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Nagyn6 Varga.Katalin
Kciszcintelek titeket a Megyei Fejleszt6si 6s Kdpzdsi Bizottsrig soron kcivetkez6 iil6sen.
Meg6llapitom, hogy abizottsilghatArozatkdpes. A bizottsdg tagjainak sz6ma 5 f6 ds ebb6l
jelen van mindenki. Szeretettel koszdntcim a meghivott venddgeinket. Az eredeti napirendt6l
eltdr6en v6ltoz6s tdrt6nt, hiszen v6ratlanul foigazgat6i megbeszdl6s keriilt cisszehiv6sra.
Emiatt nem akafiuk negvSltoztatni abizottsdgi iil6s idopontj6t. Nem okoz probl6m6t,hogy a
f6igazgat6k negbizottjai tartanak tdjekoztatdst a szakk6pz6si centrumok tev6kenys6g6rol.
K<iszontom Yizet Zoltdn, a Kisvilrdai Szakk6pz6si Centrum r6szdr6l, Mdteszalktr6l Nyirrin
Tibor urat, 6s a NyiregyhSzi Szald<6pz6si Centrum k6pviseletdben megjelent p6jer Attil6t, a
Kisvrirdai II. R6k6czi Ferenc Szakepzo Iskola igazgatojfit T6thnd Szab6 Enik6t. K6sz6ntom
Kajdy J6zsefet, aki a kamar6nk szakk6pz6si vezetoje. A napirendi pontok alapj1nt1jekoztatot
adunk a Megyeri Fejleszt6si 6s Kdpz6si Bizotts6g tev6kenysd gerol, majd a Szakk6pz6si
Centrumok mutatkoznak be. A hi6ny-szakk6pesit6sekr6l sz6l6 napirendi pont megbesz6l6se
elmarad, mert Erdei G6bor rir v6ratlanul lemondta a rdszvdteldt. Megkdrdezem a bizotts1g
tagtrait,hogy ezzr'el a m6dosit6ssal elfogadjrik-e a napirendeket? Van-e ezenkiviil napirendi
pont j avasl at, ho:zzdsz:616s, v6lemdny?

Szzvazfs: K6rem a bizottsdg tagait, aki egyet6rt azzal, hogy a meghiv6ban szerepl6
napirendi pontok kertljenek megt6rgyalilsra azzal a m6dosft6ssal, hogy a hi6nyszakk6pesit6sek megjelentetdsdnek 6s az dsztdndijrendszer bevezet6sdnek hat6sai a
beiskol6z6si ardnyokra napirendi pont'nem keriil megtdrgyal1sra, emelje fel akezet Kdrem
emelje fel akezdt, aki nem 6rt egyet, 6s vdgiil akitartozkodik. Meg6llapitom, hogy a bizottsdg
e

gyhangrilag elfcr gadta a napirendi pontokat.

MFKB Hatilrozat
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizotts6g a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartr'zkodfs n6lkiil
elfogadta azzal a m6dositissal, hogy a hidny-szakk6pesit6sek megielentet6s6nek 6s az
iisztiindijrendszer hevezet6s6nek hatdsai a beiskolilzfsi ardnyokra napirendi pont nem
keriil megtf rgyaliisra.
1012016. (X.18) sz.

Nagyn6 Yurga Katalin
Az elso napirenLdi pont a Szabolcs-Szatmfur-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg
2016.6vi munk6j6nak dsszefoglal6 6rt6keldse. A bizottsrlg tagai tudj6k, hogy milyen
feladatokat 6s tev6kenys6geket l6ttunk el az elm:icllt 6vben. Szerettiik volna, ha a Szakk epzesi
Centrumok is megismerik munk6nkat. A bizotts6g letszftma, a torv6ny rendelkezdse
6rtelm6ben 5 fdre villtozott. Tehrit nagyon kis l6tsz6mmalvlgezzrik a tev6kenys6giinket. Az is
koztudott, hogy nem ddnt6seket hozunk, hanem javaslatokat tesziink. Ezekb6l a javaslatokb6l
sziiletnek meg azok a ddnt6sek, melyek tdrvdnyekben 6s kormilnyrendeletekben jelennek

meg. Atalakult az MFKB egy javaslattev6 szewezettl. Ez sajn6latos, hiszen amikor
dontdshoz6 szerv voltunk, akkor nagyobb srilya volt a tev6kenys6giinknek. 2016-ban eddig
kdt tildsiink volt 2016.03.02-6n 6s 2016.03 .29-en. A harmadik iildsiink a mai, mely 6vdrt6kelo
tilds, hiszen technikai szempontb6l november 30-al zitrjuk az 6vet. Az MFKB
munkaszervezetlt feladatait az orczilgban a teriileti kereskedelmi 6s iparkamar6k I6tj6k el. A
feladataink elvel3zeseert pillyazati t6mogatrisban r6szestiliink. A tev6kenys6gtink fordul6 napja
minden 6vben novernber 30-a. Decemberben l6tjuk azt, hogy milyen feladatokra kapunk
t6mogat6st, 6s melyek azok a feladatok, amiket el tudunk vdgezni. Az elso til6siink<jn
megalakult abtz"ottsdg az uj letszhmmal. Elfogadtuk az igyrendet, 6s az dves munkatervet. A
m6sodik til6serr a szakmaszerkezeti javaslatok 6ssze6llit6sa torldnt meg. Ezt a
szakmaszerkezel:i javaslatot folyamatosan segiti egy kdrdoives felm6r6s, melyet a
kereskedelmi 6s iparkamarc szakemberei illetve akamara 6ltal megbizott szak6rt6k v6geznek.
A vrlllalkoz6k kdr6ben vdgztink felmdrdseket an6l, hogy melyek azok a szakkdpesit6sek,
amelyekre az elkcivetkezend6 id6szakban sziiksdgrik lesz. Ez az egyik oldala a felmdrdsnek, a
m6sik oldala perlig a ptiyakezd6 szakmunk6sok kcjrdben vlgzett felm6rds, mely soriin arr6l

kerdezzik meg 6ket, hogy hogyan tal6lt6k meg sz6mit6sukat a munka vilagaban. Ennek
megfeleloen v6llalati, tanul6i 6s k6rh6zi k6rd6fves felm6r6seket bonyolitunk le. SzabolcsSzatm6r-Bereg lvlegy6ben osszesen 305 lekdrdez6s tortdnt. Ebb6l villlalati k6rdoiv 126 db,
tanul6i k6rdoiv 177 db volt. Ezeknek a k6rd6ives felm6rdseknek az eredmdny6t figyelembe
vessztik a szal<rnaszerkezeti javaslatok megt6tel6ndl, de ezen kiviil szdmtalanmris inform6ci6
is segiti a munkdrnkat. Ilyenek pdld6ul a Munkaiigyi kdzpontt6l kapott adatok, a demogr6fiai
adatok, statisztikai adatok. Az adatok <isszegzds6vel k6szitjtik el javaslatunk at az MKFB-nak,
mely javaslatot id6ben eljuttatjuk az MFKB tagok rdsz6re, akik ezek alapjdn dontenek arr6l,
hogy elfogadj6kie ar javaslatot vagy villtoztatdsokat k6mek. A vdllalati kdrd6ivekndl
kiilcinbdz6 kateg6ririkat alakitottunk ki: mez6gazdas6g, feldolgoz6ipar, epitoipar ds
szolgiitatfts. A k6rd6ivek megoszl6s6t az MKIK hatdrozzameg, hogy melyik dgazatb6lh6ny
db k6rd6ivet kell elk6sziteni . Ezen kivi.il a letszdm kateg6ri6k is meg vannak hathrozva 120-49
fo, 50-249 fo , 6s 250 fo fdl6tt/. Amikor ezek ak6rdoives lek6rdezdsek mestdrtdnnek. akkor a

Magyar Kereskedelmi 6s lparkamardnak a gazdas6g 6s villlalkozds kutat6 intezete keszit egy
teljes kdni elenz6st. Ez az elemzds be6pit6sre keri.il egy kiadv6nyba, melyet minden dvben
megielentet az I/IKIK' A kiadv6nyban orszdgos szinten vannak osszefoglalva az informrici6k.
Egyr6szt az MF.KB tev6kenys6g6r6l,.m6sr6szt ak6rd6ives felm6r6sek eredm6nydr6l, valamint
t<ibb 6vre visszlamen6 6rt6kel6sek is helyet kapnak a kiadv6nyban. A szakmaszerkezeti
javaslatokban kiilonboz6 kateg6ri6kat hat6rozunk meg. A kateg6ri6k a kdvetkezoek:
korl6tozottan t6mogatott, korl6toz6s n6lkiil tSmogatott, 6s nem t6mogatott szakkdpesit6sek.
20l6'ban a szakkdpesit6seknek 540/o-a keriilt korl6tozottan t6mogatott kateg6ri6ba, nem
t6mo gatott kate g;6ri6ba 3 9%o - a, 6 s t6mo g atott kate 96r i6b a 7 %.

Mint m6t harrgsrilyoztam, a

bizottsSg javaslatokat tesz, melyeket tov6bbftunk a
miniszt6riumok fel6, 6s be6pit6sre kertilnek a tdrv6nyekbe 6s korm6nyrendeletekbe. A
bizotts6g javasllatot tesz mdg a hifuny-szakk6pesit6sekre. Mi most a 201712018 6vre
vonatkoz6an tettiik meg ezeket a javaslatokat. A drjntdsi jogkcir nem a mi6nk, a

javaslatainkban tcirt6nnekvilltoztat6sok. A bizottsdgmunk6j6t segitik elemz6sek, drt6kelesek.
Ebben az 6vben 3 elemzdst kdszftetttink. Az egyik a2012 6s 2015 k6z6tti szal<rnaszerkezeti
dcint6sek 6s javaslatok cisszehasonlitrisa volt. Egy 6ssze6llit6st kdszitetttink a du6lis
szakkdpz6s 6s a munkaero piac Szabolcs-S zatmdr-Bereg Megydben cimmel. A harmadik
elemzds a szakk6pz6si 6vfolyamokba bel6p6k 6s a szakkdpzest befejezok letszftm1nak
alakuldsdr6l sz6ll Szabolcs-S zatmdr-Bereg Megydben. Ezek az elemz6sek a kamara honlapj6n
megtal6lhat6ak. Amikor elkezdti.ik az MFKB munk6j6t, elkdszitetttik a megye szakk6pz6si
koncepci6j 6t. Ez:t a koncepci6t minden 6vben feliilvizsg6ltuk. Ebben az evben rigy gondoltuk,
hogy nem tdrt6ntek olyan jelent6sebb v6ltoz6sok, ami miatt ezt ftt kellene dolgozni illetve
felUl kellene vizsg6lni" A jciv6 6vben keriil majd erre sor. Az MFKB egyi.ittmuk6dlk azegydb
kamatai szakk6pz6si feladatok ell6t6s6val is. Teh6t dz, hogy a kamara I6tja el a
munkaszervezeti feladatokat azt jelenti, hogy szoros egytittmrikdd6sben vegzi az egyeb
szalrkdpzdsi fel:rdatelliltdst, pdld6ul a duiilis szakkdpz6si tan6csad6st. K<jtelez6en eloirl
feladat, hogy a vrillalkoz6kat tdjekoztatni kell a du6lis k6pz6si rendszerol, 6s mindl tobb
viilalkoz6t behozni a rendszerbe, hogy mindl tcibb gyakorlatikepzohelyet tudjunk biztositani
a tanul6knak. Ez:en kfvtil folyamatosan bekapcsol6dunk a p6lyaorient5ci6s felad atell1t6oba, a
gyakorlati k6pz6helyek ellen6rz6s6be, a mesterkdpz6sbe, mestervizs gdztattsba, Az6ltal, hogy
a kamarc k6pviseloi is jelen vannak az MFKB-ban, ezekre a feladatelldt6sokra nagyon
komoly rfl6t6sunk van, ds igyeksztink ezeket rigy befoly6solni, hogy ez a szal<kepz6sben
r6sztvev6k elony6t sz:nlgilja. Roviden 6s osszefoglal6an ennyit szerettem volna elmondani a
btzottsilg munk6j6r6l. Term6szetesen, ha valamilyen kdrdds meriil fel, akkor 6llunk
rendelkez6sre. A.rra sizeretndm m6g felhivni a figyelmet, hogy 2016. november 10-6n egy
szakk6pz6si konferenci6t szeretn6nk <isszehivni itt a kamardban, A konferenci 6n az MKIK
megbizott szal<kepzet;i igazgat6ja is rdszt vesz. A munkaiigyi kcizpont k6pviseloi valamint
villlalkozdsok kdpviselcii is el6ad6st fognak tartani. A Magyar Kereskedelmi ds Iparkamar1n
beliil a szakkdpzdsiigazgato szem6lydbenv|ltozds tort6nt. Ez a konferencia j6 lehet6s6g lesz
arra, hogy az ig vezetot megismerhessiik. K6rtnk titeket, hogy ezt az esem6nyt, sajitt
ismerets6gi kcirdtcikben n6pszenisits6tek. Van-e kdrdds, {szrevdtel? K6rem a bizotts1got,
szav azzunk a napirend elfo gad6srir6l.

Szavazhs: K6rem a bizotts6g tagSait, aki elfogadja a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei
Fejleszt6si 6s l(6pz6si Bizotts6g 2016. 6vi munk6j6nak dsszefoglal6 6rt6kel6s6r6l sz6l6
tdiekoztatSt emr:lje fel a kezet K6rem emelje fel a kezet, aki nem drt egyet, 6s v6giil aki
tartSzkodik.

MFKB Hatilrozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si
1112016, (X.18) sz.

6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkod6s n6lkiil
elfogadta a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsrig 2016. 6vi
munkdjfnak iisszefoglal6 6rt6kel6s6t.

Nagyn6 Varga.Katalin
Megk6rem Yizer Zoltilnurat, hogy a Kisv6rdai Szakkdpz6si Centrumot mutassa be.

Yizer Zoltdn talekoz:tat6ja a Kisv6rdai Szakk6pzdsi Centrumr6l a jegyz6k6nyv melldkletdt
kepezi.
Nagyn6 Varga Katalin
Van-e Yizer Zolt6n thjdkoztat6j6hoz kapcsol6d6an k6rd6s? Amennyiben nincs, megk6rem
Nyir6n Tib o rt a'.vIflt e szalkai S z akk6p z6 si c entrum b emut at6s6r a,

Nyir6n Tibor tiljdkoztat6ja aMdtdszalkai Szakkepzesi Centrumr6l a jegyzlkrinyv mell6klet6t
kdpezi.

Nagyn6 Varga Katalin
Van-e Nyitrdn llibor t6jdkoztat6j6hoz kapcsol6d6an k6rd6s? Amennyiben nincs, megk6rem
P 6j er Attil6t a N yire gyh 6zi Szal<kepz6 si Centrum bemutat 6str a.
P6jer Attila tf$6koztar.6ja a Nyfregyhdzi Szakk6pz6si Centrumrol a jegyzokonyv mell6klet6t
kepezi.
Nagyn6 Varga Katalin
Az elhangzottakkal krrpc

so

latban van-e k6rd6s e, v6lem6nye?

Dr. Rezs6fi Istvfn
Sz6ba kertilt a szakk6pz6si centrumok tev6kenys6gi kore. A szakk6pz6si centrumok
els6sorban azert,iottek ldtre, hogy a szald<6pz6st hatdkonyabban mrikddtessdk. Mi a munkaer6
piacr6l aztlStjuk, hogy m6g mindig nem rigy jdnnek ki az iskolapadb6l a di6kok, hogy rcigton
el tudjanak helyr:zkedni. A t6vlati c6l, mely mdr j6 pdr eve megfbgalmaz6dott, hogy du6lis
kdpzds keretdben olyan emberek jcijjenek ki a munkaer6 piaua, akik m6r kdszen filnak a
munk6ra 6s meg.lelelo gyakorlattal rendelkeznek. Ezen feliil megfelel6 sz6mban 6s megfelel6
min6s6gben jdjjenek ki az iskol6kb6l. Vdlemdnyem szerint a szal<kdpz6si centrumoknak
els6sorban ez a feladatuk. Megddbbent6 szdm az, hogy aki bejon hozzdnk munkan6lkiilinek,

tegisztriit 6lliskeres6nek, azoknak a 60o/o-a szak6pzetlen. Nem tudom, hogy van-e olyan
tev6kenysdge a centrumoknak, de 6n javasoln6m, hogy m6r ap6lyav6laszt6si idoszakban nem
csak ki6llft6son jelenjenek meg. Mdr 6-7-8. osztdlyban osztiilyfonciki 6rdra menni kell 6s
megpr6b6lni az: alapfokri oktat6ssal karoltve nem megengedni azt, hogy kikertiljenek 8
6ltal6nossal a munkaer6 piacra a tanul6k. Tudom nagyon neh6z ebben a korban eldonteni,
hov6 menjen a tanul6, de a szakm6knak a becstilet6t, ahogy a korm6nyzati kommunik6ci6 is
ezt 6rz6kelteti, vissza kell szerczni. Illetve a munkaer6 piacra olyan embereket kell kiengedni,

akik egyb6l tit6k6pesek. A szakkepzesi centrumoknak 80-90% -ban ez lenne a feladatuk. Meg
kell talSlni a harm6ni6t mag6n szald<epzo szervek, a szak6pz6si centrumok 6s az 6llam
kordben. A, gazclasdg igdnyeire kell biztositani iskolarendszer keretdben akdszembereket.

Pfjer Attila
Lenne egy kdrddsem" A tanul6szeru6ddssel kapcsolatban hogy 6lltok?

Nyirfn Tibor

A

tanul6szerzod6s k6t6hi fegyver. A du6lis k6pz6s alapja, hogy tanul6szerzod6ssel
rcndelkezziink. Azokon a teriileteken ahol a szal<klpzdsi centrumok nem rendelkeznek

ott 6rtelem szertien tanul6szerz6ddssel kell a tanul6kat kihelyezni
v6llalkoz6khoz. Visz:ont ahol a szakk6pzdsi centrum rendelkezik sajdt kepzohellyel ott ,,nem
6rdeki.ink" tanul6szerz6d6ssel kihelyezni a tanul6kat, Hiszen azok a normativ6k, melyek az
intdzmdnyhez tanul6nk6nt bejdnnek azok 6ftelemszenien oszt6dnak a v6llalkoz6s 6s a
kdpz6hely kozdtt. Amig nekiink a szaktantraink, szakoktat6ink 6raszdmmal rendelkeznek a
heti idokereten beli.il, a tanul6k gyakorlati felk6szit6s6t el tudj6k vdgezni. A tanul6szerzod6sek
ott johetnek sz6ba, irhol vagy nincs kapacit6s vagy nincs hely. A du6lis kepzes llnyege az
lerute, hogy az 6letben tanulja meg a tanul6 a szal<rn6t, a munkaer6 piacon pedig kdsz
embereket kapjanak. A v6llalkoz6sok sem rnindig j6 partnerek a tanul6szerz6dessel
kapcsolatban. Hallunk nagyon j6 v6lem6nyeket, de vannak informrici6ink azellenkezdjdrol is.
Ez egy kontraszelektiv tertilet, de vdlem6nyem szerint le fog tisztulni. A szakkepz6si
centrumoknak g;yakorlatilag szem6lyes kapcsolatai vannak a vdllalkoz6kkal, tanul6kkal 6s
gyakorlati hell'gel

fo lyamato san kapj

uk a v isszaj elz6seket.

Yizer Zoltiln
Ha a statisztikai adatokat n6zzik, akkor tulajdonk6ppen stagn6l a. tanul6s zeruoddsek arhnya.
Nagyon nehdz ntivelni ezt a szftmot. A v6llalkoz6k oldal6r6l nagyon nehezen megmozdithat6
dolog ez. Ugyanakkor a kamar6nak kozponti szerepe van 6s tdrvdnyi el6irds az, hogy ahol
tanulSszerz6ddsl, nem tud k6tni az intezmeny, ott kamarai igazolils szi.iks6ges ahhoz, hogy
bent tarthassa a gyereket. Mi igyeksziink megfelelni a torv6nyi el6ir6soknak. Anyagilag az
int6zm6nyeknek nem biztos, hogy meg6ri.

Nyirrin Tibor
Intezmdnyenk6nt v6ltoz6 a tanul6szerzod6sek szdma. Van olyan int6zm6ny, mely 100%-os
tanuloszeruoddssrel trir. Sajnos probl6ma az is, hogy az iskola nem taIdI fogad6
v6llalkoz6sokat.

Pdjer Attila
Nem v6letlentil k6rdeztem a tanul6szerz6d6sekr6l, n6lunk is probl6ma ez. Most jelen van a
k6t kamara 6s a korm6nyhivatal k6pviseloje is. Abban, hogy a v6llalkoz6k nagyobb szerepet
v6llalj anak a tanul6szerzod6sben valahogyan osztrindzni kellene.

Kajdy J6zsef
Jogszab6lyilag rn6r rendben van atanul6szeruod6s. A normativa rnaxim6lisan j6, janudr 01-t6l
kieg6szit6 normatfviik l6ptek 6letbe. Most m6r nem mondhatja azt a gazdfikod6 szervezet,

A koll6g6k folyamatosan potenci6lis k6pz6helyeket liitogatnak,
minden egyes tan6csiad6nak 6s az MFKB koordin6tornak is feladata felkutatni azokat akik
alkalmasak arra, hogy bekapcsol6djanak a gyakorlati k6pz6sbe. Minden 6vben koriilbeliil
100-150 c6get tudunk behozni tgy a rendszerbe, hogy abban az adotl 6vben vessziik
nyilv6ntart6sba, viszont nem emelkedik jelent6sen azoknak a gazd6lkod6 szewezeteknek a
szdma, akik a gyakorlati kdpz6sben r6sztvesznek.400-420 k<irtil mozog minden 6vben, annak
ellendre, hogy .jdnnek be rijak, de sajnos esnek is ki. Nagyon sok gazddlkod6 szewezet
egy6rtelmtien jelzi, hogy sajnos ezekkel a gyerekekkel nem tud mit kezdeni. Nem j6mak el a
gyakorlati k6pzdsre, ha elmennek, a viselkeddsiik kritik6n aluli. Tov6bb6 sokan jelezt6k, hogy
munkaerd piaci probl6m6i vannak. Tcibben jeleztek, hogy szeretn6nek bekapcsol6dni a
k6pz6sbe. Ezeket a probl6m5kat nagyon nehezen tudjuk orvosolni. Rengeteg a probldma.
Megkcitjtik a tanul6szerulddst, amit t h6napon behil felmondanak, elmegy m6sik
k6pz6helyre. Mindentitt azt keresik, hol kell kevesebbet teljesfteni. Ha a gazddlkod6 szervezet
motiv6lja, t6nyleg azt akafia, hogy j6 szakember legyen bel6le, ez nagyon kev6s tanul6
esetdben mtikctdik. Egy egyseges min6s6gbiztosit6st szeretn6nk bevezetni, amir6l mdg nem
beszdlhetek, de jdvore a gyakorlati kepzohely ellen6rzdsiinket szeretndnk megszigoritani,
hogy min6l jobban k6pet kapjunk ar6l, hogy a gazdSlkodo szewezetnek milyen a kepzesi
tev6kenysdge 6sr szankci6kat is fogunk bevezetni. Erz6keljiik azt, hogy az ellenirzesnek
sokkal jobban el kell mozdulnia abba az fu6nyba, hogy a gazdillkod6nak a k6pz6si
tevdkenys6g6t is megpr6b6ljuk mdmi. Szeretn6nk tov6bb6 a szintvizsgdt olyan szinten
fitalakitani, hogy ki tudjuk sziirni, hogy a tanul6 teljesitm6ny6ben a gyakorlati kdpz6helynek
mekkora szerepe van. A nyilv6ntart6sba v6tel sor6n, amikor a gazd6lkod6 szervezeteket
behozzuk a rendszerbe, csak jogszabllyi megfelel6ss6get tudunk vizsg6lni. Azt, hogy
alkalmasak-e? Rendelkezik-e szemdlyi 6s t6rgyi feltdtelekkel? Koztes ellen6rz6s sor6n tudjuk
azt mdmi, hogy a jogszabSlyi el6ir6soknak hogyan felel meg. Viszont azt, hogy milyen a
gyakorlati k6pztisi tev6kenysdge, arra jelen pillanatban a koztes ellen6rz6sn6l kevds az
informSci6nk.
hogy nem 6ri meg neki.

Ytzer Zoltin
Ugy gondolom, hogy a p6lyaorient6ci6 nagyon fontos szempont

a jdv6re val6 tekintettel is.
V6lem6nyem szerint, annak ellen6re, hogy kiadv6nyok vannak, pillyavillasztdsi kiilllitlis van,
mdgsem 6llt cissze egy koherens eg6ssz6, s6t visszal6pdst is 6rzek. Nem l6tom, hogy
6rv6nyesiilne az a szeml6let, amivel a p6lyaorient6ci6 hat6kony lehetne. Fontos lenne az

6ltal6nos iskokikba visszamenni. Nemcsak oszt6lyfdndki orhra, hanem ha azok a modem
oktat6si rendszerek teret nyerndnek, melyek a gyerekek szem6lyisdg6t fejleszti, autonomidjffi,
alapkompetenci it ftjleszti, amire ep:d,l ez az egesz rendszer, akkor sokkal hat6konyabban
mriktidhetne. ){em belek6nyszeriteni kellene ezeket a gyerekeket bizonyos szakmfk
v6lasztds6ba. Ldtjuk azt, hogy milyen a csal6di k<irnyezet, ami miatt nem tudjrlk
megtapasztalni il megfelel6 szerepeket, szakmai szerepekr6l nem is besz6lek, Hogy egydltaliln
fogalmuk lenne arr6l, hogy ok milyen irdnyba induljanak el. Az, hogy amikor bekertilnek a
kdzdpiskol6ba ds elkezdjtik 6ket ktikinbdzo m6dszerekkel felm6rni, akkor nem l6tjuk mdgdtte
azt az auton6m villasztdst, amire sziiks6ge lenne a gyereknek. A korai p6lyav6lasztds nem
szerencs6s. A pszichol6gusok szerint 2I-24 6ves korban dcinti el az ember, hogy mi szeretne
lenni. A puhatol6z1s filzisSban vannak ezek a gyerekek akkor, amikor 14 6ves korban
bel6pnek a kcizdpiskoldba megfelel6 tapasztalatok n6lkiil. A p6lyaorient6ci6s rendszert is 6t
kellene gondolni, rigy hogy egyfajtakoherencia kialakuljon benne.

Dr" Rezs6fi Istvdn
Ezek szerint nincs ilyen tev6kenys6ge a centrumoknak, hogy bemennek 6-7-8 oszt6lyosokhoz
oszt6lyfonclki 5rdra? A pillyavdlaszt6s mar 6-7 osztillyban elkezd6dik. Legalhbb az iriny,

hogy gimndziurn, vagy szakma. Val6ban igaz, hogy az alapszintri oktat6son mrilik sok
minden. Van egy olyan csoport, akinek nincs meg a 8 6Ital6nos iskolija 6s van egy olyan
csoporl, akiket a gimn6zium ut6n nem vesznek fel az egyetemre, f6iskol6ra, vagy kiesik
onnan a nagy semmibe. 6k teszik ki a szakkdpzelten 6ll6skeres6ket. Ha lenne egy j6
egyiittmtikddds az alapfokri ds a koz6pfokri oktat6s kdzott 6s mellette egy j6 p6lyaorientdci6,
akkor kevesebben lenn6nek.

Ylzer Zoltin
Nekem az a v6lem6nyem, hogy a p6lyaorientdcio az az 6ltal6nos iskola elso osztrilyflban
kezd6dik. M6sr6szt meg kell haladni az ismeretterjesztds, tdjekoztatils szintj6t, teh6t
valamilyen m6don rigy kell a gyerekeket r|vezetni ana, hogy hogyan 6pitsenek karriert, hogy
az elet cisszes szerep6t, benne a szakmai szerepeket is 6t6lik. Id6t kell hagyni, hogy
megalapozott ddntdst hozzanak. Term6szetesen a szald<epzesi centrumok torekednek arra,
hogy amennyire a kapacit6suk engedi, az fitalilnos iskolSban t6j6koztassrik a gyerekeket, de
ha nincs igazi tapasztalatuk, akkor ezekkel az impulzusokkal megalapozott dont6st tudnak-e
hozni?

Nagyn6 Varga Katalin
A pdlyaorientirci6hoz szeretn6k hozzinz6lni. A kamar6ban van p6lyaorientrici6s tevdkenysdg.
Most a pillyavilaszt5si ki6llit6s kapcsSn ezen a hdten minden nap izemliltogat6st szerveztiink
6ltalSnos iskol6r; 6-7-8 oszt6lyosoknak. K6rem a szal<kepzdsi centrumokat, hogy vegydk
igenybe a kamardnak ezt a lehet6s6g6t, mert mi tudunk 6ital6nos iskol6s gyerekeket busszal
mozgatni cdgel<hez. Sz6ljanak, hogy melyik 5ltal6nos iskol6t vigytik, ds melyik c6ggel
pr6b6ljunk egyezkedni. Hogy ne mindig ugyanazokhoz a cegekhez menjtink, ds ne mindig
ugyanazokat az titalfinos iskol6ban tanul6 gyerekeket vigytk. Szeretn6nk mindl tobb dltal6nos
iskol6t 6s mindl tcjbb v6llalkoz6st bevonni ebbe a kdrbe. Nyilv6n a v6llalkoz6sokt6l is egy

plusz feladat. Mi vdrjuk a szal<klpzdsi centrumokt6l a javaslatokat, hogy milyen 6ltal6nos
iskol6kat vonjuk be 6s mityen szakm6kat mutassunk be. V6lem6nyk6nt mondandm el, hogy
nagyon sz6pek voltak a bemutatkoz6 elladdsok, de hi6nyolom a gazd6lkod6 szervezetek
bemutat6s6t, amelyekkel az iskol6k kapcsolatban vannak. Vrirjuk a javaslatokat, hogy melyik
c6gekkel vegytik fel a kapcsolatot, akikhez a szal<k6pz6si tan6csad6k kimennek 6s elmondiak
a

tanul6szerzod6ssel kapcsolatos teend6ket.

Kajdy J6zsef
Oszt6lyf6ncjki irr6kra is kimegytink, tdjdkoztatjuk a gyerekeket. M6r az dltal6nos iskol6k is
megkeresnek benniirket. P6lyaorient6ci6s tan6csad6 koll6g6nk folyamatosan tov6bbk 6pz6sre
j6r, k6t6vente vizsgilznia kell.
Nagyn6 Varga Katalin
A kamar6nak van erre a tevdkenysdgre anyagi kerete. Megrendeljiik a buszt, ami viszi a
gyerekeket az i sko l6t6 | a gazd6lkod6 szerve zetig es vis sza.

Yizer Zoltfn
Az elmrilt 6vben ker:iilt sor megrendez6sre a

szal<rnitk ejszakaja c. rendezv6ny. Nagyon j6,
hogy csal6dok vesznek rdszt ezeken a programokon. A kamar6val egytittmrikddve vittiink el
gyerekeket ktilcinboz6 helyekre. Tcireksztink affa, hogy a tanul6szerz6d6sek iigy6t
el6mozditsuk.

Pr[jer Attila
Ugy l6tom, hogy mindenki arra tcireks zik, hogy a gyerek drdekeit segftse. A sztil6 fejdben
kellene rendet tenni. Vannak divatszakm6ink, ahovti nincs gond a beiskol6zrissal (szak6cs,
cukriisz, pinc6r). Ha sztil6 azt mondja, hogy a jciv6 a gimtthzium, a fels6oktat6s, mivel nem a
gyerek dont, ezt nagyon nehdzmegvilltoztatni.

Dr. Rezsdfi Istvfn
Nagyon fontos kdrddseket feszegeti.ink. Egyrdszt a bemenet a szald<6pz6sbe, hogy milyen
min6s6gben 6s sz6mban 6s azol<ra a szakmdkra, hogy j6 legyen. M6sr6szt a kimenet, a
munkaad6kkal va16 kapcsolattart6s, hogy biztosftott legyen a megfelel6en felk6szitett
munkaer6. Mindannyian azt keresstik, hogy az optim6lis legyen. Nemcsak a gyerek ds a sziil6
6rdekeit kell n6zni, hanem a nemzetgazdasdg drdekeit is. Nagyon j6, hogy a kamara a
gyerekeket ki tudja vinni v6llalkoz6sokhoz. A szi.il6n nem tudunk v6ltoztatni, de a gyereknek

hiihatudunk olyan impulzust adni, amivel elindulhat.
Nagyn6 Varga l(atalin
Minden 6vben megjelentetiink p6lyaorientiici6s kiadvanyt. C6lunk, hogy a szakmfrk mellett
sikereket el6rt gyererkek bemutatilsa. Pl. hogy a WorldSkills-en a bitorasztalos gyerek
aranydrmes lett, hogy ha a keziikbe vesznek egy kiadv6nyt, ne csak a sziraz ttlekoztat1st
l6ss6k, hanem a r;ikereket is.

Nyirfn Tibor

Az optikai tivegcsir;zol6t
tanul6 szeru6

d6 se s

szeretn6m, ha
gyakorlati helye adott.

a

hi6nyszakm6k k6z6 kertlne. Ig6ny lenne

16,

Kajdy J6zsef

A

Floya nem fogad tanul6kat, a CarlZeiss rcszdrol nem jelezt6k, hogy sokkal t6bb tanul6ra
illetve v 1gzett szakernberre lenne sztiks6 ge.

Sarkadi Zsolt
Arra van lehet6s6g, ds volt is p6lda 16, hogy ha bizonyos t6rs6gb6l v6llalkoz6k jelzik a
bizottsdg fel6, hogy bizonyos szakm6kban sziiks6g lenne tdbb tanul6ra, hogy hi6ny szakmtra
javasolja a biz<)ttshg. Ezzel is <jsztdn<izzik a beiskol6zdst. A bizotts1g javaslatftba
a
ezt
be6pitette emelt Ietszfumkeret6ben. Ha van ilyen 6s a centrumok tudnak ebben segiteni, akkor
a cdgeket t6j6koztass6k, hogy akamardhoz irdsban kiildj6k eI azokat a szakmdkat, amiben
nekik munkaer6 ig6nytik van.Ez nekiink segitsdg, mert van alap, amire abizottsilg epitkezni
tud.

Nagyn6 Varga Katalin
Koszcinom aszakkepz6si centrumok t6j6koztat6j6t. A bizotts6gi tagoknak ar6szv6Ielt.

k.m.f.

MFKB tag
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Kissn6 Kalakai Henriett
jegyz6kdnyvvezet6
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