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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: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm képviselőtársiamat, a meghívott előterjesztőket, és 
mindenki mást, aki a mai bizottsági ülésünket megtiszteli. Négy napirendi pont tárgyalására 
tettünk javaslatot. A határozatképesség szemmel láthatóan adott.  

Szeretném jelezni, hogy dr. Karakó László fideszes képviselőtársunk járási 
hivatalvezető lett, emiatt a bizottsági tagságáról lemondott, és munkáját Patay Vilmos fideszes 
képviselő folytatja majd. Köszöntjük Patay Vilmost. Az elmúlt nyolc év kormányzati 
intézkedéseit vizsgáló albizottságnak az elnöke volt Karakó képviselőtársunk, itt majd az 
albizottságnak is új elnököt kell választani, az én ismereteim szerint Patay Vilmos 
személyében gondolkodik egyébként a kormánypárt, de majd eldöntik ők.  

További tájékoztatásként azt kell elmondanom, hogy dr. Szél Bernadett 
képviselőtársunk, az LMP képviselőcsoportja 2013. február 11-én megszűnt, ez biztos ismert 
a képviselők előtt, de azért szeretném jelezni, így ő az elkövetkező időszakban független 
képviselőként folytatja munkáját. 

Nincs információm jelen pillanatban, hogy a bizottság tagja marad-e vagy hogyan 
alakul, nyilván ennek a figyelembevétele mellett kell majd újragondolni esetlegesen a 
Rehabilitációs albizottsági kérdésköröket. Én úgy tudtam, hogy holnap, de azt mondja 
főtanácsadó asszony, hogy 25-én fog tisztázódni ez a helyzet.  

Most már a jelenléti ív is aláírásra került, a helyettesítések a következők: én magam 
Nemény Andrást helyettesítem, Kara Ákos pedig Vécsey Lászlót, valamint Varga József 
pedig Karvalics Ottót. Így 17 fő van jelen a bizottsági ülésen, mert Szél Bernadett még nincs 
itt, 50 körül jelezte az ittlétét. 

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Elektronikus úton megküldtük a meghívót. 
Négy pont megtárgyalását javaslom, és azt kérem, hogy a 2-es és a 3-as pontot cseréljük meg, 
mert Bernadett egy kicsit később érkezik. Aki egyetért ezzel, kérem, jelezze. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A tárgyalási időkeret tekintetében mondom, hogy mint előterjesztő, alelnök úr szeretné 
félórában befejezni a mai ülésünket, én úgy érzem, hogy ez nem fog teljesülni, de javaslatot 
ekképpen is teszek én is rá, de arra kérem képviselőtársaimat, hogy arról próbáljunk 
gondoskodni, hogy tényleg szakmai alapon történő megközelítésekre kerüljön sor.  

Természetesen a szokásjog megtartása mellett, lehetőség szerint azonos időkeretben, 
felváltva, először az ellenzéki oldalnak biztosítva a hozzászólás lehetőségét végezzük a 
munkánkat.  

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat (T/9928. szám) (Általános vita) 

Az első napirendi pontunkra térünk át. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
köszöntöm Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat, Odrobina László főosztályvezető 
urat, Tóth Erzsébet referens és Anglerné Behovics Judit referenst. Javaslom, hogy a vitában a 
jobb időkeret felhasználása érdekében az álláspontok és a kérdések egyszerre kerüljenek 
elhangzásra. Az előterjesztőnek megadom a szót.  

Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár előterjesztése 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszöntöm a bizottságot. Én is köszöntöm a bizottságot az új évadban. Nem visszaélve a 
bizottság türelmével, röviden összefoglalnám, hogy mik vezettek oda, hogy egy új 
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felnőttképzési törvényt nyújtottunk be, hogy látjuk a problémákat és hogy látjuk azok 
megoldási módját.  

Mi azt tapasztaljuk, hogy a felnőttképzés rendszere annak ellenére, hogy immáron tíz 
éve létezik szabályozása, ellenőrizetlen és átláthatatlan maradt, ugyanakkor viszont a képzés 
minősége összességében nem javult. A rendszer működésének az a legfontosabb problémája, 
hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás, sem a képzésben résztvevők, a 
vizsgarendszer sem kényszeríti ki a minőségi képzést, még a támogatott tanfolyamok esetében 
sem. Így azt tapasztalhatjuk, hogy a megszerzett tudás, tehát a bizonyítvány mögötti tudás 
meglehetősen kétséges és bizonytalan. Ugyanígy látjuk, hogy az akkreditációs rendszer nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket részben azért, mert túl általános, nem volt kellően 
differenciált, és nehezen értékelhető elvárásokat állított a képző intézmények elé. Ahogy a 
kollégáim egyébként helyesen szokták mondani, papírgyártásra kényszerítette a felnőttképzés 
részvevőit, ahelyett, hogy a képzés minősége javult volna. 

Ugyanakkor ez a rendszer lassítja is a rugalmas reagálás folyamatát. És még egy 
dolgot emelnék ki, amit problémaként azonosítottunk, hogy nem hangolja össze a támogatási 
rendszer intézményeinek tevékenységét a meglévő rendszer, és nem biztosít rálátást a 
támogatási rendszer eredményességére és hatékonyságára. Ezért azt gondoljuk, hogy olyan 
szabályozás megalkotására van szükség, amely hatékony ellenőrzéssel, megfelelő 
szankcionálással és a képzések, eredmények nyilvánosságával képes kikényszeríteni az 
intézmények jogkövető magatartását, és a képzések minőségének biztosítását.  

Ha most megnézzük az új törvényjavaslatot, ennek megfelelően az a célja, hogy a 
felnőttképzési rendszert teljes mértékben átalakítsa és megújítsa. Melyek a legfontosabb 
szabályozási elemek, amelyeket érdemes kiemelni? 

Az egyik, hogy a javaslat kizárólag olyan képzések szabályozására irányul, amelyért 
az állam kiemelt felelősséget visel. Milyen képzésekről van szó? Az egyik az úgynevezett 
OKJ szerinti szakképesítések, a másik a nyelvi képzések, a harmadik kör pedig ott, ahol vagy 
uniós vagy hazai támogatás párosul a képzéshez. Úgy gondoljuk, hogy itt az államnak kiemelt 
szerepe van, tehát ezekre vonatkoznia kell a szabályozásnak.  

Bevezet a javaslat egy új engedélyezési rendszert is, amelyik felváltaná a túlzott 
adminisztrációt eredményező akkreditációs rendszert. Ez két dolgot jelentene: az engedélyt 
nem kellene időszakonként megújítani, hanem határozatlan időre szólna, tehát mindaddig, 
amíg fennállnak a feltételek, addig a felnőttképző szervezet jogszerűen folytathatja a 
tevékenységét, a másik, hogy a hatósági döntéseket az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv, a szakértők javaslata alapján hozná meg, tehát megszűnne az akkreditációval 
kapcsolatos döntéshozatal, a nem hatósági döntéshozatal. 

A másik szempont, amit igyekszik a javaslat leképezni, hogy a képzések 
támogatásának meghatározásakor figyelembevételre kerüljenek a gazdaság igényei, ehhez 
ugye jelentős szerephez jutnak a kamarák, tehát részben a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, részben pedig a Magyar Agrár Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. 
Tehát ott gondoljuk támogatni a képzéseket, ahol a gazdaság szereplői azt egyértelműen 
szükségesnek látják és támogatják.  

A javaslat lényegi eleme, hogy létrehozza a felnőttképzési szakmai 
programkövetelmények, illetve felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartását. 
Ennek a célja, hogy tartamilag is egységesebb, szabályozottabb és átláthatóbb legyen a képzés 
tartalma, és ezzel elkerülhető az is, hogy azonos tartalmú képzések párhuzamos 
engedélyezésére kerüljön sor, illetve hogy ugyanolyan tartalmú vizsgabizonyítvány eltérő 
képzési óraszámmal és tartalmakkal szülessen. 

A javaslat létrehozza a pályakövetési rendszert, amely a megszerzett szakképesítések 
hasznosulásához nyújt nélkülözhetetlen információkat, így ez majd információs bázisként 
szolgálhat mind a döntéshozatalban, mind a pályatanácsadás, pályaválasztás tekintetében.  
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Végül egy dolgot említenék még meg, hogy mondtam, hogy hatósági döntésekhez 
szakértői rendszer kiépítése szükséges, ennek megfelelően a javaslat egy új felnőttképzési 
szakértői rendszer kialakítását foglalja magában. Hát én ennyiben foglalnám össze az 
anamnézist, és az arra adott javaslat válaszainak irányát. Természetesen a részletkérdésekben 
munkatársaimmal állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Köszöntöm a bizottsági 

ülésünkön Soós Tamás képviselőtársunkat is. Ki kíván kérdezni? Bertha Szilvia, Kiss Péter.  

Vita 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik kérdésem, hogy 
szó van az anyagban képesítési keretrendszerről, de ilyen még nem létezik. Július 1-jére ezt 
fel fogják tudni állítani és működőképes lesz? Mert július 1-je a hatálybalépés időpontja. 

Aztán a 6. §-ban beszélnek a kamarákról, illetve kicsit itt zavaros, hogy a kamara és a 
hatóság jogosítványai és feladatai nem különülnek el egyértelműen, tehát nem nagyon lehet 
tudni, és itt jegyezném meg azt is, hogy véleményünk szerint indokolatlanul nagy hangsúlyt 
helyez a kamarákra, a szakmai szervezetek pedig sehol nem jelennek meg, holott a legtöbb 
szakmának van országosan elismert szakmai szervezete. Ehhez képest csak a kamarákra 
helyezik a hangsúlyt. 

Az engedélyek feltételeinél az első bekezdés a, b, szakasza érdekelne. Itt arról van szó, 
hogy rendelkezni kell a személyi és tárgyi feltételekkel a felnőttképző intézménynek. Itt az a 
képzés, hogy biztos, hogy rendelkeznie kell-e, miért nem elég csak biztosítani, mert nyilván, 
hogyha egy nagyobb eszközigényű dologra gondolok, akkor nem biztos, hogy a felnőttképző 
intézménynek ezzel rendelkeznie célszerű.  

Még a pályakövetésnél találtam egy anomáliát. A 4. pontban azt írják elő, hogy 
amennyiben foglalkoztatási jogviszonyt létesít az a felnőtt, aki részt vett korábban képzésben, 
akkor a foglalkoztatónak kell az adatokat benyújtani a pályakövetési rendszerhez. De honnan 
fogja tudni az a foglalkoztató, hogy az, akit ő felvett, az részt vett egy ilyen képzésen, és neki 
adatokat kell szolgáltatnia.  

Az akkreditációból nekem az jött le, hogy azok lesznek a támogatott képzések, 
amelyeket akkreditált intézmény indít. Itt különösen előjön az, hogy az akkreditációs 
feltételek nagyon pontosan kell hogy meg legyenek határozva, és nagyon sok múlik az 
akkreditációs rendszeren. Lehet-e tudni, hogy ezzel mi a kormány célja és terve? Most van 
valamilyen legalább, de akkor ezek szerint ezt meg akarják szüntetni, és valami újat akarnak. 
Mennyire számíthatnak a szakmai szervezetek arra, hogy legalább ebbe bevonják őket?  

És még egy kérdésem van, az áfával kapcsolatos. Kaptunk egy európai uniós 
tájékoztató anyagot is, amiben azt írják, hogy egységesen 5 százalék lesz a felnőttképzés 
áfája. Viszont ezt az anyagban így leírva nem láttam, ez érdekelne, hogy mit terveznek. Mert 
az, hogy bizonyos képzések áfamentesek voltak, az nem mindig volt előny, ugyanis az 
intézményeknek az ehhez kapcsolódó költségei után nem tudták visszaigényelni az áfát 
emiatt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam, parancsolj!  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. A felnőttképzésnek két 

feladata van ma Magyarországon. Az egyik egy hagyományos feladat, ami arról szól, hogy az 
új technológiák következtében megszerezhető új tudásokat átadja azoknak a 
munkavállalóknak, akik abban az életkorban vannak, hogy anno, amikor ők az iskolai 
rendszerben tanultak, akkor ezeket nem szerezhették még meg. Ez lenne az egyik feladata, és 
van egy másik, fontos feladata, hogy azokat az iskolai hiányosságokat, amelyeket a diákok 
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összeszedtek az iskolai pályafutásuk alatt, azokat igyekezett tompítani vagy kompenzálni. 
Ugye ennél a törvénynél az a kérdés, hogy vajon ezt a két feladatát teljesíti-e a mai 
felnőttképzési rendszer. Mi azt reméltük talán sokáig, hogy azok a diákok, akik a saját 
pénzükkel, a saját lábukkal szavaznak egy-egy tanfolyam mellett, vagy ellen, azok majd 
tudják azt, hogy mit kell nekik ahhoz tanulniuk, hogy valóban el tudjanak helyezkedni. És azt 
látjuk, hogy két okból kifolyólag ez nem mindig így van. Az egyik az, hogy a tanfolyamok 
minőségbiztosításának ma gyakorlatilag semmilyen garanciája nincsen. Tehát, amikor látnak 
egy tantervet, akkor nem biztos, hogy valóban azt fogják tanulni, nem biztos, hogy az valóban 
valódi tudást fog nekik adni. Tehát a minőségbiztosítás hiánya az egyik ok, a másik ok pedig 
az, hogy a képzés reklámja és a valódi piaci igények eltérést mutatnak. Nagyon sok, nagyon 
jól hangzó, népszerű, divatos képzés van, amivel aztán nem nagyon lehet egyáltalán 
elhelyezkedni. Tehát azt gondolom, hogy a minőségbiztosítás és a piaci igényekkel való 
összehangolás, ez a két legfontosabb dolga ennek a törvénynek, és én azt látom, hogy ebben 
szerintem komoly lépések történnek, és én csak üdvözölni tudom, hogy egy ilyennel talán a 
kevésbé jól működő rendszert még hatékonyabbá lehet tenni. (Szél Bernadett érkezik.)  

Külön üdvözlöm, hogy a kamarák jelentős szerepet kapnak, hiszen ők képviselik a 
munkaadókat, tehát ők tudják azt, hogy valóban milyen igényre van szüksége magának a 
piacnak. Ezen túlmenően szeretném köszönteni Szél Bernadettet, akinek, ha jól mondom, ma 
a névnapja van, tehát nagyon boldog névnapot kívánok egyúttal. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogy milyen figyelmes képviselőtársam, üdvözöllek 

Bernadett, a bizottsági ülés keretei között. Közben egy napirendipont-cserét tettünk.  
A folytatásban Kiss Péter képviselőtársamat illeti a szó. 
 
KISS PÉTER (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Először azzal a kérdéssel 

kezdeném, ami szándékával nem vitatkozni szeretnék, hanem inkább erősíteni. Ez pedig a 
felnőttképzések minőségének erősítésére irányuló kormányzati szándék. Legalább három 
dolog az, ami elősegítheti ezeket a szempontokat, tehát, hogy minőségi felnőttképzésben 
részesülhessenek az érintettek. Az egyik a felnőttképzők képességei. Ebben a vonatkozásban 
az akkreditációnak a visszaszorítása, megszüntetése, azt gondolom, nem segíti a 
kormányzatnak ez irányú kimondott törekvését.  

A másik a folyamatellenőrzés, illetve ennél is fontosabb, a transzparencia. A 
trasznparenciája annak, hogy ezek a képzések milyen eredményre vezettek, illetve, hogy 
maguk a képzettek hogyan ítélik meg ezeket a képzéseket. Ez utóbbit szeretném aláhúzni. Ez 
olyan dolog, amelyikben, hogyha kormányzati erőfeszítés van, akkor azt én 
mindenféleképpen a támogatásomról szeretném biztosítani, mert ez az érintettek és a piac 
számára is kulcskérdés lehet a következő időszakban.  

És a harmadik pedig a kimenetszabályozás kérdése. Ez ugyanúgy nincs rendben, mint 
ahogy az előbb az akkreditáció kérdésével kapcsolatban mondtam. Itt én az utóbbit 
ugyanakkor ráadásul elvi kérdésnek is tekintem, mert a kimenetszabályozás kérdése 
különösen az egy élethosszig tanulás szempontjából kulcskérdés. Azaz az előzetes tudások a 
töredékképzéseknek, töredéktudásoknak a beszámítása, ez esetben a be nem számítása. Ez 
sajnálatosan éppen ezt a szempontot gyengíti, teszi kifogásolhatóvá. Úgy fogalmaznék, hogy 
azzal a változássorral, ami a szakképzésben történt, és avval, hogy a felnőttképzés az előzetes 
tudásokat, a töredékképzéseket nem számolja össze, ezzel tulajdonképpen az élethosszig tartó 
tanulás esélyeit rendkívül módon korlátozza. Az így, ezzel a törvénnyel teljessé váló 
szabályozás. Arra gondolom, hogy ne csak jelzőket mondjak, hogy a szakképzésben a 
közismereti és alapozó szakmai tudásnak a háttérbe szorulása bizony megnehezíti, hogy 
később a felnőttképzéssel a szakmai konvertálást lehessen elvégezni, tehát, hogy egy biztos 
alapon a felnőttképzés specifikumaival más szakmát, más tudást, kiegészítő tudásokat, más 
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képzettségeket lehessen elérni. Ez az egyik probléma, a másik pedig az érdekeltség hiánya. 
Hogyha ezek nem állnak össze, a töredékképzések és az előzetes tudás elismerése nem áll 
össze, akkor itt bizony az a fajta érdekeltség fog hiányozni, amelyik ezt a fajta, nem hivatal 
általi kimenetszabályozást, hanem idézőjelben, az emberek, a piac általi kimenetszabályozást 
elvégezné. Lényegében ezek azok az okok, amelyek miatt ezt a törvényt nem támogatjuk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Jelenlévők! Tekintettel 

arra, hogy a kormány, illetve kormánypárti képviselőtársam részéről az általános vitára való 
alkalmasság kapcsán merült fel több szempont, illetve sok minden hangzott el eddig, két 
dolgot hadd emeljek ki a felnőttképzési törvénnyel kapcsolatban. A felnőttképzésnek 
meglátásom szerint rugalmas élethelyzeteket kell tudni kezelnie. Ilyen értelemben egyénről 
megy egy munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos rugalmas helyzetről is kell tudni majd 
pozitívan hatást gyakorolnia. Azt, hogy az eddigi szabályozórendszer, az eddigi törvényi, 
jogszabályi keretek, illetve a mostani benyújtott tervezet milyen módon tette, teheti a jövőben 
ezt a rugalmasságot egy fontos, megvalósítható céllá, ezt nyilván majd az általános vita során 
fogjuk tudni tárgyalni. Másfelől szeretném azt a fejleményt, pozitív fejleményt magam is 
megerősíteni, ami korábban képviselőtársaim részéről elhangzott, hogy valamilyen módon 
mérhetővé tenni az eredményességét a képzéseknek. Nem feltétlenül csak a forrás 
szempontjából, hanem egyszerűen a boldogulás, az életpálya, illetve, amit az előbb mondtam, 
az adott munkaerő-piaci helyzetre való reagálás tükrében. Van időnk még majd a részletes 
tárgyalásra, van idő nyilván a megfelelő módosítások végrehajtására, a Fidesz-KDNP részéről 
az általános vitára való alkalmasságot támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más hozzászólási szándékot nem látok. 

Három gondolatot fogalmazok meg röviden, és adom a szót helyettes államtitkár úr. Nyilván 
azzal számolni kell, hogy ez egy keretjellegű törvény, tehát ezt követően kormányrendeletek, 
miniszteri rendeletek fognak még megjelenni. Nekem az egyik problémám egyébként ez, 
hogy abba egy kicsit mélyebb betekintés is jobb lett volna, hogy előre láthassuk, hogy milyen 
irányba megy ez a történet. Egyébként, amit helyettes államtitkár úr említett itt, az 
akkreditáció fontossága, szükségessége vagy épp annak, a rendszerben való nem hatékony 
volta miatt történő megszüntetési, papírgyártás kapcsán szeretnék visszaigazolni az elmúlt 
időszakban történt vizsgálati eredményekből. Emlékeim, ha nem csalnak meg, 163 akkreditált 
szervezet ellenőrzése kapcsán olyan eredményre jutottak, hogy 25 százalékuk, 41 szervezet 
volt, aki teljesítette az elvárt követelményeket, noha én azt gondolom, hogy az akkreditáció 
fontossága pont ebben leledzik, hogy ezután van egy ellenőrzés, ami kapcsán le lehet képezni 
azt, hogy egyáltalán azokat a követelményrendszereket valaki teljesíti-e, mint amik elő 
vannak írva. És hát, ha jól emlékszem, 79 visszavonást kellett eszközölni. Még mindig van 
egyébként rés a kettő között, a teljesítettek, meg a visszavonottak viszonylatában 163 
nagyságrendjét nem adja ki a szám, de nem a számokban akarok elmélyedni, csak azt akarom 
elmondani, hogy miért fontos szerintem az, hogy legyenek követelményrendszerek, legyen 
akkreditáció, legyen minőségbiztosítás, minőségi követelményrendszer.  

A másik része a dolognak, amit szeretnék megemlíteni, hogy ennek a 
törvénytervezetnek a keretei között gyakorlatilag az európai uniós normarendszerektől is 
eltérünk. Kiss Péter már említette, valójában az előzetes megszerzett tudás be nem 
számításának a mikéntjeként fogalmazódott ez meg, ami megítélésünk szerint abszolút módon 
helytelen pont abból fakadóan, amiről Kara alelnök úr beszél, hogy a rugalmas élethelyzetek 
kezelése hogyan történik meg. Hát, ha nincs beszámítási lehetőség, akkor hogyan történik 
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mindez meg? Politikai ízű gondolatok megnyitására most nem kerítenék sort, azt majd a 
parlament falai között megtesszük. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót, helyettes 
államtitkár úr, parancsoljon! 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Hogyha megengedi elnök úr, főosztályvezető úr válaszol. (Kiss Péter távozik.)  
 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Innentől kezdve Kiss Pétert helyettesítem, Nemény András 

már megérkezett.  
 
ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Annyit bocsátanék előre, mielőtt konkrétan rátérnék egyes kérdésekre, hogy a 
rendszer átalakítása abból a szempontból történt, hogy a munkaerőpiacnak minél jobban 
megfeleljenek azok a képzések, amelyeken részt vesznek a felnőttek, tehát amikor ilyen 
jellegű dicsérő szavakat hallottunk, visszaigazolva hallottuk azokat az elveket, amiket mi is 
szerettünk volna beépíteni a tervezetbe.  

A másik szempont a rugalmasság volt, illetőleg a beszámíthatóság, ami a szakképzési 
rendszer átvilágítása során is megtörtént már. Már többször ültünk itt, és többször beszéltem a 
bizottságnak arról, hogy az új szakképzési rendszerben három elemet is behoztunk, ami a 
korábbiakban nem volt benn, és éppen a beszámítást erősítette, ez pedig a szakmunkás-
tanulmányok beszámítása. Az érettségi tanulmányokba a mestervizsga beszámítása, a szakmai 
gyakorlat beszámítása úgy, hogy érettségi nélkül is mehetnek továbbtanulni a diákok, illetőleg 
a harmadik a felsőoktatásba történő beszámítása az érettségi utáni szakképzésnek. Tehát azt 
gondolom, hogyha a beszámítást kéri valaki számon a rendszeren, akkor nagyon jól tud 
vizsgázni a rendszerünk. Ez igaz a szakképzésre, és igaz a felnőttképzési rendszerre is, nincs 
különbség e kettő tekintetében.  

Az előzetes tanulmányok beszámításával kapcsolatosan, amik nem ennyire 
formalizálhatók, ott is meg kell nyugtatnom a képviselő urakat, hogy a korábbi törvényadta 
szabályozást teljes egészében megtartottuk, tehát ahogy korábban is volt lehetőség minden 
beszámításra, úgy a jelenlegi törvény is ennek a lehetőségét biztosítja. 

Rátérnék az egyes kérdésekre. Képviselő asszony kérdése, hogy fel fog-e állni az 
MKKR július 1-jére. Ugye két tárca koordinálja ennek a bevezetését, azon vagyunk, hogy ez 
megtörténjen, és azt gondolom, hogy sikerülni fog ez a feladat.  

Másik kérdés volt, hogy a szakmai szervek hogyan vonódnak be az engedélyeztetési 
és egyéb folyamatokba. A kamarák biztosítják ennek a lehetőségét. A kamarák összefogják 
ezeket a szakmai szerveket. Eddig a rendszer alapvetően egyszereplős volt, a FAT, illetve a 
munkaügyi központok jártak el ebben a minőségben. Nagyon nem lehet széthúzni, több 
szereplőt behozni ebbe a rendszerbe, hiszen akkor az egész rendszer szét fog esni, de nincs 
probléma ebben a tekintetben, hiszen a kamarák összefogják ezeket a szakmai szempontokat 
is. 

A személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos kérdés, azt gondolom, félreértésen 
alapult. Ott nyilvánvalóan a bérlet is ugyanolyannak számít, minthogyha valakinek saját 
esztergagépe van, tehát ebben a tekintetben sincs változás a korábbiakhoz képest. 

A pályakövetés tekintetében, hogy honnan fogja tudni a foglalkoztató, hogy miket 
teljesített korábban a foglalkoztatottja, nyilván, ahogy elnök úr is mondta, itt még több 
rendeletet kell megírni ennek a törvénynek a háttereként. Ezekben fogjuk lefektetni azokat a 
szabályokat, amik ezt garantálják, tehát egy komplex rendszert kívánunk itt bevezetni. 
Valószínűleg félreértésen alapult az a kérdés, hogy a támogatott képzéseket az akkreditáció 
úgymond megszüntetése miatt nem látják biztosítottnak szakmailag. A másik hasonló kérdés 
volt, hogy az akkreditáció megszűnése egy minőségi problémát fog eredményezni a 



- 11 - 

rendszerben. Ez a felvetés annyiban igaz, hogy az akkreditáció mint olyan, ez a fogalom, ez a 
tevékenység, eljárás szűnik meg, de helyébe lép egy ennél szigorúbb, erőteljesebb, ennél 
határozottabb engedélyeztetési eljárás, amely garantálni fogja mindazt a fontos követelményt, 
amelyet idáig, azt gondoljuk, hogy hiányosan és csak papíralapúan tudott teljesíteni az 
akkreditációs rendszer.  

Az áfával kapcsolatos kérdéseket rendezi ez a szabályozás is.  
Továbbmegyek a kérdésekre, volt még egy kérdés, elnök úr kérdezte az akkreditációs 

eredmények kapcsán, hogy akkor ez hogyan fog változni. Azt látjuk, hogy ez a 21 százalékos 
teljesülés, amit elnök úr az előbb említett, ez annak köszönhető, hogy igazából papíralapon is 
meg kellett felelni, és pont az a szándékunk az új rendszerrel, hogy ne csak papíralapon 
kelljen megfelelni, hanem szakmailag is a valós tevékenység is feleljen meg. A 79 
visszavonás nagyrészt ennek is volt köszönhető, hogy a papíralapú dolog nem volt rendben. 
Azt gondolom, hogy az új rendszer a papíralapú engedélyeztetés, akkreditáció és ellenőrzés 
felől el kíván menni a szakmai alapú megvalósításra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kezdünk bele itt egyéb vitába. A kérdésekre a 

válaszok megszülettek, kinek-kinek mennyire elfogadható, azt maga eldönti, további vitát 
nem javaslok, majd a parlament falai között részleteiben kibontjuk a dolgokat.  

Határozathozatal 

Általános vitára való alkalmasságról van szó. Ki az, aki általános vitára a 
törvénytervezetet alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. Ezt a napirendi pontot majdnem lezárjuk, merthogy jövő héten tárgyaljuk. Többségi-
kisebbségi előadók? Többségi Spaller Endre, kisebbségi én leszek. Köszönöm szépen.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

A fiatalok munkavállalásának elősegítését célzó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9772. szám) (Bertha Szilvia és Farkas Gergely (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa) 

ELNÖK: Megadom a szót Bertha Szilviának.  

Bertha Szilvia előterjesztése 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszöntöm az érdeklődőket. Igazából ez egy nagyon 
egyszerű javaslat, pillanatnyilag van egy olyan anomália a jogrendszerben, hogy a passzív 
féléves diákokat, tehát, aki valamiért halasztott egy félévet, ők úgymond passzív félévet 
járnak, és munkaügyi szempontból diákmunkásnak minősülnek, de adóügyi szempontból 
nem, tehát azok a kedvezmények, amik egyébként egy diákmunkásnál igénybe vehetők, náluk 
nem vehetők igénybe. Ugyanakkor az ugye látszik, hogy határozott időtartamra tudnak csak 
munkát vállalni, úgy, hogy még nincsen szakmai gyakorlatuk, képesítésük, tehát annyira 
beszűkül a munkavállalási lehetőség, hogy egy felnőtt munkaerő-piaci versenybe kell 
beszállniuk jelentős hátránnyal, és ezt próbálná meg ez a javaslat kiküszöbölni, hogy egységes 
legyen a passzív és az aktív féléves szabályozás az adó- és járulékviszonyok tekintetében is. 
Tulajdonképpen ennyi. Minderre azért is lenne szükség, mert felmerültek ilyen kérdések, 
hogy esetleg, akik fél év alatt járnak ki egy ötéves egyetemet, azok indokolatlanul 
profitálhatnak ebből. De a tapasztalat az, hogy ez olyan mértékű kisebbség, hogy sokkal 
inkább sújtja a többségi tisztességeket ez a fajta differenciálás, mint amennyire jellemző ez az 
említett, visszaélésszerű lehetőség. Tehát igazából ez volt, ami felmerült ezzel kapcsolatban. 
Várom az észrevételeket. Köszönöm.  

 



- 12 - 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Lóránt 
Szabolcs osztályvezető úrnak adom meg a szót. 

 
LÓRÁNT SZABOLCS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani a javaslattal kapcsolatban. A 
tárca nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tömör, rövid álláspontot. Bernáth Szilvia indoklást 

szeretne kérni. 
 
LÓRÁNT SZABOLCS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

különbségtétel a szüneteltető és a tanulmányaikat ténylegesen folytató diákok között tudatos a 
szabályozásban. A tárca álláspontja az, hogy a tanulmányait, hallgatói jogviszonyát 
szüneteltető diák, mivel szabadon végezhet munkát, tanulmányai, kötelezettségei nem 
akadályozzák a munkavállalását, így a szünetelés alatt nincs abban a speciális helyzetben, 
mint a tanulmányaikat ténylegesen folytató diákok. Erre tekintettel a tárca nem tartja 
indokoltnak teljes adó, szociális hozzájárulási adó és járulékkedvezmény kiterjesztését a 
tanulmányaikat szüneteltető diákokra. Egyrészről ezt tudom elmondani, másrészről azt 
gondolom, hogy az itt benyújtott javaslat jobban indokolható lenne, hogyha nem lenne 
munkahelyvédelmi akcióterv. Tehát 2013. január 1-jétől nagyarányú tehercsökkentés került 
bevezetésre több munkavállalói célcsoportnál. Ezek közé tartoznak a fiatalok és a 25 év 
alattiak, akik, hogyha biztosítással járó jogviszonyt létesítenek, utánuk a munkáltató csak a 
munkáltatói köztehernek a felét köteles megfizetni egészen addig, amíg be nem töltik a 25. 
életévüket. Nagyobb a kedvezmény abban az esetben, hogyha a munkavállaló pályakezdő, 
tehát 180 napnál kevesebb biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik. Az ő esetében hét 
évig teljes mentesség jár a bérjárulékok megfizetése alól. Tehát százezer forint bruttó bérig 
sem a 27 százalék szociális hozzájárulási adót, sem a másfél százalék szakképzési 
hozzájárulást nem kell megfizetni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a nagymértékű kedvezmény, 
mivel vonatkozik a tanulmányukat szüneteltető munkavállalókra is, ez önmagában 
nagymértékben elősegíti az ő foglalkoztatási lehetőségeiket is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaim, van-e még egyéb kérdés, 

vélemény. Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Önmagában nyilvánvaló, hogy ahogy én is mondtam, 

hogy az, hogy valaki határozott időre tud elhelyezkedni, ez már egy nagyon komoly 
behatároló tényező, hiszen azért a munkahelyek zömére nem 3-4 hónapra keresnek 
alkalmazottat, továbbá az, hogy a pályakezdőknek járó kedvezményt valójában nem 
pályakezdésre használni, szerintem ez egy értelmetlen dolog. Tehát nem értjük, hogy miért jó 
ezt a fajta kedvezményt, ami nagyobb rész, mint amit a diákmunkások kapnának, egy ilyen 
speciális jogviszonyra, amikor össze-vissza dolgoznak, nem a szakmájukban, valójában ezt 
nem lehet egy pályakezdésnek minősíteni, miért kell elhasználniuk, miért nem lehet egy 
kisebb kedvezményt adni, amivel rendesen diákmunkásként tudnának elhelyezkedni, és 
amikor valóban pályakezdők lesznek, akkor élni ezzel a pályakezdés-támogató 
kedvezménnyel. Nincs az egészben logika igazából, és minden szempontból hátrányos.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Határozathozatal 
Tárgysorozatba-vételre való alkalmasságról dönt a bizottság. Kérdezem, ki az, aki 

alkalmasnak tartja az előterjesztést. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. Köszönöm 
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szépen. Megállapítom, hogy nem került tárgysorozatba-vételre, ilyen értelemben az általános 
vitára való alkalmasságról nem kell döntenie a bizottságnak. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9422. 
szám) (Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa) 

Következő napirendi pontunkra térünk át. Megadom a szót Szél Bernadettnek.  

Dr. Szél Bernadett előterjesztése 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! A javaslatom alapvetően egy nagyon életszerű helyzetre próbál reflektálni. 
Több megkeresést is kaptam, fiatalok írtak, illetve fiatalok nagyszülei mondták azt, hogy a 
fiatalok elmentek közmunkaprogramba, és nem tudják folytatni levelezőn a tanulmányaikat. 
Ezek zömében középiskolai, illetve felsőoktatási tanulmányok. Ezt azért látjuk problémásnak, 
mert a közmunka egyrészt ilyen szankcionálisan is működik, mert ha azt mondja ez a fiatal, 
hogy ő mostantól nem csinálja a közmunkát, akkor változatos retorziókkal néz szembe, vagy 
pedig a másik lehetőség az volt, hogy azt mondja, hogy nem jár iskolába, innentől kezdve 
pedig igaz lesz még jobban az, hogy a közmunkaprogram nem segít abban, hogy az emberek 
visszatérjenek a nyílt munkaerőpiacra, hiszen effektíve gátjává válik annak, hogy tanulni 
tudjanak a közmunkában való részvétel alatt.  

Konkrétan a javaslatom levelező tagozatos diákokra vonatkozik. A jelenlegi Mt. már 
rendelkezik arról, hogyha valaki általános iskolai tanulmányait végzi, akkor el kell engedni a 
munkavégzés alól az iskolába, tehát felmentik, járni tud iskolába, de ugyanezt nem mondja ki 
középiskolai, illetve felsőoktatási tanulmányok esetén. 

Úgy nézett ki az eset, és ez azért fontos, mert az a közmunkás, akinek lehetősége lett 
volna arra, hogy folytassa a tanulmányait, nem kapott felmentést a közmunka alól, hanem azt 
mondták neki, hogy a szabadságát vegye ki és a szabadsága terhére elvégezheti az iskolát. 
Gyakorlatilag ez a tapasztalataink alapján azt mutatta, hogy ezek a diákok kimaradtak az 
oktatásból, és belesüppedtek a közmunkaprogramba, feladták tehát azt a tervüket, hogy 
humán tőkéjüket pallérozva, a közmunkaprogram után valamilyen jobb foglalkoztatást tudnak 
csinálni. 

A törvényjavaslat ezt az anomáliát kívánja kezelni, bevezetve azt, hogy levelező 
tagozatos diákok, akik közmunkások, el tudjanak járni, felmentést kapjanak a közmunka alól 
arra az időre, amíg a levelező tagozatos tanulmányaikat folytatják középiskolában, illetve 
felsőoktatásban. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy esti oktatásra nem szól a javaslatunk, 
merthogy az nem cél, hiszen közmunkaprogramot este nem szoktak csinálni, tehát úgy 
gondoltuk, hogy ezt nem szükséges beleírni a törvényjavaslatba, általános iskolára pedig azért 
nem, mert a hatályos Mt. ezt a helyzetet kezeli, így az módosítást nem igényel. Ehhez kérem 
szíves támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről a Belügyminisztérium részéről dr. 

Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm és Lőrincz Leó 
főosztályvezető urat. Megadom a szót. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit reagálása 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani 
a beadvánnyal kapcsolatban. A kormány nem támogatja a javaslatot. Ennek az az oka, hogy 
maga a közmunkaprogram is képzésen alapul. Tehát a közmunkaprogramban részt vevő eleve 
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csak 12 hónapig vehet részt ebben a foglalkoztatási jogviszonyban, és ez alatt mind elméleti, 
mind gyakorlati képzésben részesül. Az elméleti képzés ideje alatt természetesen mentesül a 
munkavégzés alól, a gyakorlati képzést pedig maga a munkavégzés jelenti, és a munkavégzés 
során sajátítja el a gyakorlati tudnivalókat, ezért úgy gondoljuk, hogy nem akadálya, nem 
feltétlenül akadálya más képzésben való részvételnek a közmunkaprogramban való részvétel, 
annál is inkább, mert a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis arra vonatkozóan is 
tartalmaz adatot, hogy az álláskereső valamilyen oktatási formában részt vesz-e. Bármilyen 
oktatási formában. Tehát, amikor a munkaügyi központtal próbálják megtalálni a neki 
legjobban megfelelő, akár közfoglalkoztatási programot, akár más egyéb programot, akkor 
figyelembe tudják venni, és figyelembe is veszik, hogyha ő valamilyen képzésben egyébként 
részesül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, észrevételek egy körben. Egy kezet látok, 

tessék, Szilvia! 

Kérdések 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. A tartalmával és a céljával semmi bajom, 
nekem a megfogalmazásával lett volna némi problémám. Szerintem pontosítást igényel, de 
nyilván azt egy módosító javaslatban is meg lehet tenni, hogy valóban csak arra az időre 
szóljon ez a mentesség, amikor effektív iskolában kell lennie a diáknak.  

De muszáj reflektálnom az elhangzottakra. Ugyanis itt most úgy tűnik, hogy ilyen 
szubjektumra bízzák azt, hogy hová és milyen közmunkára gondolja kiközvetíteni a levelező 
oktatásban részt vevő diákot, és arra kényszerítik adott esetben, hogy azt az oktatást 
abbahagyja és helyette elmenjen mondjuk, mezőgazdasági típusú oktatásban részt venni. 
Tehát ez egy abszurdum, ez nem lehet indoklás, hogy ez mennyire nevetséges, hogy valaki 
két éve végez egy iskolát, még van egy éve, és abbahagyja azért, hogy elmenjen valamilyen 
mezőgazdasági típusú két hónapos tanfolyamon részt venni. Ez nonszensz, ne haragudjanak! 

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm. Hát ez az indoklás engem őszintén 

meglepett, másra számítottam egyébként, mert nem gondoltam volna, hogy a 
közmunkaprogramok során zajló oktatást, amivel elég sok probléma volt az elmúlt 
időszakban, kvázi releváns indokként lehet felhasználni arra, hogy ezt a javaslatot lesöpörjék. 
Megdöbbenve fogadom. Az az életből vett példa, ami alapján ez született, az egyik 
közgazdasági tanulmányokról szól. Nézegettem a közmunkaprogramokat, de olyat még nem 
láttam, ahol közgazdaságtudományi ismereteket oktatnának közmunkásoknak. Itt, amennyire 
az én javaslatom próbál életszerű lenni, így gondolom, hogy a tárca és a kormány hozzáállása 
annál életszerűtlenebb, és szeretném kiemelni azt, hogy itt a kiszolgáltatottság tovább fog 
fokozódni abban az esetben, hogyha nem ismerik el azt, hogy azok az emberek, akik 
közmunkára kerülnek, nem tudják az oktatást, amiben már hosszú ideje részt vesznek, 
folytatni. Tehát innen kezdve, azt gondolom, hogy nagyon meg kellene fontolni, hogy azt a 
fajta oktatást, amit önök oktatásnak neveznek a közmunkaprogramban, tehát hogy mennyire 
használható az az indoklás, amit gondolnak, mert ez ebben az esetben nagyon a hajánál fogva 
előrángatott indoklás volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

Tárgysorozatba-vételre való alkalmasságról fogunk dönteni. Ki az, aki alkalmasnak 
tartja és támogatja a törvényjavaslatot? (Szavazás.) 5 igen, 11 nem. Ez azt jelenti, hogy nem 
került tárgysorozatba-vételre, ezt a napirendi pontot zárjuk. Az előterjesztőnek is 
megköszönöm és a minisztérium helyettes államtitkárának, főosztályvezetőjének is az ittlétet. 

Egyebek 

Egyebek alatt nekem egy bejelentenivalóm van, mégpedig az, hogy jövő héten 9 óra 
30-ra tervezünk bizottsági ülést. A mai ülést bezárom, jó munkát kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc) 

 

Gúr Nándor  
  

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


