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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Elnézést kérek a többiektől, a Fidesz- és a KDNP-
frakció ülése még tart. Három plusz egy napirendi pont van. Van-e észrevétel, javaslat? (Senki 
nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Aki egyetért a napirenddel, kérem, most jelezze keze 
felemelésével. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag egyetértettünk a napirenddel.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló T/6767. 
számú törvényjavaslat 

A módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a szakképzésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása, a javaslatokat, remélem, mindenki megkapta. 
(Bólogatások.) Így van. Tisztelettel köszöntöm a… 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kardkovács Kolos, 

Nemzetgazdasági Minisztérium, államtitkár. 
 
ELNÖK: Karkovács Kolos államtitkár urat látom itt - akinek a nevét nem adták le 

nekem, de örömmel köszöntjük, hogy ilyen magas szinten képviseli a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot -, valamint Odrobina László főosztályvezető urat, külön is köszöntöm őket, 
és, gondolom, Klész Tibor referens úrhoz van még szerencsénk. (Klész Tibor bólint.)  

Menjünk szépen sorban - csak azt keresem, amin sorba kell mennünk… Megvan.  
Ferenczi Gábor képviselő úr javaslata az első. Gábor, kívánod-e kiegészíteni? 

Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Igen, köszönöm szépen. Lényegében az egész 

bekezdést szeretném törölni az előterjesztésből, mivel egyrészt nem tudjuk, hogy milyen 
szakképzési kerettantervek várhatóak, hiszen még a nemzeti alaptanterv sem került 
elfogadásra, másrészt egészen felháborító, hogy csökkenne a közismereti tantárgyakra 
fordítható óraszám aránya, tehát nem értünk egyet ezzel a legfeljebb 33 százalékos felső 
határral. Bízom abban, hogy akár egy közös bizottsági módosítóban ennek a bekezdésnek a 
helyére egy sokkal - úgy fogalmazok - értelmesebb javaslat kerül, mert ez így, ebben a 
formájában elfogadhatatlan. Egyébként az egész előterjesztés elfogadhatatlan számunkra. 
Köszönöm. (Jelentkezések.)  

 
ELNÖK: Megkérdezzük előbb a kormány álláspontját, és utána nyitjuk meg a vitát, 

jó? Államtitkár úr! 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy a kormány nem tárgyalta, ez 
tehát előterjesztői álláspont, és az előterjesztő nem támogatja a javaslatot.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A képviselő urak közül Kucsák László 

jelentkezett. Parancsolj, Laci! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is 
mindenkit! Azt szeretném illő tisztelettel javasolni, hogy ha egy bizonyos pontra vonatkozó 
javaslatok vannak, akkor azokat lehetőség szerint talán tárgyaljuk egyben, mert Ferenczi 
Gábor javaslata, meg a 2., meg a 3. meg talán a 4. javaslat is ugyanarra a pontra vonatkozik, 
úgyhogy a munka meggyorsítása és az értelmezhetőség kedvéért is ez lenne talán a 
szerencsésebb. Ebből akkor kiviláglik, hogy a Ferenczi Gábor által felvetettnél megítélésem 
szerint van talán szerencsésebb vagy előrébb mutató megoldás annak a bizonyos korábban, a 
bizottsági ülésen már érintett problémának a kezelése érdekében, amiben egyébként akkor 
egyetértettünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az első hat pont mind ugyanazt a paragrafust tárgyalja 

különböző variációkban, ha jól látom, én is két verziót, két alternatívát, egymás alternatíváját 
képező két verziót is benyújtottam. Elfogadom, akkor ne pontonként szavazzunk, hanem 
vegyük sorra ezt az első hatot, és utána válasszuk ki azt, amelyiket a leginkább tudjuk 
támogatni ebből a kínálatból, vagy állapodjunk meg egy bizottsági javaslatról. Gábor, neked 
sincs ellenedre, gondolom, hogy ne most szavazzunk a tiédről, mert lehet, hogy kiderül a vita 
végén, hogy mégis csak az volt a legjobb. Érted, amit mondok, ugye?  

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Rendben van.  
 
ELNÖK: Oké. Kíván-e valaki érdemben hozzászólni? (Jelzésre:) Sós Tamás, 

parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Két gondolatot szeretnék szóba hozni. Az egyik a… 
 
ELNÖK: Akkor megnyitottuk a vitát, sorban megyünk, és majd természetesen 

mindegyikről megkérdezem az előterjesztő álláspontját. Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Az 5-öshöz is szólhatunk, ugye? 
 
ELNÖK: Igen, mert 1-től 6-ig egyben tárgyaljuk.  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én az 5-öshöz, Pokorni úr előterjesztéséhez szeretnék 

hozzászólni. Szerepel egy olyan elgondolás, hogy valamennyi évfolyamon együttesen áll 
rendelkezésre ez a NAT-os keret, és a „legalább” szó szerepel benne. Én az iránt érdeklődöm, 
hogy a döntéshozatali folyamatban van-e már kristályosodási pont, hogy ez az arány mit 
jelentene, mert elvileg ez egy elképzelhető megoldás, hogy - gondolom én, hangosan 
gondolkodva - ilyenkor az első évfolyamon egy nagyobb arány van, ha ez a variáció van, a 
második évfolyamon egy alacsonyabb, és a harmadik évfolyamon van a legalacsonyabb, 
feltételezem. Én konkrétan a számarányra kérdeznék rá, hogy ha mondjuk ezt a pontot 
fogadjuk el - csak úgy kérdezem.  

A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy a 2011-es törvény, mármint a 
decemberben elfogadott törvény az SNI-s gyerekeknél már jelentős visszalépést jelentett a 
korábbihoz képest, és megmondom őszintén, amikor én ezt az előterjesztést, a ’12-es 
módosítást most elővettem, meglepve tapasztaltam, hogy itt nem is igazán szerepel a sajátos 
nevelési igényű gyerekek helyzete. A korábbit is egy jelentős visszalépésnek tartom, és 
nekem úgy tűnik, mintha lemondanánk a sajátos nevelési igényű gyerekek képzéséről. Mi 
például a 3. javaslatot pont ezért fogalmaztuk meg. Ez csupán egy momentum, nincs 
alaposan, minden részletre kiterjedően körbejárva ez a témakör, de az én kérdésem konkrétan 
arra irányul, hogy hogyan látja az államtitkár úr, a sajátos nevelési igényű gyerekek helyzete 
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mennyire szerepel a helyén, mert én úgy látom, hogy egy nagyfokú visszalépés van ezen a 
területen is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitottuk az első hat pont tárgyalását, vitáját. 

Megkérdezném az államtitkár úrtól, hogy az első hat javaslat között van-e olyan, amelyet a 
tárca támogatni tud.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs olyan.  
 
ELNÖK: Nincs olyan. Olyan intimpistáskodó kérdéseket nem teszek fel, hogy 

melyiket a legkevésbé (Derültség.), vagy melyiket…, tehát hogy a zónán belül vannak-e 
árnyalatok; ha akarja, elmondja, ha akarja, nem… 

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor kvázi kérdésre is 

válaszolva azt mondanám, hogy látunk olyan megoldást, az 5. számú módosítás kapcsán 
látunk olyan megoldást, amely pontosítással kompromisszumot hozhatna létre, ezt azonban 
nyilván részben politikai szinten, részben a frakcióban érdemes első körben megtárgyalni. 
Kormányálláspont ebben az ügyben tehát nincs.  

A másik ügyben, a speciális nevelési igényű gyerekekről csak egy mondatot 
mondanék: az eddig sem a szakképzési törvényben volt, és jelenleg is van ilyen képzésekkel 
kapcsolatos sajátos szabály a köznevelési törvényben, tehát ott jelenleg is rendelkezésre áll. A 
szakképzési törvényben eddig sem volt, és ezután sem szándékszunk ilyet beépíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én is hozzászólnék a javaslatokhoz.  
A bizottsági ülésünk után született a 2. javaslat, Máriusszal beszélgetve, leginkább az 

ő ötlete, az ő észrevétele volt, hogy szakítsunk azzal, hogy a közismeret próbálja garantálni a 
maga minimumát, vagy a szakképzés próbálja garantálni a gyakorlat minimumát, így aztán 
időről időre nézőpontot váltunk, és hol egyik, hol másik, egy ilyen félelemtől vezérelve 
kívánja módosítani a szabályt. Jelöljük ki - nagyot nem tévedünk -, hogy minimum 
egyharmad, minimum egyharmad mind a kettő számára, és a közbülső egyharmadon pedig 
szakmánként, képzésenként a kormány bölcsességére bízzuk, hogy hogyan állapítja meg az 
arányokat, mert feltehetően a repülőgép-műszerésznél és a hidegburkolónál ezek eltérőek 
lesznek - gondoljuk mi. Ezt tükrözi a 2. javaslat.  

Ebbe építettük bele azt a pontot, hogy ez átlagban, a három szakképzési évfolyam 
átlagában valósuljon meg, tehát ettől el lehessen térni évfolyamonként különböző módon 
megszabva, ezeknek a bizonyos időkereteknek átlagosan kell kijönniük. Így valóban mód van 
arra, hogy a 9. évfolyamon nagyobb legyen a közismeret aránya, a 11. évfolyamon pedig 
kisebb, és ott a domináns a gyakorlati képzés, a szakképzési elem legyen. Én tehát szívem 
szerint ezzel a 2. ponttal tudok leginkább azonosulni.  

Az 5. pont a magunk részéről már maga a kompromisszum (Derültség.), ahol 
visszatérünk ahhoz a ponthoz, amely most szerepel a decemberben elfogadott törvényi 
szabályozásban, ez tehát az a legalább-legfeljebb. Továbbra is csak pontról szabjuk meg a 
minimumot, nem mind a két fél részéről, és gyakorlatilag ez a pont abban változtat, hogy 
átlagban kell kijönniük ezeknek az arányoknak, és nem évfolyamonként különböző módon.  

Elvileg felvethető egy harmadik pont, amelyre vonatkozóan itt nincsen javaslat, de 
mindenki kialakítja ehhez a saját viszonyát, hogy nincs „legalább”, és nincs „legfeljebb”, 
hanem egy merev egyharmad-kétharmad arányt mondunk ki, hogy egyharmad időkeret a 
közismereté és kétharmad a szakképzésé. Ebben az esetben a félelmeket elvetjük, viszont 
megkötjük a kormány kezét is - leginkább a gyakorlat, a szakképzési lobbi számára fontos ez 
-, ugyanakkor ez még mindig jobb, mint a benyújtott tervezet, amely „legfeljebb”-ként 



8 

fogalmaz, azaz ad absurdum módot adott volna a nullára is; ez nem ad módot a nullára, de 
egyharmad.  

Végül is mit is csinálunk? A négyéves szakmunkásképzést lerövidítjük háromévesre, 
eddig 50 százalékos szabály volt érvényben, tehát ha nagyon átlagosan elosztjuk a négy évet, 
két év szakképzési tartalom, kétévnyi közismereti tartalom. Most három évre húzzuk le a 
szakmunkásképzést, egyharmados szabályt állítunk fel, és kimondjuk, hogy a kétévnyi 
szakképzési tartalom marad ugyanannyi, és a csökkenés, a négyről három évre való csökkenés 
a közismeret kárára vagy annak a rovására történik. Hozzáteszem, én is sokszor beszéltem 
már a közismeret fontosságáról, s a többi, de azért magunk között tudjuk, hogy a közismeret a 
szakmunkásképzőben nincs jól, tehát az nem egy ideális helyzet. Nem vagyunk tehát mi az 
átalakítás, a reformálás vagy a javítás ellen, ugyanakkor egy megreformált, új típusú, 
emberközeli, gyerekközeli közismerethez is kell idő, tehát olyan nincs, hogy tablettában adjuk 
be a szorzást-osztást, nem fedezték még fel.  

Én nagyjából így látom a vitát. Elvileg tehát van egy olyan pont, amely itt még nincs 
leírva, felteszem, ez az államtitkár úr által jelzett lehetséges elvi kompromisszum, de a 
képviselőkre bízom, hogy kialakítsák ehhez az álláspontjukat. Ilyen javaslat most még nincs. 
Ha akarunk, bármikor benyújthatunk ilyet bizottságiként, akár a jövő héten is, de… (Edelényi 
Zsuzsánna: Akkor már késő.) Nem? A héten? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Akkor majd Zsuzsa 
megmondja, hogy mikor nyújthatjuk ezt be. (Derültség.)  

Ezek után akkor folytassuk a vitát! Nem tudom, ki volt előbb, de Ágnesnek (Révész 
Máriusz: Ágié a szó.) jár a szó elsőként.  

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon szomorúan 

ülök itt, mert nem tudom, hogy a kormánypárti képviselő urak, akik az oktatással 
foglalkoznak, mit szoktak csinálni parlamenti napokon, főleg olyan parlamenti napokon, 
amikor a szakképzés általános vitája zajlik. Én azt gondolom, hogy valamelyest a saját 
bizottságunk szégyene egy kicsit az, hogy ezen az általános vitán rajtam, a szocialista 
képviselők közül Sós Tamás képviselőtársamon és a jobbikos képviselőtársakon kívül senki 
nem volt jelen. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: De.) Miért, ki volt ott? 
(Dúró Dóra: Sági István! - Kucsák László: Bocsánat, ez a nemzetközi számvevőszék, vagy…?) 
Nem, csak én azt gondolom, hogy ha annyira fontosnak tartjuk a szakképzést, akkor az 
általános vita - amit elkezdtünk délután 4-kor, és este fél 10-kor fejeztünk be - ad lehetőséget 
arra (Révész Máriusz: Most a módosítókról beszélünk, nem?), hogy ezt kifejtsük. Senki nem 
volt jelen, és én azt gondolom, hogy a véleményünket, a vitát arról, hogy mit gondolunk a 
szakképzésről, igenis az általános vitában kell lefolytatni, hogy annak, aki ebben az országban 
tudni akarja, hogy mit gondolnak a képviselők, legyen módja az internet előtt ezt megtudni. 
Azt gondolom, hogy a kormánypárt véleményét az ember, a szakma nem láthatta.  

Számos formában előkerült az elmélet és a gyakorlat közötti különbség. Voltak a 
Fideszben olyan képviselő urak, akik abszolút a tárca álláspontját képviselték, akik szerint 
nincs szüksége egy fodrásztanulónak arra, hogy számolni tudjon, és én azt gondolom… 
(Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Ilyet senki nem mondott! - Dr. Hoppál Péter: Ki 
mondott ilyet? - Közbeszólások: Babák Mihály!) Babák úr mondta el, hogy nem biztos, hogy 
egy fodrásznak olyan fontos a számolás - nem rosszindulatúan mondta. Én azt gondolom, 
hogy itt számos kérdés felmerül, el lehet indulni, és el lehet tölteni egy három-négyórás vitát 
azzal, hogy hogyan fakad ez az általános iskolai sikertelenségből, ahogyan a jobbikos 
képviselő urak érveltek, hogy hogyan kerülnek a szakképzésbe írni, olvasni nem tudó fiatalok.  

Én azt gondolom, hogy egy olyan rendszerben, ahol elmondjuk, és mindannyian 
tudjuk azt, pártállástól függetlenül, hogy a mai szakmunkásképző rendszer az oktatás 
befejezése után nem nyit tág lehetőséget egy fiatal számára ahhoz, hogy el tudjon 
helyezkedni, nemhogy a külföldi, de még az itthoni munkaerőpiacon sem, én azt gondolom, 
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hogy a lehető legnagyobb felelőtlenség az, hogyha mi, akik talán… nem tudom, nem biztos, 
hogy bírunk bármilyen befolyásoló erővel, de behajtjuk a fejünket annak, hogy igen, már 
annak behajtottuk a fejünket, hogy vigyük le három évre a négy évet, de hogyha annak is 
behajtjuk a fejünket, hogy jaj, nem annyira fontos ezeknek a gyerekeknek az, hogy írni, 
olvasni, számolni tudjanak. Én egy olyan példát hoztam, amely egy élő példa volt: az egyik 
szakképző iskola tanára a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által szervezett 
fórumon - amelyen én voltam egyedül jelen oktatással foglalkozó képviselőként, habár 
mindenki, minden frakció kapott meghívást - elmondta, hogy nem lehet a gyakorlati képzést, 
nem lehet a gyakorlati tanulmányait megszervezni egy fiatalnak, egy fiatal asztalostanulónak, 
aki nem tud területet számolni. Azt gondolom, hogy ha mi itt belemegyünk abba, hogy 
nyomjuk le az elméleti képzés színvonalát, akkor továbbra is fél analfabéta, éppen hogy a 
szakmájához értő fiatalokat fogunk kiengedni a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen, és ne 
haragudjanak ezért a kritikáért, de nem tudtam magamban tartani.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A hozzászólás hozzászólás, és nem kiabálunk bele. Ki 

kért még szót? Máriuszra emlékszem… (Senki nem jelentkezik.) Akkor ő kap szót.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Egyrészt úgy gondolom, hogy most a 

módosító javaslatokról kell beszélni, általános vitát is folytattunk már, de most a módosító 
javaslatokról van szó. (Osztolykán Ágnes: Mi folytattunk! Ti nem!)  

A másik észrevételem az, hogy az oktatási bizottságban ebben a kérdésben nagyjából 
egyetértés van, mint ahogy az a beterjesztett módosító javaslatokból is kitűnik.  

A harmadik, hogy azt szerettem volna megkérdezni a kormánytól, illetve a 
kormányzat képviselőjétől, hogy mi az a pontosítás, amivel az 5-öst esetleg el tudnák fogadni. 
Pokorni bizottsági elnök úr mondott egy feltételezést, abba az irányba, tehát ha konkrétan 
meghatároznánk az egyharmad-kétharmadot, az lenne az a pontosítás, amivel az 5-öst el 
tudnánk fogadni? Hogyha megkérdezhetem, hogy mi az, akkor, ha az elnök úr hozzájárul, 
annak a figyelembevételével azt követően folytatnám a hozzászólásomat, mert ezt egy 
lényeges kérdésnek látom.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Én 

most határozott igent vagy nemet nem tudok mondani (Dr. Hiller István: Akkor minek ülünk 
itt?), tudomásom szerint még ma egy egészen magas szintű egyeztetésre kerül sor ebben, tehát 
nem tudom azt mondani, hogy ez a kormány álláspontját tükrözi. Én azt gondolom, 
megelőlegezve, hogy amit az elnök úr felvetett, az áll a legközelebb ahhoz, amit az 
előterjesztő támogatni tud. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha ez az egyharmad-kétharmad áll a legközelebb, 

akkor a következőt tenném ehhez hozzá: ez azért problémás, mert ha nagyon határozottan 
leírjuk, hogy egyharmad-kétharmad, akkor nagyjából hárommal osztható óraszámok lehetnek, 
különben nem teljesítjük a törvényi feltételeket. Ez az első probléma… 

 
ELNÖK: Fél óra… (Derültség.)  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, az egyik órából negyed órát kell erre fordítani, 

30 percet a másikra… Tehát problémás lehet a dolog. Másrészt szerintem fennáll, amit 



10 

Pokorni Zoltán mondott, hogy a repülőgép-műszerésznél vagy másnál, tehát különböző 
szakmáknál különböző lehet a közismereti igény, és én azt gondolom, hogy ez a javaslat a 
kormány kezét kevésbé köti meg, mint az a javaslat, amit kőbe vésnénk az egyharmad-
kétharmaddal. Tehát hogyha ez a módosító, a 2-es, amelyet én a legjobbnak tartok - már a 
múlt héten is ebbe az irányba tettem meg a javaslatomat -, keresztülmegy, akkor a kormány 
mozgástere nagyobb, és nekem meggyőződésem, hogy ha az egyharmad-kétharmadot kőbe 
véssük, akkor előbb-utóbb szükséges lesz egy olyan módosító javaslatot tenni, amely ezt a 
mozgásteret ismét kitágítja. Úgyhogy én arra biztatnám a kormányzatot, hogy a délutáni 
egyeztetésen a 2. javaslat vagy annak esetleg valamilyen finomítása mellett törjenek lándzsát. 
Én a magam részéről azt fogom leginkább megszavazni, mert azt tartom a legjobbnak, de 
igazából bármelyiket, amelyben a „legfeljebb”-et „legalább”-ra cseréljük, szívesen 
megszavazom.  

 
ELNÖK: (Kucsák László jelzésére:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Máriusz a második szakaszban az 5. 

verziótól eljutott a 2-esig - én magam is ezt szerettem volna egyébként szorgalmazni, hogy ha 
a nap folyamán komoly egyeztetésre kerül sor, akkor, ha javasolhatom, ez mindenféleképpen 
képezze a tárgyát.  

Az egyharmad-kétharmad dolgára én a magam részéről nem matematika szakosként 
persze azt mondom, hogy a „legalább” kifejezés alatt nem azt kell értenünk, hogy ez pontosan 
33 százalék, az lehet 40 is, és így tovább (Dr. Hiller István: Persze!), de Máriusz mint a sakk 
iránt elkötelezett, matematikában járatos ember nyilván egyből ebbe az irányba vitte a 
dolgot… (Közbeszólás.) Matekoktató, pláne! De ez nem feltétlenül azt kell hogy jelentse, 
hogy hárommal osztható óraszámok kell hogy kialakuljanak. Nem is ez a lényege a dolognak, 
hanem hogy én magam is a 2. javaslatot szeretném a tárca figyelmébe ajánlani, és bízom 
benne, hogy a hét folyamán legalább körvonalazódik egy olyan verzió, amely akár bizottsági 
módosítóként minél nagyobb támogatással tovább tud menni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni az 1-től 6. pontig tartó vitához? (Ferenczi Gábor 

jelzésére:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A Jobbik részéről mi is úgy 

gondoljuk, hogy bármelyik módosító javaslat, amelyben a „legfeljebb” szó kicserélésre kerül 
a „legalább”-ra, számunkra elfogadható. Úgy gondolom, hogy a 2. módosító javaslat lenne 
talán valóban a legjobb megoldás az előterjesztés finomítására, úgyhogy én is arra biztatnám 
az előterjesztői oldalt, hogy fontolják ezt meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még egy mondat, csak a magunk számára: felvetődhet az, hogy 

a kormány mozgástere, sok szakma van, OKJ, mindenféle, és egyáltalán ne szabályozzuk ezt 
az egész kérdést mint olyat. Megjegyzem, nagyjából a decemberi szakképzési törvény 
beterjesztett verziója nem is szabályozta, mi tartottuk szükségesnek, hogy szabályozzuk. Én 
úgy látom, hogy elég nagy a prés - a négyről három évre való csökkentés, a jelentős 
kapacitásfölösleg, a kamarák növekvő szerepvállalása, mármint a szakmunkásképzésben - 
ahhoz, hogy itt minimális kereteket szabjunk. Fontos a rugalmas szabályozás, hogy legyen 
mozgástér kerettantervenként, szakmánként, de a minimális szám megjelenítését én továbbra 
is fontosnak tartom.  

Ezt csak azért mondom, mert általában felmerül ez a verbális áthidalás, hogy húzzunk 
ki minden szabályt, és bízzuk a kormány bölcsességére ezt a dolgot, a kormánypártiak ebbe 
könnyebben szoktak belenyugodni, az ellenzékiek kevésbé, de a helyzet gyakran változik, 
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négyévente szokott változni. Én óvnám magunkat ettől, mielőtt bárki előállna olyan 
javaslattal, hogy ne legyen semmilyen szám, hogy ha nem tudunk megállapodni, akkor inkább 
ne legyen szám. De, legyen, valamilyen minimumot szabjunk meg! Megjegyzem: a gyakorlat 
képviselőinek is igaza van annyiban, hogy természetesen a közismereti tanárok is bármennyi 
időt tudnának tanítani, és bármennyi időt el tudnának foglalni egy szakmunkásképzőben, ha 
rajtuk múlna, tehát nem féltem őket, mármint a közismereteiket, tehát itt tényleg van egy 
egzisztenciális érdekellentét is a szereplők között.  

Mindenki kialakította a maga álláspontját. A kormány az 1-től a 6. pontig egyiket sem 
vitatta meg, a tárca álláspontját tudjuk csak, de a tárca sem támogatja egyiket sem. Menjünk 
szépen sorban pontonként, és akkor eldöntjük, hogy melyikre szavazunk. Nem kell feltétlenül 
zárt logikában mennünk, tehát egymás alternatíváit képező javaslatokat is be lehet vinni a Ház 
elé, mert végül is úgyis majd a Háznak kell döntést hoznia, nem nekünk. (Dr. Hiller István: 
Ez az! - Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Egy mondat, elnök úr. Én fenntartom a javaslatomat, 

tehát hogy az egész bekezdést töröljük el, ha nem tudunk megegyezni. Amennyiben sikerülne 
egy olyan módosítást elfogadni, hogy a „legfeljebb”-et „legalább”-ra cseréljük, akkor én 
visszavonom a javaslatomat.  

 
ELNÖK: Az 5. és a 2. javaslat is ilyen. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Bármelyiket sikerülne a végén majd elfogadtatni, 

akkor én az 1-est visszavonnám.  
 
ELNÖK: És a 4. javaslat is ilyen, az Ágnesé, ha jól láttam… Igen. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): És a 3. pont is.  
 
ELNÖK: Menjünk akkor szépen sorban, szerintem az egyszerűbb.  
Az 1. pontról szavazunk, amely Gábor javaslata, amely a paragrafus, a módosító 

paragrafus elhagyását…, nem, az eredeti paragrafus elhagyását javasolja. Az előterjesztő nem 
támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 2. pont Pokorni Zoltán javaslata. Az előterjesztő nem támogatta. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság támogatja. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A 3. pont Kiss Péter és Gúr Nándor javaslata. Erre hangzott el, hogy az előterjesztő 
álláspontja szerint ez a köznevelési törvény keretei között garantáltatik, Tamás itt kételyeit 
jelzi ezzel kapcsolatban. Szavazhatunk? (Bólogatások.) Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja 
a javaslatot, a 3. pontot? (Szavazás.) Négy. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Három. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott, a bizottság nem támogatta.  

A 4. pont Ágnes javaslata, amely a „legfeljebb”, „legalább”-ról szól, amiről 
beszéltünk, illetve hátraveti a „szakképzésenként” dolgot. Ez nyelvhelyességi vagy érdemi?  

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nyelvhelyességi. 
 
ELNÖK: Nyelvhelyességi, köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatta a 

javaslatot. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm, ez 10 igen szavazat. Ki 
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az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Hat. A bizottság támogatja, mert 10-2-6 arányban szavaztunk.  

Az 5. pont Pokorni javaslata, ez a limitált verzió, csak a „legalább”, illetve az 
„évfolyamonként” marad benne. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk a 
javaslatot.  

A 6. pont Kiss Péter javaslata, legalább-legfeljebb, semmi más nincs benne. Ki az, aki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság támogatta. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.)  

Gábor azt jelezte, hogy amennyiben lesz támogatott módosító javaslat, akkor 
visszavonja az 1-est, szavazástechnikailag ezt akkor egyfajta nyilatkozatnak vesszük, vagy 
szaván fogjuk. (Ferenczi Gábor bólogat.) 

A 7. pont Osztolykán Ágnes javaslata, ugyanerre vonatkozik Ferenczi Gábor javaslata, 
aztán Gábor még egy verziót benyújtott ide, és Kiss Péterék is ezt javasolják. Az a baj, hogy 
mindenki egy kicsit máshogyan nyúlik hozzá. Én itt most mégsem az összevont verziót 
javaslom, hanem hogy pontonként menjünk, mert mást-mást látunk problémának a dologban. 

Osztolykán Ágnes javaslata az első. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Az általános vita során arról is 

nagyon sokat beszélgettünk, hogy a 9. évfolyamon köthető tanulószerződés igazából kinek jó. 
A mi meglátásunk szerint ez a 9. évfolyamon köthető tanulószerződés nagyon sok olyan 
dolgot rejt magában, ami nem feltétlenül jó a diáknak. Ugyanis akkor, hogyha a 
tanulószerződést úgy lehetne megkötni, hogy a diáknak már van valamifajta hozzáértése, 
valamifajta tudása a szakmáról, és mondjuk erről lenne egy szintvizsgája, akkor lenne értelme 
annak, hogy kiszervezzük, és tanulószerződés formájában akár a multikhoz is kihelyezzük a 
gyerekeket, akkor lenne valami esélyünk arra, hogy nem csak kávét főzetnek vele, meg 
mondjuk elküldik a boltba szalámit venni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a 9. 
évfolyamon megköthető tanulószerződés igazából a cégeknek és a multiknak kedvez, és mi 
azt gondoljuk, hogy nem lehet a 14 éves gyerekeket erre használni, és a módosító arra irányul, 
hogy a tanműhely legyen az a hely, ahol a 9. évfolyamon elkezdheti a gyakorlati képzését a 
fiatal. Köszönöm szépen. (Közbeszólás.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. A javaslattevő véleményét szeretném tudni.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm… Az előterjesztő véleményét kérdeztem, a javaslat az Ágnesé. 

Ki kíván hozzászólni a javaslathoz? (Pánczél Károly Osztolykán Ágnesnek: A „tanműhely”-t 
tetszettek kivenni! - Jelzésre:) Máriusz, Gábor, Laci, ez a sorrend.  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én teljesen egyetértek azzal, amit Osztolykán Ágnes 

elmondott, csak az a baj, hogy a módosító javaslat… Hogyha Ágnes is figyelne… 
 
ELNÖK: Mondjad, Máriusz, mondjad! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha ezt a módosító javaslatot elfogadjuk, akkor 

pontosan az a veszély áll elő, amit Osztolykán Ágnes elmondott, illetve az, hogy benne van a 
törvényben, pontosan arról szól, hogy csak szakközépiskolában vagy konkrétan erre a célra 
kialakított tanműhelyben lehet a 9. évfolyamon gyakorlatot végezni. Ha ezt elhagyjuk, akkor 
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lehetne azt megtenni, hogy a multikhoz kávéfőzésre be lehetne vetni a 14 éveseket. Úgyhogy 
szerintem hogyha az Ágnes az érvelésével egyetért, akkor ezt… 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem figyeltem oda, hogy ez az elhagyását javasolja, 

bocsánat! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha az érveléseddel egyetértesz, Ágnes, akkor 

szerintem ezt a módosítót vond vissza.  
 
ELNÖK: Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, hogy Osztolykán 

Ágnes egy ugyanolyan felkiáltójelnek szánta ennek a bekezdésnek az elhagyását, tehát az erre 
tett javaslata igazából arra vonatkozik, hogy egészében nem ért egyet az előterjesztői 
koncepcióval. (Osztolykán Ágnes bólint.) Én is így gondolom, tehát a 9. évfolyamon 
mindenképpen iskolai keretek között, az iskolán belül kell megszervezni a kiskorúak 
gyakorlati képzését, ezért adtam be erre vonatkozóan két javaslatot én is, hogy akár 
választhassanak is. Itt Ágnes talán ugyanúgy felajánlhatná ennek a visszavonását, hogyha 
sikerül közös nevezőt kialakítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Osztolykán Ágnesnek:) Ráérsz majd a végén nyilatkozni erről. Kucsák 

László, aztán Ágnes.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Elhangzott már, köszönöm.  
 
ELNÖK: Jó. Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Maga a dolog, amit elmondtam, továbbra is áll. Az 

erre vonatkozó módosítási pontra ez az érvelés valóban nem volt jó, köszönöm, Máriusz, 
hogy ezt elmondtad. Igen, nem olvastam végig, csak hirtelen ideírtam az én gondolataimat. 
Arra vonatkozik ez a történet, hogy egyáltalán ne lehessen egy kilencedikes fiatalt ilyen 
helyzetbe hozni. És, igen, hogyha születik valamifajta megoldás, akkor természetesen 
visszavonom ezt a módosítót. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem a dolog érdeméhez, csak az érvelés mögötti világképhez: 

mielőtt idealizálnánk az iskolai tanműhelyek napi gyakorlatát legyünk óvatosan e tekintetben, 
kávét ott isznak (Derültség.), és mielőtt azt gondolnánk, hogy az Audinál van kávéfőzés, 
elmondom - kapaszkodj meg! -, hogy nincs, tehát senkinek nincs, nemhogy a tanoncnak 
nincs, a műhelyfőnöknek sincs, mert gézmaszkkal az arcuk előtt nem lehet kávézni. Tehát a 
multikat persze nem szeretjük, de nem arról híresek, hogy szalámis zsömléért lehet futkosni 
munkaidőben - nem lehet.  

Mehetünk tovább? (Kucsák László jelzésére:) Nem, nem lehet. Parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mégis csak hadd tegyek annyit 

hozzá, hogy természetesen nem túldimenzionálva valamelyik képzőhely-kategória 
jelentőségét és egyedüli nagyszerűségét ebben a kérdésben, ugyanakkor az, hogy iskolai 
tanműhelyekben tapasztalatot és korábban nyilván képesítést szerzett emberek végzik ezt a 
munkát, a különféle cégeknél, vállalatoknál pedig nyilvánvalóban a cégek által biztosított 
szakembergárda, ez is egy kérdéskör, amelyről szintén esett szó még korábban, a szakképzési 
törvény vitájában, egyébként a parlamenti vitájában is - ezt csak jelzem a magam részéről. És 
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mivel ez a megfogalmazás, amit Osztolykán Ágnes jegyez, arról szól, hogy az intézményi 
tanműhelyi képzési lehetőség ne szerepeljen a törvényben, ezt szerintem mindenféleképpen 
indokolt visszavonni. Nyilván ön dönti ezt el, de ez szerintem pontosan az ellenkezőjét 
szolgálja annak a célnak, amit korábban megbeszéltünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Ferenczi Gábor jelzésére:) A 8. pont mellett Gábor 

gyakorlatilag elmondta az érveit, de természetesen tiéd a szó mint javaslattevőé.  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Még annyi kiegészítésem lenne - azon túl, amit az 

előbb is említettem, hogy a kiskorúak esetében nem támogatható a részünkről a különböző 
gyáraknál történő gyakorlati képzés megszervezése -, hogy azt is aggályosnak tartjuk, hogy 
azok a szakemberek, akik ezeknél a cégeknél majd meg lesznek bízva a gyakorlati képzés 
lebonyolításával, nem rendelkeznek véleményünk szerint, vagy legalábbis nincsen garantálva, 
hogy rendelkeznének azokkal a pedagógiai ismeretekkel, amelyek mindenképpen szükségesek 
lennének ezeknek a tanulóknak az oktatásához. Ezen kívül pedig nem biztosított jogilag sem 
ezeknek a tanulóknak a testi, szellemi, erkölcsi nevelése, mivel annak idején nem került bele a 
szakképzési törvénybe az a törvényi garancia, amely ugyanazokat a felelősségeket hárította 
volna a cégekre, a gyakorlati képzést megszervező cégekre, mint amelyek egyébként egy 
oktatási intézmény vagy egy kollégium esetén érvényesülnek, miszerint hogyha belép egy 
tanuló az adott iskolába, akkor a tanuló testi épségéért az ott oktató tanárok, illetve az 
intézmény vezetője felel - ezt a cégeknél nem voltak hajlandóak beépíteni a szakképzési 
törvénybe. Így a gyakorlati képzésen semmilyen jogi felelőssége nincs az oktatásban ott részt 
vevő szakembereknek, illetve magának a cég vezetőségének sem. Már csak ezért sem 
támogatható tehát, hogy már a 9. évfolyamtól megköthető legyen a tanulói szerződés. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengeded, én is ugyanazzal a szónoki trükkel élek, 

mint te, hogy hozzászólok a tiédhez, és az enyém mellett érvelek, de előtte - mert elfelejtettem 
- megkérdezem az előterjesztő véleményét.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A problémákat tehát ugyanott látjuk, nem biztos, hogy 

ugyanúgy, de ugyanott látjuk. Erre kerestünk mi egy megoldást, és a 11-esben véltük 
felfedezni, mármint a 11. pont alatt benyújtott módosításban, amely a kormány számára ad 
felhatalmazást, hogy a részleteket, a követelményeket szabályozza. Itt egy szó a lényeg: hogy 
ezt egységesen kell megtenni, tehát minden tanműhelyre vonatkozóan egységes követelményt 
állapít meg. Nem lehet különbséget tenni a cég által működtetett tanműhely és a 
szakmunkásképző által működtetett tanműhely között, azaz ugyanolyan munkajogi, 
egészségvédelmi, pedagógiai, büntetőjogi - nem tudom, a megközelítések nyilván sorolhatók, 
egyszer végigvitattuk itt, hogy kártérítési felelősség meg mindenféle ügyek -, tehát e 
tekintetben ugyanaz a szabályozás legyen minden tanműhelyre. Ebben a módosító javaslatban 
ez az egy szó a lényeg: az „egységes” követelmények megállapítása. Hogy ezt hogyan szabja 
meg, azt pedig tényleg bízzuk arra a szabályozási szintre, hova valóban való, a 
kormányrendeletek szintjére! Ezt a problémát mi tehát így javasoljuk ha nem is kezelni, de 
legalább így mutatnánk irányt a kormány számára, hogy így kezelje. Ezzel érvelnék én a 11-
es mellett, így értelemszerűen a többi ellen, mert szerintünk ez egy megnyugtató vagy 
elegendő jogi szabályozás.  
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Azt a kérdést, hogy kilencedikes gyerek, tizedikes gyerek bemenjen-e a cég által 
szervezett gyakorlati képzésbe, vagy ne menjen be, a törvény vitájakor elkezdtük vitatni. 
Korábban csak 11-12. évfolyamon, az eredeti négyéves szakmunkásképzés második felében 
volt mód erre a tanulószerződéses formára, ha jól emlékszem. A hároméves szakképzés 
megvitatásakor hoztuk ezt lejjebb, és a 10. évfolyamtól tettük lehetővé. Azzal a 
megszorítással jelenik ez meg, a 9. évfolyamon, hogy ez speciálisan erre a célra létrehozott 
tanműhely keretében történhet, tehát a hentesüzletben nem, továbbra sem lehet. Lesz még 
persze majd olyan magyar kkv, amely azt mondja, hogy miért nem állíthatom az asztalhoz azt 
a szerencsétlen pincértanulót már 14 évesen, de nem állíthatja asztalhoz; egy tanműhelyben 
odaállíthatja, hogy gyakorolja, de élesben, a balatoni vendéglőbe nem lökheti ki 14 évesen, 
csak 15 vagy 16 évesen teheti ezt meg. Tehát tanműhely, mert azt gondoljuk, hogy vannak 
olyan tanműhelyek, amelyeket a cégek erre a célra hoznak létre, és azok akkor legalább olyan 
jók, egyesek szerint talán még jobbak is lehetnek, mint az iskola által létrehozott 
tanműhelyek. Ennyi, ami mögötte van.  

(Jelzésre:) Gábor, parancsolj, aztán Ágnes.  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Az elnök úr módosítója, a 11. módosító 

véleményem szerint mindenképpen támogatandó, és kérem is a bizottságot, hogy 
valamennyien támogassuk, hiszen ez egy előremozdulást jelent a szakképzési törvény 
jelenlegi formájához képest azzal, hogy igyekszik ugyanazokat a felelősségeket, illetve 
jogokat biztosítani mind a munkáltató, mind pedig a gyakorlati képzésben részt vevő tanulók 
számára, amelyek egyébként egy oktatási intézmény esetében fennállnak. De a 11. módosító 
nem rendezi azokat a problémákat, amelyeket én a 8. és a 9. módosítómban felvetek, ugyanis 
véleményünk szerint csak az lenne elfogadható, hogyha legalább 9. évfolyamon továbbra is 
csak és kizárólag iskolai kereteken belül történne a gyakorlati képzés. Az egyik 
módosítómban 10. évfolyamtól, a másik módosítómban pedig 11. évfolyamtól tenném csak 
lehetővé, hogy ezek a tanulók kikerüljenek a cégekhez. Ezt a részét nem rendezi nyilván, tehát 
én továbbra is fenntartanám, hogy ezt fontoljuk meg.  

Számunkra nyilván az lenne az ideális, hogyha továbbra is csak a 11. évfolyamtól 
lehetne cégeknél megszervezni a gyakorlati képzést, de, gondolom, nem sok esély van arra, 
hogy ez elfogadásra kerüljön, lévén hogy a duális képzésnek, amit önök erőltetnek, éppen az 
az egyik sarkalatos pontja, hogy cégeknél történjen a gyakorlati képzés. Mégis azt kérem, 
hogy ha nem is a 11. évfolyamtól, de legalább a 10. évfolyamtól legyen csak megszervezhető 
a gyakorlati képzés cégeknél, egyfajta kompromisszumként legalább ezt fogadjuk el! Tehát 
legalább a 9. évfolyamon tartsuk továbbra is a gyerekeket iskolai keretek között, hogy ott 
pedagógiai ismeretekkel rendelkező szakoktatók foglalkozzanak velük egy zárt közösségben, 
úgy, hogy a közismereti tantárgyakra megfelelő óraszám jut, és ezeket a gyerekeket fel lehet 
zárkóztatni, meg lehet alapozni a szakmai tudásukat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ágnes kért szót, utána Tamás következik. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én visszavonom, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszavonta. (Dr. Sós Tamásnak:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak pragmatikusan közelítenék, nem hosszan. Én úgy 

gondolom, hogy egyetlenegy gondolatra kellene fókuszálni ennél a kérdéskörnél, és hogyha 
itt a kristályosodási pont megvan abban, amit Pokorni úr javasol, én azt is el tudom képzelni. 
A lényeget ott látom, hogy előképzettség nélkül ne tudjon kikerülni közvetlenül a munka 
világába a fiatal, mert az kudarc kudarc hátán egyrészt neki, másrészt a cégnek. Erre kell tehát 
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egy megoldást találni, és ennek megfelelően én a magam részéről a kompromisszumokat el 
tudom képzelni. Itt a kulcs a tárca, abban az értelemben, hogy mondjuk az államtitkár úr ezt 
hogyan látja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kér még valaki szót? (Kucsák László jelzésére:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Talán annyit - nagyjából ezt folytatva tovább -, hogy 

akkor ez a bizonyos 11. javaslat, amit az elnök úr tett meg, adott esetben továbbgondolható 
abba az irányba is, amit Ferenczi Gábor firtat, hogy melyik évfolyamtól hogyan, hogyha a 
kormány vagy a tárca arra nézvést fogadókész lenne, hogy a tanműhely kialakítása, 
működtetése ügyében ezt a kérdéskört is kezelné, tehát hogy… 

 
ELNÖK: Én nem értem, Laci. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Hogy milyen kortól lépjen át az iskolai tanműhelyből 

oda. Tehát ha azt mondjuk, hogy a kormány ezt egységesen kezelje… (Osztolykán Ágnes 
közbeszól.) Azért csak végigmondom, Ágnes, a demokrácia jegyében ez, úgy gondolom, 
belefér - úgyis hiányolta, hogy korábban nem hallhatott minket. Tehát hogyha az egész 
működésre vonatkozóan egységes elveket igyekszik a kormány megfogalmazni, akkor 
szerintem - de a tárca képviselője vagy az elnök úr majd nyilván elmondja, hogy ez 
beleilleszthető-e -, ebben ez elvileg akár szerintem kezelhető is lenne, hogy nem egyszerűen 
csak a tanműhelyek kialakítása, működtetése, feltételrendszere, hogy milyen a fal, milyenek a 
méretek, miknek kell megfelelni, hanem az is, hogy hányadik évfolyamtól kerülhet át az 
iskolai tanműhelyből adott esetben a tanműhelyen kívüli képzőhelyhez vagy a céghez. Ez 
csak egy felvetés, hátha ezeket össze lehet vonni. Az érintettek majd nyilván nyilatkoznak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondatot hadd fűzzek hozzá én is! Én azt gondolom, 

Gábor, hogy ha egységes a tanműhelyekre vonatkozó szabályozás, akkor mindegy, hogy ki a 
gazdája annak a tanműhelynek: egyház, alapítvány, iskola, piaci cég vagy tiszk, ha ugyanazok 
a feltételek, szabályok vonatkoznak rájuk, akkor nem kell onnan kimenteni, attól függően, 
hogy az egyikben ilyen gazda alá, a másikban olyan gazda alá van rendelve a gyerek, ezért én 
így próbáltam megragadni a dolgot, tehát az egységes feltételek biztosításával.  

(Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes, sikerült kiprovokálnom a hozzászólást.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én csak kérdezni szeretnék. Ha azt mondjuk, hogy 

az egységes tanműhelyek, azok… 
 
ELNÖK: Egységesen szabályozott. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): …egységesen szabályozottak, akkor tulajdonképpen 

eltoljuk magunktól azt a kérdést, hogy már a 9. évfolyamon legyen egy ilyen nagyon sarkos 
gyakorlati orientáció?  

 
ELNÖK: Nem eltoljuk. Azt mondjuk, hogy igen, legyen. (Derültség.)  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Jó, de én azt mondom, hogy ne legyen. 

(Közbeszólások.) 
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ELNÖK: Ez a négyéves szakmunkásképzés, hároméves szakmunkásképzés vitája, 
amit elvesztettünk, egy hajóban ülve, de elvesztettünk néhány hónappal ezelőtt. (Révész 
Máriusz: Szavazzunk! - Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, aztán pontonként szavazunk. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Mindenképpen jó lenne, hogyha egységes lenne a 

szabályozás az iskolán belüli tanműhelyek, illetve a cégeknél megszervezett oktatás esetében, 
csak az a baj, hogy a szakképzési törvény jelenlegi szövegében számos ellentmondás 
olvasható, hiszen én beadtam annak idején egy módosítót, hogy csak és kizárólag pedagógiai 
végzettséggel rendelkező szakoktatók vehessenek részt a gyakorlati képzésben, és ez nem 
került elfogadásra. Jelenleg tehát a törvény lehetővé teszi, hogy a cégeknél pedagógiai 
ismeretek nélkül is lehessen gyerekeket oktatni, miközben az iskolákban pedig csak 
pedagógiai ismeretek birtokában lehet ezt megtenni - így nem tudjuk megvalósítani az 
egységes követelményeket. Illetőleg nem került bele az sem, hogy az oktatási intézményekre 
vonatkozó jogi felelősség megvalósuljon a cégeknél szervezett tanműhelyeknél is a felügyelet 
esetében. (Révész Máriusz: Elmondta a Zoli, hogy ezért kulcsszó az „egységes”!) Igen, de 
akkor módosítani kellene azt is, hogy a pedagógiai ismeretek mindegyik tanműhelyben 
szükségesek.  

 
ELNÖK: Vagy egyikben sem - úgy is lehet egységet teremteni.  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Hát, azért az elég elképesztő lenne, hogy a 

szakképzésben ne legyen szüksége egy oktatónak pedagógiai ismeretekre, de önökre bízom. 
 
ELNÖK: Jó. Mehetünk tovább, szavazhatunk pontonként? (Dr. Sós Tamás jelzésére:) 

Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnézést kérek! Én az elnök úr által elmondottakhoz 

kapcsolódok, aki úgy fogalmazott az Ágnes által elmondottakra reagálva, hogy az a hajó 
elment, és négyévesről háromévesre csökkent. Azt azért hadd mondjam már el - sajnos csak 
ide kell hoznom, mert hol mondjam el, ha nem ennél a napirendi pontnál -, hogy valójában az 
a munka nem lett elvégezve, hogy szakmánként meg kellett volna nézni egy komolyabb 
elemző munkával, hogy mit mennyi idő alatt kell képezni. Vannak szakmák, amelyeket, azt 
gondolom, lehet két-három év alatt képezni, van, amit négy év alatt lehet, van, amit érettségire 
építve kell oktatni. Ez a munka nem lett elvégezve, ezt azért el kell hogy mondjam, és ilyen 
értelemben ezt én egy jelentős visszalépésnek tartom. És abban az értelemben is - már 
bocsánat, és be fogom fejezni -, hogy a rugalmasságot, a sokszínűséget, azt az egymásra 
épültséget veszíti el a rendszer, és gyakorlatilag egy lemerevített rendszert épít ki. Ezt el 
kellett mondani, és azt mondom, hogy majd valamikor - mert úgy tűnik, most nem - ezt a 
kérdést, én úgy gondolom, csak elő kell majd egyszer újra venni.  

 
ELNÖK: Persze. Hogy érthető legyen: itt más a kormánypártok és az ellenzék 

pozíciója. Mi elfogadtuk ezt a törvényt, többségében elfogadtuk, és tartjuk magunkat hozzá, 
még akkor is, hogyha adott esetben személy szerint nem értünk vele egyet (Dr. Sós Tamás: 
Világos!), én például így vagyok vele, és én nem nyitom ki ezt a kérdést, mert elfogadom a 
többségem döntését. Nektek ezt nem kell elfogadnotok (Dr. Sós Tamás: De kénytelen vagyok 
elfogadni!), ti ellenzékben vagytok, ti olyan kérdést vettek fel, amilyet akartok; mi 
kormánypártiként nem vethetünk fel olyan kérdést, amit akarunk. A személyes pozíciók és a 
politikai pozíció itt különbséget jelent. Hozzáteszem: ugyanakkor az lenne a korrekt, hogyha a 
kormány sem vetné fel újból ezeket a kérdéseket, hogyha a képviselők tudomásul veszik, 
adott esetben lelkiismeretük… (Osztolykán Ágnes: Lenyelik.!) …lenyelik, akkor nem 
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szeretjük azt, hogyha három-négyhavonta a kormány megint előjön, és még egy kicsit beljebb 
akar menni azon a vonalon, amit mi már így is sokallunk. De ez egy zárójeles megjegyzés, be 
is zártam a zárójelet, inkább csak baráti piszkálódás volt.  

Úgy látom, hogy szavazhatunk.  
Kezdjük akkor a 7. ponttal! Az előterjesztőt kérdezem.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatta. A bizottságunkból ki támogatja? (Szavazás.) Hárman 

javasolják az elhagyást. Ki az, aki nem javasolja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki 
tartózkodott az ügyben? (Szavazás.) Három. Nincs meg az egyharmad, a bizottság nem 
támogatta.  

Ferenczi Gábor javaslata következik. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságból ki támogatja, szavazzon, aki mellette kíván szavazni! 

(Szavazás.) Három. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nem 
kapta meg az egyharmadot sem.  

Gábor másik javaslata ennek egy kicsit az alternatívája, ha jól értettem az érvelést, a 9. 
pontról van szó. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki mellette van? (Szavazás.) Három. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot sem.  
A 10. pont Kiss Péter, Gúr Nándor és társai javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki mellett kíván szavazni? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ellene van? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 11. pont Pokorni Zoltán javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja, de engedje meg, elnök úr, hogy elmondjam: alapvetően a céllal, hogy szigorúan 
kell szabályozni, hogy garanciák legyenek, és hogy a kormány kapjon erre mandátumot, azzal 
egyetértünk, ezért a benyújtott előterjesztés eredeti változata a felhatalmazó rendelkezések 
között tartalmaz egy felhatalmazást a kormány számára, hogy az ezekkel kapcsolatos, a 
tanműhellyel kapcsolatos feltételeket szabályozza. Tartalmában tehát igen, formailag azt 
gondoljuk, hogy itt még egyszer nem kell megismételni.  

 
ELNÖK: Ha megengedi, én pusztán egy ok miatt, egy szó miatt hoztam ide, ez pedig 

az „egységes” szó. Nem a felhatalmazás volt kétséges előttem, hanem az egységességre való 
instrukció kimondása.  

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatta.  
A 12. pont is erre vonatkozik. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki van mellette? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ki volt 
ellene? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta a 12-est.  

A másik nagyobb csoport következik a 13. ponttól, ezek a módosító javaslatok a 3. 
pontra, a (3) bekezdésre vonatkoznak. Nézzük át gyorsan ezeket! Ez a szintvizsga, igaz? 
(Közbeszólások: Igen.)  

Hadd kérdezzek az előterjesztőtől! Ha jól értem, a benyújtott javaslat, módosító 
javaslat kihúzza a szintvizsgát, azzal, hogy ha kilencedik indul, akkor nincs miről 
vizsgáztatni, tehát nem kell szintvizsga. De nem indul minden képzés tekintetében ezzel, ez 
csak egy lehetőség, ahol tizedikben indul a szakképzés, ott azért kell szintvizsga. Érthető a 
kérdésem, igaz? Nem húztuk ki, nem dobtuk ki véletlenül a fürdővízzel együtt a gyereket is? 
Merthogy nem lesz általános a kilencedik évfolyamon induló tanulószerződés, az iskolák 
többsége továbbra is a tizediktől fogja ezt szervezni, ott kell szintvizsgát csinálni a gyereknek, 
illetve ott van miről szintvizsgát csinálni. Ki tud erre nekem megnyugtatóan válaszolni? 
(Klész Tibor jelzésére:) Tessék, parancsolj! 

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Röviden: nem.  
 
ELNÖK: Nem dobtuk ki.  
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdés legeleje az volt, hogy 

nem került-e kidobásra. Itt csak a feltétel kerül ki a törvényből, de a törvényjavaslat végig is 
viszi ezt. Ahol szerepelt a tanulószerződés megkötésének a feltételeként a szintvizsga, az a 
fordulat került ki mindenhol a törvényből, hogy a tanulószerződés megkötésének feltételéül 
szolgáló szintvizsga, ahol pedig elő lett írva az, hogy a szintvizsga letétele feltétele a 
tanulószerződésnek, onnan is. A szintvizsga ettől függetlenül kötelező mindenkinek, és abban 
az időszakban teljesítendő, és ezzel függ össze az, ami a későbbiekben van benne, hogy 
beleszámít-e vagy nem számít bele a tanév teljesítésébe. Mivel ez egy „megfelelt”, „nem 
megfelelt” eredményű mérés, tehát leginkább a mérésértékeléshez lehetne hasonlítani, de 
annál valamivel azért másabb, ezért sem tud beleszámítani a tanuló év végi jegyébe, mert mi 
történik akkor, hogyha egy tanuló teljesíti a tanév összes követelményét, a tantárgyakat, de a 
szintvizsgája nem sikerül, akkor ezért megbuktatni, csak azért, hogy ne haladhasson tovább, 
nem lehet.  

 
ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Menjünk akkor tovább! 
A 13. és a 14. pontot egyben tudjuk vitatni. Ki kíván hozzászólni? (Ferenczi Gábor 

jelzésére:) Gábor, parancsolj! Én pedig átadom az ülés vezetését az alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Elnök úr, először megijedtem, hogy nem szerepel az 

ajánlásban a módosító javaslatom, aztán kiderült, hogy az MSZP-s javaslattal ezek szerint 
teljesen egybecseng, tehát itt találom a sajátomat is. Azért itt vitatkoznék az előterjesztői 
oldallal… 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Melyik a tiéd? (Dúró Dóra: A 14-es.) 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): A 14-eshez szólnék hozzá?  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Az nem a tiéd?  
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POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): De, csak hozzá van csapva, nem?  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): „…, valamint Ferenczi Gábor”.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ja, „…, valamint Ferenczi Gábor”.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Együtt csinálták!  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Igen, nemzeti szocialista koalíció van. (Derültség.)  
 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): Az ironikus megjegyzéseket tartogassa mindenki 

későbbre! (Pokorni Zoltán távozik.) 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én tehát vitatkoznék az előterjesztői oldallal, mert ha 

egy tanuló meg tudja csinálni év végén az összes tantárgyat, és emellett a szintvizsgája nem 
sikerül, akkor ott valami komoly probléma van vagy az osztályozással, vagy az oktatókkal, 
vagy - nem tudom - az objektivitással. Pedagógusként azt gondolom, hogy ha egy tanuló 
minden tantárgyból megfelelően tud teljesíteni, akkor hogyha közben beiktatunk egy szűrőt, 
jelen esetben egy szintvizsgát, amely - véleményem szerint - egy objektív mérője lehet a 
tanuló haladásának, akkor ez számunkra is tájékoztatást ad arról, hogy megfelelő irányba 
halad-e, képes-e teljesíteni az elvárásokat, illetőleg hogy a következő évfolyamon is helyt tud-
e állni. Hogyha még ezt a szűrőt is kiiktatjuk a rendszerből, akkor, én azt gondolom, ez 
mindenképpen a minőségi oktatás kárára megy. Én is azt szeretném tehát tisztelettel kérni, 
hogy a továbbiakban is hagyjuk meg a szintvizsgának azt a szerepét, amit eddig is betöltött, 
tehát legyen továbbra is egy objektív mérőeszköz, aminek meghagyjuk az értékét azzal, hogy 
az ott szerzett, elért eredmények a továbbiakban is beleszámítanak a tanuló év végi 
osztályzatába. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet 

nem látok.  
Akkor a 13. ajánlási pontról szavazunk.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, 

ki támogatja a 13. pontot. (Szavazás.) Négy igent láttam. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. Köszönöm szépen.  

A 14. pont következik. Ha jól értettem, Gábor, az előbb ehhez is hozzászólt, ugye? 
(Ferenczi Gábor: Igen.) Van-e bárkinek még esetleg észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) 
Akkor szavazunk. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 15. pontnál tartunk. Van-e bárkinek hozzászólása, kérdése? (Senki nem jelentkezik.) 
Az előterjesztőt kérdezem.  
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KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 16. pontnál tartunk, amely Osztolykán képviselő asszony javaslata. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Az előterjesztőt 
kérdezem.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja a 16. pontot? 

(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 17. ajánlási pontnál tartunk. Van-e bárkinek kérdése, megjegyzése, észrevétele? 
(Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztőt kérdezem.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 18. ajánlási pont következik. Van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

A 19. pont Kara Ákos képviselő úr javaslata. (Révész Máriusz: Összefügg a 20-assal!) 
Igen, összefügg a 20-assal - elnézést! -, tehát ha bárkinek kérdése, észrevétele, megjegyzése 
van, akkor ennek a figyelembevételével kéretik ezt megtenni. Kíván-e valaki ehhez 
hozzászólni? (Jelzésre:) Sós képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én az iránt érdeklődöm, hogy egy bizonyos fokig egy 

beismerés ez a módosító, mert ahogy látom, biztos, hogy képviselőtársunk komoly segítséget 
kapott ehhez a szaktárcától, ilyen értelemben bizonyos fokig, azt gondolom, tükröződik benne 
a szaktárca véleménye is. Akár amikor tavaly a koncepcióról vitáztunk, akár törvény 
decemberi elfogadásakor felhívtuk a figyelmet, azt gondolom, mind a két oldal, a szakmai 
terület részéről, hogy komoly gondok vannak az ütemezésnél. Tehát az ütemezésnél gondok 
vannak, azt kell mondjam - nem megyek bele a részletekbe -, hogy egy biztos pont van a 
rendszer egészében: a bizonytalanság, ez a viszonyítási pont. Bárkit kérdezünk, aki a 
rendszerben van, nagyfokú bizonytalanság van. Ezek, amik most szerepelnek itt, nagy 
valószínűséggel - ahogy gondolom - elfogadásra kerülnek, ez beismerése annak, hogy a 
korábban betervezetteket nem tudjuk teljesíteni, nem tudják teljesíteni, illetve a decemberi 
elfogadás is azt mutatja, hogy nem volt alaposan körbejárva, mert hiszen most is 
hozzányúlunk a törvényhez. Nekem tehát aggodalmam gyakorlatilag itt van.  
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A kérdésem is konkrét: hogy ami itt leírásra kerül, azt lehet teljesíteni, úgy, ahogy itt 
az szerepel? Erről mi a szaktárca véleménye?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor megadom a szót az előterjesztőnek, tessék parancsolni! 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is egy olyan kérdés volt, 

amelyre lehet röviden válaszolni: igennel. Ha hosszabban is lehetőségem van elmondani, 
akkor annyit, hogy ez a módosító természetesen pont azt a célt szolgálja, hogy minden 
törvény, főleg egy átfogó, részletes, tartalmilag is, hosszában is egy dupla olyan hosszúságú 
törvény, mint amilyen az elődje volt, nagyon-nagyon sok szabályozási kérdést tartalmaz, 
amelyek egymással nagyon komplex módon összefüggenek. Ez a három dolog - mert igazából 
ebből a módosítóból három dolog jön elő: az elektronikustörzslap-megküldésre vonatkozó 
szabály, a szakmaszerkezeti döntés és a kerettantervekkel kapcsolatos rendelkezés - ezzel fog 
teljes mértékben pontossá és szabályozottá válni. Természetesen egy ilyen nagy törvénynél 
előfordul az, hogy vannak olyan részek, amelyeket pontosítani kell, de így, ahogy a 
javaslatban szerepel, ez szakmailag - ezt én és tárca határozottan tudja mondani - 
megvalósítható, sőt így lesz a vizsgaszervezőknek, az iskoláknak, az intézményeknek 
teljesíthető és megvalósítható, ezért van rá szükség. Ez óhatatlan egy ekkora törvénynél, 
úgyhogy ezért tud a kormány, a kormány képviselője ezzel egyetérteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor egyúttal azt a választ is megkaptuk, hogy 

támogatja-e a kormány, és ha jól értettem, akkor a 19. és a 20. pontra egyaránt vonatkozik a 
támogatás. (Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, ezekhez van még kérdés? Tessék parancsolni! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Egy nagyon rövid gondolat. Arra kérem a tisztelt 

bizottságot, hogy ezt a két módosítást ne támogassa, és helyette az én módosító javaslatomat 
támogassa, amely egy évvel, tehát 2013. szeptember 1-jéig eltolná ennek az előterjesztésnek a 
hatálybalépését. Ugyanis úgy érezzük, hogy az a négy hónap, ami lényegében szeptember 1-
jéig rendelkezésre áll, rendkívül kevés ahhoz, hogy a kerettanterveket is, illetve minden egyéb 
szükséges lépést bevezessünk, ahogy egyébként magának a szakképzési törvénynek a 
bevezetése is elhamarkodott és átgondolatlan véleményünk szerint. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzékelem, hogy szavazhatunk. Az előterjesztő a 19. 

és a 20. pontot is támogatta, és mivel összefüggnek, javaslom, hogy egyben szavazzunk a 
kettőről. Ki az, aki ezt a két pontot támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat. A bizottság támogatta, köszönöm szépen. A 19. és a 20. pontról tehát együtt 
szavaztunk.  

A 21. pont következik. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Mi az 
előterjesztőt álláspontja.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy. Egyharmad sem 

támogatta. Köszönöm szépen.  
A 22. pontnál tartunk. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Bocsánat, van-e bárkinek esetleg hozzászólása? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Egyharmad sem 
támogatja.  

A 23. pont következik. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Az 
előterjesztő álláspontját szeretném megkérdezni.  

 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy. A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 24. sorszámú javaslatnál tartunk. Észrevétel, kérdés van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincsen. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja a 24. pontot? (Szavazás.) Három igen. 

A bizottság egyharmada sem támogatta.  
Ezzel a módosító javaslatok végére értünk, köszönjük szépen. A szakképzésről szóló 

napirendi pont végére érkeztünk.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
T/6903. számú törvényjavaslat (Tárgysorozatba-vétel és általános vita) 

A következő napirendi pont a felsőoktatásról szóló előterjesztésnek a tárgysorozatba-
vétele. Szili Katalin, Ivády Gábor és Molnár Oszkár független képviselők javaslatáról van szó. 
Az előterjesztők részéről van-e itt valaki? (Senki nem jelentkezik.) Nincs senki. A tárca 
részéről, úgy látom, van jelenlévő. Tisztelettel megkérem a tárca képviselőit, hogy foglaljanak 
helyet az asztalnál. (Megtörténik.) Az előterjesztő álláspontját nélkülözni leszünk 
kénytelenek, ellenben a tárca el tudja mondani a maga álláspontját. Jelen esetben, mivel nincs 
itt az előterjesztő, eltekintünk a szóbeli kiegészítéstől, mert olyat értelemszerűen nem tudunk 
kapni, úgyhogy csak azt kérdezem, hogy a tárca részéről mi az álláspontjuk ezen képviselői 
indítvány kapcsán.  

 
 
SZÖVÉNYI ZSOLT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem fogadja el.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e bárkinek észrevétele, kérdése, felvetése? 

(Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor viszont szavazunk.  

Határozathozatal 

A tárgysorozatba-vételről van szó, amiből ennek megfelelőn az is következik, hogy 
általános vitára alkalmas-e vagy sem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Akkor 
viszont nem vettük tárgysorozatba, mert ez kevés hozzá… (Révész Máriusz: Tartsunk 
ellenpróbát is!) Természetesen kérünk ellenpróbát is. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 
Egy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta.  

Köszönjük szépen a jelenlétet. Ennek a napirendi pontnak is a végére érkeztünk.  

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló J/6926. számú 
jelentés (Általános vita) 

A következő napirendi pontunk a… (Zaj.) - egy kis türelmet kérek szépen! - … a 
nemzeti éghajlat-változási programról szóló jelentés. Ha minden igaz, akkor dr. Pőcze 
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Orsolya helyettes államtitkár és Szabó Kinga referens van jelen. Jól mondom? (Bólogatások.) 
Köszönöm szépen.  

Ez egy jelentés. Tisztelettel megadom a szót az előterjesztők részére, hogy egy rövid 
kiegészítést tegyenek. A vége vonatkozik ránk, mármint az tartozik a bizottság hatáskörébe a 
jelentésből. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Pőcze Orsolya (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. PŐCZE ORSOLYA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 
idő rövidségére tekintettel megpróbálom valóban nagyon röviden összefoglalni. Egy 2010-es 
kormányhatározat végrehajtásáról van szó. Ez a kormányhatározat előírta, hogy a nemzeti 
éghajlat-változási programnak a végrehajtásáról az Országgyűlés számára készítsen a 
kormány egy jelentést - ezt a jelentést készítettük mi el. Itt nyilvánvalóan múltbeli tények 
számbavételéről és értékeléséről van szó.  

Három fő területet érintett ez a nemzeti éghajlat-változási program: a mitigáció, az 
adaptáció és a szemléletformálás területét. A bizottságot a szemléletformálás tekintetében 
érintették azok a programok, amelyeket számba vettünk. Olyan programokról van szó, 
amelyek nem kifejezetten a NÉP végrehajtásához kapcsolódtak, hanem egyébként is 
meghirdetett programok voltak. Valójában - mivel múltbeli kérdésekről van szó, ezeket nem 
tudtuk vagy nyilván nem lehet befolyásolni - javító intézkedéseket határoztunk meg a magunk 
számára. A jövőben szeretnénk olyan indikátorokat kidolgozni, amelyekkel sokkal 
egyértelműbben lehet a programok monitorozását és értékelését elvégezni.  

Nem tudom, hogy az oktatásra vonatkozóan szükséges-e részletesen ismertetni a 
jelentésben foglaltakat; azt a tisztelt bizottság nyilván meg tudta nézni, és el tudta olvasni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Hiller 

képviselő úr, tessék parancsolni! 
 

Kérdések, válaszok 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Államtitkár Asszony! Azt szeretném 
megkérdezni, hogy a jelen előterjesztés azon az államtitkárságon történt-e, ahol a 
minisztériumon belül a hamisítási botrány van. Ehhez az előterjesztéshez vagy az ezen 
előterjesztéshez tartozó bármely háttértanulmány érintett-e ebben a kérdésben?  

 
DR. PŐCZE ORSOLYA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, egyértelműen 

nem. Az államtitkárság ugyanaz, de nem érintettek olyan emberek, akik potenciálisan 
érintettek lehetnek a másik témában.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel, kérdés? (Senki nem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést.  

Határozathozatal 

A jelentés általános vitára való alkalmasságáról kell szavaznunk. Ki az, aki általános 
vitára alkalmasnak találja a jelentést? (Szavazás.) Úgy tapasztalom, hogy ez egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Köszönöm a jelenlétet is.  
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Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek bármiféle észrevétele, kérdése? (Senki nem 
jelentkezik. - Révész Máriusz: Most tegye meg, vagy hallgassa el örökre! - Derültség.) Így 
van.  

Köszönöm szépen, akkor a bizottsági ülést bezárjuk. Köszönöm a jelenlétet. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


