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1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Előterj esztő : Nagyné Y arga Katalin

2.

szal<képzés-fejlesztési koncepció elfogadása

A201412015-<js tanév megyei képzésiirányaira és beiskolázási arányaira, valamint a
megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott szakképesítésekkörére
vonatkozó bizottsági j avaslat elfo gadás a
Előterj esztő : Nagyné Varga Katalin

3. A

megyei szakképzésiterv tartalmára vonatkoző bizottsági javaslat elfogadása
Előterj esztő : Nagyné v ar ga Katalin

4.

Egyebek

Nagyné Varga Katalin
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság tagsait a
20l3.évi első ülésünkön' Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a hét fóből jelen van 5
fő, Dr. Rezsőfi István jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésünkön. A kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok szerint, nagyon sok feladatunk van amainapÍa, illetve
nagyon komoly döntéseket kell hoznunk. Van-e ezen kívül valakinek napirendi pont javaslata,
hozzáfljzni valőja, véleménye?Nincs. Kérem a bizottságot, szavazzunk a napirendi pontok
elfogadásáró1.

Szavazás: Kérem a bizottság tagsait, aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megffugyalásra' emelje fel a kezét' Kérem emelje fel akezét, aki
nem ért egyet, és végül aki tartóZkodik.
112013. (III.26.) sz. MFKB Határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság a napirendÍ pontokat

megismerte, azokat 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenvélemény és tartőzkodás nélkül
elfogadta.

Nagyné Varga Katalin

Az első

napirendi pontunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szakképzés-fejlesztési
koncepció megvitatása és elfogadása. Magát a koncepciót időben kiküldtük a bizottság
tagjainak' annak érdekében,hogy át tudják tekinteni, illetve kértük az ezzel kapcsolatos
véleményeket,hogy ezeket be tudjuk építenia koncepcióba. A koncepcióban részletesen
foglalkoztunk a megye gazdasági helyzetének az elemzésével, a szakképzésrevonatkozó
jogszabályi környezetnek a tanulmányozásával. Megtörtént a koncepcióban a magyar és
megyei szakképzés áttekintése. A gazdasági kamaúk és az érdekképviseletek szakképzési
tevékenységérőlegy áttekintést készítettünk, ktjzölti'ik a megyei sza7<képzésre vonatkozó

legfrissebb rendelkezésre ál1ó adatokat' Az elobb említettek szerepeltek a koncepció általános
részében,ezután tértünk ki a koncepciónak az alapelveite, a célkitűzésekre, és az ehhez
rendelt feladatokra és eszközökre. Ezen kívül javaslatot tetttink a megyei képzésiiranyok
kialakításához.Igyekeztünk egy részletes anyagot összeállítani, mely szélesköní áttekintést ad
a szald<épzési helyzetről, melyet adatokkal és elemzésekkel kötöttünk össze. Az általunk
kiküldött artyaghoz viszonyítva, néhány váItoztatást szeretnénk javasolni. Elsőként a
koncepció 10.1-es pontjában, ahol a megyei szakképzésiadatok részletes vizsgáIatának
általános adatai szerepelnek, az alábbi kiegészítéstjavasoljuk:
A koncepció összevontan kezeli a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó
Központot és a Klebelsberg Megyei Intézményfenntartó Központot, hiszen a jelenlegi tervek
szerint előbbi is hamarosan átadja intézményeitaz utóbbinak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól kaptunk kiegészítésijavaslatot,
mely szerint a7.2.3. pont az alábbiak szerint módosulna:
Többek között ebben van jelentőS Szerepe a Munkaügyi Központok koordináciőja mellett
megvalósulő ,,Első Munkahely Garancia" kr)zponti munkaerő-piaci programnak, melynek
elsődleges célja, hogy munkaerő-piaci szolgáltatósok biztosításával, bérkoltség támogatás
nyújtásával és munkába járáshoz szükséges utazási koltség megtérítésévelelősegítse a fiatal
munkavóllalók munkaerő-piaci helyzetének javulását. A program előmozdítja a nyugdíjba
vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő
munkav áll al ók s z é l e s kor ű t ap as z t al at ának és s z aktudás ának át a dá s ár a.

A TÁM)P ].].2. ,,A

hótrányos helyzetűekfoglalkoztathatóságónak javítasa" uniós projekt
keretében a munkaügyi szervezet munkatapasztalat szerzés és foglalkoztatást bővítését
szolgáló támogatósok nyújtósóval igyelcszik afiatalok elhelyezkedési esélyeit növelni.
Enől a két kiegészítésrolkülön kell szavaznunk a véleményekután, hogy elfogadja-e a
bízottság. Illetve ha targyaljuk a koncepciót akkor drintést kell hoznunk arról, hogy a
mellékletben ttintessük-e fel a szal<képzés folytatására jogosult intézmények és fenntartók
rendszerét' Röviden ennyit szerettem volna elmondani kiegészítésképpen'Van-e valakinek
hozzászőlás, véleménye a koncepcióvalkapcsolatban? Yitára bocsájtom az anyagot.

Dr. Teschmayer Gábor
Valóban időben és teljességében kaptam meg az anyagot. Úgy gondolom' hogy a szewezel.
akit én képviselek, a Kormányhivatal részéról elmondhatom, hogy jól előkészített, vállalható
koncepció készült el. Természetesen én a szakmai részéhezmélységébennem tudok hozzá
szólni, hiszen minden aspektusát nem ismerem a szakképzésnek. Összességében elfogadásra
javaslom a koncepciót a módosításokat figyelembe véve. Azt szeretném hozzátenri, hogy ha a
fenntartói lista fiiggelékkéntkertil a koncepcióhoz, változás esetén csak ki kell cserélni a
fiiggeléket, nem szükséges formai esetleg alaki hatrírozatothozni. Mindenképpen fontos' hogy
a koncepcióbantájékoztató jelleggel benne legyen. Támogatom a koncepció elfogadását'
Szántó Imre
Hasonló a véleményem. Nagy gondossággal előkészített anyagot tanulmányozhattunk
munkástanácsok r észéróI elfo gadásra j avaslom a koncepciót.

x.Én a

Kovács Sándor
Elfogadásra javaslom.
Szőke Attila
Egyetértek az előttem szólókkal, nagyon részletes' anyagot kaptunk' Részemről is támogatom
az elfogadását. Az országos Agrárkamara megalakulásának folyamata még nem teszi
lehetővé, hogy azt tudjuk, hogy a Magyar Agrárkamara a megyében illetve országosan is
milyen szerepet fog játszani a mezőgazdasági képzéseket illetően. Elképzelések
nyilvánvaló an már vannak, de nincs olyan állapotban' hogy ezt az anyagot most befolyásolja.
Az Agrárkamararészéről is támogatjuk a koncepciót.

Szavazás: Kérem a bizottság tagsatt, emelje fe| a kezét aki elfogadja a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei szakképzés-fejlesztésikoncepciót azzaI a kiegészítéssel,hogy a 10.1-es pont az
alábbiakkal kerüljön kiegészítésre:A koncepció Összevontan kezeli a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Meglei Intézményfenntartó Központot és a Klebelsberg Meg,lei Int,lzményfenntartó
Központot, hiszen a jelenlegi tervek szerint előbbi is hamarosan átadja intézményeit az
utóbbinak. A 7.2'3' pont az alábbiak szerint módosuljon: Többek között ebben van jelentős
szerepe a Munkaügyi Központok koordinációja mellett megvalósuló ,,Első Munkahely
Garancia" kozponti munkaerő-piaci programnak' melynek elsődleges célja, hogy munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával, bérkoltségtómogatás nyújtósával és munkába járáshoz
elősegítse a fiatal munkavóllalók munkaerő-piaci
szülrséges utazósi kökség megtérítésével
helyzetének javulását' A program előmozdítja a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember
utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba keszülő munkavállalók széles karű
tapasztalatának és szaktudós ának átadás ár a.
A TAM)P ].].2. ,,A hatrónyos helyzetiiek foglalkoztathatóságának javítása" unióS projekt
keretében a munkaügyi szervezet munkatapasztalat szerzés és foglalkoztatást bővítését

szolgáló támogatások nyújtásával iglekszik a fiatalok elhelyezkedési esélyeit növelni.
Valamint artőI, hogy a koncepció függelékeként a szakképzésfolytatására jogosult

intézmények és fenntartók rendszere feltüntetésre kerüljön. . Kérem emelje fel a kezét, aki

nem ért egyet, és végül aki tartóZkodik'

212013. (III.26.) sz.
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MFKB Határozat

Szabolcs-Szatmár_Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 5 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvéleményés tartőzkodás nélkül elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei szal<képzés-fejlesztési koncepciót a l'0.L-es pont z A koncepció ijsszevontan kezeli
a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Intézményfennturtó Központot és a Klebelsberg Megyei
Intézményfenntartó Központot, hiszen a jelenlegi tervek szerint eldbbi is hamarosan dtadja
intézményeitaz utóbbinak. kiegészítéssel,valamint a 7.2.3. pont: Többek között ebben
van jelentős szerepe a Munkaügyi Központok koordinációja mellett megvalósu|ő ,rEIső
Munkahely Garancia'' központi munkaerő-piaci programnak, melynek elsődleges célja,
hogy munkaerő-piací szolgtÍltatdsok biztosíttÍstÍval,bérköltség túmogatús nyújtúsúvalés
munkába júrúshozszükséges utazdsi költség megtérítésévelelősegítse a fiatal
munkavúllalók munkaerő-píaci helyzetének javuldsdt. A program előmozdítja a nyugdíjba
vonulús miatt jelentkező szakember utdnpótlást, lehetőséget biztosí't a nyugdíjba késziilő
munkavúIlalók széles kör íítap us ztalatdnak és s zaktudós dnak dtadds ára.
A rÁMoP 1.1.2. ,,A htitrtűnyos helyzetűíekfoglalkoztathatóstÍgtÍnak javíttÍsa''uniós projekt
keretében a munkaiigyi szervezet munkatapas7talat szerzés és foglalkoztatdst bővítését
szolgúló túmogatások nyújtdstÍval igyekszik a jiatalok elhelyezkedési esélyeit növelni. _
kiegészítéssel.A koncepció függelékeként a szakképzésfolytatására jogosult
intézmények és fenntartók rendszere feltüntetésre kerül.
Nagyné Varga Katalin
A második napirendi pont a 20l4l2015-ös tanév megyei képzésiirányaira és beiskolázási
arfulyaira, valamint a megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott
szakképesítésekkörére vonatkoző bizottsági javaslat megtárgyalása és elfogadása, illetve a
hiány szakképesítésekrekell javaslatot tennünk. Elthez a napirendi ponthoz tartoző levelezést
kiküldtük abizottsági tagoknak, melyet a Minisztériumtól kaptunk, és iránymutatásra szo|gá|t
arÍa) hogy ezeket az anyagokat összeállítsuk. A javaslatunkat a bizottság tagjainak
megküldttik, amennyiben további útmutatásokat kapunk a szükséges módosításokat
megtessztik. A beiskolázási arány-irányra vonatkozőan a kamara igen komoly előzetes
felméréstvégez a vállalkozók körében, hogy melyek azok a szakmák és szakképesítések,
amelyek szerintük az elkövetkezendő időben szükségesek lesznek. Illetve milyen munkaerőt
foglalkoáatnának az elkövetkezendő 1 illetve 4 évben' Ezzel kapcsolatban készül egy
összesítés mely az egyik támpontunk az atány-irány javaslat meghatározásánál. A másik
támpont a Munkaügyi Kozpont nyilvántartása, mely tarÍalmazza azt, hogy a munkanélküliek
mely szakmákból tevődnek össze. Harmadik trímpontunk az iskoláknak a beiskolázásí adataí,
illetve a kibocsájtási adatatt is figyelembe vesszük. Természetesen minden olyan fejlesztési
elképzelést,ami tudomásunkra juÍ arra vonatkozóan, hogy a megyében milyen fejlesztések
várhatóak mérlegeltink. Nyilván nagyon nehéz egy döntést kialakítani ebben a témában,
hiszen vannak olyan érdekek, melyek ütközhetnek az MKFB javaslatával. Mi javaslatként
küldtük ki az anyagot, melyet áttekintettetek, annak érdekében, hogy legyen egy támpont
honnan induljunk ki. Három témakörben kell majd döntenünk. Elsőként szakképesítésenként

teszi'ink javaslatot, támogatott, korlátozottan támogatott, illetve

nem

támogatott

szakképesítésekre. Ezt követően ágazatonkérú" kell döntést hoznunk, végül a hiány
szakképesítésekrevonatkozóan kell döntenünk . A táb\azatokat kiküldtük, és megielöltük a mi
adataink illetve információink szerint támogatottnak, korlátozottan támogatottnak, nem
támogatottnak javasolt szakképesítéseket. Ami anyagot kiküldtünk, a 20I4l20I5 évi
beiskóbzásra vonatkozik. Összesen 250 szakképesítéstkellett minősíteni. 23 sza|<képesítés
szerepel a javaslatban' amelyben korlátlanul történhet a beiskolázás. Korlátozottat 134
nem támogatott pedig 93 szakképesítés.A Nemzetgazdasági
szakképesítésnél,
Minisz]ériumtól kapott levélben, melyet láthattatok, óvatosságra intettek benntinket, arra
vonatkozóan, hogr mit sorolunk a nem támogatott szakképesítésekközé, hiszen akkor
mindenféle támogatástól elesik az az iskola, amelyik ilyen képzéstvégez. A nem támogatott
szakképesítésekÍozéazokat soroltuk, amelyek képzóse nem torténik a megyében. Azt
javaslorn, hogy először a szakképesítésekrőldöntsünk. Ezzel kapcsolatban kiosztottunk egy
modosito javaslatot. A Klebelsberg lntézményfenntartő az elmúlt pénteken küldte el a
javaslatát, mér azután, hogy a javaslatot kiküldtük abizottsági tagoknak. A kiosztott módosító
javaslat tartalmazza a mi_általunk javasolt adatokat, és a Klebelsberg Intézet által beküldött
adatok figyelembevételével módosított adatokat.

Dr. Teschmayer Gábor
A Klebelsb erg1ntézményfenntartő áIta|megküldcitt adatok

a megyére vonatkoznak?

Sarkadi Zsolt

Igen a megyére vonatkozó adatokat küldték meg. A módosított |étszámjavaslatnál szereplő
siámok n"'n egy az egyben a KlebelsbergLrrtézményfenntartő áItaljavasoltak. Az ő áLtahk
javasoltak Íigyiiembe-vételével módosítottuk a javaslatban szereplő létszá.rn adatokat. Az
Mrpg áltai javasolt létszámadatokat a Minisztérium hagyja jővá és a Klebelsberg
Intézményfenniartó oszla szét' Az általunk javasolt adatoknál f,rgyelembe vettük a fenntartók
altal bekúdött adatokat' a KIR adatokat valamint azíntézményekáltalbeküldott adatokat.

Dr. Teschmayer Gábor
A módosított javaslatban szereplő pl. 336 szakács és 252 pincér a megyében hol tud majd
elhelyezkedni?

Sarkadi Zsolt

A

2OI2l2OI3-as beiskolázási |étszámadatokhoz viszonyítva ezek
csökkentve.

az

adatok

le

lettek

Szőke Attila
hogy
Jó lett volna látni azelmúlt évi adatokat, hogy tudjunk mihez viszonyítani. Azt megítéli'
milyen igényt nyújtott be egy iskola nem tudjuk megítélni, hogy mihez képest'

Nagyné Yarga Katalin
Reigeteg tádazat érkezettbe, amelyeket összesítenünk kellett. Nem lett volna értelme mindet
kikti]deni. Haladjunk végig a25O szakképesítésen,vagy azokatnézzikmeg, amelyeknél nagy
az eltérés?

Kovács Sándor
Nekem sajnos most elkell mennem, szeretném megkérdezni, hogy nélktilem ishatározatképes
marad-e abizottság?

Nagyné Varga Katalin
Igen. Négy fő is határozatképes. Nézzük végig a Klebelsberg javaslata miatt módosítottakat?
Szőke Attila
Engem érdekelne
viszonyítani'

a tavalyí adat, a Klebelsberg

áItaI

javasolt adat, hogy tudjunk m1hez

Dr. Teschmayer Gábor
Tehát a korlátozottan támogatott szakképesítéseknélvannak megadva létszámadatok. Van-e
olyan rendelkezésre álló adatunk' hogy a jelenleg korlátozotan támogatott szakképesítéseknél
tavaly mennyi volt a |étszám? Vagy nincs értelme ennek az összehasonlításnak, mert
v áIto

ztak a szakrnaí szakkép e s ítés ek ?

Sarkadi Zsolt
olyan mértékben változtak az oKJ-s besorolások, hogy nincs értelme összehasonlítani.
Konverziós tábla nem á1l rendelkezésÍinkre.

Dr. Teschmayer Gábor
Nézzük meg azokat amelyeknél nagyon nagy

aZ eltérés.

Szőke Attila
a feladatunk, hogy a szal<képzés szerkezetében tudjuk változtatní.

Az

Nagyné Varga Katalin
Igen ez a felelősségiink.

Sarkadi Zsolt
Évről évre tudunk módosítani, finomítani. Jövőre már könnyebb dolgunk lesz, hiszen lesz egy
kiindulási pontunk.
Szőke Attila
Az is lényeges adat, hogy mennyien adták be a jelentkezésüket egy-egy szakmára, menyien
szerettek volna e gy-e gy szakrnétra jelentkezni.
Nagyné Varga Katalin
Próbáljuk a tanulókat is irányítgatni, hogy olyan szahnát tanuljanak, amivel el tudnak majd
helyezkedni. A hianyszakmákat, vagy ahol ösztöndíjat kapnak.
Szőke Attila
Igen, csak it azis előfordulhat, hogy egy-egy iskola, aki fent akarjalorrtanimagát, át tudja-e
iranyítani iskolán belül másik szahnára a jelentkezőt.
Nagyné Varga Katalin
Nézzük meg azokat a szal&épesítéseket,ahol jelentós az eltérés.Ilyen az erdészet és
vadgazdáIkodás, a kertész, a pincór és a szakács amiről már beszéltünk.

Sarkadi Zsolt
erdészet ós vadgazdálkodásról nincs adatunk, mert több szakképesítésbőlalakult,
korábban nem volt ilyen szakképesítés.

Az

Szőke Attila

Nem lehet tudni, hogy a

Intézményfe nntartőho z f o g tarto zni.

mezőgazdasági oktatás egyáItalán

a

Klebelsberg

Nagyné Varga Katalin
A kertész szakképesítéstnézzük meg.

Sarkadi Zsolt

beiskolázva, a javaslatunkban 56 fó szerepelt. A Klebelsberg
Intézményferrrrtartó által javasolt létszámadatot figyelembe véve határoztunk meg 112 fót.
Meg kell jegyezni, hogy a Klebelsberg a II2 fo-nél többet javasolt.

Tavaly 12

fo lett

Szőke Attila
Az agárkamaratészéről én a II2 főt javaslom elfogadásra.

Sarkadi Zsolt
pincér szakképesítésnéltavaly 230 fő lett beiskolázva'

A

Mi javasoltunk 196 fot, de a
javaslatban
módosított
figyelembe
véve
a
252 szerepel.
Klebelsbergá|ta|javasolt adatot
Szőke Attila

Javaslom, hogy nézzük végig azokat

a

szakképesítéseket,amelyek

a nem

támogatott

besorolást kapták.

Nagyné Varga Katalin
Azokat a szakképesítéseket nem támogattuk' melyek a megyében nem jellemzőek, nincs is
ilyen képzésa megyében. Ilyen az abroncsgyártő, az audio- és vizuáltechnikai muszetész, az
autógyártó, az avionikus' a bányaipari technikus, a belovagló, a bor- és pezsgőgyártó
szaktechnikus, a bőrfeldolgozó-ipari technikus, cukor- és édesipari szaktechnikus, dekoratőr,
dízelmotoros vasúti jármu szerelő, drog- és toxikológiai technikus, erdészeti gépésztechnikus,
erjedés- és tidítőitalipari szaktechnikus' erősáramú elektrotechnikus, édesipari termékgyártő,
fegyverműszetész, fludiumkitermelő technikus, fogászati asszisztens, foglalkozás-szervező,
fogtechnikus, fogtechnikus gyakornok, formacikk-gyártő, fotográfus és fotótermékkereskedő, ftildmérő, földügyi és térinformatikai technikus, gépjármű mechatronikus,
gépjéLrmu-építési,
szerelési logisztikus, gépjármriépítő, szerelő, gumiipari technikus és
sorolhatnánk még tovább.
Szőke Attila
olyan információtok van' hogy ezekre nincs is igény?

Sarkadi Zsolt

Nem érkezett ezekre a szakképesítésekreigény egyik fenntartótól és intézmény.től sem, illetve
visszatekintve sem a szakmai vizsgák adatbéztsában, Sem a KIR statisztikában eÍTe
vonatkozóan nem voltak adatok.
Szőke Attila
Igazábő| én azért szerettem volna ezt megtudni' mert hiszen a feldolgozóipar megerősítése
nemcsak az agárkamara céIja. Az lenne a cél' hogy ebbe aziránybatoljuk el a képzéseket.

Sarkadi Zsolt
Nagyon fontos, hogy a koncepció, melyre a bizottság javaslatot tesz, a különböző
területfejlesztési és gazdaságfejlesztési tervekre alapozva, azzal osszhangban kerüljön
kidolgozásra. A koncepcióban is próbáltuk azt kifejteni, hogy a mezogazdaság és a
feldolgozóipar jelentős a megyében.

Nagyné Varga Katalin
Gyakorlatilag a táblázatot úgy kell nézni, hogy a 9-es oszlopban szerepel a megjelölése a
szakképesítésnek,hogy támogatott,korlátozottantétmogatott vagy nem támogatott. Amelyik
nem támogatott, annál a 13-as oszlopba be kellett írni szöveges indoklást. Vagy azt írtuk,
hogy nincs ilyen képzésa megyében, vagy azt, hogy nincs rá igény' A korlátozottan
támogatott szakképesítéseknél
a 11-es oszlopban meg kellett adni a javasolt létszámadatokat.
A korlátlanul támogatott szakképesítésnélnincs megadva létszámadat' Amennyiben a
bizottság elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó javaslatának figyelembe vételével
készült módosítást, akkor a 11-es oszlopban fognak változni a létszámadatok a javaslatnak
megfele1ően.

Dr. Teschmayer Gábor
Teljes mértékben érthető és megnyugtató ebben a vonatkozásban a javaslat. Láthatő, hogy a
Klebelsberg Irtézményfenntartó áItal javasolt adatok figyelembe lettek véve. Elfogadásra

javaslom.

Nagyné Varga Katalin
A részletes táblázatot kell megszavaznunk a Klebelsberg módosításával, tehát a módosítás
során a 1 1-es oszlopba azok a számok kerülnek melyek a módosított javaslatban szerepelnek.
Illetve miután ebben a tablázatban Szerepelnek a hiány szakképesítéseka 10-es oszlopban,
enől is döntentink kell. Az is nagyon fontos' hogy mit nevezünk meg hiány szakképesítésnek,
hiszen ezek lesznek az ösztöndíjas szakmák. Ezek a hiányszakmák az ács, épület- és
szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész,mezőgazdasági gépész, pék'
szerszámkészítő, villanyszerelő. Itt is figyeltünk arra, hogy a gazda és a mezőgazdasági
gépészagárszak'rna. Általában ezek azok a szakképesítések,amiket mi folyamatosan ahiány
szakképesítésekközött megjelöltünk, csak ltt M oKJ váItozás miatt lehet a megnevezésekben
eltérés'Amennyiben a nagy táblázatről szavazunk, akkor a hiány szakképesítésekről is
szavazunk.

Ehhez a napirendi ponthoz tartozik az ágazatonkénti táblázat. Gyakorlatilag ez a részletes
táblézaÍnak az összevontabb táblázata.35 ágazat szerepel atéh|ázatban, melyben Klebelsberg
javaslatának figyelembevételévelmódosul az az oszlop, melyben a keretszámok vannak
megadva.

Dr. Teschmayer Gábor
Gyakorlatilag ez atáblazat összefliggésben van az eIőző táhlázattal.
Nagyné Varga Katalin
Sarkadi Zsolt kiegészítéstmond ehhez a tablázathoz. Központi állásfoglalást kértiink erÍe a
tábIázatra vonatkozóan, de nem kaptunk egyértelmű iránymutatást' Amennyiben
változtatnunk kell ebben a téhléuatban,ismételten meg fogjuk kérdezni a bizottságot. A 35
ágazatb ől 6 nem támo g atott, 3 ko rl átl anul támo gato tt é s 26 korláto zotÍan támo gatott.

Szőke Attila
Az előző táb|ázatnáI a földméréS nem emlékszem' hogy a nem támogatottak között

szerepelt.

Sarkadi Zsolt
Különböző szakképesítésektartoznak egy ágazati besorolásba. Az ágazat a szahkozépiskolai
képzésrevonatkozik' nem a szakiskolai képzésre.A szakképesítésnéla térképész
szaktechnikus szerepel, melyet nem támogatottként fogadtunk el. Ezen kívül ebbe az ágazatba
egyetlen egy szakképesítéstaftozlk, melyet így automatikusan a nem támogatottak kozé
soroltunk. Ez a foldmérő, ftildügyi és tórinformatikai technikus.
Szőke Attila
Földmérő végzettségű szakemberekből nagyon nagy hiány van, melyet a Földhivatal vezetóje
is megerősített.

Sarkadi Zsolt
Földmérő szal<nára igény sem a fenntartóktól, sem a képző iskoláktól nem érkeztek. Itt a
megyében nem oktatjék. Az ágazatol<hozmég annyit szeretnék elmondani, hogy az oKJ-ban
lévő 54-es 55-ös szakképesítésektartoznak. A táblázatban létthatő, hogy nem támogatottnak
melyek vannak megjelölve: egészségügyi technika,bányászat,kohászat, nyomdaipar' optika,
foldmérés. Ezek azok az ágazatok, melyekben nincs képzésa megyében' vagy ha van akkor
szakiskolai képzésben oktatjak. A másik probléma, hogy a bízottságnak a szakközépiskolába
beiskolázandó 9. évfolyamos tanulók Iétszétmátkellene alapul vennie. Ez nagyon nehéz,
hiszen elthez tudni kellene, hogy 2014. szeptemberében nagyjából mennyi gyerek lesz
beiskolázva középiskolába. Ebből hányan jelentkeznek gimnaziumba, szal<középtskolába'
szakiskolába' Az ágazatí besorolásnál meghatározott létszámoknál is megnéztük az
intézményektől beérkező adatok alapján, hogy 20l2-ben hány gyerek lett beiskolénva,
mennyit terveztek 20l3-ta, illetve aZ egyes ágazatokban hogyan alakult ágazatonként a KIR
statisztika. Ebből a három adatbázisből dolgoztunk, igyekeztünk a lehető legoptimálisabb
j avaslatot elkészíteni.
Nagyné Varga Katalin
Az ágazatokra vonatkoző javaslathoz van-e valakinek még észrevétele,javaslata,hozzáfgzni
valőja?
Szőke Attila
fcildmérés ágazattal kapcsolatban komoly fenntartásaim vannak' Nekem, mint aZ
agárkarrtara képviselőjétek ezzel a problémával foglalkoznom kell. Természetesen veletek
együttműkodve.

A

Sarkadi Zsolt

A

beérkezett adatok aIapján ebbe az ágazatba tartoző szakképesítéseketnem oktatják a

megyében.

Szőke Attila
Értem, de az aproblóma, hogy hiába is szeretne egy iskola ilyen képzéstbeindítani, ha a nem
támogatott ágazat lesz, nem tudja beindítani.

Nagyné Varga Katalin
Ez a javaslat 20l4l2015-ös tanévre szól. Ha szeretnénk ezen változtatni leghamarabb a
20l5l2016-os évben tud újabb képzéstbeindítani egy iskola.
Szőke Attila
Nem mindegy hogy az indoknál az szercpel, hogy nincs ilyen szakképesítés'vagy az, hogy
nincs ilyen szakképesítósre igény. Hiszen nagyon nagy munkaerő piaci igény van erre a
szakképesítésre.Azt eltudom fogadni, hogy nincs ilyen képzés,azért nem támogaduk.

Sarkadi Zsolt
A nem támogatott ágazatnál indoklásnál van olyan lehetőség, hogy egyéb indokot tüntessünk
fel.

Dr. Teschmayer Gábor
Egyéb indokként szerepeljen az,hogy Jelenleg nem folyik a megyében ilyen jellegű képzés,a
későbbiekben lehet rá igény.
Nagyné Varga Katalin
Szavazzunk a szakképesítésenkéntiszakmaszerkezetről.
szakmaszerkezetr őI és kül ön a hiányszakmákró 1.

külön

az

ágazatra vonatkozó

Szavazás'' Kérem a bizottság tagait, emelje fel a kezét aki elfogadj a a 201412015-ös tanév
megyei képzésiirányaira és beiskolázásí arányaira, a szakképesítésenkéntiszakmaszerkezetre
vonatkozó, bizottsági javaslatot tartalmaző táblázatot azzal a kiegészítéssel,hogy a
Klebelsberg Íntézményfenntartójavaslatának figyelembevételével módosított, beiskolázási
létszámadatok a táblázat ll-es oszlopában javításra kerülnek, valamint a földmérő, foldügyi
és térinformatikai technikus szakképesítésnél
és a térképészszaktechnikus szakképesítésnél
indoklásként a jelenleg nem folyik a megyében ilyen jellegű képzés,a későbbiekben lehet rá
igény szerepeljen. Kérem emelje fel akezét, aki nem ért egyet, és végül aki tartóZkodik.

3l20l3. (III.26.) sz. MFKB Határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvéleményés tartőzkodás nélkül elfogadta a 2014l2015_iis tanév
megyei képzésiirányaira és beiskolázási arányaira, a szakképesítésenkénti
szakmaszerkezetre vonatkozó, bizottsági javaslatot tarta|mnző táblázatot azzal a
kiegészítéssel,hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó javaslatának figyelembevételével
módosított beiskolázási létszámadatok a táblLáaat 1l_es oszlopában javításra kerülnek,
valamint a földmérőo fiildügyi és térinformatikai technikus szakképesítésnélés il
térképészszaktechnikus szakképesítésnélindoklásként a jelenleg nem folyik a megyében
ilyen jellegű képzés,a későbbiekben lehet rá igény szerepeljen.

A

Szavazász Kérem a bizottság tagait, emelje fel a kezét aki elfogadj a a 201412015-ös tanév
megyei képzésiirányaira és beiskolázásí arényaira, az ágazatokra vonatkozó bizottsági
javaslatot tartalmaző táblázatot azzal a kiegészítéssel,hogy a Klebelsbetglntézményfenntartó
javaslatának figyelembe vételévelmódosított keretszámok javításra kerülnek, valamint a
földmérés ágazatnáI indoklásként a jelenleg nem folyik a megyében ilyen jellegű képzés, a
későbbiekben lehet ráígényszerepeljen. Kérem emelje fel akezét, aki nem ért egyet, és végül
aki tartózkodik.
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4120|3. (III.26.) sz.

A

MFKB Határozat

Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvéleményés tartőzkodás nélkül elfogadta a 2014l20t5-ös tanév
megyei képzésiirányaira és beiskolázási arányaira,, az ágazatokra vonatkoző brrottsági
javaslatot tartalmaző táblázatot azza| a kiegészítéssel,hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó javaslatának figyelembe vételévelmódosított keretszámok javításra
kerülneko valamint a földmérés ágazatnál indoklásként a jelenleg nem folyik a megyében
ilyen jellegű képzés,a későbbiekben lehet rá igény szerepeljen.
Szavazász Kérem a bizottság tagsait' emelje fel a kezét aki elfogadj a a 20I4l2015-ös tanév
megyei képzésiirányaira és beiskolázási arányaira, a szakképesítésenkéntiszakmaszerkezetre
vonatkozó, bizottságijavaslatot tartaImaző táblázatban szereplő hiány-szakképesítéseket: ács,
éptilet- és szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész,mezőgazdasági
gépész,pék,szerszámkészítő, villanyszerelő. Kérem emelje fel akezét' aki nem ér1 egyet, és
végül aki tartóZkodik.
512013. (III.26) sz.

A

MBKB Határozat

Szabolcs_Szatmár_Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a 20l4l20l5_ös tanév megyei
képzésiirányaira és beiskolánási aránYaira, a szakképesítésenkéntiszakmaszerkezetre
vonatkozó, bizottsági javaslatot tarta|maző táb|ázatban szereplő hiányszakképesítéseket:ács, épület_ és szerkezetlakatos,,gazdz,, gépi forgácsoló, hegesztő' ipari
gép észo mező gazdas ági gép és z, p ék, szerszámk észítő' villanyszerelő.
Nagyné Varga Katalin
A következó napirendi pontunk a megyei szakképzési terv tartalmára vonatoző bizottsági
javaslat meglátgyalása és elfogadása. A minisztériumi levélbol láttátok, hogy kértéka
bizottságoktőI ezt a javaslatot. E'zze| kapcsolatban kidolgoztunk egy váz|atos javaslatot. A
javaslat kidolgozásánál a koncepciónak a Ertalmát is figyelembe vettük. Ezt a javaslatot
szintén kiktildtük' melyről szavaznunk kell. A megyei szal<képzésiterveken a
Kormanyhivatalok dolgoznak. Szoros kapcsolatban vagyunk a Kormányhivatalokkal, és ezzel
kapcsolatban egyeztetések folytak. Hozztt1árllását kérem a bizottságnak ahhoz, hogy miután a
koncepciót elfogadtuk, javaslatunkat átadhassuk a Kormányhivatal munkatársainak, annak
érdekében,hogy ezt alapul vegyék a szakképzésiterv kidolgozásánál. Nyilván a mi
javaslatunkat a Minisztériumtak jóvá kell hagynia. A kormányhivatal munkatársainak ez
nagy segítségés fontos az is, hogy a két anyag összhangban legyen egymással. Tehát az
MKFB által elfogadott szakképzési koncepció és a Kormányhivatal által kidolgozott
szakképzésiterv. A kiküldött javaslattal kapcsolatban Van-e valakinek véleménye' kérdése,
hozzáfuzni valőja?
Szőke Attila
Elfogadásra javaslom.

Dr. Teschmayer Gábor
En is elfogadásra javaslom.

1,1

Szavazás: Kérem a bizottság tagait, emelje fe| a kezét aki elfogadja a megyei szakképzési

terv tartalmára vonatkozó bizottsági javaslatot, valamint azt, hogy a javaslatot

a

kormányhivatalrészére rendelkezésre bocsájtjuk. Kérem emelje fel akezét, aki nem ért egyet,
és végül aki taÍtóZkodik.
6/2013. (III.2ó) sz.

A

MFKB Határozat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvéleményés tartőzkodás nélkül elfogadta a megyei sza|<képzési terv

tarta|mára vonatkozó bizottsági javaslatot, valamint a javaslatot

r észére

rendelkezés re

a kormányhivatal

b ocsáj tj a.

Nagyné Varga Katalin
Az MFKB következő ülésének időpontjáról még nem döntöttünk. Várjuk a decentra|izá|t
pá\yéuati kiírással kapcsolatos döntést. Amennyiben információt kapunk, tájékoztatjuk a
bizottság tagjait.

Nagyné Varga Katalin
Megköszonöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.
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Kissné Kalakai Henriett
jegyzőkönywezető
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