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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlöm a 
bizottság tagjait, javaslom, csapjunk bele a közepébe. A mai bizottsági ülésünk öt tervezett 
napirendet hordoz magában.  

A határozatképesség megállapítására teszek javaslatot, látom, hogy határozatképesek 
vagyunk. A napirendi pont elfogadására is javaslatot teszek. Elektronikus formában 
megküldtük képviselőtársaim felé. Kérdezem, van-e más javaslat. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet. Ki az, aki egyetért az öt napirendi pont tárgyalásával? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Nagyjából egy-másfél óra időtartamot szánunk a mai napi tárgyalásra. Közben 
megérkezett hozzám a jelenléti ív, amely szerint jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Varga 
Józsefet Kara Ákos helyettesíti, Kontur Pál Kovács Ernőt, Nagy István Czira Szabolcsot, 
Vécsey László Karvalics Ottót és Egyed Zsolt Bertha Szilviát. Szedlák Attila kint van, még 
eldöntheti, hogy kit helyettesít, valószínűleg Polics Józsefet fogja, közben megérkezett Széll 
Bernadett is, így 15 kézzel fogunk dolgozni. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat a T/7655. számon. Itt a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatására kerítünk sort. Közben Spaller képviselőtársam is megérkezett, aki 
újabb helyettesítésről fog gondoskodni, és így a bizottsági létszám 17-re fog változni.  

Üdvözlöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Fülöp Csaba 
főosztályvezető-helyettes urat. Bocsánat, a helyettesítés változását beolvasom: Spaller 
képviselőtársam Karakó urat, Szedlák képviselőtársunk pedig Polics Józsefet helyettesíti. Így 
most már összeállt a kép. Tehát még egyszer köszöntöm Fülöp Csaba főosztályvezető-
helyettes urat, Szatmári Edina főtanácsadó asszonyt és Kajdi László főtanácsadó urat. Őket 
már régóta ismerjük, a bizottsági ülés keretei között minden egyes költségvetést érintő ügyek 
tárgyalásánál itt vannak, és tájékoztatnak minket a feltett kérdésekkel kapcsolatosan, illetve az 
álláspontokról.  

Minden második képviselő előtt, de ez most úgy alakul, hogy valójában minden 
képviselő előtt ott fekszik a 2012. szeptember 11-i kiegészítő ajánlástervezet. Ez alapján 
fogunk dolgozni, a bizottság főtanácsadója kiválogatta azokat a pontokat, amelyek érintik a 
bizottság feladatkörét. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezen kívül bármi más, a végén azt 
jelezze, és akkor abban lépünk.  

Ajánlási pontonként haladunk. Az első helyen kijelölt bizottságnak még döntenie kell 
az indítvány házszabályszerűségéről is. Majd jelzem, hogy melyik pontnál. De mi a tárgyalást 
úgy indítjuk el, ahogy főtanácsadó asszony azt előkészítette számunkra.  

Így az első módosító javaslat az 2/1-es szám alatt fut, melyet Babák Mihály jegyez.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Szeretném előre jelezni, hogy tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, a 

többiek tartózkodtak. Majd tanácsadó asszony számol. A következő a 19/1-es, mely esetében 
jeleztem, hogy az első helyen kijelölt bizottságnak döntenie kell az indítvány házszabályi 
megfelelőségéről. Ez az indítvány összefügg a 19/3-assal, 19/4-essel, /6-ossal, /8-assal, /11-
essel, /12-essel és a /14-essel. Nyikos László elnök úr javaslata.  
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KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem és 3 tartózkodás.  
A következő a 23/12-es, összefügg a 23/13-assal, és Gúr Nándor módosítója. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem és 3 tartózkodás.  
A 25/1-es, ami összefügg a 27/3-assal, Korondi Miklós módosítója. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem és 3 tartózkodás.  
A 27/4-es, ami összefügg a 27/5-össel, a 29/4-essel és a 29/8-assal, Babák Mihály 

képviselő módosítója. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 14 igen, 3 

tartózkodás.  
A 29/3-as, Babák Mihály módosítója. Összefügg a 29/6-ossal. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 5 

tartózkodás.  
A 29/5-ös, összefügg a 31/2-es, Babák Mihály.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 5 

tartózkodás.  
A 30/9-es, ami összefügg a 49/7-essel, Novák Előd és Szávay István módosítója. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem és 3 tartózkodás.  
A 30/15-ös Babák Mihály módosítója. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 13 igen, 4 

tartózkodás.  
További ajánlási pont van-e? Nincs. Akkor megállapítom, hogy mindenről szavaztunk, 

amiről kellett szavaznunk az előzetes előkészítés alapján. Ezt a napirendi pontot lezárom. 
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Köszönöm szépen a jelenlétet, önöknek szép napot, jó munkát kívánok. Viszontlátásra! Jó 
egészséget! 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/8289. szám) (Általános vita) 

Soron következik a második napirendi pontunk tárgyalása. Itt szeretném jelezni, hogy 
az általános vitára való alkalmasság az, amiről dönteni fogunk. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Répássy Róbert államtitkár urat köszönthetem és dr. 
Czepek Gábor főosztályvezető urat. Köszönöm szépen az ittlétüket először is, javaslom, hogy 
a vitában a jobb időkihasználás érdekében a kérdések, észrevételek egy körben folyjanak. 
Képviselőtársaim nyilván ismerik az előterjesztést, azt szeretném kérni, hogy a legfontosabb 
pontokat emeljék ki. Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert államtitkár előterjesztése  

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Ez a törvénycsomag vagy törvényjavaslat, amit napirendre tűzött a 
bizottság összefügg egy másik törvényjavaslattal, ami az alaptörvény módosítására irányul. A 
kettőről együtt számolnék be.  

Igyekszem a foglalkoztatáspolitikai aspektusait is kiemelni ennek a javaslatnak. 
Foglalkoztatáspolitikai szempontból ez egy speciális, de mégis csak homogén munkavállalói 
csoport, hiszen ők az igazságszolgáltatás közhatalmat gyakorló résztvevői. Bírákról, 
ügyészekről, közjegyzőkről és bírósági végrehajtókról beszélünk. Közös bennük, hogy 
mindannyian kinevezéssel nyerik el a tisztségüket, és természetesen közös az, hogy bizonyos 
garanciális okból speciális, azt kell mondjam, hogy az általánosnál kedvezőbb munkajogi 
jogállásuk van, hiszen a függetlenség és az elmozdíthatatlanság okán sokkal védettebb a 
jogviszonyuk, mint más személyeknek. Ebből adódik, hogy törvénynek kell meghatározni azt 
a felső korhatárt, ameddig tart a szolgálati jogviszonyuk. Eltérő törvényekről van szó, nyilván 
a sarkalatos törvények kétharmaddal kerülnek elfogadásra, de a közjegyzői vagy a végrehajtói 
jogállásról csak egyszerű, közönséges törvények rendelkeznek. De mindenképpen törvény 
határozza meg a szolgálati jogviszonynak a felső korhatárát. Ami nem esik egybe a 
társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárral. Tehát rendszeresen keverik egyébként még az 
európai színtéren is vagy vitákban is keveredik a bírák nyugdíjkorhatára és a bírák szolgálati 
jogviszonyának felső korhatára, hiszen Magyarországon a nyugdíjkorhatárt a nyugdíjtörvény 
határozza meg, mégpedig 62 éves korral kezdődően tíz év alatt emelkedően 65 évre 
emelkedik a nyugdíjkorhatár. 

A módosítás arra irányul, hogy az igazságszolgáltatás közhatalmi részvevőire 
egységesen a 65 éves felső szakmai korhatár kerüljön bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy mind a 
négy, előbb említett foglalkoztatási csoportban a szolgálati jogviszonyuknak a végét jelenti a 
65 éves felső korhatár, és nem pedig a nyugdíjba vonulásuk lehetséges időpontját jelenti. Ez 
egy fontos különbség. Azért 65, mert ismert, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt 
a jogállási törvényt, amelyben a nyugdíjtörvény tíz év alatt emelkedő szabályához volt 
igazítva ez a felső korhatár, azt mondta az Alkotmánybíróság. Elsősorban egyébként a bírákra 
mondta, mert a többi foglalkozási ágra vonatkozó jogszabályt nem támadta meg az 
Alkotmánybíróságtól senki, de a bírákra mondta, hogy a bírói jogállás tekintetében egy 
konkrét előre rögzített életkor szükséges ahhoz, hogy a garanciális védettségük meglegyen. 
Tehát nem lehet egy mozgó életkor a felső korhatár. És nem lehet az egyes bírói csoportokra, 
tehát az évjáratokra nem lehet eltérő ez a korhatár, mert ez egy belső diszkriminációt 
eredményez. Most ezért döntött úgy a kormány, hogy egységesen 65 évre javasolja a felső 
korhatárt. 
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Miért is pont a 65? Ezt meg lehetne kérdezni. Azért 65, mert az Európai Unió 
tagállamainak többségében a bírák felső korhatára 65. Van ennél alacsonyabb és van ennél 
magasabb is, de a többségükben a 65-ös korhatárt alkalmazzák. 

Az önök előtt lévő törvényjavaslatot végigvezetik a bírói jogállási törvényben, az 
ügyészek jogállásáról szóló törvényben, a közjegyzőkre vonatkozó törvényben, és a bírósági 
végrehajtókkal kapcsolatos törvényben végigvezetik ezt a 65 éves korhatárt.  

Még egy megjegyzés, hogy a bírósági végrehajtóknál és az ügyészeknél ez lényegében 
nem jelent változást, mert a bírósági végrehajtóknál eddig is 65 év volt a felső korhatár, ha jól 
emlékszem 2001 óta. Az ügyészeknél pedig az a szabály volt az alaptörvény hatálybalépése 
előtt, hogy 65 év felett a legfőbb ügyész felmenthette az ügyészt, tehát volt egy relatív 
korhatár, tulajdonképpen a legfőbb ügyész döntésén múlt.  

Itt, ami teljesen új korhatár, az a bírák és a közjegyzők esetén tekinthető a 65 év új 
korhatárnak, amely, sokadszor hangsúlyozom, hogy felsőszakmai korhatár. 
Foglalkoztatáspolitikai jelentősége még a dolognak az, hogy nyilván a fiatalabb szakemberek 
munkához jutása és a fiatalabb szakemberek előmenetele, amely egyébként egy legitim cél az 
Európai Bizottság értelmezésében és egy legitim cél az életkoron alapuló jogviszony záró 
időpontjának a meghatározásán, tehát a fiatal munkavállalóknak a munkához jutását 
egyértelműen segíti az, hogyha bizonyos posztokon nem végeláthatatlan ideig tartózkodik egy 
közhatalmat gyakorló személy, nem is beszélve arról, hogy éppen azért, mert közhatalmat 
gyakorol, vele szemben egyébként elvárható bizonyos alkalmassági feltétel.  

Még egy utolsó mondat, mert nyilván a törvényjavaslatot ismerve, látták, hogy 
speciális összeférhetetlenségi szabályt tartalmaz az egyidejű nyugdíjas státus és az egyidejű 
aktív státus betöltése ellen. Tehát tulajdonképpen a javaslat azt tartalmazza, hogy nem lehet 
egyszerre valaki nyugállományú bíró is, és nem lehet egyszerre aktív bíró is. El kell döntenie, 
legalábbis a 65 életévéig, hogy nyugdíjba vonul vagy aktív marad. Ez a mi értelmezésünkben 
csak az általános nyugdíjszabályok átvezetése erre az igazságügyi szférára. Ugyanis az 
általános nyugdíjszabályok szerint 2011. január 1-je óta, ha jól emlékszem a szabályra, nem 
vonulhat nyugdíjba az, akinek egyidejűleg nyugdíjjárulék-fizetési jogviszonya van. Tehát 
mindenképpen meg kellene szakítani egy munkavállalónak az aktív éveit ahhoz, hogy 
nyugdíjba vonuljon. Az más kérdés, hogy ezt követően vállalhat újabb munkát, de ez a 
bíróknál elég értelmezhetetlen, mert ahhoz, hogy ők a nyugdíjba vonulás érdekében 
megszakítsák a jogviszonyukat, az azt jelenti, hogy vagy le kellene mondaniuk, vagy fel 
kellene menteni őket a bírói tisztségükből. Ezért a törvény inkább összeférhetetlenségi 
szabályt javasol. Ez egy megszüntethető összeférhetetlenség, döntsék el, hogy melyik 
státusukat választják. Köszönöm szépen a figyelmet.  

Képviselői kérdések  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Azt javaslom tehát, hogy kérdések, 
észrevételek egy körben hangozzanak el. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. 

Államtitkár úr! Egy kérdésem lenne ahhoz a szemlélethez illesztetten, amit képviselt a 
65 éves korhatárral kapcsolatban, tehát, hogy a fiatalabb korosztályok is hamarabb 
integrálódni tudjanak. Ezt a gondolkodásmódot úgy általában véve a munka világára is 
igaznak tartják, és e tekintetben az elkövetkező időszakban mondjuk a rugalmas nyugdíjba 
vonulás lehetőségében és egyéb más ügyekben is képviselni tudják? Köszönöm szépen.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Részben meghaladja az én kompetenciámat a kérdése, hiszen a nyugdíjpolitika kialakítása 
nem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladata, de az kétségtelenül igaz, hogy ez 
a törvényjavaslat beleilleszkedik a kormány általános nyugdíjpolitikájába, hiszen a kormány 



- 9 - 

azt szeretné elérni, hogy a nyugdíjba vonulás szempontjából az általános szabályok 
érvényesüljenek, tehát, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár terjedne ki mindenegyes 
munkavállalóra és ebben az értelemben az állami munkavállalókra is. Az más kérdés 
természetesen, hogy bizonyos hiányszakmákban némi kivételt kell tenni, hiszen nem lehet 
minden szakmában egyaránt elvárni azt, hogy a nyugdíjba vonulással segítsék a fiatalok 
munkához jutását. Tehát azt tudnám mondani, hogy bizonyos kivételekkel ez egy általános 
törekvés, hogy az általános nyugdíjkorhatár érvényesüljön minden szakmában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizonyos kivételekkel. Tehát azt kérem öntől, hogy 

majd, amikor a Parlament falai között ilyen bizonyos kivételek tárgyalására kerül sor, akkor 
legyen támogató partner e tekintetben. És még egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni: nem 
tudom pontosan, hogy hány fő fordult Strassbourg irányába, a kérdésem az, hogy mi lesz 
velük, hogyha tud válaszolni.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Két eljárás van a nemzetközi színtéren ebben az ügyben, az egyik a luxemburgi bíróság előtt, 
tehát az Európai Unió bírósága előtt, ahol az Európai Bizottság kontra Magyarország per van 
folyamatban. A másik pedig a Strassbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt, ahol egyéni kérelmek 
alapján, tehát, ha jól tudom, körülbelül 150 bíró az érintett több mint 240-ből. Ennyien 
fordultak a Strassbourgi Emberi Jogi Bírósághoz. Az én megítélésem szerint, mert még az 
elején vagyunk, tehát nem kapta még meg hivatalosan a minisztérium ezeknek a bíráknak a 
keresetét, és hivatalosan nem tudtuk még a kormány álláspontját kifejteni, de az én 
megítélésem szerint a strassbourgi eljárásra kihatással van az, hogy jelen pillanatban a bírák a 
magyar munkaügyi bíróságok előtt is keresettel élhetnek és a magyar bíróságok előtt is 
kérhetik a jogviszonyuk helyreállítását. Tehát ez szerintem mindenképpen kihatással van a 
bírósági eljárásra, ezért szerintem a magyar bírósági döntések megelőzik a strassbourgi 
bírósági döntéseket. Én legalábbis így gondolom.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más kérdést, észrevételt nem látok, szavazásra 
teszem fel a kérdést. Az általános vitára való alkalmasságról dönt a bizottság. Kik azok, akik a 
törvénytervezetet támogatják? (Szavazás.) 12 igen, 1 ellene, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Államtitkár Úr! Szép napot kívánok önöknek, jó munkát.  

A többségi és a kisebbségi álláspontokat ki fogja rögzíteni? Mikor várható a tárgyalása  
parlamentben, államtitkár úr, nem tud segíteni benne, hogy mikor várható?  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

Házbizottság elé került ülésterv szerint, még a Házbizottság nem döntött róla, a jövő héten 
kezdődne az általános vita, azt hiszem, kedden. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát jövő héten tárgyalja a Ház. A többségi álláspontot 

Szedlák képviselőtársam képviseli, a kisebbségit pedig én. Köszönöm szépen.  
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A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7955. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvényjavaslat (T/7954. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk rá. Van egy ajánlástervezetünk, a T/7955-ös 
szám alatt fut. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Windisch László főosztályvezető 
urat köszöntöm.  

Nagyjából húsz pontunk van. Az 1-es pont Gúr Nándor és társai indítványa. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak tárcaálláspontot tudok 

mondani, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem támogatja. 
 
ELNÖK: Egy rövid indoklást szeretnék kérni, hogy lássam a koncepcionális 

gondolkodást.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Több oka van. A 

legfontosabb az, hogy a munkahelyvédelmi akciótervben a költségvetés lehetőségeihez képest 
a maximális kedvezményt biztosítottuk ezeknek a foglalkoztatási célcsoportoknak, és úgy 
véljük, hogy ezen javaslattal érintett két foglalkoztatási célcsoport, tehát a tartósan 
álláskeresők és a gyesről visszatérő édesanyák esetében azt a célt, hogy az ő elhelyezkedésük 
könnyebb legyen vagy a munkahelyük megőrzése megvalósulhasson, azt ez a kedvezmény, 
tehát a 150 ezer forint bruttó bérig adott teljes munkáltatói tehernek az eltörlése, ugye itt nulla 
százalékról beszélünk, ez a kívánt célt el tudja érni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, kik azok, akik a 

módosítót támogatják. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 tartózkodás.  
A 2-es, Gúr Nándor és mások.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca az előbb kifejtett 

indokok alapján ezt sem tudja támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kértem volna indoklást, bár itt egy könnyített 

változat szerepel az előbbiekhez képest, de a könnyített változat is erős a tárcának. Reméljük, 
még a kormány meggondolja magát. Köszönöm szépen.  

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 3-as, ami összefügg a 8, 11, 17, 19-essel. Baráth Zsolt és Sneider Tamás módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. És azért 

nem, mert a kedvezmények rendszere itt alapvetően elszakad a minimálbér és a diplomás 
minimálbér fogalmától. Egy egységes százezer forintos bérig tesz javaslatot a törvénytervezet 
a kedvezmény megadására.  

 
ELNÖK: Értem. Igen, kérdés!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Az lenne a kérdésem, hogy szánt szándékkal nem 

figyeltek arra, hogy a diplomásoknál legalább a minimálbér mint alapvetően megadandó bér, 
azért beleessen ebbe a kedvezményrendszerbe? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a 
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diplomásokat, hogyha munkakörükben foglalkoztatják, eleve nem fogják megkapni a 
kedvezményt? Ez számukra hátrányos, mondhatnánk azt is, hogy diszkrimináció.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem így fogalmaznék, hogy 

szándékosan nem vettük figyelembe. Nem ez volt a gond alapvetően. Azért nem kellett ezt 
figyelembe venni, mert maga a kedvezmény az ő esetükben is jár. Nincs szó 
diszkriminációról, mert százezer forint bérig mindenképpen megkapják. Ezt egy sávos 
szociális hozzájárulási adókedvezményként kell elképzelni. Tehát, ha diplomás minimálbéren 
helyezkedik el a tartós munkanélküliségről visszatérő munkavállaló, akkor őt is megilleti, az 
őt foglalkoztató munkáltatót is megilleti százezer forintig a kedvezmény, és csak az afölötti 
nagyon alacsony bérhányadra nem fog kiterjedni. Tehát nem érzünk ebben diszkriminációt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik a módosítót 

támogatják. (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 4-es szintén az előbbi képviselők módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Azért 

nem, mert maga a szociális hozzájárulási adónak nincsen semmifajta összefüggése ezen adó 
és a később nyugellátás vagy bármiféle társadalombiztosítási ellátás között, a szociális 
hozzájárulási adó a munkáltatót terhelő közteher, és ilyen értelemben a munkába álló későbbi 
ellátásához nincsen köze, emiatt szükségtelen ezt külön megerősíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. Visszaérkezett alelnök úr, az előbb még kifelé menet a hátát láttam, és úgy 
értelmeztem, hogy a hátával is szavazott.  

Az 5-ös, Gúr Nándor és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Két fontos 

oka van, egyrészt az első ajánlási pontnál már kifejtett, tehát költségvetési oka van, másrészt 
pedig ebben a megfogalmazásban ez a módosító javaslat egy adóalap-kedvezményt 
adókedvezménnyé változtatna át, ami azt eredményezné, hogy 555 ezer forint havi bruttó 
bérig egyáltalán nem lenne szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, és ennél fogva ezt 
nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 6-os, Gúr Nándor és mások. Tárca?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk hasonlóan 

az előbb kifejtettekhez.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
7-es, Gúr Nándor és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 
tartózkodás. 

A 9-es, Gúr Nándor és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 10-es, Gúr Nándor és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 12-es, Gúr Nándor és mások.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 13-as, dr. Szél Bernadett módosítója. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a felvetést 

mindenképpen jogosnak tartja, de ilyen formában a módosító indítványt nem támogatja, 
másképp fogunk erre a problémára megoldást kínálni. 

 
ELNÖK: Esetleg kérdés? Bernadett?  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Ha kaphatnék némi felvilágosítást arról, hogy hogy 

kívánják rendezni?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy látjuk, hogy ott okozhat 

ez problémát, hogyha a közfoglalkoztatás időszaka egyben jogszerző időnek is minősül, 
illetve magát a kedvezményt a közfoglalkoztató munkáltató érvényesítheti, akkor ez 
problémát okoz, hiszen a közfoglalkoztatás első időszakában, amíg a teljes hat hónapot el nem 
éri a foglalkoztatás, vagy ha összeadjuk az álláskeresés időszakával, akkor ez a két időszak 
együttesen, akkor addig nem lehet kedvezményt érvényesíteni, majd onnantól kezdve a 
közfoglalkoztatásban is érvényesíthető a szociális hozzájárulási adókedvezmény, és ezt 
szeretnénk rendezni. A módja effektíve az, hogy javaslatot fogunk tenni majd ennek esetleg 
egy bizottság általi módosítására.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem az okoz problémát, hogy a közfoglalkoztatás 

tekintetében nem jellemző a hat hónap és az azt meghaladó időtartam, hanem inkább az egy-
két hónapos futamidejű foglalkoztatások a jellemzőek?  

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is felmerülhet, de nem 

ezt érezzük problémának. A képviselő asszony felvetését, még egyszer mondom, jogosnak 
tartjuk, mi is úgy gondoljuk, hogy a közfoglalkoztatás nem egy tartós állapot, hanem onnan a 
cél az, hogy a versenyszférában a munkaerőpiacra visszatérjen a munkavállaló. Tehát 
szeretnénk, hogy a kedvezmény rá is kiterjedjen, ne csak arra, aki álláskereső volt, arra is, aki 
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közfoglalkoztatásban volt foglalkoztatva, csak maga a módosító indítványt technikailag úgy 
látjuk, hogy rendezést igényel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem fogok mélyebbre menni, mert akkor most 

elkezdhetném forszírozni azt, hogy és akkor hogy néz ki a mai helyzet, milyen arányban 
kerülnek ki az elsődleges munkaerőpiacra, de mivel valószínűsíthetően nem a főosztályvezető 
úr szakterülete ez, ezért nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni. Értem, értjük.  

Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 8 nem és 4 tartózkodás. 
A 14-es a következő, Gúr Nándor és mások.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem. 
A 15-ös, Gúr Nándor és mások?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 16-os szintén az előbbiek. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 18-as?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 20-as, Gúr Nándor és mások. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. 
A 21-es Kővári János képviselő.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 22-es, Vágó Gábor. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. A 

házipénztár napi záró állományára vonatkozó korlátozásra tett a kormány javaslatot, hogy ez 
szűnjön meg az adminisztrációcsökkentés keretében. A szigorítás megszüntetését szeretné 
eltörölni a módosító indítvány. Azt a problémát, hogy a házipénztárat egyes vállalkozások 
nem rendeltetésszerűen használják, és esetleg a felvett osztalékot mutatják ki a 
házipénztárban, ezt nem feltétlenül adós eszközökkel kell kezelni, hanem ez büntetőjogi 
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kategória. Ha ugyanakkor a házipénztár rendeltetésszerű használatát feltételezzük, akkor nem 
indokolt adminisztratív szabályokkal nehezíteni a vállalkozások életét. Még röviden annyit 
mondanék el, hogy egyébként már olyan magas határ volt meghatározva, ami nem 
befolyásolta a vállalkozások mindennapjait, tehát nem volt értelme fenntartani ezt a 
szabályozást.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 3 

tartózkodás. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
képzés és szakképzés rendszerének a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében szükséges átalakításáról szóló határozati javaslat (H/7950. szám) (Mesterházy 
Attila, Gúr Nándor és Dr. Sós Tamás (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

Mi pedig folytatjuk a 4. napirendi pont tárgyalásával. Viszlát, legjobbakat! 
Előterjesztőként jómagam kívánok néhány gondolatot majd magam megfogalmazni, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részéről pedig dr. Odrobina László főosztályvezető úr mondja 
el a minisztérium álláspontját. 

Gúr Nándor előterjesztése 

Az a furcsa helyzet áll elő, hogy megadom a szót az előterjesztőnek, és folytatom a 
mondandót. Röviden fogom megtenni mindezt, ígérem. 

 A dolog lényege, amiért ez a gondolat megszületett, alapvetően a felzárkóztatás, a 
szolidaritás jegyében történik, valamint az összetartozás kifejezése szándékával születik. 
Arról szól, hogy különféle meglévő anomáliák megszüntetésére is sor kerüljön. Úgy ítéljük 
meg, hogy főleg és a tegnapi parlamenti tárgyalást követően itt a munkahelyvédelmi 
akciótervhez is, hogy ez a kérdés égető fontossággal bír, hiszen magának, csak a járulékoknak 
a célzott csökkentése a munkaerőpiacon nem vezet, nem vezethet eredményre.  

Itt nyilván a szakmai képesítések, a tudásszint emelése segíthet minket abban, hogy a 
versenyképesebb helyzet életre hívódjék, illetve, hogy az egyén szemszögéből nézve az 
elhelyezkedési esélyek nagyobbak legyenek. A szakképzési hozzájárulásnak a növelését is 
magában hordozza ez a gondolkodás, mivel pótolni kívánjuk gyakorlatilag azt a 
hatmilliárdnyi forintnyi nagyságrendű összeget, ami kiesésként elkönyvelhető. Illetve, ami 
legalább ilyen fontossággal bír, hogy a gyakorlati képzésre fordítható fajlagos költségeket 
legalább a kormányváltás előtti szintre kellene emelni. Ennek a fontosságáról nyilván Kontur 
Pál, aki gyakorló szakember is, tudna beszélni. 

Itt, ha számokat is akarunk használni, ez arról szól, hogy nagyjából 700 ezer forintos 
fejkvóta volt az átlag, most meg 440 ezer forint környékén mozog, és persze közben még volt 
némi infláció is.  

Mint mondtam, a versenyképesség, a foglalkoztathatóság javítása mind-mind 
szükségszerű feltétel, mind-mind elérendő cél. Jelenleg nagyon kevesen vannak a vállalkozók 
között, főleg inkább, és talán a kisebb mikrovállalkozások szintjén, de a cégek, a 
vállalkozások szintjén mindösszesen, ismereteim szerint olyan két százalék van, akik 
szakképzéssel összefüggő oktatási tevékenységet folytatnak. Nyilván az kellene, hogy legyen 
a célja, hogy a szakmát tanuló fiatalok minél nagyobb része élő környezetben szerezze meg az 
ismereteket, és olyan képesítéssel, illetve tudással kerüljön ki a munkaerőpiacra, ami ott 
használható is. Ennek érdekében pedig nyilván azt a helyzetet kell erősíteni és előidézni, hogy 
az élő környezet legyen az, amely a tudás biztosításául szolgál. Ebben a gondolkodásban 
gyakorlatilag a korábban megszerzett tudásnak a felhasználása, illetve az átültethetősége is 
történjen meg az új szakmák tanulása tekintetében. Van a mai rendszerben némi hiátus e 
tekintetben, amelyet megítélésünk szerint korrigálni kellene. 
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És hát egy pontja van még, amit fontosnak ítéltünk, hogy az elmúlt esztendőben egy 
olyan helyzet hívódott életre, ahol a szakképzéshez hozzáillesztetten a cégek a saját maguk 
által befizetett források terhére nyelvi és informatikai képzéseket nem folytathattak már a 
források felhasználása mellett a saját dolgozók részére. Érdemes lenne ezen változtatni. Erről 
annak idején főosztályvezető úrral személyesen is többször konzultáltunk, és azt gondolom, 
hogy a kormány szándékai sem álltak messze ettől, de akkor mégis máshová billent a mérleg.  

Nagyjából ezek azok a kérdések, amelyek arról szólnak, hogy miért is fontos ez a 
gondolkodás, és miért is hozzuk ide a bizottság elé, hogy vegye tárgysorozatba, és erősítse az 
általános vitára való alkalmasságát.  

Előterjesztőként én itt megállnék, és hogyha kérdés, észrevétel van, akkor 
megpróbálok rá válaszolni. Igen, parancsolj, Szilvia!  

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem az lenne a 
kérdésem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hazai munkaerő a képzettségi 
szint növelésével, a mostaninál mobilabb legyen, és képes legyen az ország különböző 
pontjain is munkát vállalni. Most így elképzeltem, hogy a család, gyerekek, iskola, óvoda, és 
egyszer csak apuka nem Debrecenben, hanem Győrben tud munkát kapni. Ez nem lehet cél az 
országban, hogy így vándoroljanak családostul, mindenestül, vagy a családfő vagy az 
édesanya hétfőtől péntekig az ország másik felén dolgozzon. Tehát ezzel a ponttal kifejezetten 
nem értünk egyet. Esetleg, nem tudom, hogy pontosításra szorul-e, ami itt le van írva, hogy 
konkrétan mire gondoltak ez alatt. 

Illetve itt van egy olyan kérdéses rész is, amely szerint a kormányváltás előttit tekintik 
tulajdonképpen mintának. Azzal pedig nagyon vitatkoznánk, hogy az jó volt-e, hiszen a 
mostani huszonévesek, akikre panaszkodnak a szakemberek, hogy nem tudnak semmit, és 
nem lehet velük mit kezdeni, azért az az elmúlt nyolc év terméke, ez a szakképzetlen réteg, 
akinek ugyan papírja van, de tudása nincs, és nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Ezt a részt 
is vitatnám.  

Igazából az első kérdésemre várnék választ.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két rövid, egyszerű gondolatot mondanék, a második 

megjegyzéshez illesztetten azt szeretném mondani, hogyha annak az eredménye a górcső 
végén úgy látszik, hogy mínuszos, akkor nagyon nagy baj lesz az elkövetkező esztendőkben, 
mert amikor a fajlagos költségek tekintetében még kevesebb fordítódik a szakképzésre, akkor 
attól csak rosszabb helyzet állhat elő.  

A másik része a történetnek, és ezért mondjuk azt, hogy azon változtatni kell, hogy a 
munkaerőpiacon nyilván a kereslet és a kínálat összeboronálása bizonyos értelemben 
nemzetgazdasági érdek is, a másik értelemben pedig a munkavállalók érdeke is kell hogy 
legyen. Most ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, ahhoz nyilván a mobilitási hajlandóságnak, 
szándéknak és a képességnek is adottnak kell lenni. Nem ösztönözni kívánjuk, hanem a 
lehetőségek oldaláról szeretnénk biztosítani azt, hogyha Magyarország adott területein van 
munkahelykínálat, akkor legyen alkalmas munkaerő is, aki az adott munkahelykínálat 
tekintetében saját indíttatással akár, és nem kényszerítettség révén, ilyen nem is lehet tenni, 
gyakorlatilag találja meg a megélhetés lehetőségét. A legjobb az nyilván, és ezzel egyetértek, 
hogyha az ember az élő környezetében vagy annak közvetlen környezetében találja meg a 
mindennapi megélhetéséhez és a családja fenntartásához az anyagi javakat. Ettől nem jobb, 
szerintem kedvezőtlenebb, hogyha ezt egy kicsit távolabb kell megtennie annak érdekében, 
hogy tudja biztosítani a létfenntartását, de még mindig jobb, mint hogyha nincs esélye sem 
arra, hogy ezt tudja biztosítani és kiszolgáltatottan éli az életét. Magyarra fordítva tehát, a 
lehetőségek színpadán nem egy egyirányultságú, egysíkú megoldást, hanem egy többfajta 
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felületen történő megoldást próbál a javaslat magában hordozni, és nem azt erősítve, hogy ez 
kell legyen a cél, de az tényszerű, hogy Magyarországon a mobilitási hajlandóság jóval 
kisebb, mint Európában vagy bárhol máshol a világon.  

Azt hiszem, így nincs már olyan fajta ellentmondás közöttünk, ami nem arról szólna, 
hogy az esélyét kellene növelni a tekintetben, hogy az emberek munkalehetőséghez jussanak. 
Köszönöm szépen.  

Egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor átadnám a szót főosztályvezető 
úrnak.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdésre válaszoljak, 

vagy az álláspontot mondjam el?  
 
ELNÖK: A kormány viszonyát szeretnénk ismerni a tekintetben, hogy tárgysorozatba-

vétel, előterjesztés, általános vitára való alkalmasság tekintetében hogyan gondolkodik a 
kormány.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

rögzíteni. Azt, hogy nem támogatjuk a tárgysorozatba-vételt.  
 
ELNÖK: Röviden és tömören. Részleteiben nem akarja kifejteni főosztályvezető úr? 

A bizottság tagjait ne terheljük ezzel? (Dr. Odrobina László: Szívesen kifejtem.) Ne 
terheljük… Jó. Hátha nem igénylik a bizottság tagjai, akkor nem terheljük. (Kontur Pál: De! 
De!) Akkor szívesen! (Kontur Pál: Elnök úr nem igényli. Arra várt, az úr is megkérdezte.) 
Dehogynem! Én igénylem. (Kontur Pál: Nem szólt senki semmit, elnök úr azt mondta, hogy 
nem.) Én igénylem. Köszönöm szépen, Kontur Pál, örülök neki. Hát akkor kezdjük! 
Főosztályvezető Úr!  

Dr. Odrobina László indoklása 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Tehát akkor a szakképzés átalakításában egy nagyon nagy lépés történt 2012 
januárjától, amikor is a korábbi visszaigényléses rendszerről átálltunk egy normatív 
támogatásra. Ennek alapvető célja az volt, hogy egyszerűsítsük a rendszerben való 
vállalkozásokat, ne riasszuk el bürokráciával a részvételtől. Ezzel együtt sor került egy 
normatív alapú meghatározottságra, amikor valóban az történt, hogy nem a költségeknek 
pontosan megfelelő visszaigénylés van, hanem egy elméletileg kiszámolt normatív támogatás 
lépett életbe. 

A mértékét tekintve viszont fontos rögzíteni, hogy korábban, amikor visszaigényléses 
rendszer volt, leosztottuk cégekre és visszaigénylőkre, hogy mennyi pénz került 
visszaigénylésre, ugyanaz az összeg jön ki, a 440 ezer forintos átlag, mint ami most januártól 
a rendszerben benne van. Tehát tulajdonképpen a rendszerből nem vettünk el pénzt, sőt 
mindjárt fogok mást is mondani, azt fontos rögzíteni, hogy átlagosan a pénz ugyanannyi, amit 
kap egy cég mint korábban kapott. Ez az egyik. Az összeggel kapcsolatosan fontos látni, hogy 
míg tavaly ez a visszaigénylési összeg összesen 20 milliárd forint körüli összegre rúgott, 
addig idén 26 milliárd van betervezve erre, és ezt a 26 milliárdot most szeptembertől még 
növeljük 2,5 milliárddal, tekintettel arra, hogy most augusztus végén jött ki egy 
kormányrendelet, amivel áttérünk a szakmacsoportos normatíváról a szakmánkénti 
normatívára, és ez együttesen mintegy 2,5 milliárdos plusz forrást jelent a rendszer számára. 
Tehát igazából azt látjuk, hogy amit elnök úr és társai javasolnak, ez egyrészt már korábban is 
megtörtént, de most a félévi tapasztalatok alapján korrigáltuk a rendszert, és még jobban a 
gazdaság igényeihez igazítottuk.  
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Ez az első két ponttal kapcsolatos álláspontunk, úgy látjuk, hogy ezek egyrészt 
megalapozatlan meglátások voltak, másrészt pedig részben orvosoltuk azokat a problémákat, 
amelyeket az új rendszer hozott elő.  

Továbbmegyek, ha a többire is kell válaszolnom. 
 
ELNÖK: Hogyne, persze!  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A c) ponttal 

kapcsolatosan, hogy hogyan kívánjuk növelni a vállalkozások hajlandóságát a gyakorlati 
képzésben. Egyrészt ezzel a normatív támogatási rendszerrel, ami egy bürokráciamentes 
eljárást tesz lehetővé, tehát nagyon egyszerűen, havi bevallással kell igényelniük a pénzt, és 
nem kell külön munkaerőt alkalmazni arra, hogy elszámolja az ezzel kapcsolatos költségeket, 
mint ahogy korábban. Korábban sok embert elriasztott a részvételtől a nagy bürokrácia. Ez az 
egyik, amivel szeretnénk ösztönözni. A másik, arra szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 
tulajdonképpen, amikor felvesznek egy diákot, akkor ezzel a diákot saját maguknak képezik 
ki későbbi munkaerőnek, és így nem kell azokkal a költségekkel számolni, amely költségek 
abból adódnának, hogy később, amikor munkába áll egy idegen diák, akkor az ő külön 
speciális folyamataira ki kellene képezni. 

A harmadik szempont ezzel kapcsolatban az, hogy decentralizált pályázatot írtunk ki 
idén, több mint ötmilliárd forint értékben. Ez tavaly, tavalyelőtt nem került kiírásra, tehát ez is 
egy ilyen plusz összeg, ami a szakképzés fejlesztésére ki lett írva. Még lehet pályázni, jövő 
hétfőig van a határidő. Ez megint egy plusz összeg, úgyhogy megint nem látjuk azt, hogy 
miért lenne forráskivonás a rendszerből. A korábbi évekhez képest egy nagymértékű emelés 
van a rendszerben.  

A d) ponttal kapcsolatosan, hogy a foglalkoztathatóság javuljon, azt úgy gondoltuk 
megoldani, hogy a rendszer rugalmasabbá tesszük. Mondok néhány példát erre: a 
szakmunkásképzést, szakiskolai képzést nem zsákutcaként kívántuk meghatározni, hanem egy 
olyan karrierutat állítottunk fel, aminek értelmében a diák szakiskolai végzettséggel plusz 
kettő év alatt érettségit szerezhet. Így gyakorlatilag nem kell választani szakközépiskola és 
szakiskola között, mert mindkét úton öt év alatt szerzett szakmát és érettségit. Ez a 
rugalmasság egyik útja.  

A másik ilyen út, amit szintén német példa alapján hoztunk be a rendszerbe, az az, 
hogy a szakiskolai végzettségű diák, hogyha öt évig van a munkaerőpiacon a szakmájában, 
mestervizsgát szerez, akkor nem kell neki érettségit szereznie, hanem tovább mehet megfelelő 
szakközépiskolai szakmát szerezni, ezt megint német mintára hoztuk be a rendszerbe. 

A harmadik, ami talán nem annyira ismert a tisztelt képviselő urak előtt, mert 
kormánydöntés következtében augusztus végén jött ki ennek a kormányrendelete, a technikusi 
végzettségű diákok szakmai ismereteit elismeri a felsőoktatás, méghozzá úgy, hogy nagyjából 
egy év beszámít. Mondok egy példát, egy gépésztechnikus, hogyha szakirányba megy tovább 
gépészmérnök szakra, akkor ott neki nem három év, hanem csak kettő év lesz az ismereteinek 
az útja. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy a foglalkoztathatóságot rugalmasabbá tegyük, ne 
zsákutcává. Minél több diáknak adjunk minél gyorsabban minél piacképesebb, mint 
használhatóbb szakmát.  

A beszámíthatósággal kapcsolatosan az új törvény átvette a régi törvénynek az erre 
vonatkozó szabályait, itt nincs változás, ami eddig volt, azt ezután is megtesszük, a 
modulrendszer megmaradt, tehát minden technika életben marad arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehet beszámítani, sőt még ezzel kapcsolatosan további intézkedést is kívánunk 
behozni a rendszerbe, hogy legyen garancia arra, hogyha valakinek van tudása, akkor azt ne 
kelljen újra megtanulnia.  
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Az utolsó ponttal kapcsolatosan, saját dolgozók képzésével kapcsolatosan. Utalnom 
kell egy TÁMOP-projektre, a 2.3-asra, amelynek összesen 21 milliárdos kerete háromszor 
nagyobb annál, mint amit a cégek a korábbi rendszerben egy év alatt elszámoltak ilyen célra. 
Tehát nagyjából 6,5-7 milliárdot számoltak el a cégek, 21 milliárd állt rendelkezésre. 
Azonban ezzel kapcsolatosan el kell mondanom, hogy tárgyalások vannak a nagy autóipari 
vállalkozások és a minisztérium között, és egy olyan javaslat kristályosodik ki, hogy részben 
megfontolnánk ennek a rendszernek a visszaállítását olyan értelemben, hogyha valaki diákot 
képez tanulószerződéssel, akkor erre legyen lehetősége, de még egyszer mondom, ez csak egy 
irány, tehát ez még nem konkrétum, de a lényeg az, hogy azt gondolom, mindenképpen a 
minisztériumnak az áll érdekében, hogy ez a rendszer jobb és rugalmasabb legyen és a 
munkaerőpiacot erősítse. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Van-e kérdése valakinek? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor két rövid megjegyzést tennék. Az egyik az, hogy nyilván 
a szakképzéssel foglalkozók sokaságát kell megkérdezni arról, amiről most itt beszélünk, 
hogy melyik álláspont a helytálló. Belemehetünk mélyelemzésekbe is, de nem azt 
tapasztalom, amit a főosztályvezető úr összegző gondolataiban elmond. A másik, hogy 
hivatkozva különféle forrásokra, decentralizált pályázatok tekintetében, szeretném jelezni, 
hogy az előző kormány időszakában ezt meghaladó mértékű decentralizált pályázati forrás állt 
rendelkezésre. Emlékezzen vissza 2008-ra vagy ’9-re, most nem tudom a pontos évet 
megmondani, a válság időszakát érintő időszakban is, talán érdemes lenne legalább azon 
gondolkodni, hogy olyan nagyságrendű források, inflációkori ráta kerüljenek be a rendszerbe, 
amelyek segíthetik ezeknek a feladatoknak a megoldását. 

A másik pedig, hogy hivatkozik a TÁMOP különböző támogatási forrásaira. Ezek a 
pályázati lehetőségek időben amikor elérhető, és ameddig elérhetők, és a mikéntje 
tekintetében elég sok gondot és problémát okoznak a vállalkozások számára. Sokkal 
egyszerűbb az a formátum, ami a befizetett, a munkaadók által befizetett szakképzési 
hozzájárulás terhére történő elszámolás tekintetében adja meg a lehetőséget a saját dolgozói 
informatikai és nyelvi képzése tekintetében, nem véletlenszerű a javaslat, hogy ezt magában 
hordozza.  

Nagyjából ennyit kívántam még hozzátenni. Az már önmagában eredmény, hogyha el 
tudjuk gondolkodtatni néhány dologban a kormányt, és változásra tudjuk bírni a tekintetben, 
ami a szakképzésnek a hatásfokát erősítheti, és a munkaerőpiacra való befolyását megint csak 
erősíteni tudja. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Ha nincs több kérdés, szavazásra kerítünk sort. Tárgysorozatba-vételről döntünk. Kik 
támogatják? (Szavazás.) 5 igen, 6 nem, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Általános vitára való alkalmasságról nem kell döntenünk a szavazás alapján. Tehát a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Folytatjuk a munkánkat, de már nem túl sok teendőnk van. Az 5. napirendi pontra 
térünk át. Jövő héten hétfőn 9 óra 15 perckor találkoznánk. Ennek az oka, hogy a Ptk.-val 
kapcsolatos törvénytervezet vitája kilenc bizottságban zajlik, és Répássy államtitkár úrral  
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egyeztettünk. Ebben kérem a bizottság megértő egyetértését is. Köszönöm szépen.  
Hétfőn találkozunk. Szép napot mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


