottság
által többször felvetett, az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítést, illetve
Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő szakképesítés-elágazásait érintő problémákat a rendelet
orvosolja azáltal, hogy törli a hatályos szakmai és vizsgakövetelmény VII. fejezetében előírtakat. Így
kiadható a bizonyítvány azoknak, akik sikeresen elvégezték a tanfolyamot, de a korábbi rendelet
miatt mégsem kaphatták meg. Szükség lesz az OKJ és a szakmai és vizsgakövetelmény jövőbeni
módosítására részben a KHEM 40/2009. számú rendelethez történő igazítása érdekében, valamint a
képzéssel, illetve vizsgáztatással kapcsolatos tapasztalatok figyelembevétele miatt. Problémát okoz
azonban a terület összetettsége.
A tájékoztatóra reagálva az alábbi észrevételek hangzottak el:
Dr. Lakos István szerint bizonyos géptípusokra többféle jogosítvány is létezik attól függően, hol
használják. Példaként a darukezelőt említette.
Sepsi Zsigmond véleménye szerint továbbra is legalább két módon lehet eljutni egy végzettséghez,
vagy OKJ képzéssel, vagy 30-40 órás tanfolyam keretében jogosítvány megszerzésével. Így az új
rendelet, illetve a szakmai és vizsgakövetelmény továbbra is ütközik.
Soós László jelezte, hogy továbbra is kettős szabályozás van érvényben, ami elengedhetetlenné teszi
az szakmai és vizsgakövetelmény mielőbbi módosítását.
Kakusziné Körtvélyesi Anikó értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a tárcák között nem teljeskörű az
egyeztetés egy olyan rendeletet illetően, amely több minisztériumot is érint.
Csóti Ferenc mindezekre reagálva elmondta, hogy az új rendelet végrehajtásának módja még további
egyeztetések tárgyát képezi, amelyek folyamatban vannak.
Dr. Márton Tibor a témáról készült véleményét és javaslatait – melyeket még az új rendelet
megjelenése előtt állított össze – átadta Csóti Ferencnek további felhasználás céljából.
3. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
szakképesítés Országos Képzési Jegyzéket érintő módosítási javaslatának véleményezése, a
Bizottság álláspontjának kialakítása
A Bizottság meghallgatta Balogh Lajosnét a MOSZI képviseletében, aki elmondta, a szakképesítés
két elágazásra történő szétválasztásának oka, hogy a munkaerőpiacon bármelyik végzettséggel el
lehet helyezkedni, és nem jellemző, hogy egyszerre mindkét területen dolgozna valaki. A két
elágazás ráépüléseként megjelenő Kézápoló oktató és Lábápoló oktató szakképesítés felvétele azért
lenne elengedhetetlen, mert jelenleg nincsenek képzett oktatók, pedagógusok a területen. A tanulókat
a szakmában legalább 2 éve dolgozók oktatják, mindenféle pedagógiai ismeret nélkül.
A Diabétesz-Láb Szövetség elnöke Dr. Mecseky László néhány perces prezentáció bemutatásával
felvázolta az Orvosi lábápoló szakképesítés megjelenésének jelentőségét. Eszerint e szakképesítés
birtokában több olyan, a lábon jelentkező elváltozás időben felismerhető, illetve ellátható lenne,
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amelyet jelenleg már csak későn lát szakember, és az orvosi beavatkozást – legtöbb esetben
amputálást – igényel.
A tájékoztatókra reagálva az alábbi észrevételek hangzottak el:
Dr. Betlehem József is úgy gondolja, hogy az Orvosi lábápoló szakképesítésre szükség van, ez
találkozik a kamara elképzeléseivel is, de mindenképp az egészségügyi tárca felügyeletét igényli. A
szakképesítés jelenleg az SZMM-hez tartozik, azonban egészségügyi végzettséget is igényelne.
Dr. Lakos István elmondta, hogy hiába kerül az OKJ-be az oktató ráépülés, ha egyéb rendeletek nem
írják elő, hogy csak ennek birtokában lehet oktatni. A gyakorlati oktató személyére vonatkozó
követelményeket a közoktatási, illetve szakképzési törvény írja elő.
Csányi Lászlóné szerint, ha az esetleges új elágazásokra ráépülésként megjelenik az oktató képesítés
is, felmerülhet az igény, hogy minden OKJ szakképesítés rendelkezzen hasonló struktúrával, ez
pedig lehetetlen. Az OKJ jelenleg is tartalmaz Gyakorlati oktató szakképesítést.
Nemes Judit azt az aggályát fejezte ki, hogy ha a szakképzés, vagy akár egyes szakképesítések
automatikusan követik a mindenkori államigazgatásban történő változásokat, akkor az az
állandóságot, és a követhetőséget veszélyezteti.
Soós László jelezte, hogy a közoktatási törvény és a szakképzési törvény előírja, milyen feltételekkel
végezhet valaki elméleti, illetve gyakorlati oktatást.
Solti Gábor utalt a képzés túlszabályozottságából adódó problémákra.

A Bizottság a tájékoztatókat, és a vitákat követően szavazott a három napirendi pontról.
1. Fodrász szakképesítés:
- A Bizottság 4 fő igen, 2 fő nem szavazatával, valamint 5 fő tartózkodása mellett elfogadta,
hogy a Fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében, a vizsgára bocsátás
feltételeként előírható legyen az igazolt szakmai gyakorlat.
-

A Bizottság 8 fő igen, 2 fő nem szavazatával, valamint 1 fő tartózkodása mellett javasolja az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt 1500 órás igazolt szakmai gyakorlat
óraszámának csökkentését.

-

A Bizottság 7 fő egyetértő szavazatával, valamint 3 fő tartózkodása mellett nem javasolja,
hogy a fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye egységes, központi modulzáró
vizsgát határozzon meg.
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2. KHEM tájékoztatója
A Bizottság egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi véleményt:
Csóti Ferenc úr tájékoztatója a Bizottság számára nem nyújtott új és megnyugtató választ.
A Bizottság 2009. március 10-i ülésén jóváhagyott és az érintett minisztereknek (KHEM,
KvVM, NFGM, SZMM) is megküldött javaslatai nem kerültek említésre, beépítésre, sem
figyelembe vételre, ezért a témában továbbra is nyitott, megoldatlan kérdések maradtak.
3. Kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakképesítés
-

Az OKJ Bizottság 9 fő igen szavazatával (nem szavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett
azzal, hogy az Orvosi lábápoló szakképesítés OKJ-ba történő bekerülése indokolt, azonban
annak egészségügyi szakterületre alapozottsága miatt a beterjesztő és az egészségügyi
szakképesítésekért felelős minisztérium között további egyeztetések szükségesek a
szakképesítés felügyeletét illetően.

-

A Bizottság 4 fő nem szavazatával, és 5 fő tartózkodása mellett nem támogatja a Kézápoló és
műkörömépítő oktató, valamint a Lábápoló oktató szakképesítés-ráépülések OKJ-ba történő
felvételét.

-

A Bizottság 8 fő igen szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett egyetért a két új
szakképesítés-elágazás – Kézápoló és műkörömépítő, valamint Lábápoló - OKJ-be történő
felvételével.

A Bizottság állásfoglalásai a Fodrász, valamint a Kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakképesítések
tekintetében további mellékletekben olvashatók.

Budapest, 2009. szeptember 11.

……………………………………….
dr. Lakos István
elnök
A Bizottság tagjai részére továbbításra kerülő dokumentumok:
1. Az ülésről készült emlékeztető
2. Az OKJ Bizottság határozata a Fodrász szakképesítés módosításáról
3. Az OKJ Bizottság határozata a Kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakképesítés módosításáról
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