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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Két
napirendi pontunk van a meghívó szerint. Az első napirendi pont a Magyar Akkreditációs
Bizottság tevékenységéről szóló jelentés - ez a 2001-2010 közötti időszakban végzett
tevékenységről szól -, ennek a tájékoztatónak a meghallgatása, illetve megvitatása. A második
napirendi pont a szakképzési rendszer gyakorlatközpontú átalakításáról szóló napirendi pont.
Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal és Czomba Sándor államtitkár úrral úgy állapodtunk
meg, hogy 12-re érkeznek, és ez a második napirendi pont akkor kezdődik, az elfoglaltságaik
miatt egy ilyen időpontban állapodtunk meg. Ha jól tudom, erről sms-ben mindenki kapott
értesítést. (Jelzésre:) Merően néznek rám néhányan. (Edelényi Zsuzsánnának:) Zsuzsa, ugye
kapott mindenki értesítést? (Edelényi Zsuzsánna: E-mailben, sms-ben, és a meghívóban benne
volt. - Közbeszólások: A meghívóban benne volt.) Jó. Ezen kívül van még az egyebek
napirendi pont. Van-e a napirenddel kapcsolatban javaslat, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a napirendet. Aki egyetért vele, kérem,
most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Tájékoztató a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tevékenységéről
2001-2010

Tisztelettel köszöntöm Bazsa György elnök urat, a Magyar Akkreditációs Bizottság
elnökét - köszönjük az írásban minden képviselőnek eljuttatott jelentést, a „Felsőoktatásunk
minősége” alcímet viselő jelentést. Természetesen szintén köszöntöm a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium képviseletében megjelenteket, Borosán Beáta osztályvezető asszonyt, Kaposi
József urat és Madarász Sándor urat. Elnök úr, tessék parancsolni! Hogyha az elnök úr
megteszi, hogy a munkatársait bemutatja nekünk, akkor azt megköszönjük.

Dr. Bazsa György (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) szóbeli
kiegészítése

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban azzal kezdem, hogy
bemutatom mellettem ülő két kollégámat. Jobb oldalamon Ormos Pál akadémikus a MAB
testületének tagja, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója, aki szintén második
ciklusban tagja a MAB-nak. Bal oldalamon pedig Szántó Tibor, a MAB főtitkára ül, ő már a
harmadik ciklusban - de más ciklus szerint - főtitkára a MAB szervezetének.

Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és benyújthattuk és
felvezethetem ezt a tájékoztatót, jelentést a MAB egyévtizedes tevékenységéről. Úgy vélem,
maga az a tény, hogy erre itt sor kerülhet, már egyfajta elismerést jelent - aztán ki fog derülni
a vita végén, hogy ez milyen mértékű vagy jellegű; bízom benne, hogy marad az elismerésből.

A cím is jelzi, hogy az utóbbi évtized tevékenységéről szól a beszámoló. 2000-ben az
oktatási bizottság egyszer már tárgyalt egy MAB-tájékoztatót, amely az első nyolc évről szólt,
hogyha a kezdeteket mindenestől beleszámolom. Ahogy a bevezetőben is írom, legalább két
ok miatt úgy gondoltuk, hogy időszerű ez a mostani beszámoló is: egyrészt eltelt egy nagyon
aktív, sok változást hozó évtized a magyar felsőoktatásban, másrészt most egy új felsőoktatási
törvény készül, amely nyilvánvalóan a MAB tevékenységével kapcsolatban is tartalmaz majd
fontos elemeket; hogy pontosan mit, pillanatnyilag még nem tudjuk, de hogy a bizottság
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alaposabban, tájékozottabban tudja majd megítélni az ott is szereplő kitételeket, ez a
beszámoló reményeink szerint segítséget ad.

Hadd kezdjem azzal a MAB tevékenységének bemutatását, ha már itt személyek
bemutatásáról volt szó, hogy négy ciklus és négy elnök fedi át ezt az utóbbi évtizedet: Róna-
Tas András még egy fél évig volt elnöke a MAB-nak a legutóbbi beszámoló után, aztán
Michelberger Pál akadémikus, majd Fésüs László akadémikus volt az elnök, az utóbbi két
ciklusban pedig, mint említettem, én vagyok az. Ez egy közös beszámoló, ők valamennyien
látták, tudják, mi van benne, egyetértenek vele, támogatják, tehát nem egy szűk,
egyszemélyes beszámolóról van szó természetesen, hiszen maga a MAB plénuma is
megtárgyalta ezt a legutóbbi, március 29-ei ülésén.

A MAB tevékenységében egyébként a legkiválóbb személyiségeink, az akadémiai
szféra, és nem csak az akadémiai szféra személyiségei vesznek részt, ami, úgy vélem,
önmagában minősíti azt, amit elvileg és gyakorlatilag a MAB végez. Megnevezhetek olyan
személyeket, mint a köztársasági elnök, a volt Sólyom László, az Alkotmánybíróság jelenlegi
elnöke most is tagja, az Akadémia elnöke is alelnök volt, Erdő Péter püspök úr is tagja volt a
MAB-nak.

Vagy gyakorlati oldalról olyan vezető személyiségek, mint Pakucs János vagy
Ábrahám László, a National Instruments vezérigazgatója, vagy Fodor István az Ericsson volt
elnök-vezérigazgatója, akit úgy gondolom, sokat ismernek és tudják, hogy ha ők ebben részt
vesznek, akkor nagyon megfontoltan és meggondoltan teszik azt, mert egyrészt az idejük
drága, másrészt a felelősségük a felsőoktatásért ebben az értelemben is megnyilvánul.

A minőségügy a felsőoktatásban általánosan világszerte elfogadottá, szükségszerűvé
és nélkülözhetetlenné vált, mindenekelőtt a tömegoktatás megjelenése következtében, és így
is működik a világ fejlettebb részén. Különösen az európai felsőoktatási térségben, ahol a
bolognai nyilatkozat az első megfogalmazásában már kiemelte a minőségügy jelentőségét,
hogy nem megy minden automatikusan, tervezni, szervezni, koncepcionálisan megalapozni
kell a minőségbiztosítást és a minőségértékelést, hitelesítést. Ki is alakultak ennek szervezeti
keretei, az ENQA rövidítésű európai szervezet közreműködésével létrejött úgynevezett, a mi
szlogenünkben csak ESG-nek emlegetett „European standards and guidelines” című
dokumentum, amely az európai felsőoktatási minőségügy vezető dokumentuma lett. És hogy
ezt tényleg komolyan veszik az európai felsőoktatásban, arra hadd mutassak fel csak
egyszerűen, nyilván felolvasni nem volna érdemes, az „University of Oxford”, aminek a
minőségéről nem hiszem, hogy bárkit is meg kellene győzni, ő is úgy gondolja, hogy egy
ilyen tisztes kézikönyvet kell kialakítani és megfogalmazni ahhoz, hogy ő tudja a maga belső
minőségét folyamatosan biztosítani és fejleszteni. Ennek saját eljárási útmutatója is van, amit
ők rendszeresen évente megtesznek, amikor pedig a központi ügynökség végzi a maga
feladatát, miként a MAB a magyar felsőoktatásban, akkor megszületnek azok a jelentések,
amelyek számukra fontos információt, feladatot, tennivalót jelentenek.

Ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy ez egy elengedhetetlenné vált szegmense a
felsőoktatás tevékenységének, és a legjobbak is ebben a megfontolásban és alapállásban
gondolkodnak.

A minőségügynek másutt is, de most már akkor hazai vizekre evezek, három
független, de természetesen együttműködő szereplője van. Az egyik a jogalkotói szféra, a
parlamenttől kezdve a kormányon és a minisztériumon keresztül, akik elvileg és gyakorlatilag
a felsőoktatási stratégiát, ezen belül a minőségpolitikát megalkotják és megfogalmazzák, és
konkrét szabályokat és jogszabályokat, és birtokolják a dolgok rendje szerint azt a hatósági
funkciót, amely végül is az intézmények létrehozásával, a szakok indításával vagy
létesítésével kapcsolatos engedélyezést jelenti, amelyet az angol a „licensing” kifejezéssel
fogalmaz meg. Ez tehát az egyik főszereplő. A másik főszereplő maga a felsőoktatási
intézmény vagy a felsőoktatási intézmények, amelyek egy belső minőségbiztosítási
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rendszerben kell hogy biztosítsák azt a minőséget, amit a társadalom elvár, és amelyik
elvárásnak a harmadik szereplő, a MAB - vagy valamilyen akkreditációs szervezet, nálunk a
MAB - a külső minőségbiztosító szerepében, értékelő és hitelesítő szerepében megtesz, és
ennek a három szereplőnek az együttműködéséből kell hogy alakuljon és természetesen
pozitívan alakuljon a felsőoktatás, így a magyar felsőoktatás minősége is.

A MAB tehát nem hatóság, nem engedélyez, a MAB csak minősít. Ez a
minőséghitelesítés, ez az akkreditáció, és ez az elválás, hogy van a licensing, az engedélyezés,
van az értékelés és minősítés, ez a legtöbb európai országban – készített egy munkatársunk
egy táblázatot –, 27 európai országban így működik. Ez az egyik feladat, a hatósági jogkör,
amit a kormányzati szervek gyakorolnak, és van az értékelő, minősítő, akkreditáló jogkör,
amit pedig az ügynökségek, mint például a MAB gyakorol.

Ennek a szerepe mindenütt fontos, de hadd utaljak még egyszer egy külföldi példára.
Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol igazából ez az akkreditáció elkezdődött, ez annyira
fontos, hogy a független akkreditáló szervezetek által kiadott minősítés, akkreditáció az alapja
annak, hogy az intézmény hallgatói kapnak-e vagy nem kapnak-e szövetségi támogatást,
kvázi ösztöndíjat. Ahol nincs akkreditáció, ott a képzés folyhat, de azt mindenki tudja, hogy
ez olyan, ami nem akkreditált képzés, és nem is ad hozzá a szövetségi állam ilyen értelmű
hallgatói támogatást, ahol van, ott pedig ad. Tehát ez ennyire komolyan vétetik azokon a
helyeken, ahol ennek a jelentőségét jóval korábban felismerték.

A mi tevékenységünk két nagy területre koncentrál. Az egyik az intézmény
akkreditációja, tehát az, hogy az intézmény hogyan működik, milyen a szervezete, milyen a
menedzsmentje, és milyen az a belső minőségbiztosítási rendszer, amelyik az egész
tevékenységet javítani és fejleszteni, színvonalát emelni hivatott. A másik pedig: azok a
párhuzamos szakakkreditációk, amelyek során egy-egy szakterület, egy képzési terület, ebben
a ciklusban a művészeti képzések, aztán az informatikai képzések, most pedig éppen az
agrárképzések együttes, egyidejű vizsgálatát végezzük valamennyi olyan intézményben, ahol
ilyen jellegű képzés folyik, és vonunk le ebből következtetést, és fogalmazunk meg azért az
esetek többségében természetesen támogató, akkreditáló álláspontot. Bár például azt is hozzá
kell tennem, hogy a művészeti képzésben a közel két évvel ezelőtti akkreditáció azt találta,
hogy nagyon nincs minden rendben, ezért két év múlva egy újabb úgynevezett monitoring
vizsgálatra van szükség, és ezt most ősszel el fogjuk végezni, mert számos probléma merült
fel a képzésekkel kapcsolatban.

Ezen túl természetesen az intézmények beadványai alapján véleményezzük a
szaklétesítések javaslatait és a szakindítások javaslatait. Ezek voltak most az utóbbi években a
legnagyobb feladatot jelentő beadványok a MAB-nál, hiszen a bolognai rendszer
bevezetésével minden régi szak gyakorlatilag megszűnt, és minden szak újként kellett hogy
akkreditációt kapjon. Ez rendkívül nagy feladatot és terhelést is jelentett a MAB-ra, ezt nem
panaszként szeretném mondani, hanem annak jelzésére, hogy rendkívül fontos egy ilyen
ügynökség egy átalakuló felsőoktatásban.

A tevékenységünk egy értékelő, segítő és természetesen minőséget követelő attitűd,
ezt összességében és általában elfogadják az intézmények. Azt természetesen tudni lehet, és
nyilván tudott is, hogy amikor nem támogató döntés születik, akkor az intézmények kevésbé
lelkesen nyilatkoznak a MAB tevékenységéről, mert úgy gondolták, hogy rendben van, mi
pedig úgy láttuk, hogy bizonyos minőségi követelményeknek nem felelnek meg. Egy picit
tréfásan szoktam mondani, hogy ez az egyetemi hallgatói igeragozás példája: „kirúgtak”, ha
egyest kaptam, és „jelesre mentem”, ha jelest kaptam - ez az intézményekre is áll az
akkreditáció tekintetében, és ez érthető, azt gondolom. Hozzátenném egyébként, hogy ezt a
gyakorlatot mi úgy folytatjuk, hogy a fenntartótól függetlenül gondoljuk a minőséget, tehát a
minőség nem fenntartófüggő. Vonatkozik ez a követelményrendszer az állami intézményekre,
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az egyházi intézményekre és a magánintézményekre is, és ezt a szféra ilyen formában
elfogadja, azt gondolom, jogosan és szükségszerűen.

Az intézményakkreditáció és szakakkreditáció, ami mostantól kezdve a meghatározó
tevékenységünk lesz, mert lassan már elfogynak az új szakok, az ötletek, hogy milyen
szakokat kellene létrehozni, mert míg 2009-ben 91 ilyen új beadvány volt az első négy
hónapban - azért mondom az első négy hónapot, mert azt lehet összehasonlítani -, 2010-ben
már csak 37 volt, pillanatnyilag pedig csak 15-nél tartunk, tehát beáll a rendszer valamilyen
formában; az egy más kérdés, hogy át kell gondolni, és át kell alakítani, de most áttevődik a
tevékenységünk az intézmény- és párhuzamos szakakkreditációra. Ez hasonlóan nagy feladat,
mert nagyon sok intézményünk van - 70 intézményünk van -, meglehetősen sok szakunk van,
az adatok benne vannak az anyagban, nem gondolom, hogy azokat meg kell ismételjem.

Egy fontos eleme van még a MAB tevékenységének: hogy van egy felülvizsgálati
bizottságunk. Majdnem azt mondanám, hogy ez magyar specialitás, általában nem jellemző az
akkreditációs rendszerekre. Ez azt jelenti, hogy ha a MAB első megítélésével nem elégedett,
vagy nem látja azt megalapozottnak a benyújtó, akkor az abszolút függetlenül működő,
személyi összetételében is teljesen független felülvizsgálati bizottsághoz fordulhat. Ez három
nagytekintélyű személyiséget jelent minden esetben, most ezek Szekeres Júlia
orvosprofesszor asszony Pécsről, Michelberger Pál akadémikus a Műegyetemről és Pléh
Csaba akadémikus szintén a Műegyetemről. Ha van is -és ez megfogalmazódik a bennünket
érintő kritikákban - elfogultság egyesekben a MAB szakértői között és testületeiben, érdek-
vagy ellenérdek-képviselet, ezt ilyen nagyszámú ügynél, hiszen 8 ezer ügyet tárgyaltunk
körülbelül az utóbbi évtizedben, nem lehet teljesen kizárni, de hogy a második szinten
korrigálni lehet az elfogultságokat, érdek- vagy ellenérdek-megnyilvánulásokat, abban én
biztos vagyok. És végül még mindig ott van a harmadik szint, a miniszteri döntés, amely
helyre teheti, ha még ezek után is van mit helyre tenni.

A tevékenységünk egyébként a végeredményét illetően nyilvános, a honlapunkon
minden határozatunk megtalálható. Maga a folyamat, az értékelési folyamat nem, de azt
gondoljuk, hogy ez általában így működik, és tudjuk is, hogy így működik, merthogy aktív
részesei vagyunk az egész európai minőségügynek, az ENQA tagjai vagyunk egy alapos
értékelés alapján. És akkor most mondom azt, hogy amikor én itt most az MAB-ról beszélek,
akkor sohasem a MAB az érdekes. A MAB nem cél. A MAB kifejezetten csak törvényi
eszköz arra, hogy a magyar felsőoktatás minősége jobb legyen, nemzetközi mércével mérve is
értékelhető legyen, és ha mi jól működünk, akkor az garancia arra, hogy a magyar diplomákat
ilyen értelemben elfogadják Európában. Ha mi ezt rossz tesszük, akkor annak az a
következménye, hogy ez az elfogadás nem lesz meg - ez, akármiért is következne be, nagy
kár volna. A MAB „túléli” bármi is történik vele, a magyar felsőoktatás nem éli könnyen túl,
hogyha a MAB-bal ilyen értelemben nem indokolt és nem szükséges dolgok történnek.

A költségvetésünket vagy működésünket az ország, az állam, az adófizetők, a
parlament - ahogy tetszik - finanszírozza, külön soron szerepelünk az önök által elfogadott
költségvetésben. Az viszont, azt gondolom, érthető fájdalmunk, hogy az utóbbi években
jelentős elvonásokat szenvedtünk el: 45 milliót ezelőtt 2 évvel, 23 milliót egy átcsoportosítás
révén, és most 60 milliót zároltak a költségvetésünkből, a 180 millióból. Tehát az, amit önök
jóváhagytak december 24-én - lehet, hogy tévedek egy-két napot, de, gondolom, mindegy -,
az a 189 millió már nem él, ennél 60 millióval kevesebbet kapunk. Ilyen mértékű elvonás a
felsőoktatásban tudomásunk szerint nem volt - ez zárolás, de ebből nyilván elvonás lesz -, és
ez a 32 százalék messze meghaladja az átlagos 10 százalékos zárolást, de sajnos valószínűleg
nem lesz más megoldás, mint hogy ezt valamilyen formában túl kell élnünk. Ehhez még az is
hozzájárul - de ez nem a parlamenti bizottság hatásköre -, hogy mindig későn kapjuk meg a
költségvetési támogatást, körülbelül májusban; miközben decemberben megszületik a



- 9 -

parlamenti határozat, az első forintokat csak májusban kapjuk meg, mert a bürokrácia malmai
néha lassan őrölnek.

A kritikák közé tartozik - amelyeket én természetesen nem gondolok elhallgatni -,
hogy egyrészt vannak, megjelenhetnek érdekek, ellenérdekek. Ezt mindig könnyű mondani.
Most visszaélek a jelen lévő Ormos akadémikus személyével: a múltkor azt hallottam -
mindig vannak csatornák -, amikor az egri biológusbeadványt nem támogatta a MAB, hogy a
szegediek fúrták meg. Tisztelettel kérdezem: a Szegedi Biológiai Központ főigazgatójának
milyen ellenérdekeltsége van abban, hogy Egerben elinduljon egy biológia szak? Egyetlen
szempontja van: hogy a minőség érvényesül vagy nem érvényesül. Egyszerűen semmiféle
ellenérdekeltséget nem tudok kimutatni. És hasonló példákat lehetne még mondani.

A másik kritika a bürokrácia nagyságával kapcsolatos. Én most nagyon kértem azokat
a kollégáinkat, akik külföldön is kapnak ilyen megbízást, és részt vesznek akkreditációkban,
mondják el, milyen volumenű dokumentációval dolgoznak a kintiek - nem mintha nem tudtuk
volna -, és ugyanilyennel. Egy-egy beadvány 100-150 oldalt jelent, ennél kevesebből nehéz
megítélni a tényleges tartalmat és a feltételeket. Tegnap este óta van az európai uniós
elnökségünkkel kapcsolatban egy konferencia, a BGF-nek tartják, együtt vacsoráztunk
külföldi kollégákkal, akik közül az egyik elmondta, hogy Virginiában volt egy
tanulmányúton, ahol négy szak beadványa 2800 oldalt tett ki. Ehhez képest mi egészen szolid
adminisztrációval dolgozunk, ennyire viszont szükség van.

A harmadik kritikai elem - bizonyára másokat is lehet még mondani - az, hogy egy
kicsit erősen akadémiai szemléletűek vagyunk, tehát elméleti beállítottságú a MAB, a
klasszikus egyetemi nézőpontot érvényesítjük a főiskolai gyakorlati megközelítéssel szemben.
Ebben van igazság, én ezt nem tagadom, azt viszont világosan kell látni, hogy amíg
egységesek nálunk a szakok és azok a bizonyos képzési és kimeneti követelmények, addig
egységes kell legyen a MAB követelményrendszere is. Nem mondhatjuk azt, hogy másként
értékeljük Baját, mint az ELTÉ-t. Ha lesznek gyakorlati és elméleti jellegű szakok - nem kell,
hogy mind az legyen -, akkor ez megoldódhat és megoldódik, de érdekes módon éppen az a
szféra tiltakozik leginkább ez ellen, amelynek ez érdeke lenne, legalábbis az én meglátásom
szerint.

Végül hadd mondjam el azt, hogy az új törvénytől mi igazából csak annyit várunk,
hogy egyértelműen és pontosan fogalmazza meg ezeket az alapelveket, ennek a három
szereplőnek a feladatkörét, hatáskörét egy stratégiára vagy koncepcióra alapozva az egészet,
és utána azt mindenki tartsa be, mert pillanatnyilag ez nem minden esetben mondható el.

Összességében a felsőoktatásunk minőségéről azt tudom elmondani, hogy ugyanolyan
heterogén, mint mindenütt másutt, akármelyik országot nézzük. Én egy kivételt tudok
összesen: a 13 kiváló holland egyetem, mindenütt másutt nagy a szórás a minőségben,
Amerikáról nem is szólva, de más országokban is. Vannak kiváló intézményeink, a
kutatóegyetemek, de egyébként vannak nagyon jó főiskolák is. Azt kell tudomásul venni,
hogy addig, amíg egytizede érkezett a korosztálynak a felsőoktatásba - nyilván a legjobb
egytizede -, addig más volt a hallgatók hozzáállása, felkészültsége, ambíciója, és mióta
négytizede vagy közel négytizede vesz részt a felsőoktatásban, azóta ez értelemszerűen más
lett. Sajnos ezt el kell ismerni. A magyar felsőoktatás egésze nem tudta megtalálni ennek a
tömegoktatásnak a módszereit és eljárásait; reméljük, hogy most, amikor majd kialakul az új
törvény, ha nem is maga az, de a szükség, hogy itt most rendet kell teremteni e tekintetben,
vagy új alapokra kell helyezni, ez be fog következni.

Mindenütt Európában gond, nálunk is gond, hogy lassan végeznek a hallgatók, messze
nem az előírt idő alatt. Éppen tegnap hallottunk több ilyen előadást. Ez az egyik központi
kérdés, hogy túl sok időt töltenek el, ezzel is foglalkozni kell, és nálunk külön gond a
nyelvtudás kérdése. Nagyon sokan nem kapják meg a diplomájukat, miközben már
záróvizsgáztak.
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Szeretném hinni, hogy a magyar felsőoktatás minősége összességében ezzel együtt is
jó, de az a mondjam így, hogy kívánság, nem akarom mondani, hogy vád, hogy nincs magyar
felsőoktatási intézmény a legjobb 200 között nemhogy a világon, de még Európában sem, az
sok mindennel függ össze Többek között azzal, én gyűjtöttem adatokat, hogy nincs magyar
felsőoktatási intézmény a legjobban finanszírozott 500 intézmény között sem, és amíg ez nem
változik valamilyen formában, addig a minőség is csak mérsékelten változhat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselő hölgyek, urak dolga, hogy kérdéseket tegyenek
fel, megállapításokat fogalmazzanak meg. Farkas Gergely!

Kérdések, észrevételek, válaszok

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük szépen a
beszámolót a bizottság nevében és a saját nevemben is, nagyon részletes volt az előzetesen
kiküldött tájékoztató, és amit itt meghallgathattunk.

Az első, amire reagálni szeretnék, amivel ön befejezte a mondanivalóját, hogy a
tömegoktatás egyre jellemzőbb itt a magyar felsőoktatásban. Azon gondolkodtam most, hogy
alapvetően a MAB működése óta - gondolom én - a színvonal önöknél állandó, mind a
minőségellenőrzéseket tekintve, az új szakok indításánál, mind pedig azok felülvizsgálatánál,
idővel, ami kötelezettségük önöknek.

Akkor miként fordulhat az elő, és itt nem találom erre a választ, és ebben szeretném a
segítségét kérni, hogy a tapasztalat viszont azt mutatja, hogy egyre több szak indul, a meglévő

szakok egyre alacsonyabb színvonalon teljesítenek. Ennek köszönhető az, amit ön is említett,
hogy nem egytizede ennek a korosztálynak jár egyetemre, hanem most már egynegyede,
illetve négytizede, és ez egyre inkább növekszik.

Tehát valahol itt valami hibádzik, és ebben szeretném a segítségét kérni, hogy ha
önöknél nem változott a színvonal, amit megkövetelnek egy szak megindításánál, illetve egy
szak fenntartásánál, akkor hol van a hiba, a rendszerben vagy esetleg önöknél, bár ezt nem
hiszem, nem feltételezem, hogy önöknél lettek alacsonyabbak a követelmények. De
mindenesetre az tény, hogy kisebb tudással is be lehet jutni az egyetemekre, illetve olyan
diákok is tanulnak ott, akik kevésbé felelnek meg az egyetemi követelményeknek, és ezek a
szakok se követelnek meg annyit, mint korábban, és ezért tűrik meg, ezért lehetnek ott ezek az
egyetemisták, főiskolások.

Egy adatra szeretnék még rákérdezni. Itt a fellebbezéseket említette, hogy van erre
lehetőség. Körülbelül hány százaléka sikeres ezeknek a fellebbezéseknek, mit lehet erről
jutni? Hány százalék jut el mondjuk a harmadik szintre? Hiszen hallottuk, hogy van is olyan.

Érdeklődnék még, hogy a MAB és a kormány között van-e bármiféle konzultáció,
esetleg kikérték-e az önök véleményét itt az új felsőoktatási törvény kapcsán? Volt-e erre
lehetőségük, hogy elmondják, hogy önök miként is látják ezt az új, megalkotandó törvényt?

Érkezett egy olyan panasz hozzánk itt a MAB munkájával kapcsolatban, hogy formai
követelmények megváltozása miatt volt vagy kényszerült néhány intézmény újra kitölteni
azokat a dokumentumokat, amelyek az akkreditációhoz, illetve a minőségellenőrzéshez
szükségesek. Ezt panaszként említették nekünk.

Kérdésem a jövőre vonatkozóan, hogy hogyan tervezik ennek a hibának a javítását
vagy itt a változásokat, hogy ne kelljen ilyen pluszmunkával terhelni az intézményeket?

Illetve még szintén kíváncsiságból érdeklődnék, hogy az intézmények közül melyeket
tudná pozitív példaként felállítani, ahol a legmagasabb arányban feleltek meg az indítandó
szakok a követelményeknek, illetve a negatívakra is kíváncsi lennék, hogy mely
intézményeknél volt sajnálatos módon probléma a követelményekkel. Illetve még egy utolsó
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kérdés, hogy a MAB jogosítványait tekintve milyen észrevételeik vannak, amelyeket az új
felsőoktatási törvény tervezete tartalmaz? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lehet úgy is, hogy külön-külön, vagy összegyűjtjük, elnök úr, rád bízom,
hogy hogyan akarod.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke:
Akkor talán szívesebben mondanám rögtön. A tömegoktatással kapcsolatban, illetve
egyáltalán a színvonallal kapcsolatban. Az akkreditáció egy minimumszintet jelent, hogy
valaki megfelel egy meghatározott minimumnak, azon felül nem értékelünk. Tehát ez a
minimumszint olyan, ami azért remélhetőleg összességében jó oktatást és végül is jó
felkészültségű diplomásokat jelent, de azon felül egészen nagy különbségek lehetnek, mert ez
a rendszernek a lényege. Ez kétségtelen, hogy változtatható lenne, de nem ez az európai
gyakorlat, tehát mindaz, amit mi látunk és gyakorolunk, az nem az. Valamikor volt - ha
véletlenül valaki megnézte az előzőt – négy kategóriája a MAB minősítésének, de ezt, nem
egyezve az európai gyakorlattal, megszüntettük.

A hiba: most nem leszek nagyon elegáns, azt kell mondanom, azt szeretném hinni,
hogy mi nem engedtünk a követelményekből. Én magam is írtam ezelőtt két évvel a MAB
tagjainak, amikor ilyen érzésem volt, hogy ha 200 centiméterre tettük a lécet, akkor azt 200
centiméteren kell átugrani, se mellette, se alatta, se annak lehúzásával nem lehet, és érezhető

volt, hogy ezt megértették a MAB tagjai. Tehát látjuk a 200 centimétert, de hogy ki ugrik 240-
et, ezt ebből nem tudjuk megmondani, de 180-at nem ugrik senki, mert az leveri a lécet.

A gond ott van, hogy mi csak a személyi, illetve a tartalmi feltételeket nézzük, de hogy
milyen hallgatósággal, és ezzel a bizonyos négytizednyi hallgatósággal dolgozik egy-egy
intézmény, e tekintetben vannak nagy különbségek az intézmények között. Van, ahol 400
fölött van a ponthatár, és akkor ott nyilvánvalóan a minőség olyan, és van ahol – különösen
nem szimpatikus szakokon – 240 a ponthatár most már, sőt 200 volt a ponthatár. Azzal a
hallgatósággal, aki hármas volt körülbelül úgy általánosságban a középiskolában, nem lehet
igen színvonalas vagy jó színvonalú oktatást végezni, miközben a dokumentáció jó volt, mert
a tartalmi kidolgozottsága az anyagnak jó, a személyi feltételek lényegében megvannak, az
infrastrukturális feltételek megvannak, de a hallgatóság e tekintetben nem megfelelő, ezért
mondom, hogy nem vagyok nagyon elegáns, de ez kétségtelen tény. És amit nagyon sajnálok,
ezt elmondtam többször is a Rektori Konferenciának, én tudom, hogy a hallgatószerzés
érdekében történik ez, de a ponthatárt fel kellene emelni, talán most már a 240 viselhető lesz.
Nem azért, mert 240 ponttól kezdve garancia van a jó hallgatói minőségre, hanem üzenet van
ebben, hogy mit üzenünk, hogy ide bejuthat bárki, akinek kedve van, vagy ide az juthat be,
aki a középiskolában teljesít. Ezért kellene az emelt szintű érettségi is. Nagyon fontos az
emelt szintű érettségi a standardizált követelményrendszer miatt, de a szememben az üzenet a
legfontosabb, hogy tessék arra készülni, hogy a felsőoktatásba bejutni és ott tisztességesen
megélni csak akkor lehet, ha teljesítünk.

Ez nincsen meg teljes mértékben, én itt látom a probléma gyökerét. Van még gond
természetesen, de nem akarok belemenni, az egész bolognai rendszer kialakításában az nem
jól sikerült, hogy az egyetemi képzés anyagát nagy hányadban belezsúfoltuk az egész
felsőoktatási alapképzésbe. Itt az alapképzés így most mindenki számára túl nagy
követelményt jelent, innen van ez a nagyon elhúzódó tanulmányi rend. Ezt tudom erre
mondani.

A felülvizsgálati kérelmek körülbelül egynegyedét tudja támogatni vagy szokta
támogatni, ez statisztika és nem valamiféle irányszám. Tehát nincs olyan, hogy most már
eleget támogattunk, ideje lenne már nemet is mondani, a felülvizsgálati kérelmek egynegyede
kap támogatást a bizottság részéről. Az utána következő, a harmadik szinten, és azt gondolom,
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hogy ez összességében elfogadható, még akkor is, ha idealista lennék, akkor azt mondanám,
hogy senki ne kapjon támogatást, de nem szólunk bele. Én csak a legvégén tudom meg, hogy
mit döntöttek, mert a testület tevékenysége abszolút független a felülvizsgálati bizottságtól,
tehát ők ezt külön csinálják, és semmilyen befolyásunk egymásra nincsen, sem oda, sem
vissza.

A harmadik szinten egyszer volt egy drasztikus lépés, amikor az alapszakok
indításánál 81 alapszak-kérelemre mondta azt a MAB 2005-ben, hogy nem jó, és az akkori
miniszter 41 esetben azt mondta, hogy mégis indítható korlátlan időre, a többi esetben pedig
véges ideig, és két év múlva egy ilyen monitoringra van szükség. Ez volt az az eset, amikor a
harmadik szint igazán beleszólt, űberelte vagy felülírta a MAB véleményét. Nem tudom, hogy
jó volt-e, de most már egy kicsit messze vagyunk ettől, kár volna részleteiben belemenni.

A MAB és a kormány, a minisztérium között folyamatos konzultáció van, minden
ülésünkre meghívjuk a minisztérium képviselőjét, számos esetben el is jönnek. Az Ftv.
tervezetéről mi tudtunk véleményt mondani, de azt kell mondanom, hogy arról a bizonyos
november 4-ei változatról, ami nem törvény volt, még csak koncepció, az egész szférához
hasonlóan nekünk is rossz volt a véleményünk.

Számos kritikai elemet megfogalmaztunk, és - még egyszer mondom - soha nem azért,
mert a MAB-ot féltettük, mi 19-en túléljük ilyen vagy olyan formában, nem erről van szó;
kifejezetten arról van szó, hogy a felsőoktatás minősége érdekében az a tervezet nem jó
irányba mozdította el a dolgokat. Hogy a mostaniban mi van, azt nem tudom. Nem tudom,
önök mennyire tudnak valamit a tervezetről, amely holnap - ezt nagyjából lehet tudni - a
kormány elé megy. Mi semmit nem tudunk róla, tehát nem tudok véleményt nyilvánítani,
mert semmilyen információm nincs, hogy mi van benne. Ha lesz, és talán azt a jövő héten
megkapjuk, akkor természetesen fogunk véleményt mondani, addig nem lehet ilyen
véleményt mondani.

Azt gondolom, nem gondolom, tudom, hogy a formai követelmények akkor változnak
leginkább, ha az intézmények azt kérik, hogy pontosítsunk és részletezzünk. Ez egy érthető

kívánság, részben legalábbis, mert azt szeretik, hogy van 25 szempont, és akkor végigmennek
rajta, hogy ezt teljesítettük, ezt teljesítettük, tehát ilyen checklistszerűen, és ez minél inkább
részletező legyen. Ezen belül itt-ott változtatunk. Egyrészt a törvény azt mondja, hogy csak
egy év múlva léphet életbe, tehát ez már nem lehet így aktuális. Másrészt pedig a
szövegszerkesztő korszakában nem olyan nagy nehézség, ha most valamiért át kell rendezni,
vagy még egy szempont szerint ki kell egészíteni egy beadványt. Én tehát tudom, hogy van
ilyen, de azt gondolom - tényleg nem elhárítva a kritika jogosságát, mert azt, írom is, vállaljuk
és tesszük -, úgy vélem, hogy ez nem számottevő probléma. Egyik-másik intézmény ezt úgy
élheti meg, hogy ez történik, de nem vélem azt, hogy ez jelentős tényező lenne.

Pozitív és negatív példák. Én most csak negatívot mondok kettőt. Az egyik, hogy
amikor az ELTE, a legjobb, a number one-nak, bocsánat, elsőszámú intézménynek számító
egyetemünk intézményakkreditációjára került sor tavaly, akkor a 8 évvel ezelőtti
intézményakkreditáció dokumentumait nem találták meg. Akkor már világos, hogy az nem
hasznosult, azt nem vették semmihez alapul - nem magyarázom. A másik példám - kettőt
mondok -, akik nagyon sokat panaszkodnak ebben az értelemben, a Gábor Dénes Főiskola és
a Tomori Pál Főiskola Kalocsáról. Számos beadványukat nem támogattuk, nincs meg,
legalábbis nagyon nehezen alakul az az oktatói gárda, amelynek a közreműködésével vagy
amelyre alapozva a beadványaikat támogatni lehetne. Külön is megkerestek a kalocsaiak, de
én nem tudtam mást mondani: ilyen elfogultság a MAB-ban nincs, hogy önmagában Kalocsa
bárkinek is ne tetszene. Jó, ha annak a régiónak is van egy felsőoktatási intézménye, de az a
jó, ha jó felsőoktatási intézménye van, ha arra azt mondtuk, hogy nem, arra csak azért
mondtuk azt, mert a minőséget nem találtuk olyannak. A Gábor Dénes Főiskolán pedig -
amely főleg az informatikára szakosodott - úgy gondolják, hogy minden területen az
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informatikának akarnak igazán jók lenni, ami eddig rendben is van, de éppen a legutóbbi
ülésünkön fogalmazott úgy az előterjesztő, hogy ez a beadvány már érezhetően jobb az
előzőnél, de még mindig nem éri el azt a szintet, ez a gazdaságiinformatikus-képzés volt,
amire azt lehetne mondani, hogy igen. Egy jó szakfelelőst megszereztek - az szokott lenni,
hogy ilyen szakfelelősöket vagy oktatókat szereznek az intézmények innen-onnan, ami persze
érthető, meg talán így is működik normális helyen is -, de még mindig nem jött össze az,
amire szükség van. Úgyhogy ezt ilyen formában… Nem tudom, hogy ilyenre gondolt-e, de
azt tudom mondani, hogy ilyen példák vannak, vagy nem szégyellek ilyen példát megnevezni,
tehát tételesen, név szerint is megneveztem.

A MAB jogosítványairól azt gondolom, hogy azt kell a felsőoktatási törvénynek
tartalmaznia, hogy világosan váljon el az előbb többször is emlegetett hatósági feladat, az a
minisztériumé, a licencing, és nem lehet a minisztériumé az accreditation, az akkreditáció,
mert az akkreditáció csakis szakmai értékelés alapján hozott döntést jelenthet, ha ehhez nincs
- és nem kell legyen - a minisztériumnak szakmai apparátusa 14 képzési területen. Mi
1200 szakértővel dolgozunk, az akkreditációt csak ilyen szakértelem alapján lehet kimondani.
Ettől még el tudom fogadni, hogy a minisztérium másként dönt, mert azt gondolja. Hogy a
legutóbbi példát mondjam, mert ennek sajtóvisszhangja is volt -: a Debreceni Egyetemen
minden hagyomány nélkül megszervezendő és kicsit összetrombitált sportszervezői szakot mi
nem tudtuk támogatni, és ha most azt látja a minisztérium akármilyen behatásra, hogy de igen,
Debrecenben feltétlenül kell sportszervezői szakot indítani, mert az egy sportváros, akkor úgy
döntött a minisztérium. Az egyetlen, amivel kapcsolatban nekem itt most, ha úgy tetszik,
fenntartásom van, hogy akkor ennek alapján - mert ez a történet így szólt - nem kell vagy nem
szabad azt mondani, hogy akkor felül kell vizsgálni a MAB tevékenységét az új felsőoktatási
törvényben. Nagyon rossz lenne, ha lokális érdekek alapján kellene a MAB tevékenységét
kialakítani az új felsőoktatási törvényben, azt csak az ország és a felsőoktatás érdekében lehet
megfogalmazni. Azt szeretnénk, hogyha a törvény ezt tenné. Köszönöm.

Ormos Pál akadémikus szeretne szólni.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

Dr. Ormos Pál (Magyar Akkreditációs Bizottság) kiegészítése

DR. ORMOS PÁL (Magyar Akkreditációs Bizottság): Tisztelt Bizottság! Én csak ki
szeretném egészíteni azt, amit az 1. ponthoz Bazsa elnök úr egyébként már elmondott, tehát
hogy milyen ellentét feszül a között, hogy a MAB tartja a színvonalat, hogy úgy mondjam,
miközben a felsőoktatás színvonala esetleg csökken. A MAB, az Akkreditációs Bizottság a
feltételek teljesülését tudja nézni, tehát hogy egy szaknak az oktatói rendelkezésre állnak-e,
hogy az anyag jól van-e összeállítva, és így tovább, tehát hogy az illető egyetem alkalmas-e
egy bizonyos szaknak az oktatására, de aztán hogy azt hogy oktatja, arra már sokkal kevesebb
befolyása van. És sajnos az egyetemek abban érdekeltek, hogy minél több diákot vegyenek
fel, akár a színvonal csökkentése árán is, mert hiszen a finanszírozás a diákok számára
arányos, tehát ez a felvételnél is érvényesül, és később, az esetleges kiesésekkor is érvényesül,
tehát nem érdeke az egyetemnek, hogy megszabaduljon a nem teljesítő diákoktól. Szerintem
ez a finanszírozási alapelv nagyban hibás abban, hogy csökken a felsőoktatás színvonala, és
nagyon remélem, hogy az új felsőoktatási törvényben ez a fejkvóta néven elhíresült fogalom
sokkal kevésbé lesz fontos, mint eddig volt. Ezt szerettem volna hozzáfűzni.

ELNÖK: (Dr. Szántó Tibor jelzésére:) Tessék parancsolni!
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Dr. Szántó Tibor (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) kiegészítése

DR. SZÁNTÓ TIBOR (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság): Ha szabad,
szintén egy kiegészítésem lenne, továbbgondolva ezt a gondolatot, és azt hiszem, hogy egy
talán nem jelentéktelen jelenségre is szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét. A MAB-
nak az a feladata, hogy amikor egy intézmény egy szakot akar vagy tervez indítani, akkor
véleményezzen egy beadott anyag alapján. Tegyük fel, hogy ez megtörténik, jó a beadvány, és
a MAB támogatja a szakot, a szakot elindítja az adott intézmény. Igen ám, de az intézmény,
döntően költségvetési megfontolásokból viszonylag rövid időn belül úgymond lecseréli az
oktatógárda egy részét, a magasan kvalifikált oktatókat fiatalabb, olcsóbb tanerővel
helyettesíti - és számos ilyen visszajelzést kaptunk. Ilyenkor - és ez kapcsolódik az ön által
feltett utolsó kérdéshez is, hogy a MAB hatásköre esetleg hogyan alakuljon az új felsőoktatási
törvényben - sajnos egy kicsit ingoványos a terület, hogy mit is tehet a MAB. Előfordult
néhány ilyen eset, egyértelmű visszajelzést kapott a testület arról, hogy ilyen intézkedések
történtek bizonyos szakokon bizonyos intézményekben. A MAB ekkor újra megvizsgálta a
helyzetet, és azt találta, hogy ez bizony már nem felel meg az eredeti felállásnak. De miután a
törvény jelenleg ötéves ciklusban írja elő az akkreditációt, és egy kicsit szürke zóna, hogy mit
tehet a két ötéves szélső pont között a MAB, ezért nehezen tudja megtalálni azt az igazi
mozgásterét a MAB, hogy ezeknek a minőségileg romló képzéseknek valahogy elejét vegye.

Ha szabad javasolni a tisztelt bizottság felé, én azt kérném, hogy az új törvény erre
egyértelműen térjen ki a MAB vonatkozásában - nevezetesen ezt nemzetközileg úgy szokták
mondani, hogy monitoreljárások -, tehát legyen módja a MAB-nak arra nézve, hogy
egyértelmű minőségromlás esetén a normál akkreditációs ciklus szélső pontjai közötti időben
is tehessen javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Arra a jelentés vagy a beszámoló is felhívja a figyelmet, hogy a
20 évvel ezelőtt létrehozott MAB alapvetően ma is a bemeneti akkreditációra fókuszál, ehhez
van joga, erre épül az egész rendszere. Én talán 10 évvel ezelőtt Róna-Tas Andrástól
hallottam, hogy sürgető lenne a folyamatakkreditáció szabályainak, feltételeinek a kiépítése
mind a MAB-on belül, mind a felsőoktatási törvényben.

Amit a Gergely említett, hogy a gyerekek hány százalékát vesszük fel, az csalóka,
mert a hallgatók 40 százaléka lemorzsolódik. Tehát amiben a magyar felsőoktatás ma a
legnagyobb tartalékot rejti, mondjuk így: a legpazarlóbb, az az, hogy a gyerekek 40 százaléka,
a felvett fiatalok 40 százaléka sikertelenül jár felsőoktatási intézménybe.

Ennek feltehetően sok oka van. Talán az egyik hozzákapcsolódik a MAB
tevékenységéhez is. Ez a szakok szétaprózottsága, illetve a szakok nagy száma. Ha a
jelentésben szereplő táblázatot jól adom össze, akkor 520-ra tehető az alapszak, a mesterszak,
az osztatlan szakok összessége, és akkor ehhez jön még 169 doktori, amit azért nem lehet
mechanikusan összeadni az előzőekkel.

Ebben feltehetően nem a MAB a felelős, sőt nem feltehetően, hanem bizonyosan nem,
hiszen ő a szükségességet nem vizsgálja, hanem a megalapozottságot vizsgálja, de hogy kell-
e, az elvileg - valamikor még volt egy ilyen szerepfelosztás – az FTT dolga volt. Nem tudom,
hogy az elmúlt tíz évben ez hogyan tűnt el ez a fajta szerep, de hogy nem tölti be ma senki
vagy nem jól tölti be, az a számokon látszik. Tehát az, hogy egy szak indítása társadalmilag, a
tudomány szempontjából, munkaerő-piaci szempontból indokolt-e, szükséges-e, azt ma nem
vizsgálja érdemben senki. Lovak közt a gyeplő, és így jutunk ehhez az 520-as számhoz. Hogy
látják ezt? A másik ló a szekér elől mikor kószált el?

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke:
Lépésről lépésre, de azért elkószált. A különböző törvénymódosításoknál mindig sikerült
valamit ebből az FTT-hatáskörből lefaragni. Én személy szerint ennek abszolút nem örülök,
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és ha a 41. oldal utolsó mondatot, az egész anyag utolsó gondolatát nézzük, abban az áll, hogy
az új törvény állítsa vissza a két országos felsőoktatási testület logikus funkcióját, szakok
létesítése és indítása ügyében a MAB a minőséget, az FTT a társadalmi indokoltságot és
szükségességet értékelje. Azon túl, hogy ezzel abszolút egyetértek, és most ki is fejeztem,
nem tudok mást mondani. Az elkószálás részletei pedig kideríthetők, ha valaki a
jogszabálygyűjteményben nézi, hogy hogyan alakult a törvény egyik-másik pontja e
tekintetben.

Az FTT erre kész is és szándékozna is, de nem kapott erre jogosítványt. Hogy az új
törvényben mi lesz, ezt nem tudom megmondani, de ha a bizottság úgy látja, nyilván
lehetősége van, hogy ezt megfogalmazza és belefogalmazza. Még egyszer mondom: én
nagyon fontosnak tartanám, mert azok a számok tényleg nagyok és mi érezzük és látjuk, hogy
elszaporodott. Nem annyira, mint az eredeti főiskolai, egyetemi képzési rendszerben volt, de
azért túlmentünk most is azon, amit terveztünk vagy gondoltunk, és több lett a szak és több
lett a szakindítás. De az intézmények a hallgatóért mindent megtesznek, igazolnak és
szerződtetnek kiváló embereket, és amikor mondjuk a gyöngyösi főiskolán megjelenik három
akadémikus, mint oktató, miközben az egyik az Akadémia főtitkára, a másik Szegeden az
SZBK-ban akadémikus, a harmadik pedig itt Pesten, akkor a MAB nem tud mit mondani.
Nem lehet azt mondani, hogy ezek az akadémikusok nem alkalmasak az adott szak oktatására.

Hogy ebből mi lesz a valóságban aztán, azt nem tudom megmondani, de amikor
megjön a beadvány, akkor ez így néz ki.

Ahogy elnök úr is említette, igen, Ormos professzor is ezt mondta, és ezt világosan
láttuk és látjuk, hogy a bemeneti feltételekről a kimenet vizsgálatára kellene koncentrálni. Ez
a szándék megvolt a MAB-ban, de jött a Bologna-rendszer. Akkor megszűnt minden régi
szak, és a rengeteg új szakot – most tényleg rengeteg lett belőle – nem lehetett kimeneti
alapon vizsgálni, ott csak azt lehetett nézni, hogy az új elképzelések most egy bizonyos
minimumfeltételnek, tartalmi, személyi, infrastrukturális szempontból megfelelnek-e. Tehát
itt egyszerűen kényszerítve volt a MAB arra, hogy a bemeneti feltételeket nézze.

Már említettem három párhuzamos szakakkreditációt, ott már néztük a kimeneti
eredményeket is, ennek egy mostani években divatossá vált – és tényleg több, mint divat –
fontos kifejezése, a „learning outcome”, a kimeneti követelmények vizsgálata tényleg előtérbe
került. Elmondtam, hogy a művészeti képzésnél azt láttuk, hogy nem jó a kimenet, mármint
nem én, mert én vegyészként ehhez aztán semmit nem értek, de az illetékes szakbizottság,
Dobszay László vezetésével azt mondta, hogy nem elég, nem jó, úgyhogy két év múlva
nézzük meg újra. Megmondtuk konkrétan, hogy hol a probléma, min kell segíteni, min kell
javítani, és ősszel menni fog a MAB és meg fogja nézni.

Tehát átmentünk a kimenet felé. Az informatika egy sajátos helyzet, ahogy a
szakemberek értékelték, és nagyon megnézték a bemenetet, és ami átment és végül is
működik, azt most úgy találták, hogy rendben van. Az agrárterületen, ha azok az
előrejelzések, hogy nem lesz ez a helyzet, mármint nem lesz minden rendben, Balázs Ervin
akadémikus vezeti ezt az elég széles körű szakértői csoportot, tehát most már ott tartunk, hogy
tényleg a kimenetet nézzük, de ez a három példa még nem vált annyira általánossá. Bemenetet
már nem is nagyon kell néznünk, hiszen most már mondtam a példát, 4 hónap alatt jött 15
szakindítás. Ez a korábbi – látható a táblázatokban – 150-200-as számhoz képest most már
nagyon a lecsengés jele.

Nem tudom, hogy a törvénybe ilyen meredeken be lehet-e tenni, van egy diplomás
pályakövető rendszer, ami a végzettek további elhelyezkedését, karrierbeválását, fizetését és
elégedettségét méri, mármint a munkáltató és a munkavállaló oldaláról is. Ez fontos és jó, bár
nagyon kis hatásfokkal működik. Nagyon melegen javasolnék egy hallgatói pályakövetési
rendszert, hogy mit csinál a hallgató bent, mert nem olyan ütemben halad. Ez nem magyar
jelenség, én tegnap hallottam, hogy Hollandiában is 30 százalék fölött van a dropout, tehát a
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kiesés, tehát ez a tömegoktatás óhatatlan velejárója, lehetne ezt elvileg, gyakorlatilag szépíteni
is és jobbítani is, de nem könnyen megy. Már elnézést, de én el szoktam mondani, mert van
benne persze egy kis személyes büszkeség, már amennyire ez személyes. Mi 19-en
iratkoztunk be ’58-ban a Kossuth egyetem vegyész szakára, és ’63-ban az a 19 ember végzett.
Nem 19, az a 19. Ez akkor sem volt egészen általános, de azért nem volt elképzelhetetlen.
Ilyen ma egyszerűen elképzelhetetlen! Nem kellene bennünket így követni, nem is szép, hogy
ezt mondom talán, elnézést érte, de ez most már nagyon nem megy. Ha a hallgatói
pályakövetési rendszert kialakítaná a magyar felsőoktatás, és ebben akár a törvény is legalább
egy mondat erejéig segíthetne, akkor elkezdenének az intézmények azzal foglalkozni, hogy
mit csinál és miért csinálja azt a hallgató, amit éppen csinál, vagy amit nem csinál, mert
többnyire azzal van baj, amit nem csinál.

Tehát ha ebben lehetne lépni, én ezt nagyon fontos dolognak tartanám, mert sokat
segítene a felsőoktatásunk minőségén és eredményességén egyaránt.

ELNÖK: Ez ’69-ben volt? (Dr. Bazsa György: Nem, ’58-ban kezdődött és ’63-ban
végződött.) Akkor még könnyű volt azt csinálni.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke:
Nyilván ez az egyik oka, bár hozzátehetem, hogy a 19-ünkből 7-nek volt értelmiségi a szülője.

ELNÖK: Nem a személyes könnyűséget mondtam, hanem a csábítások irányát.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke:
Szóval nem úgy voltunk kiválogatva, hogy csupa professzor-gyerek volt.

ELNÖK: Hiller István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én először is nagyon jó dolognak tartom és
helyesnek, hogy az oktatási bizottság foglalkozik és tárgyalja az Akkreditációs Bizottság
majd’ egy évtizedet átfogó beszámolóját. Én úgy az írásos összegzést, mint az itt kialakuló
inkább beszélgetést, mint vitát, a magyar felsőoktatás egészénél fontosnak tartom. Jellegénél
fogva ez egy értékelés, egy beszámoló, arról tud szólni, hogy mi történt és ebből
tapasztalatokat levonni, hiszen hivatalosan erről az új, készülő törvényről, még pontosabban
annak valamiféle leírt változatáról nem lehet tudni.

Ezért most nem is arról beszélnék, hogy milyen lesz a jövő, legalábbis direkt módon
nem arról, hanem arról a tevékenységről, amelynek a tapasztalatait így vagy úgy mindannyian
láthattuk és értékelhettük.

Először is az, amit az Akkreditációs Bizottság végez, annak a színvonala és az a
vállalás, amit az elnök úr a jelen lévő tagokkal és a jelen nem lévő tagokkal együtt képvisel,
én ezt minden minőségemben nagyra értékeltem és fontosnak tartom. Úgy láttam, nem
egyetemi oktatóként, hanem a kormány tagjaként, hogy ezzel úgy általában mindenki
egyetért, kivéve, ha az ő intézményét érinti ez a minőségvizsgálat.

Akkor egészen fura érdekek találkoznak, és elsődleges céljuk a mindenkori aktuális
miniszter dolgozószobájába egy kisebb, ez azt jelenti, hogy 10 fő alatti, vagy tekintélyesebb,
ez már egy, a polgárságnak, a helyi polgárságnak a jelentősebb részét magába foglaló
delegáció bejuttatása. Itt aztán a mechanizmusok, amelyek papíron leírásra kerültek,
törvénybe foglaltattak, működési szabályzatban rögzíttettek, egészen sajátos utat vesznek, és
az ember próbálja akár a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjaként, elnökeként, akár a
köztársaság minisztereként ezt így vagy úgy tartani. Ennek a tartása egyenetlen, akármelyik
oldalt vizsgáljuk, és itt most nem a szándékról, hanem a gyakorlatról van szó. Van, amikor
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olyan időszakokat él az országunk, hogy a delegációtermő képessége magas fokon áll, akkor
az ország minden részéből boldog-boldogtalan egyfajta népképviseleti járást gondol
föltételezni és megvalósítani az érdekeit. Ebben, azt kell mondjam a tapasztalataim szerint, a
MAB példásan tartotta a törvényben rögzített kötelezettségét, más tekintetében létének az
értelmét, amiért van, de azt mondhatom a bizottság tagjainak és a jelenlévőknek, hogy ez egy
cudar nehéz feladat. Úgy általában könnyű, konkrétan meg nagyon-nagyon nehéz. Nyilván
van egy része, ami a helyi akkreditációs munka, és van egy, a döntési mechanizmushoz
illeszkedő része. Minél inkább intézmény- és minél inkább személycentrikus, annál nehezebb.
Ezért az általánosságokban való fogalmazás sajátosan igaz is lehet, egy beszámoló
értékeléséhez meg egyáltalán nem garantált, hogy a valóságot nyújtja.

Az, ami az elmúlt évtizedben a magyar felsőoktatásban történt, az a jelentős
átalakulás, a Bologna-rendszerre történő átállás, ami az Akkreditációs Bizottságtól időnként
mennyiségében is olyan feladatokat rótt, más tekintetben meg kívánt, amikor egész
egyszerűen az időfaktor veszélyeztette a minőségi munka tartását, ezt is, azt gondolom,
elsősorban azokban az esetekben, akár a mesterszakok akkreditációjának szezonjára
gondolok, akár az alapképzések elindításánál, én nagyon fontosnak értékeltem, úgy láttam,
hogy az esetek döntő többségében jó. Tökéletes nincs, és nem is lehet ezt se számon kérni, se
azt gondolni, hogy így van. Az intézmények és az oktatók a saját érdekeik érvényesítésében
egészen Közép-Európára jellemző szellemességgel tudnak megoldást kínálni, amire
paragrafus nem tud biztonságot nyújtani és adni, mert formailag éppenséggel minden
feltételnek megfelelnek, hogy az milyen színvonalban történik a későbbiekben, azt meg előre
nem lehet megmondani.

Mindenesetre az elgondolkodtató, hogy a felsőoktatásunk bolognai átállása az
akkreditációval együtt, valamint a mesterszakok elindítása több közép-európai országban
egyfajta példa, ami nem feltétlenül csak a pozitívumokat jelenti, hanem mivel előbb
megcsináltuk, mint a többiek, ebből tapasztalni akartak. Én pont erre a részére vagyok
kíváncsi, hiszen a nemzetközi Bologna-bizottság legutóbbi manchesteri döntése alapján 2010
tavaszán Bécs és Budapest tartotta azt a nagy konferenciát, ahol a bolognai tagállamok
mindegyikének oktatási vezetése összegezte a tapasztalatait. Ebben az akkreditációnak
jelentős rész jutott. Azt szeretném megkérdezni a bizottság elnökétől és tagjaitól, hogy az a
felvetés, amely szerint a magyar akkreditációs bizottságokban, a látogatóbizottságokban is, és
nem csak a legfelső grémiumban, meghatározott arányban külföldi, elismert oktatók,
szakemberek szerepeljenek, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi megítélése, képe
alakuljon azáltal, hogy az akkreditációban, a látogatóbizottságokban az adott terület külföldi
szakértője is benne legyen, kizárólag anyagi kérdés-e, és mennyiben látszik
megvalósíthatónak. Illetve az Akkreditációs Bizottság nemzetközi kapcsolatai elsősorban az
Unióban hogyan alakultak? Számos esetben, tudom, mi kértünk tapasztalatot, máskor meg
tőlünk akartak tapasztalatot nyerni. Ez a beszámolóhoz érdemes és érdekes lehet.

Összegezve - mivel többet nem kívánok a beszámolóhoz hozzászólni - úgy a
beszámoló anyagát, szövegét, mint azt a tevékenységet, amelyet nem könnyű emberek
mellett, nem könnyű feltételekkel végzett az Akkreditációt Bizottság, nagyra értékelem, és a
továbbiakban is minden jót kívánok a munkához.

ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr, parancsolj!

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Köszönöm szépen
a szót is és az elismerést is. Hiller képviselő úrnak nyilván nagy tapasztalata van az
oktatásügy irányításában is és ezzel kapcsolatban a felsőoktatásban és a MAB
tevékenységének az értékelésében is; jólesett ezt hallani - azt hiszem, ez megbocsátható
emberi elfogultság vagy tulajdonság. Egyetértek vele mindenben, azt kell mondanom, a
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protekcionizmus kapcsán is. Hozzám delegációk nem jöttek, de személyek azért elég gyakran.
Olyan nincs, hogy én valakit nem fogadok, ez természetes, akárki is jelentkezik. Mindenkinek
megígértem, hogy korrektül és tárgyilagosan bíráljuk el a beadványt és az ügyet - ezt
tartottam is -, ennél többet soha nem ígértem, és soha nem tettem. Nem volt olyan ügy, nem
tud mondani, azt gondolom, a két ciklus alatt egyetlen plénumtag vagy szakbizottsági elnök
sem olyat, hogy én interveniáltam volna náluk, hogy erre menjünk vagy azt tegyük meg. Azt
tették, amit szakmai meggyőződésük és az etikai kódex aláírásával a vállalásuk is
megkövetelt. Maximum utólag kértem bizonyos tájékoztatást, de ez már a döntés után volt,
hogy az érintetteket egy kicsit részletesebben vagy közelebbről tudjam tájékoztatni. Ezt, amíg
a MAB elnöke vagyok, nem is kívánom megváltoztatni, és remélem, hogy ez így van rendjén.

Igazából csak a kérdésre térnék ki, amelyet a képviselő úr feltett. A MAB-ban az új,
legutóbbi törvénymódosítás után van már egy nemzetközi szakértő, hivatalosan annak kell
minősíteni: a kolozsvári egyetem rektorhelyettese - aki magyarul beszél, ennek következtében
persze semmiféle nyelvi probléma nincsen -, Magyari Tivadar, még a neve is ez, úgyhogy
minden stimmel. Azért azt meg kell mondanom, hogy az ő megjegyzésein, észrevételein
látszik, hogy nincs teljesen benne a magyar felsőoktatásban, és az nem ugyanolyan, mint a
román felsőoktatás, bár annyira nagyon nem különböznek egymástól, nyilván Bologna-
rendszer van ott is, itt is, ők egy kicsit más felfogásban tették ezt meg, mindenre ráfogták,
hogy Bologna I. szint, és minden intézmény egyetem lett, szóval azért nem volt az olyan
egyszerű odaát. Ezt kell mondanom, bocsánat - és ennek semmiféle pejoratív tartalma nincsen
-, és két ok miatt merem ezt mondani: egyrészt mert feloszlatták az előző román MAB-ot,
amit Aracisnak hívnak, a kormányzat vagy a parlament, mert elengedte a gyeplőt, és ott aztán
végképp elment a gyeplő, valami 60 orvosképző hely jött létre, meg ilyenek, és újjáalakította,
és utána azt írta le a törvény, hogy ha 2010-is ez az Aracis nem lesz nem is az ENQA, hanem
egy Register nevű, hasonló követelményeket állító európai listának a résztvevője, akkor ezt is
megszünteti. A másik szempont, amiért ezt tudom mondani, hogy végül is összeszedték
magukat - elnézést ezért a fogalmazásért. Az ENQA-tagsághoz nekik az kellett, hogy egy
nemzetközi látogatóbizottság értékelje a munkájukat. Én az ENQA felkérésére ennek az
elnöke voltam, és láttam közelről, hogy mit tesznek - most már rendesen teszik, már úgy
teszik, ahogy azt európai felfogásban tenni kell, és ezért meg is kapták a tagságot, és meg is
maradtak, nem oszlatta fel őket a parlament 2010-ben, de tennivalójuk azért még van nekik is,
nekünk is, és nem akarok most összehasonlítást tenni.

Szóval ilyen szempontból azt mondom határozottan, hogy nem az én esetem miatt,
Szántó Tibor 6 évig volt - és erre nem is hiszem, hogy van példa - az ENQA alelnöke. Ez egy
39 szervezetet tömörítő, igazából európai minőségbiztosítási szervezet. Ezt támogatták a
miniszterek is a Bologna-nyilatkozatot követő konferenciákon, és mások is egyrészt tagok
különböző bizottságokban, tehát bennünket rendszeresen kérnek. A jelentésben is szerepel,
rendszeresen jönnek hozzánk látogatók más országokból és kérdezik, hogy hogyan csináljuk,
mint csináljuk. Most is jönnek majd lettek, már voltak és jönnek litvánok, szerbek és mások
is. Tehát ilyen értelemben abszolút aktív részesei vagyunk és kölcsönösségi alapon, szóval
nem az a „one way” típusú, csak egy irányú kapcsolatrendszer az európai minőségbiztosítási
rendszerekkel, és azt hiszem, hogy ezt teljes egyértelműséggel lehet kijelenteni.

Van egy nemzetközi tanácsadó testületünk is, ahogy írom, akik évente egyszer
eljönnek, és nem akárkik jönnek el, mondjuk az egész ENQA alapító elnöke vagy az Európai
Egyetemi Szövetség alapító elnöke, Eric Froment, tehát a legkiválóbbak vállalták azt, hogy
jönnek. Ha valaki ezt vállalja, az azért azt jelenti, hogy mégiscsak elismeri valamilyen
mértékben és nem is kis mértékben annak a testületnek vagy szervezetnek a tevékenységét, és
ez jólesik nekünk, egyértelműen ezt tudom mondani.

Hogy külföldi szakembereket bevonni, ennek meghatározó módon nyelvi okai vannak.
Abban a pillanatban, ha azt kell mondani az intézményeknek, hogy azt a 100 oldalt – most
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maradjunk egy ilyen kerek számnál – tessék angolul is megírni vagy nagy valószínűséggel
angolul, mert mindenki úgy beszél, na, ez okozna nagy felháborodást az intézményeknél,
hogy na, még az hiányzik nekünk, hogy 100 oldalt angolul. Ezt részben érti is az ember, mert
a mi viszonyaink ilyenek. Az, hogy ez Svédországban automatikusan így megy, az egy más
tradíciókon és más helyzeten alapuló gyakorlat. Vannak persze külföldön, a határainkon túl
működő, abszolút magyarul beszélő vagy egyenesen magyarok, én ezt elfogadom és veszem
is az ajánlatot vagy a javaslatot, hogy vonjuk be őket nagyobb mértékben a látogató
bizottságokba, mindenkinek hasznos ez, hogy ő hogyan látja. Amikor az ENQA-tagságunkról
volt szó, akkor Ferdinand Devinsky, a pozsonyi egyetem volt rektora volt a látogató bizottság
vezetője, ő beszélt magyarul, de ezzel együtt ott angolul kellett mindent prezentálnunk, mert a
többi tag nem beszélt magyarul.

Még egyszer mondom: én ezt legjobb értelemben indokoltnak tartom és veszem, és
fogunk is rá törekedni. Kétségtelen, hogy ez anyagilag ilyen elvonások után megfontolandó,
hogy mennyiszer és hányat, mert azért ez nem olcsó mulatság, ez nyilvánvaló. Köszönöm.

ELNÖK: Parancsolj, Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt
hiszem, hogy a beszámoló tárgyát képező korszak, a mögöttünk hagyott tíz év egészen
különleges időszaka a magyar felsőoktatásnak, hiszen a Bologna-rendszerre történő átállás
kapcsán mindenki, aki valamilyen módon a végekről láthatta ezt a folyamatot, tanúi lehettünk
bizonyos frusztrációknak, hogy merészeljen-e egy intézmény, merészeljen-e egy kar
valamiféle szakot alapítani vagy indítani, megvan-e ehhez a szükséges feltételrendszer.

Aztán láthattuk egészen komoly szellemi műhelyek csalódottságát is, amikor elutasító
határozat érkezett. Mindez persze egy versenyfutás részeként volt értelmezhető, onnan nézve,
hiszen akik megkapták a BA szakokra vonatkozó minősítést, azok rohamtempóban elkezdték
utána az MA szakoknak is az akkreditációs paksamétáját összeállítani, és aztán ha ott
valamiféle probléma merült fel, akkor a BA-szakok bemeneti oldalának a piaca egy kicsikét
devalválódott az adott intézmény számára.

Tehát egy nagyon izgalmas és érdekes időszak ez, amit önök különleges szempontból
és szemszögből élhettek végig. Én azt mondom, hogy mindez a kísérőjelenség, amit az
intézmények, az egyetemek szemszögéből láthatunk, ez jó így, rendben van így, tehát fontos
az a frusztráció, fontos az előkészületek kapcsán összegezni azt, hogy nekiszaladjunk-e ennek
a 200 centiméteres mércének vagy ne szaladjunk neki, merthogy van egy viszonyítási mérce,
ez pedig a MAB, amitől mindenki fél, és amitől mindenki háromszor megfontolja, hogy
mikor szalad neki ennek a mércének.

Valójában az elnök úr által említett példa egy bizonyos vidéki intézménynek az
akadémikusok bevonásával történő akkreditációjára vonatkozóan, ez nyilvánvalóan gyakori
jelenség lehet. Én azt szeretném megkérdezni, hogy miközben nyilván nem minősíthetjük
ezeket a vidéki főiskolákat, de mégiscsak az a jelenség, amivel találkozunk elég gyakran,
jelesül hogy ilyen fejvadászat zajlik, tehát rendszeresen érkeznek olyan telefonok
kollégákhoz, én magam is kaptam ilyet, hogy könyörögnek, és napokig vagy hetekig presszió
alatt tartanak olyan intézmények, amelyekről nem is nagyon tudtam, hogy léteznek,
bocsánatot kérek érte. Nem is nagyon tudnám útvonaltervező nélkül, hogy az adott kisvárosba
hogyan jutnék el Pécsről, de mégis tanszékvezetők könyörögnek, hogy vállaljuk, menjünk el,
mert akkor az akkreditációs paksamétájuk rendben lesz.

Tehát azt szeretném tisztelettel kérdezni, hogy van-e bármiféle eszközrendszer, akár
törvényi, ha nincs, akkor van-e erre vonatkozó javaslatuk, hogy ezt a szürkeállomány-bizniszt,
amire elnök úr is tett egy utalást, ezt hogyan lehetne keretek közé szorítani? Tudom, hogy
teljesen nem lehet meggátolni, de ennek tekintetében egészen komikus történetek keltek lábra
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és hallottunk ilyenekről. Tud-e vagy akar-e ezen az új törvény segíteni, az önök
eszközrendszerében van-e erre vonatkozóan valamiféle lehetősége ennek a meggátolására?
Köszönöm szépen.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Köszönöm
szépen. Amikor intézmény vagy szakakkreditációra kerül sor, akkor mindig meghívjuk az
érintetteket, és egy tájékoztatót, egy felkészítőt tartunk. Induláskor mindig azt szoktam
mondani, hogy nagyon szeretnénk, ha ez nem a félelem vezérelte folyamat lenne az
intézmény oldaláról, hanem a lehetőség, hogy megmutatjuk, hogy ezek vagyunk, ezt tudjuk.

Ez egy rémes magyar sajátság, aki véletlenül tudja, amikor Róna-Tas András
professzor Szegeden rektor lett ’90-ben, akkor arról tartotta a székfoglaló előadását, hogy a
közép-európai kisebbségi érzés és félelem. Ez odakint, Amerikában – nyilván sokan tudják –
teljesen más, ott mindenki number one, mindenki a legjobb akar lenni. Nagyon szeretném, ha
ez lenne az egész akkreditációval kapcsolatban is a frusztráció helyett, a félelem helyett. Én
úgy jöttem ide, hogy meg tudjuk mutatni, hogy valamit tettünk és talán jól tettünk és sokat
tettünk, és nem féltem és nem félek. Ha pedig kritika lesz, akkor elgondolkodunk rajta, hogy
mennyiben jogos és hol kell ezen változtatni. Próbálnánk ezt Magyarországon, azt gondolom,
egy kicsit más attitűddel közelíteni, nem mindig sikerül.

A Bologna-folyamatnál azért azt hozzá kell tennem, előtte főiskolai és egyetemi
szakok voltak, a törvény akkor is megengedte, hogy főiskola egyetemi szakot indítson, ha úgy
látta, hogy neki ez valamiért jó. Három példa volt 2000-2005 között erre a magyar
felsőoktatásban.

Abban a pillanatban, ahogy a Bologna-rendszer megjelent és lineárissá vált a képzés,
és azt mondtuk, hogy alapképzés vagy bachelor-képzés, persze, ez mindenkinek teljesen
triviális, és jogilag és törvényileg a mesterképzés is, abban a pillanatban mindenki azt mondta,
hogy én most már mestert is szeretnék képezni, mert az adja a rangot.

Én ezzel csak félig értek egyet, mert az alapképzés arról is kell szóljon, mint
mindegyik, hogy a munkaerőpiacra és a továbbtanuláshoz adjon felkészítést. Az teljesen
normális dolog, hogy az alapképzettséget megszerző diplomások elmennek a munkaerőpiacra
és ott dolgoznak, nem kell Magyarországon annyi hídtervező mérnök, mint amennyi esetleg
képezhető lenne, vagy autótervező mérnök, hanem akik működtetik az üzemeket, folyamatot
vezérelnek, művezetők, és ezek a bachelor-végzettségűek.

Tehát azt gondolom, hogy ezt is meg kellene célozni, hogy a munkaerőpiacnak ezt az
igényét elégítsék ki ezek a képzések és nemcsak azt, hogy legyen mesterképzésünk, mert az
sikk. Persze, tudom, hogy jó, egyrészt presztízs, másrészt a hallgató nagyjából sajnos, mindig
ott tanul tovább, ezért már a fejkvóta szerint nem három évre biztosított a támogatás, hanem
öt évre, hiszen nagyjából megy tovább a hallgató.

Szóval az egy bonyolult kérdés. De azt, hogy csak a továbbtanulásban, csak a
mesterszakban gondolkodjon valaki - intézményre gondolok -, én nagyon nem tartom jónak.
Az alapszakok gyakorlatorientáltsága, munkaerő-piaci alkalmassága kulcskérdés kell legyen.
A másik adódik, az ügyben nem sok tennivaló van, azt gondolom.

A fejvadászat ennél nagyobb mértékű volt. Van erre egy magyar kifejezés, amely kezd
most már elhalni: az IC-professzor. Ez korábban nagyon általános volt. Ezt megfogta a
törvény, és azt mondta, hogy minden oktatónak adni kell egy úgynevezett akkreditációs
nyilatkozatot, és azt egy intézményhez adhatja, mindhárom ciklust beleszámítva, az alap-, a
mester- és a doktori képzést, és a többi intézményben akkreditációs szempontból nem
számítható be; oktathat, és ez nagyon helyes. Bocsánat, nyilván a saját köreimet ismerem,
Beck Mihály akadémikust, aki kitűnő tudománytörténész a kémiában, meghívja Szeged is
meg az ELTE is, hogy tartson kémiatörténetet, mert nem voltak oktatók ott, akik erre időt
szántak volna, akkor ez nagyon helyes, és ez nagyon jól van, mert őnála jobban ezt most senki
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nem tudja megtenni, tehát hívják őt - csak ez nem számítandó be akkreditációs szempontból,
ez a színesítése a dolognak. Ugyanez vonatkozna az akadémiai intézetek munkatársaira,
magasan kvalifikált vezető vagy akár nem csak vezető munkatársaira. De ez egy ideális
állapot volna, és folyik a fejvadászat vagy a szürkeállomány-biznisz, lehet most már újabb
terminus technicusokat kialakítani az „IC-professzor” után. Azt gondolom, ezt a törvény
továbbra is meg kell tartsa.

A végén szerettem volna elmondani, de persze mondhatom most is: megköszönném,
ha kapnánk rá lehetőséget, hogy a törvényszöveg ismeretében tehessünk javaslatokat,
észrevételeket a bizottság számára is… (Dr. Hiller István: Mi is!) …, mert most nem tudok
nyilatkozni, hogy miről mondjak valamit, mert nem tudunk semmit.

Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet ezt még a szó jó értelmében véve szigorítani, de
szeretném elmondani: itt sem hiszem, hogy egyoldalúan lehetne a dolgot kezelni, mert arra
igen is szükség van, hogy Ormos Pálok oktassanak a magyar felsőoktatásban, és ne csak az
SZBK főigazgatói vagy kutatói állományát erősítsék; de azt ne csináljuk, hogy azt hisszük,
hogy ők három helyen is tudnak teljes emberi teljesítményt nyújtani, mert a józanok nem
gondolják, hogy ezt tudják.

Szeretnénk tehát látni a törvény szövegét, és utána szívesen és örömmel teszünk erre
vonatkozóan javaslatot, de - még egyszer mondom - most nem tennék ilyen megfogalmazást.

A 200 centit pedig akkor is tartani akarjuk, ha ez egyik-másik helyen frusztrációt
okoz. Én mást nem ígérhetek a személyemben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ormos Pál akadémikus úr, tessék!

DR. ORMOS PÁL (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság): Azt hiszem,
érintettként is hozzá kell most szóljak, bár szerettem is volna hozzászólni. Én is akadémiai
kutatóintézetben dolgozom, de aktívan tanítok a szegedi egyetemen, illetve oktatok az ELTÉ-
n is, és büszkén mondhatom, hogy ez az akadémiai kutatóintézetekre általában jellemző. Ez
nagyon jó dolog, hogy igenis az akadémiai kutatóintézetek nagyon aktívan részt vesznek az
oktatásban, például Szegeden, a Szegedi Biológiai Központban. A dolgok természete miatt
nem annyira az alapképzésben, mint inkább a magasabb szintű képzésben vesznek részt az
akadémiai kutatóintézetek, például a Szegedi Biológiai Központ elsősorban a szegedi
egyetemen vesz részt nagyon aktívan főleg a biológus-, de a fizikusképzésben is: 60 körüli
PhD. hallgató van jelenleg az SZBK-ban, ami azt jelenti, hogy a PhD.-képzéshez tartozó
kutatómunkát az SZBK-ban végzik, és az SZBK-nak szerintem körülbelül 50 oktatója vesz
részt rendszeresen a szegedi egyetem oktatásában.

Hogy hol oktatnak, tehát hogy mennyire céljai a fejvadászatnak az akadémiai
kutatóintézetek dolgozói? Természetesen azok. Világos, hogy sajnos - és ezt látjuk az
Akkreditációs Bizottságban is - nagyon sok felsőoktatási intézmény a rendelkezésre álló,
megfelelő minősítésű oktatók szempontjából a határon van, és természetesen ők akkor
fejvadászatba kezdenek. A más egyetemekről való fejvadászatot rendeletileg, illetve
törvényileg - nagyon hatásosan - visszafogták azóta. Az akadémiai kutatóintézetek valóban
egy kicsit - hogy mondjam? - jobb célpontok abban az értelemben, hogy ha egy bizonyos
egyetemi oktató valahol alkalmazásban van, természetes, hogy odatartozik. Egy akadémiai
kutatóintézeti kutató elvileg oktathat az ország másik végében is, mert hiszen nem tartozott
jogilag egyik egyetemhez sem, hiszen ő egy akadémiai kutatóintézet alkalmazottja. De azért
ennek ellenére nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy ez az egész folyamat sokkal
pozitívabb. Budapesten, Debrecenben, Szegeden, ahol a nagy akadémiai kutatóintézetek
vannak, ott igenis döntően a helyi oktatásban vesznek részt, és nagyon hasznosan, az
akadémiai kutatóintézetek dolgozói, tehát a negatív példa szerintem nagyon kevés.
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Elnézést, még egy dolgot hadd mondjak el, amit az előbb szerettem volna a
lobbizáshoz hozzátenni. Néha az Akkreditációs Bizottság eljárásait is lobbizás kíséri. Van egy
részletkérdés, ami lehet, hogy részletkérdés, de azért szerintem jó, ha ez a bizottság is hall
róla. Nagyon gyakran - megint csak azoknál az oktatási intézményeknél, ahol a megfelelő

szint biztosítása kérdéses - egy nagyon fontos érv szokott lenni, hogy támogassuk egy
bizonyos szakjuk elindítását, mert hiszen most nyertek nem tudom hány milliárd forintot
TÁMOP- vagy TIOP-pályázaton mindenféle laboratóriumok felépítéséhez, és akkor most mit
csináljanak vele? Valahogy ezt az egész rendszert egységesen kellene kezelni, tehát amikor
óriási pénzekkel támogatunk bizonyos felsőoktatási intézményeket bármilyen célból, akár
laboratórium, akár kollégium, akár bárminek az építésére, akkor jobban meg kellene nézni,
hogy annak tényleg van-e ott értelme vagy nincs. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Az elnök úr bevezetőjében is felvetődött, de a bizottság is többször foglalkozott a

diplomájukat a nyelvvizsga hiányában meg nem szerzők problémájával. Magának a gondnak
a megoldására nyilván a tárcának kellene valamilyen megoldást adnia, ez nem érinti
közvetlenül az Akkreditációs Bizottság tevékenységét, de annyiban igen, hogy amikor erről
folyik a szó, akkor elő-előjön, hogy vajon a felsőoktatási intézmények kellő szolgáltatást
nyújtanak-e a nyelvoktatás terén, vannak ilyen tapasztalatok. Hallottuk azt, hogy ez az, amit
visszavágtak, beszántottak, megszüntettek, a nyelvi lektorátusokat, tehát számos egyetem nem
képzi érdemben a hallgatóit; megköveteli ugyan a diploma megszerzésének a feltételeként, de
nem biztosít kellő számban nyelvi órát a diákjai számára. Foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel, ha
igen, akkor önök is így látták-e, vagy ez csak egy városi legenda, hogy az egyetemeken
nincsenek nyelvi lektorátusok?

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Ez nem legenda.
Aki annyi ideje van a felsőoktatásban, mint én, az tudja - egyébként akkor éppen rektor
voltam -, hogy a Bokros-csomag volt az, ami után a kényszerű megszorításokat az egyetemek,
főiskolák valószínűleg egyrészt a nem oktatói apparátusban, másrészt az oktatók között a
nyelvoktatók és a testnevelő tanárok körében realizálták. Ott fogyatkozott meg a lektorok és a
lektorátusok száma és kapacitása. Közben pedig bejött ez a kötelező nyelvvizsga a diploma
kézhezvételéhez, mert a záróvizsgát le lehet tenni, és akkor az ellentmondás nagyon nagy lett,
az eredmény pedig nagyon szomorú: olyan 30-40 százalékos várakozás van, és elképesztő,
hogy 10 százalék fölött vannak olyanok, akik már nem is fogják megszerezni, 15 év után már
reménytelennek látszik - nem tudom én ezt megmondani - megkapni a diplomájukat. A
tudásuk megvan elvileg, de a papírjuk nincs meg róla - ez egy sajátos helyzet. Szóval ez
láthatóan komoly gond.

Erre mondom, hogy ez például a hallgatói pályakövetés egyik fontos szempontja
lehetne, de kétségtelen, hogy erre nincs ma a felsőoktatásban kapacitás. Azt közismerten
örökzöld problémaként lehet tárgyalni, hogy kinek, melyik fázisnak a feladata igazán a
nyelvoktatás megvalósítása vagy érdemi realizálása: a középfoké, sőt már az alsó foké, aztán
a középfoké, majd a felsőoktatásnak már a szakmai nyelvi képzés lenne a feladata - ez a vita
nálunk még valószínűleg sajnos hosszan fog folyni. Ezt érzékeljük. Ami igazán ehhez képest
pozitív, egyértelműen pozitív, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg idegen nyelven
képzést folytatni kívánó intézményi beadványok - ez nem a hallgatókra vonatkozik, ez az
oktatók nyelvtudását jelzi -, hogy képesek egy egész kurzust így tanítani, az orvosi egyetemek
ezt csinálják már régóta mindegyik szakjukon, az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerész
szakon is, de mások is.

Itt az oktatói oldalon sokkal pozitívabb a kép, de a hallgatói oldalon, amennyire ezt
követjük, ez nem elsődleges szempont, mert mint elnök úr mondta, nem a MAB feladata
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igazából, azt gondolom, hogy nem sok javulás látszik, tehát nem tudnék jobb képet festeni, de
szükség lenne és fontos lenne minden szempontból. A visszalépést nem tartanám jónak, tehát
hogy ne kelljen nyelvtudás. Ezen lehet vitatkozni, hogy miért kell egy óvónőnek nyelvvizsga,
én erre nem tudok mást mondani, mint hogy az Európai Unióban vagyunk, a XXI. században
és nincsenek erősebb érveim a saját felfogásomban, másnak lehetnek.

ELNÖK: Világos. De működhet ma úgy intézmény, hogy nem biztosítja ezt a diákjai
számára, a felkészüléshez szükséges időt.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Ilyen nincs. Olyan
intézmény biztosan nincs, ahol nincsen nyelvtanulási lehetőség. Van, a mérték általában
elégtelen. Már az adott hallgatói nyelvtudáshoz vagy beérkezett nyelvtudáshoz képest. A
szakmák nagyon különbözőek, az orvosi egyetemek már megkövetelik a nyelvvizsgát a
beiratkozáshoz, ha ott már nincsen nagyon sok nyelvtanár, akkor az már egy túlélhető helyzet,
mert megkövetelik. És ha ez az emelt szintű érettségi nyelvből egyenértékű lesz – mint ahogy
a törvény mondja – a középfokú nyelvvizsgával, akkor a dolog a bemeneti oldalon továbbra is
javul. Az intézmények ebben nem éreznek elég felelősséget érzésem szerint, de ebben benne
van, hogy nincs is elég lehetőségük az anyagiak oldaláról.

Tehát ezzel érdemes volna egyszer külön foglalkozni, de ez nem elsősorban a MAB
feladata.

ELNÖK: Világos. Én bízom abban, hogy ez az új törvényben a bemeneti
követelmények tisztázása, szigorításaként oldódik, de addig is van felkészülési idő, két-három
év, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi. Az emelt szintű érettségi vagy a felvételi
követelményként előírt nyelvtudás előírása nem 2012 szeptemberétől valósulhat meg, csak
olyan ütemben, ahogy a diákok számára és a középiskolát fenntartók számára ezt
megszervezni tudjuk.

Addig is én jónak látnám, ha a MAB ezt a kérdést az intézményi szintű vizsgálatainál,
minőségbiztosításánál vizsgálná, és felhívná a figyelmét részben az intézménynek, részben
pedig a tárcának erre a problémára, hiszen nyilván az intézmény széttárja a kezét, hogy ha van
pénz, megszervezzük a lektorátust. Pénz nyilván akkor lesz, ha ezzel érdemben szembenéz a
kormány is, ennek a finanszírozási szükségletével.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Hadd tegyek
hozzá egy harmadik lábat. Mondtad a kormányzatot, a MAB-ot, a rektorokat. Itt is van
Almási Tibor úr a Rektori Konferencia képviseletében, szóval azt gondolom, hogy ezt a
Rektori Konferenciának is napirendre kellene tűznie, mert végül is az intézmény kell hogy
megvalósítsa valamilyen formában.

Ez egy hármas, normális szereposztás.

ELNÖK: Köszönöm. Ennél a kérdésnél maradhatunk. Én is azt gondolom, hogy
generális visszalépésről nem dönthetünk, ugyanakkor a felhalmozódott talán több tízezres
záróvizsgával rendelkező problémájára valamilyen, inkább intézményi, semmint törvényi, de
intézményi szintű megoldást kellene találni. Itt azt hiszem, hogy a kormánynak, a Rektori
Konferenciának és a MAB-nak egy közös megoldást kellene kialakítani, egy olyat, ami a
MAB számára is elfogadható a minőség szempontjából, a diákokat sem állítja lehetetlen
helyzetbe, de azt a pazarló abszurditást is megszünteti, amit ma élünk. Itt a felelősségünk
közös. Jó, Bokros Lajos személyében találtunk egy mumus-mumust, régen volt, messze volt,
nem fog tiltakozni, de ezzel nem oldottuk meg a közös felelősséget.
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Tehát a diákok személyes felelőssége is adott, de azért a miénk is, a strukturális,
jogalkotói, kormányzati felelősség is tetten érhető ebben a dologban, és erre választ kell
adnunk minél hamarabb. Én szorgalmaznám, hogy a testületek, a Rektori Konferencia, a
MAB, illetve a tárca egy közös munkauzsonnán, ebéden, vacsorán találjon erre valamilyen
szintű feloldást.

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Abszolút
egyetértek, ebéd nélkül is, de ehhez nem tudok többet hozzátenni. Ez így komplett. Bokrost
csak azért mondtam el, mert…

ELNÖK: Nagyon alkalmas erre és akár még büszke is rá. (Derültség.) Még lenne pár
kérdésem vagy kérésem. Próbálom ezt a bizottság nevében is megfogalmazni.

Arra kérnénk a tájékoztató tudomásulvétele, elfogadása, üdvözlése mellett a MAB-ot,
és annak zárolások után immár szerény, de munkabíró apparátusát, hogy tegyen arra nekünk
szöveges javaslatot, hogy mi kell ahhoz, hogy a bemeneti akkreditációt a kimeneti
eredményekre is figyelemmel lévő minőségbiztosítás irányába mozdítsuk el. Milyen
jogszabályi, pénzügyi döntések meghozatala kell ehhez, milyen felhatalmazások?

Ezen belül a diplomás pályakövetés, beszélünk itt róla, de valójában azért ez biceg.
Állami adatbázisok összekapcsolása kell ahhoz, hogy a diplomás pályakövetés ne a sikeres
egyetemek reklámja, hanem egy hiteles, közkeletű információs bázis legyen. Ez számos
jogszabályt érint, az adatvédelmi törvény szerint csak törvényi felhatalmazás alapján lehet
ilyen adatokat gyűjteni, tárolni, feldolgozni. Kérlek benneteket vagy kérem elnök úron
keresztül a MAB-ot, hogy segítsen nekünk ebben, hogy milyen adatok kellenek ehhez, hiszen
erről törvényt kell alkotnunk. Mindaddig a pályakövetés hobbi lesz. Diákok csinálják a
karrierirodákat az egyetemeken, tehát nem egy kemény szabályozó elem. Ha ezt definiálni
tudjuk, pontosítani tudjuk, akkor szerintem ebből fakad a következő, hogy intézmények
finanszírozására legyen hatással a pályakövetés eredménye, mert nem mindegy, hogy a
szakmájában két éven belül elhelyezkedni tudó szakembert képzünk, vagy olyat, akinek
persze jó, ha van diplomája, de teljesen máshol lesz bébiszitter és idegen nyelven beszélő

titkárnő. Az is értékes, csak máshogyan finanszírozzuk azt a fajta képzést, ami zömében
inkább bébiszittereket állít elő, semmint akit a szakmára készítenek fel.

Ez egy tiszteletteljes kérdés. Ha kapunk ilyen anyagot, és nyilván itt sürget bennünket
a törvény közelgő vitája, akkor tudjuk ezt a vitában használni.

Van egy másik kérdés előttünk, ami nem függ össze szorosan a törvény vitájával, de
létező probléma. Elnök úr, te is említetted, hogy a bolognai alapképzések nem a szokott
módon fogadtattak el. Azóta is fel-felvetődik, hogy ezeknek az akkor hamar módon készült
alapképzéseknek a nyugodt felülvizsgálata indokolt. Ezt pénzt kíván, energiát kíván, embert
és időt kíván. Erre jó lenne, ha lenne egy megfogható javaslat, hogy milyen ütemben, milyen
feltételekkel indítható el a bolognai átállás során nagyon az idő szorításában született, nem
kellően megfontolt alapképzések sora.

Ez egy folyamat, illetve valójában egyben kell a kettőt, mert az egyik hiba az volt,
hogy elszakítottuk a mesterképzésektől, és ezért zsúfolódott be minden az alapképzésbe
többek között. Tehát hogy ezt a bolognai típusú felülvizsgálatot a MAB részéről milyen
ütemezésben, milyen feltételek mellett látja elvégezhetőnek? És itt nem az osztatlan és osztott
képzés, hanem az elfogadott szakok belső tartalmainak az ide-oda sorolása az igazi kérdés.

Ez a másik, ami foglalkoztat bennünket, és amire szeretnénk támogatást kapni a MAB-
tól. Van-e egyéb kérdés, képviselő hölgyek, urak? (Nincs jelzés.) Nincs. Elnök úr, parancsolj!

DR. BAZSA GYÖRGY, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke: Köszönöm
szépen. Én is úgy vélem, hogy ez a szó jó értelmében vett beszámolóból egy nagyon tartalmas
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eszmecserévé alakult, nem is feltétlenül vitává. Nagyon köszönöm a MAB testülete nevében a
bizottság elismerő szavait.

Keresek egy jobb szót, de nincsen hirtelen… Köszönöm a hozzáállását, hogy nagyon
konstruktívan kezelte és tárgyalta meg az egész kérdéskört. Azt éreztem, hogy miközben a
MAB-ról volt szó, mindenki tudta, hogy nem igazán a MAB-ról, hanem a magyar felsőoktatás
minőségéről van szó, és ez a kulcskérdés, ez a fő kérdés. És külön köszönöm azt a felkérést -
most már több, mint lehetőség -, hogy javaslatokat tehetünk, és teszünk is majd
természetesen; igyekszünk gyorsan tenni, hogy időben legyen. De amikor az elnök úr
felsorolt, kulcskérdések, mindegyike az - nyilván van még más is -, azok kapcsán én
messzemenően egyetértek azzal, hogy ezekkel foglalkoznunk kell, és közösen kell
foglalkoznunk. Mindig vannak meghatározó szereplők mindegyikben. Azt kérem, hogy az
oktatási bizottság tartsa a szemét ezeken a kérdéseken, és vállalja azt a felelősséget, amit, úgy
gondolom, ebben a helyzetben mint a legfelső szintű törvényhozó testület szakmai grémiuma,
ha szabad azt mondanom, kell hogy vállaljon. Nem én mondom a „kell”-et, mármint
meghatározó személyként, hanem a helyzetből fakadóan merek így fogalmazni, meg tudom,
hogy fogalmazhatok így.

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, nagyon hasznosnak tartom, segítséget és
előremutatást is jelentett, és legjobb tudásunk szerint meg fogjuk tenni, amit kértek tőlünk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szántó Tibornak, Ormos Pálnak szintén köszönjük a
segítséget, illetve a tájékoztatást.

Tartunk egy 17 perces szünetet, és délben kezdjük a másik, a második napirendi pont
tárgyalását, mert akkorra érkeznek meg az államtitkárok. Köszönöm szépen.

(Szünet: 11.43 – 12.05 óráig)

ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Arra kérek minden vendégünket, hogy
találjanak maguknak széket. Tisztelettel köszöntöm Czomba Sándor államtitkár urat, Parragh
László elnök urat, Hoffmann Rózsa államtitkár asszony jelezte, hogy nemsokára érkezik, ha
jól tudom, valaki bólintson a minisztériumból. (Közbeszólás: Rögtön itt lesz.) Rögtön itt lesz.
Ennek ellenére azt javaslom, hogy kezdjük el, mert Sándornak is rövid az ideje, illetve több
képviselő jelezte, hogy el kell menniük.

A szakképzés rendszerének gyakorlatközpontú átalakítása

Több képviselő, ellenzéki és kormánypárti is kérte, hogy ezt a témát tűzzük
napirendre, a szakképzés átalakításának az ügyét. Fontos és aktuális ügyről van szó.
Államtitkár úr, parancsolj, tiéd a szó!

Dr. Czomba Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. CZOMBA SÁNDOR, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt
Képviselőtársak! Valóban egy nagyon fontos törvényről van szó és egy nagyon fontos
átalakítás kezdetén vagyunk. A szakképzés rendszerének átalakítása úgy gondolom, a
jelenlévők egyetértenek abban, hogy elkerülhetetlen. Ami a legfontosabb üzenet, és ami a
foglalkoztatáspolitika és a szakképzés harmonizációját jelenti, az az, hogy a kimenetnek, a
meghatározó jelentőségűnek a szakképzés szempontjából a munkaerőpiac elvárásai, igényei
mindenképpen meg kell hogy jelenjenek. (Megérkezik az ülésre dr. Hoffmann Rózsa.)

A mostani adatokkal nem szeretném a jelenlévőket untatni, hogy mennyi, a
foglalkoztatási ráta, ehhez képest a pályakezdő fiatalok, különösen a középfokú végzettségűek
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tekintetében mi a helyzet, ma Magyarországon közel 900 ezer ember van az inaktívak és a
munkanélküliek táborában, akinek semmilyen szakképzettsége nincs. Tehát az ő munkaerő-
piaci esélyeik bizony, sokszor a nullához közelítenek. Különösen igaz ez, ha olyan hátrányos
helyzetű régiókban vannak, ahol egyébként is az elsődleges munkaerőpiac – hogy mondjam –
nehézségekkel küzd. Tehát rendkívüli a feladat, rendkívüli a felelősség, és nem kicsi az a
szerepkör, amelyet itt a következő időszakban mindazoknak, akik a szakképzés területén, akár
kormányzati szinten, akár intézményfenntartói szinten, akár a szakma szintjén jelen vannak,
nagyon fontos változásokat eredményez.

Mi a gerince, mi a változás fő célja? Amint az előbb említettem, hogy a képzési
szerkezet, illetve a szakirányok igazodjanak a gazdaság igényeihez. Ez egy nagyon-nagyon
lényeges kérdés. Persze, itt azonnal felvetődik, hogy vajon, a gazdaság képes-e, meg tudja-e
határozni azokat a rövid távú, középtávú elvárásokat, igényeket, amelyek a munkavállalói,
illetve a munkaadói oldalon megjelennek.

Az intézményrendszer átalakítása: ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy átláthatóan,
koordináltan és költséghatékonyan működjön az a rendszer, amely a szakképzést hivatott
kiszolgálni. Itt a tiszkek szerepe, a tiszkek jelene és jövője különös szempontból érdekes,
ennek az átvizsgálása, mert úgy, ahogy általában szokott lenni, vannak jó és kevésbé jó
gyakorlatok, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk a következő struktúrában ezt az
intézményrendszert hatékonyan, mind financiális, mind pedig szakmai oldalról működtetni.

A szakképzés amellett, hogy gazdaságos és a munkaerőpiac számára megfelelően
működjön, az is fontos, hogy segítse elő a társadalmi felzárkóztatást és a hátrányos helyzetű
fiatalok képzésben tartásával tegye lehetővé számukra, hogy szakképzett munkavállalóként
jelenjenek majd meg a munkaerőpiacon.

Itt alapvető cél, hogy a fiatalok munkaerőpiacra történő lépésének feltételéül szolgáló
államilag elismert első szakképesítést az iskolarendszerű szakképzésben szerezzék meg. Ez
egy nagyon lényeges kérdés, úgy gondoljuk. Itt a képzés időtartamát tekintve, számos esetben
elhangzott az, hogy a duális rendszerű szakképzést szeretnénk a következő időszakban
hangsúlyosabbá tenni Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatorientált képzés
feltételeinek a megteremtése számunkra kulcsfontosságú kérdés. Tehát ha ezt taxatíve
rögzítjük, akkor a következő kérdés már az lehet, hogy vajon, ez időtartamban mekkora kell
hogy legyen, és az időtartamot tekintve vajon, melyek azok a sarokpontok, kritériumok,
amelyek alapján rendelkezésre állnak-e a munkáltatói oldalról. Nemcsak az elvárások
fogalmazódnak meg, hanem Magyarországon rendelkezésre áll-e az a munkáltatói kör, aki
tud, akar és képes a szakképzés rendszerében a következő időszakban hatékonyan működni,
ennek pedig a financiális és egyéb feltételei megvannak-e vagy megteremthetők-e, és milyen
módon teremthetők meg. Ez egy kardinális kérdés, úgy gondolom, úgy gondoljuk, és a
mostani rendszerhez képest a mi javaslatunk az, hogy a szakiskolai képzés általánosságban azt
mondjuk, hogy egy hároméves képzés keretében valósuljon meg a következő időszakban, a
szakközépiskolai képzés négyéves, alapvetően négyéves szakképzés keretében valósuljon
meg, és már a négy év, illetve a három év keretében a kilencedik, tizedik évfolyamon, de
különösen a tizedik évfolyamon a szakma is jelenjen meg, mint szakmai elmélet, mint
szakmai gyakorlat szempontjából.

Ez az új szakképzési rendszerben egy meghatározó, kardinális eleme a megújításnak.
A kamara képviselője nem véletlenül van jelen, hiszen az előbb arról beszéltem, hogy

a duális képzésnek vajon az a lába, amely az élethez való igazodást lehetővé teszi,
rendelkezésre áll-e, vagy megvannak-e ennek a feltételei, vagy megvan-e a szándék. Néhány
hónappal ezelőtt, amikor a miniszterelnök úr és a kamara elnöke aláírta az együttműködési
keretmegállapodást, akkor ez a kérdés gyakorlatilag az irányát tekintve eldőlt, a mikéntjét
tekintve azonban számos probléma merülhet fel, és itt egy mondatot szeretnék hozzátenni.
Úgy gondoljuk, hogy mint ahogy Németországban is jelen pillanatban is működik a rendszer -
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pedig ők már régen kezdték a duális képzést -, az állam meghatározó szerepet tölt be a
képzésben, a szakképzésben, ezt mi is így gondoljuk a következő időszakban is. Tehát a
bekapcsolódás, a működtetés és a kimenet részén is, vagyis mindhárom fontos elemben
meghatározó szerepe kell hogy legyen az államnak, hiszen így kontrollálható, így
ellenőrizhető és így biztosítható hosszú távon egy jól működő rendszer fenntartása.

Ami még nagyon lényeges dolog, az a felzárkóztatás kérdése, illetve amire nagyon
fontos hangsúlyt fektetni, az, úgy gondoljuk, a pályaorientáció és a visszacsatolás kérdése. Ez
rendkívül fontos. Úgy gondoljuk, hogy magát a pályaorientációt… Itt most vitatkozhatnánk,
hogy ezt vajon az általános iskola hányadik osztályában kellene megkezdeni, személy szerint
én úgy gondolom, hogy bizony nagyon korán, én már az 5. osztály környékére is képes lennék
odatenni, hiszen nagyon lényeges kérdés az, hogy a szülő, a gyerek választása nem egy ad hoc
módon történő folyamat vége legyen, hogy éppen az az iskola van a legközelebb, vagy éppen
azt mondta a szomszédom, hogy az, hanem ennek egy tudatos, egy jól felkészült, tervszerű
cselekvéssorozatnak kell lennie, ebben pedig, úgy gondolom, a mindenkori szakmának
nagyon fontos szerepet kell tulajdonítani. Ugyanígy a monitoring, a pályakövetési rendszer
kérdése is rendkívül lényeges, hiszen látnunk kell azt, hogy mindaz, amit a szakképzés - akár
nappali rendszerű, akár más rendszerű, akár iskolarendszerű, akár iskolarendszeren kívüli
képzés terén - terén megvalósítunk, azok hogy harmonizálnak egymással.

Egy nagyon lényeges kérdés, hogy itt a szakképzésről beszélünk, de egy félmondat
erejéig megemlítem, hogy a felnőttképzést sem szabad önállóan kezelni és képviselni, hiszen
a szakképzésnek és a felnőttképzésnek valahol egyfajta harmóniában kellene működnie és
léteznie. Hiszen a munkaerőpiac számára az, hogy most a felnőttképzés vagy a szakképzés
keretében kapja-e meg a megfelelően képzett szakembereket, az - hogy mondjam? - nem
mellékes tényező.

Nagyon komoly változás, átalakítás előtt állunk tehát. Én abban bízom, hogy mindaz,
amit mi lefektettünk - természetesen számos esetben azokkal, akik hosszú évek óta űzik ezt az
„ipart”, egyeztetve -, az megfelelő alapot teremtett arra, hogy a következő években,
évtizedekben Magyarországon olyan szakképzési rendszer működjön, amely valóban
alkalmas arra a feladatra, hogy a munkaerőpiac számára megfelelően, jól felkészült
szakemberekkel képesek legyünk ezen a mostani rendkívül rossz foglalkoztatási helyzeten
javítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt -
elkezdtük, mert szorít bennünket az idő.

A kérdésem az az előadóinkhoz, Sándorhoz, illetve Rózsához - Sándor jelezte, hogy
neki negyedóra múlva el kell mennie -, hogy hogyan folytassuk. Most tegyünk fel neki
kérdéseket, és akkor ő még azokra tud válaszolni, vagy, Rózsa, te elmondod előbb… (Dr.
Hoffmann Rózsa: Én még több mint egy órát tudok maradni, elnök úr.) Jó. Ha nem haragszol,
akkor válasszuk ezt a megoldást, mert úgy is jó, hogy a Sándor távollétében tesszük fel a
kérdéseket, és azokra nem válaszol senki, de nem támogatnám ezt a dolgot.

Akkor lesz első felvonás és második felvonás, aztán, Rózsa, illetve László, tiétek a
szó. Illetve sokan jelezték a részvételüket: Benedek András elnök úr a Magyar Pedagógiai
Társaságtól, Szenes György a Szakképzési Társaságtól - felsorolni is nehéz, és nem akarom
húzni az időt, hogy ki mindenki van jelen, aki a szakképzéssel, a felnőttképzéssel
hivatásszerűen foglalkozik.

Képviselő hölgyek és urak, akkor a kérdések, észrevételek következnek Czomba
államtitkár úrhoz - lehetőség szerint próbáljuk szétválasztani, hogy az ő tárcájához tartozó
kérdéseket tegyük fel, és ne általános pedagógiai kérdéseket vessünk fel. Parancsoljatok!
(Jelentkezések.) Osztolykán Ágnes alelnök asszony!
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Kérdések, hozzászólások, válaszok

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Az államtitkár úr beszélt
arról, hogy a hátrányos helyzetűek bevonása a szakképzésbe milyen fontos dolog.
Mindannyian tudjuk, hogy a közép- és kelet-európai országokban az alacsony iskolai
végzettséggel bírók foglalkoztatása és a munkaerőpiacon való megjelenése a legalacsonyabb.
Nekem ehhez kapcsolódóan lennének kérdéseim.

Ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy az alacsonyan képzett emberek is
bekerüljenek a szakképzésbe. Nekem az a kérdésem lenne, hogy mi van azokkal a fiatalokkal,
akik olyan általános iskolai képzést kapnak, amelyből tulajdonképpen nagyon alacsony
tudással jönnek ki. Hogyan, milyen eszközökkel gondolja a tárca elérni azt, hogy ezeket a
fiatalokat, akiknek mondjuk szövegértési, íráskészségbeli problémáik vannak, a szakképzési
rendszerbe tudják orientálni?

A második kérdésem is ezzel függ össze. Azt is tudjuk, hogy a hátrányos helyzetűeket,
az ország azon pontjain élő embereket a legnehezebb bevonni a felnőttképzés rendszerébe is,
akik olyan helyeken laknak, ahol óriási a munkanélküliség. Azt szeretném megkérdezni öntől,
hogy milyen konkrét eszközökkel igyekeznek motiválni azt, hogy a hátrányos helyzetűek a
felnőttképzésben nagyobb arányban vegyenek részt.

Végül a kamarák felé is lenne egy kérdésem. Mennyiben felkészültek a kamarák
átvenni a kulcsszerepet a szakképzésben, ahogy az kitűnik az eddig elmondottakból? Kik
lesznek a trénerek trénerei? És hogyan képzelik el azt, hogy a kkv-k veszik át a képzés
gyakorlati szervezését német mintára, amikor a mi legjobb tudomásunk szerint a németek
vállalati oldalról finanszírozzák a duális képzést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ferenczi Gábor, parancsolj, aztán Sós Tamás
következik.

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. A Jobbik
részéről sok kérdés fogalmazódott meg. Először az államtitkár úrnál szeretnék a térségi
integrált szakképző központokkal kapcsolatban rákérdezni, hogy milyen stratégiát kíván
kialakítani a minisztérium ezek működésével, működtetésével, a sorsukkal kapcsolatban,
illetve hogyan ítéli meg egyáltalán a tárca a 2006 óta létrehozott tiszkeket.

A tiszkekhez nem társult szakképző iskolák szakképzési hozzájáruláshoz nem
juthatnak hozzá. Kívánnak-e ezen változtatni? Mi a véleménye a szakképzéssel kapcsolatos
normatív állami támogatások fajlagos összegéről? Milyen fajlagos összeget tartanak reálisnak
a 2012-es évben?

Nem szeretném az összes kérdésünket feltenni, ha lenne erre lehetőségünk, akkor
írásban benyújtanánk, és akkor, ha megtisztelnek minket a válaszadással. Még egyetlenegy
kérdésem lenne, Osztolykán alelnök asszonyhoz kapcsolódóan, a hátrányos helyzetű

gyermekek integrálására vonatkozóan. Mi úgy látjuk, én magam gyakorló pedagógusként is
úgy látom, hogy az SNI-s gyermekek integrálása nem vált be. Milyen változtatásokat
terveznek ezen a téren? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Sós Tamás!

SÓS TAMÁS (MSZP): Államtitkár úrhoz szeretnék két kérdést megfogalmazni, és
később szólnék a többi előadóhoz. A két kérdésem közül az első arra irányul, hogy figyelve
ezt a bizottsági ülést, az előző napirendnél, amikor az akkreditációról beszéltünk, tényleg
alaposan meg tudtuk vitatni, hiszen egy részletekbe menő írásos anyagot kaptunk. Úgy
gondolom, hogy ez a mostani előterjesztésnél is nagyon fontos lenne, hogy írásban is
megkapjuk a tárca véleményét. Ezzel nem rendelkezünk.
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Én magam igyekeztem itt az elmúlt hónapokban tájékozódni, önök közül, közületek is
többetekkel tudtam beszélni, figyelve a publikációkat, a Szakképzési Szemlében főleg a
kamara nyilvánított most véleményt, vagy az Akadémián többen a jelenlévők közül
elmondták a véleményüket, de azért tudjuk jól, hogy a lényeg a részletekben van, és itt
vagyunk tavasszal, lassan itt a tanév vége és indul a következő tanév, hogyan történnek a
különböző változások?

Tehát én konkrétan az iránt érdeklődöm, hogy a változások kapcsán hol lehet
hozzáférni azokhoz a tervezett rendelkezésekhez, amelyek várhatóak szeptembertől?
Gyakorlatilag a tárcák között és a kamara között hogyan történnek az egyeztetések?
Valójában, ha megkérdeznénk a jelenlévőket, úgy gondolom, hogy szinte egybehangzóan
mondanák, hogy amikor a kormány, illetve a kamara között megtörtént a megállapodás, előtte
azért a szakmai szervezetek bevonására, vélemény-nyilvánítására nagyon nagy szükség lenne.
Tudjuk jól, hiszen akik itt vannak, azért a szakképzéssel, oktatással régóta foglalkoznak, hogy
ebben a rendszerben amúgy is jelen van a bizalmatlanság, és a bizalmat erősítették volna ezek
a folyamatok, egyeztetések.

Tehát úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos lenne, és én konkrétan az iránt
érdeklődnék, hogy a részleteket mikor lehet megtudni, a konkrét intézkedéseket, mert arról
lehet gyakorlatilag érdemben beszélni. Amelyek elhangzottak, azokkal kapcsolatban úgy
gondolom, hogy lehetne belemenni, majd lesz is véleményem, a hároméves képzéshez
szeretnék véleményt mondani, de itt csak kiragadott mondatok voltak.

A másik kérdéskör, amit szóba hoznék, a 900 ezer fő, akinek nincs szakképesítése. Én
ezt kiegészíteném egy teljesen más példával. Államtitkár úrtól ezt a példát már hallottam az
Akadémián és más fórumokon is, hogy vizsgálták-e, vizsgálta-e a tárca például azt, hogy ma
Magyarországon gyakorlatilag az aktív korúak körében a hármas szintű végzettséggel
rendelkezők körülbelül 1,8 millió ember. Gyakorlatilag leegyszerűsítve ennyien vannak
szakmunkások. Ebből körülbelül 1,1 millió a foglalkoztatott, a különbség 750 ezer. Közülük
mondjuk körülbelül 150 ezer, aki aktívan állást keres, mondjuk úgy, hogy regisztrált
munkanélküli, és mi a helyzet az 550 ezer fővel? Érdemesnek tartanám ezt is elemezni. Azért
tartanám fontosnak, mert sok esetben hajlamosak vagyunk az iskolát felelőssé tenni a
képzésben lévő hiányosságokért, viszont azért úgy gondolom, meg kellene nézni, hogy akik
innét kikerültek a szakképző iskolákból, miért nem helyezkednek el ők a szakmájukban, hogy
ennek milyen okai vannak. Lehet mondjuk a rossz képzés, ezt itt számos aspektusból
megközelítettük.

De ezen túl például lehet a bérezés kérdése, mert ma Magyarországon, ha megnézem,
hogy a bruttó átlagkereset mondjuk 200 ezer – kerekre mondom a számot -, a szellemi
foglalkozásúaknál 270 ezer, a fizikai foglalkozásúak körében a bruttó átlagkereset pedig 130
ezer. Tehát itt azért egy lényeges kérdés van. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel is
foglalkoznunk kell.

Emellett felvetődik a mobilizáció hiánya, a munkakörülmények elviselhetetlensége, és
az is felvetődik, hogy a munka törvénykönyve alá milyen foglalkoztatás esik. Akik ma
aktívan jelen vannak a munkaerőpiacon, jelenleg ma Magyarországon annak csak a fele esik a
munka törvénykönyve alá. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kérdéskör is vizsgálandó,
kiegészítve azt a gondolatkört. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Az első és második körös tiszkek többsége most már kikerült abból az időzónából, amikor
még pályázati pénzekből tudják fenntartani, illetve működtetni. Szeretném kérdezni, hogy a
szakképzési hozzájárulásból nagyobb mértékű felhasználásnak lesz-e lehetősége arra, hogy
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működni tudjanak, különösen a jól működő tiszkekre gondolok, szerencsére van néhány jó
példa.

A másik kérdésem pedig annak az állami szerepvállalásnak a kérdése, hogy ha
államtitkár úr szavait jól értettem, akkor az állam komoly szerepet kíván a duális
szakképzésnél is vállalni a jövőben. Ennek van egy nagyon jó gyakorlati lehetősége, több
intézmény élt azzal a jogi lehetőséggel, hogy gazdasági szervezetet hozott létre arra, hogy
gyakorlati képzést biztosítson a gyerekeknek. Éppen itt tartunk a kezünkben egy levelet,
amelyet a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete fogalmazott meg, nagyon sok
kérdőjellel, többek között azt kifogásolják, hogy nem lesz megoldva a pedagógiai felügyelete,
illetve a megfelelő pedagógiai végzettségű emberek vagy szakemberek jelenléte a
szakképzésben, ha kivisszük az intézményekből, mondjuk a tanműhelyi képzésből a
gyerekeket. Szerintem a szakképző intézményekben lévő gazdasági társaságok nagyon jól
meg tudnának felelni ennek az elvárásnak is.

Tehát szeretném javasolni azt, hogy számoljunk azzal a lehetőséggel, hogy vannak
ilyen gazdasági társaságok, illetve kérdezem, hogy megkapják-e az esélyt vagy a lehetőséget
arra, hogy ők komoly szerepet vállaljanak a jövőben? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Nekem lenne egy
kérdésem, hogy mi a törvénymódosítás tervezett ütemezése, amit ebből lehet látni?
Parancsoljatok!

Dr. Czomba Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az elhangzottakra

DR. CZOMBA SÁNDOR, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkára: Menjünk sorban. Képviselő asszony az általános iskolai képzésről szólt,
illetve hogyan fognak tudni bekapcsolódni azok a tanulók. A statisztikát nem kell talán ebben
a körben különösebben hangsúlyoznom, hogy hány funkcionális analfabéta van jelen
pillanatban Magyarországon a felnőttek, illetve a gyerekek körében, ez egy óriási szám és
elkeserítő adat. Nagyon lényeges kérdés az, ha arról beszélünk, hogy a szakképzés
tekintetében milyen fontos azt a három évet, négy évet megfelelő tartalommal megtölteni, és a
kimenet, az az OKJ-s bizonyítvány ne csak egy papír legyen, hanem amögött valós tudás,
valós tartalom legyen, akkor legalább ilyen fontos az, hogy a nyolcadik általános iskolai
osztály végeztével az általános iskolai bizonyítvány milyen. Ha csak 2,00-át takar is, az mit
takar. Tehát az takarja-e azt, hogy az anyagnak azt a százalékát, ami alkalmassá teszi arra,
hogy belépjen egy középfokú képzésbe, vajon, rendelkezik-e ezzel a tudással vagy sem. Ez
egy nagyon fontos dolog.

Sokan vannak, akik nem rendelkeznek vele, ez tény és való, ezért - most kicsit
fogadatlan prókátorként - a Híd-programmal kapcsolatban szeretnék két mondatot mondani,
de a mellettem ülő államtitkár asszony ennél sokkal részletesebb információkkal szolgálhat.
Azok számára, akik a 8. osztály végén nem tudják teljesíteni a belépés feltételét akár egy
szakiskolába, akár egy szakközépiskolába, számukra a Híd-program keretében szeretnénk
lehetőséget biztosítani a felzárkózásra. Én most az első fázisáról, egy egyéves időtartamú
képzésről beszélek, aminek a lényege nem az lenne, hogy amit 8 évig nem sikerült
megtanulni, azt hátha a 9. évben sikerül, tehát nemcsak ez a feladat, hanem az is, hogy ez a 9.
év alkalmassá tegye az illetőt arra, hogy belépjen a szakképzésbe, a szakmunkásképzésbe.
Ennél részletesebben ebbe most, ha megengedik, nem mennék bele, de nem önmagában a 8 év
megerősítéséről van szó, hiszen nem biztos, hogy azzal a Híd-program keretében kell…,
ennek a célja az, hogy ennek keretében alkalmassá tegyük arra, hogy a szakképzésbe belépjen
az általános iskolában végzett hallgató.

A felnőttképzést motiválni a hátrányos helyzetű… nagyon nehéz dolog. Ha az előző
éveket vagy most a különböző TÁMOP-os és uniós forrásokat nézzük, a források döntő
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többsége azokat célozza meg, akik a leghátrányosabb helyzetűek. Igen ám, csakhogy ők e
legkevésbé motiváltak. Tehát amikor a munkaügyi szervezeten keresztül nézzük a
statisztikákat, és mondjuk azt, hogy előnyben kell részesíteni azokat, akik - és akkor itt
taxatíve felsoroljuk - tartós munkanélküliek, pályakezdőek, nem ragozom, akkor bizony ők
azok, akiket a legnehezebben lehet ebbe a programba bevonni, holott a forrás a számukra
állna leginkább rendelkezésre. Tehát itt a motiváltság kapcsán a felnőttképzés tekintetében
számos olyan elemet kell működtetnünk - elsősorban a munkaügyi szervezeten keresztül -,
amelyek ezt a fajta továbbgondolkodást lehetővé teszik. Illetve ami még egy lényeges kérdés,
hogy számos esetben a család számára a megélhetés sem biztosított, hogyha egyébként
tanfolyamra megy. Magyarul a korábbi időszakban - úgy hívjuk - keresletpótló juttatást
kaptak azok, akik a tanfolyamon részt vettek, bizonyos, maximum 100 százalékát kaphatják
meg juttatásként. Ez egy fontos ösztönző eszköz, de ezzel is úgy kellene élni, hogy valóban
azok számára adjuk meg a 100 százalékos finanszírozás lehetőségét, akiknél ez indokolt,
szükséges és elvárt.

A duális, a német képzés, a kkv-k. Több esetben előjött, hogy vajon a kis- és
középvállalkozói szektor milyen módon lesz képes ebbe a fajta új, gyakorlatorientált képzési
rendszerbe belépni. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hiszen ha megvizsgáljuk a mostani
finanszírozási és egyéb rendszereket, akkor azt látjuk, hogy a kis- és középvállalkozói szektor
a szakképzésben, a gyakorlati lábában viszonylag kismértékben van jelen - meg kell nézni,
hogy vajon miért. Ennek részben financiális, részben pedig szakmai okai is vannak. Abban az
esetben tehát, hogyha nem sikerül olyan ösztönzőrendszert kialakítani, amelynek alapján akár
egy mikrovállalkozást, tehát egy néhány főt foglalkoztató mikrovállalkozás is úgy dönt, hogy
igen, én a szakmai utánpótlásom „terhére” szeretnék tanulót felvenni és foglalkoztatni, akkor
bizony az a nagy létszám, amit mi a következő időszakban bevonni tervezünk, nehezen lesz
megvalósítható, hiszen nem önmagában arról van szó, hogy nagy cégeknél, nagyvállalatoknál,
multinacionális cégeknél, ahol esetleg több tíz vagy több száz fős foglalkoztatás zajlik,
történjen meg ez a fajta képzés. A kereskedelmi és iparkamara ebből a szempontból is fontos,
hiszen a kis- és középvállalkozói szektor egy jelentős része itt jelenik meg. Tehát nem csupán
a multinacionális magyar vagy nem hazai cégekről van szó. Aztán különösen indokolt… Az
elmúlt időszakban, akár Kecskemétet, a Mercedes beruházását vagy az Audiét mondhatom,
ahol már konkrét megállapodások vannak. Ennek a tényét, a lehetőségét, hogy miközben a
német duális rendszert, bizonyos szintű magyar adaptációját szeretnénk megvalósítani, és itt
vannak német cégek, amelyeket egyébként - hogy mondjam? - dobbantódeszkaként tudnánk
adott esetben használni vagy segítségül hívni ennek a fajta képzésnek a megvalósításában,
ebben mi mindenképpen gondolkodunk.

Képviselő úr, természetesen, ha kérdések jönnek, ha megkapjuk, nagyon szívesen
válaszolunk írásban valamennyi kérdésre, amelyre tudunk.

A tiszkek kérdése is több esetben előjött. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy a
mi gondolatmenetünkben a térségi integrált szakképző központoknál a holland modell a
szimpatikus számunkra. Több körben jöttek létre tiszkek, jelen pillanatban egész pontosan 86
tiszk van. Van, amely egészen jól működik, van, amely meg nem túl jól, hogy finoman
fogalmazzak. Tehát a teljes rendszernek az átgondolása és átalakítása szükségeltetik. Itt
természetesen nagyon lényeges kérdés az, hogy ezek a tiszkek nagyon komoly
infrastrukturális beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években, amelyek mögött uniós
források vannak, az uniós források mögött pedig működtetési kötelezettségek is vannak,
amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Magyarul az átalakítás során figyelemmel kell
lennünk arra is, hogy úgy alakítsuk át a rendszert, hogy egyébként annak az értékei
megmaradjanak, és a továbbfejlesztésre lehetőséget adjanak. Viszont azt is látnunk kell, hogy
ha nem nyúlunk hozzá a tiszkrendszerhez, akkor egyrészt egy jelentős része
finanszírozhatatlanná válik, másrészt pedig mindazt, amit most a szakképzésben mi mint
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koncepcionális változást elterveztünk, ez a fajta rendszer megakasztja. Ez is teljesen világosan
látszik.

A szakképzési hozzájáruláshoz való hozzájutás. A szakképzési hozzájárulás
tekintetében tervezzük - ez nem a mostani jogszabály módosításával kapcsolatos, de
tervezzük - ennek az átalakítását is. A célunk összességében az lenne, hogy minél többen
vegyenek részt a szakképzésben a gyakorlati oldalról. Nem biztos, hogy azzal előbbre
vagyunk, hogy ha mi szakképzési hozzájárulás címén jelentős forrásokat szedünk be, majd
különböző pályázati és egyéb rendszereken keresztül, vélt vagy valós dolgok alapján
próbáljuk a rendszert kezelni, mi azt szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének a
szakképzésben, tehát a gyakorlati rész megvalósításában. Ehhez, úgy gondoljuk, a
szakképzési hozzájárulás rendszerét is át kell gondolni, és ennek érdekében olyan rendszert
kell működtetni, amely valóban érdekeltté teszi azokat, akik szeretnének ebben részt venni.

A fajlagos költségek hogy viszonyulnak? Ez egy nagyon lényeges kérdés, hiszen jelen
pillanatban is azt látjuk, hogy a normatív támogatás nem mindig - hogy mondjam? - követi az
életet. Egy fémipari képzés esetében, mondjuk egy minősített hegesztő vagy egy eljárás
szerinti hegesztő esetében teljesen más az anyagigény, és teljesen más egy ilyenfajta
képzésnek - nemcsak a felnőttképzésben, hanem a nappali rendszerű oktatásban is - a
finanszírozása vagy a finanszírozhatósága, mint mondjuk egy szolgáltatóipari szakmában,
nem akarok most példát mondani, nehogy megsértődjön egyetlen szakma is. Tehát mások a
körülmények, miközben most a normatív támogatás ezt nem mindig követi. Ennek a
megváltoztatása szükséges, mi is úgy ítéljük, különösen akkor, hogyha egyébként jól
belátható módon mondjuk a regionális fejlesztési és képzési bizottságok a következő
időszakban még hatékonyabban tudják majd a munkájukat végezni, és valóban meg tudják
határozni a hiányszakmákat, és mondjuk adott esetben, ha meghatározták a szakmát, és valaki
ennek ellenére mégis csak ráindít különböző képzéseket, akkor mondjuk szankcionálási
lehetőség is legyen. Ezek nagyon fontos dolgok, amelyeket nyilván mindenki érez, aki itt van.
Ezt is rendbe kell tenni, csak ahhoz az kell, hogy egyértelmű legyen, hogy amit
hiányszakmának tekinti a regionális fejlesztési és képzési bizottság, az valóban hiányszakma
legyen az adott térségben, ahol túlképzés van, az valóban túlképzés legyen, és ennek
megfelelően lehessen a későbbiekben a költségeket is a valós élethez igazítani.

Az SNI-s gyerekekkel kapcsolatban, ha megengedik, a mellettem ülő államtitkár
asszony sokkal-sokkal-sokkal szakszerűbben tud majd válaszolni az ezzel összefüggő

kérdésekre.
Sós Tamás képviselő úr a változások kapcsán kérdezte, hogy hogyan történnek ezek,

hogy egyáltalán milyen ütemben, illetve hogyan történnek az egyeztetések. Amikor
hozzányúltunk a törvényhez, akkor lehetett érezni, nemcsak az e-maileinkből, hanem sok
minden szempontból, és itt sok ismerős arcot látok, számos fórumon megfordultam jómagam
is az elmúlt időszakban részben a felnőttképzéssel, részben az iskolarendszerű szakképzéssel
kapcsolatban, és számos fórumon találkoztunk azokkal, akik ennek a rendszernek - hogy
mondjam - a „haszonélvezői” vagy elszenvedői voltak, mikor hogy, az elmúlt években.
Rengeteg információt, kérdést, véleményt, észrevételt kaptunk a szervezetektől, amelyek igen
jelentős részét sikerült is a koncepcióban megjelenítenünk. Tehát számos olyan
problémafelvetés volt, amelyet jogosnak ítéltünk a szakma részéről, és ezeket próbáltuk is
beépíteni a koncepcióba.

A részletekkel kapcsolatban, ha megengeded, képviselő úr, Parragh úr a duális, a
gyakorlatorientált képzéssel kapcsolatban sokkal részletesebb információt fog tudni adni, mint
én. A hármas szintű: itt most számadatok voltak, hogy 1,8, ennél még sokkal súlyosabb
számadatokat tudnék mondani. Magyarul: ma Magyarországon 10 millió emberből 3,9 millió
dolgozik. A 3,9 millióból 3,2 millió az, aki valamilyen társadalombiztosítást fizet. És akkor
jöhetnék még lefelé, nem is ragozom, nagyon csúnya számadat jönne ki a végén, hogy
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gyakorlatilag – már bocsánat a kifejezésért – hány ember tart el hány embert. Tehát borzasztó
adatok vannak, és az, amit most te mondtál, körülbelül ott is az a helyzet, hogy maradt 500-
550 ezer ember, aki vajon, mi miatt nem helyezkedik el, amikor ott van a kezében az OKJ-s
bizonyítvány. Ennek valóban számos oka lehet.

A mobilitás szerintem egy igen meghatározó tényező, mert ma a magyar munkaerő
mobilitása a nullához közelít, tehát ha a térségben nem sikerül elhelyezkedni. Nagyon jól
mutatja ezt, hiszen az egyik régióban adott esetben hiányszakmának minősül az egyik
szakma, a szomszédos régiójában pedig túlképzés mutatkozik belőle, ugyanannál, a tőle 30
kilométerre vagy akár 100 kilométeren belül.

Tehát ezek nagyon-nagyon összetett dolgok, de az tény és való, hogy azokat is
figyelnünk kell. Arról nem is beszélve, hogy a válság azért sok mindenre rámutatott, többek
között arra, hogy akik jó szakképzettséggel, vagy úgy tűnik, hogy a munkaerőpiacon
megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, ők sem voltak biztonságos helyzetben, hiszen
látszott az, hogy a nyugat-dunántúli, tehát a jó helyzetben lévő régióknál igen jelentős részben
szakképzett emberek kerültek ki, csúsztak ki a munkaerőpiacról. Ezzel csak azt akarnám
jelezni, hogy az életen át tartó tanulás, a lifelong learning egy meghatározó jelentőségű lesz a
következő időszakban, úgy gondolom, mind a felnőttek, mind a hallgatók, az iskolarendszerű

képzésben részt vevők számára is.
Kőszegi Zoltán úr a szakképzési hozzájárulásról kérdezett. Az előbb említettem a

szakképzési hozzájárulás kérdéskörét. Tehát itt a komplett rendszerhez szeretnénk
hozzányúlni. Tehát most nem úgy fogalmazódik meg kérdésként, hogy aki a tiszkbe nem
lépett be, ő vajon szakképzési hozzájárulást tud-e majd lehívni vagy sem, hanem magát a
hozzájárulás rendszerét szeretnénk úgy megoldani, hogy az valóban hatékonyan segítse ezt a
fajta gondolkodást.

Az állam szerepe a duális képzésben, a pedagógiai felügyelet meg lesz-e oldva. Ez egy
nagyon lényeges kérdés, így gondoljuk, és valóban mi is úgy érezzük, hogy egyébként ma
Magyarországon nagyon sok, valamikor én is úgy kezdtem a pályafutásomat egy
vásárosnaményi szakképző iskolában, hogy mérnökemberként olyan 6-7 évig pedagógiai
végzettség nélkül tanítottam vagy 8-10 szakmát, mert abba belefért sok minden a vasasoknál,
de pedagógiai végzettségem nem volt, és érzékeltem, hogy ez azért anélkül nem nagyon
megy.

Tehát illik pedagógus végzettséggel, vénával is rendelkezni ahhoz, hogy az ember ezt
a szép szakmát hosszú távon tudja űzni. Ezért azt gondoljuk, nagyon sokan vannak egyébként
most Magyarországon szakképző iskolákban, ahol mérnökemberek, vagy akár olyanok, akik
tanítanak, de nincs meg a pedagógiai végzettségük. Ez a kérdés éppen tegnap is az államtitkár
asszonnyal is tárgyaltunk, ez egy nagyon fontos kérdés, különösen a pedagógus
életpályamodell tekintetében, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a megfelelő szakmaiságot és
a megfelelő pedagógiai végzettséget.

Itt a kamarával való együttműködés kapcsán is annak a kérdése, hogy akik részt
kívánnak, részt szeretnének venni a gyakorlati oktatásban, ott azért mondjuk egy mestervizsga
elvárható szint azoktól, akik oktatóként szeretnének ebben részt venni, és a mestervizsga
mellett mondjuk adott esetben úgy gondoljuk, hogy illene vagy szükséges lenne pedagógiai
végzettséghez is hozzájutni, és pedagógiai ismeretekkel is rendelkezni. Ennél többet, ha
megengedik, akkor most nem mondanék, de a gondolkodásmódban, tehát abban, hogy a
pedagógusi végzettséget fontosnak tartjuk-e a gyakorlati képzés tekintetében is, igen, hogyne,
hiszen tanulókkal kell foglalkozni, ahol nemcsak a szakma megszerzésére, hanem a nevelésre
is fontos hangsúlyt kell adott esetben fordítani.

Akkor elnök úr, a menetrenddel kapcsolatban, hogy hogyan tervezzük. Április 13-ával
a koncepció a kormányülésre megy, és reményeink szerint adott esetben elfogadásra is kerül.
Ez azt jelenti, hogy a holnapi kormányülés fogja tárgyalni, illetve május 31-e az az időpont,
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amikor a terveink szerint az elfogadott kodifikált szöveget a kormány a parlament elé
terjeszti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Menjél, és kérlek, hogy a főosztályvezető urat hatalmazd
fel, ha vannak kérdések, akkor válaszoljon. (Dr. Czomba Sándor távozik az ülésteremből.)

Szerintem hallgassuk végig államtitkár asszonyt, úgyis lesz számos olyan kérdés, ami
érinti a kamarát, ha megengedi Parragh úr, akkor így folytatnánk. Parancsolj!

Dr. Hoffmann Rózsa (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelettel köszöntök
mindenkit és elnézést kérek a több mint 10 perces késésemért. Rövid bevezetőmben részben
utalnék a feltett kérdésekre is, mert a dolog összefügg. De abból indulnék ki, amit egy kicsit
engedje meg, kedves Parragh úr, hogy plagizáljak, bár nagyjából ezek ismerős adatok, mégis
a szakképzésnek az egyik legdöbbenetesebb adatsora van itt. Csak annyit, hogy 2010-ben
35 500 diák lépett be a szakképzésbe, a négyéves szakképzésbe, négy év múlva 26 620-an
léptek ki, tehát 9 ezer gyerek morzsolódott le. Megnéztem a következő évi adatot, 2005-ben
33 114-en léptek be a szakképzésbe és négy év múlva összesen 20 138-an szereztek
végzettséget. Tehát több mint 13 ezren morzsolódtak le.

Most túl a szakképzésnek sok minden problémáján, a munkaerő-piaci meg nem
felelésen, a szerkezeti gondokon kívül vagy azt megelőzően meglátásom szerint ez a
legnagyobb probléma, hogy ilyen sokan elvésznek belőle és nem szereznek végzettséget.

Ennek az okai nagyon sokfélék, régóta ismertek, nincs az a kutatás, ami teljes
mértékben feltárhatná, de azt könnyű belátni, hogy ennek a hátterében ott van az is, hogy nem
megfelelő tudással és kompetenciákkal lépnek be a szakképzésbe. Amit egyértelműen tanúsít
szinte minden szakképző intézményben tanító pedagógus, és az okokat, illetve a jelenségeket
hallottuk Czomba Sándortól.

Ezért úgy látom, hogy a szakképzés színvonalának javítása érdekében az első lépés az,
hogy az általános képzés, az általános iskola eredményesebb legyen, és ehhez készülünk mi
elég sok intézkedéssel, amelyek közül egy-kettőt idehoznék. Sajnos, ezeknek az eredménye
nem egyik napról a másikra vagy egyik évről a másikra mutatkozik meg, de egy évtizeden
belül már jelentősen látszani fog.

Mint ismeretes, az a szándékunk, sajnos, ezt sem tudjuk egy év alatt meglépni, de
néhány év leforgása alatt igen, hogy hároméves kortól kezdve legyen kötelező az óvodáztatás,
hiszen jól tudjuk pszichológiai kutatásokból, hogy kisgyermekkorban dől el nagyon sokszor a
gyerek későbbi életpályája. A hároméves korban történő óvodába járás pedig azt
eredményezhetné, hogy eleve nagyobb sikerrel indulnak az iskolában.

Az iskolába lépést is alaposabban vizsgálnánk. A nulladik év ötletéről éppen a sokféle,
szerteágazó támogató és ellentétes véleményt is figyelembe véve, úgy néz ki, hogy
lemondunk. Ellenben arról nem, amit viszont egyértelműen üdvözöltek, hogy az iskolába
lépésről és annak mikéntjéről egy szakértői bizottságnak kell döntenie, mégpedig szakmai
alapon. A döntés kettő, illetve háromféle lehet. Az egyik az, hogy kis létszámú osztályba
menjen a gyerek, ahol szigorúan egyéni program szerint próbálják felzárkóztatni. A másik,
nyilván a nagy tömegek számára, hogy kezdje el az iskolát normál osztályban, a harmadik
pedig, hogy ha gyógypedagógiai osztályba kell mennie. Ez részben válasz az SNI-s
gyerekekre vonatkozóan is.

Új elem az is, hogy előírnánk, hogy évente felül kell vizsgálni a szakértői bizottságnak
a döntést. Nem azért, hogy megállapítsa történetesen egy nagyothalló gyerekről, hogy
megjött-e a hallása, ami valószínűtlen, hogy ha a születésétől kezdve mondjuk siket vagy
nagyothalló, hanem az, hogy megfelelő módon fejlődik-e, jó döntést hoztak-e. Ennek is
meglesz az eredménye a későbbiek során.
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Aztán az általános iskolában a színvonalemelésnek sokféle lehetősége van. Ezt
szolgálja egyebek mellett az a pedagógiai ellenőrzési rendszer, amelyet kísérletképpen 2012-
től, teljes gőzzel pedig 2013-tól akarunk működtetni, és még sok minden egyéb van, de most
itt nem a közoktatásról van szó, hanem a szakképzésről. Ezért ugornék, és a Híd-programról
mondanék néhány szót, amelyet Czomba Sándor is érintett.

A Híd-program azt jelenti, hogy hidat képezzünk a továbbtanulás számára - innen jön
az elnevezés -, a lényege pedig megint csak az, hogy a lemaradt, a középfokú oktatásba be
nem jutó gyerek számára egyéni program szerint képezzenek, dolgozzanak ki a pedagógusok
fejlesztő programot. Annak nincs sok értelme, ha megint berakunk egy osztályba 30 lemaradt
gyereket, és ott magyart, matematikát, idegen nyelvet, történelmet tanítunk nekik. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a Híd-program első két napja azzal telik, hogy minden gyereket alaposan
felmér az a két pedagógus, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik, legfeljebb tízzel, és napról
napra egyéni programot ír nekik elő, hogy mivel foglalkozzanak. Lesznek közös
foglalkozások és egyéni foglalkozások is. Ilyen módon nem zárható ki az, hogy néhány
gyerek egy év alatt szárnyakat kap, de az várható tőle, hogy a legtöbb gyerek eljut arra a
szintre, hogy sikerrel kezdje meg a szakképző iskolát.

Ha ezeket az intézkedéseket élesre járatjuk - és ez körülbelül 8-10 év, a hároméves
óvodáztatást tekintve még több -, akkor talán nem kell majd ilyen szomorú számokat mondani
az utódoknak, hogy 13 ezer gyerek tűnt el a szakképzés rendszeréből.

A sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyerekek számára is sok lehetőséget
kínál mind a közoktatási, mind a szakképzési rendszer. A közoktatási rendszer például eleve
plusz további két évet engedélyez számukra, és mindazok a képzési programok, amelyek most
vannak, az a speciális szakképzés természetesen megmarad számukra. Ha viszont Ferenczi
Gábor kérdése arra vonatkozott, hogy együtt vagy külön képezzük-e az SNI-s gyerekeket, a
válasz, az egyetlen elfogadható válasz csak az lehet, hogy egyéni döntést kell hozni. A lényeg
az, hogy az egyéni bánásmód egy hívószava az új oktatási rendszernek, hisz van olyan gyerek,
aki integrálható, van, aki nem, az integrálást viszont külön szakemberekkel kell segíteni. Ez
vonatkozik a szakképzésre is.

Amiről én még itt szólnék, az talán az, hogy ősztől fogva rendszeres konzultációs és
együttműködési fázisban vagyunk az NGM-mel, hiszen jól tudott, hogy a szakképzés az
NGM hatáskörébe tartozik, de a pedagógiai, iskolarendszerű vonatkozásai miatt nagyon sok
egyeztetés van a hátunk mögött, és gyakorlatilag anélkül, hogy egymás torkának estünk volna
bármikor, azt hiszem, minden kérdésben közös nevezőre tudtunk jutni, és meghallgattuk
egymás véleményét. Így például egyetértés van abban, hogy a felsőfokú szakképzést - hogy
felülről kezdjem a szakképzés rendszerét - a következő tanévtől kezdve, tehát 2012-től a
felsőfokhoz kapcsoljuk. A felsőfokú szakképzés a csúcsa lesz annak a szakképzési
rendszernek, amelyet úgy kell felépíteni - de ez az NGM meg a kamara hatásköre, mi ebben
csak mondjuk kívülről asszisztálunk, és esetleg figyelünk vagy segítünk -, hogy a hároméves
szakképzés, a négyéves szakközépiskola, a szakközépiskolát követő egyéves technikusi
szakasz, valamint a kétéves felsőfokú szakképzés úgy épüljön egymásra, hogy konvertálható
legyen, tehát kreditbeszámítás alapján, hogyha úgy tetszik, a korábbi ismereteket a magasabb
szint betudhassa. Olyan átjárási lehetőségeket is meg fogunk oldani, mint például a szakképző
iskolát elvégzettek, akik ideális esetben 17 évesek, és van egy szakmai végzettségük,
szakmunkás-bizonyítványuk, ha érettségit akarnak szerezni, két év alatt szerezhetnek
érettségit, mégpedig nyilván oly módon, hogy a kötelező érettségi tárgyakat tanulják, és a
szakmai tárgyakat be lehet nekik tudni. Ennek a programnak a további kimunkálását még el
kell végezni, tehát többet erről nem tudok mondani.

Ami az átjárás további lehetőségeit illeti megint a szakképzés és az általános képzés
között, itt azt a klebelsbergi eszményt szeretnénk megvalósítani, amely nagyjából arról szólt,
hogy minden gyerek aszerint érettségizzen, amilyen iskolába járt, viszont ha érettségizett, és
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annak az eredménye jó, akkor az útlevelet ad neki a továbbtanulásra. Ad absurdum egy ipari
szakközépiskolában érettségizett diák, ha úgy dönt, hogy az orvosi egyetemre akar
jelentkezni, és a pontszáma alapján oda felveszik, akkor megkezdheti az orvosi egyetemi
tanulmányait - természetesen az övé a kockázat, hogy eleget tud-e ehhez, de a lehetőséget
meg fogja kapni. Ezért a szakközépiskolai érettségi a négy általánosan kötelező érettségi tárgy
mellett egy komplex szakmai tárgy lesz - így egyeztek meg a munkatársak a tárgyaláson.

Itt szeretnék utalni arra, hogy meg is értem, hogy sokan reklamálják, hiányolják, hogy
nem egyeztetünk állandóan - itt különösen a két szakszervezetre utalok -, de higgyék el, hogy
a véleményüket és az írott javaslatokat elolvassuk. Például nagyon sokan kifogásolták a 6
érettségi tárgyat, emlékezetem szerint önök is, és úgy láttuk, hogy ha ilyen nagy az ellenállás
a 6 érettségi tárggyal szemben, akkor legyen egyelőre 5. Ez nyilván nem jelent kőbe vésett,
örök ítéletet, de egy évtizedig akkor maradhat így.

A szakközépiskolában tehát az ötödik érettségi tárgy viszont akkor nem lesz
választható, az egy olyan komplex szakmai tárgy lesz, amely lehetőséget ad arra, hogy
elsősorban szakmai irányba továbbtanuljon. De ha nem ilyen irányban akar továbbtanulni,
akkor mehet máshová is, ha a pontszáma megfelel - ehhez fogjuk igazítani az új felvételi
rendszert. Vagyis az egész oktatási rendszert úgy szeretnénk felépíteni, hogy ugyan a belépés
pillanatában világos legyen, hogy az az iskola mit nyújt, milyen végzettséget, milyen
indíttatású, milyen ambíciójú gyerekeknek ajánlott, de hogyha azt elvégzi a gyerek, akkor ne
úgy érezze, hogy zsákutcába került, és nem tud továbbmenni. Tehát sokféle lehetőséget
szeretnénk betenni az oktatási rendszerbe. És alapvetően az egész közoktatás időtartama alatt
az átjárhatóság biztosítása a fogadó iskolának a lehetősége, dolga és feladata, tehát ezt is
szeretnénk ösztönözni. Alapvetően nyilván nem az átjárás a cél, de a lehetőséget meg kell
adni.

Még egy változásról szólnék, amely csak részben tartozik ide, de idetartozik. 2016-tól
tervezzük - és ezt az új felsőoktatási törvény koncepciójában, amelyet szintén holnap fog a
kormány tárgyalni, és remélhetőleg nagyjából jóváhagyni -, hogy egy, a mostani felsorolás
szerint C-típusúnak megfelelő nyelvvizsga kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán egyetemre
jelentkezzék, azért 2016-tól, mert időt kell hagyni a gyerekeknek arra, hogy erre
felkészüljenek, és akkor talán a felsőoktatásnak is enyhül az a gondja, ami megint egy
döbbenetes arányszám, hogy 40 százalék nem szerez diplomát azért, mert nem tanulta meg
idejében a nyelvet. A nyelvpedagógia egyértelmű megállapítása az, hogy idegen nyelvet
tanulni a leghatékonyabban 18 éves korig lehet, utána lassulnak a képességek, és valószínűleg
ez az oka, hogy sokan nem tanultak. Ezért teszünk be a hároméves szakképző iskolába is abba
a bizonyos nagy közismereti blokkba, amit egy civilizációs tantárgy fémjelez alapvetően,
idegen nyelv órákat is, olyan szándékkal, hogy mondjuk az idegen nyelvből való meg nem
felelés azért ne eredményezze azt, hogy a gyerek kibukik a szakképző iskolából, hogyha
annyira nem megy neki a nyelv, de tanulja, járjon a nyelvórákra - heti 4 órát tervezünk -, és
akkor megint csak adott a lehetőség a fiatalnak, hogy ha van ambíciója, képessége, akkor az
idegen nyelvet is tanulja.

A legtöbbi vitát kiváltó közismereti, uszkve gyakorlati vagy szakmai tantárgy arány
kapcsán - ezt megismételném, bár korábban, úgy tudom, ebben a körben azért már volt erről
szó - nem azt tervezzük, és itt van a nemzeti alaptanterv kimunkálásával megbízott Kaposi
József úr is, ő is igazolhatja, hogy nagyon sok megbeszélés van a hátunk mögött a tekintetben,
hogy itt nem azt kell már folytatni, hogy a szakképző iskolában magyart, történelmet,
földrajzot, fizikát, kémiát tanuljanak, mert hiszen ebbe a koncepcióba az nem fér bele, hanem
egy olyan komplex civilizációs tárgyat vezetnénk itt be, amely megint csak a gyerekek egyéni
adottságaira is figyelve, sok-sok elágazást lehetővé téve alapvetően a kompetenciák
fejlődésére és fejlesztésére koncentrál, ugyanakkor műveltségtartalmakat is pótol.
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Ha ezt a gyerekek sikerrel elvégzik, akkor még reményünk van arra, hogy ez
folytatódhat a szakképző iskola második évében is, de az idegennyelv-tanulást mindenképpen
szeretnénk ott is folytatni, mert azt is tudjuk, hogy annak is sok egyéb hatása van a fejlődésre.

Még egy utolsó gondolat, aminek a mikéntjét még nem tudtuk kidolgozni, de a
lehetőséget a törvényekbe beletesszük. Világszerte azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb
figyelem fordul az informális és a nem formális tudásnak a végzettségbe vagy a
továbblépésbe történő beszámítására. Tehát ezt a lehetőséget megnyitjuk mi is a törvényben,
és ebből következhet majd az, hogy mondjuk aki megszerezte a szakmunkás bizonyítványt is,
és eltöltött a munkahelyén, a saját szakmájában 5-8-10 évet, ott alkotott és fejlődött, akkor
ezzel kiválthatja adott esetben akár az érettségit is, és mehet továbbtanulni, megint
természetesen saját maga egyénileg kell hogy vállalja annak a kockázatát, hogy ott tud-e
tanulni. De az, aki elvégzett egy szakmát és abban képezte magát és fejlődött, ezt a
pedagógiai szakirodalom egyébként több mint egy évszázada leírja, annak a tudása a saját
kíváncsisága és a saját tanulása révén nagyon sokat gyarapszik, még akkor is, ha esetleg nem
tud pontosan úgy vizsgázni, mint egy érettségiző.

Most ennek a tanulmányozásába kezdtünk, nemzetközi szervezetekkel is kapcsolatban
vagyunk, tanulmányozzuk a holland, a francia mintát, ahol ennek bevett gyakorlata van. Ez is
egy lehetőség a hátrányos helyzetűek számára is, és mindenki számára. Miközben osztjuk azt
az álláspontot, hogy minél többen menjenek a szakmatanulás irányába, mert ott van hiány, az
az egészséges rendszer meglátásunk szerint, amely nem zárja le a további tanulásnak a
lehetőségét a diákok előtt.

Körülbelül ezt gondoltam hozzátenni az elhangzottakhoz, és akkor továbbadom a szót.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parragh Lászlónak adom meg a szót. Bizonyára te is
észrevetted, de felhívnám rá a figyelmet, hogy többen türelmetlenek, kérdéseket szeretnének
feltenni. Parancsolj!

Dr. Parragh László (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) kiegészítése

DR. PARRAGH LÁSZLÓ (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara): Akkor gyors
leszek, azzal, hogy ha megengeded, először a kérdésekre válaszolnék. Amikor a tiszkekről
beszélgetünk, akkor az a tipikus emberi magatartás jön elő, hogy mindenki tudja az igazságot,
de senki sem nevezi meg. Ha visszaemlékszünk arra, sokan vannak szakemberek itt, ebben a
teremben, hogy a tiszk története hogyan indult, eredetileg arról volt szó, hogy megyénként
egy tiszk lesz. Húsz tiszkről volt szó, most közel száz van. Presztízsügy lett, nem volt komoly
polgármester, akinek nem lett saját tiszkje, következésképpen egy csomó olyan tiszk van,
amelynek a fenntartása kérdéses.

Nekem meggyőződésem az, hogy a mostani modell nincs fenntartható pályán. Erről
szólnak a kérdések, csak nem merik a nevén nevezni. Azt gondolom, hogy ha a politika vagy
a döntéshozók ezzel nem szembesülnek, akkor rájuk fog dőlni a rendszer.

Tehát én most állnék neki annak, hogy a billegő részét hogyan lehet rendbe tenni,
hogyan lehet átalakítani, mert egyébként ebből baj lesz.

Elhangzott a felnőttképzés ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük a tőlünk fejlettebb
országokat, ott ezeket az erőforrásokat, ezeket az eszközöket, amelyeket ily módon
felhalmoznak, nemcsak szakoktatásra használják, hanem felhasználják felnőttképzésre is. Ez
azonban azt is jelenti, hogy a magyar felnőttképzés rendszeréhez radikálisan hozzá kellene
nyúlni, be kellene terelni a felnőttképzés egy jelentős részét a tiszkek rendszerébe, és egy
nagyon erőteljes akkreditációs folyamatot kellene elindítani, mert a mai magyar felnőttképzési
résztvevők jelentős része alkalmatlan a feladatának az ellátására, arra alkalmas, hogy
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különféle pályázati pénzeket, különféle uniós forrásokat lehívjon, és ezeket különféle
technikákkal elköltse.

Szerintem nem baj, ha ezeket világosan megfogalmazzuk, nem erről szól ma a
beszélgetésünk, de a kérdésekből én világosan éreztem, hogy ezzel nagyjából mindenki
tisztában van.

A másik, amit Osztolykán alelnök asszony kérdezett, hogy alkalmas-e a kamara a
feladat ellátására. Ezt két oldalról tudnám megközelíteni. Az egyik az, hogy azt látjuk, hogy
ez a modell alkalmatlan a működésre. Tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. A másik
oldalon azt gondolom, hogy a kamara - azon túl, hogy a válaszom egyértelműen igen – a
vállalkozók közössége. És ha valakinek érdeke egy működő szakképzés, az a vállalkozói
közösség. Hihetetlen érdeklődés van ma a vállalkozók részéről abban, hogy részt vegyenek a
szakképzési folyamatokban. Egyébként nem teljesen egyenszilárdsággal, de igaz ez a
munkaadói szervezetekre is, hiszen ők is részt vesznek ebben a folyamatban.

Már most is gőzerővel folyik a szakképzési rendszer átalakítása, konkrétumokat fogok
hamarosan mondani, de ezzel együtt zajlik a kamara átalakítása is, mert az a célunk, hogy a
kamara is erősebb legyen, és alkalmasabb legyen a feladat ellátására. Hamarosan találkozni
fognak a kamarai törvénnyel.

Nem a német modellt másoljuk, hanem azokhoz az erőforrásokhoz próbáljuk igazítani
a modellt, amelyek ma jelen vannak, amelyek ma léteznek. Tetszett említeni a németeknél,
hogy ott a vállalatok finanszíroznak. Magyarországon szintúgy a vállalatok finanszíroznak,
azzal, hogy a vállalatoktól az állam elveszi a pénzt, aztán különféle módszerekkel
visszaosztja.

Ha a politika olyan döntést hoz, hogy a vállalatoknál hagyja a pénzt, akkor meg tudjuk
csinálni a német modellt, de mindaddig, amíg a politika úgy dönt, hogy elvonja a pénzt,
központosít és utána szétosztja, addig mi ehhez a peremfeltételhez fogunk igazodni, és azt
gondolom, hogy így is lehet a rendszer sikeres.

Hogy csak egyetlenegy példát mondjak, 2000-ben vettük át a gyakorlati képzést a
kamarában, addig az állam bütykölte különféle technikákkal, 2-3000 gyerek volt jelen a
gyakorlati képzésben, ma ez 50 ezer. Tíz év alatt felvittük 2 ezerről 50 ezerre. Azt gondolom,
hogy ennél konkrétabb példát nehéz mondani. Bár azt is tudom, tisztában vagyok vele, hogy
jó szakképzést nem lehet csinálni. Kevésbé rosszat vagy nagyon rosszat lehet csinálni, mert a
társadalmi folyamatok nem ebbe az irányba mutatnak. Látjuk, hogy a fizikai munka becsülete
hol tart, látjuk, hogy a lecsúszó népcsoportoknál a munkakultúra hogyan néz ki, látjuk azt,
hogy egyre kevesebb a gyerek, nagyon sok olyan folyamat van, ami szembejön a
szakképzéssel, de én azt gondolom, hogy ezzel együtt meg kell próbálni azt, hogy ez jobban
működjön.

Említettem, hogy óriási a vállalati érdeklődés. Példának okáért akár az Audival, akár a
Mercedes-szel kötöttünk olyan szerződést, aminek az a lényege, hogy meghatározott létszámú
gyereket képezünk közösen, a gyerekek kapnak egy ösztöndíjat az ipari üzemtől, nemcsak az
államtól kapják, hanem a gazdasági szereplőtől is, és a gyerekek 80 százalékát később vállalja
foglalkoztatni az, aki ebben az oktatásban részt vesz. Egyébként hogy milyen a valóság:
ebben az a kritika, hogy ezzel pedig elszívjuk a munkaerőt mások elől.

Azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy a reálgazdasági szereplők komolyan
érdekeltek abban, hogy átalakítsák a szakképzést. Felmerült az, Czomba úr saját életrajzi
adataiból, hogy ő úgy képzett, úgy oktatott mérnökként, hogy nem volt hozzá pedagógusi
képzettsége. Mi a mesterképzési modulba beleillesztettük a pedagógiai ismereteket is.

Most szeretnék önöknek röviden beszámolni arról, hogy hol tart ma a szakképzés
átalakítása konkrétumokban. Mielőtt ezt megteszem, szeretném megköszönni mindenkinek,
aki ebben a teremben van, aki az elmúlt tíz évben kiállt a duális képzés mellett. Nagyon sokan
voltak, és azt gondolom, hogy ha valahol hibázott ez a kör, az volt, hogy tyúklépésben
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mentünk előre. Most egy olyan fordulat következett be, tavaly, amikor a miniszterelnökkel
megállapodtunk a szakképzésben, ami vélhetően rendkívüli mértékben felgyorsítja ezt a
folyamatot.

Azt gondolom, hogy azóta tudunk időmenetrendet felállítani, és ebben a menetrendben
időarányosan jók vagyunk.

Az eredeti célkitűzés 125 szakmában a felügyelet kamarának való átadása. Az eredeti
célkitűzéseknek megfelelően 48 szakmában 40 szakmai szervezet és 184 szakértő

bevonásával elkészültek a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi dokumentumok.
Ezek készen vannak, fenn vannak az MKIK honlapján a szakképzés modulon belül, bárki meg
tudja nézni, zajlik ennek a vitája. Ebből a 48 szakmából 25 olyan szakma került kiválasztásra,
amelyben a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében 2011 szeptemberétől, tehát ez év
szeptemberétől elindulhat a 8 osztályra épülő magyar duális szakképzés. Tehát a 8+3 év
ebben a 25 szakmában, amelyek lényegi szakmák, és a szakmát sosem darabra osztjuk el,
hanem tudjuk azt, hogy vannak szakmák, amelyekben sokkal több a gyerek, vannak olyanok,
ahol nagyon kevés gyerek van, ez a gyerekek jelentős részét érinti. Ilyen az épületgépész,
fűtő- és klímaberendezés szerelő, festő-mázoló, kárpitos, bútorasztalos, cukrász, bolti eladó,
szerkezetlakatos, villanyszerelő, ács-állványozó, tehát a gyakorlatigényes szakmák.

El tudom mondani konkrétan, de nem akarok visszaélni az idejükkel.
A másik konkrétum, hogy - ahogy említettem - a honlapon vannak a kifejlesztett

anyagok, és még hozzájuk lehet szólni, mielőtt élesben végrehajtásra kerülnek. Eddig 3900
gazdálkodó szervezetet, 650 szakképző iskolát és 40 érdekképviseleti vagy szakmai
szervezetet kerestünk meg. Április 30-áig kívánjuk benyújtani a véglegesített anyagokat,
annak érdekében, hogy 2011 szeptemberétől ezek 48 szakmában megjelenhessenek. Mi a
lehető leggyorsabban elvégeztük a ránk osztott munkát, és azt szeretnénk - és ezt jelezzük a
kormányzat és a parlament felé is -, hogy az általunk benyújtott dokumentumok gyorsított
közigazgatási eljárás keretében kerüljenek jóváhagyásra, hogy tartani lehessen a szeptemberi
időpontot, hiszen, tudjuk, a következő időpont már csak 2012 szeptembere lehetne. Tehát nem
szeretnénk, hogyha az állami bürokrácia útvesztőiben lelassulna a folyamat, és egy éves
csúszást szenvedne.

Az új követelményrendszer, amit meghatároztunk, a következő legfontosabb elemeket
tartalmazza - ezek, hangsúlyozom, benne vannak, készen vannak, csak végig kell vinni,
szeptember 1-jétől indulhatnak -: a gyakorlati óraszámok 50 százalékos növelése, ami még
nem a német modell, sajnos, de egy jelentős elmozdulás; a gazdasági igények szerinti
tartalom, magyarul megkérdeztük a gazdálkodó szervezeteket, szakembereket, hogy mit
javasolnak módosítani a tananyagokban; a szakmai záróvizsga idejének csökkentése
960 percre per fő, ami eddig 3-4 nap is volt esetenként, ami komolytalan, mert egy egyetemi
diplomát 30 perc alatt meg lehet szerezni a záróvizsgán. Ilyen elem még, hogy maximum 4
vizsgafeladat lehet egy modulban, a modulok számát korlátoztuk. Szakmai tartalomfejlesztés
történt a tananyagokban, ez jelenti új technikák, új technológiák beépítését, régi, elavult
eljárásoknak a törlését. Mondjuk át lehet gondolni, hogy egy burkoló esetében a
malterkeverés már mennyire nem egy fontos technika, hiszen ragasztót alkalmaznak. Az OKJ-
ban szereplő szakképesítések számának racionalizálása, a lehetséges szakképesítések
összevonása, törlése ott van javaslatként. A modulok tartalmában való duplikációk, átfedések
megszüntetése, a kompetenciák számának a csökkentése, a szakmai kulcs- és cselekvési
kompetenciák hangsúlyozása. A kamarai szintvizsga beszámíthatósága a szakmai
záróvizsgába 30 százalékos arányban. A minimum óraszámok meghatározása. Új, központi
infrastruktúra kialakítása a kamaránál - megtörtént. Gyakorlati képzés helyszínének a
meghatározása. A 9. évfolyamon iskolai vagy vállalati tanműhely, a 10-11. évfolyamban
kizárólag vállalati, üzemi gyakorlati képzés kamarai garanciavállalással. Ez utóbbit nagyon
fontos elemnek tartom, ez azt jelenti, hogy az iskolai tanműhely az első évben van használva



- 40 -

alapvetően, utána pedig vállalati képzőhelyen történik az oktatás. Nem véletlen, hogy ez
feszültséget generál az iskolarendszer és a gazdasági szereplők között, hiszen az
iskolarendszer óraszámát radikálisan csökkenti, főleg ha a négyről visszamegyünk háromra
(Dr. Hoffmann Rózsa: Nem beszélve a tiszkekről!) , nem beszélve a tiszkekről, igen.

A legutolsó, amit szeretnék megfogalmazni, az az, hogy az iskolafenntartó
önkormányzatokkal együttműködve felmértük, hogy 2011 szeptemberében az induló
előrehozott szakképzésben hány osztály és hány tanuló beiratkozása várható. Ennek
értelmében mi 14 ezer tanulóval, 14 ezer tanuló beiskolázásával számolunk, ennek a részletes
adatai itt vannak szakmánként és térségenként egyaránt.

Végezetül pedig, ha megengedik, azért, hogy érzékeljék, mit jelent ez az elmozdulás,
nagy tisztelettel szeretném önöket meghívni jövő hétfőn a Szakmasztár vetélkedőre, ami a
Hungexpón lesz. Ha valaki járt már ott, akkor tudja, hogy lenyűgöző. Több mint 10 ezer
gyerek jön el. Mennyi versenyzőnk van? Kétezer-hatszáz? (Dr. Szilágyi János: 4 ezer
versenyző volt, és 260 jutott be az országosba.) 4 ezer versenyző indult el országosan, 260 van
az országos verseny szintjén több szakmában. Hidegburkolnak, építenek, tetőt fednek, ács-
állványoznak, fodrászkodnak, fölszolgálnak, főznek, cukrásztermékeket készítenek, és
kihozunk hozzájuk - hangsúlyozom - 10 ezer gyereket, 200 buszt bérlünk ahhoz, hogy
mozgassuk a gyerekeket. És még egy, aminek társadalmilag nem elhanyagolható az
összefüggése: ha valaki kijön, látni fogja, hogy a gyerekek egyharmada vagy jelentős része
roma, tehát olyan társadalmi réteget is megszólítunk, amelyet egyébként más technikákkal
nem nagyon sikerül.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Rengeteg dolgot tudnék még mondani, de a
kérdések kapcsán megteszem, ha kell.

Kérdések, hozzászólások, válaszok

ELNÖK: Köszönöm. Kérdések, hozzászólások következnek. (Kőszegi Zoltán
jelzésére:) Zoltán, parancsolj! (Kőszegi Zoltán: Az alelnök asszony is jelentkezett. -
Osztolykán Ágnes: Nyugodtan, nyugodtan, kérdezzen csak!)

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Először is elnézést kérek, mert sajnos el kell mennem,
mert a városomban egy fontos intézményvezetői értekezlet van, de azért megpróbálom
megvárni a választ. Czomba államtitkár úrnak is feltettem, de most Parragh úrnak is
szeretném feltenni a kérdést, hogy ebbe a rendszerbe hogyan illeszthető be, különösen
azokban az intézményekben, ahol tiszk működik, és jól működik, az a gazdasági társaság,
amelyet az intézmény maga hozott létre. Ugyanis ezek a gazdasági társaságok, nevezzük
nevén: kft.-k, amelyek a szakképző iskolában létrejöttek és működnek, nagyon jól tudják
használni azokat az eszközöket, amelyeket a tiszk-infrastruktúrafejlesztés során megszereztek
az intézmények. Én egy kicsit úgy érzem, mint hogyha ezek a perifériára szorulnának, mintha
csak egy csatornában gondolkodnánk, a kis- és középvállalkozásokban, illetve a piaci
szegmensben.

Még egyszer és hangsúlyosan szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy kicsit
előremenekült egy sor előre gondolkodó és felelősen gondolkodó intézmény, mert létrehozták
azokat a gazdasági társaságokat, amelyek valahol a kettő között vannak, tehát a piaci
szereplők és az iskola között szerepelnek. Piaci vagy ipari feltételeket vagy körülményeket
tudnak biztosítani egy megfelelő eszközállománnyal és szakembergárdával, pedagógus
végzettségű szakoktatókkal, és sorolhatnám, de nem akarok a részletekbe belemenni.
Szeretném a kamara és a kormányzati szereplők figyelmét is felhívni arra, hogy ez egy
potenciális lehetőség, és ezzel éljünk, és ne dobjuk ki az ablakon ezeket a
kezdeményezéseket. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon vártam, államtitkár
asszony, hogy mond nekünk valamit erről a bizonyos tankötelezettségkor-leszállításról (Dr.
Hoffmann Rózsa: Szívesen!), mert én azt gondolom, hogy ez nagyban összefügg azzal, amit
én felvetettem az államtitkár úrnak, de tudtam, hogy egyértelmű választ nem ő tud erre adni,
hogy tényleg mi van azokkal a gyerekekkel, akik olvasás-, íráskészségbeli problémákkal
jönnek ki az iskolából. Erre elmondta az államtitkár asszony a Híd-programot, ami egyéni
fejlesztés és egyéni segítés. Én szinte meg vagyok győződve arról, hogy ha úgy építjük fel a
rendszert, és úgy kívánjuk erősíteni az általános iskolai képzést, amivel kapcsolatban
egyetértünk, hogy az nagyon fontos, és szükség van rá, hogy erősítsük az általános iskolai
képzést, de tovább hangsúlyozzuk a szakértői bizottságok szerepét, akkor az egyik kérdésem
az, hogy hogyan fogjuk kontrollálni azt, vagy hogyan fogja a rendszer kontrollálni azt, hogy
ne történjenek meg azok a helyzetek, amelyek megtörténtek hosszú évekkel ezelőtt, amikor
valaki, egy gyerek… A miniszterelnök úr mondja mindig, hogy tabukat kell döntögetnünk,
akkor döntsük le a tabukat! Rengeteg cigány osztály azért jött létre hosszú évekkel ezelőtt,
mert a gyerekeket nemcsak a képességeik alapján mérték meg ezek a szakértői bizottságok,
hanem a szociális helyzetük alapján, szüleik iskolai végzettsége és gazdasági háttere alapján
is. Ezt, én azt gondolom, ki lehet mondani, számos kutatás van, amely ezen mondataimat
alátámasztja.

Ha arról beszélünk, hogy az általános iskolai képzést úgy erősítjük meg, hogy lesznek
kis létszámú osztályok, lesznek gyógypedagógiai, fejlesztő osztályok és lesz a normál osztály,
akkor én azt kérdezem, hogy a Híd-program, amely az egyéni fejlesztésre épül, miért nem az
általános iskola időszaka alatt erősít meg gyerekeket, miért 15 éves korban, kvázi kicsit
szegregált körülmények között?

Azt is szeretném megkérdezni, hogy ha a szakiskolai képzésben egy civilizációs
tantárgyról beszélünk - amit én nem nagyon értek, nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy ha erről
egy kicsit többet is megtudhatnánk -, ez azt jelenti, hogy elvetettük az egységes nemzeti
alaptanterv létét? Vagy nem?

Egy kicsit többet vártam abból, hogy a Széll Kálmán tervben, lehet, hogy önök nem
látják, vannak olyan oktatási szakemberek, akik látják az államosításra való hajlandóságot.
Azt, hogy bizonyos szempontok szerint és bizonyos tervek alapján határozzuk meg azt, hogy
kik, milyen irányú képzésbe menjenek. Erről is szeretnék többet hallani. Azzal az
alapvetéssel, hogy azt mi is tisztán látjuk, hogy a szakmatanulás nem egy divatos dolog. Most
mindenki diplomát akar szerezni, vagy a megelőző időszakban mindenki a diplomára
törekedett. Nem gondolom azt, hogy a lecsúszott népcsoportoknak nincsen munkakultúrájuk,
azt gondolom, hogy igen, vannak olyan térségek és vannak olyan közösségek, köztük a roma
közösségek is, ahol nem a munkakultúra problémájáról van szó, hanem a munkanélküliség
magas fokáról, arról, hogy mivel nagyon alacsony képzettséggel bírnak ezek az emberek az
ország főként észak-keleti csücskében, ezért nem tudtak munkához jutni.

Ezt úgy kezdtem Czomba államtitkár úrnak is, hogy azt bizonyítják a számok, hogy a
közép-kelet-európai országokban Magyarország tudja a legkevésbé foglalkoztatni az
alacsonyan képzett munkaerőt. Abban egyetértünk, hogy ha azt mondja, hogy felnőtt úgy egy
generáció a romák között, hogy nem látta a szüleit dolgozni, de azt gondolom, egy
párhuzamot vonni aközött, hogy ez munkakultúrabeli sajátosság-e vagy nem, azt én nem
szeretném nagyon látni. Azt gondolom, és bocsánatot kérek ezért, ha ezt mondom, de egyet
tudok érteni azzal, hogy nem láttunk egy csomó írásos anyagot. Lehet, hogy a kormányzat a
különböző, önökhöz közel álló szervezetekkel egyeztetett, én azt gondolom, hogy az ellenzéki
pártok és azok szakemberei elég kevésbé voltak ebbe a munkafolyamatba bevonva.
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Az LMP-nek készül, most már remélem, hogy napokon belül készen lesz egy konkrét
anyaga a szakképzést illetően, amit nagyon szívesen elküldenénk önöknek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Pichler Imre, Ferenczi Gábor, majd Sós Tamás.

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak jelzem, elnök úr,
hogy fél 2-kor el kell mennem, tehát 6 perc múlva fel kell állnom. Tehát kérnék valami külön
forgatókönyvet, ha lehet, és röviden válaszolok.

ELNÖK: Parancsolj!

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tankötelezettségről
azért nem szóltam, mert a szakképzés volt napirenden, és úgy gondoltam, hogy nem ide
tartozik, de többször kijelentettem a közoktatási törvény koncepciójában 16 év szerepel a
tankötelezettség korhatárának. Európa országaiban ez a leggyakoribb, és a tankötelezettség 16
éves kora nem jelenti azt, hogy 16 éves korban a gyerekeket az iskola kitegye az utcára,
ahogy sokszor elmondtuk. Csak azt jelenti, hogy a gyerek dönthet úgy, hogy nem tanulni
akar, hanem dolgozni.

A szakértői bizottságok a működésüket pedig egységes és nyilvános protokoll szerint
fogják végezni. Ha ez eddig így volt, hogy szociális körülményt és származást
belekalkuláltak, az helytelen volt. Egyes-egyedül a gyerek pillanatnyi állapota alapján szabad
dönteni a pedagógusnak, a pszichológusnak és orvosnak.

Tisztelettel kérem képviselő asszonyt is, hogy segítsen abban, hogy minél több cigány
származású pedagógus, pszichológus, orvos legyen ezekben a szakértői bizottságokban, hogy
még a gyanújától is megmeneküljünk annak, hogy itt ilyen alapon hoznak döntést.

A szakértői bizottságok döntése pedig egy évre szól, mint mondtam, és
felülvizsgálható, és a gyerekek érdekében van. Hogy miért nem az általános iskola alatt megy
a Híd-program, miután ilyen előzmények után kerülnek be a gyerekek az iskolába, az
általános iskola 8 éve alatt számos olyan lehetőség van, ami a felzárkóztatást segíti, a
felzárkóztató foglalkozások, a szakkörök és a különböző segítés, amit a pedagógusoktól
kapnak. A rendszer nem bír el egy rendszerszintű Híd-programot többször, mint az általános
iskola végén. De ha úgy látjuk, hogy erre szükség van, a későbbiekben valószínűleg meg lehet
oldani. Úgy gondolom, hogy ilyen előkészítés után ez így rendjén való, hogy az általános
iskola végére, akik megint csak lemaradtak, még egy évet biztosít az állam a
megkapaszkodásra.

Mi van akkor, ha a Híd-programot sem végzi el sikeresen a gyerek, pontosabban nem
fejlődik? Akkor erre szolgálna a Híd-II., hogy még egy évig ott maradhasson, és akár olyan
szakmát szerezhessen, amelyhez nem kell olyan nagyon nagy tudás, például mondjuk a
takarítót említhetem egy ilyen példaként, amit most már szakképzettséggel végeznek, de
elképzelhető, hogy ebbe belevihető.

A civilizációs tantárgy és a NAT viszonya pedig úgy hozható össze, hogy a nemzeti
alaptanterv annak a körülbelül 70 százaléknyi fiatalnak, akik érettségiig mennek, 18 éves
korig határozza meg a tanulmányukat, 14 éves korig mindenkinek, és utána lesz egy
értelmező rendelkezés, egy irányelv a szakképző iskolába menők részére. Ha azt gondolnánk,
hogy a szakiskolában mindaz meghatározható, ami egy gimnáziumban, akkor az
pedagógiailag nonszensz, az elképzelhetetlen.

A Széll Kálmán terv és az államosítás. Én nem államosítást olvasok ki belőle, nem is
ez szerepel benne, hanem nagyobb állami szerepvállalás, ami következik a
kormányprogramunkból. Egyébként mindaz, ami az oktatásban lesz, azt majd a törvények
fogják szabályozni. Lám, a Széll Kálmán terv 15 éves kort ír a tankötelezettségnek, és mint
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mondtam, a tervezetben legalábbis 16 év szerepel, tehát ilyen különbségtétel még
elképzelhető.

Ami az ellenzékkel folytatott egyeztetést illeti, én négy évig voltam ellenzéki
képviselő, soha egyetlen-egyszer, egyetlenegy koncepciót nem kaptunk meg, mindig a kész
törvényszöveget. (Dr. Hiller István: Ez nem igaz!) Legalábbis énhozzám ez nem jutott el,
kész törvényszövegekről tárgyaltunk. (Dr. Hiller István: Ott volt az irodámban, államtitkár
asszony!) Mi a közoktatási és a felsőoktatási törvényt is kiraktuk a honlapra, az LMP-nek el is
küldtük a közoktatási törvény koncepcióját. (Osztolykán Ágnes: A szakképzésre mondtam az
egyeztetést, nem a közoktatási törvényre.) Még hátra van az a szakasz, amikor az ellenzéknek
– hogy úgy mondjam – a törvény biztosította keretek között módja, joga, lehetősége van a
törvényalkotásba belekapcsolódni.

Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nem sértettünk semmiféle olyan szabályt. Köszönöm.
(Dr. Hiller István: Dehogynem!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pichler Imre jelezte, hogy nem kíván szólni. Gábor,
parancsolj!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak egy gondolat, hogy tényleg államtitkár asszony el
tudjon menni, írásban leírnám önnek azt a kérdésemet, ami a középiskolák összevonására,
illetve bezárására vonatkozik, ugyanis azt tapasztalom, azt tapasztaljuk országosan, hogy ez a
tendencia nem állt le az elmúlt időszakban. Köszönöm.

SÓS TAMÁS (MSZP): Államtitkár asszonyhoz én is egy kérdéskört tennék.

ELNÖK: Engedjük el Rózsát két percen belül.

SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. Én azért, amit államtitkár asszony mondott a
tankötelezettség kapcsán, és nem szólt róla, azért ehhez hozzátenném, hogy én úgy gondolom,
hogy ma Magyarországon szakképzésről nem lehet úgy beszélni, hogy a tankötelezettséggel
ne foglalkozzunk. Egy elég komplex kérdés a szakképzés, mert magában foglalja, itt Czomba
úr szólt a foglalkoztatás különböző kérdéseiről, de azt gondolom, hogy pedagógiai,
neveléselméleti és szociális kérdések is erőteljesen megjelennek. A tankötelezettségnek abban
az értelemben van jelentősége, úgy gondolom, hogy azért ma Magyarországon a kötelezőnek,
hogy kötelező addig nekem járni, ott van a szülő, aki ingerszegény környezetből indítja a
gyereket, tudjuk, hogy milyen gyerekek járnak ebbe az iskolába, tudjuk, hogy átlagban sok
esetben a kettes szintről, funkcionális analfabétákról beszélünk, és tudjuk jól, hogy milyen
körülmények között történik. Ha nem alapozzuk meg itt a tudásukat, az ismeretüket, ennek a
társadalomra a következő időszakban beláthatatlan következményei vannak.

Tehát készült-e hatástanulmány, készültek-e elemzések, mert úgy gondolom, ez
szembemegy különböző európai uniós tendenciákkal. Ráadásul, ha 16 év, a múltkor még 15-
öt tetszettek mondani, a szülők anyagából olvasom, 5-7 ezer tanuló fog kikerülni úgy 16 éves
korig, hogy gyakorlatilag nem lesz befejezett iskolai végzettsége. (Keszei Sándor: Most!)
Most, igen. Ennek tehát gyakorlatilag növekszik az aránya.

Ezen túl a pedagógusoknál létszámcsökkentés lesz, ez körülbelül 10 százalék. Mi lesz
ezekkel a pedagógusokkal? Én úgy gondolom, hogy itt, az oktatási bizottságban erről
beszélnünk kellene.

Ezen túl megfogalmazódik egy olyan kérdés is, hogy a 16 éves kort betöltött fiatal már
munkavállalást létesíthet. Fiatal munkavállalókról van szó. Ki fogja ezeket a fiatalokat
foglalkoztatni? Milyen tudással lépnek ki ezek a fiatalok a munkaerőpiacra? És gyakorlatilag
hogyan fogjuk őket kezelni, hogyan foglalkozunk velük? Kinek a felelőssége ez a kérdés?
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Én úgy gondolom, itt súlyos kérdésekről van szó.

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kérdéseknek csak
egy része tartozik rám, az is csak részben. Én megismételném: 13 ezer gyerek tűnt el a
rendszerből a szakképzésben, holott 18 éves kor a tankötelezettség határa. Attól tehát, hogy
ezt levisszük 16 évre, egyáltalán nem következik az, hogy többen tűnnek el, mert ez nem
egyenlő azzal, hogy az iskola ki fogja őket rakni. Ez csak azt jelenti, hogy ebből a 13 ezer
gyerekből ha van 1-2-3 ezer, aki 16 éves korában azt mondja, hogy én már nem akarok itt
maradni, mert úgysem vagyok hajlandó tanulni, akkor az éppenséggel kimehet, és munkát
vállalhat. Ezt jelenti a 16 éves tankötelezettség.

Készült-e hatásvizsgálat vagy európai minta? Megismétlem: Európa legtöbb
országában 16 éves kor a tankötelezettség, és nincs szoros ok-okozati összefüggés a kettő

között. A Híd-program éppen azt szolgálja, és azért tértem ki rá, mert a gyerek, ha később is,
de elkezdi a szakiskolát, vagy akár a Híd-program után szakközépiskolába megy, hogy esélye
legyen bent maradni, és megszerezhesse a végzettséget.

A pedagógusok számára vonatkozóan a 4. évben a szakképző iskolákban nekem
nincsen adatom, talán Odrobina László tud rá válaszolni, hogy ez hány pedagógust érint.
4 évről 3-ra csökken, és a 2-3. évben kevés a közismereti tantárgyak száma. Én úgy
gondolom, hogy az oktatási rendszer át tudja vezetni ezeknek a pedagógusoknak azt a részét,
akik nyugdíjazás vagy egyéb módon nem tudnak kilépni, hiszen megnő a pedagógusok iránti
igény átképzéssel. Mondjuk a mindennapos testnevelés például pluszigénnyel jelenik meg, az
egész napos iskola többletpedagógus-igényt fogalmaz meg, és a szakértői bizottságok
számának a növelése vagy gyarapítása is olyan többletigényeket jelent, ami át tudja talán
vezetni azoknak a számát, de a pontos adatok itt vannak.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bocsánatot kérek, de el kell mennem.

ELNÖK: Köszönöm. (Kőszegi Zoltán jelzésére:) Zoltán, parancsolj!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne Sós
képviselő úr felvetésére. Azzal, hogy kényszerrel próbáljuk benntartani a gyerekeket, lehet,
hogy éppen ártunk. Gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy a szocializálódni képtelen és
tanulni már nem akaró gyerekek szétverik a közösségeket, szétverik az osztályokat, és a
lemorzsolódásnak, a 13 ezres lemorzsolódásnak az lehet az egyik oka, hogy olyanok is
lemorzsolódnak, akik egyébként nem morzsolódnának le, mert képtelenek bennmaradni, mert
az ilyen devináns tanulók miatt nem tudnak tanulni, szétesnek a közösségek. Lehet, hogy ez
egy felmérést igényelne, nézzük meg egy felméréssel, hogy a 13 ezerből hányan
morzsolódtak le éppen azok miatt, akiket kényszerrel próbálunk meg benntartani a
rendszerben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? (Sós Tamás jelzésére:)
Tamás, parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Parragh úrnak szeretnék néhány dolgot szóba hozni,
gyakorlatilag már csak kettőt. A Szakképzési Szemlében jelent meg Bihall úr anyaga, amit,
gondolom, jól ismertek. Ebben Tamás arról ír, meg itt is elhangzott, hogy a felnőttképzéssel
kellene erőteljesebben foglalkozni. Sajnálom, hogy ez a kérdés még nem került napirendre.
Tudomásom szerint - korábban mi beszéltünk már erről - talán áprilisban előtérbe kerül ez a
kérdés. Az iránt érdeklődöm, hogy hol áll ez az előkészület a kormány és a kamara között. Ez
szintén egy rendkívül fontos kérdés, mert ha megnézzük, a szürkegazdaságból, az
alulképzettek köréből, a munkanélküliek köréből kellene gyakorlatilag szakembereket
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nevelnünk, és ha megnézzük az elmúlt évek tendenciáját, sok esetben a felnőttképzésből
került ki a nagyobb arány, akik szakképzettséggel vannak jelen a munkaerőpiacon. Ez egy
rendkívül kemény kérdés tehát. Az iránt érdeklődőm tehát, hogy ez a felnőttképzés hogy áll.

Abban az összefüggésben is felvetem, hogy duális képzésről beszélünk, de én szóba
hoznék a „duális” szó kapcsán egy másikat kifejezést, a „duális foglalkoztatás”-t. Ugyanis azt
mondom, hogy foglalkoztatunk szakembereket az iparban, a mezőgazdaságban, a szociális
területen, a szolgáltatásban, egyéb, de gyakorlatilag a jelentős részük nem rendelkezik olyan
képzettséggel, ismerettel, hogy el tudjon helyezkedni, ők rászorulnak arra, hogy szociális
területen helyezkedjenek el, erre irányulnak a különböző közmunkák, közcélú
foglalkoztatások. Ebben visszaléptünk az elmúlt hetekben. Tudomásunk szerint van
valamilyen szándék. Most én az iránt érdeklődöm, hogy például folytatódni fog-e az…
Elindult valami, meg kellene nézni annak a tapasztalatait - itt a 35 év alattiak képzésére
gondolok. Hallottam pozitív és negatív számokat is, de hogy valamit csinálni kell, az biztos.
Én tehát az iránt érdeklődőm, hogy ezzel a kérdéssel ki fog foglalkozni.

Bihall úr nyilatkozatában, a Szakképzési Szemlében van egy olyan is, hogy a
felsőfokú szakképzéssel is kíván a kamara foglalkozni. Az iránt érdeklődöm, hogy ez milyen
formában jelenne meg a felsőoktatásban.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. PARRAGH LÁSZLÓ (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara): Köszönöm szépen.
Volt itt egy szám arra nézve, hogy hány pedagógust érint ez a szakképzési és a szakiskolai
rendszerben a közismereti tárgyak kapcsán. Közben jelezték a kollégáim, hogy ez mintegy
4 ezer pedagógust fog érinteni, akiket a Híd-program vélhetően különösebb nehézség nélkül
fel fog szívni.

Kőszegi úr kérdésére válaszolva: ha ezek kft.-k, tehát gazdasági társaságok, a
gazdasági társaságokról szóló törvény alapján ugyanolyan szereplői a gazdaságnak, mint bárki
más. Tehát a kamarai szakképzési rendszerben ugyanúgy részt tudnak venni, ugyanúgy tagjai
lehetnek a kamarának, ugyanúgy ott lehetnek a szakképzés-felügyeletben, bár hozzáteszem -
és ez a felsőoktatásban igaz -, hogy a versenyegyenlőséget nagyon sokszor sértik ezek a
társaságok. Mondok egy példát, nem erről a területről, hogy nehogy bárkit megbántsak:
vannak olyan egyetemek, amelyeknek önálló szállodájuk van, és az önálló szállodában végzik
a gyakorlati képzést mondjuk a pincérre, a recepciósra és mindenki másra. Ez az adott
városban természetesen sérti az összes többi szálloda érdekét, hiszen ez egy olcsóbb
munkaerővel tud működni. Ebben tehát vannak ellentmondások, de én azt gondolom, hogy
ebben nagyon szoros együttműködést fogunk tudni felépíteni.

A megjegyzés, ami többször is elhangzott, hogy a kamara alapvetően a kkv-kat
képviseli. Ez egy hibás szempont. Nekünk az Auditól a Mercedesen át a fodrászig bezárólag
nagyon-nagyon sok tagunk van, önkéntes alapon is 35 ezer, tehát nálunk a teljes magyar
gazdaság jelen van, és nem véletlen, hogy néha példaként is felhozzuk ezeket a nagy cégeket,
hogy világos legyen, hogy ők ugyanúgy részt vesznek a programjainkban, sőt erősen
nyomnak is bennünket.

Osztolykán Ágnes sajnos elment, de azért talán másoknak is mondhatom, hogy még
akkor is, hogyha méltatlan támadásokat kaptunk ennek okán, mi örülünk annak, hogy
kirobbantottuk a vitát - mi részt vettünk annak a vitának a felerősítésében, ami a
tankötelezettségi korhatárt illeti. Mert ha valaki szakmailag megnézi az európai modellt,
akkor azt látja, hogy Európában 4 ország van, ahol 18 év a korhatár: Belgium, Hollandia,
Magyarország és Németország, azzal a különbséggel, hogy a másik háromban, rajunk kívül a
másik három országban részképzéssel is pótolható a tankötelezettség. Németországban tehát
16 évesen kimehet a fiatal a tankötelezettségből, és a következő két esztendőben tanfolyamon
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tanul egy szakmát. Azt gondolom, nekünk is ez az érdekünk. A kamarának és a magyar
gazdasági szereplőknek is az tehát az érdeke, hogy minden fiatalnak legyen valamilyen
képzettsége. De ha azt látjuk, hogy 16 éves korára képtelen elsajátítani a közoktatási
tárgyakat, akkor kezdjen el valamilyen szakmát tanulni. Ezzel szembe kell nézni. Azok
körében, akik ma nem végzik el a 8 általános, 75 százalékos a munkanélküliség.

Akinek csak 8 általánosa van, annak 45 százalékos a munkanélküliségi aránya. Tehát
az az érdek, hogy ha nem tudja elvégezni az általánost, valamilyen szakmát nyomjunk a
kezébe. Ennek kell a technikáját, a technológiáját kiépíteni a következő évre.

Azt gondolom, hogy igenis, van összefüggés az életvitelszerű munkanélküliség és a
munkakultúra között, mert ha valaki életvitelszerűen munkanélküli, akkor az nem kel fel
reggel időben, nem tudja, hogy el kell érni a buszt, nem tudja, hogy meg kell tervezni a
napját, nem tudja, hogy be kell érnie a gyárba, és este nem tudja, hogy időben le kell feküdni.
Ha ezt korosztályok látják maguk körül, falvak élnek így, akkor ennek igenis, súlyos
társadalmi következményei vannak.

Nem gondolom, hogy ez bármilyen társadalmi csoport elleni támadás, amit
megfogalmazok, ez pusztán a valóságnak a kimondása, és azt gondolom, hogy ezzel
szembesülni kell. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy a gyerekek gyermekkorukban
munkakultúrát sajátítsanak el, és ezt lássák a környezetükben. És ha a családban ezt nem
látják, akkor az iskolarendszer kell hogy biztosítsa a számukra.

Hadd mondjak egyetlen példát, és tudom, hogy ez sokakban ellenérzést fog kiváltani.
Németországban, amikor a török ápolók megjelentek a kórházakban, hihetetlen módon
elszaporodott a műtétek utáni gyulladásoknak, megbetegedéseknek az aránya. Azért, mert
nem tudták elolvasni, hogy hogyan kell a takarítást szakszerűen elvégezni. Akkor választották
azt a technikát, hogy különféle színű vödröket adtak a kezükbe, különféle színű

törlőkendővel, azt mondták, hogy a kék vödörből csak a vécét lehet takarítani, a pirosból
pedig csak a fogmosó poharat, és mellette piktogrammal írták meg a könyveket. Nehogy
valaki félreértse, nem szélsőséges dolgokról beszélek, de hozzáigazították a képzési szintet a
képzendők szintjéhez, és nagyon gyorsan el tudták azt érni, hogy integrálták ezt a csoportot,
és ma is Németországban nagyon-nagyon sok török ápolónő és takarítónő dolgozik a
kórházakban, és német precizitással.

Ami a középiskolák bezárását illeti: hangsúlyozom, én csak gazdasági véleményt
mondok, tehát én nem a társadalompolitika oldaláról közelítem meg, sem más oldalról. De ha
valahol kapacitásfelesleg van, és az tartósan jelen van, akkor a kapacitásfeleslegre nincs
szükség. Ez a magyar felsőoktatásban is igaz. Ha 40 százalékkal több a kapacitás, mint az
igény, akkor azt a kapacitást tartósan nem lehet fenntartani, meg lehet próbálni, de nem fog
sikerülni.

Sós Tamás úr kérdésére, és akkor ez az utolsó. A felnőttképzéssel azt gondoljuk, hogy
nagyon erőteljesen foglalkozni kell, ezt mi nagyon régóta mondjuk, és azt gondoljuk, hogy
van egy téveszme a magyar gazdaságpolitikusok között, nem biztos, hogy a mostaniak között,
de – hogy így mondjam – a magyar gazdasági értelmiségben, amikor azt hiszik, hogy
munkahely csak magas hozzáadott értékű teremthető. Ha ezt innen közelítjük meg, akkor soha
nem lesz 1 millió munkahely. Ma Magyarországon munkahelyet kellene vagy kell teremteni
azoknak, akik munkaképesek, életkoruk, egészségi állapotuk miatt munkaképesek, de
mégsem dolgoznak. Ezek az emberek pedig rendkívül alacsony képzettségűek, munkakultúra
nélkül, megismétlem.

Tehát itt egyetlenegy dolgot lehet tenni, hogy olyan felnőttképzési rendszert alakítunk
ki, ami visszaviszi őket a munka világába. Ez borzasztó nehéz lesz, de vannak ilyen területek,
mint az agrárium, a turizmus, az infrastruktúra-fenntartás inkább, mintsem építés, hiszen az
építés ma már erősen gépesített. De ha ezzel nem szembesülünk, akkor nem fogunk tudni
ebből a nagy tömegből embereket visszavinni.
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Mi készítettünk egy koncepciót, ezt a koncepciót odaadtuk a kormánynak, ez a
kormánynál van. Hangsúlyozom: ez gazdasági logikával készült, a mi szemszögünkből. Ez
egy támadható szemszög, hiszen mondjuk társadalompolitikailag lehet, hogy másként látja az
ember, mint ahogy a gazdasági szereplő látja. Mi azt várjuk, hogy ez a koncepció terítékre
kerüljön, és abban az esetben, ha ennek megindul a tényleges tárgyalása, illetőleg
végrehajtása, akkor ebben mi nagyon szívesen részt veszünk.

Ami a felsőfokú szakképzést illeti, megint csak tudom, hogy vitatható, amit mondok,
de ha valaki magába száll, akkor azt hiszem, hogy megérti. Mi azt gondoljuk, hogy
Magyarországon az egyetemi autonómia egy tévesen felfogott logika mentén történik.
Ugyanis az egyetem a finanszírozását automatikus technológiákkal kapja meg, és ennek okán
nem kényszerül semmilyen módon sem arra, hogy a gazdasági igényeket figyelembe vegye.

Azokban az államokban, jellemzően angolszász államokban, ahol az egyetemi
autonómiát nagyon komolyan veszik, ott az egyetemek finanszírozásában a gazdasági
szereplők nagyon erőteljesen jelen vannak különféle technikákon keresztül. Ennek okán
kialakul egy olyan együttműködés, egy olyan kohézió, aminek eredményeként mind a két
szereplő megfigyeli, meghallgatja a másikat. Mi ezt szeretnénk elérni.

Ezért azt szorgalmazzuk, hogy amíg ez a fajta felsőoktatási finanszírozás van, addig a
technikákat kell beépíteni a felsőoktatási rendszerbe, ami garanciákat ad arra, hogy a
gazdaságnak legalább a morgás joga, a jus murmurandi megmaradjon, hogy elmondhassuk a
véleményünket, hogy ezt a tanfolyamot vagy ezt az évfolyamot vagy ezt az osztályt, ezt a
szakot talán nem kellene elindítani. Nem akarjuk meghatározni, de megszólalni szeretnénk.

Ezért mi arra ösztönözzük a kormányt, és úgy látom, hogy van nyitottság, van
fogadókészség, hogy legyenek olyan egyetemi tanácsok, most a kifejezést ne vegyék
komolyan, mert nem tudom, mi lesz a neve, de a lényeg az, hogy legyen olyan technika, ahol
szakszerűen megfogalmazhatjuk az igényeinket, és reménykedhetünk abban, hogy utána ez
majd beépül az egyetem magatartásába. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lassan lezárjuk az ülést. Hiller István kért még egy
mondatot.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egy rövid gondolatot szeretnék elmondani. Én
okosabb lettem a mai, déltől folyó szakképzésről folyó beszélgetésben, többet tudok. Mi
abban a vitában, amelyet a kormányzat már jelen nem lévő képviselői meghirdettek, és
amelyet elnök úr most részletezett, szívesen részt veszünk és részt fogunk venni, szakmai
szinten is, és a legszélesebb nyilvánosság előtt is. Hallottam jó dolgokat, az egész, ami az
oktatási rendszerrel kapcsolatos, ami tehát nem a szakképzés, hanem a magyar oktatási
rendszer egészével kapcsolatos, azt én tragikusnak látom. Az irányát. Most nem
közoktatásról, nem felsőfokú szakképzésről, nem szakképzésről beszélek, hanem amit elejtett
gondolatokból, hogy az ember összekapcsolja, és mint ilyen legó várként látja, ez a mi
véleményünkkel gyökeresen ellentétes. (Kőszegi Zoltán: Ezen nem csodálkozom!) De nem is
azért mondtam, hogy a képviselő úr csodálkozva közbeszóljon, hanem azért mondtam, hogy
ez legyen világos, és szerencsére ez a Magyar Országgyűlés bizottsága, ahol jegyzőkönyv
készül, és ilyeneket érdemes jegyzőkönyvbe mondani. A világ pedig változik, van, amikor az
ember kormányon van, máskor ellenzékben. Ellenzékben szerencsére többet lehet
mosolyogni, mint kormányon egy idő után, erről önöknek még kevesebb a tapasztalatuk, mint
nekünk.

De igazából a véleményemet elmondandó azért kértem szót, mert nem szeretném, ha a
bizottság hazugságban maradna. Ezért azt kell mondanom, hogy 2009 márciusában, március
3-án a jelenlegi államtitkár asszony az Új tudás program megbeszélés-sorozatának
résztvevőjeként a Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusaként bárminemű törvényi
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beterjesztés koncepció előtt az én irodámban hallgatta azt meg, mondta el véleményét,
beszélte meg, és eredményeként a Kereszténydemokrata Néppárt több mint fele az ezen az
alapon beterjesztett törvényt megszavazta. Erről természetesen jegyzőkönyv és a nyilvánosság
áll, minthogy az államtitkár asszony azt mondta, hogy egyetlenegy alkalommal nem volt
ilyen… (Pichler Imre László: Nincs itt, ez kettőtökre tartozik!) Azért nincs itt, mert elment.
Ezért ezt szeretném jegyzőkönyvbe mondani. Ezt fontosnak tartom. (Zaj, közbeszólás: Ez
kardinális kérdés!) Bizony, kardinális kérdés, ha a köztársaság, vagy még köztársaság egy
államtitkára nem mond igazat a parlament bizottsága előtt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem egy utolsó, egyben prózai
kérdésem lenne Parragh úrhoz. Mostantól a kamara kezében fog összpontosulni a szakképzés
átalakítása és további működtetése. A Nemzeti Szakképzés-fejlesztési Intézetnek erre volt
eddig egy kész apparátusa. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy meglesz-e ennek a finanszírozási
háttere, illetve ezt hogyan képzelik el, mennyibe fog ez kerülni? Köszönöm.

ELNÖK: Én ezt a kérdést a hamarosan beterjesztésre kerülő törvény vitájára utalom,
hogy ne érjen méltatlanul véget a bizottsági ülés, hogy szép lassan elfogynak a képviselők.
Kérem, hogy röviden válaszolj erre!

DR. PARRAGH LÁSZLÓ (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara): Rövid leszek. Azt
gondolom, hogy a szakképzésről ma elég felszínes ismeretek vannak nagyon sok helyen - ez
nem véletlen egyébként, mert ezzel nem foglalkozott az ország sokáig. Itt nem arról van szó,
hogy a szakképzést a kamara fogja csinálni, ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés. A
kamara a szakképzés felügyeletében vesz részt, felügyeli a tananyagot, felügyeli a tudás
elsajátítását a szintvizsgákon keresztül, segít a pályaválasztásban, és végül ellenőrzi azt, hogy
a tudás megvan-e, amikor a gyermek befejezte az iskolát, és azért, hogy ez gyakorlatorientált
legyen, megszervezi a gyakorlati képzést a gyakorlati képzőhelyeken, valamint ezeket
felügyeli - hogyha nagyon röviden akarom megfogalmazni. Tehát a szakképzés továbbra is
állami feladat marad, az államnak kell majd eldöntenie, hogy a finanszírozást hogy oldja meg:
városi, önkormányzati, megyei vagy állami szinten, neki kell eldöntenie, hogy az
iskolarendszert hogyan működteti ténylegesen. Nekünk a beleszólás lehetősége van meg, ami
egyébként nagyon fontos, és mi ezt nagyon nagy örömmel tesszük meg. Csak hogy pontos
legyen az összefüggés. Remélem, megfelelő ez a kiegészítés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Egyebek

Május 4-én, szerdán délutánra tervezek egy bizottsági ülést, amelyen a sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátásának, kezelésének a témáját tűznénk napirendre, egészen pontosan
egy kicsit kibővítve, mert az egészségügyi államtitkárságtól várunk előadót, hiszen a
problémák részben ott, a koraszülöttek kezelésénél kezdődnek, tehát a perinatális intenzív
centrumokban ellátásba vett gyerekek regisztrációja, a védőnői rendszer, a bölcsőde, illetve az
óvoda is idekapcsolódik. Itt rengeteg adat vész el, egész egyszerűen az egymás mellett,
párhuzamosan működő ellátórendszerek nem adják át egymásnak az adatokat, és nemcsak a
pénztelenség, hanem a szervezetlenség miatt is ellátatlanul maradnak gyerekek. Ha van
értelme az integrált NEFMI tárcának, akkor például ez az egyik értelme, hogy az
egészségügy, a bölcsődei ellátórendszer, az óvodai, aztán az iskolai fejlesztéseket egyben
tudjuk kezelni. Egy ilyen, több államtitkárságot érintő napirendi pontot javaslok.
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Kérlek, ti is gondoljátok végig az ezzel kapcsolatos kérdéseket, problémákat, hogy
május 4-én, szerdán délután - hánykor? (Edelényi Zsuzsánna: Még nem tudjuk pontosan.) -,
valamikor délután érdemben tudjunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ez nyilván belelóg
aztán az organikus, nem organikus problémába, amit itt az Ágnes vetett fel, az új
törvénytervezet definíciós rendszerébe, ami viták tárgyává vált az elmúlt időszakban, ilyen
értelemben erősen érinti tehát a közoktatási területet.

Mindenkinek köszönöm a részvételt… (Sós Tamás jelzésére:) Parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Egyetlenegy dolgot kérhetek? Ha lehetne, írásban kapjunk egy
tájékoztatót.

ELNÖK: Persze, hogyne! Megy a meghívó, most csak jeleztem.

SÓS TAMÁS (MSZP): Mivel most, ennél a napirendi pontnál ez szerintem gondot
jelenthet.

ELNÖK: Jó.
Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 54 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Ipacs Tiborné és Molnár Emese


