ÚMFT Programiroda
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002

EMLÉKEZTETŐ
2009. március 27. , 10.00
Tárgy: Tanácsadó Testület alakuló ülése
Jelen volt 23 fő a jelenléti ív szerint; 10 fő a Tanácsadó Testület tagjai közül, valamint 13 fő NSZFImeghívott
Helyszín: az NSZFI konferenciaterme (1085 Budapest, Baross u. 52.)

Napirendi pontok:
1. Megnyitó
A projekt irányítása - bemutató előadás, Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes
2. Az ügyrend megvitatása, elfogadása Juhászné Víg Éva Programiroda vezető
3. A Tanácsadó Testületek tagjainak bemutatkozása
Ebéd és kávészünet
Ezt követően külön termekben:
Az alprojekt(ek) rövid bemutatása, aktuális feladatok megbeszélése
12.00 – 14.00 Tanácsadó Testület 1-3. (érintett AP 1., 2., 3.) Bereczki Ferenc alprojektvezető
12.00 – 14.00 Tanácsadó Testület 3-5. (érintett AP 3., 4., 5.) Chytilné Velenczei Zsuzsa
alprojektvezető
12.00 – 14.00 Tanácsadó Testület 6-8. (érintett AP 6., 7., 8.) Boda Ferenc alprojektvezető
Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes az ülés megnyitásaként köszöntötte a megjelenteket,
megállapította, hogy a testület határozatképes.
Jelezte, hogy a testület további két-három fővel bővülni fog, mert további szakmai delegálások érkeztek.
A projektfejlesztés végrehajtási szakasza 2008. november 17-én kezdődött el, megalakult a Felügyelő Tanács
megalakulása után hozták létre a Tanácsadó Testületet, amely az alprojektek munkáját segíti.
Kiemelte, hogy a Tanácsadó Testület jogállása széleskörű, ezért nagyon komoly szakmai munka áll a
megjelentek előtt, amely nem a klasszikus értelmű tanácsadás, sokkal inkább szakmai munka.
Arra kérik őket, hogy tanácsadóként vegyék figyelembe az alprojektek közötti összefüggéseket, tárják fel a
belső és külső kapcsolatokat, segítsék a szinergikus pontok megvalósulását, segítsék a szakmai
összefüggések érvényesítését.
Főigazgató-helyettes asszony előadásában ismertette a projekt felépítését, szakmai irányítási rendszerét. (Az
előadás anyaga megtalálható a honlapon.)
Az előadását követően elhangzott:
A Tanácsadó Testületek más irányú feladatot látnak el, mint a Felügyelő Tanács. A testületi tagsághoz
kapcsolódóan kiemelte, hogy már a projektben dolgozó szakértőinket nem kérhettük fel a Tanácsadó
Testületi munkára.
Hangsúlyozta, hogy Testületi Tagok felkérésekor fontos szempont volt az együttműködés a gazdasági és
szakmai szervezetekkel, a kamarákkal és a civil szervezetekkel.
A testülettől elvárják, hogy segítő támogatásukat és munkájukat az esetleges hiányosságok feltárására, a jogi
szempontok érvényesítésére, a kapcsolódó projektekkel való szinergia megteremtésében.
Hangsúlyozta, hogy felelős, a korábbiaktól is szorosabb együttműködés szükséges az uniós pénzből
megvalósuló projektek között.
Példaként említette: kidolgozták a kompetencia-leírás szempontrendszerét, miközben ezt az Út a munkába
elnevezésű projekt is feladatul kapta, melyben az NSZFI szintén érdekelt.
Székhely: H-1085 Budapest, Baross u. 52.
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Az összehangolás érdekében a TÁMOP 2.2.1 átadta az elkészült anyagot, hogy az „Út a munkához” projekt
is felhasználhassa a friss eredményeket.
A Testület tagjait arra kérte, segítsenek abban, hogy ne húzódhassanak el az egyeztető munkák, hiszen a
szakképzést csak közös erővel lehet elmozdítani a mélypontról. A fenntartáshoz szükséges jogszabályokat is
időben meg kell jelentetni; ha a vizsgarendszert, a mérés-értékelés tartalomfejlesztését, a pályakövetési
rendszert kidolgozzák, letesztelik, mielőbb be is kell vezetni.
Ehhez kapcsolódóan említette: bár a HEFOP 3.2.1. projekt évekkel ezelőtt lezárult, még mindig folyamatban
van a szakmai és vizsgakövetelmények kiadása, ami hátráltatja a képzésfejlesztést és a gazdasági fejlődést is.
A következő, várhatóan 2013-ig tartó projekt-időszakban a Programirodát is racionalizálva, a feladatokat
újra átgondolva fogják működtetni.
Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást.
Bemutatta:
Juhászné Víg Éva Programiroda vezetőt, Petrovics Nándor fejlesztési vezetőt; távollétükben Pálos Noémi
kontrollingvezetőt és Hrobárné Legányi Rita pénzügyi menedzsert, továbbá az alprojektvezetőket az
alprojektek sorrendjében.
Modláné Görgényi Ildikó előadásához és a napirendi pontokhoz kapcsolódóan kérdés, illetve további javaslat
nem hangzott el; a jelenlévők egyhangúan megegyeztek abban, hogy az ülés menete a megajánlott napirend
szerint haladhasson.
Juhászné Víg Éva Programiroda vezető az előre kiküldött ügyrendi javaslat kapcsán elmondta, hogy
Programiroda a testületi tagok meghívásánál a Felügyelő Tanács tagok delegálását is figyelembe vette.
Sajnálatát fejezte ki, hogy az idő rövidsége miatt az összehívás és az ülés között.
A következő időszakban az anyagokat és a meghívókat az ügyrend szerint az ülés előtt 5 nappal a tagok meg
fogják kapni.
A tervezés szerint havonta is lehetne a testületi üléseket összehívni, kérdés, hogy van-e rá igény.
Amennyiben 2-3 havonta lesz ülés, a köztes időszakokban konkrét feladatokat kérnének a tagoktól, és azok
szolgálnak a teljesítésigazolás alapjául.
Hozzászólások:
Kérdés:
Szilárd Imre: Tanácsadó Testületekről, szám szerint 3 testületről van szó a meghívóban.
Jól értette-e ebből, hogy az egész program összehangolása a Felügyelő Tanács feladata?
Válasz:
Juhászné Víg Éva: Megbontottuk a Tanácsadó Testületet, a tematikusan összekapcsolódó alprojektekhez
kötve kérünk konkrét segítséget a tagoktól, ilyen elképzelést követően alakult ki a 3 testület.
Kérdés:
Bertalan Zsolt: Mi Tanácsadó Testület tagjainak feladata: nem derül ki a tanácsadó jogosítványa, kivel
milyen szinten tart kapcsolatot. Kihez fordulhat segítségért, rendelkezésre álló dokumentumért?
Válasz:
Juhászné Víg Éva: Az érintett alprojektvezetők közül a Programiroda az összekötő személyeket jelölt ki:
(1-2-3 alprojekt - Bereczki Ferenc, 3-4-5 alprojekt - Chytilné Velenczei Zsuzsa, 6-7-8 Boda Ferenc).
Természetesen a programiroda-vezetőtől is bármikor kérhető felvilágosítás.
Az adminisztratív munkában a Projekttitkárság segít. Ezzel a mondattal az Ügyrend 1.2 pontja kiegészül.
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Kérdés:
Dr. Veres Pál: Egyénileg készül mindenki, vagy a két ülés között van lehetőség egyeztetésre?
Válasz:
Juhászné Víg Éva: Az egyéni kapcsolattartás lehetőségét is beírjuk az ügyrendbe, e-mail címlistát adunk
közre, hogy egymással és az alprojektvezetőkkel is tudjanak a tagok kommunikálni.
Átvezetjük ezt a lehetőséget is az ügyrendbe.
Minden anyag a tagok rendelkezésére fog állni, viszont a közbeszerzések miatt fokozottan figyelnünk kell a
megfelelő információáramlásra, ezért a Tanácsadó Testületek tagjainak is titoktartási kötelezettségük van.
Modláné Görgényi Ildikó: A Testületi tagok valamennyi szakmai anyagot megtalálnak a weboldalon
(http://www.tamop.nive.hu/ ).
Juhászné Víg Éva: Javaslom, hogy a Tanácsadó Testületek konkrét feladatának meghatározását, szekciókban
tárgyalják meg.
A továbbiakban az ülés összehívása előtt 8 nappal lehet javaslatot tenni a napirendi pontokra, ezt az
alprojektvezetőknél lehet jelezni.
Az ülés követően 5 nappal elkészül az emlékeztető, felkerül a weblapra valamennyi megtárgyalt anyaggal
együtt.
Döntés:
A testületi tagok egyhangúan elfogadták az ügyrend további pontjait.
Ezt követően az elkészült emlékeztetővel együtt újból kiküldjük.
A Tanácsadó Testületi tagok beleegyezésüket adták ahhoz, hogy a nevük és az e-mail címük is
felkerülhessen a honlapra.
Az elérhetőségek honlapon való közzétételéhez az érintettek írásos beleegyezését fogjuk kérni a következő
ülésen.
Ezt követően a Tanácsadó Testületek tagjai, majd az alprojektek jelenlévő munkatársai röviden
bemutatkoztak.
A rövid ebédszünetet követően szekciókban folytatódott az egyeztetés.
A szekciók helyszínei:
TT 1-3.: 107. terem;
TT 3-5: 701. terem;
TT 6-8: 201. terem;
Budapest, 2009. március 27.
Készítette: Juhászné Víg Éva
Programiroda vezető
Ellenőrizte: Modláné Görgényi Ildikó
Főigazgató-helyettes
K. m. f.
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