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A f6rum tov6bbi r6sztvev6i:

a mel16kelt

jelenldti iv szerint

Nagynd Yarga Katalin a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Fejleszt6si t5s Kdpz6si Bizotts6g
elnoke k<jsz<jnttitte a lbrum rdsztvevoit. Elncik asszony roviden ismerlette a f6rum programj6t,

menetrendjdt, 6s felhir,ta

a r6sztvev6k figyelmdt, hogy a tewezett

eload6sok ut6n lesz

lehet6s6g szakmai konzult6ci6ra. Nagyne Yarga Katalin bevezetojeben sz6lt

az elmult

id6szakban megnovekedett kamarai szahkepz6si feladatokr6l 6s kiemelle a jelen rendezvdny
fontoss6g6t, miszerinl az mfkb-k

a gazdasfry szerepl6inek igdnyeit kell, hogy k6pviselj6k

a

szakepzes szerkezetenek kialakft6sakor, igy az egyik legfontosabb fela<latuk, hogy a megyei
v6llalkoz6sok ig6nyeit feltdrk6pezzdk, es azokat be6pits6k javaslataikba. Ene a villlalkozor
f6rum kiv6l6 lehet6s6get biztosit, mivel itt szemdlyesen tal6lkozhatnak abizottsdg tagjai 6s a

cdgek kdpviseloi. Elnok asszony kit6r1 arra, hogy okt6ber elej6n m6r sor keriilt egy
szakk6pz6si konferencia megrendezds6re

a

kamar6ban, ahol

a vfilalkoz6sok rnellett, az

intdzmlnyek, a fenntart6k, tov6bb 6 a szal<kepz6sben 6rintett egydb szervezetek is rdszt vettek.

Az ott

elhangzott v6lemdnyek, javaslatok

is

hasznos inform6ci<ikkal szolg6ltak

6s

rem6lhetolegeza rendezvdny is sikeres lesz minden szempontb6l.

A

f6rum els6 el6ad6s6nak keret6ben Nagynd Yarga Katalin bemutatta az mfkb-k

tev6kenys6g6t, mrikodds6t. Eloadfsitban a jogszabfiyi keretek mellett abizottsftg munk6j6nak

gyakorlati reszdrol,

a

szakmaszerkezeti, vagyis

az ardny-tiny, valamint a

hi6ny-

szakk6pesit6sek kdr6re vonatkoz6 javaslatok kidolgoz6s6nak mechanizmusfir6l is besz6lt. Az

eload5s sor6n elnok asszony

a rendezv6ny jellegdnek megfelel6en kitdrl a decentrahzillt

pftlyftzatold<al kapcsolatos feladatokra 6s a

bftillat sor6n felmertilo neh6zsegekre rs. Az adat-

6s inform6ci6gytijt6s fontoss6g6t hangsrilyozva kdrte a jelenl6v6 vallalkoz6kat, hogy

a

konzult6ci6 sor6n 6s a k6s6bbiekben is ielezzek a szakdpz6ssel kapcsolatos dszrevdteleiket,
javaslataikat.

A f6rum kovetkez6 eload6ja Kajdy J6zsef, a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Kereskedelmi
ds Iparkamara szalkepzdsi vezeto-tan6csadoja a megyei szakk6pzes helyzetdt elemezte. A

kamaru minden szakk6pz6si feladatffi bemutat6 prezentdcio sor6n elsosorban
tanul6szeruod6ses gyakorlati kdpzdsrol besz6lt,
szintvrzsg(ntatfs,

a

'vizsgadelegtiils,

a

de az

piiyaorient6ci6,

a

eload6s keret6ben

mesterk6pzds ds

a

a

kit6fi a

gyakornoki

program tapasztalataira is. Kajdy J6zsef szerint a dudlis szakkdpz6si rendszer bevezetdsdvel a
kamarc feladatar is jelentos m6rt6kben novekedtek, hiszen a gyakorlati kdpzdssel foglalkoz6
c6gek szftmfunak emel6se nemcsak a megydben, de orczhgos szinten is az egyik legjelentosebb

feladat lesz a kozeljov6ben, hiszen az

ktiriilm6nyek kozott,

uj

kepz6si rendszer celja, hogy a tanul6k viilalati

a munka vilfryfhan

tanuljSk szakmdjukat, szetezzenek megfelel6

gyakorlatot. El6adrisa sor6n ebben kdrte a megjelent vdllalkoz6k partners6gdt, azaz

a

mdr

gyakorlati k6pzdssel foglalkoz6 c6gek rendszerben marad6s6t, valamint a gyakorlati k6pz6st
ez rdfug nem szervezo villlalkozdsok bekapcsol6d6siit, kiemelve, a gazdiilkod6k 6rdeke, hogy

megfelelo szak:rnai ut6np6tl6ssal rendelkezzenek kozep- 6s hosszlit6von egyardnt. A
szal<kepzesi vezeto jelezte, hogy a kamara tan6csad6i Sllnak az lrdeklodo v6llalkoz6sok
rendelkez6s6re, ezek ut6n el6adris6nak zdrhsakent ismertette a tanul6k6pzdssel kapcsolatos
adminisztr6ci6s terhelk csokken6s6t 6s az elsz6mol6shoz kapcsol6d6 jogs;zabflyi viltozdsokat,

melyek egy6rtelmrien a v6llalkoz6sok gyakorlati kdpz6sben val6 rdszvdtelet osztonzi.

Sarkadi Zsolt a kamara megyei programkoordindtora prezentdciojfrban

javaslatok tjssze6llit,risrinak modszertanfit,

6s a

a

szakmaszerkezeti

szakmaszerkezeti dontdsek megyei

vonatkoz6sait mutatta. be. A bizotts6gi javaslatok kialakit6s6val osszefiiggdsben tftjekoztatta a

f6rum r6sztvevoit, hogy

a

javaslatokhoz milyen adatfon6sokathasznttlnak fel, ezek hogyan

milyen formiiban keriilnek bedpftdsre. Ismertette a bizotts6g altal

6s

osszedllitott

szakmaszerkezetijavaslatok statisztik6it, valamint osszehasonlitotta abizottsttgi javaslatokat
6s a korm6nyrendeletben megjelen6 d<jnt6seket.

A

szakmai konzultdci6 elott Nagyn6 Yarga Katalin megkoszonte ra m6sik k6t eload6

prezentfrcioj6t 6s k6rte a jelen16v6ket, hogy a tov6bbiakban kritetlen besz6lgetds form6j6ban
ossz6k meg e gymrissal dszrevdteleiket, j avaslataikat.

k.m.f.
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