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A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-
2010 címmel benyújtott J/6456-os számú beszámoló általános vitára való alkalmassága
 Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Pálinkás József előterjesztése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Kis Norbert helyettes államtitkár kiegészítése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Kérdések, hozzászólások Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Határozathozatal Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám) (Általános vita) Hiba! A könyvjelző nem 
létezik. 

Határozathozatal Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6590. szám) (Általános vita) Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Zöld-Nagy Viktória előterjesztése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Kérdések, hozzászólások Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Határozathozatal Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A dolgozó 
szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló határozati 
javaslat (H/6501. szám) Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Gúr Nándor előterjesztése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Dr. Kardkovács Kolos reagálása Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Dr. Honyek Péter kiegészítése Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Képviselői hozzászólások Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Határozathozatal Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Egyebek Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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Napirendi javaslat  
 
  

1. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám) (A módosító javaslatok 
megvitatása) 

  

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6767. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

3. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6776. szám) (Általános vita) 

  

4. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról 
szóló jelentés (J/6775. szám) (Általános vita) 

  

5. Egyebek 
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Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, a meghívottakat, minden érdeklődőt. A köszöntést követően jegyzem a 
helyettesítéseket, de látható szemmel is, hogy határozatképes a bizottság. Tehát a munkáját el 
tudja kezdeni.  

A helyettesítések a következők: Varga József alelnök urat Kara Ákos alelnök úr 
helyettesíti, én magam Nemény Andrást helyettesítem, Nagy Istvánt Kovács Ernő 
képviselőtársam helyettesíti, Vécsey Lászlót Szedlák Attila. 17 kezünk van.  

A napirendi pontok elfogadására tennék javaslatot. A mai bizottsági ülésünk 
meghívója szerint öt napirendi pontra kerül sor az elektronikus formában megküldött meghívó 
alapján. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy elfogadják-e. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú.  

Tárgyalási időkeret meghatározása: nagyjából úgy gondoljuk, hogy egy óra, maximum 
másfél órán belül be kívánjuk fejezni a mai ülésünket. A szokásjog alapján haladunk, az 
időkeret betartásával.  

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám) (A módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az első napirendi pontunk következik. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről dr. 
Kardon Béla az Oktatási Államtitkárság tudománypolitikai főosztályvezetője vesz részt a 
tárgyalásnál. Mindenki előtt ott fekszik az ajánlás, ez a 2012. április 11-i ajánlástervezet. 
Pontonként haladunk. Két pont tárgyalására kell sort kerítenünk.  

Az 1. Osztolykán Ágnes és Karácsony Gergely képviselők módosítója. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. KARDON BÉLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 nem és 5 tartózkodás.  
A 2. Szávay István és Vágó Sebestyén módosítója. 
 
DR. KARDON BÉLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás. Az első 

napirendi pontunkat ezzel lezártuk. Köszönöm szépen az álláspontok rögzítését.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6767. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A második napirendi pontunkra térünk át. Általános vitára való alkalmasságról fogunk 
dönteni. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr és Klész Tibor szaktanácsadó van jelen, valamint 
Nagy Katalin referens asszony, ha jól látom. Javaslom, hogy a vitában a jobb időkihasználás 
érdekében az álláspontok és a kérdések felvetésére egyszerre kerüljön sor. (Varga József 
érkezik.) 

Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak rövid szóbeli ismertetésre. Alelnök urat 
közben üdvözlöm.  
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Dr. Kardkovács Kolos előterjesztése 

DR. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A benyújtott törvényjavaslat egy kis terjedelmű 
módosítása a szakképzésről szóló törvénynek. A törvénymódosítás lényege, hogy a 
szakiskolai képzésben a duális képzést szeretné tovább kiterjeszteni azzal, hogy már a 9. 
évfolyamtól lehetővé teszi a tanulószerződés megkötését. Ezzel összefüggésben módosításra 
kerülne a közismereti tartalomarányra vonatkozó tudásarány meghatározása, illetve azáltal, 
hogy a 9. évfolyamtól is lehetőség van tanulószerződés megkötésére, a törvényjavaslat azt is 
lehetővé kívánja tenni, hogy ezeket a gyakorlati képzéseket vállalati tanműhelyben lehessen 
teljesíteni. Ezzel a vállalati tanműhellyel kapcsolatban azonban nagyon szigorú szabályokat 
szeretnénk felállítani. Ennek az egyik vonala az, hogy itt csak oktatási célú tanműhely legyen, 
a másik pedig, hogy a törvény felhatalmazást adna a kormány számára, hogy meghatározza 
azokat a szigorú feltételeket, amelyekkel az iskolai rendszerű tanműhelyen kívüli, tehát a 
vállalati tanműhelyeknél a tanulókat gyakorlati képzésbe lehessen bevonni. Azáltal, hogy a 9. 
évfolyamon lehetőség lesz a tanulószerződés megkötésére, módosítani szükséges a 
szintvizsga megszerzésére vonatkozó előírást, és ennek megfelelően a 9. évfolyamot követő 
szintvizsga nem egy minősítő vizsga lesz, hanem egy felmérő vizsga. Ennyiben foglalnám 
össze a törvényjavaslat lényegi rendelkezéseit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Képviselőtársaim, 

parancsoljatok! Bertha Szilvia! 

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak egy mondattal 
tudom ezt azt egész módosítást minősíteni: ez egy botrány, ne haragudjanak. Rövid, de 
nagyon velős a módosítás. Kezdődik azzal, hogy a legalább szót átcserélték legfeljebbre. 
Eddig legalább 30 százaléknak kellett lennie a Nemzeti alaptantervben meghatározott 
tudásnak, tehát a közismereti tantárgyaknak, ezt most kicserélték legfeljebbre. Ez azt jelenti, 
hogy akár nulla is lehet. Tehát kikerülnek 14 évesen az általános iskolából, és akár többet nem 
is tanulnak matematikát, irodalmat, történelmet, viszont rögtön mehetnek tanműhelybe. Tehát 
a kérdésem az, hogy hogy lehet gyakorlati képzésbe engedni – mondjuk vegyük a vegyipart – 
olyan diákot, aki azt sem tudja, mi a különbség a sav és a lúg között. Ne haragudjanak, de ez 
botrány. És hogy ennek az egésznek mi az oka? Egészen biztosan nem a duális képzés 
erősítése. Megmondom, mi az oka, a kettővel későbbi napirendi pont, amiben a cigány 
integrációs stratégia magyarországi megvalósulásáról szóló jelentést fogjuk majd tárgyalni, 
amiben kerek perec ott van, hogy – ha jól emlékszem – húszezer cigány fiatalt kell a 
kormánynak piacképes szakmához juttatni a szakmunkásképző intézetek révén. Tehát mivel 
nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy a cigány fiatalok nem képesek a mostani 
követelményszintet megugrani, ezért egészen egyszerűen lebutítják a szakképzést ehhez a 
szinthez. Tehát teljesen nyilvánvalóan egybevág ez a két dolog. Innentől kezdve elég lesz 
többé-kevésbé bejárni majd a tanműhelyekbe vagy a gyakorlati képzésre, és a végén kapnak 
egy papírt, amivel ugyan statisztikailag majd valóban a szakmunkás kategóriába kerülnek, 
csak éppen tudásszintileg nem, és ezzel az a legnagyobb probléma, hogy a tehetséges fiatalok 
számára is lebutítják a rendszert. Ugye azt senki nem gondolja, hogy egy 14-15 éves fiatal 
majd magától fog közismereti tantárgyakat tanulni, ha nem kényszerítik rá iskolarendszeri 
keretek között. 

És ez nyilvánvalóan a munkaerőpiacra is ilyen hatással lesz, hiszen ezek a fiatalok 
fogják a későbbiekben majd a szakmunkásvilágot alkotni. Hát el lehet képzelni, hogy ez 
milyen színvonalú lesz, és mit fog majd a magyar gazdaság kezdeni az ilyen típusú, 
gyakorlatilag betanított munkásnak minősülő és tanulásra képtelen fiatalokkal. A közismereti 



- 8 - 

tantárgyak oktatásának nemcsak az a lényege, hogy majd Pitagorasz tételét fogja használni a 
vegyipari munkája során, hanem az a lényege, hogy csiszolja a gondolkodást, és fejleszti a 
problémamegoldó képességet, illetve a tanulási képességet fejleszti, hiszen ma már nincs 
olyan szakma, amiben ne kéne egész életében képezni magát ahhoz, hogy tényleg minőségi 
munkát tudjon végezni. Legyen az akár egy lakatos, egy festő, egy kőműves, akárki. 

Ez olyan szinten a szakmunkásképzés lebutítása, hogy ne haragudjanak, de ez 
elfogadhatatlan. Egyszerűen nem is értjük, hogy ez hogy jöhetett ki a kormánytól. Köszönöm 
a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldal? Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Vendégeink! Egy nagyon fontos törvény és egy nagyon fontos módosítás van előttünk.  
Az elmúlt két esztendőben nemcsak felfogásban, hanem a jogalkotásban is próbálta a 

kormány, a kormánypártok azt a szándékot érvényesíteni, mely szerint hogyan lehet azt a 
nehéz dilemmát megoldani, hogy a foglalkoztatási igények, tehát a munkaerőpiacon 
jelentkező igények a munkaadók részéről és az iskoláknak – szakmát adó és más típusú 
iskoláknak – a képzési rendszerét, követelményét hogyan lehet közelebb hozni egymáshoz. 
Nyilván itt az időbeliség problémáján most jelentkezik egy munkaerőigény arra, hogy hogyan 
lehet a legrövidebb választ megadni, de vannak olyan fundamentális, tehát alapvető 
szemléletbeli dolgok, amiben bizonyos szempontokat kell érvényesíteni. Az előttünk fekvő 
törvényjavaslatnak valóban egy fontos része az, ami a közismereti és a szakmai 
tantárgyaknak, ismeretnek, szakmai gyakorlatnak az arányaiban tesz módosítást, változtatást. 
Ez régi vita a szakképzés területén, hogy a közismeret és a szakmai elmélet-gyakorlat hogyan 
változik. Szerintem maga a törvényjavaslat egy fontos további lépés abban a korábbi 
kormányzati szándékban, amely ahhoz járulhat hozzá, hogy a munkáltatók, gyárak, cégek 
részéről felmerülő szakemberigényt hogyan lehet minél inkább az iskolarendszerben, iskolai 
képzési keretek között megvalósítani. Ilyen tekintetben erősíteni kell a gyakorlati helyen 
történő képzést. Nagyon sokféle felmérés készült az elmúlt esztendőkben, sok példa merült 
fel, egy legutóbbi általam ismert az elmúlt hetekben kiértékelt, két országot átfogó, 
Magyarországon Vas és Zala megyében végzett kutatásfelmérés a munkaadók körében 
természetesen, a másik fele is megkérdezésre került, tehát a diákok, szülők is, de a 
munkaadók felől a határ két oldalán, Vas és Zala megyében az első három kérdés, hogy mi az, 
amit hiányol leginkább a munkaadó a frissen kikerülőktől, a pályakezdőktől. Ez a három a 
következő volt: a szakmai gyakorlat, az önállóság, a harmadik pedig a szakmai elmélet 
hiánya. Én azt gondolom, hogy sokféle tapasztalatunk van nekünk is ezzel kapcsolatban, 
amire azt tudjuk mondani, hogy ez a kutatás ezt erősítette meg. 

Az a kérdés az egyharmad-kétharmad arányában nagyon fontos szerintem, hogy a 
szakmai képzésben a szakmai elméletet ez a törvény nem zárja ki, tehát egy szakiskola 
keretében nyilván a szakmai elmélet is fontos része a képzésnek. Azt szerintem nem 
tartalmazza, ezt nem olvasom ki a törvényjavaslatból, hogy itt majd a közismereti órák száma 
a nullához fog közelíteni vagy lesz olyan iskola, ahol nulla lesz a közismereti órák száma. 
Szerintem nagyon fontos a tanulószerződés felvetése, egy új szempontból való 
megfogalmazása, és itt is az én értelmezésemben engedi, tehát azt mondja, hogy 
tanulószerződést köthet. Tehát ilyen szempontból engedi, egy nagyobb teret ad azoknak a 
szempontoknak való megfelelésnek, amelyet felvezetésként említettem.  

A Fidesz-KDNP frakciószövetsége részéről az általános vitára való alkalmasságot 
támogatjuk. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más jelentkező?  
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KISS PÉTER (MSZP): Úgy ítélem, olvasva ezt a javaslatot, hogy nincsen 

végiggondolva rendesen a kezdeményezés, mert ha végig lenne gondolva, akkor a lehetséges 
aggályokra valamilyen rendszerszerű választ vagy ez vagy maga az előterjesztő magyarázata 
adna. 

Az első, amit az eddig elhangzottakat megerősítve hozzátennék, az az, ami rögtön már 
az elején, amikor a szakképzéshez a kormány javaslatokat nyújtott be, felmerült, hogy mitől is 
nem lesz ez az új rendszer zsákutcás képzés azok számára, akik ide bekerültek. Nyilvánvaló 
módon az ember félelmeit növeli az a fajta módosítás, amelyik is a közismereti és a gyakorlati 
képzésnek az arányát ilyetén módon szabályozza, mert nyilvánvaló módon garanciákat 
elsősorban arra kell adni, hogy a közismereti tantárgyakkal való élésnek a minimumával 
hogyan lehet garantálni, hogy a gyerekek számára a szakmunkásképzés ne zsákutcás képzés 
legyen. Azaz pont fordítva kell gondolkozni, hogyha a gazdaság, a piac oldaláról növelni is 
kell a gyakorlati és a szakképzésnek a mértékét, akkor is két dolgot legalábbis garantálni kell 
a tudást illetően. Az egyik a zsákutcás jelleg elkerülése, a másik pedig az alapkompetenciák 
olyan szinten való birtoklására való képesítéssegítés, ami a saját szakmában való boldogulás 
képességét jelenti. Itt garanciákat erre és a másikra kell adni. Harmadrészt garanciát arra, 
amiről itt már képviselőtársaim szóltak, hogy a világ látható módon arról szól, hogy nemcsak 
a saját szakmán belül való továbbképzésre kell egyfajta alapot biztosítson az, ami a 
szakmunkásképzőben történik, hanem arra a kihívásra is, hogy sokszor akár, ha másképp nem 
is, de legalább minimum rokonszakmát kell tudni változtatni, és az ehhez szükséges 
alapszakmai ismereteket birtokolni. Azt a konverzióképességet, amelyik nyilvánvaló módon 
egyfajta általános tudást igényel. Tehát, nem ilyen nagy szavakkal akarom mondani, hogy az 
életen át való tanulás, de az arra való képesség, hogy utána mozogjon a munkaerő-piaci 
kihívásoknak, változásoknak, képes legyen elemi módon utánamozdulni az, aki kapott egy 
alapszakképzést. Nos, erre nyilvánvaló módon választ kell találni.  

Ezzel a dologgal, és ezért mondtam, hogy minimum végiggondolatlan az elgondolás, 
ami itt szerepel, tökéletesen ellentmond az, hogy az előterjesztés hangsúlyozza, hogy nagyon 
komoly feltételek mellett lehet a vállalati tanműhelyekben gyakorlati képzést folytatni már a 
9. évfolyamon, ugyanakkor maga a javaslat szállítja le az ott képzést folytatókkal kapcsolatos 
követelményeket. Míg az iskolai tanműhelyben, pedagógus munkakörben alkalmazottak 
végzettsége és szakképzettség-követelményei meglehetősen erősek és világosak, addig 
ugyanitt, ezek szerint ugyanezt a munkát, ha az előterjesztő szavait itt most komolyan 
veszem, érettségi nélkül, pedagógiai vagy felsőfokú szakképzettség nélkül pusztán szakmai 
gyakorlattal, ötéves gyakorlattal rendelkező oktathatja. Itt akkor biztos, hogy más az üzenete a 
dolognak annál, mint amiről most a bevezetőben szó volt.  

Szóval itt ez minimum ellentmondás, minimum megkérdőjelezi a dolog 
végiggondoltságát vagy az érvelésnek az alaposságát. Azt hiszem a szakképzési rendszer ma 
Magyarországon jobban működik minden kritikával együtt is, annál, hogy egy rögtönzéssel 
szabadjon rendszerszerű változást elérni benne.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.) Akkor röviden három-négy gondolatot szeretnék röviden megfogalmazni. Az első 
gondolatom az, hogy valójában én azt hiszem, azt látom, hogy az mindenképpen 
szükségszerű, hogy a szakmai képzésnek a színpadán erősödjön az a fajta logika, ami arról 
szól, hogy több gyakorlati tapasztalásra tegyenek szert a fiatalok. Szerintem ez nem 
elvitatható. Az elmúlt két évtizednek a tapasztalásai meggyőződésem szerint ezt igazolják 
vissza. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a közismereti tárgyak tanulásával kapcsolatosan olyan 
mértékű és szintű minimumfeltételek megszabására se kerüljön sor igazából, ami 
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gyakorlatilag elvezethet akár extrém helyzetben a nullázásig is. 14 éves fiatalokról van szó 
akkor, amikor valaki bekerül a szakképzés rendszerébe.  

Gazdálkodó szervezeteknél, üzemekben rengeteg veszélyforrással egyetemben, azzal 
szembenézve végzik azt a munkatevékenységet, amelyet adott esetben ezek a fiatalok a 
korábbi időszakban iskolai tanműhelyek keretei között mondhatni, izoláltabban, mondhatni, 
sokkal vigyázottabb környezetben tehették meg.  

Nyilván ez a fajta logika, ami ebben a törvénytervezetben jelen van, ez a valamikor 
„inasképzés” dolgához bizonyos értelemben közelebb áll mint egy modern szakmai képzés 
történetéhez. Legalábbis az én értékítéletem szerint. Ezeknek a fiataloknak nincs szakmai 
előképzettségük. 14 évesen az írás, olvasás, a számolás gyakorlatával bírva nem igazán tudják 
azt, hogy mit jelent egy üzemi körülmények közötti munkavégzés lehetősége. És ezek a 
fiatalok úgy kerülnek oda az üzemek keretei közé, hogy közben azok, akik őket oktatják, Kiss 
Péter elmondta, azoknál a feltételeknél nincs előírva az, hogy valamilyen szintű pedagógiai 
ismerettel bírjanak, hanem szakmunkások, akiknek ötéves szakmai gyakorlatuk van. A 
szakmához nyilván értenek, de a gyerekekhez, a viselkedésük kezeléséhez több minden, 
egyéb máshoz pedig nem. Ez szerintem alapvetően torzó. Torzó az is, ami már a 
korábbiakban kialakult a 16 éves tankötelezettség tekintetében. Ezek mind-mind oda vezetnek 
szerintem, hogy viszonylag alacsonynak mondható, rossz képzettségi szintet elérő fiatalok 
sokasága fog majd megjelenni a munkaerőpiacon záros határidőn belül. Ez pedig az ország  
versenyképességét is rontja meggyőződésem szerint. Tehát az a szándék, ami arról szól, amit 
én nem szeretnék elvitatni, hogy a gyakorlati képzés tekintetében erősíteni kell a szakiskolák 
és a szakképző intézmények színpadán mindazt, ami ma zajlik vagy az elmúlt két évtizedben 
zajlott, az szerintem egy ilyen torz megvalósítási gyakorlaton keresztül nem azt az eredményt 
fogja hozni, mint amit várunk.  

Csak egyetlen egy rövid példa: az anyagban olvasható, a szintvizsgáknak és a 
tanulószerződéseknek a viszonya. Ugye a korábbiakban a tanulószerződés megkötésének 
alapvető feltétele az volt, hogy ezek a fiatalok különféle szintvizsgákat tegyenek, a tudásukról 
számot adjanak, ami nemcsak szakmai értelmű számadás, hanem akár a munkavédelemmel 
való tisztánlátás kérdését is magában hordozta. Most ez nem feltétel, most tanulószerződést 
köthetnek a 14 éves gyerekkel anélkül, hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában lenne a 
gyerek, magyarul veszélyzónába helyezik ezeket a fiatalokat. 

Úgyhogy azt gondolom, az a mondat teljesen helytálló, amit Kiss Péter fogalmazott 
meg. A szakmunkásképzés gyakorlatiasságát erősíteni kell, de nem olyan utakon keresztül, 
ami a zsákutcás megoldásokkal bélyegez meg. Tehát a későbbiekben elzárja ezeket a 
fiatalokat attól, hogy más életpályát is befuthassanak. Egyrészt. Másrészt pedig mint amit 
mondtam, olyan feltételek közepette, amely nem kiszolgáltatottságot, hanem biztonságot 
jelent. Köszönöm szépen. Kontur Pál képviselőtársam! 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Akkor, ha jól 

értelmezem, amit Kiss Péter mondott, akkor idáig, ami az én életemben is előfordult, elég 
hosszú ideig, ott tudatlan és bunkó segédek tanították a gyakorlatra a fiatalokat, és ezek a 
fiatalok, akiket én tanítottam – egy hétig voltak az iskolában és egy hétig a gyakorlati 
oktatásban, a műhelyben, a működő műhelyben –, ezek voltak azok, akik máig helytállnak, és 
a szakmában el tudtak helyezkedni, és azok a gyerekek, akiket a tanműhelyben teljesen 
elzártan, más körülmények közt, úgy, ahogy Kiss Péter mondta, nyugodt körülmények közt, 
azok nem tudnak elhelyezkedni. Tehát a gyakorlati szakmát nem tanulják meg. Az 
autószerelést nem, burkolást nem. Nem tudja felvenni a fordulatszámot, ha odakerül egy 
műhelybe, nem tudja, hogy hogy kell dolgozni, mennyi idő alatt kell megcsinálni a munkákat, 
nem szokott hozzá. Itt a három év alatt hozzászoktak, ez a nagy különbség. 
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Volt önöknek nyolc évük, hogy bizonyítsák, hogy ez a szakmai képzési szisztéma, 
amiről beszélnek, a műhelyek, a TISZK-ek, ez jó. Bebizonyosodott mára, hogy nem jó. És 
nem lehet vízvezeték-szerelőt, burkolót kapni, amelyik egy fürdőszobát ki tud burkolni. 
Nincsen. Próbálja ki, kedves képviselőtársam, nincsen. Tehát mindenképpen, ha ide akarunk 
hozni befektetőket, olyan cégeket, akik itt Magyarországon munkahelyet adnak, akkor 
biztosítani kell tudni azt is, hogy akik ott munkát vállalnak, azok erre alkalmasak. Azt pedig a 
régi szisztémával nem lehet megcsinálni. Ez a szakképzési rendszer teljesen alkalmatlan, ezért 
kell ezt megváltoztatni és a jól bevált, hároméves szakmunkásképzést visszahozni. Igenis, 14 
éves korban egy gyerek elkezd dolgozni, azt megtanulja. Nem bunkóképzésről van szó, 
egyáltalán nem, elméletet is ugyanúgy kell tudni a gyerekeknek, hiszen nem az a cél, hogy 
tudatlan munkások alkalmazottak jöjjenek ki ezekből a képzési formákból. Az, hogy a 
gyakorlati képzésen nem vesznek részt, csak minimális egy napokat, meg félnapokat, meg 
műhelyben teljesen elzárt körülmények között, a nagyon szakember, nagyon… nem akarok én 
megbántani senkit, de aki rossz volt, nem szeretett dolgozni, ezt nagy betűvel mondom, nem 
szeretett ott a műhelyben dolgozni, ezekből lettek szakoktatók az ilyen intézetekben. Ez az én 
élettapasztalatom. Amelyik szeretett dolgozni, az máig autószerelőként ott dolgozik a 
különböző helyeken. Tehát azt a fiatalt képezi, aki szeretne majd megélni abból a szakmából, 
amit ott megtanítanak neki.  

Tehát mindenképpen változtatni kellett, és ahogy Kara Ákos képviselőtársam 
elmondta, pontosan ez a cél, hogy olyan szakmával és gyakorlattal tudjanak kijönni ezekből a 
képzési formákból, amivel egy családot el tudnak tartani. Lesz biztos munkahelyük, csupán 
azért, mert helyt tudnak állni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Senki nem mondta, Kontur Pálon kívül, hogy tudatlanok 

és bunkók okítanák ezeket a gyerekeket. Mondom, senki nem mondta. Valószínű, az 
élettapasztalat mondatta képviselőtársammal mindezt, de nem akarok egy másik síkon 
beszélgetni erről a dologról, mert nem sok értelmét látom. Azt gondolom, hogy lehetnek 
sajátos élettapasztalatai Kontur Pál képviselőtársamnak a dolog kapcsán, de mindazt 
szeretném rögzíteni a jegyzőkönyv számára is, hogy azok, akik mondjuk főiskolai 
végzettséget szereznek szakoktatóként, pedagógiai ismeretre tesznek szert, azok, vélem, hogy 
nem azért teszik mindezt, és személyes ismerettségből fakadóan is tudok ilyeneket mondani, 
nem azért tesznek ilyet, merthogy nem akarnak dolgozni. A tudás megszerzése nem azt 
jelenti, nem azt jelentette a korábbiakban és ma sem és jövőre sem, szerintem, 
Magyarországon (Kontur Pál közbeszól.) … bocsánatot kérek, kérjen szót, képviselőtársam. 
Tehát és a tudás megszerzése sem a múltban, sem ma, sem a jövőben nem azt jelenti, hogy aki 
a tudás megszerzése irányába erőfeszítéseket tesz, az nem akar dolgozni. Dolgozni 
sokféleképpen lehet. Két kézzel, aggyal, sok minden mással, sőt két kézzel és aggyal együtt 
is. Az pedig nem baj, hogyha mondjuk egy szakmai képzettséggel és tudással bíró ember bír 
másfajta ismerettel is, mondjuk olyannal is, amely a gyermekek mindennapi életéhez, 
oktatásához kapcsolódóan szervesen illeszkedő. Ilyeténképpen nem elítélném azokat, akik 
tudásra tesznek szert, hanem inkább mindenkit arra bíztatnék, hogy igen, tegyen szert 
különféle tudásokra, amellyel a társadalmi hasznot, hozamot tudja növelni. Köszönöm szépen. 
Ha szót kér, képviselőtársam, akkor parancsoljon!  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Hogyne! Szó sincs róla, hogy lenézném azokat, akik 

tanulnak fölsőfokú intézményekben és diplomásként vesznek részt az oktatási rendszerben, de 
az még nem fordult elő, hogy ezekből legyenek a legjobb oktatók. Gyakorlati oktatók. Mert 
azt a fölsőfokú intézményben az életben nem tanulja meg. Ha utána még tíz évig elmegy 
dolgozni mint mérnök, ilyenre is volt példa az én életemben. Annyira azért ne nézzük már le a 
40 éves élettapasztalatomat, azért azt kikérem magamnak és a többieknek is. Tehát, ha valaki 
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elmegy és tíz évet eltölt egy műhelyben, gyakorlati munkát végez, akkor fog tudni oktatni. 
Előtte nem, hiába akárhány diplomát szerez. Ezt nem fogja tudni. Azt, igenis azok az 
egyszerű szakmunkások, akiket igencsak lenéz, mert nem értenek a gyerekneveléshez, meg 
minden, igaz, hogy én is három gyereket neveltem fel, tehát valami fogalmam azért van róla, 
általában a szakmára szokták tanítani, és nem a gyereknek a különböző jogait szokták ott 
emlegetni, hanem azt, hogy a kiadott munkát el tudja végezni, vagy nem. Arról szól a történet, 
nem a gyerekek túlhangsúlyozott jogairól van szó, hanem a kötelességeiről. Az, hogy szakmai 
képzésre elmegy valaki, ott minden reggel meg kell jelenni, végig kell dolgozni a napot neki 
ugyanúgy, mint az ottani szakmunkásoknak. Hát így tanul bele a szakmába, és így tanulja 
meg azt, hogy egy közösségben hogy lehet élni, hogy kell alkalmazkodni. Ennél nagyobb 
tanítás nem kell, mint egy szakmai gyakorlat a műhelyben.  

 
ELNÖK: Mélyebb eszmecserére is, úgy látom, sort lehetne keríteni ebben a dologban. 

Csak a bizottság tagjait és a meghívottakat is tisztelve nem teszem mindezt, de egy mondattal 
szeretném megfogalmazni, hogy lehet személyes élettapasztalat, amely tekintetében ilyen 
gondolatok megfogalmazódnak, de azt gondolom, hogy nem kell, hogy általánosító formában 
ezt elfogadjam Kontur Pál képviselőtársamtól, merthogy mindazok, akik nem csak és 
szakmunkás képesítéssel bírnak, azok is lehetnek ugyanolyan tisztességgel bíró emberek, és 
vannak is. (Kontur Pál: Persze.) Köszönöm szépen. Akkor nem kellene ilyen értelemben 
hegyezni a történetet, mert nincs olyan típusú igazság – megítélésem szerint -, amiről 
képviselőtársam beszél. Olyan van, amely többféle megközelítés formájában vezet a jó út 
megrajzolásához. No, ebben én szívesen beszélgetek önnel, képviselőtársam, akár itt is, akár 
ezen kívül is.  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Na, az én élettapasztalatom szerint igazam van, és ezek az 

emberek máig dolgoznak, tehát megállják a helyüket. Tehát az a képzési forma, amiben ők 
részesültek, az jó. A mostani meg nem jó. Ezek nem állják meg a helyüket. Lehet szapulni az 
én élettapasztalatomat, szó sincs arról, hogy én a diplomásokat szidnám vagy bárkit, aki más 
munkát végez. Szó sincs róla. Arról van szó, hogy ez a képzési forma, amiről most szó van a 
törvény szellemében, ez jó. Miszerintünk ez jó, miszerintünk ez helyes irány. Az 
bebizonyosodott, önöknek volt nyolc évük, csodákat is művelhettek volna, nem tették. Mertek 
kicsik lenni, most azok is, akkor fogadják el a többség véleményét. Legalább egyszer 
fogadják el!  

 
ELNÖK: Mehetünk tovább? (Kontur Pál: Hogyne!) (Varga József: Hallgassuk meg a 

minisztériumot!) Majd, a megfelelő időben meghallgatjuk a minisztériumot is, alelnök úr. 
Amíg a bizottság tagjainak van mondanivalója, addig mondják. Bertha Szilvia! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csakhogy akkor közös 

ellenségképet adjak, azért megjegyzem, hogy az elmúlt húsz év alatt önök itt mindannyian 
együtt tették tönkre a szakképzést. Mert húsz évvel ezelőtt még kijöttek a normális 
szakemberek, és az elmúlt húsz évben zuhanórepülésben ment lefelé a szakképzés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Na akkor, volt nyolc év, húsz év, most akkor 40 év, 50 

év, mi fog következni még, azt nem tudom, de egy mondatot mondanék. Én úgy látom, hogy 
nyilván a szakképzés tekintetében vannak különféle megközelítések. De a szakképzés akkor 
eredményes, hogyha van létező munkaerőpiac. Két éve biztos, hogy nincs. Önök egymillió új 
munkahelyet ígértek, ezzel szemben nagyjából 100 ezerrel kevesebb a munkalehetőségek 
száma, mint amennyi volt a gazdasági világválság beköszönte előtt. Erről kellene beszélni, 
mert akkor hiába van bármilyen szintű és tartalmú szakképzés, hiába jönnek ki a fiatalok 
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felvértezve bármilyen jó tudással, hogyha nincs működő gazdaságpolitika, hogyha Matolcsy 
úr olyanfajta törvényeket rajzol, amely ezt a végkifejletet hozza, és akkor ezen a síkon is el 
lehet kezdeni gondolkodni, hogy hogyan és miképpen. Nem szeretném. Azért nem szeretném, 
mert akkor délután kettőkor is itt fogunk ülni, amikor napirend előtti folyik a Házban. 
Ilyeténképpen én a magam részéről elfelejtem ezeknek a gondolatoknak a kifejtését, csak 
szerettem volna jelezni, hogy képviselőtársaimnak, főleg a kormányoldalon ezzel kellene 
foglalkozniuk az én értékítéletem szerint. De hogyha Kara Ákos alelnök úr szót kér, akkor 
természetesen megadom neki, és utána folytatom.  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Két dolognak szeretnék eleget tenni, egyrészt elnök úrnak a ki 

nem mondott, de mégis csak időben keretet adó javaslatára is szeretnék egyetértőleg reagálni, 
másfelől pedig a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy a legutóbbi gondolatával, 
amit az előbb elmondott, azzal a Fidesz-KDNP-frakció részéről nem értünk egyet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, ebben biztos voltam. Kiss Péter! 
 
KISS PÉTER (MSZP): Majd az általános vitában nyilván lefolytatjuk ezt a vitát, az 

látszik. Azt a szempontot szeretném erősíteni, amire Gúr elnök úr is már utalt, hogy a 
szakképzés eredményessége részben függ össze a szakképzési rendszerrel. Ez olyan, mint az 
egészség összefügg az egészségügyi rendszerrel. Azt mondják, hogy tizenvalahány 
százalékban függ össze, az életmód és ezer dolog, a stressz sokkal inkább meghatározó ebben. 
Én magam így gondolkozom a problémáról itt is. Nem mernék százalékot mondani, de 
levonni következtetést az elmúlt húsz-huszonöt év munkaerőpiacán betöltött szerepéről a 
szakképzetteknek, hát bátorság volna, hogyha a szakképzés intézményei szempontjából 
vonnánk csak le. Azon vitathatatlan tényen kívül, amiben egyébként egyetértés van, hogy 
növelni kell a szakképzettek gyakorlati és szakmai tudását. Ezen tényen kívül.  

Csak egy aspektust szeretnék mondani. Én azt hiszem, hogy ki-ki személyes 
tapasztalatából tudja, akár saját családjában, akár a gyerekei vagy rokonai családjában, hogy 
hogyan jelenik meg pályaválasztásban az egy élethosszig várható bérnek a kérdése. Nem 
véletlen, hogy olyan arányban íratják be felsőfokú intézményekbe a gyerekeiket és taníttatják 
a végtelenségig, szemben azzal az alternatívával, amit valóban szerintem is tisztes 
alternatívává kell tenni, hogy valakinek szakmája van. Nos, ebből viszont akkor le kell vonni 
következtetést nemcsak a képzésre, hanem a bérrendszerre és a szakmunkáslét társadalmi 
elismerésének egyéb formáira. Ha ez meg így van, akkor meg le kell vonni arra vonatkozóan 
konzekvenciát, hogy hogy kell elválasztani a szakmunkásbérezést és a minimálbér kérdését. 
Ha meg ez így van, akkor bértarifákra volna szükség, bértarifákat meg csak megállapodásos 
úton lehet csinálni munkaadó és munkavállaló között. Akkor eljutottunk már a német 
modellnek, ami a duális szakképzési modell, a tartalmához. Mert a német duális szakképzési 
modell egy olyan munkaerőpiacra épül, ahol bértarifa rendszerek működnek, ahol lehet tudni, 
hogy egy 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkező jó szakmunkás, aki tegyük fel, 
mestervizsgát tett, az életpályáján a további bérekben már jobbra számíthat, mint egy 
diplomás. Na kérem szépen, ezek befolyásolják, úgymond az érzelmeket, meg a ki mit akar 
kihallani a másik szavából, ezt szerintem tegyük félre. Ha jót akarunk, akkor ezen a területen 
kell dolgozni. Ezért mondtam, a rögtönzésnek itt nincs helye, itt helye volna kritikának, ha 
kell, önkritikának, de az alaposabb vizsgálatnak, hogy mi minden befolyásolja azt a 
szándékot, hogy valójában legyenek felnőtt, jól megbecsült és az ország számára hasznos 
szakképzett emberek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr előtt Kontur Pál képviselőtársam.  
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KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak annyit tennék hozzá, hogy 
Németországban, a nyugati felén kommunista rendszer nem volt, nem változtatták meg az 
eredeti értékrendet, de azért ott már 40-50-60 meg száz éve alakult ki ez, amit ön mond, ez a 
bérrendszer. Minálunk meg volt kommunizmus, ami megforgatta, ön tudja a legjobban, egyik 
széltolója volt, nem széltolója, hanem tolója volt ennek a rendszernek, élharcosa volt ennek a 
rendszernek, úgyhogy ezen nincs is értelme vitatkozni. 

 
ELNÖK: Igen, szakmai hozzászólás, a témához szorosan kapcsolódó… (Kiss Péter: 

Ennek ellenére mégis úgy ítélem meg, hogy van értelme vitatkozni.) Kara Ákos alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): A mostani törvénytervezet általános vitára való alkalmassága 

sokféle szempontot hoz elő, amiről, úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben biztos 
lesz módunk beszélni. Korábban felvetett, Kiss Péter által felvetett fontos szempont, ami a 
kulcskompetenciák fejlesztésére, szükségességére vonatkozik, ezt magam is megerősítem, és 
olyan szempontból hozom új elemként majd, nem most a bizottsági ülésre, hanem az 
elkövetkező hetek vitáira, hogy valóban ez egy érdekes szempont, és egy többször 
körbejárandó szempont, hogy vajon a közismereti tantárgyak vagy pedig a szakmai gyakorlati 
ismeretek, illetve helyszínek adják meg ezeknek a fontos és nélkülözhetetlen készségekben 
való jártasságszerzést vagy mélyebb elsajátítását. Szerintem ez megint tipikusan az a téma, 
ahol nem fekete és fehér az igazság, de nyilván itt az arányok tekintetében nyilván szakmai és 
szubjektív értékítéletek és tapasztalások biztosan lehetnek. Remélem, hogy lesz mód arra, 
hogy ezt például a törvény vitája ki tudjuk beszélni. Aztán azt szeretném mondani, hogy 
számunkra az, hogy ne zárulhasson le egy életút egy szakma megszerzésével, ez szerintem az 
elmúlt két esztendő különböző kormányzati intézkedéseiből teljesen világos. Tehát a 
jogalkotásból a szándék, illetve az elfogadott törvényekben erre vonatkozó részekről az ezzel 
kapcsolatos elfogadott jogszabályok világosan és egyértelműen ki kell hogy jöjjenek. 
Úgyhogy erről is azt gondoltam, hogy semmiféleképpen ne maradjon válasz és reagálás 
nélkül, és valóban, hogy mennyire viszi előre a múltidézés a vitát, mennyire nem viszi előre, 
az kétségtelen egyébként, hogy ezek a viták arra is jók, és most Kiss Péter legutóbbi 
hozzászólására pozitívan szeretnék reagálni olyan értelemben, hogy azért csak-csak elő fog 
jönni, hogy az elmúlt esztendőkben ki és miért vagy miért nem tudott érvényesíteni bizonyos 
szakmapolitikai érdeket akár a bértarifarendszerrel kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás van-e még? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. Akkor megadom a szót Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úrnak. 
 
DR. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Én köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, az 
észrevételeket, engedje meg elnök úr, hogy én a szakmai kérdésekre reflektáljak.  

Az biztos, hogy nem szándéka a kormánynak és nincs ilyen szándéka, ezt jelezném 
Kiss Péter úrnak és képviselő asszonynak is, hogy a közismereti tárgyak oktatása elmaradjon. 
Tehát én azt gondolom, hogy közismereti tárgyak oktatására szükség van, innentől kezdve 
legfeljebb mértékvita van, hogy a szakmai képzésen belül a közismereti tárgyak milyen arányt 
képviselnek. Mi azt gondoljuk, hogy a szakmai oktatás hároméves időtartamán belül az egy 
helyes arány, ha két év szakma és egy év közismereti oktatás van. Ennek ez a 33 százalékos 
arány megfelel.  

Kiss Péter úrral abban is egyetértünk, hogy természetesen olyan képzési rendszert kell 
létrehozni és működtetni, amely nem eredményez zsákutcás képzést. Ennek megfelelően a 
szakmunkásrendszer ráépülhet a továbbtanulás rendszerére. Ez annyira így van, hogy a 
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szakiskolai végzettséggel rendelkezők választásuk szerint ingyenesen 2-4 év alatt érettségi 
vizsgát tehetnek, ad absurdum, technikusként vagy a felsőoktatásban elhelyezkedjenek.  

Az alapkompetenciák kérdésében azt gondolom, hogy az nem lenne helyes út és a 
képviselő asszony is utalt rá, hogyha a szakmunkásképzés valami negatív szelekciós területe 
lenne a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy minőségi szakmunkásképzésre akkor kerülhet 
sor, hogyha az alapkompetenciákat a nyolc általános iskola alatt megszerzik és a szakmunkás 
és a középiskola, gimnázium között nem az lenne a vízválasztó, hogy az egyik gyerek az 
alapkompetenciákban súlyos hiányosságokat szenved, a másik pedig magasabb 
alapkompetenciákkal rendelkezik. Azt gondoljuk, hogy alapkompetenciákat általános 
iskolában kell megszerezni, és igenis, ma már olyan szakmunkás szakmák vannak, ahol nem 
nélkülözhető az intelligencia és az alapkompetenciák magas színvonala. Akkor lesznek jó 
szakmunkások, ha ők egyébként képességben semmivel sem rosszabbak, mint azok a 
gyerekek, akik gimnáziumba mennek. Én azt gondolom, hogy a középiskolának és pláne a 
szakiskolának nem az a célja, hogy megtanítsa írni, olvasni a gyerekeket. Ez az általános 
iskolának lenne a feladata. Az, hogy mennyire jó vagy rossz a szakképzési rendszer. Hogyha 
az elmúlt tíz év statisztikai adatait nézzük, akkor az azt mutatja, hogy a 9. osztályban 25-30 
százalékos, a 10. osztályban 15-17 százalékos volt az átlagos bukás. Ha a két évfolyamot 
összesítjük, akkor is a lemorzsolódás átlaga meghaladja a 20 százalékot. Ennyi gyerek 
egyszerűen nem halad előre a szakiskolában. Minden ötödik gyerek, a gyerekek egyötöde 
szakképzettség megszerzése nélkül hagyja el a szakiskolát. Tehát én azt gondolom, hogy ezen 
mindenképpen változtatni kell. 

Munkavégzés vagy oktatás. Én azt gondolom, hogy a műhelyeknek az oktatás a 
feladata. Nem az a lényeg, hogy munkát végezzenek, hanem lássák a munkavégzés 
folyamatát. Olyan gépeken dolgozzanak, amit az ipar modern módon és naprakészen használ, 
és lássák, hogyha majd a szakmájuk megszerzését, a kompetenciák megszerzését követően el 
kívánnak helyezkedni, akkor milyen környezetben, milyen feltételek mellett tudnak dolgozni.  

Tehát én azt gondolom, hogy a szakképzés rendszere alapvetően oktatási jellegű kell 
legyen. És ebben a kontextusban mindenképpen visszacsatolnék arra, hogy garanciákat kell 
adni. Igen, kell adni garanciákat. Ezért van az, hogy a kormány számára adott 
felhatalmazással élve a kormány meg kívánja határozni azokat a nagyon szigorú feltételeket, 
ahová 9. évfolyamos, meg 10. évfolyamos tanulók kihelyezhetők tanműhelyi oktatásra. 
Valóban ezeknek a képzőhelyeknek garanciákat kell nyújtaniuk, és biztosítaniuk kell azt, 
hogy a gyerekek oktatásfelügyeletet, tehát egy ilyen felügyeleti, védelmi szintet is kapjanak.  

Erre garanciákat nyújt maga a szakképzési törvény is, mert az meghatározza a képzési 
időre, a szakoktató végzésére, az egységes tananyagtartalomra és a tanügyi dokumentációra 
vonatkozó feltételeket is. És még egy gondolattal vissza lehet csatolni a közismereti 
tárgyakhoz: ugye maguk a kerettantervek is elő fognak írni képzési tartalmat, tehát abból is 
látható lesz majd, hogy milyen kompetenciákat kell elsajátítani.  

Egy utolsó gondolat. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, a szakiskolai képzésnek a 
szakma elsajátítása az elsődleges feladata, tehát ott a szakmát kell megszerezni, nem vitatva 
azt, hogy emellett biztosítani kell a tanuló számára, hogy érettségit szerezzen, és hogyha úgy 
érzi, akkor felsőoktatásban is el tudjon helyezkedni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerítünk sort. Kérdezem képviselőtársaimat, 
kik azok, akik a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 12 igen, 5 
nem. Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi pontunkat lezártuk. Helyettes államtitkár úr és 
kollégája, köszönjük a bizottsági ülésen való részvételüket. Mi többségi-kisebbségi előadót 
állítunk. A többségi előadó Kara Ákos alelnök úr, a kisebbségi én leszek. Köszönöm szépen.  
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A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6776. szám) (Általános vita) 

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról 
szóló jelentés (J/6775. szám) (Általános vita) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk át. Ha egyetértenek vele, összevonásra kerül a 
negyedik napirendi ponttal, hiszen a két napirendi pont gyakorlatilag szervesen illeszkedik 
egymáshoz. Tiltakozást nem látok. Akkor együtt tárgyaljuk a harmadik és negyedik napirendi 
pontunkat. Az előterjesztő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről van jelen: 
dr. Ulicska László főosztályvezető-helyettes úr és kollégája.  

Javaslom, hogy ugyanúgy, ahogy az előbbi törvénytervezet tárgyalásakor, kérdések, 
észrevételek egy körben hangozzanak el. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Ulicska László előterjesztése 

DR. ULICSKA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm önöket. Államtitkár úr külföldi tartózkodása miatt 
képviselteti magát szakértői szinten az államtitkárság. Valóban két szorosan összetartozó 
előterjesztésről van szó, a stratégiák összehangolását célozza ez a két előterjesztés. Arról van 
szó, hogy a kormány az uniós keretstratégiának megfelelően elfogadta a nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégiát, amelynek egy nagyon fontos stratégiai előzménye a Roma integráció 
évtizede program országgyűlési határozattal elfogadott stratégiája. A két program, illetve 
stratégia szoros összefüggésben van egymással, a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 
gyakorlatilag teljes egészében feldolgozta, integrálta a korábbi roma évtized programstratégiai 
célkitűzéseit. Ezeket kiegészítette egyéb célterületekkel, és a két határozati javaslat 
tulajdonképpen a két stratégia végrehajtási, értékelési, monitorozási rendszerének az 
összehangolását célozza. Három fő eleme van a javaslatnak, egyrészt, hogy a – ez 
gyakorlatilag technikai módosítás – korábbi Roma Integrációs Tanács helyett most már Roma 
Koordinációs Tanács működik, és biztosítja a stratégia széles körű egyeztetését és a 
kapcsolattartást a civil és egyházi szervezetekkel.  

A második pont, ami fontos, hogy a jelentések rendjét is összehangolná a javaslat. 
Május 31-ig számolunk be a nemzeti felzárkózási stratégiában foglalt intézkedések 
végrehajtásáról a kormánynak. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a korábbiakban a Roma 
integráció évtizede programhoz tartozó intézkedésekről is számoljunk be. Tulajdonképpen a 
két stratégia intézkedési tervét egyesítette a kormány azzal, hogy megalkotta a 1430-as 
kormányhatározat, amelyben a stratégiához intézkedéseket rendelt. 

A következő, a harmadik, szintén technikainak tekinthető pont, hogy a két stratégia 
monitoringrendszerét is össze kívánjuk kapcsolni. A nemzeti felzárkózási stratégiához nagyon 
komoly kiterjedt kutatásokkal, indikátorrendszerrel alátámasztott monitoringrendszert 
alakítunk ki. Azt javasoljuk, hogy ez legyen a monitoringrendszere a továbbiakban a 
beszámolás alapjaként a Roma integráció évtizede stratégiának is, ami egyébként még 2015-
ig van érvényben. Tehát ebben a beszámolási rendben még két beszámolót kap a Magyar 
Országgyűlés a stratégiához kapcsolódó intézkedésekről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Képviselőtársaimat 

kérdezem, ki kíván szólni. Kiss Péter, parancsolj!  
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Kérdések, hozzászólások 

KISS PÉTER (MSZP): A leírtak tartalmával, az intézkedések szándékával, az abban 
foglaltak tartalmával most egyrészt azért nem szeretnék foglalkozni, mert ha jól értem, ez a 
parlamenti vita tárgya. Másrészt pedig azért nem, mert valóban nagymértékben a korábban, 
2007-ben rögzített és a parlamentben megvitatott, és ott akkor egyhangúan elfogadott 
stratégiát hozza vissza. Most ennek fényében meg kell kérdezni, hogy akkor ez most miért 
történik. Van itt egy probléma azzal, hogy a kormány maga kormányzati szinten elfogadott 
egy stratégiát, és egy korábbi parlamenti határozatot konszenzussal kialakított programot 
integrál evvel, ezt őszintén szólva nem látom, nem értem pontosan, hogy miért így és miért ez 
kellett legyen a folyamata. Ez önmagában szépészeti kérdés lenne, hogyha egyébként az e 
kérdéskörrel foglalkozó tudományos műhelyek és civilek most nem hiányolnák az e kérdéssel 
kapcsolatos elmaradt párbeszédet. Nem vetnék fel, hogy akkor hogy alakulnak ezek a dolgok, 
úgy fogalmaztak, hogy egy napjuk volt, olvastam az újságban, egy napjuk volt arra, hogy 
véleményezzék soron kívül. Erre lehet az a válasz, hogy tekintettel arra, hogy nem történt 
jelentősebb változtatás, de mégis egy ilyen programnak az ad társadalmi érvényt, hogyha az 
érintettek is, meg az ezzel foglalkozók is inkább magukénak érezhetik, ehhez pedig részvétel, 
széles körű párbeszéd szükséges.  

Hogyha ez a következő időszakban, amíg a parlamenti napirendre tűzés megvalósul, 
akkor valamit pótolni lehet az elmaradásban.  

Végül pedig szeretnék arra utalni, hogy milyen jelentősége volt annak, hogy 2007-ben 
egy hosszú vita után az akkori parlament lényegében egyhangúlag fogadott el e területen 
stratégiai tervet. Ez még akkor is fontos, hogyha az világosan látszik, hogy a 2008 őszétől 
Magyarországra is berobbanó válság éppen azokat a területeket érinti a legérzékenyebben, 
amelyekről ezek a felzárkóztatási anyagok szólnak. Az már egy következő része az általános 
vitának, hogy ennek érdekében nem a stratégiában rögzítettek, hanem az általános 
keretfeltételekben mi mindent kellett volna tenni, hogy ne kerüljenek még lehetetlenebb 
helyzetbe. Itt most csak utalok rá, hogy a stratégiában nem rögzített személyi 
jövedelemadózás bérrendszerek, szociális rendszerek, segélyezés, munkaügyi ellátás és 
egyebek mint peremfeltételek hogyan érintik az egészet. De mivel nem akarnám ide elvinni a 
vitát, azt mondanám, hogy a dolog tartalmával, a nem pontosan érthető eljárási kérdésen túl 
nincsen vitám. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászóló? Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt ebben a jelentésben 

olvasható, hogy 2005-től 2015-ig terjed a Roma integráció évtizede európai uniós szinten. Én 
azt kérdezném, hogy 2012-t írunk, úgy gondolják, hogy megfelelően haladt, tehát arányosan 
megfelelően integrálva lett a cigány társadalom a magyar társadalomba itt, Magyarországon? 
Tehát ez így jó, ez a stratégia? Mert ugye azért ez egy elég sarkalatos kérdés. Nyilván, hogyha 
valami eredménye lenne, annak már valamennyire látszani kéne. Ennek ellenére azért a 
tapasztalat az, hogy talán soha nem volt ekkora a feszültség a magyar és a cigány társadalom 
között. Tehát valami hibádzik ebben az integrációs politikában, azt kell, hogy mondjuk. És 
hogy mi hibádzik?  

Az ember ahogy végigolvassa, az egésznek az a címe, hogy a nemzeti-társadalmi 
felzárkózási stratégia és a Roma integráció évtized program stratégiai tervének az összhangja, 
mint mélyszegénység, gyermekszegénység és romák, és itt végig azt próbálják sulykolni, 
hogy itt nemcsak a romákról van szó, hanem általában a hátrányos helyzetűekről, ugyanakkor 
az egészről ordít, hogy tulajdonképpen az egész társadalmat, a színvonalat, a 
követelményszintet, mindent a cigánysághoz akarnak igazítani, és így érni el azt, hogy 
látszólag integrálják őket. De csak látszólag, mert valójában mi történik? A magyar 
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társadalmat viszik le a cigányság szintjére. És itt vannak az élő bizonyítékok, hát most ez a 
törvénymódosító javaslat, amit beadtak a szakképzéshez, vagy az, hogy a munkaerőpiacon 
kiket támogatnak. Hát azt, akinek nincsen szakképzettsége, azok után akarnak 
társadalombiztosítási kedvezményt adni a munkáltatónak, hogy azokat alkalmazza. 
Folyamatosan viszik le a magyar társadalom színvonalát.  

Ne haragudjanak, de nem áll úgy a magyar gazdaság, hogy megengedhessük, hogy 
egy komplett generáció a cigány felzárkóztatás érdekében lebutítottként jöjjön ki az 
iskolapadból, illetve a szakképző rendszerből. És a felnőttképzésben sem az a megoldás, hogy 
majd akkor valahogy a szakképzettség nélkülieket alkalmazzuk, hanem menjenek 
közmunkára, és aki a közmunkából ki akar emelkedni, annak biztosítani kell a kitörési 
lehetőséget megfelelő felnőttképzés keretében. Akkor az legyen ingyenes, ha ő tényleg tanulni 
akar, akkor biztosítsanak lehetőséget. De ne az legyen, hogy a végtelenségig lezüllesztik a 
színvonalat, hogy talán akkor majd esetleg be akarnak ülni néha-néha a padba, és a végén 
kapnak egy bizonyítványt, vagy esetleg még néha elmennek majd dolgozni, és ezért cserébe 
kap valami kedvezményt a munkáltató. Mert ez nem integráció, ez nem megoldás.  

Ugyanígy, egyszerűen nem bírom megállni, hogy ne jegyezzem meg, de például a 
lakhatás. Vannak különböző részek ebben a jelentésben. A lakhatás elbizonytalanodásához 
vezető összetett problémák kezelését célul tűzték ki. Itt jegyezném meg, hogy a kormány 
ugyan a devizahitel, a munkanélküliség, a végrehajtás és a bankok tisztességtelen 
gyakorlatának négyszögében elbizonytalanodott lakhatású emberekért mit tesz? Vajon értük is 
áldoz-e ennyit? Azok, akik dolgoztak, és egész életük eddigi munkáját fogják most majd 
elveszíteni. Értük mit tesznek? Tehát nagyon örülünk neki, hogy a cigány integrációra 
rengeteg pénzt áldoznak, ami meggyőződésem, és ezt mutatja az eredmény is, hogy igazából 
nagyon örülnek neki a cigányok, és fel is használják, csak éppen nem akarnak integrálódni. 
Hiányolunk például felméréseket. Hol van egy olyan objektív, tényleg tárgyilagos felmérés, 
ami kimutatná a cigányság valódi helyzetét? Adatokkal! 

Tehát e nélkül hogy lehet nekikezdeni bármilyen stratégiának, hogy nem is tudjuk, 
hogy pontosan mi a helyzet, és mi a probléma, amiket meg kell oldani. Ez az egész integráció 
egy rengeteg pénzbe kerülő, igazából az Európai Uniónak való megfelelési kényszer, mert 
ezen a téren a kormány úgy gondolja, hogy talán meg tud felelni az unió elvárásainak, és majd 
lobogtathatja, hogy milyen sikeresek voltak. 

Az is nagyon komoly kérdés, hogy az Unió miért ragaszkodik minden áron ahhoz, 
hogy bár náluk hogy bánnak a cigánysággal, és náluk mi minden megengedhető, nálunk 
minden áron integrálni kell és tolerálni őket. (Közbeszólás: Hogy ne menjenek oda!) Itt 
nagyon jó helyen vannak, küzdjünk velük mi. 

Csak a számok miatt, feketén-fehéren bent van, hogy százezer munkanélküli 
cigánynak kell munkát adni, ez szolgálja majd azt, hogy a szakképzettség nélküliek 
társadalombiztosítási támogatását ajánlják fel a munkáltatóknak, illetve ebben van ez a 
húszezer cigány fiatal szakképző intézetben történő szakképesítéshez juttatása is. Most lehet 
mosolyogni, mert az előbb a hölgy mosolygott, mikor ezt mondtam, de egyszerűen itt vannak 
a tények, amik azt bizonyítják, hogy szépen butítják le a magyar oktatási és munkaerő-piaci 
rendszert azért, hogy papíron megpróbálják integrálni a cigányságot. 

Hát hirtelen ennyi, és még biztosan lesz majd hozzászólás, ami további gondolatokat 
fog ihletni. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársamat láttam még.  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Én az első anyaggal, amit én 

javarészt technikai módosításnak tartok, azzal foglalkoznék kevesebbet. 
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A második anyag szerintem sokkal érdekesebb, már csak azért is, mert ebben tényleg 
nagyon sok minden van, akár, amit Bertha Szilvia képviselőtársam mondott, vagy akár, amit 
Kiss Péter említett, azokban nagyon sokféle igazság van. Ugye elindult egy program, hát most 
már jó régen, gyakorlatilag 7 évvel ezelőtt, amit egy 2010-es jelentés szerint megfelelő 
tanácsok nem annyira találták megalapozottnak a lefolytatott programokat. Ugye ez szerepel 
az anyagban. Sem a célcsoport, sem annak a megalapozottsága, hatékonysága nem világlott 
ki. Úgy tűnt, hogy az előterjesztő, ha jól értem, azt fogalmazta meg udvariasan, hogy ez egy 
viszonylagos pénznyelő program volt. Innen nézve, azt gondolom, hogy Bertha Szilvia dühe 
talán érthető. Nagyon sokak dühét fogalmazza meg ő, szerintem nemcsak a sajátját. 
Ugyanakkor látni kell, hogy itt történt egy alapvető fordulat, egy olyan fordulat, amit talán 
úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy a cigányságra nem mint kisebbségre tekint, 
hanem mint szegénységben élő emberekre. Nem egyből a háromra akarja őket felléptetni, 
hanem egyből a kettőre.  

Hogyan miben jelenik ez meg? Leginkább abban jelenik meg, hogy mikor itt az előbb 
szakképzettségről beszéltünk, akkor mindenki élethosszig tartó tanulásról, rokonszakmákban 
való elhelyezkedési lehetőségről és egy csomó mindenről beszélt. Bértarifákról meg erről meg 
arról, egy csomó mindenről, ami persze nagyon érdekes, és valóban, ha ez egy jól működő 
ország lenne, lenne egymillióval több munkahelyünk, sokkal kisebb lenne az adóteher és „tök 
jól működő” ország lenne, akkor lenne ezeknek a vitáknak helye. Most az a feladatunk, hogy 
az első szakmát, az első munkába állást nagyon sok embernek megteremtsük. Azt is 
gondolom, hogy itt nem nekünk kell megfelelnünk az EU-s normáknak, ahogy Bertha Szilvia 
említette, szerintem ebben egy pici tévedés van, hanem itt az EU-s normák egy jelentős részét 
mi magunk tudjuk alakítani pontosan azáltal, hogy a cigányságról formált képet mi magunk 
tudjuk alakítani, és nem mint nemzetiségre tekintünk rájuk, hanem … tehát nem etnikai, nem 
kulturális értelemben kell őket integrálni, hanem szociális értelemben mint társadalmilag 
leszakadt, deprimált rétegről kell gondolkodnunk. Magyarország ebből a szempontból, az 
integráció tekintetében talán annyiból szerencsésebb helyzetben van, hogy itt a romák magyar 
nyelven beszélnek. Nem alakulhat ki az az érzet, hogy ők azért lecsúszott társadalmi réteg, 
mert egész egyszerűen nyelvileg nem tudnak integrálódni a magyar közösségbe. De igenis 
tudnak nyelvileg integrálódni, egész egyszerűen azok a készségek hiányoznak, amelyekkel ők 
meg tudnak élni, és éppen ezért más pénzteremtési, a legalitás határán lévő, feketemunkával 
ebből-abból próbálnak meg megélni, mert nem tudnak beintegrálódni a legális lehetőségekbe. 
Ha ezt a lehetőséget megadjuk nekik, akkor (Moraj.) … 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Arra kérem, hogy nagyobb figyelemmel kísérjék mindazt, 

amit Spaller képviselőtársam mond.  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Tehát itt, ebből a szempontból szerintem egy nagyon 

fontos hangsúlyváltás figyelhető meg a két anyag között. 
Nagyon fontos, ezt csak mellékesen mondom, hogy az EU-2020 stratégiához ez 

teljesen illeszkedik, és ami miatt mi még támogatjuk, ugye azt is mondta Bertha Szilvia, hogy 
mi visszük le a magyar társadalom szintjét arra a szintre, ahol a romák élnek. Hát ez szomorú 
lenne, hogyha így lenne, tekintve, hogy ők eléggé a mélyszegénységben élnek. Én inkább azt 
mondom, hogy őket próbáljuk meg felhozni, még egyszer mondom, nem egyből a háromra, 
egyből a kettőre próbáljuk meg őket felhozni. Ami még nagyon fontos, és ami egy óriási 
adósság, amikor itt nézzük ezeket a számokat. Kérdezte Bertha Szilvia, hogy hol vannak a 
megfelelő adatok. Ugye ennek az anyagnak az első fele szerintem nagyon konkrét számokat 
tartalmaz, elég szomorú számok ezek, hogy konkrétan hányan élnek Magyarországon 
mélyszegénységben, abból hányan romák, a gyerekek között hogy alakul ez az arány, 
borzasztó számok, tényleg. Ehhez képest azok a célok, amelyeket az anyag kitűz maga elé, 
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gyakorlatilag a felszínt karcolják. Az elmúlt húsz év legnagyobb adóssága pontosan az, hogy 
nemhogy vidéken, ahol tényleg még a jobban képzetteknek sem nagyon van lehetőségük 
kitörni, nemhogy ott nem sikerült a roma integrációt elérni, de itt Budapesten, ahol minden 
sarkon van egy jó gimnázium, egy jó egyetem, ahol gyakorlatilag be lehet járni, angol 
nyelvtanfolyam van bárhol, gyakorlatilag még így sem sikerült ezt az integrációt biztosítani.  

Én nagyon bízom benne, hogy ezek a nagyon konkrét programok majd ezen a 
területen előrelépést jelentenek. Szerintem az egy pici probléma, hogy az anyag nem 
fogalmazott világosan a Roma integráció évtizede program korábbi időszakában el nem ért 
céloktól. Ne csináljunk úgy, mintha itt tulajdonképpen két külön program lenne. Nem, volt 
egy program, ami nem volt túl sikeres, és ha jól értem, ebbe próbálunk életet lehelni egy 
mostani sikeres programmal. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia szólni kíván. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Hát engem nagyon megihletett 

Spaller képviselőtársam (Egyed Zsolt: Mondjuk engem is!). Az a helyzet, hogy a 
mélyszegénységgel a számból vette ki a szót, hogy valóban annyira csúszik le a magyar 
társadalom, hogy ebben is integrálódik lassan a cigány társadalomhoz. Ezt kerek-perec ki kell 
mondani, hogy annyi magyar él már nyomorban, akik mondjuk tíz évvel ezelőtt még valahogy 
elvoltak, hogy ez a része is sikeres az integrációnak.  

Még két gondolattal egészíteném ki. Egyszerűen az a probléma ezzel az egész 
stratégiával, hogy nem veszik figyelembe a magyar társadalmat. Erre jó példa, hogy itt van a 
2000 roma nő családsegítő, szociális munkás, közösségfejlesztő, foglalkoztatásszervező és 
egészségügyi közvetítő képzését, munkatapasztalat-szerzését kell elősegíteni. Ne 
haragudjanak, de pontosan tudják, hogy milyen a hozzáállás a magyar társadalomban, és 
tapasztalati alapú, tehát nem előítélet, hanem utóítélet. Miért olyan képzést kell a 2000 roma 
nőnek adni, amiben esélye nem lesz a magyar társadalomba való beilleszkedésre, mert nem 
fogják elfogadni őket ebben a minőségben, hogy közösségfejlesztő meg családsegítő szociális 
munkás.  

Spaller képviselőtársam mondta, hogy szociálisan kéne integrálni őket, akkor az ne 
menjen szociális családsegítő munkásnak, aki saját maga is nyilvánvalóan, és még a mostani, 
szerintünk nem megfelelő szociológiai jelentések alapján is pont az a gond velük, hogy 
szociálisan lemaradottak. És hát azért itt is vitatkoznék. 

Végig benne van az anyagban, hogy a szegregációt kerülni kell. Most kérdezem én, 
hogyha van egy képességzavaros kisgyerek, akit teljesen nyilvánvalóan szegregációval tudnak 
fejleszteni, hiszen külön felzárkóztató foglalkozásokat tartanak számára, és ott ez beválik, 
mert ezek a gyerekek előbb-utóbb felzárkóznak és a normál tanrendhez teljes mértékben 
tudnak csatlakozni. Hogyha ez így jól működik, akkor miért kell egyfolytában azt mondani, 
hogy nem jó a szegregáció és nem szabad alkalmazni, mikor itt is pontosan arról van szó, 
hogy nagyon sok területen fel kéne zárkóztatni a cigányságot. És ezt csak szegregációval lehet 
megvalósítani. Nem faji alapút kell, hanem képesség alapút minden egyes területen, és nem 
kell kiabálni azért, hogyha a többségében ezek cigány származású emberek vagy gyerekek 
lesznek, mert ez van. Ha fel kell őket zárkóztatni, akkor fel kell őket zárkóztatni. De azt nem 
lehet, hogy a jelenlegi szintjükön fogjuk, és benyomjuk őket a magyar társadalomba, és azt 
mondjuk a magyaroknak, hogy ezt muszáj elviselni, mert majd megszokják, és feltörnek 
hozzánk, mert ez nem megy. Látszik az elmúlt évtizedek integrációjából, hogy nem megy.  

A cigány népcsoport nem leszakadt, hanem ők ilyenek, őket most kell megpróbálni 
felhúzni. Nem voltak egy magasabb szinten, amiről lecsúsztak, hanem egyfajta társadalmi 
érettséget kell megpróbálni felgyorsítani náluk, de ez ilyen módszerekkel nem megy. Ez 
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teljesen nyilvánvaló. És ha a kormány nem kezd valamit ezzel a problémával, akkor itt bizony 
szociális robbanás lesz, ami akármihez vezethet. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim? Bárki más? Spaller képviselőtársam újra szólni kíván. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Csak egy mondat, ugye Bertha Szilvia azt mondta, hogy 

ezek ilyenek. Nem ezek, hanem ők. És ők olyanok lesznek, amiben mi segítséget nyújtunk 
nekik, hogy mivé váljanak. 

Közöttünk is vannak olyanok, akik szegénységből jöttek, és mégis tudtak, dolgoztak, 
és felküzdötték magukat a társadalmi ranglétrán valahová és a romák között is vannak 
ilyenek, és hogyha minél többen lehetőséget kapnak, előbb-utóbb ezt meg fogják tudni 
csinálni. Csak az a lényeg, hogy változtatni kell azon a korábbi szemléleten, ami itt a 
kormányzatban volt. Még egyszer mondom, az „ezek ilyenek”, ez nagyon rosszul hangzott. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, Kara Ákos! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Engedjék meg nekem, hogy nem az anyag egészével kapcsolatban, hanem csak kicsi, 
számomra fontos részterületeket említsek, és ez nem azt jelenti, hogy egyébként az anyagnak 
más részéhez ne lenne véleményem. De most a bizottsági ülés keretében a tárgyalás ezen 
szakaszában azt gondolom, hogy ezekre szeretném felhívni a figyelmet. Másodsorban meg 
szeretném mondani, hogy természetesen összességében szerintem nagyon fontos, hogy a 
kormányzat kellő figyelemmel próbálja kezelni ezt a nagyon nehéz és azt nyugodtan 
mondhatjuk, hogy Magyarországon mindenkit foglalkoztató kérdéskört.  

Három dolgot szeretnék mondani. Egyrészt szerintem kulcskérdés általában az egyén 
és a közösség boldogulásával kapcsolatban az egyénnek, és aztán majd a közösség 
boldogulásával kapcsolatban, hogy az egyéni és a közösségi felelősség, áldozatvállalás aránya 
milyen módon jelenik meg, és fontos olyan intézkedési terveket, javaslatokat megfogalmazni, 
ami az egyéni felelősségre kellő hangsúlyt helyez, tesz. 

A második észrevételem az lenne, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a romák 
körében nagyon sokan szerezzenek olyan tudást, ismeretet, illetve aztán tudjanak dolgozni a 
saját közösségeikben hivatásos szakemberként, és itt szeretnék Bertha Szilvia képviselő 
asszony mondandójának erre vonatkozó részével kapcsolatban más álláspontot mondani. 
Szerintem nagyon fontos, hogy a romák között szociális kompetenciákkal, 
közösségfejlesztésekkel sokan foglalkozzanak. Egy más típusú, egy szakmai típusú vitában 
szívesen, hosszan kifejtem az ezzel kapcsolatos nézeteimet, de ezt mindenképpen egy pozitív 
dolognak tartom, és szeretnék még egyet mondani, pont egy győri térségben szerzett példa 
tapasztalata alapján az anyagnak egy másik részével kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak 
tartom az egész napos iskolát, a tanodaprogramot, tehát minden olyan helyet és módszert, 
ahol a felzárkóztatást célzottan lehet folytatni. És itt szeretnék kapcsolódni, de végül nem 
állást foglalni most abban a vitában, hogy valóban a szegregáció-integráció kérdése 
megjelenése, mikor melyik segít, lehet hasznos, azt gondolom, hogy nagyon sok beszélgetést, 
vitát kell egy-egy konkrét eset kapcsán még lefolytatnunk. Köszönöm, elnök úr a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándék? Igen, Kontur Pál 

képviselőtársam, parancsolj! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért van ennek az egésznek 

egy nagyon lényeges szempontja, hogy az a cigány ember, aki ilyen akármilyen képzésben 
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vesz részt, tehát mint említve lett, családsegítő szociális vonalon vagy akár pedagógus mint 
Osztolykán Ágnes, nem ott tanít a Nyírségben cigány gyerekeket, holott egykori 
képviselőtársunk, Rácz István Magyargéc alpolgármestere Nógrádban, amikor probléma volt 
a szomszéd faluban a gyerekekkel, és ő ott, Magyargécen is egy cigány embert bízott meg 
azzal, hogy az iskolában kezelje ezt a helyzetet, és a cigány gyerekek a cigány ember 
véleményét fogadják el. Tehát a szomszéd faluban lévő iskola igazgatónője is ugyanezt 
alkalmazta, és attól a perctől kezdve, hogy ő beállított egy ilyen, úgymond felvigyázót, 
semmilyen probléma nincs az iskolában. A cigány gyerekekkel nincsen probléma. Tehát, 
hogy a cigány gyerekek a másik cigány embert fogadják el. Mi hiába megyünk el a 
cigánysorra nemcigányok, nem fogadnak el bennünket. Lehet mondani akármit, ez így van. 
Ha valaki ismeri a cigányokat, az tudja, hogy ez így van. Tehát ezek az emberek, ha ilyen 
képzésben vesznek részt, fontos, hogy igenis menjenek vissza, és a saját sorstársaikat segítsék 
az ő tudományukkal. Őket elfogadják, minket nem fogadnak el. Mert ha egy képzésen részt 
vesz, és utána nem megy oda, és nem cigány ember megy oda, azt elzavarják. Ez a lényeg. 
Lehet magyarázni, amit akarunk, ez így történik Nógrádban, a Nyírségben, mindenhol, 
Borsodban is. Így van. Erősítsen meg, vagy cáfolja, elnök úr. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak pillanatok és mondatok, amikor Kontur Pállal 

egyet tudok érteni. Én is azt gondolom, hogy a saját közegen belüli visszatérés segítheti a 
folyamatok alakulását, legalábbis az én élettapasztalatom is ezt támasztja alá. Tehát az nem 
baj, sőt nem hogy nem baj, szerencsés és jó, hogyha minél szélesebb körben ilyen folyamatok 
erősödnek, amiről alelnök úr is beszélt. 

Két gondolatot szeretnék mondani, utána adom a szót tovább. Az egyik, hogy 
szerintem, bár az anyag a címében magában hordozza azt, hogy fókuszáltan a romák, a 
cigányság kérdéskörével foglalkozunk akár ilyen értelemben is a bizottsági ülésen, de 
szerintem nem az a lényeg, hogy valaki kék vagy zöld, nem az a lényeg, hogy valaki hová 
született, hanem az a lényeg, hogy hogyan és miképpen tud, akar eleget tenni mondjuk a 
közösségi elvárásoknak, hogyan és miképpen tud, akar illeszkedni azokhoz az általános 
normarendszerekhez, amelyek körbevesznek minket.  

A másik oldala meg az szerintem, hogy a többségi társadalom hogyan és miképpen tud 
kezet nyújtani, segítő kezet nyújtani, bizonyos értelemben nyugodtan mondhatom, a saját 
érdekében is. És hát ezek a kérdések vegyülnek egymás között, amikor a napi intézkedések 
sokasága megszületik. Én azt gondolom, hogy nyilván együtt kell tudni kezelni, és nem a 
roma kérdéskörhöz illeszkedik csak ez, hanem általában vettem a mindennapi élet normáihoz 
illesztetten, a kötelességek, a jogok és sok minden egyéb másnak a harmóniáját. És itt nem 
fókuszálnék a cigányságra.  

Azt gondolom, hogy nekünk arra kell törekednünk hitem szerint, hogy olyan 
feltételrendszereket rajzoljunk, alakítsunk, amelyek tekintetében az elesett ember segítő kezet 
is talál, a másik oldalról nézve pedig a segítő kézzel élve ki tud szabadulni azokból a 
béklyókból, amelyek közé szorult, bármilyen helyzetből fakadóan, mert oda született, a nehéz 
körülmények közé. 

A másik: a mélyszegénység, a gyermekszegénység foghatóan nőtt Magyarországon az 
elmúlt két esztendőben. Nem fogok mélyelemzésbe menni, hogy ne kelljen részletes vitát 
lefolytatnunk, de csak a ténymegállapítás kapcsán mondom, ezelőtt, persze három évvel 
ezelőtt is nehéz és tragikus körülmények sokaságával találtuk magunkat szembe. A 
létminimum alatt akkor nagyjából 2,7 millió ember élt ebben az országban, most meg közel 
négymillió. Két év eltelte után. Ebben azért biztos, hogy van hatása annak a gazdasági 
folyamatrendszernek, amelyet épít a mai kormány. Az épít-et idézőjelbe tettem. Nem fogom 
kibontani, csak ha vita alakul ki, akkor persze részleteiben.  
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Csak azt akarom mondani, hogy amikor ilyen típusú anyagok tárgyalására sort 
kerítünk, akkor érdemes lenne fókuszálni arra is, hogy a kormányzati intézkedések hol, 
hogyan, miképpen próbálnak változtatni az elkövetkező időszakban azon az úton, amelyet az 
elmúlt két esztendőben járt, és akkor most nem bontom ki tényleg a részleteket.  

Képviselőtársaim, Bertha Szilviáé a szó.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak egyetlen mondatot szeretnék, mert amit Kontur 

Pál elmondott, az nagyon fontos, és itt jön elő az a kérdés, hogy amennyiben ők ilyen 
mértékben nem fogadják el a magyar társadalmat, a magyarokat, akkor ez teljesen 
nyilvánvaló jele annak, hogy ők egyáltalán nem akarnak integrálódni. Tehát nyilvánvalóan 
erre a problémára is megoldást kell találni, mert addig el se kezdjük, amíg bennük nincs meg 
az igény arra, hogy integrálódni akarjanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy tudom, ők is magyarok. Kontur Pál! (Egyed 

Zsolt: Állampolgárok.)  
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Amerikai Egyesült Államok az én 

életem során nem tudom, hány országban akarta a világon elvinni a békét, az ő békéjét, és 
akarta megvalósítani a helybeliek nélkül. Tehát nem az ő békéjüket, hanem az amerikai 
felfogású békét. Ez sose sikerült. Afganisztánból is ki fognak menni, ott sem fog sikerülni. 

Ez a javaslat azért igencsak jó, mert ezt igenis a cigányság nélkül, az ő akarta nélkül, 
kívülről rájuk erőltetni egy változást, nevezhetjük akárminek, a cigány testvéreink nélkül nem 
lehet. Ezt csak velük együtt lehet megcsinálni, és csak úgy, ahogy a javaslatban is van, 
képzéssel. Úgy, ahogy ezt Bertha Szilvia képviselőtársam is elismerte, úgy, hogy ők 
visszamennek oda, és ennek megfelelően segítik a saját nációjukat. Ők itt élő magyar 
emberek, itt születtek, 650 éve itt vannak, tehát magyarrá váltak. Függetlenül mindentől. 
Nyugat-Európában vagy Európában, sehol a világon nem tudtak mit kezdeni a cigányokkal, 
nem tudták megoldani a problémát, Németországban körbekerített parkolókban 600-as 
Mercedesekkel járnak, és lakókocsikban laknak, Franciaországban hasonlóképpen nincsenek 
körbekerítve a parkolók, és nagyjából úgy élnek, mint nálunk. A szlovákok, csehek falakat 
húztak a cigányok és a nem cigányok közé. Nem ez az út. Az Unió nem tudja, hogy hogy 
lehet ezt a dolgot megoldani, viszont minél később oldódik meg ez a probléma 
Magyarországon, szorít a cipő bennünket, mert annál nagyobb problémává válik, tehát sehogy 
máshogy nem lehet, csak a cigány testvéreinkkel együtt lehet ezt megoldani, hogy ők is 
akarják azt, amit mi akarunk. És ennek az útja ez a javaslat, amiről beszélünk, hogy ők is 
vegyenek tevőlegesen részt ebben a munkában. Így tudjuk elfogadtatni velük, amit 
szeretnénk, másképp sanszunk nincsen. És meglehet az is, hogy elindulnak csapatokban, és 
elveszik azt, ami kell nekik. (Egyed Zsolt: Pár éve így van.) Egy határon, hogyha átléptünk, 
ez fog menni, és nem lehet megakadályozni, akkor csak erőszakkal. Ennek nincs értelme. Ezt 
belülről ők kell, hogy akarják a változást, és ebben nekik tevőlegesen részt kell venni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyed Zsolt képviselőtársam, parancsolj! 
 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én nem nagyon akartam, 

megmondom őszintén, ehhez a témához hozzászólni, de elképedve hallgatom a 
hozzászólásokat. Egy dolgot le kell szögezni, Spaller képviselőtársamnak mondom: a 
szegénységet ne keverjük össze a deviáns bűnöző magatartással, tisztelet a kivételnek. Az, 
amit említett Kontur Pál, hogy csapatokban fognak menni, és elveszik, nemhogy fognak 
menni, hanem sajnos északkeleten már ez történik, és most itt lehet szépíteni, lehet beszélni 
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felzárkóztatásról, lehet beszélni akármiről. Egyrészt a tapasztalat az, hogy nem akarnak 
illeszkedni a magyar társadalomhoz, tisztelet a kivételnek, ezt mindig hozzáteszem, mert van, 
aki igen, csak sajnos ők vannak kevesebben. A másik, hogy vannak olyan családok vidéken, 
akik uralnak akár egy egész falut. Mire vannak berendezkedve? Az uzsorára, a bűnözésre, és 
arra, hogy a lakosságot, legyen az cigány vagy magyar származású, lopják, rabolják. Ezekről 
kellene beszélgetni, mert itt hallottunk most nagyon szép szólamokat, mindenki 
„madárnyelven” elmondta a véleményét, úgy gondolom, az igazságról nem beszél senki, és 
higgyék el, hogy ez egy hatalmas nagy probléma északkeleten. De hogyha ott nem oldjuk 
meg, majd előbb-utóbb probléma lesz a Dunántúlon is, mert ott is érezhető lesz ez a 
probléma. Én nem adok pár évet.  

Itt megoldást kell találni, és a szegregációval kapcsolatban meg én beszélgettem az 
elmúlt két-három hétben a beiratkozások kapcsán nagyon sok iskolaigazgatóval, nem kell az 
iskolában a tanároknak szegregálni, mert szegregálja magát a társadalom, mert mihelyst 3-4 
cigány gyereknél több megjelenik egy osztályban, a szülők automatikusan viszik el a 
gyereküket egy másik iskolába. Tehát ezt megoldja a természet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kontur Pál képviselőtársam. 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért valamivel kicsivel idősebb 

vagyok, mint képviselőtársam, és arra emlékszem, hogy Budapesten a vízvezetékrendszert, a 
gázvezetéket, a csatornarendszert cigány emberek ásták ki. Hála istennek akkor ilyen nagy 
markolók nem voltak, és azok nem vették el a munkahelyet ezektől az emberektől. Ezek 
akkor is szakképzetlen emberek voltak, de rendesen dolgoztak, és ennek eredménye az, hogy 
ilyen közműhálózata van Budapestnek. Aztán ott van Ózd, ott van Csepel, Dunaújváros, és 
sorolhatnám az összes nagy céget, amik részben tönkrementek, de ott is cigány emberek 
dolgoztak. Akkor fel tudta venni az ipar a szakképzetlen munkaerőt. Most ez lebomlódott, ott 
van Ózd, meg kell nézni, a kommunisták úgy találták ki, hogy éhbérért lehessen 
foglalkoztatni ezeket az embereket, hogy minél olcsóbb legyen az ózdi munka, ezért lakótelep 
épült köré, más munkahely a közelben sem lehetett. Így nem tudtak elmenni máshová. Most 
megszűnt a gyár, Németh Miklós szüntette meg, mert értelmetlen volt továbbvinni, de ott 
maradtak az emberek. Ha a lakótelepeken járt valaki Ózdon, ismeri a helyet, más munkahely-
lehetőség nem volt. Ezek az emberek szakképzetlenként élték az életüket, és egyszer csak 
egyik napról a másikra kiderült, hogy vége, és nem tudja fizetni a rezsiköltséget egy ilyen 
lakótelepi házban, ahol sokkal drágább a rezsi, mint egy kertes házban. Na most, valamit a 
többségi társadalomnak csinálni kell. Ők magyar emberek, nem csak magyar állampolgárok, 
hanem cigány származású magyar emberek. Nem teheti meg a magyar társadalom, hogy 
elengedi a kezüket. A mellettem lévő szomszédomnak köteles vagyok segíteni, már csak 
emberségből is. A társadalom nem teheti ezt meg. És mutatja a példa, hogy húsz év óta ez 
nem oldódott meg, húsz évig nem csináltak semmit, ebből kormányon egyszer volt 4 évig a 
Fidesz, természetesen akkor is gazdasági válság volt a világban, most is gazdasági válság van, 
úgy ahogy nem lehet egy német bérszisztémát másolni, mert az pénzbe került, meg egy 
teljesen más gazdasági szisztéma volt, megváltoztatta Magyarországon a gazdaságot a 
kommunista rendszer. Most lebomlott a kommunista gazdasági szisztéma, és egy új, egy 
kapitalista épült ki. És ezekben már ezeknek az embereknek kisebb mértékben van helyük. De 
valamit mégis csak csinálni kell, semmilyen más lehetőség nincsen, csak az, hogy tanítsuk 
őket. Tanulni kell, máshogy nem lehet csinálni. Közmunkaprogramokat kell csinálni, Start-
munkaprogramot, és mindenképpen a munka világába vissza kell őket vinni, és tanítani kell, 
mert kötelességünk. Ők is akkor fogják a maguk önbecsülését visszakapni. Ők bányában 
dolgoztak, ezek mind megszűntek, és ezek régen rendesen dolgoztak, semmi gond nem volt 
velük. Attól lett a gond, hogy nincs mit enni. A bűnözés persze, hogy elterjed, nem 
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magyarországi probléma ez, ez mindenhol probléma és nemcsak a cigányokkal kapcsolatosan 
probléma. Tehát ezt nem lehet így feketén-fehéren rájuk mutogatni. De mit tettünk mi? Csak 
húsz év alatt mit tettünk? Erről van szó. Most itt van ez a kormány, akinek kötelessége, ezt 
vállaltuk, minket nem a pénz, hanem a szeretet tart össze, ezt a politikai gondolkodást, tehát, 
aki ebben gondolkodik, kell hogy a cigány ember lehetőségeit is meg tudja oldani. Sehol erre 
példa nincs, külföldön, Európában nekünk még csak irányt sem tudnak mutatni. Szó nincs 
róla, hogy ez az Unióhoz való megfelelés. Hát nem az Uniónak akarunk megfelelni, hát saját 
magunknak! Lehet polgárháború is, ha úgy tetszik! Az kell? Csak növekszik az a réteg, 
amelyik végül nem találja a helyét. Hát akkor kell segíteni neki. És sehogy máshogy, csak ha 
ő belülről kívánja, hogy egy más életet éljen, azt csak a tanítással és a képzéssel lehet elérni. 
Csak úgy lehet elérni. Egyelőre semmi mást nem néznek, csak ezeket a hülye erőszak-
filmeket, a sok parabola antennán, kész, onnan csak a rossz példát veszik. Azon nem tanulnak 
semmit. Az irányítja a gondolkodásukat. De ha munkahelyre tudnak menni, ha meg tudja 
változtatni az életét, akkor abban kell segíteni, és ez a lehetőség, ez a program ezt segíti elő. 
De velük együtt kell, és azt kell elérni, hogy a tőlük kijövő értelmiség ebben részt vegyen. 
Van ilyen értelmiség, és vannak tanult cigány emberek, és az igenis menjen vissza oda, 
Osztolykán Ágnes is, és segítse a cigányokat, nem a 16 éves tankötelezettségről kell beszélni. 
Nem ez a legnagyobb probléma. Az a probléma, hogy a cigány tanárnő tud rendet tartani az 
osztályban, a nem cigány tanárnő a cigány osztályban nem tud rendet tartani, vagy ahol 
többségben vannak. Erről szól. Nélkülük nem lehet. De ahhoz képzés kell, ez a program erről 
szól. Nincs választásunk. Nem megfelelni akarunk. Megoldani akarjuk. És ezt hittel és 
akarattal meg fogja tenni ez a kormány. Nincs választás. Ez az egy választásunk van, hogy 
őket az oktatásra, tanulásra szoktatjuk, és a saját maguk megbecsülését így tudják csak 
megszerezni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Csak röviden szeretném mondani, hogy az embernek nyilván egy ilyen nagy problémánál, 
amelynek a kérdése mindenkit érdekel az országban, a jelene is meg a jövője is, csak egy 
szempontot szeretnék mondani: attól, hogy például a szociális szakmában a közösség meg az 
egyéni erőfeszítés, amiről beszéltem, dolgát végiggondoljuk, és attól, hogy a szociális szakma 
oldaláról tekintve mondunk válaszokat, ez nem azt jelenti például, hogy a mi 
gondolkodásunkban vagy akár az én gondolkodásomban is a szociális szakma mindenfélét 
meg tud oldani. A szociális szakma elsőrendűen a szociális kérdést tudja megoldani, az, ami a 
közrendvédelemre tartozik, meg a közbiztonságra, más szakmának, hivatásnak a dolga. 
Nyilván azt a más szakmának és a más hivatásnak, a más társadalmi alrendszernek kell 
megoldania. De ilyen értelemben továbbra is tartom azt, hogy amire fel kell készülni egy 
szakmának vagy amibe például a roma szakemberek képzését előrevetíti, ezek nagyon fontos 
dolgok. És az kétségtelen, még egyszer mondom, hogy az uzsora dolgát soha nem a szociális 
szakemberek fogják megoldani. Azt nyilván egy kőkemény közbiztonság, közrendvédelem 
tudja megoldani első körben, és utána annak az összes többi részét, ami a családok életével, 
mindennapjaival, szociális helyzetével kapcsolatos, azt persze már a szociális szakma tudja 
megoldani. Vannak olyan helyzetek, ahol bizonyos szakmák, alrendszerek eszköztelenek, de 
ettől ez még nem mentesítheti azt, hogy ők viszont készüljenek, és életképes, jó programokat 
indítsanak vagy folytassanak például a tanodával kapcsolatos dolgot a célzott rászorultak 
számára való egész napos iskola, oktatás, tanulási lehetőség a felemelkedés érdekében. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Akkor még néhány gondolatot megfogalmaznék. 
Kontur Pál elég részletesen fejtegette azt, hogy mi is van annak a hátterében, hogy egy ilyen 
helyzet kialakul. Szerintem sok tekintetben a megközelítés mondhatni, helytálló is. Tehát azt 
gondolom, hogy a rendszerváltás pillanatától a ’80-as évek végét alapul vesszük, akkor 
látszik, hogy Magyarországon 5,3 millió ember dolgozott, volt munkaviszonya. Nagyjából 
másfél millió ember felveszítette a munkalehetőségét, és ezek közül az emberek közül messze 
döntő többségében azok veszítették el a munkájukat, akiknek nem volt megfelelő iskolai 
végzettségük. Nemcsak diplomára gondolok! Dehogy! Szakképzettségre. Tehát, akik a piacon 
nem tudták önmagukat eladni. A gazdálkodó szervezetek hozamtermelő tevékenységet 
folytatnak, nem jótékonysági intézményként vannak jelen. Ilyeténképpen nyilván, akiknek 
nem volt szakmai képesítése, tudása és nem tudtak hozamot termelni, nem tudtak nyereséget 
hozni egy adott munkáltatónak, azok kiszorultak a munkaerőpiacról.  

Minden általam ismert statisztika, ami felméréseket készített, azt támasztotta alá, hogy 
ebben a másfél millió emberben messze döntő többségében, ha rossz szóval használom, az 
aluliskolázottak és ezen belül a cigányok voltak messze döntő többségben. Elfogytak a 
lapátok, a furikok, a csákányok, kohászat, gépipar, mezőgazdaság, sok minden egyéb más 
átrendeződött, visszaszorult. Részben önhibájukból fakadóan, részben viszont a helyzet 
változásából fakadóan alakult ki egy olyan helyzet, hogy ezek az emberek munkavesztetté 
váltak.  

Aztán különböző színezetű kormányok különböző formátumok keretei között 
próbálták kezelni ezt a kérdést. De látható, hogy a húsz év leforgása alatt igazából az aktív 
munkaerőpiacon mértékadó változások nem következtek be. 3,5-4 millió között mozgott a 
foglalkoztatottak száma. Nagyjából ez volt a pulzálás két alsó és felső határa. Annyiban 
változott a rendszer sajnos az elmúlt két esztendőben, hogy az emberek még inkább 
ellehetetlenültté váltak. Én nem a segélyezést diszponálom, forszírozom, nem, de az sem 
szerencsés, hogyha mondjuk egy 28500 forintos segélynagyságrendet tovább csökkentünk 
22800 forintra. Az sem, hogyha az álláskeresési támogatás rendszeréből amellett, hogy az 
emberek ugyanazokat a járulékforintokat befizetik, a kifizetett mérték egyharmadára vagy 
annyira sem zsugorodik, mert az azt igazolja vissza, hogy a segítő kéz nyújtása elmarad, az 
gyakorlatilag eltolt kezekkel párosul.  

Beszélhetünk itt arról, hogy különböző programok keretei közötti megoldási utak, 
amelyről Kontur Pál is szólt, és ilyen fontos a képzés és sok minden más, azok oldják meg ezt 
a helyzetet, csak a mindennapi élet kapcsán az elmúlt két esztendőben az intézkedések 
sokasága meg pont ezzel ellentétes. Nem véletlenszerű, amit mondtam, hogy 2,7 millióról 
közel 4 millióra emelkedett azoknak a száma, akik a létminimum alatt élnek. Hogy a 
szegénységi küszöb alatt él ma 1,2 millió ember. Nem véletlen, hogy a mélyszegénységbe 
zuhanva élnek egyre többen, és nemcsak cigány emberekről van szó. Nagyon sokan mások is.  

Tehát szerintem nem írott programok sokasága fogja ezt a helyzetet megváltoztatni, 
hanem következetes törvénykezési magatartás, azzal ellentétes, ami az elmúlt két esztendőben 
zajlik. De ebbe nem akarok belemenni, mert akkor megint egy nagyon hosszú vitát 
folytatnánk le. Én csak önmagunkat arra buzdítanám, hogy ezeket a szempontokat 
mérlegeljük, amikor álláspontokat, törvénytervezeteket formálunk, alakítunk. 

Bárki kíván-e még szólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Még visszaadom a szót 
az előterjesztőnek.  

Dr. Ulicska László reagálása 

DR. ULICSKA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Csak négy dologra szeretnék reagálni, ami érzésem szerint közvetlenül 
érintette ezt a technikainak tekinthető előterjesztést. Az egyik az, hogy az egyeztetés milyen 
volt. Amit a stratégia egyeztetéséről el tudok mondani, az az, hogy mielőtt a kormány 
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elfogadta, hosszas társadalmi egyeztetés volt. Csaknem másfél hónapig volt kint az interneten 
a dokumentum, a Roma Koordinációs Tanács és a gyermekstratégia értékelő bizottsága is 
tárgyalta az előterjesztést. Tehát volt egy gondosan megtervezett, végrehajtott társadalmi 
egyeztetés. 

A kutatásokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégiában külön kiemelten figyeltünk arra, hogy nagyon pontos, részletes, 
hivatkozott helyzetelemzést adjunk. Az első csaknem 60 oldala a stratégiának egy ilyen 
helyzetelemzést tartalmaz. Természetesen nemcsak a cigányságra vonatkozóan, hiszen a 
stratégia vállaltan és hangsúlyozottan nem csupán roma stratégia. A kutatásokat illetően 
kétségkívül vannak komoly hiányok a roma népesség helyzetét feltáró kutatásokat illetően. 
2003-ban volt az utolsó valóban nagymintás roma népesség életkörülményének jelen 
részletére kiterjedő adatfelvétel, a továbbiakban a stratégia monitorozási munkáihoz 
kapcsolódóan igyekszünk megalapozni azt, hogy legyenek megbízható részletes kutatások 
nemcsak a romákat, hanem az egyéb mélyszegénységben élő csoportokat illetően is, illetve a 
monitorozásnak lesz része az is, hogy rendszeresen és rögzített módszerekkel tekintsük át 
nemcsak a statisztikai társadalmi környezet változásait, hanem a kormányzati beavatkozások 
eredményességét is. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Határozathozatal 
Akkor döntési helyzet van. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a Roma 

Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY-határozat 
módosításáról szóló H/6776. számú határozati javaslat általános vitára alkalmasnak tartja. 
(Szavazás.) 12 igen, 4 tartózkodás.  

Még egy szavazás: a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - 
összhangjáról szóló J/6775. számú jelentés általános vitára való alkalmassága. Ki az, aki ezt 
alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 12 igen, 2 nem és 2 tartózkodás. Ezzel ezt a két napirendi 
pontot is lezártnak tekintem annyi kiegészítéssel, hogy többségi-kisebbségi álláspontok 
rögzítésére ki vállalkozik. A többségi Spaller képviselőtársam. A kisebbségi? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, megint rám maradt. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a 
szakértőktől szívesen vesszük, hogyha megfelelő szintű kormányzati szerepvállaló vesz részt 
a bizottsági üléseken, nem önöket bántva és sértve ezzel.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pontra térünk át. Szeretném jelezni, hogy az én ismereteim szerint 
a jövő héten nem kell bizottsági ülést tartanunk, úgyhogy várhatóan 7-én, hétfőn fogunk 
bizottsági ülést tartani. 

A másik, amit érdemes lenne megbeszélnünk, a győri kihelyezett ülés. Volt egy május 
9-i provizórikus javaslat. Nem tudom, hogy az áll-e.  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Ha a bizottsági tagoknak megfelelő, akkor 9-e. A 9 vagy 10 

órás kezdést javasolnám. Hogy úgy látszik, hogy határozatképes ülést tudunk tartani, küldjük 
a programtervezetet. Ennek nyilván lenne törzsrésze és választható része.  

 
ELNÖK: Igen. Annyit szeretnék jelezni, hogy várhatóan 9-én lesz parlamenti ülésnap 

is. Várhatóan ma a bizottsági elnökin ezt is látni fogjuk.  
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A helyettesítés rendjével kapcsolatosan ott vannak az anyagok az asztalon, azt 
érdemes áttekinteni, az aktuális változatot aláírni. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


