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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 09 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat. Sajnálatos módon a napirendi pontunk előadójára, 
Kardkovács Kolos államtitkár úrra várnunk kell, nem tudom, melyik bizottságban időzik ő. 
Addig essünk túl az adminisztratív bevezetőkön. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes, ellenzék is képviselteti magát, nagyon hálás vagyok. (Derültség.)  

A mai bizottsági ülésünknek két napirendi pontja van, a szakképzési hozzájárulásról és 
a képzésfejlesztések támogatásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Egyebek. Kérdezem, 
van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban javaslata, észrevétele, vitája? (Nincs jelzés.) 
Nem látok jelzést, úgy látom, hogy szavazhatunk a napirendről. Kérem, hogy most 
szavazzunk, aki támogatja a napirend elfogadását, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
Köszönöm. Aki ellene van, tartózkodik? (Szavazás.) Egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
a napirendet elfogadtuk. 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvényjavaslat (T/4862. szám) (Általános vita) 

Főosztályvezető urat tisztelettel köszöntöm. Megvárjuk Kardkovács Kolos helyettes 
államtitkár urat?  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt kérte, hogy 

mindenképpen várjuk meg, ne kezdjük el nélküle, ez a kérdése. Másik bizottsági ülésen van, 
alkotmánybizottságon van, még nem ért véget, de perceken belül véget fog érni az ülés. 

 
ELNÖK: Mi lenne, ha önt megkérnénk arra, hogy röviden foglalja nekünk össze az 

előterjesztés lényegét, és utána természetesen államtitkár úr is majd megteszi, ha megérkezik, 
de addig nem ülnénk itt hiába és megértenénk pontosan az előterjesztés nagyon fontos 
elemeit. Ez lehetséges? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Magamtól igen, csak ő 

azt mondta kifejezetten, hogy ne kezdjünk nélküle. Én most nem mondhatok mást, mint amit 
ő mondott. Esetleg egy sms-t írok neki. 

 
ELNÖK: Nem akarjuk kellemetlen helyzetbe hozni főosztályvezető urat. Addig 

tájékoztatásul, a szerdai ülésünk napirendjét előzetesen kiküldtük. Úgy néz ki, hogy szerdán a 
megalapozó törvényekről, adótörvényekről és a költségvetésről fogunk vitázni. 
(Közbeszólásra.) Hánykor? Kettő. Jó, vettem a jelzést, megpróbáljuk. 

Jövő hétfőn feltehetően korábban, 10-kor is tartunk egy hét múlva bizottsági ülést, 
akkor kezdjük el a közművelődési törvény általános vitára való alkalmasságát megvitatni. Jó.  

Tisztelettel köszöntöm akkor helyettes államtitkár urat (Dr. Kardkovács Kolos: Jó 
napot kívánok.) Lássunk is munkához, az első napirendi pontot megnyitom, előterjesztőé a 
szó, legyen kedves összefoglalni az előterjesztés lényegét. 

Dr. Odrobina László főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítője 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
hozzájárulás rendszerének átalakítása azt a célt szolgálja, hogy a kormányprogramban 
szereplő duális képzés kiterjesztése és megerősítése ezáltal támogatásra kerüljön. Az egész 
hozzájárulás rendszerét átalakítaná a jelenlegi törvénytervezet. Az átalakítás célja többszörös. 
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Egyik cél az, hogy ne legyen senki olyan, aki ki tud bújni a hozzájárulás befizetése vagy más 
módon történő befizetése alól, majd el fogom mondani, hogy ez hogyan történik.  

A másik cél az, hogy egyszerűsödjön és bürokráciától mentessé váljon a rendszer. A 
harmadik pedig, ahogy mondtam, azokat támogassuk elsősorban ebből a másfél százalékból, 
akik a tanulószerződéses formában maguk is hozzájárulnak a diákok vállalatoknál gyakorlati 
részben történő képzéséhez. Én most úgy gondoltam előterjeszteni a törvényjavaslatot, hogy a 
főbb pontokra koncentrálnék, amelyek változtak. Elmondanám, hogy eddig hogy volt, és 
hogy ebből mi lett, hogy jól áttekinthető legyen a dolog. Mindenki megkapta a törvény 
szövegét, de mégis egy kis útmutatás szükséges hozzá, mert elég bonyolult törvényről van 
szó, jóllehet csak tizenvalahány oldal.  

Az alap megmarad, a másfél százalék, ami a tb-járulék alaphoz képest számított eddig 
is, ezután is, itt nincs változás. A változás a következő. Eddig el lehetett számolni ebből a 
másfél százalékból, tehát nem kellett befizetni azt a részét ennek a pénznek, amit a vállalat 
gyakorlati képzésben tanulói költségekre vagy ezzel összefüggésben költött. Hogy ha a 
vállalat által ilyen célra felhasznált összeg meghaladta a saját másfél százalékos terhét, akkor 
ezt visszaigényelhette, csak éppen egy bonyolult eljárásban. Ez az elem a továbbiakban is 
megmarad, sőt ez volna a legfontosabb eleme az új tervezett törvénynek. Ezt preferálná, tehát 
igazából ez volna a fő vonal, amit támogatnánk ebből a másfél százalékból. Ahogy mondtam, 
azt kívánjuk elérni, hogy minél több vállalat kapcsolódjon be abba a duális képzésbe, amelyet 
a német minta alapján próbálunk Magyarországra is kiterjeszteni. 

Másik elem a saját dolgozó képzése volt ebből a rendszerből, ez megszűnik, magyarán 
saját dolgozó képzésre nem lehet elszámolni többé ezt a másfél százalékot, azonban nem 
tűnik el ez a lehetőség. Uniós forrásból ugyanolyan feltételekkel, mint eddig, a saját dolgozó 
képzése a hozzájárulás terhére történt, ugyanolyan feltételekkel lettek kiírva. 

A következő változás, hogy eddig a fel nem használt, illetve vissza nem fizetett részből 
lehetett átadni közvetlenül szakképzési hozzájárulást tiszkeknek, illetve felsőoktatási 
intézményeknek. Ez a lehetőség úgy alakul át, hogy nem a cég adja át közvetlenül a tiszknek, 
illetve a felsőoktatási intézménynek, hanem befizeti az NFA alapba, és onnan pályázat útján 
kívánjuk visszajuttatni ezt az összeget ugyanazon érintetteknek, tehát a tiszkeknek és a 
felsőoktatási intézményeknek. 

A negyedik változás, ezt már egyszer mondtam az elején, hogy lyukas volt, tehát két 
szervezet foglalkozott vele, egyrészt a NAV, másrészt az NSZFI, és a két rendszer nem volt 
egymással összekötve, ráadásul NSZFI nem volt hatóság, emiatt az Állami Számvevőszék 
számításai alapján évente mintegy 5,5-6 milliárd forint nem jelent meg a rendszerben, ennyien 
nem fizették be ezt a kötelezettségüket. Új rendszerben az egészet kizárólag a NAV kezelné, 
és innentől kezdve annak a lehetősége biztosítva volna, hogy mindenki vagy befizesse a 
szükséges pénzt, vagy pedig költse arra, amire a törvény lehetőséget ad számára. 

Ahogy mondtam, a bürokrácia leépítése fontos elem a törvénytervezetben. Aki ismeri 
az eddigi mechanizmust, tudja, hogy aki részt vett duális képzésben és elszámolta a tanulóhoz 
kapcsolódó költségeket, az egy nagyon bürokratikus, nagyon adminisztráció-igényes 
eljárásban kellett, hogy részt vegyen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy cégenként 
legalább egy fél könyvelőt kellett foglalkoztatni ahhoz, hogy ezt a rendszert üzemeltesse. Ez 
most teljesen megszűnik, mert a havi tb-bevallással együtt gyakorlatilag ki lenne terjesztve a 
bevallás, és nem kell új személyzet hozzá, teljesen világos rendszerben történik a költségek 
elszámolása. Két szót erről, hogy hogyan történt. eddig közvetlenül igazolni kellett, hogy a 
tanulóval kapcsolatos összköltség hogyan lett tanulóra költve és ezt visszakapta az NSZFI-től, 
az új szervezetrendszerben a szakmákat kategorizáltuk, szakmacsoportonként, 
megállapítottuk, hogy melyik szakmacsoportra milyen normatíva állítható fel aszerint, hogy a 
szakma mennyire költségigényes, mennyire anyagigényes egy oktató hány tanulót tud ellátni, 
hiányszakma-e az adott szakma az illető régióban. Ezek alapján a szakmák kaptak 
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szorzószámot, és ezen szorzószámok alapján az átlagos 440 ezer forint, ami szerepel a törvény 
szövegében is, téríteni kell aszerint, hogy a szakmákra mennyi pénz szükséges. Magyarán az a 
rendszer állna elő, hogy az illető duális képzésben részt vevő vállalkozó egyszerűen csak 
megmondaná, hogy melyik szakmában hány tanulója van, és ki lehetne szorozni, hogy x 
szakma évi 500 ezer forint, ennyi tanulóm van, három tanulóm van, akkor évente másfél 
millió forint, ezt megkapja havi bevallás szintjén. Sokkal egyszerűbb a rendszer és fontos 
eleme volt a kormányprogramnak. 

Az egyszerűsítés további előnye lenne, hogy jelenleg a kamara kimutatása szerint 48 
ezer tanuló vesz részt tanulószerződésben az NSZFI-nél kimutatásban, ami pedig a 
visszaigénylést illeti, ott csak 40 ezren szerepelnek. Az az álláspontunk, az a meglátásunk, 
hogy az a 8 ezer fő, aki nincs benne az egyik rendszerben, a másikban benne van, azért nincs 
benne a visszaigénylők rendszerében, mert olyan bonyolult a visszaigénylés rendszere, hogy 
inkább nem foglalkoznak vele és nem igénylik vissza azt a minimális pénzt, amit egy-két 
tanulóra megtehetnének. További újítása a törvénytervezetnek, hogy az NFA feletti 
rendelkezési jog eddig közösen illette meg az oktatásért és a szakképzésért felelős minisztert, 
ez megszűnne, és kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert illetné meg, 
azzal együtt az oktatásért felelős miniszter által ellátott feladatokra a szükséges forrást 
biztosítja a rendszer a továbbiakban is.  

Két további újítást mondanék még, az egyik az, hogy a tanulószerződés rendszerét ki 
kívánja terjeszteni a törvénytervezet azokra az intézményekre is, amelyek nem alanyai a tb-
járulék fent említett másfél százalékának, gondolok itt egyházi intézményekre, költségvetési 
intézményekre vagy non-profit intézményekre, hogy ott is a duális képzést tudjuk erősíteni. 

Utolsó elem volna, említettem, hogy megszűnik a tiszkeknek és a felsőoktatási 
intézményeknek közvetlen átadási lehetőség. Ennek a pénznek az egyik felét arra fordítanánk, 
hogy egy kvázi normatív visszaosztási rendszerben az iskolai tanműhelyek plusz kiegészítő 
normatívát kapjanak a képzéssel kapcsolatos költségeikre. Tudjuk, hogy jelenleg ugyanannyi 
gyakorlati normatívát kap egy marketinges reklámügyintéző, amihez szinte csak egy kell, és 
ugyannyit kap, mint egy hegesztő, aminek jóval nagyobb eszközigénye van. Ezt kívánjuk 
differenciálni ezzel a bevezetendő, úgymond normatív támogatási rendszerrel. Ezek tehát a 
főbb elemei a törvényjavaslatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselőtársaimat kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás, 

észrevétel, vita? (Jelzésre:) Sós Tamás. Parancsolj, Tamás. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Főosztályvezető Úr! Már 
főosztályvezető úrnak itt a szünetben feltettem a kérdést, de megismétlem itt is a bizottsági 
ülésen. Gondolom, sokak telefonja csörgött a mai nap folyamán, gondolom a tárcának is, 
amikor olyan gyakorlati oktatással foglalkozók kerestek meg engem is, gondolom önöket is, 
másokat is, hogy az a 440 ezer forint, ami most itt szerepel per év per fő, ennek a levezetése 
naptári évben gondolkodik. Azt szeretném felvetni, hogy gondolják már végig, hogy ezt lehet-
e tanévben tenni. Tudom, hogy nem egy egyszerű dolog, viszont hogy ha egy iskolában 
gondolkodunk, azt gondolom, ebben a körben nem nagyon kell ecsetelnem, elkezdődik 
szeptemberben, sőt elkezdődik már korábban, és tulajdonképpen beállnak egy rendszerre, 
beállnak egy formára, és ha ők ezzel szembesülnek januárban, akkor lehet, hogy ott nagyobb 
károkat fogunk okozni, sőt biztos, mintha nem így tennénk. Tételesen azt vetem föl, hogy 
gondolják már végig, hogy ez ne gazdasági évben történjen. Milyen áthidaló megoldást lehet 
ebben a mostani helyzetben tenni, én erre kérnék választ, illetve legfőképp nagyon sokak 
nevében teszem ezt föl, különösen akkor, amikor az a szándék, hogy a duális képzést 
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erősítsük, akkor ebben a tanévben úgy gondolom, rendkívül komoly károkat fognak okozni 
pont a duális képzés területén. Én ennek az átgondolását kérném, ez egy konkrét dolog. 

A másik pedig, a cégekre gondolok, azokra, akik saját dolgozóik képzéseivel 
foglalkoznak, és amikor arról beszélünk, hogy élethossziglani tanulásról, arról beszélünk, 
hogy az az ember, aki kis cégnél dolgozik, elsajátít egy szakmát, sajátítson el újabbat, sőt az 
az illető még tanuljon mást is, humánismereteket, sorolhatnám, nem részletezem, akkor 
gyakorlatilag az a rendszer, ami idáig volt, szerintem kiszámíthatóbb volt, tervezhetőbb volt. 
Én ma nem látom ezt a rendszert kiszámíthatónak, bizonytalannak tartom, ráadásul 
megkérdezném egy alkérdésnél, mert itt ez most a második kérdésem, de mondjuk a második 
kérdésem alkérdése úgy hangozna, hogy 2011-ben önök írtak-e ki pályázatot ezen a területen, 
nekem olyan információim vannak, hogy nem volt kiírva ebben a gazdasági évben pályázat, 
de lehet, hogy rosszul tudom és rosszak az információim. 

Gyakorlatilag úgy érzem, hogy a saját dolgozói képzésnél ez bizonytalanabb lett, mint 
ami korábbi időszakban volt. Formailag kellett volna kezdenem, nagyon sajnálatosnak tartom, 
hogy így történik a beterjesztés, ahogy történik, ennél a napirendnél is meg másnál is, 
gondolom itt a nem szavazat is annak szólt az imént. Ezt nem tartom jónak, mert azok a 
szakmai szervezetek, akik bele szeretnének szólni ezekbe a kérdésekbe, nincsenek bevonva. 
Ezt ennél a napirendnél is egyértelműen jelezték többen a mai nap folyamán, hogy meglepve 
találták az interneten, és nem igazán tudtak erre felkészülni, még akkor is, ha sok dolgot ki 
tudnak következtetni. Azt is sajnálatosnak tartom, szintén ilyen formai típusú, de tartalmi is, 
hogy azért jó lett volna, ha ez a szakképzési törvénnyel együtt jelenik meg, mert azt is be 
kellett volna már terjeszteni. Gondolom, eredeti szándékuk az is volt, csak valamilyen oknál 
fogva erre nem került sor, nem tudom. Én ezt nem tartom egy szerencsés dolognak, és ezen 
felül nagyon sok kérdésem lenne, de pont amiatt, hogy elég rendhagyó a bizottsági ülés, nem 
akarok a többiek türelmével visszaélni. Egykor kezdődik már a plenáris ülés, de csupán a 
teljesség igénye nélkül néhányat. Úgy gondolom, hogy ezt az egészet úgy kellene tekinteni, 
hogy mennyi pénz megy a foglalkoztatásra és a képzésre úgy egészében a következő évben. 
Összességében ha a munkaerőpiaci alap különböző részeit nézem, azért összességében, ha 
összeadom a tételeket, azért mégis lényegesen kevesebb még akkor is, ha tudom, tisztában 
vagyok vele, hogy ezen a területen történik. Viszont itt ha több megy 2012-ben erre, én azért 
ezt az előterjesztés interneten megnézve hétvégén, bennem azért nagyon sok kétely van, hogy 
ez mire is fordítódik, és azáltal, hogy centralizálódik, és erőteljes centralizáció lesz, itt én úgy 
gondolom, hogy ezáltal kiszámíthatatlanabbá is válik a rendszer, kevésbé tervezhető is lesz. 
Végül tényleg nem visszaélve a türelmükkel, én nem találtam, amikor pályaorientáció és sok 
egyéb rész volt, a 9. oldalra kérdezek, ott a pályakövetés szót én azért valahova beleírnám. 
Lehet, hogy az önök gondolkodásában benne van, erről nagyon régóta beszélünk, és lehet, 
hogy ennél a forrásnál kellene megtalálni azokat az ösztönzőket, hogy pályakövetést évről 
évre hogyan lehetne szisztematikusabbá tenni, ráadásul itt az adatszolgáltatási rendszerek sem 
konzekvensek. Önök is mondtak példát rá, hogy ezek nem érnek össze, ettől kezdve viszont a 
pályakövetésnek egy nagyobb jelentőséget tulajdonítani, én ezt a szót nem találtam ebben az 
előterjesztésben, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Cseresnyés Péter. 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést 

tulajdonképpen. Kezdetben az egész úgy működött, az egész rendszer, hogy az iskolák vezetői 
szaladtak a különböző cégekhez kérni szakképzési hozzájárulást. Megkapták ezt a pénzt, 
aztán jöttek a tiszkek, utána már tiszkek futkostak ezért a pénzért, és most ha minden igaz, ha 
jól értettem a bevezetőből, akkor egy központi alapba megy be a szakképzési alaphoz 
hozzájárulás, és onnét úgy kaphatják meg például a tiszkek, hogy megpályázzák ezt a 
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bizonyos pénzösszeget. Egy ilyen normatív támogatásként jön majd ez vissza. Azt szeretném 
kérdezni, hogy ez mi lesz? Meg fogják nézni, hogy milyen képzést folytatnak a tiszken belül, 
és ahhoz igazítják ezt a támogatást, amit a tiszkek kaphatnak, vagy milyen elv alapján fog ez a 
dolog visszajutni a tiszkekhez, és azért kérdezem ezt, mert arra lennék kíváncsi, hogy a 
tiszkeknek az önálló működési képessége ezzel biztosítva lesz-e. Nem fordulhat-e elő olyan, 
hogy a fenntartó, mert néha egy kis veszteségpótlást be kell tenni a tiszkekbe év végén, 
gondban lesznek azok az önkormányzatok, akik egyébként a tiszkekben fenntartóként 
működnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem is egy nagyon egyszerű 

technikai kérdés lenne. kicsit furcsa az, hogy arról beszélünk, hogy a hozzájárulás alapja 
kétfajta járulék, mint ahogy eddig is, ez alapjában nem változott. Viszont biztosan tudják 
önök is, hogy az egyes adótörvényekkel és az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatban pedig kormánypárti képviselő ezeket a járulékokat 
igyekszik megszüntetni. Mi erről az önök véleménye vagy hogyan van ez összhangban azzal, 
hogy itt beszélünk egy komoly szakképzési hozzájárulási alapról, viszont magát az alap 
forrását igyekeznek megszüntetni egy másik törvényben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hoppál Péter és Kucsák László, Horváth Péter. 

(Horváth Péter nemet int.) Nem? (Kucsák László nemet int.) Kucsák László is feladta. Pichler 
Imre. 

 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdést szeretnék 

én folytatni tulajdonképpen, amit Péter mondott, azzal én is teljesen egyetértek, de nem a 
tiszkekre, hanem az iskolai tanműhelyekre. Az iskolai tanműhelyekre kiegészítő normatívát 
említett főosztályvezető úr, hogy ezt a működési költségekre bizonyos százalékát fel lehet 
használni? Köszönöm, ennyi. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Zoltán, parancsolj. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm államtitkár urat, 

illetve főosztályvezető urat. Azt látom, hogy a helyben működő szakképző intézmények 
elszakadnak a helyi gazdaságtól ezzel az intézkedéssel. Nekem konkrét javaslatom lenne. az 
eddigi rendszerből részben meg kellene tartani valamit, tehát közvetlenül legalább bizonyos 
hányadát az intézményeknek tudják a gazdasági szereplők átutalni. Ennek több napi 
gyakorlati működési haszna lenne, ebbe most nem kívánok belemenni. Az egyik fő 
problémaként azt említeném meg, hogy elszakadnak a helyben működő intézmények a helyi 
gazdaságtól, helyi igényektől, nem tud létrejönni nyilván egy egészséges természetes 
kapcsolat az oktatási intézmények és a gazdasági szereplők között, ami eddig nagyon sok 
helyen jól működött. Én elfogadom, hogy sok helyen nem működött ez, hiszen nagyon jó 
példák vannak, és a helyi igényeknek, gazdasági szereplők munkahely-teremtési igényekhez 
való igazodást, egymásba való belekapaszkodást fogja ez a teljes változás megakadályozni 
vagy megszüntetni legalább részben közvetlen juttatást lehetővé kellene tenni. Hogy ez 25-30 
százalékát, nem tudom, de valamilyen mértékben mindenképpen meg kellene tartani azt, hogy 
közvetlenül érdekeltté kell tenni az intézményt, hogy utána járjon, és érdekeltté kell tenni a 
gazdasági szereplőt abban, hogy ő helyben. Ez olyan, mint egy helyi adó, a helyi adó 
felhasználását is sokkal jobban tudja kontrollálni a helyi adófizető, sokkal hatékonyabban 
lehetne felhasználni és a visszacsatolás is sokkal jobban működik. Én azt javasolnám, hogy a 
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központi alapba való befizetés a 100 százalék helyett legyen csak 50 vagy 70 százalék. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más jelzést nem láttam. (Jelzésre:) Parancsolj, Gábor. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Sós képviselőtársam valóban 

rátapintott arra, hogy miért szavaztam nemmel a napirendre, mert egészen elképesztőnek 
tartom azt, hogy most már ott tartunk, hogy az ellenzéket biodíszletként használják ezeknél az 
előterjesztéseknél, mert szombaton ugyan munkanap volt, de lényegében a vasárnap állt 
rendelkezésre, ami nem munkanap, hogy egyeztessünk különböző résztvevőkkel a 
törvényjavaslat kapcsán. Márpedig itt úgy gondolom, hogy egyeztetni kellett volna egyrészt a 
munkaadói oldallal, főleg azokkal a cégekkel, akik a legnagyobb befizetői a szakképzési 
hozzájárulásnak, hogy ők hogy érzik, hogy gondolják azt, hogy a saját dolgozóik képzésére 
nem tudják fordítani közvetlenül a szakképzési hozzájárulás egy részét. Egyeztetni kellett 
volna azokkal a szakképző intézményekkel, tehát én azt hiányolom, hogy nem állt kellő idő 
rendelkezésre ahhoz, hogy mi akár az ellenzék részéről megfelelő egyeztetéseket tudjunk 
lebonyolítani, illetve a kérdésem is erre vonatkozna, hogy volt-e egyeztetés a legnagyobb 
szakképző, képző vállalkozásokkal, intézményekkel. Gondolok itt a nyelviskolákra vagy 
különböző számítástechnikai tanfolyamokat szervező cégekre, vagy akár targoncavezetői 
engedélyt kiadó cégekre, stb., stb., volt-e egyeztetés a Vállalkozók Országos Szövetségével, 
különböző érdekvédelmi szervezetekkel, és egyébként a bürokráciával kapcsolatosan pedig az 
lenne a kérdésem, mert célként tűzték ki, hogy a bürokráciamentességet megvalósítják, hogy 
megvan-e ehhez a megfelelő infrastrukturális háttér, hogy az ügyintézés valóban 
leegyszerűsödjön. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az MGYOSZ képviselője jelzett, a képviselők szavaznak arról, hogy 

hozzászóljon, jó? Én is feltennék néhány kérdést. Többen felvetik azt a szempontot, hogy ha 
nincs közvetlen átutalás, gyakorlatilag csak a saját maga által végzett képzéssel csökkentheti a 
kötelezettségét a cég, akkor miért nem adó, miért nem hozzájárulás. Akkor ez egy adók 
módjára viselkedő kötelezettség, mert gyakorlatilag nagyon kismértékben rendelkezik 
szabadon a kötelezett, csak annyiban, amennyiben ő maga folytat képzést. De nem adhat 
direkt módon megrendelést másnak. Ilyen értelemben az eredeti, 15-20 évvel ezelőtt kitalált 
támogatási logika szűnik meg. Hogy látják ezt a kormány képviselői? 

Nem láttam arra vonatkozóan utalást, hogy a NEFMI mint alap fölött rendelkező egyik 
minisztérium, miért kerül ki ebből. Maradnak feladatai mint a rendszerüzemeltetés, stb, de az 
alap egésze fölötti döntés javaslat szerint csak az NGM minisztert illetné meg. Mi az oka 
annak, hogy a NEFMI innen kikerült, noha a valóságban a szakképzés egy olyan terület, 
amely két tárca alatt van, a NEFMI és az NGM felügyelete alatt. 

A központosított hozzájárulás elszámolásához, igénybevételéhez normákat, szakmai 
normákat képeznek, ez átlag 440 ezer forint, nyilván szóródik erősen. Mellékletben vagy majd 
rendeletben jelennek meg ezek, de a törvényt csak futtában átlapozva nem láttam ezeket. 
Nyilván ezek a legtöbb vitát kiváltók, mert jönnek a fodrászok, hogy eddig 140 ezer forint 
volt, most olyan alacsony normát állapít meg nekünk az államtitkárság, 90 ezret, abból nem 
jön ki a kondícionáló és számos praktikus megközelítést hallunk majd, hogy miért megy majd 
csődbe a gyakorlati képzés. Hogyan képezték ezeket a normákat? Kikkel, kiktől kértek 
adatokat a valóságra vonatkozóan? Nyilván egy ilyen normát át kell futtatni a valóságon, 
hogy milyen feszültséget hozunk létre kamarák, MGYOSZ, IPOSZ, ők mit szóltak ezekhez az 
így képzett normákhoz? Ugyanez gyakorlatilag a kérdés a másik normánál, amikor az iskolai 
tanműhelyek iskolai támogatását megtervezik, milyen adatokon képződtek ezek a normák. 
László említette a marketingképzést meg a hegesztőket, hogy a marketingképzéshez csak egy 
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kréta kell, a hegesztés pedig milyen drága. Én vettem trafót is a fiamnak, hegesztőtrafót és 
vettem neki photoshop programot is. Mit gondol, melyik a drágább? A profi photoshop 
program 10-szer annyiba kerül, mint egy trafó. Tehát könnyű elcsúszni, amikor normákat 
képzünk, egy bizonyos határnál. Mi alapján képezzük ezeket. 

Naptári év, tanév, fontos kérdés, amit Tamás felvetett, én szorgalmazom, hogy ha itt 
változást csinálunk, akkor szeptemberi legyen. Egy megkezdett, elindított tanév pénzügyébe 
belenyúlni túl nagy kockázatot rejt magában szerintem. Itt úgy látom a rendelkezéseket pár 
ponton kiveszi a törvény, és van amit 11-ben rendel el, van, amit 12 januárjától léptet hatályba 
a törvény. Megfontolandónak tartom azt, hogy más törvények miatt, a hatályos közoktatási 
törvény tiltja a tanév közbeni átszervezést az iskolafenntartóknak, nem mondja ki 
természetesen, hogy a finanszírozás alapjait sem lehet megváltoztatni, de például most már 
normatívákat tanévre állapítjuk meg és nem naptári évre. Ez ebben a szektorban egy 
meghatározó költségvetési bevétel. Itt is megfontolandó, hogy naptári elv helyett egy tanéves 
elrendezést támogassunk. 

Végül az utolsó kérdés. Önök tudják, hogy a Fidesz és KDNP képviselői támogatják a 
duális képzésre való áttérés gondolatát, tehát hogy minél több ponton támogassuk a valódi, 
ténylegesen működő cégekben a gyakorlat elnyerését, ugyanakkor többségünk nem támogatja 
azt, hogy megszűnjön a 4 éves szakképzési forma. Elfogadjuk, hogy a 3 éves szakképzésnek 
van létjogosultsága, de nem gondoljuk, hogy ez az uralkodó és egyedüli modell. Kérdés az, 
hogy van-e ebben a törvényben olyan elem, amelyik ezt szemrevételezi, a szakképzési 
koncepcióban voltak ilyen pontok, azt mi erősen vitattuk. A kérdésem az, hogy van-e olyan 
elem ebben a hozzájárulásról szóló törvényben, amelyik elővételezi azt, hogy csak 3 évig 
vehető igénybe egy gyerek után ez a támogatás, mert mi szeretnénk nyitva tartani a 4 éves 
szakképzés útját is hosszabb távon. Köszönöm.  

(Jelzésre:) Pósán László alelnök úr. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy rövid kérdés lenne. a felsőoktatásnál az 

alapképzés esetében lehetne igénybe venni a szakképzési hozzájárulást. Kérdésem arra 
vonatkozik, hogy ahol osztatlan képzést folytatnak, és tudtommal az iparművészeti egyetem is 
ilyen, ott mi a helyzet. Alapból kikerülne ebből a körből, vagy pedig értsem úgy, hogy ahol 
osztatlan a képzés, abban automatice beleértendő az alapképzés, a törvényszöveg ebből a 
szempontból nem megnyugtatóan egyértelmű, tehát itt kérnék egy értelmezést, és ha 
szükséges, akkor lehet egy szövegszerű módosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. A kormány 

képviselőinek adom meg a szót, elosztják majd egymás között államtitkár úr és 
főosztályvezető úr a válasz felelősségét és jogát, tessék parancsolni. Elnézést, elhalasztottam, 
képviselő urakat kérdezem, megadjuk-e a szólás lehetőségét az MGYOSZ képviselőjének. 
Aki igen, az most emelje föl a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, ez egy óra előtt 16 perccel 
nagyon nagy szó, tessék parancsolni. Mikrofont. 

 
CSÁNYI LÁSZLÓNÉ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége): 

Köszönöm szépen. Nem szeretnék visszaélni a bizalmukkal, véletlenül találtam rá erre a 
jogszabályra, és csak át tudtam futni. Nagyon sok gond lenne vele, de a legfontosabb, egy 
,amit én már sokszor elmondtam itt a testület előtt, hogy ez a szakképzési hozzájárulásnak 
tulajdonképpen az a célja, hogy egy állami feladatot átvállalnak a cégek, és amit befizetnek 
pénzt, azok pedig nem vállalnak át, tehát ezért szolidaritásukat fejezik ki arra, hogy ezt a 
pénzt ők befizetik, és ebből most egy nagyon jó törekvés, hogy ténylegesen maga a 
szakképzésre, gyakorlati képzésre irányul, ezt csak üdvözölni tudjuk. Ilyen szempontból én 
úgy gondolom az, hogy járulék vagy ilyesmi, nem nagyon lenne kérdéses. Ami problémás, az 
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az, hogy ezek a normatívák én is úgy hallottam, hogy differenciált lesz, de maga itt a 
jogszabály szövegéből én csak azt látom, hogy 440 ezer forint/fő, és majd meghatározzák, és 
valahol hátul van egy szó arról, hogy differenciáltan. 

A másik dolog, hogy a központi rész elosztása, illetve a pénzek. Nem látom, hogy ki a 
az testület, ki az, aki dönthet ebben, mert régen voltak akár az RSZKB, akár országosan az 
RSZFB, ki az, aki felelős ezért?  A kereteket meghatározza még, 

Azután a másik, ami úgy gondolom, hogy nagyon furcsa és én 20 éve foglalkozom 
vele, az európai uniós célkitűzésekkel, hogy az életen át tartó tanulást az egyes nemzeti 
kormányoknak ösztönözni kellene. Sajnos én úgy érzem, hogy egymás után ér a csapás. A 
szocialista kormány megszüntette az adókedvezményt, amivel ösztönözték volna azt, hogy a 
magyar állampolgárok tudjanak ebbe az irányba elmenni, most pedig abba az irányba hatunk, 
hogy legalább akik cégeknél dolgozzanak, elérjék ezt, mert a cégek nem igazán foglalkoztak 
vele, nem igazán akarják a képzéseket. Részben egy kis kötelezettség volt, hogy képezzék a 
dolgozóikat. Kisvállalkozásoknál minimális, inkább ezt az egész tevékenységet ösztönözni 
kellene, és én úgy érzem, hogy most a magyar kormány lemond arról, mert az, hogy az 
európai uniós forrásra kitolják, azt jelenti, hogy a kormány nem kíván ehhez hozzájárulni, 
csak az európai unióból képezzék magukat. Eddig az volt a bajuk, hogy az adminisztráció 
nagy. Most a kisvállalkozók nyakába fogjuk tenni, hogy a dolgozóit képezzék, EU-s 
pályázatokat írjanak? Úgy gondolom, ezt nem gondolták végig, de biztos, hogy ez így nem 
lesz jó. 

 
ELNÖK: köszönöm szépen Csányi Lászlónénak a Munkaadók és Gyáriparosok 

Országos Szövetsége képviselőjének. Parancsoljanak, akkor László? Főosztályvezető úr, 
parancsoljon. 

Dr. Odrobina László főosztályvezető (NGM) válaszai 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Említésre 
került, hogy ez az átállás miatt naptári évhez van kötve és miért nem iskolai tanévekhez. Ez 
valóban jogos szempont, legfőbb oka ennek az, hogy adótörvényről lévén szó, itt naptári 
évhez kell kötni a változásokat. Emellett elmondanám azt azért, hogy majd a későbbiek során 
ki fogok térni arra a részre, hogy hogyan jöttek ki ezek a normatívák. Az az összeg, ami 
közvetlenül a diák költségeit finanszírozza, az nem nagyon fog változni, ott nem várható 
radikális változás, mindazonáltal meg fogjuk fontolni a javaslatot. 

Saját dolgozók képzésével kapcsolatban azt mondanám el, itt több hozzászóló is 
észrevételezte. Nem igaz, hogy a kormány nem kívánja ösztönözni ezt a képzési formát, 
azonban azt tudni kell, az ÁSZ vizsgálata alapján ennek a 6,5 milliárdos évi összegnek ,amit 
erre fordítottak a cégek, körülbelül 40 százaléka folyt el úgy, hogy nem arra a célra lett 
felhasználva, amire ez való. Nem a dolgozók munkahely-megtartására, hanem mindenféle 
egyéb módokon oldották meg a pénzek elköltését. 

Továbbmegyek, egy olyan kérdés volt, hogy miért nem a szakképzési törvénnyel 
együtt tárgyaljuk ezt a javaslatot. Az oka ennek az, hogy adótörvényről lévén szó, hogy 
hatályba lépjen, ehhez egy hónappal korábban ki kell hirdetni. A másik törvénnyel így nagyon 
erősen kötni a köznevelésről szóló törvényhez, ami nélkül nem tudunk előrehaladni. Az 
kötődik ehhez, ez viszont tud külön is mozogni. 

A pályakövetés volt egy kérdés, hogy gondolunk-e rá. Maximálisan, mindenképpen. 
Ebben a törvényben a szakképzés finanszírozásáról van szó elsősorban, a pályakövetést 
azonban a szakképzési törvényben kívánjuk szabályozni sokkal alaposabban, mint eddig volt 
és mindenre kiterjedőbben, pályaorientációval összekötve, az egész rendszert komplex módon 
kezelve, erre szolgál egy kiemelt projekt, a TÁMOP 2.2.2., ami a foglalkoztatási hivatal 
kezeiben van, és ami a mi szakmai iránymutatásunkkal valósul meg a második akciótervben. 
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Volt egy olyan kérdés, hogy mi a terve a visszaosztásnak, annak a pénznek a 
visszaosztásának, amit nem adhattak át közvetlenül az iskoláknak a vállalatok, az eleve az, 
hogy ez az összeg megfeleződik, a tervek szerint 13 milliárd forintnyi összegről van szó 
évente, ez megfeleződik, a fele fejlesztésre kerül visszaosztásra iskoláknak és 
tanulószerződést folytató gazdálkodóknak egyrészt, másik része pedig az iskolák 
tanműhelyeinek fejlesztésére szolgál. 

Itt csatlakoznék a másik kérdéshez, hogy ki fog határozni arról, hogy ki mennyi pénzt 
kap. Egy pályázat lesz kiírva, amiről az RSZKB nyomába vagy helyébe lépő szervezet tesz 
javaslatot, és a miniszter dönt a fejlesztési pénzekről, mint ahogy eddig is volt.  

A tanműhelyi normatívák. Lehet, hogy rossz példa volt a marketing és 
reklámügyintéző, elnézést kérek, és a hegesztő. Még konkrétan nem történt meg ennek a 
meghatározása, de a tervek szerint 4 vagy 5 csoportba osztanánk a szakmákat. Nyilvánvalóan 
nem a minisztériumban döntenénk el, hogy melyik szakma hova kerüljön, melyik csoportba 
milyen plusz pénz kerüljön, hanem a gazdaság szereplőit és az iskolákat is megkérdezve 
dönteni erről a kérdésről. Nyilván elsősorban az MKIK-nak a szerepvállalására gondolok is. 
Mivel itt iskolai tanműhelyekről van szó, ezért az iskolák megkérdezése mindenképpen 
elkerülhetetlen lesz, de ez még nem történt meg. 

Volt egy olyan kérdés, ami azt célozta, hogy várjuk meg azt a képviselői indítványt, 
hogy mi alapján kerüljön megállapításra a másfél százalék. Mi a hatályos törvények alapján 
indultunk el és azokat próbáltuk meg módosítani.  

A tanműhelyi normatíva mehet-e működési költségre is, volt egy ilyen kérdés. Igen, az 
az elve az új törvénytervezetnek, hogy ne kelljen tételesen elszámolni arról, hogy ki mire költi 
a pénzt, hiszen hogy ha egyszer differenciáltan lesz legalább adva szakmacsoportoknak, akkor 
az iskoláknak hagyjuk meg azt a döntést, hogy ők osszák be, hogy tanárt fizetnek belőle vagy 
beruháznak vagy amire akarják, lényeg az, hogy x diákra x szakmában x pénz adható, és ez 
alapján úgy költik el, ahogy akarják. Úgyse fogják másra költeni, mint a szakmai 
fejlesztésekre. 

A helyi gazdaságtól való elszakadás veszélye az egyik kérdés. Volt olyan javaslat, 
hogy egy részét lehessen továbbra is átadni az iskolák számára a gazdálkodók részéről. 
Megfontoljuk ezt a javaslatot, egyébként ezt mások is felvetették már, de azért azt el kell 
mondanom, hogy az utóbbi három év 30 milliárd forintnyi átadott támogatásából mintegy 8 
milliárd forintnyi szabálytalan átadás, felhasználás. Ezekkel kapcsolatban jelenleg folynak a 
bírósági ügyek és félő, hogy nem lehet visszakövetelni ezt a pénzt. Olyan nagy a pénz 
elfolyása, hogy nem lehet megengedni, hogy a jelenlegi nagyon szabályozatlan formában 
történjen a további kiosztása. Volt egy iskolaigazgató, aki régóta tudja, hogy ezek ebben a 
körben hogyan mentek, nem a legtisztább körülmények között kellett megkeresni a választ, 
nincs szabályozva és emiatt sok visszaélésre került sor. Hogy mi alapján lett visszaosztva, 
arról beszéltem már. 

Még egy oka van annak, hogy nem közvetlenül a cégek adják az iskoláknak a pénzt. 
Hogy összehoztuk a helyi gazdaságot az iskolákkal, viszont ezzel bebetonozzuk azt a 
struktúrát, ami a fejlettebb régiók és a fejletlenebb régiók között várható. Mert nyilván a 
fejlettebb régiókban van több cég, aki a helyi iskoláknak több forrást biztosít, ezzel együtt a 
fejletlenebbekben alig van olyan cég, amely rá tudna adni támogatást. Ezt kívánjuk a 
kormányzat részéről egy kicsit differenciálni abba az irányba, hogy a fejletlenebb régiókat 
támogassuk.  

Egyeztetések voltak-e. maximálisan, a nagyvállalatokkal történtek egyeztetések, de a 
kamarával úgyszintén, és azt láttuk, hogy azok járnak jól ezzel a megállapodással, akik minél 
több tanuló képzésében vesznek részt. 
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Egy fontos kérdés volt elnök úr részéről, hogy a négy éves képzést érinti a jelenlegi 
törvénytervezet. Nem szabályozza le, azt a szakképzési törvényben fogjuk differenciálni, 
magyarán szólva ennek nincs relevanciája a kérdés tekintetében. 

A felsőoktatási alapképzési szakokba beleértődik az osztatlan képzés is, definíció 
szerint ez eddig is így volt, most sem lesz másként. A gyors kérdésre válaszolva, mekkora a 
normatív támogatás összege. A két szélsőértéket mondanám, 600-tól 290 ezer forint a tervek 
szerint, de még egyszer mondom, ez még csak tervezet, ezt a kormányrendelet fogja később 
kiadni.  

Minden kérdésre válaszoltam. 
 
ELNÖK: A NEFMI miért került ki az alap fölötti rendelkezésből? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, akkor 

megválaszolom. Az ÁSZ-vizsgálat azt tárta fel, hogy ha van egy alaprész, amelyet egy 
miniszter kezel, akkor a felelősség ne legyen két miniszter kezében. Ezt az elvet próbálta 
leképezni a törvénytervezetben. Még egyszer mondom, biztosítva annak a jogát, hogy oktatási 
miniszter számára szükséges forrás meglegyen a jövőben is. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ferenczi Gábor, parancsolj. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha 

voltak egyeztetések, akkor mi volt a véleménye a cégeknek a saját dolgozóik képzéséről, hogy 
nem számolhatják el azt a képzési költséget közvetlenül. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindenkinek 

egyszerűbb egy ilyen rendszer, amikor a nála lévő pénzt használhatja fel erre a képzésre, de 
elmondtuk nekik is, hogy ott is 40 százaléknyi összeg kifolyik a 6 milliárdból, és emiatt 
kellett egy másik megoldást javasolni. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm, van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Úgy látszik, szavazunk, és 
bizottsági előadót állítunk. Először szavazzunk, aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvénytervezetet, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 13 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a 
bizottság elfogadta. 

Többségi előadó Pósán László, kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Sós Tamás. Köszönöm. 
Egyebek napirendben nekem nincs bejelentenivalóm, de jövő héten megpróbáljuk 

előbbre hozni a bizottságot, meglátjuk, hogy mennyire tudjuk most szerdán, és jövő pénteken 
pedig előreláthatólag 10 órakor találkozunk. Jó munkát kívánok. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 59 perc)  

 

 

Pokorni Zoltán 
 

 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


