
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 2010. évi napirendjei 

A 2010. január 28-i NSZFT ülés napirendi pontjai:  

1. Tájékoztató a szolgáltatóipari képzés bevezetéséről  

2. Tájékoztató a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről 

szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosításáról  

3. Tájékoztató a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi keretéről  

4. Javaslat a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált 

pénzügyi keretének régiók közötti felosztására  

5. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által javasolt szakképzési 

támogatások a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből az OKM 

rendelkezési jogkörébe tartozó 2010. évi keret terhére  

1. Javaslat a speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban 

folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való 

felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a programba bevont 

évfolyamok körének kiszélesítése révén (KOMP II. program)  

2. Javaslat az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevők számára 

a diákönkormányzati ismeretterjesztés támogatására  

3. Javaslat a Junior Achievement Magyarország Oktatási és 

Vállalkozásszervezési Alapítvány szakképző iskoláknak szóló 

gazdasági oktatóprogram bevezetésének, továbbfejlesztésének 

támogatására  

4. Javaslat a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés és a 

Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenye megrendezése finanszírozásának 

támogatására  

5. Javaslat a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Kollégiumi-Szakiskolai Programban résztvevő kollégiumok a 

Program által meghatározott egyes feladatainak finanszírozására  

6. Javaslat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vizsgacentrum 

fejlesztési, kommunikációs, disszeminációs és koordinációs 

feladatai finanszírozásának támogatására  

7. Javaslat az Oktatási Hivatal szakképző iskolákkal kapcsolatos 

feladatai finanszírozásának támogatására  

8. Javaslat a Kölöknet szülői portál finanszírozásának támogatására  

9. Javaslat a Magyar Pedagógiai Társaság (Szülők Akadémiája 

projekt) finanszírozásának támogatására  

10. Javaslat az Egész életen át tartó tanulás program szakképzést 

támogató részei 2010. évi hazai megvalósításának támogatására  

11. Javaslat a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft-nél történő 

felnőttképző központ kialakítására biztosított támogatási keret 

kiegészítésére  

12. Javaslat a Köznevelés című szaksajtó finanszírozásának 

támogatására  



13. Javaslat a MENTOR Magazin (Mentor Press Hungary Kft.) 

szaksajtó, az iskolai rendszerű szakképzés témájú cikksorozat 

támogatásának finanszírozása  

14. Javaslat az oktatásért felelős miniszter felelősségébe tartozó, a 

szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozására 

6. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, a 

Oktatási és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett szakképzési 

programról  

1. Beszámoló az 1/2008. MPA KA OKM számú miniszteri döntés 

alapján a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének az oktatásért 

felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó 2008. évi keretéből 

finanszírozott, az OKM által támogatott tanulmányi, 

tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2008/2009. tanévre 

című program támogatására kiírt pályázat végrehajtásáról 

7. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett szak- és 

felnőttképzési programról  

1. Beszámoló a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere 

(FEOR) felülvizsgálatának, a FEOR-08 foglalkozási nómenklatúra 

módszertani segédletei kidolgozásának, a FEOR-08 bevezetése 

előkészítésének támogatására vonatkozó MPA KA 1/2008. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről 

8. Egyebek 

A 2010. február 23-ai NSZFT ülés napirendi pontjai:  

1. Tájékoztató a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési 

programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. 

rendelet módosításáról.  

2. Tájékoztató a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli 

mentesség szabályairól szóló SZMM rendelet tervezetéről  

3. Tájékoztató a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi keretéről  

4. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által javasolt szakképzési 

támogatások a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből az OKM 

rendelkezési jogkörébe tartozó 2010. évi keret terhére  

1. Javaslat az oktatásért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe 

tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes feladatok 

finanszírozásának támogatására  

2. Javaslat az Új Pedagógiai Szemle megjelentetésének 

támogatására  

3. Javaslat a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére 

2011.évben Budapesten megrendezendő "Életpálya-tanácsadás és 

Szakpolitikai 6. Világkonferencia" előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására 



5. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által javasolt szak- és 

felnőttképzési támogatások a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből az 

SZMM rendelkezési jogkörébe tartozó 2010. évi keret terhére  

1. Javaslat a Magyar Agrárkamara 2010. évi szakképzési feladatai 

ellátásának támogatására 

6. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett szak- és 

felnőttképzési programról  

1. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 37/2007. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a Felnőttképzők Szövetsége között létrejött FKA-KT-

64/2007. számon nyilvántartott támogatási szerződés 

végelszámolásáról  

2. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 54/2008. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ között 

létrejött FKA-KT-70/2008. számon nyilvántartott támogatási 

szerződés végelszámolásáról  

3. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 55/2008. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a Szakszervezetek Gazdasági és Társadalomkutatási 

Intézete Alapítvány között létrejött FKA-KT-71/2008. számon 

nyilvántartott támogatási szerződés végelszámolásáról  

4. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 1/2009. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a Magyar Agrárkamara között létrejött MPA-KA-SZMM-

1/2009. számon nyilvántartott támogatási szerződés 

végelszámolásáról  

5. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 3/2009. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet között létrejött 

MPA-KA-SZMM-2/2009. számon nyilvántartott támogatási 

szerződés végelszámolásáról  

6. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 15/2009. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ között 

létrejött MPA-KA-SZMM-3/2009. számon nyilvántartott támogatási 

szerződés végelszámolásáról  

7. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 24/2009. MPA KA 

számú döntése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet és a NOVOFER Alapítvány között létrejött MPA-KA-SZMM-

8/2009. számon nyilvántartott támogatási szerződés 

végelszámolásáról  

8. Beszámoló az alternatív szakképzés bevezetését lehetővé tevő 

dokumentumrendszer kidolgozása tárgyú, MPA KA 5/2009. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről 



7. Egyebek 

A 2010. március 26-ai NSZFT ülés napirendi pontjai:  

1. Tájékoztató a szakiskolai ösztöndíj bevezetésének helyzetéről  

2. Tájékoztató a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi keretéről  

3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által javasolt szak- és 

felnőttképzési támogatások a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből az 

SZMM rendelkezési jogkörébe tartozó 2010. évi keret terhére  

1. Javaslat a Közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadás 

köztisztviselői képzés megvalósításának támogatására  

2. Javaslat a speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését 

segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell 

fejlesztésének támogatására  

3. Javaslat az Egész életen át tartó tanulás program szakképzést 

támogató részei 2010. évi hazai megvalósításának kiegészítő 

támogatására 

4. Beszámolók a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett szakképzési 

programokról  

1. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósuló, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel kötött FKA-

KT-25/2007. számú szerződésben foglaltak teljesítéséről  

2. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósuló, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel kötött FKA-

KT-27/2007. számú szerződésben foglaltak teljesítéséről  

3. Beszámoló a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósuló, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel kötött FKA-

KT-48/2007. számú szerződésben foglaltak teljesítéséről 

5. Beszámolók a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett szak- és 

felnőttképzési programokról  

1. Beszámoló a 12/2008. MPA KA számú Miniszteri Döntés alapján 

indított, a Közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadás 

köztisztviselői képzés támogatását célzó programról  

2. Beszámoló a 45/2008. MPA KA számú Miniszteri Döntés alapján 

indított, az "Út a munkához" program keretében a rendszeres 

szociális segélyben részesülő, foglalkoztatható 35 év alatti, 8 

általánosnál alacsonyabb végzettségűek képzésbe vonásához 

szükséges előkészületi munkálatok támogatását célzó programról  

3. Beszámoló az 51/2008. MPA KA számú Miniszteri Döntés alapján 

indított, az "Út a munkához" program multiplikátori képzési 

feladatainak támogatását célzó programról  

4. Beszámoló az 58/2008. MPA KA számú Miniszteri Döntés alapján 

indított, a cigány kisebbségi önkormányzatok tagjai és munkatársai 



reintegrációs tréninggel egybekötött ECDL informatikai képzésének 

támogatását célzó programról 

6. Egyebek 

A 2010. április 29-ei NSZFT ülés napirendi pontjai:  

1. Beszámolók a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett szakképzési 

programokról  

1. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 

szakképzési szolgáltató centrum támogatására vonatkozó, a 

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által megvalósított FKA-

KT-14/2007. számú támogatási szerződés teljesítéséről  

2. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, "A hagyománnyal rendelkező középiskolás szakmai 

versenyek átvezetése a szakmai kompetenciákat is megkövetelő 

képzési rendszerbe" című program finanszírozására vonatkozó, a 

Puskás Tivadar Távközlési Technikum által megvalósított FKA-KT-

41/2007. számú támogatási szerződés teljesítéséről  

3. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, a kazincbarcikai Don Bosco Szakiskola 9-10. 

évfolyamán folyatott gyakorlatorientált képzés feltételeinek 

modernizálása, és ezáltal az Észak-Magyarországi régióban 

jelentkező hiányszakmákra való felkészítés minőségi fejlesztésére 

irányuló feladatok finanszírozására vonatkozó FKA-KT-50/2007. 

számú támogatási szerződés teljesítéséről  

4. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, a felzárkóztató oktatásban résztvevő oktatási 

intézmények szakmai munkájának támogatására irányuló feladatok 

finanszírozására vonatkozó, az Oktatásért Közalapítvány által 

megvalósított FKA-KT-73/2007. számú támogatási szerződés 

teljesítéséről  

5. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Kollégiumi-Szakiskolai Programban résztvevő kollégiumok a 

Program által meghatározott egyes feladatainak finanszírozására 

vonatkozó, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által megvalósított 

FKA-KT-19/2008. számú támogatási szerződés teljesítéséről  

6. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia 

megrendezésének támogatására vonatkozó, a Suliszervíz Oktatási 

és Szakértői Iroda Kft. által megvalósított FKA-KT-43/2008. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről  

7. Beszámoló a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére 

megvalósult, a felzárkóztató oktatásban résztvevő oktatási 



intézmények szakmai munkájának támogatására irányuló feladatok 

finanszírozására vonatkozó az Oktatásért Közalapítvány által 

megvalósított FKA-KT-47/2008. számú támogatási szerződés 

teljesítéséről  

8. Beszámoló az oktatásért felelős miniszter felelősségébe tartozó, a 

szakképzéssel, alapozó képzéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásának finanszírozására vonatkozó MPA KA 7/2007. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről  

9. Beszámoló az oktatásért felelős miniszter felelősségébe tartozó 

szakképesítésekkel kapcsolatos szakmai vizsgák szervezésére és 

ellenőrzésére, valamint a szakképzésről szóló törvény 12. §-ának 

(2) bekezdésében szabályozott képzés fejlesztésére irányuló 

feladatok ellátásának finanszírozására vonatkozó MPA KA 

10/2008. számú támogatási szerződés teljesítéséről 

2. Beszámolók a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett szak- és 

felnőttképzési programokról  

1. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 47/2008. MPA KA 

számú döntése alapján a Szakiskolai Fejlesztési Program II. 2009. 

évi feladatainak támogatására vonatkozó MPA KA 16/2008. 

számon megkötött támogatási szerződés végelszámo-lásáról  

2. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 47/2008. MPA KA 

számú döntése alapján a Szakiskolai Fejlesztési Program II. 

keretében az iskolák részére nyújtott támogatások 

végelszámolásáról  

3. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 52/2008. MPA KA 

számú döntése alapján az agrárszakképzés fejlesztésével 

összefüggő 2009. évi feladatok támogatására vonatkozó FKA-KT-

67/2008. számon megkötött támogatási szerződés 

végelszámolásáról  

4. Beszámoló a szociális és munkaügyi miniszter 46/2008. MPA KA 

számú döntése alapján az SNI (Sajátos Nevelési Igény) mentor 

képzésfejlesztési projekt támogatására vonatkozó MPA KA 

15/2008. számú támogatási szerződés teljesítéséről 

3. Tájékoztató a munkaerő-piaci szereplők iskolarendszerű szakképzés 

koordinációjában való részvételéhez kapcsolódó feladatok megvalósítását 

célzó 2010. évi program jelenlegi állásáról  

4. Tájékoztató a 2010. évi Szakma Sztár versenyről  

5. Egyebek 

A 2010. május 11-ei NSZFT ülés napirendi pontjai:  

1. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által javasolt szak- és 

felnőttképzési támogatások a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből az 

SZMM rendelkezési jogkörébe tartozó 2010. évi keret terhére  



1. Javaslat az OECD PIAAC (felnőtt kompetenciák felmérése) 

elnevezésű programban a magyar részvétel 2010. évi 

támogatására 

2. Javaslat hátrányos helyzetű, kirekesztett helyi közösségek 

hatékony és fenntartható társadalmi-gazdasági integrációját, a 

munka- és jövedelemszerző képességük fejlesztését segítő 

képzésre a térségi coaching módszerének alkalmazásával 

2. Beszámolók a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész terhére megvalósult, 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett szakképzési 

programokról  

1. Beszámoló a közlekedési országos szakmai tanulmányi versenyek 

megrendezésének támogatására vonatkozó, a Kecskeméti 

Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiummal 

megkötött FKA-KT-61/2008. számú támogatási szerződés 

teljesítéséről 

2. Beszámoló a közlekedési országos szakmai tanulmányi versenyek 

megrendezésének támogatására vonatkozó, a Szolnoki Műszaki 

Szakközép- és Szakiskolával megkötött FKA-KT-62/2008. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről 

3. Egyebek 

 


