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Napirendi javaslat  

 

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

törvényjavaslat /T/3927. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/3927/1. szám)  

 

2. Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása  

(A Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése alapján)  

 

3. A magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslat (H/3413. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító 

javaslatok megvitatása)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Kolber István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Cseresnyés Péter (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Földi László (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Dr. Sós Tamás (MSZP) megérkezéséig dr. Kolber Istvánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter  
Cserép László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Horváth József osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
Koleszár Katalin osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Bizottságunk határozatképes. Javaslatom a napirend 
kismértékű átalakítása: a Nefmi kollégái jelezték vagy kérték, hogy a 3. napirendi pontot, 
tehát a magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslatról beérkezett módosító javaslatokat, ha 
lehet, vegyük előre. Kollégáim beszéltek az ÁSZ képviselőivel, és úgy jelezték, hogy ez 
kezelhető számukra. Azt javaslom tehát, hogy elsőként a magyar nyelv napjáról, másodikként 
a zárszámadásról, illetve a Számvevőszék jelentéséről tárgyaljunk, és a 3. napirendi pont 
legyen Matolcsy miniszter úr meghallgatása. Van-e egyéb észrevétel, javaslat a napirenddel 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor szavazunk, először a 
módosításról. Kérem, hogy most szavazzunk. (Szavazás.) Egyhangú. Most, kérem, a napirend 
egészéről szavazzunk. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A magyar nyelv napjáról szóló H/3413. számú határozati javaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító 
javaslatok megvitatása 

Akkor kezdhetjük a módosító javaslatokkal. Oláh Gábornét és Péterné Ható Márta 
asszonyt…, nem, bocsánat, összekevertem. Cserép László urat köszöntöm a közművelődési 
főosztályról. Főosztályvezető úr? (Cserép László jelentkezik.) Ön az, köszönöm, csak 
szerettem volna szemmel is azonosítani.  

Előttünk van az ajánlási sor. Az 5. pontot látjuk olyannak, amely a mi bizottságunk 
tárgykörébe tartozik, bár elvileg a vessző és a „f”, „F” is idetartozhat, de azt csak 
szorgalomból tárgyalnánk, a kulturális bizottság elintézte a nyelvhelyességi dolgokat. Nézzük 
akkor Mile Lajos képviselő úr javaslatát! Van-e, aki a képviselő úr nevében szólni kíván? 
(Osztolykán Ágnes: Nincsen.) Nincsen. Ha jól tudom, ez országgyűlési határozati javaslat, 
nem látom itt a javaslattevő, az előterjesztő képviselőjét. A kormány álláspontját kérdezem, a 
módosító javaslatot támogatja-e a kormány?  

 
CSERÉP LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani, elnök úr.  
 
ELNÖK: Igen, a tárca álláspontját kérem.  
 
CSERÉP LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): (Alig érthetően:) Nem 

javasoljuk, mert úgy ítéljük meg, hogy a közoktatás és a felsőoktatás intézményeinek külön 
kiemelése indokolatlan, mert ez beleértendő a kormány államigazgatási rendszerébe, a 
részvétele viszont rendkívül fontos, és erre figyelni fogunk.  

 
ELNÖK: Többen vagyunk úgy, hogy nem hallottuk, de a gyorsíróknak ez kifejezetten 

problémát okoz. Megismételné? Ne haragudjon! 
 
CSERÉP LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. Tehát nem támogatjuk a 

módosító indítványt, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a közoktatás és a felsőoktatás 
intézményeinek külön kiemelése szövegszerűen indokoltnak, mert a kormány államigazgatási 
rendszerébe tartozó fogalom. Ugyanakkor a részvételt rendkívül fontosnak tartjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólás, kérdés, vita van-e? (Senki nem 
jelentkezik.) Még várok két másodpercet. (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. Szavazzunk 
akkor! Mile képviselő úr módosító javaslatát támogatja-e a bizottság? Kérem, hogy aki 
támogatni kívánja, az most jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, az most jelezze! 
(Szavazás.) Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) A többség. Az egyharmadot nem kapta meg a 
képviselő úr javaslata.  

Kérem, hogy a kiegészítő ajánlást vegyük elő. Itt egy módosító javaslat van, Szávay 
István képviselő úr javaslata, aki a „hazai” és a „külhoni” magyar kifejezésekkel egészíti ki 
vagy pontosítja a felkértek felsorolását. Az előterjesztő, mármint a módosítójavaslat-tevő 
nevében kíván-e valaki szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Az előterjesztő képviselője 
nincs itt. A kormány, a tárca álláspontját kérdezem. Főosztályvezető úr! 

 
CSERÉP LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca álláspontja az, hogy 

támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Támogatják. Képviselői kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs jelzés. Szavazás van. Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság többsége támogatta a módosító javaslatot.  

Van-e a képviselő hölgyeknek, uraknak tudomása egyéb olyan javaslatról, amely a mi 
bizottságunk hatáskörébe tartozik? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. Akkor a napirendi 
pontot lezárom, a főosztályvezető úrnak pedig jó munkát kívánok.  

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927. 
számú törvényjavaslat (általános vita); az Állami Számvevőszék T/3927/1. számú 
jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról, illetve az ehhez fűzött állami számvevőszéki 
jelentésről, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentésről egy pontban 
tárgyalunk, összevontan tárgyaljuk az a) és a b) alpontokat. A kormányt… (Az elnök Edelényi 
Zsuzsánnával egyeztet.) Koleszár Katalin képviseli, és itt kell lennie Oláh Gábornénak és 
Ható Mártának is, az ÁSZ részéről pedig Horváth József osztályvezető és Huszárné Borbás 
Melinda számvevő van jelen, ha jól értettem, illetve Zaroba Szilvia számvevő tanácsos és 
Vasváriné Molnár Judit számvevő van még nekem feltüntetve mint meghívott. Először 
nyilván a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének adom meg a szót. Tessék 
parancsolni, Katalin! 

 

Szóbeli kiegészítések 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid és alapvetően egy általános kiegészítést vagy bevezetőt 
szeretnék csak tenni a törvényjavaslathoz, amelyet az államháztartási törvény értelmében, 
annak megfelelően a kormány június 30-áig az Állami Számvevőszéknek, augusztus 31-éig 
pedig az Országgyűlésnek benyújtott.  

A tervezet, a törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2010. évi költségvetés 
finanszírozásáról, a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről, és tárgyalja az 
államadósság kezelését.  
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A törvényjavaslathoz kapcsolódóan a gazdaságpolitika fő vonásairól néhány szót 
említenék meg. A GDP 2010 folyamán az eredetileg tervezett 0,9 százalékos csökkenés 
helyett 1,2 százalékkal növekedett, ez elsősorban a vártnál jobban alakuló 
exportteljesítménynek a hatása. A további mutatók, főbb gazdaságpolitikai mutatók szinte 
mindegyike növekedett, ebből pozitívum talán kizárólag a folyó fizetési mérleg, az ország 
nettó adóssága, a fogyasztói árszínvonal szintén növekedett, ezzel szemben a háztartások 
fogyasztási kiadásai, illetve a beruházások volumene csökkent.  

A fiskális folyamatok alakulásáról néhány szó. Az államháztartás pénzforgalmi 
egyenlege 2010-ben 1121,5 milliárd forintos deficittel zárt, ez a GDP 4,1 százalékát tette ki. 
Abban, hogy ez kedvezőbben alakult a vártnál, kiemelt szerepet játszanak a kormány évközi 
bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedései, amelyek összességében mintegy 5-
600 milliárd forinttal javították az államháztartás egyenlegét.  

A törvényjavaslat a szokásos módon tartalmazza a normaszövegben a bizottság 
témakörét illetően a közoktatási, egyházi kiegészítő támogatás zárszámadási elszámolását, a 
kormány vállalásának megfelelően az elmúlt években elmaradt, szintén az egyházi kiegészítő 
támogatással összefüggő 4 milliárd forintos összeg következő részletét, illetve a számokban, 
pontosabban az általános indokolás mellékleteiben pedig funkcionális osztályozás szerint 
ismertetésre kerülnek az egyes tevékenységek, amelyek a költségvetési támogatásokról 
szólnak. Az államháztartás funkcionális kiadásaiban az oktatási funkció, az oktatási 
tevékenységek és szolgáltatások funkció a 2010. évi eredetihez képest jelentősen túlteljesült, 
de még a 2009. évi teljesítéshez képest is magasabb százalékot jelent, az államháztartás teljes 
kiadásán belül 11,6 százalékot jelent, szinte valamennyi területen növekedett a kiadás az 
eredetileg tervezetthez képest. Az előző évihez képest a felsőoktatás, illetve az egyéb oktatás 
területén tapasztalható növekedés.  

További kiegészítést nem tennék, köszönöm szépen. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
általános vitára találja alkalmasnak a törvényjavaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Katalin. Az Állami Számvevőszék képviselőjének adom 

meg a szót, nyilván Horváth József osztályvezető úrnak. Tessék parancsolni! 
 

Horváth József (Állami Számvevőszék) 

HORVÁTH JÓZSEF (Állami Számvevőszék): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően ellenőrizte a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvénytervezetet, 
értékelte annak megbízhatóságát, valamint azt, hogy a törvény végrehajtása törvényesen, 
szabályszerűen valósult-e meg. Az ÁSZ a 2010. évi költségvetés végrehajtását 
szabályszerűségi, a zárszámadási törvényjavaslatban szereplő adatokat megbízhatósági 
szempontból ellenőrizte. Az ellenőrzésnek nem volt célja az egyes folyamatok 
összehasonlítása, illetve teljes célszerűségi és eredményességi vizsgálata. Teljes körűen 
ellenőriztük a 2010. évvel kapcsolatban az alkotmányos fejezeteket, a fejezeti kezelési 
előirányzatokat, a fejezeti igazgatási címeket és a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező 
költségvetési címeket, valamint a költségvetés közvetlen bevételeinek és kiadásainak 
elszámolását.  

Az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk a 2009. évi költségvetés végrehajtása 
során ellenőrzésül készített számvevőszéki jelentésben rögzített hiányosságok felszámolására 
tett intézkedésekre. Megállapítható volt, hogy a 2010. év gyakorlatilag két kormányzati 
ciklust ölelt fel, ennek megfelelően, hogy a 2010. évi költségvetés számai teljesüljenek, év 
közben több törvényjavaslatot, intézkedést kellett megtennie a kormánynak. A költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatban a következő megállapításokat tettük összefoglalóan: 
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A zárszámadás prezentációja összességében megfelelt a törvényi előírásoknak. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is jeleztük, hogy a prezentáció nem tartalmazza teljes körűen 
a több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat, és nem állapítható meg ennek hatása. A 
központi költségvetés hiánya a 2010. évben 853,9 milliárd forint volt, ez 2,1 százalékkal 
haladja meg a tervezett összeget, amely a költségvetési törvényben szerepelt. Ennek az 
alakulását nagymértékben befolyásolta az, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése 
érdekében az új kormány a 2010. évben új törvényeket, új adónemeket vezetett be, hogy a 
meghatározott célok teljesüljenek. Az év közben bevezetett új adónemek ellenére az 
adóbevételek 238,5 milliárd forinttal elmaradtak a tervezettől, továbbá ezt a hiányt növelte 
még az állami vagyonbevételekkel kapcsolatos 30 milliárd forintos elmaradás. Ehhez 
hozzátartozik az, hogy az adóbevételek realizálásának megvalósulását illetően az Állami 
Számvevőszék a 2010. évi költségvetés véleményezése során elmondta, hogy nem reálisak, 
tehát teljesülésük nem teljesen biztosított.  

Kiemelhető még, hogy a jelentés tartalmazza, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által beszedett adók hátralékállománya a 2010. évben 15,5 százalékkal haladja meg a 2009. 
évit, és nagysága körülbelül 1900 milliárd. Ezeknek az adóhátralékoknak a 75 százaléka olyan 
vállalkozásokkal kapcsolatban merül fel, amelyek megszűntek, illetve a behajtásuk 
bizonytalan. Az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokkal összefüggésben a jelentés 
megállapítja, hogy az az elődszervezetek által átadott nyilvántartásokra alapul, és ezáltal nem 
teljes, nem teljes körű, nem mutatja ki teljesen az állami vagyon nagyságát. Leírtuk, hogy a 4-
es metróval kapcsolatos 2010. évi költségvetési támogatás 32,3 százalék alacsonyabb volt a 
tervezett értéknél.  

Az év közben végrehajtott kormányváltás következében, a struktúraváltás miatt a 
minisztériumok száma 13-ról 8-ra csökkent. Az ennek kapcsán bekövetkezett miniszteri 
átadások határidőben megtörténtek, viszont el kell hogy mondjuk, hogy néhány esetben a 
miniszteri átadás jegyzőkönyvben szereplő, illetve a minisztériumok közötti vagyonátadások 
a 2010. évben, illetve a kormányrendeletekben meghatározott határidőre teljes körűen nem 
fejeződtek be, áthúzódtak, voltak esetek, hogy a 2011. évben történtek meg.  

Az Állami Számvevőszék a fejezeteknél a 2010. évi gazdálkodással kapcsolatban 
39 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végzett, ez a költségvetési kiadás főösszegének 
50,3 százalékát fedi le. A beszámolók minősítése 27 esetben elfogadó véleménnyel zárult, 
ezekből 15 esetben figyelemfelhívás is társult az elfogadó vélemény mellé. Tíz esetben adtunk 
megbízható véleményt, és két esetben utasítottuk el a beszámolót, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium igazgatása és fejezeti kezelésű előirányzatairól készített beszámoló kapcsán. 
Mindkét beszámoló esetében a mérlegtételben nem mutattak ki olyan követeléseket, illetve 
jogtalanul írtak le olyan követelések, amelyek a mérleg valódiságát, a beszámoló 
megbízhatóságát befolyásolták.  

A korábbi évek ellenőrzése során feltárt hiányosságok hasznosulását vizsgálva 
megállapítottuk, hogy a szervezetek által tett intézkedések három fejezetnél maradéktalanul 
teljesültek, viszont a szervezetek többségénél ezek hiányosan valósultak meg, valamint több 
minisztériumnál az átszervezés, a struktúraváltás következtében oktalanná váltak.  

Az Európai Unióval kapcsolatos elszámolások tekintetében megállapítható, hogy az 
Európai Unióból kapott költségvetésen kívüli tételek nagysága ötszörösen meghaladja a hazai 
befizetési kötelezettséget.  

Az elkülönített állami pénzalapok gazdálkodásáról röviden. Az elkülönített állami 
pénzalapok finanszírozása a 2010. évben kiegyensúlyozott volt, a gazdálkodásuk a 
tervezetthez viszonyítva a Wesselényi Miklós Alap kivételével nagyobb megtakarítást 
eredményezett a tervezettnél. A társadalombiztosítás és pénzügyi alapjai és a 
nyugdíjbiztosítás…, tehát azon belül a tb-alapok és az egészségbiztosítási alapok túllépése 
meghaladta a tervezettet. Az alapok beszámolóinál a törvény könyvvizsgálói ellenőrzést tesz 
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kötelezővé. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a könyvvizsgálói minősítések, amelyek az ÁSZ 
által kidolgozott módszertan alapján történtek, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
kivételével megbízható, valós képet mutatnak a 2010. évi gazdálkodásról. A könyvvizsgáló 
vélemény itt valójában a mérlegtételek elszámolásánál el nem számolt értékvesztésre, illetve 
egyéb követelések ki nem mutatására hívja fel a figyelmet.  

Szokásához híven az Állami Számvevőszék a 2010. éves jelentésében az egyes 
miniszterek számára javaslatokat fogalmazott meg a költségvetés jobbá tétele, illetve a 
gazdálkodás hatékonysága érdekében. 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm a Horváth József főosztályvezető úr által ismertetetteket. A 

bizottsági tagok, képviselő hölgyek, urak hozzászólása, kérdései következnek, ha szükséges, 
különválasztjuk a kérdéskört és a hozzászóláskört, majd közben, ha úgy látom, hogy túl sok a 
kérdés, ezt meg fogom tenni. Tessék parancsolni! Alapvetően most… (Dr. Pósán László 
jelzésére:) Laci, parancsolj! (Dr. Pósán László: Hozzászólás.) Lehet hozzászólni is, nem kell 
feltétlenül kérdezni.  

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Röviden azt 
szeretném csak jelezni vagy emlékezetbe idézni, hogy amikor a 2010. évi költségvetésnek a 
mostani zárszámadását vizsgáljuk, akkor jó, ha eszünkbe idézzük, hogy egy olyan 
költségvetésről, annak teljesüléséről mondunk most véleményt, amelyet 2009-ben fogadott el 
az akkori parlament, felében, mondjuk felében még az előző kormány felelőssége volt a 
teljesülése, másik felében már az új kormány felelőssége volt annak a teljesülése. Aki az 
előző ciklusban is részt vett ezekben a vitákban, az emlékezhet rá, hogy a 2010. évi 
költségvetés tárgyalásakor elmondtuk, sok esetben pontosan az Állami Számvevőszék 
véleményére is alapozva, hogy milyen sok kockázat van benne, és hogy nem áll valós lábakon 
ez a költségvetés. Szerintem arra is sokan emlékeznek, hogy 2010 tavaszán, valamikor 
március táján - ami még javában a választási kampány időszakára esett - az akkori sajtóhírek 
szerint a hiány már elérte a tervezettnek durván a 75 százalékát. Lehet tehát látni, hogy milyen 
helyzetben kellett átvenni a költségvetést, és ehhez képest, azt hiszem, nem is kell olyan 
nagyon csodálkozni azon, hogy mennyi korrekcióra volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán 
kézben tartható legyen ez a költségvetés.  

Az Állami Számvevőszék vélekedését idézném: 2002, 2006 is olyan esztendők voltak, 
amikor a választások után ilyen feles megoldásban kellett a költségvetés végrehajtását, a 
zárszámadást megcsinálni. Mind 2002-ben, mind 2006-ban az eredeti költségvetéshez képest 
jóval nagyobb volt a deficit. 2010 az az időszak, amikor szintén egy választási esztendőben, a 
kormányváltáshoz kapcsolódóan egy kézben tartott költségvetéssel találkozhattunk, hozzátéve 
azt is, hogy természetesen az eredetileg tervezetthez képest - ahol még az adatok 
szempontjából is komoly megbízhatósági problémák merülnek fel - a hiány az abban 
tervezetthez képest bizony még így is nagyobb lett. El lehet képzelni, hogy ha nincsenek ezek 
a korrekciók, akkor körülbelül milyen mértékben szaladnak szerteszét a lovak - képletesen 
szólva. Azt gondolom, ebből a szempontból ezek tehát fontos beavatkozások voltak.  

Amire én konkrétan kíváncsi lennék, az az, hogy a bizottságunk hatáskörébe tartozó 
fejezeti részeknél, tehát az oktatási részeknél - nyilván a függelékben lehet olvasni a 
különböző megállapításokat - vizsgálta-e esetleg az Állami Számvevőszék azt, hogy ahol nem 
teljesülések vagy hiányosságok vannak, annak mi lehet az oka. Számos esetben lásom azt, 
hogy beruházásokkal kapcsolatosan vannak hiányosságok, dokumentációs hiányosságok - 
kinek a terhére róhatók fel ezek a hiányosságok? Illetve látok olyat is, hogy nem célszerűen, 
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nem a szabálynak megfelelően használtak fel pénzforrásokat, gondolok itt akár az 
Educatiónak kifizetett támogatásokra, ha helytállóak ezek a dolgok. Illetőleg néhány olyan 
szerződést is megemlítenek önök, amelyek megint csak szabálytalanul lettek megkötve, vagy 
legalábbis a gazdálkodási szabályzatokkal ellentétes módon. Erre kaphatunk-e választ, vagy 
egész egyszerűen eddig már ment tovább a vizsgálat, csak azt állapította meg, hogy ilyen és 
ilyen szabályoknak itt és itt nem felel meg, emiatt, ebből következően bizonyos 
felszólításokkal, figyelemfelkeltéssel él az Állami Számvevőszék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony kért szót. 

Tessék, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak azt 

szeretném elmondani, hogy a Lehet Más a Politika parlamenti frakciója nem tudja támogatni 
ezt a zárszámadási jelentést. Ennek az a legegyszerűbb oka, hogy az látszódik a jelentésből, 
amit mi magunk is sejtettünk, de itt számokkal is alá van támasztva, hogy előbb a Bajnai-, 
majd az Orbán-kormány is az emberi erőforráson takarékoskodott, és a közoktatásból komoly 
források kerültek kivonásra. Én, legalábbis az én szakértőim nagyon alaposan megnézték ezt 
az anyagot, és csak két olyan pontot említenék, ahol mi ezt számszerűen is látjuk, és látható is 
az anyagból. Az egyik az a bizonyos alapfokú művészetoktatás támogatása jogcímen 
biztosított előirányzat, amely az előző évihez képest 46,5 százalékkal kevesebbet tartalmazott. 
A másik ilyen az „Új tudás műveltség” program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését 
szolgáló támogatások jogcím előirányzata, amely az előző évihez képest 27,4 százalékkal 
kevesebbet tartalmazott. Mi azt gondoljuk, hogy az előző és a mostani kormány is a 
tudományon spórolt, és egy ilyen zárszámadáshoz az LMP nem tudja adni a nevét. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Jelzésre:) Kolber István, parancsolj! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A szocialista frakció sem támogatja ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, 
illetőleg az általános vitára bocsátását, tekintve hogy ez az elemzés, ez a törvényjavaslat, 
illetőleg a háttéranyagok nem a valós gazdasági, pénzügyi folyamatokat és összefüggéseket 
mutatják be 2010-zel kapcsolatosan. Végigvonul az anyagokon egyfajta koncepciós 
megfontolás, nevezetesen az, hogy akár 7 százalék körül is alakulhatott volna a költségvetés 
hiánya, ha az új kormány nem tesz megfelelő gazdasági lépéseket. Azt gondolom, ez nem 
felel meg a valóságnak, hiszen köztudomású, hogy a 7 százalékos államháztartási, 
költségvetési hiányt éppen az új kormány célozta meg, és a tervezett 3,8 százalékos hiány 
valóban nem sikerült kézben tartaniuk, hiszen végső soron 4,2 százalékot ér el ez a hiány. De 
több ilyen, számok körüli probléma is adódik ebben az anyagban, amely mögött az húzódik 
meg, hogy nem néznek szembe a tényekkel, és nem elemeznek. Ilyen például az államadósság 
80,2 százalékos szintje, ahol, azt gondolom, mindenki tudja, hogy a Magyar Nemzeti Banknál 
lévő valutatartalékok figyelembevétele meglehetősen extrém megoldás, és egyébként 
76 százalékos lett volna a hiány.  

Az anyag azt sugallja, hogy a kormány gazdaságpolitikája tudta kézben tartani ezeket 
a folyamatokat. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem állja meg a helyét. Ha csak az adóbevételeket 
tekintjük, amellyel kapcsolatosan elhangzott, hogy 280 milliárd forint bevételkiesés volt, azt 
gondoljuk, hogy ez egy igazságtalan és szakszerűtlen adórendszernek a következménye, 
főképpen a személyi jövedelemadó tekintetében; nem is beszélve arról, hogy a forintárfolyam 
körüli hercehurcákat nem tudta a kormány kézben tartani, ezekkel drágította a hiteleket, 
rontotta az ország nemzetközi megítélését.  
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Örültem annak, hogy szóba került például az export. Ha időre szétosztjuk, akkor azt 
láthatjuk, hogy a tavalyi I. félévben például egy robosztus exportnövekedés volt, ami a II. 
félévben nagyon szerény növekedésre olvadt el. Figyelemre méltó megállapítás volt az is, 
hogy a vidékfejlesztés zárszámadását nem fogadta el az Állami Számvevőszék. Meg is 
kérdezném, hogy mi lesz ennek a további folyománya és lépése.  

Annyit mondanék, hogy az Állami Számvevőszék véleményét figyelembe véve 
nagyon sok részletkérdést dolgoz fel, tartalmaz kritikus észrevételeket, ezeket nyilvánvalóan 
helyes figyelembe venni, ilyen például az Innovációs Alappal kapcsolatos megállapítás, 
amely azt exponálja, hogy nem volt világos, vagy ellentmondó volt a törvényi, jogi rendezése 
annak, hogy ki rendelkezik az alap felett. Egy törvény a Gazdasági Minisztériumnak adta ezt 
a jogot, míg egy kormányrendelet a nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezési jogát rögzítette, 
és azt gondolom, azért abban is megszívlelendő figyelmeztetés vagy kritika bujkál, ami a 
szervezeti rendszerben bekövetkezett változásokra mutat rá az Innovációs Alap felhasználása 
tekintetében, illetve hogy dokumentumokat nem adtak át.  

Mindezek ellenére azt gondolom, az Állami Számvevőszék arra nem vállalkozott, 
hogy egy bátor, nagy ívű elemzést és értékelést adjon a kormány vagy az elmúlt év, tehát a két 
kormány gazdaságpolitikájáról. Ezek talán azok a főbb elemek, amelyek miatt nem 
támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Ennek ellenére a bizottság nevében kisebbségi véleményt 
nem kívánunk előadni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Farkas Gergely jelzésére:) Parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm. A lényeggel kezdem: a Jobbik frakciója 

sem tartja általános vitára alkalmasnak a zárszámadást. Kritikáinkat kétféleképpen tudnám 
csoportosítani. Egy pénzügyi beszámolóról van szó elsődlegesen, talán a pénzügyi, számviteli 
szempontok azok, amelyeket meg kell említenem. Ezek közül többnek sem felel meg 
véleményünk szerint ez a zárszámadás, részben a teljesség számviteli elvének, ami azt jelenti, 
hogy közérdeklődésre számot tartó pénzügyi tranzakciókról nem ad megfelelő információt a 
kormány véleményünk szerint, de úgy gondoljuk, hogy a világosság számviteli elvének sem 
felel meg ez a beszámoló, ugyanis nem egy rendezett formában, áttekinthető formában tárja a 
képviselők elé ezt az anyagot. Úgy gondolom, jól tanúskodik erről a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium 600 oldalas beszámolója, ami, úgy érzem, nem egy áttekinthető mennyiségű 
adat egy ember számára. Másrészt pedig ami miatt szintén nem tartjuk általános vitára 
alkalmasnak - bár ennek részben az adott helyzet az oka -, hogy az összehasonlíthatóság 
elvének sem felel meg, miszerint a 2010-es költségvetést még úgy fogadták el, hogy az adott 
minisztériumi tárcáknak megfelelő fejezeti csoportosítás volt, ami megváltozott a 
kormányváltással, de ezáltal azt is jelenti ez a változás, hogy nem összehasonlítható a két 
állapot.  

Kritikáink másik csoportja az oktatást érintik - oktatási bizottságról lévén szó. 
Osztolykán képviselőtársam, Pósán képviselőtársam is említettek már kritikákat konkrétan a 
ki nem fizetések, illetve az alacsonyabb támogatások juttatása kapcsán, illetőleg 
összességében azt tapasztalhatjuk itt is, hogy az oktatásból elvonások történtek, amit 
sajnálatos módon most, napjainkban is tapasztalunk.  

Összességében ezen két, pénzügyi, illetve oktatást érintő kritikánk alapján nem tartjuk 
általános vitára alkalmasnak ezt a zárszámadást. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Mielőtt megadnám a szót Révész Máriusznak, ha jól 

értettem Koleszár Katalin szavait, amit bevezetőként mondott, akkor az oktatási ráfordítások 
2009-hez képest nőttek. Jól értettem? 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A funkcionális 
osztályozás szerinti kimutatásban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen belül nyilván lehetnek olyan területek, amelyek 

csökkentek, nyilván Osztolykán alelnök asszony ezt emelte ki, és nyilván vannak olyan 
területek, amelyek meg nőttek.  

Gergely, én nem vagyok se könyvelő, se közgazdász, de laikusként azt gondolom, 
hogy a teljesség elve és az áttekinthetőség elve, ezek konkurálnak egymással. Tehát vagy az a 
baj, hogy túl sok adatot a Matolcsy-féle minisztérium, és ez nem áttekinthető, vagy az a baj, 
hogy nem hoz mindent, de egyszerre a kettő, egymás után, az nem sportszerű. Tehát itt 
szerintem van egy arány, amit lehet, hogy nem jól talál el a kormány egyébként, én ezt nem 
vitatom, én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyszerre a kettőt számon kérni egy 
anyagon, az nem fair.  

A kormánystruktúra pedig kétségtelenül változott, így az egybevetése, 
összehasonlítása a fejezeteknek a tavalyi évhez képest rendkívül munkás, én ezt belátom. De 
törvény szabja meg a zárszámadás elkészítésének a módját, amely törvény nem a képviselők 
komfortérzetére volt tekintettel, hogy megspórolja ezt a számolgatást, rovatonkénti 
összehasonlítást. Egy eléggé definitív szabály szerint kell elkészíteni ezeket a beszámolókat.  

Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Vannak a bizottság tagjai között 

olyanok, akik már több ciklus óta képviselők, és ők mind tudják, hogy az ilyen választási évek 
zárszámadása mindig egy különleges zárszámadás, különösen hogyha kormányváltás történik, 
hiszen itt egy olyan költségvetésről van szó, amelyet az előző parlamenti többség, az előző 
kormány elfogadott, egy ideig vitt, aztán volt egy választás, új kormány, új kormánystruktúra 
lett, és a költségvetés is másképp alakult. Ilyenkor nyilvánvalóan mindig az szokott történni, 
ami most is történik, hogy az a párt, amely kormányon volt, és ezt a költségvetést elfogadta, 
azt mondja, hogy ezzel a költségvetéssel minden rendben volt, és ha ők folytatták volna, 
akkor minden cél teljesült volna. Aki kormányra került, az pedig szembesül a valósággal, és 
látja, hogy számtalan probléma volt ezzel a költségvetéssel, sok példát tudunk mondani. 
Például a közfoglalkoztatásra szánt pénz mondjuk júniusban fogyott el, látjuk, hogy ha nem 
történt volna valamiféle lépés a kormány részéről, ha nem tettünk volna bevételnövelő 
intézkedéseket, akkor bizony az a hiány, amelyre Kolber képviselőtársam utalt, 
mindenképpen összejött volna. Ebben az esetben egyébként nyugodtan mondhatjuk, hogy ha 
véletlenül a választók úgy döntöttek volna, hogy a folytatáshoz mandátumot adnak az előző 
kormánynak, nekik is nagyon komoly lépéseket kellett volna tenniük annak érdekében, hogy 
azt a költségvetési hiányszámot, ami egyébként a költségvetésben szerepelt, tartani tudják. Ez 
nyilvánvalóan nem egy könnyű feladat. És csak úgy felhívom a figyelmet, hogy miközben a 
közgazdászok ilyen bűvös szakszavakat mondtak, hogy neki kellene kezdeni a nagy 
ellátórendszerek reformjának, amiről tudjuk, hogy mit jelent, hogy pénzt kellene kivonni az 
ágazatokból, és sok már, különböző ötlet elhangzott, aközben, szeretném felhívni a figyelmet 
- és ezt jobbikos képviselőtársaimnak is mondom -, a Fidesz nem ezt az utat választotta, 
hanem megpróbáltunk pluszbevételekre szert tenni már a tavalyi év végén is, hogy a 
költségvetést egyensúlyban tartsuk. Hogyha a közgazdászok körében, széles körben 
elfogadott eljárásrendet fogadtuk volna el, akkor az oktatási ágazat, az egészségügyi ágazat, a 
szociális ágazat, az önkormányzatok költségvetését 2010-ben lényegesen nagyobb mértékben 
vagy nagymértékben meg kellett volna faragnunk.  

Összességében annyit tudok mondani, hogy azt a hiánycélt, amit a szocialista-SZDSZ-
es kormány elfogadott, azt a hiánycélt egyébként a zárszámadás szerint majdnem sikerült 
tartani, közel jártunk hozzá, és ezt a célt úgy sikerült tartani, hogy döntően nem a költségek 
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lefaragásából, például az oktatási ágazat durva megnyirbálásából jött össze az a helyzet, hogy 
a költségvetési hiányt majdnem tartottuk, hanem erre más megoldást találtunk. Azt gondolom, 
hogy ettől a kormánytól a 2011-es költségvetést és az azt követő zárszámadást lehet teljes 
mértékben elvárni, hiszen, még egyszer mondom, itt egy olyan költségvetésről volt szó, 
amelynek a számait nem mi fogadtuk el, és amelyről egy fél év után kiderült, hogy a számok 
köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, és év végére kellett olyan helyzetet teremteni, 
hogy a nemzetközi közbizalom helyreállítása érdekében azokat a számokat, amelyeket 
vállaltak, megpróbáltuk teljesíteni, úgy, hogy ez a lehető legkevesebb vérveszteséget okozza a 
számunkra fontos területeknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az Lehet Más a Politika jelezte, hogy kisebbségi véleményt 

kíván készíteni… (Dr. Pósán László: Nem.) Nem? (Dr. Pósán László: A számvevőszéki 
bizottság gyűjti össze a véleményeket.) Tudom, tudom, de le kell adjuk ezeket a véleményeket. 
…Az MSZP, illetve a Jobbik nyilván megfontolja, hogy azt kiegészíti-e, hogy az koherens 
vagy valamennyi ellenzéki párt álláspontját tükröző vélemény legyen. A kormánytöbbség a 
többségi véleményt összegzi - én Pósán alelnök urat kérem meg, hogy ezt majd tegye meg.  

Nem látok több képviselői kérdést. Kérdezem Koleszár Katalint, illetve Horváth 
József osztályvezető urat, hogy kívánnak-e reagálni, illetve én kérem, hogy kívánjanak, tehát 
hogy a felvetődött kérdésekre, észrevételekre reagáljanak. Tessék parancsolni! 

 

Válaszok, reflexiók 

Horváth József (Állami Számvevőszék) 

HORVÁTH JÓZSEF (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Pósán 
képviselő úr kérdezte, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó intézményeknél, fejezeteknél, 
főleg a Nefminél mik voltak azok az okok, amelyek miatt a beszámoló korlátozott véleményt 
kapott, illetve hogy a felmerült hibákat mik okozták. Alapvetően megállapítható, hogy a 
legnagyobb tétel a mérlegtételeknél, hogy 12,1 milliárd forint egyéb követelést írtak le 
jogalap nélkül. Ezek gyakorlatilag olyan követelések voltak, amelyeket támogatási 
szerződésben megkötöttek, az érintett nem számolt el határidőre a támogatási összeggel, a 
minisztérium nem értékelte, ennek ellenére a mérlegben leírta, viszont azt hozzárakjuk, hogy 
a nullás számlaosztályban kimutatta. A mérleg ezáltal nem valós értéket mutatott. Ez az 
összeg az oktatás, kultúra területén 8,6 milliárdos nagyságrendű volt - ezt ágazatonként 
megvizsgáltuk, ágazatonként szerepeltetjük a jelentésünkben.  

El kell hogy mondjuk, hogy a pénzforgalmi tételeknél, például a beruházásoknál a 
vizsgált 15 tételből egyetlenegyet nem tudtak átadni az ellenőrzés részére, hogy az 
megállapítsa annak a jogszerűségét, felhasználásának a szabályszerűségét. A jelentésünkben 
az szerepel, hogy dokumentáció, bizonylatok hiányában nem tudunk véleményt mondani 
ennek a kifizetésnek a jogszerűségéről, a felhasználásának a jogszerűségéről. Ez az oktatás, 
kultúra területén összesen 1,5 milliárd volt.  

Konkrétan rákérdezett a képviselő úr az Educatióra. Ott gyakorlatilag az volt a 
probléma, hogy a költségvetési törvény 1. számú melléklete nevesíti, hogy ennek a cégnek a 
költségvetési törvényből valójában működésre lehet forrást biztosítani, ennek ellenére a 
felhasználás ellenőrzése során megállapítottuk, hogy 30,2 millió forint összegben immateriális 
javakat, tárgyi eszközöket szereztek be a forrásból. Tehát nem a célnak megfelelően 
használták fel.  

A további szabálytalanságok általában olyan jellegűek voltak, hogy a minisztérium 
szakosztálya elfogadott olyan számlákat az elszámolás során, amelyek nem az adott 
támogatási szerződésben meghatározott célokra voltak fordítva, illetve az elszámolások nem 
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történtek meg határidőre, volt olyan eset, hogy a támogatási szerződést később kötötték meg, 
mint amikor az esemény volt, tehát utólag biztosítottak forrást, amit a jogszabály, illetve a 
belső szabályzat nem tett lehetővé. Valójában ezek azok a hiányosságok, amelyek a 
jelentésünkben szerepelnek.  

Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés van, nagyon szívesen válaszolok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőkön múlik, hogy lesz-e további kérdés vagy 

felszólalás. Katalin, tessék parancsolni! 
 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Csak két 
nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az összehasonlítható szerkezetre 
vonatkozik. A zárszámadási törvényjavaslat összehasonlítható szerkezetben készült. A 
törvényjavaslat 1. számú melléklete a 2010. évi módosított szerkezetet tartalmazza, tehát az új 
szerkezetnek megfelelően, és ehhez rendeli a teljesítést. Az tehát, hogy mennyi volt az eredeti 
és a teljesítés, az teljesen azonos szerkezetben szerepel most már benne. Mindig így készül a 
zárszámadás.  

A másik egy mikrofonon kívül elhangzott kérdés volt, hogy mi az a funkcionális 
osztályozás. A funkcionális osztályozás a költségvetés, illetve a zárszámadás egyes sorait 
sorolja 16 funkcióba a társadalmi, gazdasági célok szerint: államműködési funkciók, jóléti 
funkciók, gazdasági funkciók és funkcióba nem sorolt tételek vannak. Az oktatás a jóléti 
funkciók egyike, idetartozik még az egészségügy, a társadalombiztosítás és a jóléti 
szolgáltatások, a lakásügyek, valamint a szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek, a 
sportfunkciók. Ami számokra én utaltam, azok egyébként az általános indoklás mellékletében 
is megtalálható táblázatokból származnak. Az államháztartás konszolidált funkcionális 
kiadásai az államháztartás kiadásainak százalékában, tehát megoszlási mutatószám volt, és 
kiadásokat tartalmazott, tehát nem csak a költségvetési támogatásokat mutatta.  

Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Úgy látom, hogy szavazhatunk. Külön kell szavaznunk az 

ellenőrzési jelentésről? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Nem. Egyben fogunk 
szavazni a két dokumentumról.  

Szavazás 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 
milyen álláspontot foglalnak el. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, az, kérem most 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene szavaz, nemmel szavaz? (Szavazás.) 6 nem. 
(Pánczél Károly: Pedig olyan jó költségvetést csináltatok, mi meg olyan remekül 
végrehajtottuk, nem is értem!) Pánczél képviselő úr megjegyzése, hogy pedig a 
szocialistáknak egy éve még hogy tetszett ez a költségvetés. (Derültség.) Na jó! Köszönöm 
szépen. 

Akkor az ÁSZ-jelentésről nem kell szavaznunk.  
Köszönjük a segítséget és a támogatást, további jó munkát kívánok! 
Még a 3. napirendi pont előtt, ilyen lépcsőházi emberként hadd térjek vissza az elsőre, 

a magyar nyelv napjára! Ott elmulasztottam megkérdezni, hogy kíván-e a bizottság bizottsági 
előadót állítani. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet. - Közbeszólások.) A részletes 
vitában tehát már nincs, jó. Bocsánat, Gergely, kétszeresen is figyelmetlennek bizonyultam 
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(Derültség.): egyrészt elfelejtettem, hogy már megbíztunk, másrészt meg elfelejtettem, hogy 
elfelejtettem. Köszönöm szépen.  

Akkor lezártuk a 2. napirendi pontot is.  

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása 

A következő napirendi pontunk - egyben üdvözlöm Matolcsy György miniszter urat, 
illetve kollégáit - Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr meghallgatása. Nyilván 
mindenre kíváncsiak vagyunk, hiszen izgalmas időket élünk, izgalmas napokat élünk, de a 
bizottságunk tárgykörébe a tárca területéből alapvetően a szakképzés, illetve az innováció, a 
kutatás-fejlesztés részbeni területe - hiszen ez egy megosztott terület a kormányon belül - 
vonatkozik. Tehát nyilván arra kérünk, miniszter úr, hogy ezekkel kapcsolatban foglald össze 
a mögöttünk hagyott esztendőt, illetve a tárca terveit, és a képviselőket is arra kérem, hogy ha 
lehet, a devizahitelesek problémáival ne hozakodjanak most elő, bár tudom, hogy ez egy 
kurrens vagy forró téma.  

Miniszter úr, parancsolj! 
 

Dr. Matolcsy György tájékoztatója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eszmét 
cserélhetünk a szakképzés és az innováció, K+F kérdéseiről, illetőleg hogy beszámolhatok a 
bizottságnak az elmúlt egy év kormányzati lépéseiről e területeken, valamint jelezhetem a 
kormányzat szándékát a következő néhány hónap átalakításairól.  

Azzal kezdeném, amit a bizottság tisztelt tagjai tudnak, hogy a kormány döntött a 
szakképzési rendszer átalakításáról, ezt a júniusi kormányhatározat tartalmazza. Az 
alapelveket, az új szakképzési rendszerre vonatkozó alapelveket a bizottság tagjai ismerik, 
tehát hogy az első, államilag elismert szakképesítést az állam 100 százalékos finanszírozással 
megtéríti. Az is ismert, hogy a szakképzési intézményrendszert szeretnénk átalakítani. Két 
lehetséges modellt mutat be az ezzel foglalkozó koncepció. Az egyik a holland mintára és 
megyénként 2-3 központtal, tiszk-központtal működő modell - a megyei önkormányzatok 
szakképzési kötelezettsége és felelőssége megszűnik, ahogy azt a bizottság tagjai tudják. A 
másik lehetséges modell, hogy teljes mértékben állami finanszírozási és felelősségi körbe 
kerül a szakképzés. Az első, a holland megoldás a megyei központok helyett települési, 
nagyvárosi feladatellátást jelentene.  

Az is ismert, hogy a szakképzési rendszer átalakítására vonatkozó másik alapelvünk 
az, hogy erősítsük a gyakorlati képzést az elméleti képzés mellett, de inkább rovására. Ez az, 
amit a bizottság múltkori ülésén talán úgy mondtunk, hogy nem érdemes mondjuk a kalapács 
vagy egy más eszköz használatát tankönyvből tanulni, inkább érdemes a német duális 
szakképzési rendszer gyakorlatorientált rendszerét átvenni. Ez elindult, hiszen, ahogy azt 
láttuk, a Nemzetgazdasági Minisztérium 125 szakmai képzési területet adott át a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarának, és ott egy olyan átalakítás folyik, amelynek a 
középpontjában valóban a német duális szakképzési rendszer felépítése áll.  

Az is ismert, hogy a szakképzésbe, az ebbe a gyakorlati képzésbe belépő hallgatóknál 
egy kötelező szintvizsgát írnánk elő, és ezzel a minőségi képzés felé visszük a rendszert.  

Az állami szerepvállalást minden lehetséges modellben, tehát a holland vagy a másik, 
teljesen állami felelősségre, finanszírozásra épülő modellben is erősíteni kívánjuk, tehát az 
állami szerepvállalás azt jelenti, hogy mind a finanszírozásban, mind pedig főként a minőségi 
követelmények érvényesítésében az állam szerepe erősödik.  

A szakképzési terület esetében egyértelmű igény, hogy a termelésre, ezen belül az 
ipari termelésre épülő új gazdasági modell, az újraiparosítás modellje szakképzett 



 16 

munkaerőháttérrel rendelkezzen. Tehát minden átalakítás, amit a szakképzési rendszerben már 
eddig meghoztunk, például a 125 szakmai képzés átadása a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának, de az összes többi lépés is azt célozza, hogy Magyarországon a 10 év alatt 
létrehozni tervezett 1 millió új munkahely döntő része a termelésben és az iparban jöjjön létre, 
ehhez pedig egy szakképzési hátteret szeretnénk megteremteni.  

Tisztelt Bizottság! Az új szakképzési törvény koncepciója és tervezete elkészült, és azt 
szeretném kérni a bizottságtól, hogy egy következő alkalommal magát a törvény tervezetét is 
vitassuk meg. Ez természetesen összhangba kell hogy kerüljön a közoktatási törvénnyel, a 
szakképzési törvény végleges szövegével meg kell várnunk a közoktatási törvény végleges 
koncepcióját, valamint én azt gondolom, hogy a felsőoktatási törvényt és az önkormányzati 
törvényt is össze kell hangolni a szakképzési törvénnyel. Itt tehát egy olyan 3-4 
törvényegyüttesről van szó, amelynél a szakképzési rész inkább, ahol a szakképzési rész 
inkább a legvégén véglegesíthető. Én ezt egy logikus sorrendnek látom a magunk részéről, és 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről mi készen állunk - akár több változatban is - a 
szakképzési törvény véglegesítésére.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szakképzés is, összefüggésben van 
természetesen az innovációval, a K+F-fel, a kutatás-fejlesztéssel. Ahogy a bizottság látja, az 
elmúlt egy évben itt egy előkészítő munka folyt. Azt tudnám mondani, hogy a szakképzés 
esetében túl vagyunk az előkészítő szakaszon, hiszen már a törvényalkotási szakaszban 
vagyunk, illetőleg már a kezdeti világos koncepció megvalósításának a szakaszában vagyunk, 
mert már 125 szakma át is került a kamarához, és a törvénytervezet is készen van. Az 
innováció és a kutatás-fejlesztés területén még a koncepció kialakításának a szakaszában 
vagyunk. Erre, azt gondolom, magyarázatot kell adnom a bizottság számára, részére, hiszen 
megítélésem szerint a magyar gazdaság elkövetkező néhány évtizedének kulcskérdése, hogy 
az innováció, a K+F hogyan működik.  

Ismertek az innováció és a K+f terület nehézségei, nagyon kevesen nagyon kevés 
pénzt költenek a magyar gazdaságban K+F-re és innovációra, nagyon alacsony, 1 százalék 
körül van a bruttó hazai termékhez mérve a K+F költés, és itt is az elmélet, illetőleg a 
kormány, az állam által finanszírozott rész az európai uniós arányokhoz képest sokkal 
magasabb, lényegesen magasabb, mint az üzleti rendszer által finanszírozott rész.  

Ismert az is, hogy az Innovációs Alap rendkívül magas leterheltséggel, 
kötelezettséggel került átadásra a kormányváltáskor, és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól át 
is került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz az Innovációs Alap és az azzal kapcsolatos 
pályázati rendszer működtetése, ez egy jelentős szervezeti átalakítás volt. Így tehát a 
Nemzetgazdasági Minisztérium a gazdaságpolitika egészéért viselt felelőssége alapján az 
innovációra, a K+F területre vonatkozó politika, koncepció és szabályozás ügyeiért felelős, de 
a pénz - hogy úgy mondjam - elköltéséért, ezen belül az Innovációs Alap működtetéséért már 
nem visel felelősséget.  

Lényeges szervezeti átrendeződés volt a kormányzati struktúrán belül az, hogy 
felállítottuk a Nemzeti Innovációs Hivatalt, egészen pontosan átszerveztük a korábbi 
intézményt, és elfogadtunk egy olyan, az intézményátszervezés alapjául szolgáló koncepciót, 
amely szerint az ír innováció- és K+F modellt vesszük alapul, tehát van egy 
modellválasztásunk az innováció és a K+F területén. Vizsgálataink szerint nagyjából egy évet 
töltöttünk azzal, még a kormányalakítás előtt és után, hogy átnéztük a világgazdaság vezető 
innovációs államainak a megoldásait, és arra jutottunk, hogy az intézményi struktúrára és az 
irányításra vonatkozóan az ír modell működik a legjobban. Hogyha azt nézzük, hogy az 
európai uniós források, innovációs és K+F-es források lehívása hol a legmagasabb arányú, 
akkor azt látjuk, hogy az ír rendszer a legsikeresebb, és miután Magyarországon nem 
számítunk arra, hogy azonnal 3-4-5 százalékra emelhetjük a K+F részarányát a bruttó hazai 
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terméken belül belső forrásokból, ezért elsősorban a brüsszeli, európai uniós közös K+F 
forrásokra számítunk a jövőben.  

Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal átalakításánál a döntő szempont az 
volt, és ma is az, hogy a 2014-től érvényes új hétéves európai uniós költségvetésben szereplő 
új prioritás, tehát hogy a következő hétéves EU-költségvetésben 41 milliárd euróról 
82 milliárd euróra, azaz kétszeresére nő a K+F-es és innovációs források aránya, illetve 
mértéke, ez egy hatalmas lehetőség. Ebből a forrásból minél több megszerzése - ez áll a 
Nemzeti Innovációs Hivatal átszervezésének és stratégiájának a középpontjában. Tehát olyan 
intézményrendszert építünk ki - még egyszer - az ír modell alapján, ahogy a szakképzésnél a 
német és osztrák duális képzési modellt fogadtuk el és építjük fel, addig a K+F, innováció 
területén az ír modell alapján építkezünk, és egy olyan stratégiát és intézménymodellt építünk 
fel, amely 2013 végéig egy olyan tudást és intézményrendszert bocsát a rendelkezésünkre, 
hogy 2014-től a kétszeresére bővülő EU-s K+F, innovációs forrásoknak a maihoz képest a 
többszörösét tudjuk elérni. Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb 2013-ban át kell alakítanunk a 
hazai innovációs finanszírozási rendszert. Tehát meg kell fontolnunk - erre most van egy-
másfél évünk -, hogy szükséges-e fenntartani az innovációs járulékot, szükséges-e 
fenntartanunk az Innovációs Alapot, át lehet-e térni egy automatikus leírási lehetőségre, 
hogyan lehet biztosítani az ír modell alapján működő Nemzeti Innovációs Hivatal és az üzleti 
szektor együttműködését, hogyan lehet biztosítani az innovációs klaszterekbe áramló 
forrásokat. Tehát egy vadonatúj intézményrendszert kell felépítenünk az innováció és kutatás-
fejlesztés területén. Erre a mintánk tehát a mintánk rendelkezésre áll, az első intézményi 
építkezés megtörtént a Nemzeti Innovációs Hivatalban, és az ezzel kapcsolatos új 
koncepcióval és törvénnyel, én azt gondolom, 2012-ben a bizottság és az Országgyűlés elé 
kell jönnünk, hogy a 2013. év a végső intézményi és finanszírozási építkezés éve lehessen, 
hogy 2014. január 1-jétől már - hogy úgy mondjam - teljes üzemmódban jelenhessünk meg a 
kétszeresére bővülő, tehát 82 milliárd euróra bővülő uniós források területén; ugye ez egy 
hétéves költségvetés, sajnos nem egy évben lesz ennyi, hanem 7 év alatt.  

A tudománypolitika és a K+F, innováció területén a legszorosabban együttműködünk 
a Magyar Tudományos Akadémiával, a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük a 
véleményüket; ugyanígy a magyarországi üzleti szektor innovációban vezető vállalataival is a 
lehető legszorosabb kapcsolatban állunk. Semmilyen olyan közbülső lépést nem tervezünk a 
hazai innovációs rendszerben 2013 végéig, amely nem élvezi a magyar kutatási-fejlesztési 
rendszer vezető szereplőinek a támogatását.  

Végezetül, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, azt szeretném még jelezni, hogy mint a 
kormány tagja úgy látom, hogy a 2012-as és a 2013-as év döntő jelentőségű lesz a következő 
évtizedek hazai innovációs és kutatás-fejlesztési rendszerének a felépítése szempontjából. Itt 
tehát egy olyan idősáv áll a rendelkezésünkre, amelynek az induló - induló! - pontja 2011 
ősze, amikor a közoktatási törvényt, a felsőoktatási törvényt és a szakképzési törvényt 
megalkotja az Országgyűlés, ami egy alap lesz. Erre építkezve áll rendelkezésünkre 2012-13-
ben másfél-két év, hogy felépítsük erre a törvényi együttesre - az önkormányzati törvényt is 
ideértem természetesen, tehát legalább négy törvény együttesére - azt az új finanszírozási és 
intézményi rendszert, amelynek tehát, még egyszer, az a legfontosabb feladata, hogy a képzés, 
a kutatás-fejlesztés, az innováció minden egyes szintjén megvalósítsa a minőségi ugrást, a 
minőségi fejlesztést. Ez ugyanúgy érvényes a szakképzésre, ugyanúgy a közoktatásra, a 
felsőoktatásra, a tudománypolitikára, a kutatás-fejlesztésre és az uniós pénzek elérésére.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, örömmel állok a vélemények és kérdések elé.  
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Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Én is köszönöm. Miniszter úr szavai alatt képviselőtársaim jelezték, hogy ők 
nem olvasták azt a koncepciót, amelyre a miniszter úr úgy utalt, hogy ez tudható vagy 
tudvalévő. Ennek nem az az oka, hogy én visszatartottam ezt a koncepciót, hanem az, hogy a 
tárca azt még egyelőre nem hozta nyilvánosságra, vagy legalábbis a parlamenthez még nem 
jutott el az a koncepció. De én egyetértek veled, miniszter úr, hogy jó lenne, hogyha a 
szakbizottságok azt még a kodifikált változat előtt megtárgyalnák, mármint a szakképzési 
törvény, az új szakképzési törvény tervezetének a koncepcióját. Általában egy koncepcióról 
folyó vita egyébként mélyebb vagy valódi kérdésekre koncentrálóbb, mint a kodifikált 
változatról folytatott, tehát én szorgalmazom, úgy látom, a bizottsági tagok nevében is, hogy 
ezt tegyétek lehetővé.  

Valóban volt egy vita nyár elején, tavasz végén, amikor még írott anyag nélkül, 
Czomba államtitkár úr szóbeli beszámolója alapján folytattunk vitát itt, a bizottság keretei 
között a szakképzésről, amelyen többen, a kamara is, a Szakképzési Szövetség is képviseltette 
magát. Ez egy elég hosszú, több órán keresztül folytatott érdekes és remélem, hogy 
tanulságos, mármint a megállapításait tekintve talán figyelembe vehető vitát.  

Képviselő hölgyek és urak, tessék parancsolni! (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Parancsolj, 
Sós Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Miniszter Úr! Előrebocsátom, hogy 

igyekeztem az elmúlt egy hónapban tájékozódni a szakképzés előkészületeiről. Elmentem 
Debrecenbe, meghallgattam az előadásokat, Czomba úrét, Hoffmann államtitkár asszonyét, 
Odrobina úrét, az NSZFI főigazgatójáét és mindazokét, akik ott voltak, illetve elolvastam, 
amit a Magyar Nemzetben megjelent a közelmúltban, és próbáltam tájékozódni az 
érintettekkel, a kamara vezetőivel, érdekképviselőkkel, szakiskolai igazgatókkal. Miniszter úr, 
én azt tudom mondani a szakiskolai igazgatói értekezlet után, hogy egy biztos pont van: a 
bizonytalanság - próbálok kulturáltan szólni erről a dologról. Amit pedig most hallottunk a 
miniszter úrtól, attól bennem egyre inkább erősödik az, hogy látszik, hogy a tárca nem tud mit 
kezdeni a szakképzéssel.  

Azt is mondanám - most a miniszter úr konkrét feladatkörére koncentrálva -, hogy a 
rövid távú, fiskális célok motiválják, ez konkrétan a pénzkivonást jelenti. Valójában ahogy a 
Magyar Nemzetben kiszivárogtatásra kerültek egy korábban egy másik lapban megjelent 
kritika alapján részek a koncepcióból, az azt fogalmazta meg, hogy a 20 százalékát elvonják 
azoknak a pénzeknek, amelyek a szakképzésre jutnak most. Mi erről a véleménye a miniszter 
úrnak? Valóban úgy van, hogy a 20 százalékát kivonják a pénznek?  

És mi van azzal, amit szintén a Magyar Nemzetben lehetett olvasni, hogy a 
pedagógusok 26 százalékát el fogják bocsátani a szakképzésben? Az iránt érdeklődőm a 
miniszter úrtól, hogy ennek kapcsán milyen együttműködésben van Hoffmann államtitkár 
asszonnyal, mert ő ebben a cikkben elhárította a választ, azt mondta, hogy őneki nincs 
kompetenciája a szakképzési törvény előkészítése kapcsán, viszont azért beszélünk 
pedagógus-életpályáról és sok egyébről, ráadásul, azt gondolom, ennek a bizottságnak az 
asztalán biztosan fog szerepelni majd az a mondat, hogy a szakképzésben képesítés nélkül is 
lehet tanítani.  

A következő, hogy mi történik az iskolák vagyonával, mert ön is mondta, illetve 
kiderült a tájékoztatóból, hogy megszűnnek a szakiskolák, gyakorlatilag 55 térségi integrált 
rendszerbe lesz begyömöszölve 10-15 iskola. Biztos vagyok benne, hogy itt rendkívül komoly 
feszültségek lesznek, mert ráadásul különböző fenntartói vannak ma ennek az iskolának, a 
holland modellnek az alapja pedig az, hogy egy fenntartó lehet, ön erre utalt, de hogy addig 
eljussunk, ahhoz, úgy gondolom, egy komoly folyamat kell hogy végigmenjen. És azért sem 
látom megnyugtatónak a helyzetet, hogy konkrét legyek, miniszter úr biztos tudja, vagy 
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kollégái mondták, hogy amikor az szvk-kat kidolgozták a kamarában, mondjuk tavasszal, ők 
időben elkészültek ezzel, majd hónapok teltek el annak kapcsán, hogy ez kihirdetésre 
kerüljön. Hogy ez egyáltalán ebben a tanévben bevezetésre kerüljön, amit a miniszter úr 
eredményként mondott, hogy a kamarának átadtak különböző szakmákat, szeretném 
elmondani, hogy jóval kevesebbet adtak át, mint terveztek, ráadásul a vizsgakövetelményeket 
az utolsó pillanatban jelentették meg, 25-én, augusztusban, 28-án vált ez hatályossá, a tanév 
pedig szeptember 1-jén indul. Hát én ezt nem mondanám egy tervszerű dolognak. Ha ezt 
ennyi idő alatt, egy év alatt nem tudták kellőképpen előkészíteni, nem látom a garanciáját 
annak, hogy egy jóval összetettebb, jóval bonyolultabb feladatot egy év alatt végignyomjanak 
a szakképzés rendszerén, úgy gondolom, különösképp akkor, amikor azokat, akik itt ülnek 
mondjuk a teremben, és érintettek, még nem kérdezte meg senki, ezt a bizottságot még nem 
kérdezte meg senki. Én figyeltem, a kollégáim ugyanúgy jegyzeteltek, amikor ön beszélt, 
mint én, aki ellenzéki vagyok. De itt, ebben a bizottságban azért a szakmaiság érvényesül, 
kevésbé a politikum, tehát mindannyiunkban az munkál, hogy ezt szakmailag hogyan lehet 
kezelni.  

Szeretném elmondani, hogy számomra ebben az esztendőben, amely etalon - és ez is 
ezt a bizottságot, az elnök urat, a többieket dicséri -, az Akadémián volt a Tárkinak egy 
konferenciája, és ott a harmadik programban szerepelt a szakképzés. Ott megszólaltak a 
magyar szakképzés jelesei, sőt a nevelési kongresszusnak volt egy utókongresszusa ebben az 
évben, ott a Magyar Szakképzési Társaság jelesei is megszólaltak, és azok, amiket önök 
terveznek, meg amiket ők mondanak, köszönő viszonyban sincsenek egymással. Én tehát úgy 
gondolom, hogy elementáris érdeke önöknek, mindannyiunknak, hogy minél hamarabb 
megkezdődjön egy érdemi egyeztetés, mert erre rámehet a magyar szakképzés. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony kért szót, utána 

Pósán László alelnök úr következik. Tessék, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Előre is elnézést kérek, hogy 

megint így kezdem, az utóbbi időben nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy nagyon 
sok, a közoktatást érintő kérdésben a Nemzetgazdasági Minisztériumot bíráltam. Nagyon 
csalódottan ültem itt, amikor azt mondta, hogy ugye ismerjük a szakképzés alapelveit. 
Sajnálattal kell elmondanom - nekem ugyan van egy olyan előnyöm, hogy itt ülök az elnök úr 
mellett, és a fülébe tudok sugdosni -, hogy én nem ismerem, nem ismertem a szakképzés 
alapelveit, és nem ismerem most sem. És azt gondolom, hogy nem azért nem ismerem, mert 
ellenzéki képviselő vagyok, vagy mert - hogy is mondjam? - olyan képességzavaraim 
lennének, hogy ne tudnám azokat elolvasni, hanem azért, mert ez a szakbizottság egyszerűen 
nem látta még ezt az anyagot. Ahogy az elnök úr is mondta, Czomba államtitkár úrral 
folytattunk egy beszélgetést, de az a történet is egy furcsa vízióba torkollott, mert anyag 
nélkül beszélgettünk valamiről. Nagyon sajnálom azt, hogy egy valóban ilyen fontos 
kérdésben ezt a szakbizottságot, ahol - maximálisan egyetértve Sós Tamás képviselő úrral - 
főként nem az a cél, hogy ki milyen színű sapkában ül a parlamentben, hanem tényleg az, 
hogy bizonyos kérdésekben meg tudjunk egyezni, és sokszor, hogyha megkérdezik tőlem azt, 
hogy én hogy értékelem az itt lévő munkámat, azt mondom, hogy ha nem is tudok néha elérni 
dolgokat, konkrétan úgy, hogy rám szavazzon a kormánypárt, de nagyon sokszor látom a 
szemekben, hogy azért sok kérdésben egyetértenek velem.  

Azt gondolom, a szakképzés egy nagyon fontos terület, ha visszaemlékszik, eddigi 
felszólalásaimban is elmondtam, hogy az LMP is fontosnak tartja ennek a szakterületnek az 
újragondolását. De azt látom, hogy mint ahogyan a közoktatási törvényből is és a 
közoktatásból is források kerülnek kivonásra, egy nagyon furcsa, önmagának ellentmondó 
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gondolatsor kerül ki ebből az egész beszédből. Ön elmondja azt, hogy várjuk meg a 
közoktatási törvényt, várjuk meg a felsőoktatási törvényt, aztán beszéljünk a szakképzési 
törvényről. Én egyet tudok érteni mindezzel, de azt is elmondanám, hogy a közoktatási 
törvényről sincsenek információink, annak sem tudjuk az alapelveit. Erről is voltak 
beszélgetéseink, de olyan nagyon a szakmai véleményünk nem volt ebbe bevonva.  

Egyetlenegy dolgot szeretnék elmondani. Ön elmondta most azt, hogy a gyakorlati 
képzést kívánják erősíteni az új szakképzési törvényben az elméleti képzés rovására. Azt 
gondolom, ha megnézzük, hogy ezzel mit érünk el, akkor ezzel pont nem azt érjük el, mint 
amit a nyugat-európai fejlett országokban dolgozó szakmunkások elértek. Én egy olyan 
érdekes élethelyzetben vagyok, hogy én magam a családomban diplomás ember vagyok, és itt 
ülök, ahol ülök, de a családomnak a nagy része - hogy is mondjam? - ezekben a bizonyos 
szakmunkásképző iskolákban tanult. És én egyszerűen azt látom, hogy hiába jó szaki valaki, 
ahogy ezt mondjuk, nagyon nehezen tud egy olyan versenyképes… Ahogyan ön elmondta, 
hogy a termelésen legyen a hangsúly, és a minőségi képzés felé viszik el a rendszert, de 
hogyan lehet a minőségi képzés felé elvinni a rendszert, ha gyakorlatorientáltak leszünk, és 
akár az elméleti képzés rovására visszük, hogy egy ipari termelésre épülő modellt építsünk ki, 
és ez legyen a szakképzés háttere? Egy olyan fiatal, aki mondjuk egy hátrányos helyzetű 
kistérségből jön, és mondjuk nem olyan jól teljesít az általános iskolában, és mondjuk bekerül 
a szakképzés rendszerébe, úgy, hogy tovább erősítjük az ő gyakorlati képzését az elméleti 
képzés rovására, ahogyan ön ezt elmondta, mondja már meg nekem, hogy egy ilyen fiatal 
hogyan fog munkát kapni egy olyan cégnél, ahol mondjuk az a minimumtörténet, hogy olyan 
nyelvi ismerete legyen és olyan technológiákat ismerjen, amelyek fontosak az ipari 
termelésben.  

Ezt azért mondom el, mert ez egy konkrét példa. Labdába sem rúgnak, még a kérdést 
sem értik meg. És én azt látom, hogy ebben a rendszerben nem az van, hogy akkor egy valós, 
olyan szakképzési rendszert csináljunk, amelybe, igen, pénzt és energiát fektetünk, és 
ugyanolyan szintű oktatást adunk neki elméleti síkon is, mint gyakorlati síkon, hanem, ne 
haragudjon, de én azt látom, hogy egy ilyen… - hogy is mondjam - nagyon szép köntösbe 
csomagolva, de ingyen munkaerőt biztosítunk nagyon sok helyzetben.  

Számos kérdésem lenne, de nem akarom senkitől elvenni az időt. Azt kérdezem öntől, 
hogy ha azt látjuk, márpedig azt látjuk, hogy a közoktatásból pénzek kerülnek kivonásra, 
akkor az a konkrét kérdésem, hogy mennyi többletforrást biztosít a kormány arra, hogy a 
szakképzésnek ez a reformja olyan sikereket váltson ki, hogy a közoktatás rendszere mellett 
nagyon jól és erőteljesen tudjon működni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pósán László, utána Hiller István, majd 

Kolber István, aztán Gábor.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszter Úr! Két kérdésem 

lenne. Az egyik az ön tárcájának a működését érinti, abból a szempontból, hogy a közoktatási 
feladatok kérdése a jövőt illetően hogy és mint alakul. Kérdés, hogy ha az önkormányzatok, 
jelenleg jórészt az önkormányzatok által ellátott közoktatási feladatokat átveszi az állam, 
annak a pénzügyi oldala hogy is nézne ki. Ez értelemszerűen érinti az önkormányzati szférát, 
és foglalkoztatja is, már csak azért is, mert épp az előbb, amikor a zárszámadást tárgyaltuk, ott 
szerepelt egy olyan adat például, hogy 2009-hez képest az önkormányzatok 3,4 százalékkal 
még több pénzt tettek bele az oktatási rendszerbe ahhoz, hogy az működni tudjon, ez durván 
egy olyan 30 milliárdos többlet. A kérdés tehát az, hogy az oktatás működtetéséhez szükséges 
forrásokat a központi költségvetés milyen természetű önkormányzati forrásoknak az esetleges 
átvételével vagy elvonásával próbálja majd rendbe tenni. Ezt azért lenne jó tudni, mert sok 
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esetben az önkormányzatok forrásoldala az oktatáson kívül egyéb feladatok finanszírozását is 
szolgálja, tehát ezt jó lenne azért majd kalkulálni.  

Összességében mi várható a mostani tudása szerint? Nyilván egy kicsit messze 
vagyunk még ettől, de mégis, a költségvetés tervezése, azt hiszem, többé-kevésbe van olyan 
fázisban, hogy elvileg lehet erről, legalábbis összefoglalóan hallani, valamit olyasmit 
mondani, hogy nő, változatlan lesz, vagy esetleg csökken a jövőre nézve a közoktatás 
büdzséje. Az oktatási államtitkár asszony azt mondta, hogy ő úgy tudja, változatlan marad - 
majd meglátjuk.  

A másik kérdés a K+F-hez kötődik. Ha jól értettem, az ír modell, amelyről ön beszélt, 
arra szolgál - most leegyszerűsítve fogalmazok -, hogy a gazdasági élet szereplőit nagyobb 
arányban vonjuk be a kutatás-fejlesztésbe, és ilyen értelemben a közvetlen gazdasági 
hasznosulásnak legyen egy nagyon gyors visszacsatolása. A kérdésem az, hogy a másik 
oldalról nézve, tehát amikor kutatóintézetekben, egyetemeken születnek kutatási eredmények, 
ezeknek a gazdasági hasznosulását elősegítendő vannak-e ilyen típusú gondolatok vagy 
útkeresések, mert azt tudom, hogy e tekintetben szintén van akár angol, akár német, sokféle 
megoldás - hogy melyik a célravezető, nyilván megint megoszlanak a vélekedések -, mert sok 
esetben ez még nehezebb feladat. Amikor valamit kitalálnak, lehet, hogy a kutatónak a maga 
számára onnantól kezdve be is fejeződik az érdekesség, az intellektuális kihívás, de egy ilyen 
eredménynek az ipari értelemben vett hasznosítása, az alkalmazott kutatás vagy ennek a 
lefordítása tényleg az üzleti nyelvre, az egy külön műfaj. Ebbe az irányba milyen 
elképzelésekkel, stratégiai elképzelésekkel rendelkeznek? Erre szeretnék választ kapni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Hiller István, Kolber István, Ferenczi Gábor kért szót 

(Révész Máriusz jelentkezik.), és magam is feliratkoztam volna a sorba, de akkor majd 
Máriusz után, (Pichler Imre László jelzésére:) beékelődök közétek. (Dr. Hiller Istvánnak:) 
Istvánnak jobbulást kívánunk, szerencsére nem lehet elmondani a régi szlogent, hogy Nápolyt 
látni és meghalni (Derültség.), mert túlélted, de azért jobbulást! Parancsolj! És közben 
megkérem Lacit, hogy vegye át egy kicsit az elnöklést.  

 
(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ha már az elnök úr ennyire szubjektíven kezdte, én 

meg szeretném mindenkinek megköszönni akár az elmúlt hetekben, akár mióta itt a parlament 
lehetőséget ad arra, hogy lássuk egymást, a „Jobbulást!” kívánságokat. Csak azt ne kérjétek, 
hogy a sztorit még egyszer elmondjam, mert már nagyon unom (Derültség.), a teljes magyar 
sajtót, jobboldalit és baloldalit összekötve elmondtam. Úgyhogy köszönöm szépen. (Pokorni 
Zoltán, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

Miniszter úr, először is én nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy ön és 
munkatársai ma itt vannak. Azt gondolom, hogy az oktatási bizottság, az oktatás ügye iránti 
elkötelezettségét mutatja ez, és itt most nem valamiféle politikusi vagy álpolitikusi retorika 
beszél belőlem. Látom, hogy a gazdaság területén, amely mégiscsak az ön elsődleges 
feladatköre, mi folyik, és milyen harcban állnak, és az, hogy ön itt órákat tölt az oktatás 
ügyével, az tiszteletreméltó. Persze egy más tekintetben egy lehetőség a képviselők számára, 
hogy tájékozódjanak, én ugyanis önt és Naszvadi államtitkár urat a mai magyar kormányban 
az oktatásügy elsőszámú alakítójaként tartom számon. Ezzel kapcsolatban a kritikát majd egy 
más beszélgetésen kívánom megfogalmazni, de jelezni kívánom, hogy államapparátus, 
államszerkezet és döntési mechanizmus élesen elválik egymástól.  

Két területről szeretnék kérdezni, illetve véleményt kifejezni, nem hosszan, hogy ne 
csak kérdések, vélemények hangozhassak el, hanem hogy választ, reakciót is érdemes legyen 
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kapni. Az egyik a közoktatás kérdése, amelyről most hangsúlyosan nem közoktatási szakmai 
beszélgetést, vitát kezdeményezek, hiszen ön ennek pro forma a pénzügyi kereteiért, a 
finanszírozásáért felel, nem önmagában azért, hogy tartalmilag az mit hoz, és nyilván mivel 
véleménykülönbség van köztem és a kormányzat oktatásért felelős államtitkársága között, ezt 
itt most megjeleníteni felesleges. A két gondolatot egybefűzve azonban azt kell mondjam, 
hogy nyilván szakmai tervek és költségvetés, szakmai tervek és finanszírozás együtt kell hogy 
mozogjon. Ahogy számolnak önök, ön, úgy számolok én, számolunk mi. Ezt nem tudom 
mindenkire elmondani. Azt azonban igen, hogy az a közoktatási koncepciósorozat, amelynek 
mint hogyha most a végjátékát látnánk, alsóhangon 160 milliárd forint bázispluszt jelent. 
Nincs olyan megoldása szakmailag, a pedagógus-életpálya modellel együtt nincs olyan 
megoldás, amely annak a bevezetését úgy eredményezné, hogy ennél kevesebb pénzt a 
közoktatásba a bázishoz képest ne kellene alkalmazni. Kérem, hogy számoljanak utána, bár 
szerintem Naszvadi államtitkár úr környékén vannak táblázatok.  

Amennyiben a pedagógus-életpálya modell, amely mégiscsak a koncepció része, alsó 
hangon az államtitkár asszony véleménye szerint a 30 százalékát mozgatja meg a 
bértömegnek, az már önmagában 150-155 milliárd. Amennyiben a kötőjel másik oldalát 
nézem - ezek természetesen írásban megjelent nyilatkozatok -, tehát az 50 százalékát, az 
270 milliárd forint. A teljes napi iskola bevezetése, a mindennapi testnevelés bevezetése, ezek 
tízmilliárdokkal emelik ezt a tételt. Azt én egy komolytalan nyilatkozatnak tekintem, hogy a 
mindennapos testnevelés ügye, hogyha az megvalósul, 1,7 milliárd forint.  

Egy rendszert természetesen nem egyik pillanatról a másikra, illetve lépcsőzetesen 
lehet, kell bevezetni. Azonban a mi számításaink azt mutatják, hogy ennek a rendszernek az 
életbeléptetése, ami nyilván az első időszakban, az első tanévben több pénzt jelent, mint az 
utána következőkben - mint ahogy minden átalakításnál itt van, ez 70-78 milliárd forint alatt 
nem működik. Azt szeretném kérdezni, miniszter úr, hogy ön - és most hangsúlyozottan nem 
a szakmai, hanem a szakmai tervek finanszírozási kérdéseiről beszélek -, mint a pénzügyekért, 
a költségvetésért is felelős tagja a kormánynak, mennyit lát ebből felelősen. Mennyit lát a 
finanszírozás tekintetében a közoktatási tervek, átalakítások megvalósítására? És hogy látja, 
az az ütemezés, amely az első évben, a bevezetés első évében, az első tanévben, ami persze 
két költségvetési évet érint, az ön előretekintése alapján garantálható-e a költségvetés 
szempontjából.  

A másik, ennél rövidebb, de nem kevésbé hangsúlyos. Azt szeretném megkérdezni - 
mert nincsen kétségem, hogy ön elkötelezett a Széll Kálmán-terv iránt; ezt én magamról nem 
mondhatom el, de ez egy más kérdés -, hogy a Széll Kálmán-tervben megjelenített és azóta 
több helyen is megjelent irány, miszerint a költségtérítéses képzés kivezetése történik meg 
2014-ig a magyar felsőoktatásból, és beáll egy önköltséges rendszerre, amikor beállt a 
rendszer 2014-ben az önök tervei szerint, az államilag támogatott hallgatói helyek és az 
önköltséges hallgatói helyek milyen arányban állnak majd egymással.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és várom a válaszát.  
 
ELNÖK: Kolber úr, parancsolj! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Én is 

szeretném megköszönni a tájékoztatást, és egyben megragadni a lehetőséget a konzultációra, 
hiszen több mint egy évvel ezelőtt találkoztunk, akkor a kormányalakítás előtt álltak, és abban 
az időszakban - különösen, ha egy párt megnyeri a választást - nyilván eufórikus a hangulat, 
ünnepélyesek a pillanatok, de azóta elmúlt egy esztendő, jöttek a hétköznapok. Sok kérdés 
merült fel bennem, jóllehet a munkamegosztás bizonyosfajta korlátokat is jelent, de én azt 
gondolom, hogy ha a végrehajtásban sok gond, probléma csomósodik, akkor egy idő után az 
stratégiai kérdéssé is válhat. Úgyhogy engedje meg, hogy az első dolog ehhez kapcsolódjon!  
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Szeretnék megemlíteni egy levelet, amelyet ön is megkapott, jóllehet ezt a levelet 
elsődlegesen Fellegi Tamás miniszter úrnak írta a Magyar Energiahatékonysági Társaság, de 
azt gondolom, hogy a levélben egyébként részletesebben leírt problémafelvetés már-már 
stratégiai, rendszer jellegű probléma, amelyet az ön figyelmébe is szeretnék ajánlani. Ez a 
levél többek között azt tartalmazza, hogy: „Tagjaink komoly aggodalommal tapasztalják, 
hogy a kutatás-fejlesztés, az innováció állami támogatása a kormányváltás óta gyakorlatilag 
leállt, a már megkötött szerződések alapján járó összegek számos esetben már közel egy éve 
nem kerülnek kifizetésre, mindezek mérhetetlen kárt okoznak Magyarországnak.”. Azért is 
idéztem ebből a levélből, mert talán így a szakmának a véleményét és jelzését is hitelesebben 
tudom interpretálni. Engedje meg, hogy a kérdéseim ezért itt az anyagi ügyekhez kötődjenek! 

Teljesen világos a stratégia a miniszter úr elmondásában: 2014. január 1-je egy fontos 
határkő, akkortól akarnak egy új rendszert bevezetni. Azt gondolom, az helyes cél, hogy a 
jelentős mértékben megnövekedett európai uniós forrásokat megcélozzuk, hogy minél többet 
igyekezzünk onnan elhozni, bár nyilvánvaló, hogy majd korlátot fog jelenteni, hogy ők mire 
akarják azt elkölteni, és hogy a mi innovációs stratégiánkkal az mennyiben kompatibilis, 
annak mennyire felel meg. Ennek ellenére ez egy helyes cél. A másik fontos kérdés, hogy az 
elkövetkezendő egy-két évben mit terveznek az Innovációs Alap tekintetében, és ezt úgy is 
kérdezem, mint aki nyilván átlátja a költségvetés előkészítését és a gazdaság lehetőségeit. Mit 
tervez a miniszter úr az Innovációs Alappal kapcsolatosan? Annak nagyságrendjét, tartalmi 
vonatkozását kérdezem.  

A törvényalkotási programban szerepel az OTKÁ-val kapcsolatos törvény stratégiai 
értelemben, nyilván ez is a miniszter úrhoz tartozik. Van-e itt valami új tartalmi elem azon túl, 
hogy nyilván az Akadémia például szeretné növelni ezt az összeget.  

Aztán itt van az Új Széchenyi Tervre átkeresztelt Nemzeti Fejlesztési Program, 
amelyben szép összegek állnak rendelkezésre a kutatás-fejlesztési prioritásban, de ebből a 
265 milliárd forintos keretből 85 milliárd forint lekötése megtörtént, inkább szigorítottak a 
feltételeken, felfüggesztettek több pályázatot, vizsgálták ezeket. Nagyon fontos dolog lenne, 
hogy ezeket a forrásokat fel tudjuk használni. Tervez-e a miniszter úr valamilyen intézkedést?  

Talán a nemzetközi forrásokhoz kapcsolódik az - mint az talán közismert, egy időben 
elég sokat beszéltünk erről -, hogy itt van ez a Szegedre tervezett európai uniós úgynevezett 
nagyprojekt, egy lézerkutató központ, amelyet a csehekkel és a románokkal együtt valósítunk 
meg. Úgy tudom, hogy a csehek már szerződést kötöttek az Európai Unióval, a románok 
benyújtották a projektet, a programot - mi pedig még ez előtt állunk, halasztódott a határidő. 
Hogy látja ennek a megvalósíthatóságát. Én magam is úgy gondolom, hogy az egyik 
legfontosabb dolog a kutatás-fejlesztési stratégia, amit őszre…, illetve a miniszter úr, ha jól 
értettem, a 2012. évre ígért. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.)  

 
(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
A nemzetközi tapasztalatok tekintetében szó esett az ír modellről az 

intézményrendszer, az intézményirányítás szempontjából. Ezek a nemzetközi tapasztalatok 
tartalmilag talán még izgalmasabbak, még érdekesebbek. Van-e már valami új irány, valami 
új gondolat, hogy valóban az innováció, a kutatás-fejlesztés a magyar gazdaság és a magyar 
társadalom egyik motorja lehessen az elkövetkezendő időszakban?  

Nyilván nem elhanyagolhatóak egyébként az intézményi kérdések sem. Itt van például 
a Nemzeti Innovációs Hivatalnak a dolga. Éppen ma tárgyaltuk a költségvetés végrehajtását, 
ott is megemlítette az Állami Számvevőszék vizsgálata, hogy nem teljesen találja a helyét, 
nehezen találtak vezetőt is, bár két alkalommal váltották az elnökhelyetteseket, ugyanakkor a 
miniszter úr fontos szerepet szán neki a kkv-kkal történő együttműködésben. Mikor 
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stabilizálódik az intézményrendszer? Kell-e lépnie a kormányzatnak ebben, hogy ez 
megvalósuljon?  

Éppen az Akadémia elnöke, Pálinkás úr vetette fel vagy jelezte, hogy egyre több 
kutató és oktató hagyja el az országot, sajnos a fiatal szakemberek, a diplomás szakemberek 
tekintetében ez egyre gyakoribb. Hogyan lehet ezt megfordítani, megfogni?  

Lenne egy konkrét terület is, a gyógyszerkutatás kérdése, hiszen itt a kedvezményeket 
tavaly elvonták, holott a magyar gazdaságnak egy nagyon innovatív területe ez. Terveznek-e 
valami olyan szabályozást az egész járulékrendszer átalakításával, az adókedvezmények 
rendszerének az átalakításával kapcsolatosan, amelyben ezek a súlyponti iparágak 
megtalálhatják majd a helyüket, és újabb lendületet tudnak venni? 

Miniszter úr, ez nyilván egy nagyléptékű és stratégiai feladat, az ország 
versenyképességéről van szó. Ugyanakkor, hogyha azt nézem, az oktatás területén 16 évre 
kívánja a kormány leszállítani a tankötelezettséget, a gimnáziumi tanulók száma csökken, az 
egyetemek, egyetemisták számát korlátozzák, az állami finanszírozású képzések beszűkülnek, 
a szakképzés iránya inkább a gyakorlatibb típusú kérdés, s mindemellett a tudásról és az 
innovációról beszélünk. Nincs-e itt valamifajta ellentmondás? Ezek az intézkedések nem 
éppen abba az irányba mutatnak, mint amiről Osztolykán Ágnes alelnök asszony is említést 
tett? Nincsenek-e itt kockázatok?  

A Figyelőben van egy figyelemre méltó vitasorozat, amelyet Chikán Attila professzor 
úr indított el - korábban az ön elődje volt, miniszter úr -, amely a multinacionális cégek 
magyar gazdaságban, társadalomban betöltött helyét boncolgatja. Ismerjük, hogy ez a 
gazdaság nagyon duális, a fejlettebb része nagyon fogékony az innovációra, fontos szerepet 
töltenek be; a magyar kis- és közepes vállalkozások annál kevésbé, de ez egy nagy kihívás, ez 
a gazdaság egyik nagy lehetősége. Említette azt, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatalnak ez 
lenne az egyik feladata, de hogyan, kérdezem. Vannak-e már tervek? Körvonalazódtak-e a 
tervek e tekintetben?  

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan, és azt 
gondolom, hogy igazából még egy miniszteri meghallgatás sem teszi lehetővé azt, hogy 
minden kérdést érintsünk. Bizonyára ismeri és tudja, hogy az oktatási bizottságnak van egy 
kezdeményezése egy eseti bizottság létrehozására, amely, azt gondolom, egy jó irány a 
tekintetben, hogy ezt a párbeszédet tovább folytathatnánk. Mi azt gondoljuk, hogy az 
innováció, a kutatás-fejlesztés, a tudásalapú gazdaság egy olyan nemzeti ügy, amelyben a 
politikai oldalaktól függetlenül ki kellene alakítani egy olyan innovációs minimumot, 
amelyben hosszú távon egyetértünk, hiszen ez biztosíthatná azt, hogy az ország gazdasága, 
versenyképessége tovább erősödhessen.  

Köszönöm szépen a figyelmét, ezeket a kérdéseket szerettem volna felvetni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor következik, utána én, majd Révész 

Máriusz. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági Tagok! 

Kedves Miniszter Úr! Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, köszönöm szépen a 
tájékoztatását. A szakképzést, illetőleg a kutatás-fejlesztést érintően vázolta a kormány 
elképzeléseit. Azzal az iránnyal akár egyet is érthetnénk, hogy a szakképzés területén a duális, 
német modellt, illetve a kutatás-fejlesztés területén az ír modellt valósítanák meg, mégis úgy 
gondolom, hogy talán a részletekben rejlik a lényeg. Tehát én is arra szeretném kérni önöket, 
hogy még a kodifikáció előtt kaphassa meg az oktatási bizottság az anyagot, hogy mi is 
részesei lehessünk ezen az új rendszer kialakításának, hogy hozzátehessük a javaslatainkat, 
hiszen, azt gondolom, itt az oktatási bizottságban többségében olyan képviselőtársaimmal 
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ülünk együtt ezeken az üléseken, akik gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a civil életben 
pedagógusként a szakképzés területén is, és szeretnénk mi is hozzáadni a javaslatainkat.  

Kevés szó esett viszont a közoktatásról, illetve a felsőoktatásról. Nem akarok övön 
aluli kérdéseket feltenni önnek, hiszen alapvetően Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyhoz 
tartoznak ezek a területek, mégis szeretném megkérdezni önt arról a hírről, amely talán a múlt 
héten röppent fel, hogy szándékoznak, legalábbis felmerült a szándék önökben, hogy a 
diplomásokra kivessenek egy úgynevezett diplomásadót. Nem tudom, hogy ez így van-e, van-
e ilyen terv, ha van ilyen terv, akkor ezt miként kívánják bevezetni, kikre vonatkozna, milyen 
időintervallumra? Illetőleg a másik ezzel kapcsolatos kérdésem az lenne, hogy az állam 
milyen formában kívánna szerződést kötni az egyetemistákkal. Ugyanis mi úgy gondoljuk, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy a diplomásadó 
kivetése, illetve a tandíj visszafizetése lenne a kényszerítő eszköz arra, hogy az értelmiségiek 
itthon maradjon, mi úgy gondoljuk, inkább versenyképes fizetéseket kellene számukra 
biztosítani, nem pedig szankcionálni őket.  

A másik sarkalatos kérdés, hogy miközben a pedagógustársadalom teljesen elvérzett 
az elmúlt években, tehát szánalmasan keveset visznek haza, kevés pénzt tudnak keresni, ezzel 
szemben bár tavaly ígéretet kaptak, most mégis úgy tűnik, hogy csak 2013-ra szándékozik a 
kormány bevezetni az életpályamodellt. Mi ennek az oka, illetve arról is szeretnék 
tájékoztatást kapni, hogy ezt miként kívánják majd bevezetni, illetve mit fog ez tartalmazni, 
hogyha erről tud információkat szolgáltatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Magamnak adom meg a szót, aztán majd Révész Máriusz, illetve 

Pichler Imre következik. 
Én azt vetném fel, hogy amikor ennek a koncepciónak a bizottsági vitája folyik, akkor, 

miniszter úr, jó lenne, ha Czomba államtitkár úr mellett te is eljönnél. Ezt azért ajánlom a 
figyelmedbe, mert azt látom, hogy mind a kormánypárti képviselőknek, mind az 
ellenzékieknek komoly vitája van a koncepcióval, és azt gondolom, ezt az alkalmat, a 
miniszter bizottsági meghallgatását is érdemes kihasználni arra, hogy ezt a nézetkülönbséget 
vagy nézőpontbeli különbséget itt megvilágítsuk, mert egy lényeges, fontos kérdésről van szó. 
Többször vitattuk ezt Czomba államtitkár úrral, kollégáival, Parragh elnök úrral, és 
megpróbálom néhány pontban összefoglalni, hogy én hol látom a különbséget.  

Azzal, hogy a szakképzés feladata jöjjön ki az önkormányzati, települési 
önkormányzati világból, úgy nagyjából, bár különböző mértékben, de nagyjából egyetértünk. 
Ilyen jellegű folyamat indult el egyébként az előző kormányzat idején is, amikor a regionális 
fejlesztési és képzési bizottságokhoz rendelte a szakképzési stratégiát, szakmák, beiskolázási 
arányok eldöntését, és nem egy település belső viszonyaitól tette ezt függővé, hanem egy 
régió munkaerő-szükségletétől, ami helyes volt, ezt akkor is elmondtuk ellenzékiként, most is 
indokoltnak látjuk. Alprobléma vagy részegységprobléma, hogy a tiszkek ma egyébként 
nagyon sokszínű szerveződési módjából melyik legyen az uralkodó modell. Sok érv szól 
egyébként amellett, hogy ne egyedül az úgynevezett holland típusú tiszk működjön - érdemes 
ezt megvitatni. Csak jelzem, hogy ebben, hogy csak ezt az egy típusú, totális intézményi 
integrációt látnánk jónak, nincs egyöntetű nézetazonosság a kormánypártokon belül sem. 
Egyetértünk abban, hogy az rfkb-k jogkörét, hatáskörét terjesszük ki, és a felnőttképzésre 
vonatkozó döntéseket is idehelyezzük. Abban is egyetértünk, hogy ezek a jövőben ne 
regionális, hanem megyei szerveződésűek legyenek - lehetnek, ez egy jó irány.  

Mi az, ahol jelentős nézőpontkülönbség van, olyan mértékű, amely szerintem a te 
mérlegelésedet is kívánja, hogy ezt megnézd? Nem látjuk helyesnek azt a gondolatot, amely 
fel-felmerül, nincs erről kormányzati döntés, de elő-előjön, hogy adminisztratív eszközökkel 
módosítsuk a mára kialakult kapacitásokat, azaz szűkítsük az érettségit adó intézményi 
kapacitásokat, és ilyen módon erővel tereljük a gyerekeket a szakmunkásképzés felé. Úgy 
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látjuk, hogy az érettségit mint végzettséget a munkaerőpiac magasan honorálja, keresi, 
visszaigazolja. Provinciális és megalapozatlan szempontoknak látjuk azokat a néma a kamara 
részéről megnyilvánuló szövegeket, hogy nincs szükség az érettségire. De! Az egész nyugat-
európai piac azt mutatja, hogy nő az érettségi után választott szakképzés aránya, és a 
munkaerőpiac hajlandó kifizetni ennek a többletét bérbónuszban, és finanszírozza ezt. Tehát 
egy adminisztratív szűkítést, akár jogi eszközökkel, az érettségit adó osztályok, kapacitások 
számának a csökkentését, és így erővel a szakmunkásképzés felé való terelést mi nagyon 
aggályosnak látjuk, és nem tudjuk jó lelkiismerettel támogatni.  

A másik ilyen képzés a duális képzés és a hároméves szakképzés összekötése. A 
kamara is és kisebb-nagyobb mértékben az államtitkár úr is rendszeresen összekapcsolja ezt a 
két kérdést, márpedig szerintünk ez a két kérdés nem összekapcsolható. A duális képzésnek 
azok a formái, amelyeket az előző kormányok kialakítottak, tehát a tanulószerződéses forma 
terjesztése egy jó irány, kell is csinálni, itt lehet újat nyitni, oly módon, hogy valódi cégekre 
helyezni a gyakorlati képzés súlyát, jó, hogyha ezt a kamara meg tudja szervezni, bár vannak 
kételyeink, hogy minden szakmában, minden földrajzi régióban képes-e erre, 
meggyőződésünk az, hogy nem, és ott kell elkezdeni, tehát szegmentáltan, ahol garantáltan 
van a gyerekeket fogadni képes tényleges vállalkozás. Az álvállalkozások, hogy akkor most a 
tanműhelyt átszervezzük céggé, és majd a cég bejelentkezik a kamarába, ezek elfedik a 
dolgot, nem oldják meg. A duális képzésnél tehát, azt hiszem, támogatjuk ezt az irányt, de 
óvatosságra intünk, hogy van ennek egy normális üteme, a magyar gazdaság és a német 
gazdaság közötti különbséggel írható le, hogy milyen ütemben lehet rátámaszkodni, ráterhelni 
a magyar gazdaság szereplőire a gyakorlati képzési kapacitásokat teljes egészében. Ez 
szerintünk lassabb, mint amit a kamara hangoztat.  

Szerintünk nem összeköthető ezzel a hároméves redukált szakképzés a 3-as szintkódú 
szakmákban, bár a kamara ezt a kettőt mint azonos, szétválaszthatatlan dolgot csinálja; azért 
nem, mert a német szakképzés sokkal stabilabb közismereti képzésre alapoz, amelynek az 
egyik összetevője, hogy nem 8 osztályos általános iskola, hanem 9 osztályos általános iskola 
után indul a szakképzés, amely plusz egy év egyébként csak 10-11 százalékos 
óraszámtöbbletet jelentene, de a német fiatalok 50-55 százalékkal több közismereti óta után 
kezdik meg a szakképzésüket, szemben a magyarokkal. Ennek az oka az, hogy általában a 
magyar gyerekek általános problémája, nemcsak a szakmunkásképzésbe lépő, hanem az 
érettségit adó képzésbe lépőké is, hogy sokkal kevesebb közfinanszírozott időt kapnak ma a 
magyar gyerekek, mint a nyugat-európai versenytársaik, nem beszélve a tengerentúlról. Egy 
magyar gyerek átlagosan 670 közismereti órát kap évente, egy amerikai 1140-et. Hosszabb a 
tanév, hosszabbak a tanítási napok, az egész napos iskola modellje sokkal elterjedtebb 
Nyugat-Európában, illetve a tengerentúlon. Tehát ha mi egy évi 670 közismereti órára, 
ráadásul 8 évfolyamra épülő általános iskolára akarjuk építeni azt a fajta duális képzést, amit a 
németek gyakorolnak, akkor homokra építjük. Nincsenek stabil alapképességek, nem képes 
egy olyan jellegű szakképzéssel versenyképes tudást kapni a fiatal, amit a kamara elképzel.  

Ezért szerintünk a duális képzésben is meg kell tartani domináns, uralkodó modellként 
a négyéves szakképzést, amely elegendő időt biztosít arra, hogy ezeket a közismereti 
tárgyakat elmélyítse, megalapozza. Ennek alternatívája lehet az, hogy nem négyéves a 
szakképzés, de akkor 9 éves az általános iskola, vagy 8+1, a Hídprogrammal megfejelt, és 
megerősítést kapnak a szakképzésbe belépők. De az, ami ma körvonalazódik, hogy a 8 osztály 
után kap egy hároméves szakképzést, ahol heti 5 közismereti órát adunk a gyerekeknek - 
ebben benne van a testnevelés és az osztályfőnöki óra is -, ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek 
mindvégig jelentős hiányosságokat fognak hordozni magukban a közismereti tárgyak 
tekintetében. Lehet, hogy az első szakmaszerzés, az első munkahelyválasztás még sikeres 
lesz, de a munkahelyváltás, a szakmaváltás lehetetlen. A közismereti gyengeségeik miatt ezek 
a gyerekek rövid időn belül annak a több százezres inaktív rétegnek a táborát fogják 
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szaporítani, amely rétegnek az elolvasztása, közmunkához juttatása a mai kormány 
legnagyobb feladata, szinte megoldhatatlannak tűnő feladata. Majd’ 900 ezres inaktív réteget 
hurcol a magyar gazdaság és társadalom a hátán, aminek nem az újratermelése a feladat, 
hanem a ledolgozása. De ha összekötjük a duális képzést a hároméves redukált szakképzéssel, 
akkor, meggyőződésünk, ezt az inaktív réteget újratermeljük.  

Mi úgy látjuk, hogy a gazdasági kamara ma alapvetően olyan nagyvállalati, ipari 
érdekek nevében szólal meg, amelyek egyébként a vállalatok által finanszírozandó, betanítás 
jellegű munkákat akarnak közfinanszírozásból finanszíroztatni, és nem érdekeltek a stabil, 
hosszú távon a munkahelyváltást és szakmaváltást megalapozó szakképzés finanszírozására. 
És ez szerintünk egy szűklátókörű megfontolás. Éppen ezért majd a koncepció, illetve a 
törvény vitájában élesen különválasztjuk a duális képzés, szakképzés problémáját, illetve a 
három- vagy négyéves szakképzés problémáját.  

Hosszú vita után arra jutottunk, hogy elfogadható a redukált vagy előrehozott 
szakképzés, de ez nem lehet uralkodó modell, hanem arra lehet válasz, amit válságként ma is 
érzékelünk, hogy a szakmunkásképzésben részt vevő gyerekek 30-35 százaléka úgy rostálódik 
ki a rendszerből, hogy semmilyen végzettséget nem szerez, se érettségit, azt pláne, nem is 
indul el arra. Tehát egy redukált, egy csökkentett értékű szakma jobb, mint a semmi, erre a 
feladatra, problémára hozhat választ a redukált, hároméves szakképzés; de nem szeretnénk a 
magyar szakképzés fő útjává, generális modelljévé tenni, mert a 30-35 százalék 
problémájának a megoldása közben ne ártsunk a 65-70 százaléknak, márpedig ha ez lesz az 
uralkodó, akkor ezt tesszük. Ez a meggyőződésünk alakult ki az elmúlt év belső szakmai vitái 
közepette.  

Ez egy nagyon kemény ütközet. A szakképző intézmények kemény lobbit képviselnek. 
Mi támogatjuk a kormányt a tekintetben, hogy a jövőben a magyar szakképzés gyakorlati 
képzése ne az iskolai tanműhelyekben, hanem valódi cégeknél jelenjen meg, ebben a kormány 
számíthat a kormánypárti képviselők és szerintem az ellenzék támogatására is; de abban, hogy 
előrehozott és redukált, rövidebb idejű, közismeretet nélkülöző, alapos közismeretet 
nélkülöző tanterveket engedjük a szakképzésre dominánsan, abban nem. Elképzelhetőnek 
tartjuk, hogy afféle szervizútként megnyitjuk, mert tudomásul kell vegyük, hogy ma a 
leghátrányosabb helyzetű családok esetében kudarcosak a gyerekek, és nekik ezt a modellt 
érdemes megfaragni, megcsinálni, de hogy ezt uralkodó modellé tegyük, az a szakmai 
lelkiismeretünkkel ellenkezik, és ezért vagyok egy kicsit kellemetlen helyzetben, hogy ezt egy 
ilyen, nagyrészt protokolláris miniszteri meghallgatás esetén is kénytelen vagyok 
hangsúlyozni, de azt gondolom, a lelkiismeretemnek tartozom ezzel, és fontos, hogy ezzel 
miniszterként te is szembesülj, mert az elmúlt év vitáiban nem tudtunk érdemi mérlegelést 
elérni a kormányban. Elmondtuk, meghallgatták, és a kamarával kötött politikai 
megállapodásra mutatva elhárították maguktól a mérlegelés szakmai feladatát, pedig 
szerintünk ez nem elhárítható.  

Ennyit tartottam fontosnak elmondani.  
Révész Máriusz következik, illetve utána Pichler Imre és Kőszegi Zoltán. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, 

hogy az elnök úr nagyon jól összefoglalta azokat a problémákat, amelyeket a bizottságnak 
tulajdonképpen minden tagja feszeget itt, mert a szocialisták, Osztolykán Ágnes, a Jobbik 
felszólalása is ugyanezen kérdések körül forgott. Magam is azt gondolom, hogy Osztolykán 
Ágnesnek - utána jelentkeztem szólásra - elméletben igaza van, én is azt gondolom, hogy 
fontos a 18 éves tankötelezettség, fontosnak gondoltam, és azt is fontosnak gondolom, hogy 
az elméleti tárgyakat oktatni kell a szakképzésben részt vevő gyerekeknek is, mert valóban 
igaz az is, hogy kellő elméleti ismeret nélkül mondjuk a szakmaváltás vagy az élethosszig 
történő tanulás, hiszen egy embernek folyamatosan alkalmazkodnia kell az élete során, ha 
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nincs megfelelő elméleti képzés, akkor ez nyilvánvalóan sokkal-sokkal nehezebb, Pokorni 
elnök úr azt mondta, hogy számos esetben szinte lehetetlen is. Ez kétségkívül így van. 
Ugyanakkor van egy szakmai tapasztalat is, azt gondolom, mindannyian látjuk, hogy néhány 
szakképző iskolában mi folyik - magam is beszéltem egy szakképző iskolai tanárral nem 
túlságosan régen -, és azzal is szembesülni kell, hogy van a szép elmélet, és van a gyakorlat, a 
szakképző iskolák egy jelentős részébe a tanárok egyébként nem tanítani, hanem túlélni 
járnak be, túlélési gyakorlatokat folytatnak, nem mindenütt, és közben, az a tanár, akivel 
beszéltem, el is mondta, hogy ő azt gondolja, hogy abban a szakképző iskolában, amelyben ő 
tanít, a gyerekek 80-90 százalékára semmilyen szakmai feladatot nem lehet rábízni az iskola 
elvégzése után.  

Ez egy érdekes kettősség. Lehet mindenféle számokat mondani, Pokorni elnök úr is 
mondta, hogy 30 százalék a 65-70 arányában, ebbe nem akarok belemenni, de az lenne a 
feladat, hogy a két helyzet között a megfelelő, optimális utat meg tudjuk találni. Az a helyzet, 
hogy valószínűleg nem tudunk egységes utat találni. És valóban, amikor itt azt mondtuk, hogy 
18 éves korig tankötelezettség, és akkor azt láttuk, hogy a szakképző iskolák küzdöttek azzal, 
hogy nyilvánvalóan oda nem való, teljesen alkalmatlan gyereknek, aki nemcsak a maga életét, 
a tanár életét, hanem a többi gyerek életét, tanulását is ellehetetleníti, igazán alig-alig van 
lehetőség azt mondani, hogy köszönjük szépen, menjenek el. Számomra megrázó élmény 
volt, hogy amikor a frakcióban erről vitatkoztunk, és lelkesen mondtuk, hogy a 18 éves korig 
tartó tankötelezettség az előbb elmondott okok miatt mennyire fontos, közben a frakció egy 
jelentős része a hátunk mögött meg hörgött, és azt mondta: 18 év, 15-16-ra emelni? 14 évre 
levinni, mert a 14 éves kislánnyal a 3. osztályban nem tudnak mit kezdeni, és ezer problémát 
jelent nekik, hogy ott van az általános iskolában. Ez az a helyzet, amit mindenképpen meg 
kell oldani.  

Kolber képviselő úr tette szóvá, hogy ha a 18 éves korig tartó tankötelezettséget 
leszállítjuk, annak milyen következményei lesznek. Én nagyon szeretném azt kijelenteni, 
hogy a kormány eltökélt abban, hogy mindenki, aki 18 éves koráig tanulni szeretne, 
tanulhasson, és annak, aki tanul is, annak a feltételeket a kormánynak biztosítania kell. Aki 
azonban 16 éves kora után ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, aki az iskolában folyó 
munkát, a társait, gyakorlatilag mindenkit csak akadályoz, annak addig, amíg - hogy is 
mondjam? - egy kicsit be nem nő a feje lágya, arra az időszakra a kormánynak sem a 
költséget, sem ezt a kötelezettséget nem kívánjuk előírni. Én egyébként azt gondolom - 
szintén az Osztolykán Ágnes által elmondottakra visszatérve -, hogy nagyon könnyen lehet, 
hogy ez nagyon jót fog tenni, sőt meggyőződésem, hogy ez nagyon jót fog tenni a szakképzés 
színvonalának. Minden intézményben, miután egy-két diák elhagyja az intézményt, és 
szembesülni fognak azzal, hogy nem jár családi pótlék, pénz, és nekik a munkaerőpiacon 
kellene elhelyezkedniük szakképzés nélkül, nagyon könnyen lehet, hogy több diáknak 
feltámad a tanulás iránti olthatatlan vágya, mert rá fognak jönni, hogy ez egy problémásabb 
élet.  

Ezzel együtt, miniszter úr, én is azt gondolom, amit Pokorni Zoltán - és ez, én is azt 
gondolom, a Fidesz-frakciónak az oktatási munkacsoporton belül többé-kevésbé egységesen 
álláspontja -, hogy igazán nem szabad elérni azt, hogy a rosszul teljesítő gyerekek miatt 
átalakítsuk a rendszert, és a rosszul teljesítő gyerekekre szabjuk át a szakképzés a rendszerét. 
Mert ebben az esetben az egyik oldalon valóban nyerünk valamennyit, de a másik oldalon 
meg vesztünk. És ha igaz az az arány, márpedig úgy tűnik, hogy igaz, mert erre statisztikák 
vannak, amit Pokorni elnök úr mondott, nem szabad, hogy a 60-65 százalékot elengedjük a 
könnyebb hároméves duális szakképzés irányába. Meg kell találni annak a módját, hogy igen, 
legyen négyéves duális szakképzés, hiszen ha a négyéves duális szakképzésben részt vevő 
gyerekek eredményesen végzik el azt a szakképzést, akkor nagyobb esély van arra, hogy 
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amikor az életük során munkát, szakmát kell váltaniuk, akkor nagyobb eséllyel fogják tudni 
ezt megtenni, hiszen jobb lesz a képzettségük.  

Összességében még egy problémát szeretnék megemlíteni, ami egy marginális 
probléma, de mégis idetartozik. A miniszter úr figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ami 
sportoktató-képzés címén ma Magyarországon folyik, az egy egészen drámai helyzet. A 
jégkorong-, a síoktató, az atlétikaoktató, mindenki egy képzésen vesz részt, a közös elméleti 
tárgyak adják a pontszámnak - nem is tudom - vagy 70 százalékát, a szaktárgy, azt hiszem, 
25-30 százalékát, és gyakorlatilag a sportoktató-képzésen átmehet valaki úgy, lehet valaki úgy 
mondjuk síoktató, hogy a síelés konkrét vizsgáján megbukik, de a közös elméleti tárgyakból, 
amit a kosárlabdázókkal, a jégkorongozókkal együtt összeszedett, teljesíti a kötelezettséget. 
Ez egyébként minden sportág esetén így van. Én tehát azt gondolom, hogy ha nem akarjuk 
hosszú távon teljesen komolytalanná tenni magunkat, akkor ezt a kérdést - amit itt csak 
zárójelben jegyzek meg - érdemes lenne rendbe tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szerintem mindenki rájött, hogy Máriusz síoktató (Derültség.), de ezt 

megbocsátjuk. Pichler Imre következik, parancsolj! 
 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszter Úr! Én azzal szeretném kezdeni a mondandómat, és mindjárt az elején egy 
kérdést szeretnék feltenni, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekben - gondolok itt az 
Ormánságra - ebbe az Ős-Dráva programba belefér-e a szakképzés ottani fejlesztése. Ez egy 
számomra nagyon fontos kérdés, hiszen az Ormánságban élők köre területileg is nemhogy 
szűkülne, hanem egyre jobban tágul, és ez nemcsak a Dráva mellett élőkre vonatkozik, hanem 
most már egy kicsit kezd északra, Szigetvár felé is begyűrűzni.  

Megértem a szocialista képviselők aggódását, mert az ember megérti természetesen, 
de volt az elmúlt 8 évük, és semmit nem tettek a szakképzésért. (Dr. Hiller István: Ez nem 
igaz!) De, így, ahogy mondom, nem sokat legalábbis, az biztos. (Közbeszólás: Ez már jobb!) 
Gyakorló igazgatóként el kell mondjam, 15 évig voltam egy szakmunkásképző, 
szakközépiskola és gimnázium igazgatója, nagyon jól tudom, hogy 2002-ben még az állami 
normatíva körülbelül 80-20 százalékos arányban alakult, ami azt jelentette, hogy 
80 százalékot kellett kitennie az állami normatívának, és 20 százalékot szedett elő valahonnan 
az önkormányzat. Aztán ez az arány elkezdett szépen romlani, amikor a szocialisták átvették a 
kormányrudat, ez elment 70-30 százalékra, aztán 60-40-re, és az elmúlt időszakban 50-50 
volt, sőt volt ennél még rosszabb helyzet is. Azok az érvek, amelyeket most itt tulajdonképpen 
megemlítenek, éppenséggel nem hiszem, hogy helytállóak lennének. Egy ilyen gazdasági 
helyzetben végre van egy olyan kormányunk, amely azt mondja, hogy igen, a szakképzést 
valamilyen úton-módon tényleg helyre kell tenni. (Dr. Sós Tamásnak:) Tamás, ha 
visszagondolsz rá, erről 2004-2005-ben csak beszéltünk, és semmilyen konkrét intézkedés 
nem történt.  

Nem írom alá, és most is azt mondom - és ez nem területfüggő, tehát itt nem a 
leghátrányosabbakról beszélek -, hogy nagyon szépen el lehet irányítani a diákokat abba az 
irányba, ami nekik megfelel, ami megfelel a képzésüknek, az igényüknek, nem beszélve a 
tehetségükről, a képességükről. Egy 5. vagy 6. osztályban tanuló gyerekről tudjuk azt, hogy 
belőle soha nem lesz egyetemista, ez száz százalék. És akkor azt mondom, hogy igenis 
próbálom megoldani azt a problémát, hogy annak a gyereknek valamilyen úton-módon mégis 
csak legyen sikerélménye, s akkor azt mondom, hogy a 8. általános iskola vagy a 9. évfolyam 
befejezése után tanuljon szakmát. Talán nem is kellene az elméleti résszel annyit foglalkoznia 
neki, mert ott semmilyen sikerélménye nincs, viszont sikerélménye van akkor, amikor össze 
kell állítani egy - felénk úgy mondják - hokedlit, egy kisszéket, és azt a kisszéket össze tudja 
csapolni, és a szakoktató megdicséri. Ez egy sikerélmény neki. Azt is el kell mondjam, hogy 
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persze természetesen nem ennyire egyszerű a dolog, mert nagyon sok diákot tudtunk 
átirányítani a gimnáziumi képzésre vagy legalábbis a szakközépiskolai képzésre, érettségit 
tettek, sőt van olyan tanítványom, aki most éppen a szigetvári szakközépiskolában elméleti 
szakoktatóként dolgozik.  

Én tehát mindenféleképpen azt szeretném mondani, hogy a képességeket figyelembe 
véve kellene a szakképzési változásokat nekünk itt most olyan szintre emelni, és egy olyan 
irányt kell megmutatni, ahol mindegyik gyerek megtalálja majd a saját képességeinek 
megfelelő lehetőséget.  

A duális képzéssel kapcsolatban: mi ’93-ban elkezdtük a duális képzést, és nagyon 
jónak tartottuk. Világos, hogy a duális képzés azokban a szakmákban, amelyek ebben a 
hátrányos helyzetben lehetőséget adtak a diákoknak, egyértelmű volt, hogy minimum 50-
50 százalékban vettek részt a gyakorlati képzésben és az elméleti képzésben. Ennek az 
arányát énszerintem talán az iskolákra kellene bízni, hogy egyáltalán milyen arányban 
változtatja meg, hogy több gyakorlat legyen-e, de maga a szakma is megmondja, hogy 
egyáltalán melyik legyen az a változat, amelyet alkalmazni akar. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Két rövid hozzászólást kérek - ha értitek a finom utalást - 

Kőszegi Zoltántól és Kucsák Lászlótól, utána a miniszter úré a válaszadás lehetősége. (Michl 
József: Én is szeretnék szólni.) Jó.  

Én azt gondolom, hogy inkább egy konzultációs fórummá alakult a mai délelőtt, és én 
ezt jónak, sőt kifejezetten üdvösnek tartom. Ezért azt gondolom, miniszter úr, hogy a 
legfontosabb, fajsúlyos, általad fajsúlyosnak tartott kérdésekre reagálj, szerintem senki nem 
kéri itt, hogy minden felvetett kérdésen pontszerűen menjünk végig, mert nem is lenne ár idő. 
Zoltán, parancsolj, utána Kucsák László, majd Michl József következik. 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mindenkit, aki jelen van, a nyár után tisztelettel és szeretettel köszöntök. 
Sem a miniszter úr türelmével nem szeretnék visszaélni, sem az idejét nem szeretném rabolni, 
csak felvetéseket, illetve véleményt mondanék, és nem is várok, nem is kérek választ, hanem 
azt szeretném kérni, hogy azoknál a stratégiai döntéseknél, amelyekben az ő súlya, illetve a 
döntése majd nyom a latban, azoknál esetleg vegye majd figyelembe ezeket, gondolkodjon el 
ezeken, illetve természetesen a kollégái, munkatársai is.  

Az elnök úr felvetette azt, hogy a szakképzést vagy homokra vagy valami biztos alapra 
építjük. Én azt mondom, hogy a közismereti tárgyak nagyobb számban való oktatását az 
alsóbb képzésben, az általános iskolában kellene megvalósítani. Én úgy gondolom - és ez 
most egyáltalán nem a minisztériumra tartozik, ez szakmai kérdés, tapasztalatok alapján 
mondom el a véleményemet -, hogy az általános iskolában kellene korábbra hozni azt az 
irányváltást, ahol el lehet dönteni, hogy a gyerek majd a szakképzés felé megy, vagy valami 
magasabb célokat tűz ki maga elé, mondjuk főiskolára, egyetemre, illetve először is 
gimnáziumba készül. Én úgy gondolom, hogy a szakképzés éveiben azok a problémák, 
amelyeket képviselőtársaim felvetettek, azért jelentkeznek, mert úgy kerülnek ki az általános 
iskolából a gyerekek a szakképzésbe, mert részben nem volt kellő motivációjuk arra, hogy a 
közismereti tantárgyakban aktívan részt vegyenek. Tehát ezt már korábban ki kellene szűrni, 
és megfelelő irányban megfelelő sikerélményeket adva a gyerekeknek szerintem korábban 
kellene eldönteni, és akkor beszélhetünk arról, hogy három- vagy négyéves, illetve duális 
szakképzés folyjon vagy se. Ez egy felvetés, amelyet szívesen kifejtenék bővebben, de tudom, 
hogy most sem idő, sem igény nincs rá.  

A másik konkrét felvetésem pedig az, hogy akkor, amikor most egy sor önkormányzati 
fenntartású intézmény központi, állami fenntartásba fog kerülni, ahhoz, hogy ez működőképes 
legyen majd, és minél hatékonyabb legyen ezeknek a fenntartása, ahhoz az eddig fenntartó 
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önkormányzatokkal való együttműködés elkerülhetetlen. És ahhoz, hogy az eddigi fenntartó 
önkormányzatok ebben hatékonyan részt tudjanak venni, hogy valóban partnerei tudjanak 
lenni a központi államnak, nagy kérdés az, hogy mit vesz majd el a központi állam az 
önkormányzatoktól a forrásokból. Nem várok rá választ, csak ezt is érdemes nagyon 
átgondolni, már csak azért is, mert annak a néhány száz önkormányzatnak, amely a 
középiskolák jelentős részét fenntartotta eddig vagy fenntartja jelen pillanatban is, a többsége 
jelentős forrásokat fordított az állami feladatellátást szolgáló infrastruktúra fejlesztésére, 
bővítésére - ez lehetett tiszk-fejlesztés vagy teljesen más típusú fejlesztés, és ezek az 
önkormányzatok hosszú távú kötelezettségeket vállaltak, 10-15-20 éves hitel-visszafizetések 
állnak előttük. És hogyha a forrásokat teljesen vagy nagymértékben el fogja venni az állam 
ezektől az önkormányzatoktól, részben megnehezedik, illetve ellehetetlenül ezeknek a 
hiteleknek a visszafizetése, nemhogy partnerei nem tudnak lenni az államnak abban, hogy a 
korábbi tapasztalataikat megosztva mint a vagyon tulajdonosai partnerei legyenek az 
államnak, hanem küzdeni fognak a pénzügyi nehézségeikkel. Itt tehát érdemes lenne majd 
mérlegelni azt, hogy mit és milyen mértékben vesz át az állam, milyen forrásokat vesz át 
azért, hogy a feladatot el tudja majd látni. Itt tehát egy nagyon szoros együttműködésre lesz 
szükség, és valóban elkerülhetetlen az, hogy igazi partnerként, a központi állam és az 
önkormányzatok igazi partnerként lépjenek ebbe az új rendszerbe.  

Lenne még néhány gondolatom, de - mint mondtam - igyekszem rövid lenni. 
Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Zoltán. Kucsák László, majd utolsóként Michl József 

következik.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kedves Vendégek! Boldog új évet kívánok mindenkinek a tanév első bizottsági 
ülésén, de mivel miniszteri meghallgatás van, ezért igyekszem tényleg röviden fogalmazni, 
már csak azért is, mert Kőszegi kolléga szinte kilőtte az egyik dolgot, amit én szerettem volna 
elmondani.  

Lehetett értesülnünk arról, hogy az elképzelések szerint a jelenleg országszerte 
működő tiszkek tekintetében nagyságrendileg fél száz tiszk működtetésében gondolkodik a 
gazdasági tárca. Ez nyilván egy jelentős módosulás lesz majd ebben az esetben a jelenlegi 
tiszkek tekintetében. Itt rendkívül fontos lesz majd tudnunk azt - és ezt most szintén csak 
megemlítem, az államtitkár úrnak volt már alkalmam megemlíteni -, hogy mivel az annak 
idején kitalált, létrehozott konstrukciók alapján ez többféle szervezeti és működési formában 
létezhet, és ezek között vannak nagyon eltérőek, így például Budapesten, a fővárosban az ott 
létező 12 tiszk teljesen egyedi, mondhatni budapesti modell alapján tevékenykedik, ezért 
rendkívül fontos lesz, hogy milyen konstrukció, milyen együttműködési forma lesz az, ami 
országszerte meg kell hogy jelenjen. És amennyiben ez a dolog belép, és állami körbe 
kerülnek a szakképző intézmények is, akkor az a szempont szerintem is megkerülhetetlenül 
fontos, amit Kőszegi kolléga említett éppen az imént, hogy akkor ez forrásoldalról hogyan fog 
megjelenni a jelenlegi fenntartók „kontra” állam vonatkozásában, mert ez nyilván jelentős 
kérdésként jelenik meg a jelenleg működő tiszkek esetében. 

Még egy szempontot szeretnék megemlíteni. Sok mindenről szó esett már: duális 
képzés, hároméves képzés, és így tovább, és említés esett már korábban a regionális 
fejlesztési és képzési bizottságokról is, hogy azok tevékenysége hogyan alakuljon, hogyan 
alakulhatna a továbbiakban. Én azt gondolom, itt az összetételen, a regionális fejlesztési és 
képzési bizottságok összetételén is érdemes elgondolkodnunk, mert az én megítélésem szerint 
nem minden esetben fejtették ki azt a tevékenységet, nem váltották be azokat a reményeket, 
amelyeket hozzájuk lehetett fűzni. És azt is érdemes újragondolni, hogy az rfkb-k esetében a 
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végzendő tevékenység minősége hogyan garantálható jobban, hogyan lesznek képesek arra, 
hogy valóban friss, naprakész, megfogható adatok alapján tudjanak olyan kritériumrendszert 
felállítani és működtetni, érvényesíteni, amelynek az alapján a szakképzés egy pozitív, 
minőségibb irányba tudna előrelépni.  

Én tehát a tiszkek, az rfkb-k és mindezek kapcsán a forrás, a finanszírozási oldal ügyét 
szerettem volna megemlíteni. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nagyon rövid leszek. Tisztelt Miniszter Úr! Én csak azt 

szeretném aláhúzni, amit szinte naponta emlegetünk, és talán most ilyen nagyon markánsan 
még nem hangzott el, bár mindenki érintette ezt a kérdést, hogy ha maradékelven szervezzük 
a szakképzést, akkor biztos, hogy még inkább tragikus helyzetbe kerülünk. Én azt szeretném 
aláhúzni, hogy ahogy munkaalapú gazdaságról beszélünk, munkalapú képzésről is kell 
beszélnünk. Azt gondolom, a köznevelésünk legnagyobb hibája valóban az, hogy időben nem 
tanítjuk meg a gyerekeinket dolgozni, később pedig már nem tudjuk. Ennek az egész 
szakképzésnek kérdésénél az, hogy ténylegesen az évek szempontjából hogyan szervezzük, 
azt gondolom, szinte csak technikai kérdés, de nagyon-nagyon fontos technikai kérdés 
természetesen. A legfontosabb azonban, hogy tartalmi szempontból a cél az legyen, hogy ezek 
a gyerekek valóban megtanuljanak dolgozni, és szeressék is meg a munkájukat.  

A szakmunkások kapcsán ma, amikor Magyarországon azt mondhatjuk lassan, hogy 
Közép-Európa egyik legnagyobb autógyártó országa leszünk, mert az Opel, az Audi, a 
Mercedes egy ilyen kicsi országban ekkora hatalmas fejlesztést hajt végre, nem mehetünk el 
amellett ilyen egyszerűen, hogy valakiknek majd még a szakképzés is jut, és maradékelven 
gondolkodunk csak erről. Azt gondolom, valóban vissza kell hozni a szakmunkásoknak azt a 
tiszteletét, ami valamikor ebben az országban megvolt.  

Köszönöm szépen, csak ennyit akartam hozzátenni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, rád bízom, mit emelsz ki, mire akarsz 

reagálni. Parancsolj! 
 

Dr. Matolcsy György válaszai, reflexiói 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr, részben a felhatalmazást, amivel nem szeretnék arcátlanul visszaélni, és tételesen nem 
minden kérdést pipálnék ki, amire azért is van módom talán, mert valójában a hozzászólások 
döntő többségében volt olyan elem, amely más hozzászólásokban is döntő volt. Tehát nem is 
lenne célszerű minden kérdésre válaszolnom, mert akkor egy csomó mindent meg kellene 
ismételnem. De ha megengedik, tisztelt képviselőtársaim, akkor mégis csak a felszólalók 
sorrendjében haladnék, és akkor kiemelném a gyűjtőkérdéseket, és azokra próbálnék meg 
választ adni.  

Természetesen mindig örömmel jövök, hogyha az elnök úr hív. Valójában 
egyetértenék azzal, hogy mind a szakképzés, mind a felnőttoktatás, valamint ezek 
önkormányzati törvénnyel, közoktatási törvénnyel és felsőoktatási törvénnyel egybehangolt 
karakterét együtt alakítsuk ki.  

Sós Tamás képviselő úr bizonytalanságot érez abban, hogy az NGM szereti-e és 
képes-e kezelni a szakképzést. Örömmel jelenthetem, hogy igen, részben szeretjük a 
szakképzést, részben döntőnek találjuk, és jó helyen van a tárcánál, már csak azért is, mert 
nem hiszünk abban, hogy úgy kell csinálni az egészet, mint az elmúlt 20 évben. Tehát amikor 
az elmúlt 20 év, ezen belül mondjuk az elmúlt 8 év már uniós tagságot is hozó időszakát 
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nézzük, akkor az egész rendszert máshogy kell működtetni. Amikor tehát azt mondtuk, hogy a 
német, az osztrák, a francia - mert mi németet mondunk, de az valójában a nyugat-európai, 
észak-európai szakképzési modell, a duális szakképzési modell, az 200 év alatt épült fel 
Németországban - modellt szeretnénk megteremteni, akkor egy vadonatúj, egészen máshogy 
működő szakképzést képzelünk el, és a Nemzetgazdasági Minisztérium következetesen ebbe 
az irányba megy. Amit az államnál kell tartani egy német duális szakképzési modell - még 
egyszer: nyugat-európai szakképzési modell - szerint, azt ott tartjuk, amit nem, azt átadjuk a 
kamarának, annak, akit illet. Miután tehát a kormányban többek között mi képviseljük az 
üzleti szektort, és az üzleti szektor felől alakítjuk át a szakképzést, és nem hagyjuk, hogy a 
szakképzés mai rendszere szerint alakuljon az üzleti élet, mert akkor végünk van, ezért helyes, 
hogy az NGM kebelén belül van, és tudunk is vele mit kezdeni, csak nem úgy, ahogy eddig.  

Nincs pénzkivonás a 2012. évi költségvetésben a szakképzésből, hanem át kell vezetni 
a 20 százalékkal kisebb…, tehát a demográfiai folyamatokat át kell vezetni. De pénzkivonás, 
az nincs. Átalakítás van minden egyes általam ismert dokumentum szerint.  

A 125 szakma képzését átadtuk, ez múlt idő, tehát itt nincs helye kétségnek. Ez egy 
tény, amit a kamara elnöke visszaigazolt. 

Osztolykán Ágnes alelnök asszony figyelmét arra szeretném felhívni, hogy 
megjelentettük a Magyar Munka Tervet, és abban mintegy 15 oldalon vázoltuk a szakképzés, 
a felnőttképzés átalakításának céljait, alapelveit, irányait és várható lépéseit. Ez ismert most 
már talán közel fél éve, így aztán, ha jól tudom, még most is elérhető a kormányzat honlapján. 
Én tehát csak arra szeretném felhívni a képviselő asszony figyelmét, hogy mi ezt egy nagyon 
széles konzultációra bocsátottuk, nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk, úgyhogy érdemes 
ezt megnézni.  

Most nem ismételném meg, hogy nincs forráskivonás - itt jön az, hogy nagyon sok 
ugyanolyan kérdés is jött.  

Pósán képviselő úr felvetésére, hogy tehát honnan lesz forrás, és hogyan lesz forrás, és 
mi lesz a forrásmegosztás az önkormányzatok és a központi állam között, azt tudom mondani, 
hogy feladat és forrás együtt változik. Ha ugyanúgy marad, akkor ugyanúgy marad, de nem 
marad ugyanúgy, tehát a központi állam által átvett feladatoknak a forrását is átveszi, vagy 
nem adja oda - ugye, személyi jövedelemadó ott maradó része - az állam. Én azt gondolom, 
hogy ez alapelvként helyes, viszont a megvalósítástól függ, hogy valaki úgy érzi-e majd, hogy 
hoppon marad, vagy sem. Nem lenne jó, ha valaki úgy érezné, hogy hoppon marad. A feladat 
és a pénz tehát együtt kell hogy mozogjon, ami azt is jelenti, hogy ami feladat ott marad az 
önkormányzatoknál, annak a forrását is ott kell hagyni vagy oda kell tenni - és persze fordítva 
is. 

Még egyszer, csak egy nagyon rövid ideig érdemes foglalkozni az ír kutatás-fejlesztés 
modelljével, hiszen valójában arról van szó, amit a képviselő úr mond, hogy szélesíteni 
szeretnénk az innováció és a kutatás-fejlesztés hazai körét. Mindenki ismeri a statisztikát, 
szomorú, úgyhogy nem mondom el a számokat, hogy hány cég számol ma el kutatás-
fejlesztési tevékenységet, 1 százalék alatt van a teljes vállalkozói, üzleti szektorban. Tehát 
szélesíteni szeretnénk, a dinamikusan fejlődő hazai kis- és középvállalatok lényegében 
mindegyikét szeretnénk bevonni, klasztereket - tehát klassz tereket -, vállalkozói, vállalati 
hálókat szeretnénk szőni, és ebben a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Innovációs 
Hivatal, a brüsszeli pénzforrások, mindenfajta más intézmény részt fog venni. Tehát 
szélesíteni szeretnénk a kört, el kellene érni valamennyi dinamikusan fejlődő vállalati 
szereplőt a gazdaságban - ma ettől borzalmasan távol vagyunk. És természetesen akit elér 
K+F, innovációs forrás, döntően a Brüsszelből, remélem, nagyságrendileg nagyobb 
mértékben lehívott K+F, innovációs források révén - a 2014 utáni időről beszélek -, utána 
ugyanazokat a cégeket be kell tudni integrálni a Széchenyi-terv, a fejlesztési pályázatok 
körébe. Ez tehát egy egymásra épülő rendszer, ami azt jelenti, hogy aki a kutatás-fejlesztés, 
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innováció felé elindult, abból beruházásnak kell lenni később, és aki a beruházás felé elindult, 
abból exportnak kell lennie. Ez igazából egy exportfejlesztő gazdaságpolitika, amellett 
természetesen, hogy a belföldi piac is rendkívül fontos. Ez tehát egy vertikális vonal, 
fejlesztési vonal, ami jelenleg nem így működik. Ez válasz egyben arra is, hogy a nagy 
egyetemeink környékén, ahogy ez mondjuk Kaliforniában van, természetesen innovációs 
vállalati parkokat, övezeteket kell teremteni, és természetesen oda kell irányítani a fejlesztési 
pénzek jelentős részét, és természetesen nem csak Budapesten kell ilyet létrehozni.  

Hiller miniszter úr, képviselő úr megtisztel azzal, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot az oktatáspolitika alakítójának tartja, nem is dörzsölöm le magamról ezt a 
bélyeget, hiszen ez így van. Mi egyetlenegy szempontból nézzük a kormány előtt lévő, 
oktatással kapcsolatos előterjesztéseket, ez pedig az, hogy a magyar gazdaság felzárkózása, 
felemelkedése szempontjából a gazdaság milyen tudást igényel az oktatástól. A mi feladatunk, 
a miniszterelnök úr által ránk rótt feladat az, hogy próbáljuk megmondani, hogy 15-20-25 év 
múlva - persze 5-10 év múlva is - milyen tudást és milyen szerkezetben igényel egy olyan 
gazdaság, amely gazdaság az európai uniós átlag feletti szinten működik. Itt egyértelmű, hogy 
a műszaki, a természettudományos és az informatikai képzést például a kétszeresére kell 
emelni - ma 14 százalékon áll - Finnországban ez 24 százalék - a három együtt, tehát a 
műszaki, a természettudományos és az informatikai képzésben részt vevők a teljes 97 ezer, 
ezen 57 ezer állami képzésbe belépő hallgatóról van szó, a teljes körnek a 14 százalékát éri el 
ez. Ez lehetetlen állapot. Az OECD-átlag 24 százalék. A térségi átlag, amit mi rontunk le, 
17 százalék, de az még mindig magasabb, mint a magyar. Szóval ilyen nemzetgazdasági 
érdekeket érvényesítünk, és semmilyen módon nem érvényesítünk - furcsa, amit mondok - 
költségvetési érdeket.  

A költségvetésnek az az érdeke, hogy 5 év múlva, 10 év múlva egy más tudásszintű 
gazdaságból nagyságrenddel több bevétele legyen. És miután azt gondoljuk, hogy akkor is jó 
költségvetésnek kell lennie, nem csak most, nem érvényesítünk éves, ezek szerint például 
2012. évi költségvetési érdeket, nem érvényesítünk. Mindent, amit a Nemzetgazdasági 
Minisztérium mond vagy tesz ebben az ügybe, egy ilyen, a gazdaságpolitika felőli 
nézőpontból nézi, és amikor a Széll Kálmán-tervben azt mondjuk, hogy egy másfajta 
struktúrát kell finanszírozni, akkor azt nem költségvetési érdekből mondjuk, hanem a 
gazdaság felől.  

Miniszter úr, egyet még megemlítenék, és ezt valójában az egész konzultáció - 
egyetértek elnök úrral - kapcsán szeretném megemlíteni. Megdöbbentő számok látnak 
napvilágot majd a következő években Magyarország felsőoktatási rendszerének a 
finanszírozásáról, megdöbbentőek, meg fogunk döbbenni, hogy milyen mértékben bővül majd 
a következő években Magyarországon a felsőoktatási rendszer rendelkezésére álló pénzforrás. 
Ez annak lesz köszönhető, hogy a nemzeti felsőoktatási rendszer egy teljesen új koncepción 
és egy teljesen új struktúrán alapszik majd. Azt gondolom személyesen, hogy az 1800-as évek 
utolsó harmadának és az 1921 és ’31 közötti klebelsbergi kultur- és oktatáspolitikának egy 
harmadik hulláma jön Magyarországon, nem egyetlen év alatt, de én azt gondolom, hogy ’14-
re egészen világosan. Meg fogunk döbbenni, hogy mennyivel több pénz lesz a magyar 
felsőoktatási rendszerben. A közoktatást azért nem mondom, mert ott más finanszírozási 
rendszernek kell érvényesülnie, de a mindenkinek tudást, aki tudást kíván szerezni elvre épülő 
finanszírozás egészen különleges számokat fog eredményezni Magyarországon, amellett, 
hogy én azt gondolom, a minőség felé lépünk. 

A Kolber miniszter úr, képviselő úr által felvetettek egy részére azt tudom mondani, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyett nem tudok válaszolni, ez mind az 
energiahatékonyság levelére, mind az Innovációs Alapra vonatkozik. Amire viszont szeretnék 
kitérni, az az, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy stabilizálni kell az K+F és az innováció 
rendszerét Magyarországon. Most nem stabil helyzetben van - talán nem alkalmaznék jelzőt. 
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De ez részben annak is köszönhető, hogy egy átmenetet, egy gyors, viszonylag gyors 
átmenetet kell elérnünk a 2014. január 1-jei helyzethez képest. Tehát meg kell találnunk az ír 
modellre épülő, a legjobb európai gyakorlatra épülő modellt. Én tehát ezzel egyetértek, 
stabilizálni kell az innováció rendszerét, és fel kell készülni arra, hogy nagyságrendileg több 
K+F- és innovációs forrás legyen Magyarországon nagyságrendileg szélesebb körben, már 
integráció, vertikális irányítási rendszerek mellett, mindez Brüsszelből finanszírozva. És 
természetesen egyetértek azzal, hogy ez egy nemzeti ügy, ezzel mélyen egyetértek.  

Ferenczi Gábor képviselő úr felvetésével, hogy tehát az ördög a részletekben lakozik, 
akár egy német duális modell, akár egy ír K+F modell esetében, teljesen egyetértek. Nézzük 
meg majd adott időben a törvényjavaslatokat mind a két esetben, tehát a szakképzési és az 
innovációs rendszer esetében is! 

Diplomásadóról nem tudok, hozzám a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekkel 
vagy költségvetéssel foglalkozó államtitkárságairól ilyen még nem érkezett, ha érkezne, nem 
is érteném. Azzal, hogy szerződést érdemes kötni majd a diákhitel kibővített rendszerének 
keretében a hallgatókkal, én azt gondolom, egyet lehet érteni.  

Pokorni miniszter úr, elnök úr valamennyi felvetését alaposan meggondolom, 
megfontolom, kollégáimmal átbeszélem, és azt gondolom, hogy itt akár a bizottság keretei 
között, akár máshogy - a bizottság határozza meg, hogy még milyen más kereteket épít fel - 
ezeket át lehet beszélni.  

Révész Máriusz képviselő úrral mélyen egyetértek abban, hogy jobb síelni, mint 
síelést tanulni olyan oktatótól, aki azt könyvekből tanulta. Tudom, ez a Nefminél van… 
(Révész Máriusz: Nem a síelésről beszéltem.) Igen, igen, általános dolgokról beszéltél, de én 
most ezt így hoznám ide. És egyetértek az általad használt kifejezésekkel, nekem ugyanaz a 
tapasztalatom, túlélési gyakorlat. Természetesen az a lényege az egész 18 év vagy nem 18 év 
kérdésének, hogy aki tovább kíván tanulni, az tanuljon tovább, és a kormány örül, üdvözli, 
finanszírozza. Aki pedig nem érez magában ambíciót, tehetséget, azt ne tartsuk ott, mert 
visszahúz. A teniszben, teniszpárosnál van az, hogy a gyengébbik teljesítménye és tudása 
határozza meg a páros működését, sajnos ez minden egyes teamnál vagy osztálynál így van. 
És aki rájön arra később, hogy tanulni szeretne, azt, nosza, vezessük vissza a különböző 
rendszereken keresztül! Arról talán már beszéltünk, hogy az üzleti élet felől alakítjuk át.  

Pichler képviselő úr, Ormánság és Ős-Dráva program. Igen, belefér, bele kell férnie 
mindennek, ami képzés. Én ezt nagyon jónak találom, a munkatársaimat felkérem arra, hogy 
ezt nézzék meg, és érvényesítsük. És igazad van, 80-20-ről 40-60 százalékra csökkent a 
finanszírozás. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr tulajdonképpen ugyanazt vetette fel. Méretre kell vágni az 
államot minden szintjén, viszont a feladat- és forrásmegosztást együtt kell kezelni. Tehát 
ahonnan feladatot vesz el, vagy ahova feladatot ad a központi állam, ott a forrásoldalt is 
ugyanígy kell alakítani.  

Kucsák képviselő úr, igen, egy együttműködési modellre van szükség, igen, abszolút. 
Együttműködési modellre van szükség, és ezt szeretnénk mi is kialakítani.  

Jóska kérdésére - nem kérdés volt, de én csak kérdésre tudok válaszolni -, hogy 
maradékelv alapján kezeljük-e a szakképzést, azt mondom, hogy egyértelműen nem, nem, 
ahogy semmilyen oktatási, képzési tudásrendszert sem. Szeretném még egyszer aláhúzni, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a gazdaságpolitika oldaláról van a legnagyobb 
érdekeltsége abban, hogy magasabb legyen a tudásszint Magyarországon, hiszen a 
költségvetésbe attól függően folyik be pénz, a gazdasági növekedés attól függően lesz ilyen 
vagy olyan. A foglalkoztatás kizárólag attól függ, hogy milyen tudásszintje van a magyar 
gazdaságnak, úgyhogy bármilyen furcsa is, nekünk nagyobb az érdekeltségünk abban, hogy 
minél több forrást jobban használjunk fel az oktatási rendszerben, és minden szintjén. Mi 
vagyunk a legérdekeltebbek ebben. Ezt talán eddig nem mondtuk ki, de egészen nyilvánvaló, 
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és ezért szerencsés, azt gondolom, a költségvetést, a foglalkoztatásnövekedést és a 
szakképzést együtt kezelni, mert az érdekeltség is egyértelműen itt van. 

Időben megtanítani dolgozni - igen, ez egy olyan alapelv, amelyet, azt gondolom, ki is 
lehet mondani.  

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, elnök úr, és minden 
képviselőtársamnak a lehetőséget, és azt javaslom, hogy folytassuk a jövőben is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a válaszokat, a felvetett kérdéseket minden 

képviselőtársamnak, illetve elsőként a miniszter úrnak és munkatársainak. Közben 
érdeklődtem: az ellenzék sem kíván külön szavazást a miniszteri beszámoló, meghallgatás 
tudomásulvételéről, így nyugtázom, hogy a bizottság tudomásul vette a miniszter úr 
beszámolóját, illetve a meghallgatáson elhangzottakat. Nem kell erről feltétlenül szavaznunk, 
hacsak valaki nem követeli ezt kifejezetten - én magam ezt nem terjesztem elő.  

Végeztünk a 3. napirendi pontunkkal. Köszönjük, Gyuri, hogy eljöttetek, a 
kollégáidnak is, jó munkát! 

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e bárkinek bejelentése, vagy már így is túlnyúlt a bizottsági 
ülés a tervezetthez képest. (Senki nem jelentkezik.)  

Az ülést bezárom, mindenkinek jó étvágyat, jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc)  
  

Pokorni Zoltán  
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


