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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Tájékoztató az Országos Képzési Jegyzék átalakításáról  
Előadó: dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Pósán László (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Soós László szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kérem a képviselő urakat, hogy foglaljanak helyet. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Két napirendi pontunk van. Az egyik a 
költségvetés, a másik pedig az OKJ. A költségvetéshez 15 darab kapcsolódó módosító 
javaslat érkezett, de ezek egyike sem tartozik a bizottság tárgykörébe. Ha valaki mégis úgy 
ítéli meg, hogy a bizottságunk tárgyalja meg valamelyiket, kérem, hogy jelezze! (Nincs 
jelzés.) Ilyen jelzést nem látok, az első napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató az Országos Képzési Jegyzék átalakításáról 

A második napirendi pont következik: az Országos Képzési Jegyzék átalakításáról 
szóló tájékoztató. A bizottság arra kérte a kormányt, hogy nyújtson erről tájékoztatót. 

Kaptunk egy írásos anyagot, ez megjelent mindenkinek a gépén. Tehát a képviselő 
hölgyek és urak ezt az anyagot ismerhetik, mindazonáltal szerintem nem lenne fölösleges, ha 
röviden ezt a tájékoztató anyagot összefoglalnák. 

Tisztelettel köszöntöm Odrobina László főosztályvezető urat és Soós László szakmai 
tanácsadó urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Parancsoljatok! 

Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogy az anyagban szerepel, amit átküldtünk a bizottság 
számára, az OKJ átalakítása fontos pontja volt a tavaly májusban elfogadott 
kormányhatározatnak, melynek értelmében a 2007 óta fennálló moduláris OKJ 
tapasztalataiból kiindulva jobban kell ezeket igazítani a munkaerőpiac igényeihez. 

Négy év tapasztalat állt tehát rendelkezésünkre, amikor a munkának nekikezdtünk 
2011 őszén. 

A cél, ahogy mondtam, a munkaerőpiacnak való nagyobb megfelelés elérése volt. 
Ennek érdekében az elsődleges átalakítási cél a szélesebb, több szakmai és tevékenységi kört 
átfogó szakmák kialakítása volt, illetőleg a párhuzamosságok, átfedések megszüntetése. Úgy 
gondoljuk ugyanis, hogy a szakképzés irányításának, tudniillik annak, hogy milyen szakmát 
tanuljanak a fiatalok, és hogy mire van szüksége a munkaerőpiacnak, ennek kétféle módja van 
a kutatások szerint egyértelműen. Egyrészt hogy mindenféle bizottságok kutatások, 
elemzések, statisztikák alapján megállapítják, hogy mire van szüksége az országnak a 
következő 1-2-3-4, iksz évben, a másik pedig az - ez mindig bizonytalan, hogy sikerül-e 
megállapítanunk a szükségleteket -, hogy ha a szakmákat minél szélesebbre nyitjuk. Ha 
szélesebb körben tudnak a diákok, a végzettek elhelyezkedni, akkor jobban van esély arra, 
hogy a munkaerőpiac kívánalmainak megfeleljenek. 

Tehát a kiindulópontunk ez volt, amikor az új OKJ kialakítását elkezdtük. 
Egy másik fontos szempont volt a rugalmasság kialakítása, illetőleg a mondjuk úgy, 

hogy egy pályaív kialakítása, amelynek az értelmében több, korábban nem létező ráépülést 
alkottunk meg, melynek eredményeként a szakmunkásoknak, a szakiskolai végzettséggel 
rendelkező diákoknak egy olyan lehetősége nyílt, hogy iskolai rendszerben, államilag 
finanszírozott formában továbbtanulhatnak, specializálódhatnak. Mondok egy példát: ha 
valaki lovász szakmát végez az új OKJ szerint, akkor továbbmehet belovaglónak vagy pedig 
patkolókovácsnak, mind a kettő a szakmai továbblépésre ad lehetőséget államilag 
finanszírozott formában. Ez csak egy példa volt. 
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Tehát a lényeg az átalakítás során az MKIK kezében volt, amely több mint 120 
különböző gazdasági szereplőt, szövetséget vont be az átalakítás munkáiba. Konferenciák 
szerveződtek, egyeztetések szerveződtek, és ennek eredményeként jött ki az az új OKJ, amely 
végül is 6-án, tehát pénteken jelent meg, és amiben a korábbi 1300 kimenet helyett kevesebb 
mint a felére csökkent a kimenetek száma. Az iskolarendszerű szakmák száma is csökkent, 
ezzel biztosítva annak a lehetőséget, hogy – ahogy mondtam – szélesebb alapozású szakmák 
jöjjenek létre. 

Nem tudom, hány percem van, mert tudok beszélni órákat, ha kell. (Dr. Hiller István. 
Szeretnénk is! – Derültség.)  

 
ELNÖK: Pont van 90 percünk, tehát szerintem még szívesen hallgatjuk, vagy ha úgy 

gondolod, hogy ennyi elég és a képviselő hölgyek és urak kérdezzenek, az is jó. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor 

még egy kicsit beszélnék a struktúráról. 
A struktúra tekintetében fontos, hogy egy új számozást alakítottunk ki a két szakmai 

szint, a 30-as és az 50-es szintek tekintetében. Kialakításra került az 51, 52, 53, 54, 55, és 
ugyanez a 30-asban is, 31, 32, 33, 34, 35. Ennek a lényege az volt, hogy világosan 
kategorizáljuk be, hogy melyik szakma milyen szintet jelent. 

A második számon 4-essel végződőek az iskolarendszerű, széles alapozású szakmák. 
Világos lesz innentől kezdve, hogy ami 4-esre végződik, azok a széles alapozású, döntően az 
iskolarendszerben oktatható szakmák. Ez nem jelenti azt, hogy csak iskolarendszerben 
oktathatóak, ugyanakkor elsősorban ott kívánjuk ezeket oktatni. 

Az 1-es, 2-es, 3-as közül pedig az 1-es a rész-szakképesítések rendszerét jelenti, a 2-es 
és a 3-as pedig az iskolarendszeren kívül oktatható szakmákat, alapszakmát, illetve 
ráépüléseket jelenti. 

Az OKJ-val kapcsolatban említést kell tenni még az úgynevezett VM-es szakmákról, 
ugyanis a törvény lehetőséget ad arra, hogy a VM által fenntartott iskolákban bizonyos OKJ-
ban nevesített szakmák kizárólagosan kerüljenek oktatásra, illetőleg azon iskolákban kerülhet 
még ilyenre sor, amelyekkel a VM erre vonatkozóan megállapodást kötött. Ez a lista szintén 
mellékletként szerepel az OKJ-ban. Ez úgy néz ki, hogy az agrárszakmák teljes egészében 
idetartoznak, az élelmiszer-ipari szakmák közül pedig kettő kivételével minden más. Ez a 
kettő a pék és a hentes, így egyszerűsítve mondom a nevüket, mert nem ez a pontos neve, de 
ez a közkeletű neve. Ez a két szakma az, amelyik megmaradt olyan szakmaként, amelyet 
nemcsak a VM iskoláiban, vagy pedig a VM engedélyével lehet oktatni. 

Ezen kívül kialakításra került egy hagyományőrző, művészeti jegyzék úgymond, 
amely az EMMI kérésére külön tartalmazza ezeket a szakmákat. Ez tehát nagyjából az, amit 
azt gondolom, hogy el tudok mondani, és ha kérdés van, akkor nyilvánvalóan tudok rá 
válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő hölgyeké és uraké a szó! Sós Tamás kérte, 

hogy tárgyaljuk meg, így övé az elsőbbség. Parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy erre most sor kerül, elnök úrnak, illetve a bizottság tagjainak, és köszönöm 
Odrobina úrnak, Soós úrnak, hogy részt vesznek ezen a bizottsági ülésen. 

Odrobina úr már kellő politikussággal utalt rá, hogy ez már egy elfogadott OKJ, tehát 
gondolom, a dolgok optikáját javította volna, ha a kormányülés előtt kerül sor egy ilyen 
bizottsági ülésre. De örülök annak, hogy itt lehetőség nyílik erről beszélni. 
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Az első kérdésem arra irányul, hogy hogyan ítélik meg azt, az az anyag van nálam 
először letöltve, ami június 6-án került ki, május 26-ai dátummal a Nemzetgazdasági 
Minisztérium honlapjára, majd utána úgy tudom, hogy özönlöttek befelé az észrevételek a 
különböző szakképzők részéről. Tehát hogy ahhoz képest, ami ott leírásra került, és amiről 
most Odrobina úr szólt, hogy mennyi volt a változás, mit fogadtak be? Tudom, hogy volt a 
nagyobb képzőkkel egyeztetés a múlt hónap vége felé, e hónapban, tudomásom szerint az 
óraszámban volt komolyabb vita. Tehát ez lett volna az első kérdésem. 

Tehát valójában a kérdéseim alapvetően tartalmiak, formaiak, olyan vonatkozásban is, 
hogy szokás szerint fel lehet tennem a következő kérdést, hogy milyen típusú szakmai 
tanulmányok születtek. Önök 100 szakértőről beszélnek, gyökeresen akarják átalakítani ezt a 
rendszert, de tudjuk jól, hogy 2004-2006 között pedig ettől nagyságrendileg nagyobb munkát 
végeztek el. Én nem mondom azt, hogy az akkori moduláris rendszer, mert tudjuk jól - itt is 
beszéltünk róla és különböző fórumokon is -, hogy a vizsgáztatásnál voltak annak bonyolult 
elemei, tehát én nem vitatom, hogy azon bizonyos korrekciókat végre kellett hajtani, viszont 
ma úgy tűnik, nem ismerve precízen a részleteket, hogy gyakorlatilag elég radikálisan 
lecsökkentették, a felére a szakmákat. Ilyen vonatkozásban milyen elemzésre építettek, tehát 
mi alapján történtek ezek? Mert ha már ott van egy szakma, az úgy gondolom, nem viszi a 
pénzt, ha azt nem képezünk, és tulajdonképpen ami bonyolult, az nem biztos, hogy mindig 
rossz, lehet, hogy azon lehet egyszerűsíteni. Nekem az tűnt fel, hogy önök az érvelésben, 
ebben az anyagban legalább három helyen az egyszerűsítést mondják, közben pedig nem 
vagyok benne biztos, hogy ez tartalmilag is jobb, mert azt gondolom, hogy ami 2004-2006 
között elvégzésre került a moduláris rendszernél, az azért egy korszerű rendszer, még akkor 
is, ha azt folyamatosan korszerűsíteni kell. 

Van egy olyan kérdésem, ami arra irányul, hogy önök utalnak rá, hogy amikor a 
magyar képesítési keretrendszer meglesz, akkor ezt az OKJ-t újra kell dolgozni. Két év telt el 
a kormányzás óta, és gyakorlatilag ez az egész OKJ a koncepcióban került meghatározásra, 
mint ahogy főosztályvezető úr utalt rá. Az én kérdésem arra irányul, hogy ez két év volt, és 
miért nem volt arra idő, vagy miért nem lett volna szerencsésebb, ha a magyar képesítési 
keretrendszerrel egy időben történik, mert ha most jól figyelem, akkor újra át kell majd 
dolgozni az OKJ-t annak a képesítési keretrendszernek megfelelően. Tehát ebben is látok egy 
ellentmondást. 

Biztos vagyok benne, hogy Soós úrnak, amikor az egyeztetések voltak, akkor a 
különböző szakmai szervezetek felvetették, hogy az előzetes tudás beszámítása úgy tűnik, 
hogy itt nem olyan súllyal szerepelt, sőt ezt többen kifogásolták. Ráadásul nem egyszerűsít ez 
a rendszer. Tehát nem tudom, hogy a végső változatban erre tudtak-e valamilyen megoldást 
találni, mert úgy gondolom, hogy az élethosszig tartó tanulásnak is bizonyos szempontból ez 
ellentmond, és a végső anyagot nem ismerve részletesen, de azt gondolom, hogy ezek olyan 
kérdések, amire fontos, hogy választ kapjunk. 

Nagyon sok mindenről lehetne szólni, nem akarom itt az időt rabolni, amit még talán 
szeretnék szóba hozni, hogy milyennek ítélik meg ennek a bevezetését, mennyire van ez 
előkészítve? Konkrétan a szakmai vizsgakövetelményekre gondolok, mert ez ugyanúgy fontos 
lenne, hogy ezt is lássuk, és a különböző egyeztető fórumokon, amelyek voltak az elmúlt 
héten is, a résztvevők azt feltételezik, hogy valójában nem készülnek el időre a szakmai 
vizsgakövetelmények. Akkor ugyanaz lesz, mint egy esztendővel ezelőtt, és most már a 
nyárban elég szépen benne vagyunk, úgy mentek el a pedagógusok, az oktatók szabadságra, 
hogy sok mindent nem látnak a következő időszakból. 

Ebből adódóan születik egy döntés, és tulajdonképpen a régi rendszerek is továbbra is 
érvényben maradnak. Tehát én itt próbáltam ezeket az ellentmondásokat felvetni, azt kérem, 
hogy erre legyenek szívesek válaszolni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor kért szót, utána Révész Máriusz! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Lehet, hogy én nem leszek túlságosan 

népszerű, ugyanis én az egész alapkoncepciót vitatnám, tehát az egész szakképzési 
alapkoncepciót. Itt a tájékoztatóban olvashatjuk, hogy célként jelölik meg, hogy a 
foglalkoztathatóság azáltal legyen növelhető, hogy ezeket a szakmákat lényegében 
felületesebben fogják oktatni. Tehát a minőség helyett úgy érzem, hogy inkább a mennyiség 
kerül ismét előtérbe azáltal, hogy szakmacsoportok kerülnek oktatásra, nem megyünk majd 
bele egy szakma mélységeibe.  

Én itt arra a veszélyre hívnám fel a figyelmet, ami lényegében összefügg a munka 
törvénykönyvével, amit nyugodtan nevezhetünk rabszolgamunka törvénykönyvnek, hiszen 
ezzel a koncepcióval lényegében az a cél – én legalábbis úgy érzem -, hogy azok a tanulók, 
akik kikerülnek majd a szakképzésből, mivel csak egy felületes tudással fognak rendelkezni 
az adott szakterületeken, semmi másra nem lesznek alkalmasak, minthogy a kék csavart a kék 
dobozba, a pirosat pedig a pirosba, és majd dolgozhatnak minimálbérért a multinacionális 
vállalatoknál. 

Tehát a foglalkoztathatóság lehetséges, hogy mennyiségi alapon javul, de úgy 
gondolom, hogy itt a minőség irányába kellene inkább elmenni, hogy valóban képzett 
munkaerő kerüljön ki a munkaerőpiacra.  

A másik a költséghatékonyság, mint célkitűzés. Megint azt érzem, hogy itt a 
racionalizálás mögött megint az húzódik meg, hogy a szakképzésből igyekeznek újabb 
pénzeket kivonni, mint ahogy tapasztaltuk azt a szakképzési törvény elfogadása óta is, hiszen 
év közben vonták meg a normatívákat az egyes szakmáknál. Aztán azt is aggályosnak tartom, 
hogy véleményem szerint először kellett volna a képzési jegyzéket megalkotni, és utána lett 
volna értelme a szakképzési törvényről beszélni, hiszen hogyan beszélhetünk a „hogyan” 
kérdéséről, hogyan beszélhetünk érdemben a szakképzési törvényről, ha nem tudjuk, hogy 
egyáltalán mely szakmákat fogunk tanítani. 

A másik, amit Sós képviselő úr is jelzett, hogy a szakmák számát lényegében a felére 
csökkentik, de én azért szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán hol és mikor lesz 
hozzáférhető ez az Országos Képzési Jegyzék, hogy konkrétan mely szakmák fognak ebbe 
bekerülni? 

A szakmai és vizsgakövetelmények kérdése pedig szintén aggályos. Most szeptember 
1-jétől lényegében a kormányrendelet már hatályba lép, úgy, hogy valójában magának az 
Országos Képzési Jegyzéknek a konkrét tartalmát sem ismerjük, nemhogy a szakmai és 
vizsgakövetelményekről tudhatnánk konkrétumokat. 

Félek, hogy megint az fog itt előfordulni, mint amit néhány éve folyamatosan 
tapasztaltunk, hogy már folyamatban lévő szakmáknál a pedagógusok tanév közben dolgozták 
ki a vizsgakövetelményeket. Tehát szeretnék én is ezekre a kérdésekre választ kapni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én régóta készülök egy írásbeli kérdés benyújtására, 

már legalább két éve, csak mindig valami felülírja, de most megragadom az alkalmat. 
A sportoktató, mint szakképesítés. Az a nagyon furcsa helyzet alakult ki, hogy ennél a 

szakmánál együtt képeznek mindenkit az előző nagy összevonás áldásos eredménye 
következtében. Együtt ül benn a TF-en a kosárlabda-oktató, a síoktató, a sakkoktató és a 
bokszoktató témában magát továbbképezni akaró, és próbálnak egy közös elméletet beönteni 
a fejükbe. 
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Lelkesen rajzol mindenki egyébként pálcikaembereket meg ami kell, hiszen meg kell 
szerezni a képzettséget, csak mondjuk egy sakkoktatónak viszonylag kevés értelme van ennek 
a tevékenységnek. Ráadásul én értem azt a célt, hogy bizonyos szakmáknál egy széles alapot 
adjunk, ha tovább is megy, specializálódik az egyik irányba, és mondjuk az élet úgy hozza, 
hogy váltani kell, akkor a széles alapra való tekintettel át tudjon egy másik területre is 
lavírozni az élete folyamán. 

Azt viszont azért be kell látni, illetve ha valaki nem tudná, azt elmondom, hogy 
viszonylag kicsi a valószínűsége, hogy bokszból ilyen típusú szakképesítést szerző emberből 
hirtelen sakkoktató válik vagy a kosárlabdázóból jégkorongos. Tehát ennek a képzésnek így 
azt kell mondanom, hogy az égvilágon semmi értelme. 

Tehát ha itt költséghatékonyságot nézünk, akkor ezt a területet szerintem nagyon 
alaposan át kell gondolni, és valahogy meg kell oldani, hogy itt értelmes tevékenység folyjon 
azoknál, akik egy ilyen típusú képzésre beiratkoznak, mert ami most van, az katasztrófa, és 
egyébként ebben gyakorlatilag minden sportág képviselői, akivel beszéltem, egyetértettek, 
hogy ez így tarthatatlan és értelmetlen. Miközben egyébként a célt értem, hogy miért sikerült 
ezt így összevonni néhány évvel ezelőtt, de ez a rendszer így teljesen rossz és értelmetlen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Nekem van egy kérdésem. 

1200-ból kevesebb mint a fele, tehát nagyobb fogalmi halmazok jönnek létre. A kérdés az, 
amit Ferenczi Gábor tett fel, hogy akkor nagyobb területet oktatunk a diákoknak vagy sem? 
Ha nagyobb területet oktatunk, akkor fennáll Gábor kérdésének a jogossága, hogy 
felületesebbek leszünk vagy okosabbak a gyerekek, gyorsabbak a tanárok, vagy több időnk 
van, vagy hosszabb a tanév vagy a tanítási nap hossza? 

Miközben tudjuk, hogy csökkentjük egyharmadával a szakképzési időt. Ezen belül 
persze a szakképzésre koncentrálót nem, az maradt ugyanannyi, csak a közismeretit feleztük 
le. De az idő nem több, hanem kevesebb. 

Ha az alapkérdésre visszatérünk, hogy nem oktatunk nagyobb területet, tehát a gyerek 
számára nem kerül a fejébe több ismeret, akkor miért csináljuk? Akkor is lehet erre még 
értelmes válasz természetesen, mert az intézményi működés, racionalizálás szempontjából 
ennek lehet értelme, bár megjegyzem, az anyag mintha azt sugallná a foglalkoztathatóság 
kifejezéssel, hogy a gyerekek fejébe szélesebb kört felölelő információhalmaz kerül. 

Tehát szeretnénk ezt világosan látni. 
Ide csatolnék egy másik gondolatot, ez pedig a kamarák által szorgalmazott, cégek 

által kivitelezett gyakorlati képzés. Tehát húzunk mi ugyan nagyobb fogalmi köröket a 
képzésben, egyre absztraktabb szintre, de vajon, a gyakorlati képzést megvalósító 
vállalkozások ehhez alkalmazkodnak-e, vagy hasonló módon egyre absztraktabb, egyre 
szélesebb alapozású tevékenységet tudnak biztosítani a gyerekeink számára? 

Felteszem, hogy van ilyen, mert különben illúzió lenne a kettőt egyszerre csinálni, 
tehát valódi cégeknél a gyakorlatot megcélozni és szélesebb szakmai kört oktatni, bizonyára 
van ilyen cég, de ez feltehetően a cégek kisebbségére igaz. Tehát lesz számos olyan cég, ami e 
miatt a szélesebb fogalmi kör miatt kiesik abból a halmazból, aki gyakorlati képzést 
folytathat. Noha úgy hallottuk a kamarától, illetve a harctéri jelentésekből, hogy inkább az a 
probléma, hogy kevés a gyakorlati képzésre alkalmas, mestervizsgával is rendelkező 
alkalmazottat foglalkoztató cég száma. Nem az a probléma, hogy sok. Most mégis a számukat 
ezzel az intézkedéssel vagy ezzel a logikával nekünk vagy nekem úgy tűnik, hogy némileg 
csökkentjük. 

Meg kellene világítani számunkra, hogy ezt rosszul látjuk-e, itt nincsenek 
ellentmondások vagy jól látjuk. 

Tessék parancsolni! Nem tudom, melyikőtök fog válaszolni, Odrobina László vagy 
Soós László, ahogy jólesik, menet közben osszátok meg egymás között a szót. 
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Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az 
elhangzottakra 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Sós képviselő úr felvetéseire válaszolva azt tudom megerősíteni, amit már 
válaszként leírtunk az írásbeli kérdésre is. Tehát a közzétételt megelőzte több mint egy féléves 
konzultáció. Nem 120 szakértő volt, aki részt vett a munkálatokban, hanem 120 szervezet vett 
részt, és szervezetenként nyilvánvalóan nem egy szakértő vett részt. Tehát itt egy ennél jóval 
szélesebb kör, jóval hosszabb munkájáról van szó, mint ez a néhány hét, amire képviselő úr 
utalt. 

Valószínűleg ennek volt köszönhető az, hogy a közzététel után érdemben nagyon sok 
észrevétel nem jött, vagy ami jött is, azok nem voltak lényegileg eltérőek azoktól, amelyeket 
korábban megkaptunk ezen a több féléves előkészítő munka során. 

De ahogy képviselő úr is mondta, való igaz, hogy az egyeztetések alapján módosult a 
korábbi koncepció, a fix óraszámról egy tólig határos óraszámra, ami éppen azt célozná, hogy 
azért meglegyen az a biztonság, ami korábban nem volt meg. Korábban maximális óraszámok 
voltak előírva a szakmák tekintetében a felnőttképzésre, most viszont van egy minimum 
óraszám, ami alá nem lehet menni, és ami garanciát ad egyfelől arra számunkra, hogy ezek a 
cégek, pontosabban azok a cégek, amelyek trükközgetnének, ezek ne tehessék meg az 
óraszám csökkentésével, tehát ne lehessen a minőséget az óraszámokkal csökkenteni. 

Tehát ez a tólig határ bevezetése volt egy olyan újdonság, amit valóban az utolsó 
percekben javasoltunk a kormány számára elfogadásra, és éppen a képzők felvetésére. Tehát 
igyekeztünk meghallgatni minden résztvevőt, aki a képzésben jelen van, hogy mindenki 
tapasztalatát beépíthessük az új rendszerbe. 

Hogy milyen tanulmányok előzték meg a munkát? Nos, amikor a kamarának kiadtuk 
ezt az egész munkát tavaly ősszel, hogy kezdje el, akkor már rendelkezésünkre állt egy sor 
olyan, nem általunk megrendelt tanulmány, ezért azt lehet mondani, hogy nyilvánvalóan az 
objektivitás kérdése fel sem merül, ami a problémákat megfogalmazta, és az irányokat is 
bizonyos értelemben előrevetítette. 

Ezen túl a kamara az induláskor tudomásom szerint legalább három szakértőt kért fel, 
és azt kell mondanom, hogy a politikai paletta legalább két vagy inkább három oldaláról, 
úgyhogy itt sem érheti őket az a vád, hogy elfogultak lettek volna. Tehát tanulmányok 
készültek, ezek rendelkezésre is állnak, ha a képviselő úr erre kíváncsi, ezeket megkaphatja 
vagy tőlem vagy a kamarától közvetlenül is. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez olyan értelemben új OKJ, hogy most került kiadásra, 
ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy ez a korábbi OKJ-ban megfogalmazott és addig 
elvégzett munkák korrekciója, folytatása. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben ez egy 
korrekció volt, a korábbi lépések általunk helyesebb irányba vélt terelése. 

A vizsgáztatás rövidsége, amire képviselő úr utalt. Valóban ez egy új elem lesz az új 
rendszerben, de ezt nem az OKJ szabályozza, ezt csak megemlítésként mondom itt. Tehát az 
egyszerűsítést kéri számon rajtunk a képviselő úr, hogy nem tűnik a rendszer egyszerűbbnek, 
mint a korábbi volt. Mi azt gondoljuk, hogy már a számok is mutatják, hogy egyszerűbb a 
rendszer, de ezek a szintek, amelyeket az előbb az előadásomban elmondtam, ezek teljesen 
evidens módon elhelyezik a szakmákat azon a szinten, amit azt gondoljuk, hogy a 
munkaerőpiac kiválóan fog tudni kezelni. 

Nyilvánvalóan minden új rendszer bonyolult a bevezetéskor, tehát biztos, hogy az első 
egy-két hétben, egy-két napban, amikor valaki ismerkedik vele, bonyolultabbnak tűnik, mint 
az, amit már megszoktunk, az, amit már ismerünk, de azt gondolom, hogy ha valaki veszi a 
fáradságot és ténylegesen az időt rászánja arra, hogy megnézi, akkor látni fogja, hogy olyan 
logikai újítások vannak bevezetve, amelyek a rendszerességet erőltetik. 
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Az MKKR-rel kapcsolatban jött egy kérdés, hogy újra kell-e dolgozni az MKKR 
bevezetése kapcsán az OKJ-t. Azt gondolom, hogy maximum finomhangolásokra lesz 
szükség. Tekintettel arra, hogy az MKKR egy eszköz arra, hogy a szakmákat a különböző 
európai országokban lévő más szakmákkal egy szintre hozza és összemérhetővé tegye. Ez egy 
leíró rendszer, ami le tud írni bármilyen szakmát. Azt gondolom, hogy emiatt nem kell 
lényegileg módosítanunk semmiképpen az OKJ-t. Nem beszélve arról, hogy bár nincs még 
elfogadva, de ebben az új OKJ-ban már az új európai elvekre nézve, tekintettel is alakítottuk 
ki ezeket a szinteket, amelyekről beszéltem az előbb az 50-esnél és a 30-as szakmáknál, az öt 
szint felsorolásában. 

Tehát amennyire lehet, már respektáltuk az európai irányokat. 
A tudásbeszámítással kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy ez nem az OKJ területe, 

ebben nincs változás. Az Fktv. teszi ezt lehetővé, illetőleg a szakképzési törvény. Itt ugyanaz 
van, mint ami eddig volt, tehát ebben a tekintetben maradt a régi rendszer. 

A bevezetés: ezt többen is megfogalmazták kérdésként felém, hogy elő lett-e készítve. 
Nos, a munkák, ahogy mondtam, nagyjából október óta folynak, vagy nyilván több 
szakaszban kezdődött el, és ahogy elkészültek a szakmák felsorolásai, ezek úgy készültek el 
mindig, hogy soha nem csak a szakmákat sorolták fel, hanem először az SZVK-kat próbálták 
megírni a szakértők. Ezek után, miután látták azt, hogy a tartalmak hogyan alakulnak, egyik a 
másikhoz, ezek után adtak választ arra, hogy milyen szakmastruktúrára lenne szükség. Tehát 
tulajdonképpen egy munka SZVK – ha szabad így fogalmaznom – az első fázisa volt a 
munkának, amiben leírták azt, hogy milyen tartalmaknak kell szerepelni az egyes 
szakképesítésekben. 

Ilyen szempontból azt gondolom, hogy aki ebben a munkában részt vett, vagy akinek 
kedve volt ahhoz, hogy a munka eredményével megismerkedjen, annak lehetősége volt 
mindig is arra, hogy ezeket a tartalmakat megismerje, és a rendelet szövegében az szerepel, 
hogy a hatályosság tekintetében két időpont van meghatározva. Az egyik most szeptembertől 
opcionálisan az iskolai rendszerben, januártól a felnőttképzésben és jövő szeptembertől pedig 
kötelezően az iskolarendszerben. Tehát igazából több mint egy év rendelkezésére áll az 
iskoláknak arra, hogy felkészüljenek a bevezetésre. Amelyik iskola vállalja, hogy most 
szeptembertől egy feszített ütemű munkában felkészül az új szakmák indítására, az megteheti, 
de ez abszolút nem kötelező, ez teljes mértékben saját döntése. 

Ilyen értelemben a biztonság követelményét maximálisan igyekeztünk respektálni. 
Ferenczi képviselő úr kérdésére, ami részben egybeesik elnök úr felvetésével is, hogy 

a szakmák vajon ezzel kevesebb tartalmat adnak-e, vajon elmegyünk-e a felületesség irányába 
a – hogy is mondjam – mélyebb szakmai tartalmak felől. Mi úgy látjuk, hogy nem. Mondok 
erre két példát. 

Olyan szakmákat vontunk össze, amelyek tekintetében úgy láttuk, hogy eddig 
indokolatlan volt a szétválasztás. Például a kőműves és a hidegburkoló. Ez két külön szakma 
volt, ezt mi összevontuk, mert nagyon sok olyan munkafolyamat van a két szakma 
tekintetében, amelyeknél nem kell újra és újra megtanítani, hanem mivel közösek a tartalmak, 
ezért össze lehet vonni. Nem beszélve arról, hogy általában, ha valakinek egy hidegburkolóra 
van szüksége, akkor nem hív külön kőművest is, hogy akkor az még alapozza meg a 
hidegburkoló tevékenységét. 

Egy másik ilyen példa a bőrdíszműves volt, ebbe integráltuk be a szíjgyártót. Megint 
két olyan szakmáról van szó, amelyeknek a tartalma nagymértékben azonos, indokolatlannak 
láttuk ennek a szétválasztását. Emiatt nem gondoljuk azt, hogy a felületesség irányába mentek 
volna el, nem gondoljuk azt, hogy kevesebbet tudnának a diákok, mint tudtak korábban. Sőt 
azt gondoljuk, hogy ezen rokon területek megismerése éppen – hogy is mondjam – 
sokszorozza azt a potenciált, amit a diák egyrészt a munkaerőpiacon el tud érni, másrészt 
pedig azt gondolom, hogy ha egy kőműves mester ismeri a hidegburkolást is és fordítva, az 
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lehet, hogy mélyíti a saját eredeti szakmáját. Tehát a kőművesét mélyíti az, hogy ha valaki a 
hidegburkolás szempontjából is tudja és fordítva a szakmát. 

A rabszolgamunkát nem gondolom, hogy helytálló volna itt emlegetnünk. Ha 
megnézzük a nyugat-európai példákat, a német modellt elsősorban, ahol a legnagyobb 
hagyománya vagy elterjedtsége van ennek a gyakorlati képzési formának, azt semmiképpen 
nem mondhatjuk, hogy egy Mercedes vagy egy Knorr-Bremse vagy valamelyik más 
nagyvállalat csak a maga számára képez ki diákokat, akik csak a Mercedes csavarjait tudják 
becsavarni, abba az irányba, ahogy ők megtanulták a néhány év alatt. Az a tapasztalat, arról 
számolnak be a német kollégák, hogy aki egy Mercedesnél kapja a kiképzését, az biztos, hogy 
el tud helyezkedni bármelyik más cégnél, amelyik hasonló tevékenységet végez, vagy 
mondhatnék más hasonló példát is. 

Tehát azt gondolom, hogy ezek átváltható tudások, átváltható ismeretek egymásra, és 
éppen azt a lehetőséget adja meg a diákok számára, hogy valóban a gyakorlati életben 
használható emberek legyenek, nem csupán mechanikai munkára, hanem nyilvánvalóan az 
ezzel a munkával járó gondolkodásra is. 

Amikor a Mercedesben jártunk a hetekben, akkor az egyik igazgató mondta el, hogy ő 
huszonvalahány évvel ezelőtt egyszerű szakmunkásként kezdte a pályáját a Mercedesnél, és 
azt bizonyítja az ő példája, hogy ha valaki szakmunkásként beválik és szereti a szakmáját és 
tovább képezi magát, akkor lehetősége van akár a legmagasabb pozícióra elérésére is. 

Azt gondoljuk, hogy ez éppen a rabszolgamunka cím cáfolatául szolgálhat, és az egész 
szakképzési rendszert úgy alakítottuk át, hogy rugalmasabb legyen, lehetőséget teremtsen arra 
a diák számára, hogy továbbmehessen, amikor szeretne továbbtanulni. 

Ami a pénz kivonását illeti a szakképzés rendszeréből, szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a szakmánkénti normatívák, amelyek most január óta működnek, azok pontosan 
arra az átlagszámra lettek beállítva, ami korábban jellemezte ezt a fajta tevékenységet. Tehát 
440 ezer forint/év/diák volt az átlaga a korábbi visszaigénylésnek is, mint amennyi most az 
átlaga a normatív támogatási rendszernek. 

Nyilvánvalóan azt tudják a képviselő urak Czomba államtitkár úrnak az egyik 
parlamenti beszédéből, hogy szeptembertől tervezzük a szakmánkénti normatívák 
bevezetését, tehát itt is finomhangolásra próbálunk törekedni, melyet az elmúlt fél év 
tapasztalatai javasolnak számunkra. 

Ferenczi képviselő úr vetette még fel, hogy előbb kellett volna az OKJ-t módosítani, 
utána a törvényt, ha jól értettem. Mi azt gondoljuk, hogy ez azért nem lett volna lehetséges, 
mert a törvény megszab olyan új elemeket, amelyek nem voltak benne a korábbi OKJ-ban, 
tehát nem tudtuk volna a gombhoz varrni a kabátot, ezért választottuk ezt a módszert.  

Hogy hol lehet olvasni az új OKJ-t? Ez a 150/2012. számon jelent meg 
kormányrendeletként, a pénteki napon, ha jól tudom, tehát ez már hivatalosan elolvasható. 

Révész Máriusz képviselő úr felvetésére: a sportoktatóval kapcsolatban köszönöm a 
kérdést. Ennél a szakmánál, csakúgy, mint a sportedzőnél, ott van zárójelben, hogy a sportág 
megjelölésével, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt nem egy szakmáról van szó, hanem 
annyi szakmáról, ahány sportág van. Tehát nyilvánvalóan a sakkoktató és a bokszoktató nem 
fog közös dolgokat tanulni, hacsak nem azokat a pszichológiai… 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Így van most! A TF-en ott ülnek együtt sok-sok 

órában, mindenki arról panaszkodik, hogy ez nem jó. Ez így van most. Érdemes utánanézni. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én 

szívesen utánanézek ennek, de azért azt elmondanám, hogy a sportoktató, sportedző mind a 
kettő EMMI-kompetencia. Tehát hogy ők mit raktak bele tartalmilag, ők hogyan alakították 
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ki, ebbe mi nem szólhatunk bele, tartalmilag teljes egészében a sport államtitkárság ezért a 
felelős, hogy meghatározza. Tehát ilyen tekintetben nincs is nekünk ebbe beleszólásunk. 

Az EMMI-szakmák egyébként, amelyeknél ezek a szakirányok leginkább 
megmaradtak, hiszen ahogy egy hangszernél hiába tanul valaki valamilyen hangszeren 
játszani, vagy hiába kap valaki klasszikus zenész végzettséget, meg kell jelölni azt, hogy 
milyen hangszeren tudja azt, hiszen ez a kettő nem konvertálható egymásba, még ha vannak is 
közös elemek, mint amilyen a szolfézs, a zeneelmélet, stb., amit nem kell külön-külön 
megtanítani. 

Tehát azt mondom, hogy a szakág, a sportág megjelölése szerepel itt is, úgyhogy ha 
mégis túl sok a közös tartalom, akkor azt gondolom, hogy mivel az SZVK-k még nem 
kerültek kiadásra, az EMMI-nél, a sport államtitkárságnál ezt nyugodtan lehet jelezni, és amit 
mi kapunk tőlük, azt gondolkodás nélkül átvesszük, mert tartalmilag ők a felelősek ebben a 
tekintetben. 

Elnök úr kérdéseire részben válaszoltam már, ami a kevesebb ismeretet illeti. Hogy a 
képzők alkalmazkodnak-e ahhoz, hogy szélesebbek a szakmák, azt gondolom, hogy egyrészt 
kapnak egy képzést, egy pályázat indul most, amelynek keretében kapnak egy képzést arra 
vonatkozóan, hogy hogyan kell az új típusú szakmákat oktatni egyrészt. Másrészt a 
kerettantervek kitérnek a gyakorlati képzés oktatására is, hogy pontosan mit kell tanítaniuk. 
De a kérdés nyilván nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy egy cég tudja-e vállalni egy 
szélesebb szakma tanítását. 

Erre vonatkozik az Szht.-ban az a fogalom, amit teljesítési segédnek hívunk, és 
aminek a lényege az, hogy ha egy cég önmagában nem képes egy teljes szakmát letanítani, 
akkor a gyakorlati képzés maximum 49 százalékáig igénybe vehet egy másik céget, vagy akár 
több másik céget, vagy akár, ha nincs neki olyan eszköze, amin tanítani kellene a szakmát, 
akkor akár iskolai tanműhelyt is igénybe vehet, ahová elküldi a diákját, úgy, mint ahogy 
Németországban van a központi képzőhelyeknél. Ebben az esetben az a pénz, amit ő 
elsődleges felelősként megkap az államtól a diák kiképzésére, ezt a pénzt kell elosztania a 
többi képzővel, és így azt gondolom, hogy lehetőség lesz a szélesebb szakmák oktatására is. 

További kérdések, észrevételek, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy nem azt mondtam, hogy kevesebb 
ismeretet kap valaki. Természetesen, ha valakit lótenyésztőnek, hentesnek, vagy éppen 
kőművesnek és hidegburkolónak is képzünk, most ironizálok, mert nincs ilyen szakmacsoport 
vagy szakma, tehát általános szakmunkásnak képzünk ki, aki hegeszt is, burkol is, ácsként is, 
bádogosként is és még felvágott-szeletelőként is jó, neki több ismerete van. De hogy a 
szakképzése jobb-e, azt nem tudjuk megmondani, illetve hogy az alkalmazhatósága örömteli 
lesz-e, azt sem tudjuk feltétlenül. 

Az nem válasz a felvetésünkre, hogy húztunk nagyobb fogalmi köröket és erre azt 
mondjátok, hogy a nagyobb fogalmi körben nagyobb fogalom van. Hát persze, de ez jó vagy 
rossz? Ezt a kérdést vetette fel Gábor, és erre a kérdésre őszintén szólva nem kaptunk 
meggyőző feleletet. Ha ez megy, akkor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy eddig a 
szakképző iskolákban lógatták a lábukat, mert bőven belefér, hogy kétszer annyit tanítsanak 
egy gyereknek. Eddig nem tudtak mit kezdeni, annyira motiváltak, okosak, szeretetre méltóak 
voltak a szakmunkástanulók, hogy fél energiával is ment az ő kiképzésük. Most majd 
megfeszülnek egy kicsit és kétszer annyit tudnak tanulni. De hogyan? Most mit csinálunk 
végül is? Valaki magyarázza már el! 

Nem hiszem, hogy az önmagában való cél lenne, hogy egy 1300-as szám helyett 600-
as vagy 500-as szám szerepeljen. Az egy szám, attól semmi nem változik, vagy ez önmagában 
se nem jó, se nem rossz. Lehet, hogy egyszerűbb finanszírozni meg áttekinteni a miniszternek, 
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de őszintén szólva a miniszter szempontjai itt nem relevánsak. Itt a gyerek és a munkaerőpiac 
szempontjai relevánsak.  

Tehát bizonyára van oka, hogy ha 120 szervezet ezt üdvözölte felállva, hogy ez 
történik, de akkor áruljátok el nekünk, hogy ez mi, mert eddig ezt nem hallottuk. 

A másik: azt hallottuk érvként a sakkoktatóra és a bokszoktatóra, hogy ez EMMI-
kompetencia. Na és? Ettől egy bürokrata lepasszolhatja a felelősséget a másik bürokratához, 
de itt az asztalnál nem bürokraták ülnek, hanem felelős államirányítók. Tehát tartalmi választ 
kérünk, hogyan van akkor ez a boksszal és a sakkal? Együtt ülnek ezek vagy nem ülnek 
együtt? A valóság most momentán úgy szól, hogy együtt ülnek, aminek senki nem látja 
értelmét. Erre nem felelet az, Laci, hogy ezt kérdezzük meg a másik minisztériumtól, ezt lehet 
írni levélben egy szerencsétlen állampolgárnak, az is össze fogja gyűrni a levelet, de itt nem 
lehet válaszolni. 

Parancsolj, Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Tényleg csak egy apró kiegészítés. Ahogy elnök úr is 

elmondta, arra a kérdésre nem kaptam választ, lehet, hogy nem fogalmaztam elég 
egyértelműen, hogy azáltal, hogy itt 600 körüli szakma került beintegrálásra más szakmákhoz, 
azáltal én továbbra is úgy érzem, hogy egy felületes szakmai tudást kapnak ezek a tanulók, és 
a munkaerőpiacon a magasabb bért mindig a minőségibb szaktudáshoz, mindig a mélyebb 
szaktudáshoz rendelik. Tehát nem ilyen jolly joker munkások szoktak normális fizetést 
kapnak, hanem azok, akik egy adott szakmához tényleg nagyon jól értenek. 

Ezzel a két példával, amit elmondott, hogy kőműves és hidegburkoló vagy 
bőrdíszműves és szíjgyártó, akár még egyet is értenék, de azt gondolom, hogy nemcsak ez a 
két példa található ebben a mintegy 600 tanítandó szakmában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tényleg egy mondatot szeretnék mondani. Valóban az 

a gond, hogy gyakorlatilag az összes sportoktató képzésen részt vevő együtt ül a TF-en és 
gyakorlatilag egységesen panaszkodnak, hogy ennek így semmi értelme nincs. Ráadásul még 
a síoktatók azt az abszurd helyzetet is felelevenítették annak idején nekem, vagy elmondták, 
hogy ad abszurdum az is előfordulhat, hogy mivel a pontszámok 70-80 százalékát közös 
ismeretekből kell megszerezni, valaki úgy is tud síoktató lenni egyébként, hogy síelni nem 
tud. Amit közösen megtanulnak, azokból levizsgázik, megkapja a pontot, majd nullázza a 
sípályán, tök alkalmatlan egyébként síoktatónak, viszont mivel a pontszámok közös tartalma 
eléri a szükséges pontszámot, keresztül tud menni. 

Ez a helyzet egy kicsit javult az elmúlt években, mert ez megszűnt. Tehát most már itt 
vannak minimumkövetelmények, amelyeket teljesíteni kell, de a helyzet továbbra is olyan, 
mint egy bulgakovi abszurditás, tehát ennek így – ezt csak aláhúzom, több helyről kapva az 
információkat – az égvilágon semmi értelme nincs, tehát ezt nagyon sürgősen át kellene 
gondolni, és most megragadom az alkalmat, hogy erre itt még egyszer felhívjam a figyelmet. 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak egy bővített mondat. Továbbra is nagyon sok kérdés 

fogalmazódik meg, és ami az OKJ átalakítása kapcsán fogalmazódott meg, nem nyugtatott 
meg, hiszen úgy látom és a kérdésekre adott válaszok is ezt mutatják, hogy gyakorlatilag nem 
voltak kellő alapossággal kielemezve a különböző szakmák. Ki lehet nyilatkoztatni különböző 
mondatokat, de ha a mondatok mögé nézünk, akkor gyakorlatilag például a korábbi 
tanulmányok beszámításánál, ha megnézzük, már a vizsgák komplexitása csak – tehát nincs 
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dokumentálva kellően, ahogy figyelem, hogy milyen modulokat telepítettek már sikeresen, és 
arra hogyan történik az építés.  

Tehát ha belemegyünk a részletekbe és nem kívánom ezt tenni, akkor gyakorlatilag 
nagyon sok ellentmondás marad fenn. Én nem akarok számon kérni önökön nagyon sok 
mindent, de az, hogy elfelezték a kimeneteket, tekintet nélkül a hatályos jogszabályokra, 
szerintem ez is nagyon sok problémát vet fel. Nekem úgy tűnik, hogy itt a szakképzésnél egy 
permanens törvényhozás van, tehát gyakorlatilag aki a rendszerben van, már nem is látja, 
hogy itt hogyan igazodjon el ebben a rendszerben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kívántok még második körben reagálni? Ferenczi Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak egy nagyon apró kérdésem, kiegészítésem lenne, 

ami szerintem ide kapcsolódik. Tapasztalatból láttam, tudom, mint szakiskolában tanító 
pedagógus, hogy például a kőművesképzésen sok esetben nem tudtak érdemi munkát végezni 
a gyakorlati oktatáson a tanulók, mivel egész egyszerűen nem volt meg hozzá az anyag, 
konkrétan nem volt mondjuk tégla meg cement. Tehát mondjuk ezekkel az alapvető 
problémákkal szándékoznak-e valamit kezdeni, mert azt gondolom, hogy egy íróasztal mellett 
el lehet dönteni, hogy milyen szakmák kerüljenek bele az OKJ-ba, ha mondjuk ezeknek a 
szakmáknak az oktatásához nem állnak rendelkezésre az eszközök, nem állnak rendelkezésre 
anyagok, amit a tanulók fel tudnak használni a gyakorlati idő alatt. Ez nemcsak a kőműves 
szakmára igaz, hanem számos szakmát fel tudnék sorolni, és nemcsak egy iskolából. Ez 
nagyon sok helyen jelentett problémát, hogy a normatíva nem fedezte a tanításhoz szükséges 
infrastruktúrát, a különböző nyersanyagok beszerzését. Tehát ezzel foglalkozik-e a 
kormányzat? Erre a kérdésre szeretnék választ kapni. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy ezt válasszuk külön, mert ez alapvetően nem az OKJ 

problémája. Természetesen szívesen meghallgatjuk, hogy mennyiben foglalkozik ezzel a 
kormányzat, de ez érinti a gyakorlat problémáját, a tanműhely kontra cég duális képzés 
kérdését. Felteszem, hogy egy tanműhelyben ez valóban egy kidobott vagy fogyó, 
elfogyasztandó, elfogyasztott érték az így felhasznált cement és tégla, egy cégnél nem, ott egy 
eladható termék. Tehát a duális képzés elvileg több esélyt nyújt arra, hogy mindig van cement 
és tégla, mert ezt pénzzé lehet tenni, el lehet adni, aztán lehet belőle újat vásárolni. 

Inkább az a kérdés, hogy 2013 szeptembere vészesen közeleg, ha jól emlékszem, 
akkortól történik ez az átállás, tehát azt hogyan kísérik figyelemmel, hogy minden szakmában, 
minden régióban rendelkezésre állnak-e azok a cégek, kellő felkészültségű oktatókkal, 
levizsgázott oktatókkal, hogy ez az átállás milyen ütemben történik? 

Ezt valamikor majd szeptemberben, ősszel kellene áttekinteni. Nyilván van egy ilyen 
monitor, egy ilyen figyelem a tárca, illetve a kamara részéről. Hozzánk a rossz hírek érkeznek 
el, nem a jók, tehát azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy ez korántsem tűnik most 
biztosítottnak minden régióban, minden szakmában. Parancsoljatok! 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. 2013 szeptemberétől – ahogy mondtam – lesz kötelező az iskolai 
rendszerben az új OKJ bevezetése, és való igaz, hogy a kamarával együtt figyeljük azt, hogy 
rendelkezésre áll-e elegendő oktató az új típusú képzések gyakorlati oktatásához. 

Rátérnék akkor a konkrétabb kérdésekre. 
Elnök úr kérdésére, ha jól értettem a kérdést, az alkalmazhatóság jobb lesz-e az 

összevonással, ha jól értettem, ez volt a kérdés tulajdonképpen összefoglalva három szóban. 
Azt gondoljuk, hogy jobb lesz. Ahogy az előbb is mondtam, azért lesz jobb, maradva 

ennél a példánál, mert ha valaki kőműves plusz hidegburkoló lesz, akkor jobban fogja látni a 
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teljes tevékenységet, mint korábban, amikor egy szegmensét látta, egyik részét látta annak a 
teljes tevékenységnek – mondjuk így -, amikor egy fürdőszobát felépített valaki. Tehát 
egyrészt azért, mert a különböző szakterületek párosítása mélyíti a másik szakterület 
ismeretét. Ez az egyik válaszom. 

A másik az, hogy ha ez így van, akkor viszont azt kell mondanom, hogy ebben a 
tekintetben, amikor mesterségesen szét voltak választva a szakmák a korábbi rendszerekben, 
akkor igenis, láblógatás volt az iskolákban, mert ha belefért volna a hidegburkolás, mint 
ahogy nagyon régen benne volt a kőműves szakmában, akkor nem értem, hogy miért kellett 
szétválasztani. 

Tehát bizonyos tekintetben azt gondolom, hogy valóban volt láblógatás, ezt szeretnénk 
helyre tenni.  

A harmadik pedig, ahogy mondtam, a foglalkoztathatóság javítása azt gondoljuk, hogy 
eredményezni fogja azt, amikor valaki el tudja végezni a kőművesi és a hidegburkolói 
feladatokat is egyszerre. Nem tudom, hogy válaszoltam-e elnök úr felvetéseire, ezeket tudom 
rá mondani. 

Egyébként hogy jobb lesz-e azzal, ha kevesebb szakma van a rendszerben, azt 
gondolom, hogy az EU részéről jöttek olyan jelzések, hogy még amikor megvitattuk 
közigazgatási egyeztetésen, hogy most akkor 631 kimenet lett, akkor a 
Külügyminisztériumban azt vetették a szemünkre, hogy ők azt látják az Unióban, hogy ennél 
sokkal kevesebb van. Nem kellene-e egy ilyen átdolgozás kapcsán még megfontolnunk a 
szakmák számának még további csökkentését? Azt mondtuk erre, hogy már ez is egy felezés 
volt, de az Unióban valóban ennél sokkal kevesebb a szakmák száma. Németországi 
egyeztetések során elmondták, hogy Németországban egy kamarának megfelelő szervezet, 
amelynek a szakképzésben jóval nagyobb szerepe volt, mint nálunk a magyar kamarának, 
elmondták, hogy 300 szakma van, és ez nagyon sok, ezt a rendszert nem lehet kezelni. Miért 
nem? 

Azért, mert a gazdaság nem tud eligazodni rajta. Tehát túl sok a szakma, és nem tudják 
kiválasztani. Tehát nem értik a különböző szakmákat. 

Tehát ez a válasz erre a számcsökkentésre, hogy mi ugyan nem önmagában azt tűztük 
ki célul, hogy kevesebb legyen a szakma, hanem azért, mert a gazdaság igényei ezt követelik 
meg a mi meglátásaink, a kutatások és a nemzetközi partnerek javaslatai alapján. 

A sportoktató kapcsán azt kell mondanom, hogy elnök úrnak részben ellentmondva azt 
mondom, hogy nincs jogosultságom ezzel kapcsolatban nekem semmit mondanom, hiszen a 
törvény egyértelműen rögzíti, hogy a szakképesítések tartalmáért a szakképesítésért felelős 
miniszter felel. Tehát a nemzetgazdasági miniszternek, amelyik jelenleg a szakképzésért 
felelős miniszter, nincs jogosultsága abban a tekintetben, hogy meghatározza, hogy mi van a 
szakmában. Ha úgy van, ahogy Révész képviselő úr mondja, hogy valóban közös tartalmakat 
tartalmaznak teljesen értelmetlenül, ez elképzelhető, de ebben a tekintetben nem 
bürokrataként, hanem mert nincs jogom nekem ebben nyilatkozni, ez valóban az EMMI 
kompetenciája. 

Annyit tehetek, annyit tehetünk, hogy a minisztériumnak jelezzük, hogy ezt nem látjuk 
helyesnek. Az elmúlt időszakban sok nézeteltérés volt a különböző minisztériumokkal 
pontosan abban a tekintetben, hogy más szempontokat érvényesítettek ők, és mást mi. Nem 
tudok mást mondani, mint azt, hogy ebben csak ők a felelősek, nekünk nincs semmilyen 
ráhatásunk arra, hogy a szakmába mi kerüljön be, de nyilván jelezni fogom számukra azt, 
hogy ez az arány nem helyes. 

Ami Ferenczi képviselő úr kérdését illeti, az előbb még kihagytam egy megjegyzésre 
való reagálást, ő azt mondta, hogy szakmacsoportok lesznek oktatva. Nem, nem lesznek 
szakmacsoportok oktatva, hanem szakmák lesznek oktatva. Eddig volt szakmacsoport-
alapozás, a továbbiakban a 30-as szakmáknál egyértelműen a szakmát oktatjuk már a diáknak. 
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Továbbra is azt mondom, hogy a foglalkoztathatóságot növeli, és ahogy az előbb elnök úrnak 
is kifejtettem a kérdésére, meglátásunk szerint ez nem fog felületességhez vezetni. 

Azt mondta a képviselő úr, hogy magasabb bért adnak a mélyebb szaktudáshoz. Ez 
igaz, viszont az is igaz, hogy ha annyira elaprózzuk a szakmákat, hogy a diák nem tud 
elhelyezkedni vele utána a munkaerőpiacon, akkor bizony, munkanélküli lesz, és ott jóval 
kevesebb pénzt fog kapni, mintha el tudna helyezkedni a szakmájában. Lehetőséget teremtünk 
arra az új rendszerrel, hogy ha valaki egy széles alapozással indul, elhelyezkedik a 
szakmájában és ott tovább specializálja magát, akár az iskolarendszerben, akár 
iskolarendszeren kívül. Ez volt a koncepció egyik lényeges pontja az OKJ megalkotásakor. 

Arra a kérdésre szívesen válaszolok, hogy nem lehetett kőműveseket oktatni, mert 
nem volt tégla és cement az iskolában, tudom, hogy ilyen problémák előálltak, de azt 
gondolom, hogy mi semmiképpen nem íróasztal mellett döntöttük el, hogy mi legyen, ahogy 
képviselő úr erre utalást tett. Én magam is iskolából jöttem, mielőtt a minisztériumba 
kerültem, ahol hat évig voltam igazgató, tehát láttam, hogy mi megy az iskolában. Pontosan 
az iskolák problémáját megoldandó, dolgoztuk ki azt a rendszert, amely a szakképzési 
hozzájárulás helyére lépő decentralizált pályázatot megfelező, iskolák által közvetlenül 
pályázható pénzt illeti, ebből a pénzből kialakítunk négy szakmacsoportot, aszerint, hogy a 
szakmák mennyire pénz- és eszközigényesek, és eszerint januártól az iskolák plusztámogatást 
fognak tudni pályázni a jelenlegi finanszírozás mellett. 

Tehát jelenleg úgy néz ki a rendszer, amíg még normatív támogatás van, hogy a 
szakképző iskolákban a gyakorlati normatíva egységesen 97 ezer forint, tekintet nélkül arra, 
hogy egy minimális eszközzel, most mondok egy rossz példát, egy idegenforgalmi ügyintéző, 
amihez nem kell sok minden vagy egy hegesztő kerül oktatásra, és emiatt az iskolák elmentek 
abba az irányba, hogy minél olcsóbb szakmákat tanítsanak, amelyek kevés pénzből 
megszervezhetőek. 

Ezt kiküszöbölendő, tettünk javaslatot arra, hogy négy kategóriát alakítsunk ki, és a 
négy kategória szerint az iskolák plusztámogatást kapjanak a tanműhelyi oktatás segítésére. 
Ez valószínűleg egyrészt fedezetként fog tudni szolgálni a tégla és a cement megvásárlására, 
ha ezt választja az iskola. De azt kell mondanom a másik tekintetben, erre a kérdésre 
válaszolva, hogy igazából mi azt szeretnénk, ha az első évet töltené csak bent a diák az 
iskolában, az iskolai tanműhelyben, és a második évben pedig kint, ahogy elnök úr is mondta, 
egy gyakorlati képzőnél. Pontosabban inkább azt mondom, hogy a gyakorlati életben tanulná 
meg a szakma csínját-bínját, ahol valóban nem lesz úgymond pazarlás, ahol valóban 
ténylegesen, felelősséggel éli meg a diák azt, hogy hogyan kell ezt a szakmát végeznie. 

Sós képviselő úr felvetésére válaszolva, aki azt mondta, hogy a hatályos 
jogszabályokra tekintet nélkül felezzük le a szakmák számát, azt gondolom, hogy nincsen 
semmi olyan hatályos jogszabály, ami tiltaná azt, hogy a szakmák számát hogyan alakítsuk. 
Ez teljes egészében a munkaerőpiac igényeinek megfelelően történt. 

Hogy nem voltak a szakmák kielemezve kellőképpen, azt gondolom, hogy ki voltak, 
csak éppen nem mi csináltuk a minisztériumban, mert nem szerettünk volna íróasztal mellett 
OKJ-átalakítást végezni, ezért vontuk be a kamarát, és a kamarán keresztül 120 egyéb 
szervezetet, annak érdekében, hogy valóban a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, 
ténylegesen gyakorlatorientált képzések kerüljenek kialakításra. 

Az utolsó kérdésére, hogy a beszámítás hogyan fog működni, amikor komplex vizsgák 
vannak, erre is gondoltunk nyilvánvalóan. A vizsgák valóban komplexek, tehát nem modulok 
lesznek, tehát nem modulokból fog vizsgázni a diák. Ahogy mondtam már ezen a helyen is, 
úgy gondoljuk, hogy 2+2+2+2 nem egyenlő 8-cal a vizsgáztatásnál, mert a részfolyamatokból 
nem áll össze a teljes szakma, ha a részt mérjük csak és összeadjuk, akkor nem jön ki a 
szakma egésze. 
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Ezért döntöttünk a komplex vizsgák kialakítása mellett. A modulok mérésére viszont 
az iskolarendszeren kívül a modul záróvizsgák megmaradnak továbbra is, tehát magyarán: aki 
iskolarendszeren kívül megy vizsgázni, az úgy megy oda, hogy a modulokból van egy papírja, 
hogy elvégezte, és ezzel tud a beszámításban később előrehaladni. Iskolarendszerben pedig 
azt mondtuk, hogy aki elvégezte az egy vagy két év iskolarendszerű képzést és legalább 
kettessel minden tárgyalt abszolvált, biztos, hogy minden modult is teljesített. Tehát itt is van 
egy átválthatóság, ami később a beszámíthatóságot eredményezi, és az adminisztráció-
csökkentésnek eleget tettünk, nem kell külön papírt gyártani a modulokra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz nem úszta meg az írásbeli kérdését, csak 

az EMMI-nek kell címeznie, nem a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, ha jól értem. 
Köszönjük a tájékoztatót, meghallgattuk. 

Arra kérem a minisztérium munkatársait, hogy készüljenek arra, hogy valamikor az év 
során, ősszel, október, november táján tartanánk egy olyan ülést, ahol a duális képzés 
feltételeit szeretnénk áttekinteni. A kérdésünk az, hogy minden régióban, minden szakmában 
a duális képzés elindításának 2013 szeptemberi feltételei rendelkezésre állnak-e. Ebben az 
ügyben kérünk egy tájékoztatót 2012 novembere elejére. 

A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Ezen kívül szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy megkeresett minket a 
Felsőoktatási Kollégiumok Szövetsége, és azt kérte bizottságunktól, hogy tűzze napirendre, 
illetve hívja meg a kormánynak azon tagjait, különösképpen a Fejlesztési Minisztériumot, 
akik az egyetemektől független kollégiumi szolgáltatás, menzaszolgáltatás, hallgatói 
szolgáltatás koncepcióját készítik. Nyilvánvalóan ez egy új helyzet lenne. Ez még egy 
koncepció, tehát erre vonatkozó döntés nem született, de nagy erőkkel dolgozik több 
minisztérium is ezen. 

Mi abba nőttünk bele, hogy a kollégiumok az egyetem vagy a főiskola részét képezik, 
ez pedig egy intézményfüggetlen kollégiumi és szolgáltató hálózat koncepcióján alapul. 

Nem államosítás itt az analógiák, noha szellemesek, de nem pontosak, mert most is 
állami tulajdon az egyetem, nem önkormányzati, csak éppen az állam nem az intézménybe 
integráltan szervezi a kollégiumi szolgáltatást. Ők nyilván attól tartanak, hogy így a kollégium 
pusztán diákotthon lenne, és a kollégium, mint értelmiségi szocializációs tér jelentőségét 
veszítené. 

Én azt mondtam, hogy készséggel meghallgatjuk a kormány tagjait, őket is meghívjuk, 
ha a bizottság ezzel egyetért, akkor szeptemberre előkészítünk egy ilyen napirendi pontot. 
Parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Nekem is egy ügyrendi felvetésem lenne, mégpedig azt 

szeretném kérni, ha a bizottság tagjai egyetértenek, hogy szeptemberre hívjuk meg az illetékes 
szaktárcától akár államtitkár asszonyt vagy bárkit, aki a témában kompetens, hogy a 
kisiskolák helyzetével kapcsolatosan egy tájékoztatást tartson. Én ugyanis rengeteg 
megkeresést kaptam az elmúlt időszakban, hogy itt a járási átalakítások miatt egyáltalán az 
iskolák milyen státuszban lesznek, kistérségben működhetnek-e, az adott kistérségen 
átnyúlhatnak-e, mi lesz az iskolabuszokkal, az osztálylétszámokkal? Tehát rengeteg olyan 
kérdés van, amire nem tudnak válaszolni maguk az iskolaigazgatók sem. Ezzel kapcsolatosan 
egy ilyen átfogó tájékoztatást kérnék, ha a bizottság ezzel egyetért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én személy szerint nem szűkíteném le csak a kisiskolákra, hanem általában 

ennek az állami intézményfenntartó szervezetnek a működése számos kérdést vet fel. Itt a 
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törvénymódosítás vitája közben is némelyikre maga a bizottság adott választ, nem az 
előkészítő. Tehát valóban ez egy nagyon nagy változás. A létszámát, feladatát tekintve a 
Magyar Államvasutak, a MÁV négyszerese, a Posta négy és félszerese, ezt építi most az 
EMMI háttérintézményeként egy kis szorgos csapat. Szeretnénk megtudni, hogy hogyan áll ez 
a munka, és ezekre a kérdésekre – és ezeknek a száma még jelentősen növelhető – vajon ők 
maguk tudják-e választ. Mert az, hogy az igazgatók nem tudják, az nem jó, de még nem 
tragikus, a baj az, ha az irányító sem tud egyértelműen állást foglalni ebben a dologban. 

Tehát azt gondolom inkább, hogy magáról erről az Állami Intézményfenntartó 
Központról és az azzal kapcsolatos kérdésekről kellene tájékozódnunk. Köszönöm szépen. 
Mind a két téma fontos. 

További jó munkát, addig pedig jó étvágyat a képviselőknek! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  
 
 
 

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 
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