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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 22 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat és hölgyeket.  

Három napirendi pontunk van, az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint a Gárdonyi Géza emléknapról szóló 
törvényjavaslat és az egyebek. Az egyebek keretében dr. Antal-Lundström Ilona, a 
zenepedagógia professzora kíván pár szót szólni, illetve egy kiadványra felhívni a 
figyelmüket.  

Van-e a három napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Nincs. A napirendi pontok sorrendjében módosítást javaslok: kezdjük L. Simon László 
államtitkár úrral, tehát a Gárdonyi-emléknappal. Aki egyetért a módosítással, kérem, most 
szavazzon! (Látható többség jelentkezik.) Köszönöm. Aki egyetért a napirend egészével, 
kérem, most szavazzon! (Látható többség jelentkezik.) Köszönöm.  

A Gárdonyi Géza emléknapról szóló H/9310. számú határozati javaslat  

Az 1. napirendi pontunk előadója, indítványtevője L. Simon László államtitkár úr. 
Parancsolj, államtitkár úr!  

L. Simon László (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen, hogy a bizottság lehetőséget ad arra, hogy az 
országgyűlési határozattervezetről röviden szóljak. 

Azért is tartottam fontosnak, hogy eljöjjek a bizottsági ülésre, hogy egy pontosítással 
éljek. A sajtóban már az országgyűlési határozattervezet benyújtása után több cikk is 
megjelent az elképzelésünkről. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem egy új emléknapot 
szeretnénk bevezetni, nem arról van szó, hogy a sok-sok emléknap sorába egy újat szeretnék 
illeszteni, ez egy egyedi alkalom, csak és kizárólag 2013. október 17-e emléknappá 
nyilvánításáról szól, tehát nem kéne a következő években október 17-ét emléknapnak 
tekinteni. 

Jövőre ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját. Gárdonyi Géza a 
máig legnépszerűbb és legolvasottabb magyar regény szerzője. A Nagy Könyv 
programsorozatban mindannyian tapasztalhattuk, hogy a magyar olvasóközönség számára 
még mindig ez a legszeretettebb regény, és ezt olvassák a legtöbben. Ez egy olyan kötelező 
olvasmány, amelyet a gyerekek valóban el is olvasnak, a belőle készült film generációk 
számára fontos élmény, és talán a leginkább alkalmas a magyar irodalmi művek közül a 
hazaszeretet erősítésére. Itt kifejezetten nemcsak oktatási, hanem oktatási és nevelési célzattal 
is fontosnak tartom egy emléknap bevezetését. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy jövőre a 
kormány a Gárdonyi Géza évfordulót kellő előkészítéssel, egy szép ünnepségsorozat 
keretében szeretné megünnepelni. Ennek a 150. évfordulónak az előkészítésére már egy 
emlékbizottság is létrejött, amelynek én vagyok a vezetője, és tagjai például Eger város 
polgármestere, Habis képviselőtársunk, illetve a szülőváros, Gárdony polgármestere, Tóth 
István is, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató asszonya. A Nemzeti Kulturális 
Alap Bizottsága a legutóbbi ülésén fogadta el azt, hogy 100 millió forintot kíván fordítani a 
Gárdonyi Géza emlékév programsorozatára. Ebben szoborállítástól elkezdve számos irodalmi 
és szakmai program megvalósítására lehetőség lesz.  
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Azt gondolom, hogy szép alkalom lenne, ha az emlékév keretében egy napot arra 
fordítanánk a közoktatásban, általános és középiskoláinkban, hogy Gárdonyi Gézáról és 
jelentős művéről megemlékezzünk, illetve ezzel foglalkozva a hazaszeretet érzését is tudnánk 
erősíteni, illetve a magyar prózairodalom legszebb hagyományaira ráirányítani a szélesebb 
nyilvánosság figyelmét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azért október 17-ét választottuk és nem augusztus 3-át, 
Gárdonyi Géza születésnapját, mert akkor oktatási szünet van, és egyébként is a két fontosabb 
ünnepség, ami lesz Gárdonyban, illetve Agárdon, a szülőháznál, illetve Egerben, a Gárdonyi 
Géza Múzeumnál, kellő figyelmet fog jelenteni az évforduló számára, így október 17-ét az 
egri vár védőinek a török seregek felett aratott dicsőséges győzelmének napját javasoljuk 
emléknappá nyilvánítani. Még egyszer mondom, csak 2013. október 17-éről van szó, és nem a 
további évekről.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy támogassák az országgyűlési 
határozattervezet tárgysorozatba-vételét és általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk akkor. 

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

Aki a határozati javaslat tárgysorozatba-vételére és általános vitára való 
alkalmasságára igent mond, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú a szavazás. 

Köszönjük szépen, további jó munkát. (L. Simon László: Köszönöm szépen, elnök úr.) 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/9237. számú törvényjavaslat 

A 2. napirendi pontunk az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvényekhez 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Odrobina 
László főosztályvezető urat, illetve az osztályvezető urat.  

Jelezte hozzászólási szándékát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéből 
Balogh Andrej. Erről majd szavazunk ügyrendi szavazással, amikor a módosító javaslatokon 
túl vagyunk. Vagy előtte kíván? (Balogh Andrej: A végén inkább.) A végén.  

Van egy ajánlási sorunk, amelyben az 1. ajánlási pont Kucsák László képviselőtársunk 
javaslata. Laci, kívánsz-e szólni mellette? (Jelzésre:) Parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. Röviden annyit szeretnék jelezni ezzel és a többi, általam jegyzett módosító 
indítvánnyal kapcsolatban is, hogy ezeknek az indoklása elolvasható. Volt módunk beszélni a 
tárca képviselőivel, és ott is jeleztük, hogy lehetőség szerint kapjanak utat ezek a módosító 
indítványok. Meggyőződésünk szerint ezek jobbító szándékkal megfogalmazott módosító 
indítványok. Összességében arra szeretném kérni a bizottság tisztelt tagjait is, hogy 
amennyiben az ő álláspontjukkal ez egybeesik, vagy legalábbis nem ütközik, akkor az oktatási 
bizottság segítse elő azt, hogy ezek tovább tudjanak haladni.  

Azt is szeretném jelezni, hogy bizonyos javaslatokkal kapcsolatban várhatóan további 
egyeztetést fogunk folytatni a tárca képviselőivel, hogy amit adott esetben most még nem 
vagy nem teljes körűen látnak befogadhatónak, olyan megfogalmazást nyerjen, ami eléri a 
célt, és esetleg a törvényszövegben is testet tud ölteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ahogyan az indoklásokat átolvassuk, itt egy komoly fogyasztóvédelmi szál 

tűnik ki, ami szerintem is indokolt. A Fidesz oktatási kabinetjéhez több sértett, károsult 
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fordult, akiknek a különböző felnőttképzési vállalkozásokkal kapcsolatos panaszait vizsgáltuk 
meg, és ezek öltenek testet ezekben a módosító javaslatokban. 

Általában az a fő probléma, hogy a befizetett képzési díjakkal nem számolnak el a 
vállalkozások, ha időközben az akkreditációjuk megszűnik, akkor nagyon könnyen átjátsszák 
egy másik cég által fenntartott másik intézménybe a tevékenységet aránylag gyorsan. Polgári 
jogi szerződésnek tekintik a beiratkozást, egy megrendelt szolgáltatásnak tekintik a képzési 
díjat. Ha az illető hallgatóról kiderül, hogy nem is volt alkalmas az iskolai végzettségének 
hiányosságai miatt a képzésre, akkor is úgymond beíratják, és utána bírósággal, végrehajtóval 
követelik rajta a képzési díjat. Ha az életében olyan változás áll be, hogy meghalnak a szülei, 
elválnak, képtelen tovább folytatni a tanulmányait, akkor is volt eset, amikor 6-700 ezer 
forintos felnőttképzési tandíjat hajtottak ki ezekből az elesett emberekből. Ezeknek a 
megakadályozása, illetve orvoslása érdekében születtek a Kucsák László képviselő úr által 
jegyzett javaslatok. Én is érvelek mellettük.  

Mi a tárca álláspontja ezekkel kapcsolatban, illetve mehetünk sorban is, most az 
elsővel kapcsolatban?  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Akkor először én is általánosságban válaszolok. 
Kucsák képviselő úr javaslatainak a céljával alapvetően egyetértünk. Mi is úgy látjuk, hogy 
szükséges szigorításokat eszközölni a rendszerben. Amikor mégis azt mondom ezen a helyen, 
hogy a tárca nem támogatja, az nem azt jelenti, hogy alapvetően veti el, hanem azt, hogy úgy 
látjuk, abban a formában jogtechnikailag nem alkalmas a javaslat. De úgy gondoljuk, 
mindenképpen kezelni kell a problémát, tehát ezért is beszéltünk a képviselő úrral, hogy 
leülünk és megbeszéljük, hogy milyen formában tudjuk elképzelni a javaslat támogatását.  

 
ELNÖK: Milyen formában? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez hosszabb megbeszélést 

igényelne, de az ülés után leülünk és átbeszéljük.  
 
ELNÖK: Magyarán kapcsolódó javaslatok elkészítésében a közreműködését ajánlotta 

fel a tárca, illetve az államtitkárság, ha jól értem. 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ica segít nekem, hogy fenn kell tartani a módosító 

javaslatokat, hogy legyen mihez kapcsolódni a következő körben, és aztán majd a legvégén 
ezeket adott esetben, ha van helyettük jobb, vissza lehet vonni. Szavazzunk egyben ezekről? 
(Ferenczi Gábor jelentkezik.) Parancsolj!  

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Hozzászólásom lenne ezekhez a módosító 

javaslatokhoz. Köszöntök mindenkit. 
Mi a magunk részéről, a Jobbik részéről úgy gondoljuk, ahogyan azt a múlt heti 

bizottsági ülésen is elmondtam, hogy van némi olyan mellékíze a felnőttképzési törvény 
módosításának, mintha azt feltételeznénk eleve minden felnőttképzést bonyolító 
vállalkozásról vagy intézményről, hogy valamiféleképpen vissza fognak élni ezekkel a 
képzési szerződésekkel. Mi úgy véljük, hogy nem a szankciókat kellene szigorítani, tehát nem 
elrettentő hatással kellene bírnia a törvénynek, hanem az ellenőrző rendszer hatékonyságát 
kellene növelni. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs.  
Ez egy összefüggő csomag a 8-asig. Mind a nyolcnál ez a tárca álláspontja, ha jól 

értem. (Odrobina László nemet int.) Nem, ezek különbözőek. Akkor ebben az első nyolcban 
is van olyan, amit támogat a tárca. Melyiket?  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatni tudjuk ebben a 

formában a 6.-at.  
 
ELNÖK: Hogy a honlapon tüntessük föl az akkreditáció visszavonását. Ez ellen nehéz 

is lenne érvelni.  
Szavazzunk akkor erről először. Ezt a tárca támogatja. Kívánunk erről vitatkozni? 

(Nincs jelzés.) Nincs jelzés. Aki a 6-ossal egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm.  

Fönnmarad a 6. kivételével az első nyolc. Kíván-e valaki bármelyikkel kapcsolatban 
érvelni? Egyben fogok róluk szavaztatni. (Kucsák László jelentkezik.) Kívánsz érvelni? 
Parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem, csak annyit szeretnék jelezni, hogy van három 

olyan javaslat, amelyek tulajdonképpen szövegkorrekciókat tartalmaznak.  
A törvény 3. §-ával kapcsolatban a (6) bekezdés e) pontjában „jelentős késedelemmel 

szervezi meg vagy elmulasztja megszervezni”, tehát egy „n” beitatása szükséges. (Osztolykán 
Ágnes: Ezt majd megnézzük.) A jegyzőkönyv miatt, úgy tűnik, hogy szükséges. Megértem 
Ágnes felvetését, de mindjárt a felénél tartok.  

A törvényjavaslat új, 4. helyett 3. §-sal egészül ki, tehát a 4-es zárójelben, és a 3. § 
kerül be. Így szerepel egyébként ezen is.  

A soron következő, hogy a 4. § (2c) bekezdésénél az aláhúzott tagmondat így 
hangoznék, hogy „és az intézmény a képzés résztvevőjétől, illetve megrendelőjétől átvett 
képzési díjakat és egyéb a képzéssel összefüggésben keletkezett, igazolt költségeket köteles 
harminc napon belül visszafizetni”, tehát itt is egy pontosítást tartalmaz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kucsák képviselő úr a javaslatok elfogadása mellett érvelt, 

mondván, hogy ezek némelyike csak helyesírási, jogesztétikai értelmező, de a többit is 
fönntartani kívánja.  

Én is amellett érvelnék, hogy - a 6-ost megszavaztuk - a bizottság szavazza meg az 1., 
2., 3., 4., 5., 7. és 8. javaslatokat, azzal, hogy természetesen az előttünk álló napokban a 
tárcával együttműködve ezekhez kapcsolódó javaslatot készíthetünk, és akkor vissza tudjuk 
vonni ezeket. (Ferenczi Gábor jelentkezik.) 

Gábor, parancsolj!  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak egy rövid kérdésem lenne a 4. ponttal 

kapcsolatban. Itt az szerepel, hogy az akkreditációs eljárás alapfeltétele, hogy a felnőttképzést 
folytató intézmény legalább egy, általa már megvalósított akkreditált képzési programmal 
rendelkezzen. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor mi lesz azokkal, akik új belépők. Ha valaki 
belekezd a felnőttképzésbe, nyilván nem rendelkezik már kipróbált akkreditációval.  

 
ELNÖK: Ez új elem a törvényben? Azt hiszem, ez most is így szól. Ez mindig furcsa, 

hogy az egész bekezdést aláhúzzák, vagy alá kell húzni a módosítás során. Mely eleme új 
ennek a 4-es számot viselő módosító javaslatnak? Tudnátok ebben segíteni? (Edelényi 
Zsuzsanna: Ha alá van húzva, akkor mindegyik.) Nem, a 4. sortól új, úgy látom. Többször 
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találkoztunk ezzel. (Az elnök a bizottság munkatársaival egyeztet.) Ebben az új elem a 
fenntartóváltás? Tudtok segíteni ebben?  

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A második mondattól, a „Nem…” 

kezdetű mondattól, ami a bizottsági ajánlásban a 4. sor eleje, teljesen a végéig új.  
Azért van az egész aláhúzva, mert nem a törvényhez, hanem a benyújtott 

törvényjavaslathoz benyújtott módosítás. Ez a technikája.  
 
ELNÖK: Ez az oka. Zsuzsa, figyelsz? (Edelényi Zsuzsanna: Igen, értem, de rosszul 

van jelölve. A törvényjavaslatot kell módosítania.) Igen, ezért új. A régi törvényben ez benne 
van. Két törvényről van szó. Van egy alaptörvény, a szakképzés, felnőttképzés, és van egy azt 
módosító törvény. A módosító törvényhez képest új, a régi törvényhez képest nem új, ezért 
alá kell húzni a módosító törvényhez képest új elemeket.  

Gábor, a kérdésedre a válasz, hogy lehet, hogy indokolt ez a kérdés, de ez az 
alaptörvényünkben van benne, ez a módosító javaslat azt nem citálja, csak a második 
mondatot.  

Tud válaszolni a tárca a Gábor által megfogalmazott kérdésre, hogy hogyan születnek 
a felnőttképzési vállalkozások, ha már eleve lenni kell akkreditált képzésnek? Tessék! 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ahogy az elnök úr mondta 

az előbb, ugyanúgy, tehát az első mondat megvolt korábban is. Ez azt jelenti, hogy ha egy 
felnőttképzési vállalkozás szeretne akkreditált lenni, akkor az első lépés az - korábban 
regisztrált már a munkaügyi központnál -, hogy programot akkreditáltat, ezt letaníttatja vagy 
letanítja, és miután ez megtörténik, utána indulhat az intézményakkreditáció elnyeréséért.  

 
ELNÖK: Tehát két típusú akkreditációt különböztetünk meg: programakkreditációt és 

intézményi akkreditációt. A kettő nem ugyanaz.  
Kérünk egy tájékoztató anyagot a bizottság tagjai számára erről az egymásra épülő 

akkreditációs folyamatról. Ha lehet, akkor ne legyen hosszabb, mint négy-öt oldal. (Révész 
Máriusz: Egy.) Köszönjük szépen. Nem viccnek mondtam, komolyan kérünk egy ilyen 
tájékoztató anyagot. Köszönöm. 

Van-e egyéb hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Kíván-e valaki pontonként szavazni, vagy egyszerre szavaztathatok az 1-8-ig terjedő - 

kivéve a 6-os - pontokról? (Nincs jelzés.) Egyszerre fogunk szavazni. 
Ki az, aki támogatja az 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. javaslatokat? Aki igen, kérem, most 

szavazzon!(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ezeket támogatta.  

A 9. javaslat Kiss Péter, Gúr Nándor képviselő urak javaslata. Kíván-e valaki a 
javaslat mellett érvelni? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Igen, Sós Tamás. Parancsolj, Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Gyakorlatilag nincs olyan új dolog, ami a múltkori 

bizottsági ülésen ne vetődött volna fel. Ha ez itt szerepel, akkor ez egy precedenslehetőség 
akár más miniszterek számára is. Én is azzal a véleménnyel értenék egyet, hogy ez ne 
kerüljön itt megfogalmazásra.  

 
ELNÖK: A vidékfejlesztési miniszter alá rendelése?  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. Különösképp úgy tűnik számomra a vita alapján, 

ami múlt héten a plenáris ülésen volt, hogy ez picit egy búvópatak, hisz ha jól tudom, jelenleg 
17 iskola van ilyen, ezt követően pedig jóval több ilyen típusú iskoláról lesz szó. Tehát itt 
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valami más is történik, amit én személy szerint még nem tudok megfejteni. Talán a 
főosztályvezető úr ebben tud segíteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontja? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, érvelni mellette? (Nincs jelzés.) Én 

elmondanám a véleményemet róla.  
A kormány a most 17, a Vidékfejlesztési Minisztérium alá rendelt szakképző 

intézmény számának növelésére tett javaslatot. Nem kaptam immanens, tehát a szakképzésen 
belüli érvet arra, hogy ez miért jó. Érdeklődtem azóta is. Azt gondolom, hogy kerülném a 
tárcasovinizmus kifejezést, helyette inkább a tárcaautonómizmus megbocsátóbb szóösszetételt 
használnám, tehát a tárcaautonómizmus esete áll fönn. Szakképzési szempontból nem látok 
mellette érvet. Kormánypárti képviselőként kétféle szempontom van, az egyik egy 
szakképzési logika, a másik pedig annak a mérlegelése, hogy ez vajon a kormány egésze 
számára milyen kérdéseket vet föl, vagy miért olyan fontos ez. Én a javaslatot elvileg inkább 
pozitívnak érzem.  

Más nem kíván hozzászólni, szavazzunk a javaslatról. Ki az, aki egyetért Kiss Péter, 
Gúr Nándor és Sós Tamás javaslatával? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 6, ez a 
bizottság egyharmada, de a bizottság nem támogatta.  

A 10. Kiss Péter, Gúr Nádor, Sós Tamás, Pál Tibor. Kíván-e érvelni valaki mellette? 
(Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Tamás, parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Gyakorlatilag egy dolgot szeretnék felvetni, ezt le is írtuk, 

hogy indokolt a képzési időnél figyelmen kívül hagyni azokat az időket, amikor a tanulónak 
fel nem róható okra vezethető vissza az adott tanév nem teljesítéses. Ezzel indokoljuk a 
módosítást.  

 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy hasonló problémát akar orvosolni a következő, a 11-es, 

Pichler-féle javaslat. Jól látom? (Közbeszólás: Igen.) Tehát ugyanazt a problémát járja körül. 
Ott fordítva, épp azt a kitételt húzná ki, hogy a folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és 
szüneteltetés nélkül kell haladnia az illetőnek, hogy megőrizze a jogviszonyát a nappali 
intézményben a jogviszonyát. Tehát ezek némileg konkurálnak egymással, annak ellenére, 
hogy nem ugyanaz. Vagy ugyanaz? Nem ugyanaz, tehát akkor ezek nem kizáróak. Akkor 
menjünk szépen sorban! A tárca álláspontja a 10-essel kapcsolatban? 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Miért? Megkérdezhetem? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kollégám válaszol.  
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A beterjesztett törvényjavaslat 

orvosolja azokat a felvetéseket, amelyeket a mostani módosító javaslat is szeretne, viszont az 
augusztus 31-én a közoktatási törvényben, annak is a 114. §-ában hatályon kívül helyezésre 
került szabályozást illeszti tartalmilag azonos módon ebbe a szakképzési törvénybe. Amik 
kivételre kerülnének a módosító javaslat által, az tartalmilag nem lenne ugyanaz, mint amit 
eddig hosszú éveken keresztül a halmozottan hátrányos helyzetű, enyhén pszichés fejlődési 



 11 

zavarral, és a többi, rendelkező tanulók részére biztosított a törvény. Ugyanolyan tartalommal 
került megfogalmazásra a törvényjavaslat. 

Ha elemenként végig lehet menni a módosító javaslaton, az első az (1b) bekezdésben 
kivenni javasolt rész, az megnyitná a teljes oktatásban való ingyenes képzés előtt az utat azon 
tanulók számára is, akinek eddig nem volt biztosítva, és nem is indokolt. Elég bonyolult a 
köznevelési törvény tanulói fogalomhasználata ebben a részben. Van beilleszkedési, tanulási 
zavarral küzdő tanulói kör, sajátos nevelési igényű tanulói kör, van kiemelt figyelmet érdemlő 
tanulói kör, és ez utóbbiba beletartoznak az sni-s tanulók, de az sni-sekbe beletartoznak olyan 
tanulók is, akiket a közoktatási törvény augusztus 31-ig nem tett a teljes ingyenes képzésben 
részt vevő tanulók közé. Ők az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók és az enyhe 
értelmi fogyatékos tanulók. Ezért, ha ez a módosító javaslat ezt kiveszi, akkor tartalmilag nem 
ugyanazt fogja jelenteni, nagyobb körben biztosítanánk a teljes oktatásban való 
ingyenességet, aminek a pénzügyi hatásai sem ismertek, hiszen ez folytatólagosan 
ugyanakkora kiadást jelentene, ezzel a módosítással viszont szélesebb kör számára lenne 
biztosított. 

Az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
részére pedig eddig is a második szakképesítés megszerzése volt ingyenes, ami egy szűkebb 
kör, mint az oktatásban való teljes ingyenes részvétel a végtelenségig, ezért ha a módosítás 
elfogadásra kerülne, akkor az eddigi szabályozással lenne ellentétes.  

Az (1c), tehát az újonnan kiegészítésre javasolt pont viszont megítélésünk szerint 
végrehajtási rendelet tárgya, a 229/2012. új rendelet része, ahol egyébként is szabályozva 
vannak a képzésben való részvétel térítési díjára, tandíjára vonatkozó szabályok. Tartalmilag a 
törvényjavaslat szerinti eredeti (1c), tehát a mostani (1d)-ben szereplő rész pedig figyelembe 
veszi ezeket a szempontokat. Ha valaki önhibáján kívül kellene hogy kimaradjon az iskolából, 
de ezt egyénenként, egyedi mérlegelés alapján lehet eldönteni, ennek legjobb fóruma a 
kormányhivatal. Ez esetben is egy kettőéves időtartam-hosszabbításra ad lehetőséget a 
benyújtott törvényjavaslat.  

Tehát az eddigi jogosítványokon, jogosultságokon nem kíván a törvényjavaslat 
módosítani, változtatni, a benyújtott módosító javaslattal pedig ez nem válna jobb 
szabályozássá megítélésünk szerint.  

 
ELNÖK: Ha lefordítom magamnak - nem biztos, hogy jól értem -, akkor az (1c), (1d) 

önök szerint rendeleti szintre való, de nem ellenétes azzal, amit önök jónak látnának. Az (1b)-
nél van tartalmi probléma, hogy ezeknek a sérült, speciális helyzetű gyerekeknek a képzése 
meddig ingyenes, csak a második szakma megszerzéséig, vagy bárhány szakma megszerzését 
biztosítjuk nekik ingyenesen. Ebben tér el a javasolt módosítás és a tárca álláspontja. Jól 
foglalom össze az elutasítás okát? (Odrobina László bólint.) Igen. 

Van-e kérdés, észrevétel? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Úgy gondolom, hogy a szándékot - ha jól figyeltem - nem 

vitatták. Mégiscsak azt vetném föl, hogy életszerűen keressük a megoldást, akár különvéve 
ezt a három pontot is, hogy hogyan lehet ebben a kérdésben előre lépni. Gondolom, azt azért 
senki nem akarja fölvállalni - gondolom, önök sem -, hogy rászorultak kerüljenek ki ebből a 
rendszerből indokolatlanul.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Ferenczi Gábor jelentkezik.) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Az elnök úr megelőzött, én is pont 

erre a problémára szerettem volna felhívni a figyelmet, és megkérdezni Sós Tamás 
képviselőtársunkat, hogy miért gondolják úgy, hogy azáltal, hogy akárhány szakképesítést 
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szerezhetnek ingyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, az a szakképzés 
színvonalának emelkedéséhez vezet. Az általános vitában is elmondtam, hogy mi úgy 
érezzük, hogy ez egyfajta pozitív diszkrimináció azokkal a gyermekekkel szemben, akik nem 
hátrányos helyzetűek. (Osztolykán Ágnes: Igen. És?) 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Tamás, 

parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt gondolom, hogy ha ezt a vitát lefolytatnánk, az 

messzire vezetne. Ez a megközelítésbeli alapvető különbözőségünk, úgy gondolom. Ez 
visszavezethető akár politikai típusú megközelítésre is, és visszavezethető különböző tartalmi 
megközelítésre is.  

Alapvetően úgy gondolom, mint ahogy az imént is már jeleztem, hogy indokolt lenne 
ezeket az embereket nem kizárni ezekből a lehetőségekből, hisz ráadásul halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek sokaságáról van szó, olyanokról, akik bizonyos fogyatékossággal 
élnek, és gyakorlatilag ingerszegény környezetből indulnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha jól értem a javaslatot, Gábor, nem úgy van. A halmozottan hátrányos - 

mondjuk így, szegény -, de ép értelmű gyerek számára az eredeti javaslat is úgy fogalmaz, 
hogy minden esetben. Az eredeti javaslat ettől elkülöníti az értelmi fogyatékos és pszichés 
fejlődési zavarral küzdő tanulókat, és nekik csak a második szakképesítés ingyenes. Tehát a 
gügye gyerek csak kétszer választhat szakmát, aki három h-s vagy két h-s, ő meg 
akárhányszor. Ez az eredeti javaslat álláspontja. Ezt a két kategóriát vonnák egybe Tamásék, 
és mondja azt, hogy a gügye is meg a három h-s is akárhányszor tanulhat ingyen szakmát. 
Tehát nem ott van a különbség, ahol mondtad, hanem máshol. 

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én jobbnak látnám egyébként 
kettéválasztani a két dolgot, Tamás, ha mérlegelitek ezt. A rendeleti szintű szabályozás jó 
dolog, csak mi sose látjuk a rendeleteket, mi a törvényeket látjuk, ezért az (1c), (1d) pontra 
vonatkozót jó szívvel tudnám támogatni, ha azt különveszitek, és az (1b) pont alatt szereplőt 
külön javaslatba csoportosítsátok, ha ezt javasolhatom. Érdemes lenne ehhez kapcsolódót 
készíteni.  

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Ezt tudom vállalni, illetve mondani a szaktárca felé.  
 
ELNÖK: Az (1c)-(1d)-nek nincs költségvetési vonzata a tárca szerint sem, ha jól 

értem, mert feltehetően ez lesz a célja nagyjából a rendeleti szabályozásnak. Parancsoljon! 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyiban nem, hogy amennyiben 

az (1c) nem teljesen ugyanaz, mint az (1d), hiszen ahogy említettem, ott egy kormányhivatal 
által eldöntött, egyedi ügyekben hozott határozat alapján történne meg a beszámítás, 
pontosabban az évfolyamok számozása. Illetőleg arra felhívnám a figyelmet, hogy az új (1d)-
két, az (1c) módosításaként szereplő kitétel, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egy 
szűkebb kör, beletartoznak a hátrányos helyzetűekbe, tehát ha ez a kiegészítés belekerül, 
akkor egy felesleges kiegészítés történik. Egy nagyobb körbe beletartozó kisebb kört újból 
kimondani, az jogtechnikailag is probléma.  

Ha egy kiegészítést még megenged, elnök úr: ahogy említette, nem az értelmi 
fogyatékosokat általában veszi ki az (1b) pont, hanem csak az enyhe értelmi fogyatékosokat, 
ahogy a korábbi, hatályos szabályozásban is volt. 
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ELNÖK: Köszönöm. Valóban mind a kettőnél az „enyhe” és „egyéb” szavak 
szerepelnek.  

Szavazzunk a módosító javaslatról. A 10-es van előttünk. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Három. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta. 

Elnézést, ha már ez itt szóba került, az enyhén értelmi fogyatékos gyerekeknél a 
részszakképesítések kulcsfontosságúnak tűnnek számomra. Teljes értékű szakképesítést nem 
tudnak megcélozni, hanem részszakképesítéseket. Most az OKJ felülvizsgálatában változott a 
részszakképesítések száma? Felteszem, hogy igen, mert különben nem panaszkodtak volna 
nekem az intézmények. László, tudod erre a választ?  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt nem tudom pontosan, 

hogyan változtak, de most arra teszünk javaslatot, hogy módosítsuk úgy az OKJ-t, hogy 
bővítsük azon szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a két tárca egyetértésével ki 
lehet adni speciális kerettanterveket. Magyarán érezzük a problémát, és módosítani fogjuk a 
szakképesítések körét.  

 
ELNÖK: Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Eddig ilyen értelmi sérült, speciális 

gyerekeknek speciális szakiskolák takarítói képzést folytathattak. Ezt most kivettük az 
iskolarendszerű képzésekből, és csak felnőttképzésben, pénzért lehet tanulni. Azzal érveltek 
nekem sokan, hogy a mai munkaerőpiacon ez az egyetlen olyan képzés, amivel el tudnak 
helyezkedni az értelmileg sérült lányok. Nagyon kevés ilyen részképesítés van. Ha ezt a 
felnőttképzésbe tesszük térítési díjért, akkor ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak az 
elhelyezkedése jelentősen romlik. Engem meggyőztek ők, az észak-magyarországi régióból 
kerestek meg, hogy érveljek amellett, vagy kérjem azt, hogy fontolja meg a tárca, hogy a 
takarítói részképzés, részképesítés ne csak felnőttképzés keretében, hanem iskolarendszerű 
képzés keretében is folyhasson a jövőben.  

Laci, parancsolj! 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Éppen erre utaltam az 

előzőekben, hogy eddig az volt a szabályozás, hogy csak részszakképesítésre lehetett speciális 
kerettantervet, és úgy fogjuk módosítani az OKJ-t, hogy arra is lehessen készíteni speciális 
kerettantervet, ami csak felnőttképzésben oktatható szakma. Például pontosan a tisztítás-
technológiai szakmunkás - azt hiszem, ez a neve a szakmának - miatt vetődött fel ez a 
megoldási javaslat. Tehát azt fogjuk megvalósítani, amit az elnök úr kért. Ugyanez miatt 
jutottunk mi is erre a következtetésre.  

 
ELNÖK: Szeptembertől?  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
A 11-es Pichler Imre képviselő úr javaslata. Ha jól értem, illetve megnéztem az 

indoklást, most különbséget tennénk az között, hogy valaki gimnáziumban vagy 
szakiskolában milyen módon folytathatja nappali - ez a jó kifejezés, nappali tagozat? - 
rendszerben a tanulmányait. A javaslat az indoklás szerint azt célozza, hogy ne tegyünk 
különbséget ebben az esetben sem gyerek és gyerek között, tehát hasonló módon 
szabályozzuk a nappali tanulmányokban való részesedés lehetőségét, akkor is, ha valaki 
gimnáziumban, és akkor is, ha valaki szakiskolában akarja folytatni a tanulmányait. Jól 
foglalom össze az indoklást? Nagyjából így rémlik. 
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Mi a tárca álláspontja? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja ezt a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Miért nem? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kollegámat kérem meg, 

hogy mondja el.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha szabad felhívnom arra a 

félreértésre a figyelmet, amin alapul ez a módosító, abból indul ki, hogy jelenleg a 
gimnáziumi tanulóknál is bármilyen szabályozás lehetővé tenné azt, hogy az életkori határ 
elérése után munkarendváltás nélkül fejezhesse be a tanulmányait a tanuló. Ilyen szabály 
nincs, csak a szakképzésben. Ez a szakképzésitörvény-módosítás biztosítja azt, hogy legalább 
a szakképzésben legyen lehetőség munkarendváltás nélkül befejezni a képzést, ha a nappali 
korhatárra vonatkozó életkort a tanuló eléri.  

Tehát ha fél év, egy év van hátra a 19 éves korában szakképzést kezdő tanulónak arra, 
hogy befejezze a képzést, de eléri azt az új korhatárt, ami jövő szeptember 1-től a köznevelési 
törvénybe bekerül egy kicsit alacsonyabb korhatárral, akkor ne jelentsen törést a képzésében 
ez az életkorhatár. A módosítás ezt tenné lehetővé, de csak ésszerű korlátok között, hiszen ha 
valaki, mondjuk, 21 éves korában befejezné a tanulmányait, de nem szerzi meg a vizsgát, 
akkor akár 60 éves korában is visszaülhetne befejezni nappalin, ahol csak a fiatalok vesznek 
részt. Ezt csak akkor tenné lehetővé az eredetileg beterjesztett javaslat, ha ezt 
évfolyamismétlés, tehát megszakítás nélkül teszi meg.  

Ez egy ésszerű korlátozás, tehát úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy egy tíz 
egységnyi lehetőséget biztosítunk, de egy egységnyit visszaveszünk, hogy ésszerű legyen a 
szabály, az egyébként nulla egységnyi lehetőséghez képest.  

 
ELNÖK: Ha egy gyerek egy évig beteg, vagy egy évet kihagy, mert olyan betegsége 

volt, hogy nem tudja sikerrel befejezni a tanulmányi évet, akkor nem fejezheti be a 
tanulmányait egy bizonyos életkor felett nappalin, csak más munkarendben, ha jól értem. Ezt 
én nem tartom örömtelinek sem egy gimnázium esetén, sem pedig egy szakiskola esetén. Kis 
esélyt adok a 60 éves nappali gimnazistáknak, mármint az előfordulásukat nem tartom 
fenyegetően gyakorinak. De ha nappali munkarendben szeretné valaki befejezni a 
tanulmányait, akkor nyilván ésszerű mérlegelés után ezt tegyük lehetővé. Itt inkább a 
mérlegelés lehetőségét javasolnám megnyitni, nem pedig a folyamatosság, szünet nélküliség 
követelményeit előírni. Megoldható ez vajon ebben a javaslatban, hogy hasonlóképpen, ahogy 
például kormányhivatalhoz rendeltük mérlegelési jogkört az előző módosítás által érintett 
paragrafusban, ott tegyük ezt is, vagy így járjunk el itt is?  

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez iskolai szervezési szempontból 

jelentene nehézséget. Ha egy-két olyan tanuló lenne, aki egyébként mehetne az osztállyal, de 
életkori határ miatt kicsúszna, akkor ő ne csússzon ki, viszont egy-két tanuló miatt ne kelljen 
újra megszervezni ezt az osztályt, ezért van benne ez a folyamatos képzésben való részvételi 
feltétel. Ennek a kiegészítő szabálynak, ennek a munkarendváltás nélküli szabálynak csak 
abban az esetben van értelme, ha valaki folyamatosan megy a képzésben, és azt az átmeneti 
időt hidalja át, amikor átcsúszik az életkori határon. De ha bármely más okból kimarad, évet 
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ismétel, akár önhibájából, akár nem önhibájából, akkor már az újra megszervezett képzésben, 
- ami abban az esetben, ha eléri a korhatárt, nem nappali - indokolt, hogy részt vehessen.  

 
ELNÖK: Az indoklásnak az a pontja, amely a gimnazistákra vonatkozó 

különbségekről szól, valóban nem helytálló, hisz a köznevelési törvényben is így jár el, - ott 
sem örömteli.  

Kíván-e valaki még hozzászólni ehhez a kérdéshez? (Nincs jelzés.)  
Pichler Imre javaslatáról van szó, ez a 11-es. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja ezt 

a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság többsége igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 5-en nem, 
1 tartózkodott.  

A 12-es Kiss Péter, Gúr Nándor javaslata, és Sós Tamásé. Tamás, parancsolj!  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Ez ugyanaz, mint ami már korábban volt.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki érvelni mellette, ellene? 

(Nincs jelzés.) Az előbb egyharmadot kapott a javaslat. Szavazzunk! Ki az, aki most 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Most is megkapta az egyharmadot, a többiek tartózkodtak, 
ha jól láttam. 

A 13-as Kiss Péter, Sós Tamás javaslata. Tamás, parancsolj!  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Itt a munka törvénykönyvével függ össze, hogy célszerű 

lenne ott szerepeltetni ezt a kérdést.  
 
ELNÖK: Tehát nem mindegy, hogy Ptk. vagy Mt., munka törvénykönyve. A tárca 

álláspontja?  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Azon túl, hogy teljesen más jogi kódex, mi a hatása annak, hogy a Ptk.-ra 

utalunk, vagy pedig a munka törvénykönyvére? Ezt abszolút nem látom magam előtt, mi 
mivel jár ez. Néha meghatározó lehet a különbség. Parancsolj! 

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indok kettős, egyrészt a 

gyakorlati képzés kettőféle konstrukcióban folyhat, együttműködési megállapodással vagy 
tanulószerződéssel. A hatályos, a kihirdetett törvény jelenleg is kimondja, hogy az 
együttműködési megállapodásban a törvényben nem szereplő kérdésekben egyebekben a Ptk.-
t kell alkalmazni. Ugyanezt a szabályt kívánja kimondani a javaslat a tanulószerződés esetén 
is, hiszen azok a kérdések, amelyek a törvényben nem kerültek szabályozásra, a megbízási 
viszony jellegéből fakadóan a Ptk.-ban ebben a formában szabályozottak. Tehát inkoherencia 
is keletkezne a törvényben, ha egyik esetben az Mt.-re, másik esetben a Ptk-ra hivatkoznánk. 

A másik ok pedig az, hogy ahol az Mt. szabályait kell alkalmazni, ott pontosan 
megmondja ez a szakképzési törvény, hogy mely esetekben kell táppénz-, szülésiszabadság-
kifizetés s a többi, az összes többi esetben nem. Tehát ez nem egy összhangban lévő javaslat. 
A Ptk. segítségül hívása viszont szükséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Tamás, 

parancsolj!  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt kérdezem, hogy vitás esetekben nem jelent-e ez majd 

gondot, ha perre kerül a sor, akár a költségek viselése kapcsán.  
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ELNÖK: Tessék! 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Több gondot nem jelenthet, mint 

általában a peres esetekben a vitás kérdések rendezése. Mindkét kódex olyan jellegű 
szabályokat tartalmaz, hogy ha megmondják, hogy melyiket kell belőle alkalmazni, akkor 
egyértelműen alkalmazható lehessen. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólást nem látok. Szavazzunk a Ptk.-Mt. 

kérdésében! Ki az, aki támogatja a módosítást? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 14., Kiss Péter, kinek a számlájára megy a pénz, a gyerekére vagy a szülőére. 
Tamás, parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Itt a javaslat, azt gondolom, egyértelmű. Szerintem az 

élethelyzetek sokasága jelenhet meg most előttünk. Gondot jelent, hogy nem tud 
megvalósulni az eredeti szándék, ha így lesz elfogadva, ahogy most megfogalmazásra került, 
ezért történt az a javaslatunk, hogy a tanuló saját számlájára kerüljön ez az összeg.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontja?  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, a számlavezetés díjáról értekezni? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak az érvet kérném.  
 
ELNÖK: Érvet kér a javaslattevő, de előtte hadd adjam meg a szót Gábornak. 

(Ferenczi Gábor: Én is csak ennyit kérdeztem volna.) Tessék! 
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha visszaemlékeznek a bizottság 

tagjai ennek a szabálynak a keletkezésére, akkor emlékeznek rá, hogy ez egy utolsó képviselői 
módosítóként került be, hogy a tanuló számlájára fizetéssel történhessen a tanulói juttatás, 
ami, azt hiszem, Cseresnyés képviselő úré volt. Viszont ez a jó tartalma ellenére olyan 
gazdasági helyzeteket indukált, amelyeket a gazdasági kamara folyamatosan jelzett a tárca 
részére az év során, tehát hogy mi van abban az esetben, ha - ez ritkább eset - a vállalkozónak 
nincs számlaszáma, van olyan áfakörbe tartozó, ahol ez előfordulhat, de gyakrabban az fordul 
elő, ha a tanulónak nincs számlaszáma, akkor emiatt ne köteleződjön a tanuló arra, hogy 
számlát kelljen nyitnia, bár léteznek viszonylag ingyenes konstrukciók.  

Ebben az esetben, de csak ebben az esetben, ezért szól úgy a törvényjavaslat, hogy 
amennyiben nem rendelkezik a tanuló bankszámlaszámmal, akkor annak a számlájára is 
lehessen eddig az időszakig utalni ezt a tanulói juttatást, hogy ne okozzon problémát, mert 
előfordulhat, hogy a tanulói szerződés megkötésre kerül, a tanulói juttatás kifizetésre kerül, és 
csak egy következő lépésben rendeződnek hozzá a viszonyok, például egy számlanyitás. 
Ebben az esetben a szülői, törvényes felügyeleti jogot gyakorló részére is lehessen utalni. Az 
indoklásban az van, hogy ha nem a tanulóhoz jut el a pénz, akkor azt kell megvizsgálni, hogy 
a megfelelő személy gyakorolja-e a szülői jogokat. Úgy gondoljuk, hogy ennek a 
biztosításával azokat a problémákat kiküszöböli a javaslat, amelyek az év során jelentkeztek.  
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ELNÖK: Azt gondolom, hogy körbejártuk ezt a kérdést. Egy észrevétel csak: a 
„viszonylag ingyenes” egy nehezen értelmezhető dolog. Ingyenes számlavezetés szerintem… 
(Közbeszólás: Ingyenes, mi utánajártunk. Minden banknál ingyenes. Bocsánat.)  

Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Itt alapvetően nem abban látom a problémát, hogy 

ingyenes lesz-e a számlavezetés, hanem abban, amit Sós képviselő úr megfogalmazott az 
indoklásban, hogy ezeknél a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél esetleg nem jut el 
konkrétan a gyermekhez ez a juttatás, mert, mondjuk, olyanok a szülők. Ez szerepel az 
indoklásban is, és én is osztom ezt az aggodalmat.  

 
ELNÖK: Szerintem mindenki kialakította a maga véleményét, úgy látom. A 14-es 

javaslatról szavazunk. A tárca nem támogatja. A bizottság? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
8, ez egyharmad fölött van. Aki nem támogatta, kérem, az is szavazzon! (Szavazás.) 4. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4, tehát a bizottság nem támogatta, a tartózkodás és a nem több volt.  

A 15., Kiss Péter, Gúr Nándor, Sós Tamás. Juttatások is adhatók - juttatás jár. Tamás, 
parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Az eredetiben az szerepel, hogy „adhatók”, a javaslatban 

viszont az, hogy „jár”. Az indoklásban azt fogalmaztuk meg, hogy a gyakorlati képzésben 
részt vevő tanulót a választott munkakörben eltöltött időszakra ugyanazok a juttatások és 
térítések illetik meg, mint a szakképesítéssel betöltött munkakörökben foglalkoztatottak 
részére biztosított juttatások.  

 
ELNÖK: Nem kevesebb, és nem is több. A tárca álláspontja?  
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Miért nem?  
 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek is több oka van. Egyrészt ha 

a tanuló ideiglenesen, átmeneti ideig tartózkodik a gazdálkodónál, a gyakorlati képzőnél, 
akkor nem tudja feltétlenül ugyanazt a kafetériacsomagot nyújtani egy tanulónak, de a törvény 
nem zárja ki, sőt, kifejezetten mondja, hogy ezek a juttatások adhatóak legyenek.  

A másik az, hogy viszont ha ugyanazokat a juttatásokat kellene adni a tanulóknak, 
mint az olyan dolgozónak, aki ott munkaviszonyban, akár határozatlan ideig, hosszú ideig 
van, akkor ez a gyakorlati képzőknél már átbillenti a hozzájárulást abba a fázisba, amikor 
inkább nem fogja emiatt a tanulókat vállalni. Amellett sokkal erősebb érv szólt, hogy a tanuló 
inkább ott legyen a gazdálkodónál, és a kötelező juttatásokat adja, - amiket egyébként a 
törvény nagyon részletesen leír, hogy mi mindent kell biztosítani, de a kafetériának minden 
olyan elemét, amit a dolgozóinak ad, ne kelljen kötelezően odaadnia. Más egy olyan eset, 
amikor csak két-három hónapig, fél évig van egy tanuló a gazdálkodónál, mintha kettő évig. 
Mind a kettő esetben ugyanazokat kellene biztosítani. Ez részben megvalósíthatatlan, részben 
pedig gazdaságilag indokolatlan.  

 
ELNÖK: Mi is adunk éves bérletet, valóban ez egy kicsit nehéz és drága dolog, 

130 ezer forint egy évben. (Ferenczi Gábor jelentkezik.) 
Gábor, parancsolj! 
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FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, nem érzik-e úgy, hogy 
fennáll annak az esélye, hogy tegyük fel, mondjuk a Tesco kereskedő tanulókat be fog ültetni 
a pénztárba. Nem kell ugyanazokat a juttatásokat fizetni ezeknek a diákoknak, mint az ott 
dolgozó pénztárosoknak, és ezt kihasználva tulajdonképpen diákmunkásokat fognak 
foglalkoztatni a jogviszonyban lévő dolgozók helyett.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Azt gondolom, hogy ez inkább általában 

a tanulószerződés problémáját érinti, nem feltétlenül csak ezt a módosítót. Tessék 
parancsolni! 

 
KLÉSZ TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt sem szabad elfelejteni, hogy a 

törvény mi mindent ír elő, hogy biztosítani kell. A legfontosabb a tanulói juttatás, munkaruha, 
védőfelszerelés, védőital, az utaztatással járó költségek, kedvezményes étkeztetés. Tehát egy 
olyan minimumot határozott meg a törvény és a végrehajtási rendelet ezeknek a juttatásoknak, 
amelyeket mindenképpen kapnia kell a tanulónak. Ezeknek elégségesek kell lenniük ahhoz, 
hogy a gyakorlati képzésben részt vegyen. Emellett vannak azok az adható körben 
szerepeltetett juttatások, amelyek bármely más munkáltatónál is a gazdálkodók anyagi és 
egyéb lehetőségeihez mérten adhatóak.  

Ez olyan visszajelzéseket keletkeztetett az összesen 50 ezer tanulószerződéses 
gyakorlati képzők részéről, amelyekből kiderült, hogy ha ezt biztosítani kellene, akkor inkább 
nem vállalnák a tanulók gyakorlati képzését, amelyhez sokkal hátrányosabb következmények 
fűződnek, mint az, hogy ezeket a juttatásokat is kötelezően biztosítsák a tanulók részére.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok, szavazunk a javaslatról. Ki az, 

aki egyetért vele? (Szavazás.) Hat. Ellene? (Szavazás.) Egy. Tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc. 
A bizottság egyharmada egyetértett vele, a bizottság egésze nem támogatta.  

A PDSZ szakképzéssel foglalkozó vezetője kért tőlünk szót. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy szót adjunk? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság szót ad. 
Parancsolj!  

 
BALOGH ANDREJ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): (Hangosítás 

nélkül:) Nagy tisztelettel köszöntöm a tisztelt képviselő urakat és hölgyet. 
 
ELNÖK: A jegyzőkönyv végett elengedhetetlen, hogy egy mikrofont bekapcsoljunk.  
 
BALOGH ANDREJ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Tisztelettel 

köszöntöm a képviselő hölgyet és urakat. A PDSZ szakképzési tagozatának vagyok a felelőse, 
Balogh Andrejnak hívnak, egyébként gyakorló tanár, tehát innét azonnal megyek vissza újra 
tanítani. 

A 16 évre mint tankötelezettségi korhatárra hívnám fel mindenkinek a figyelmét. Ez 
nem tankötelezettségi korhatár, ez egy időzített bomba. Több helyen fog robbanni, nálunk már 
robbantgat. Mondok két számot: 33 fő, ennyi volt szeptemberben az egyik 9.-es osztályba 
íratottak létszáma, 15 fő jelezte, hogy a 16 éves születésnapját követően távozik az intézmény 
falai közül. Ez sajnos így működik. 

Van a 16 évhez kötődő másik jogosítvány is, nevezetesen minden olyan 16 évet 
betöltött személy, bocsánat, tanuló, aki nem végezte el az általános iskola 8. osztályát, szintén 
jogosult beiratkozni szakképzési osztályba. Ha ezt a kettőt összevetjük, akkor úgy gondolom, 
hogy ennek a törvénynek van egy félremutató ága, nem csekély. 

Még két számot mondanék, remélem, megtalálom őket. 201 fő és 132 fő, a 201 fő a 
9. osztályainkba beiratkozottak - a Váci úton vagyunk találhatóak egyébként, csak nem 
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nevezném meg az iskolát, de a 179. szám alatt -, 132 fő betölti ebben a tanévben a 
tankötelezettségi korhatárt. Van másik szám is: hét, azaz hetes óra áll rendelkezésre, hogy 
bepótolják azokat a hiányokat, amiket matematikában, szövegértésben, informatikában, 
nyelvben megvannak. Persze nem akarok itt az egyéb szakmáimból eredően következtetéseket 
levonni. Egy tény, ezek a diákok nem fognak a munkaerőpiac szakképzéssel összefüggő 
területein megjelenni. Meg fognak máshol jelenni, ezeket a tévében lehetett látni fekete 
ruhában, és mindenféléket kiabálnak. Ez tény, ez sajnálatos tény.  

Van más is, a szakképzésbe beiratkozott diákok létszáma 128 ezer 400 fő, az ehhez 
kapcsolódó szülői érintettség ennek a duplája, mert vélhetően két szülője van, a más nem vér 
szerinti. Szorozzuk meg gyorsan, hogy ez mekkora tömeg: ez 500 ezer ember. Négy év alatt 
kétmillió embert fog érni ez a hatás. 

Kétszer, háromszor, négyszer is gondolja meg a tisztelt bizottság, hogy nem tesz 
javaslatot egyrészt arra, hogy ezeknek a tárgyaknak az óraszámát ne emelje, azon kívül 
kétszer, négyszer, tízszer gondolja meg, hogy az ilyen 9.-eseknek valamilyen alternatív, de 
kötelező tankötelezettségi korhatárt, akármit trójai falóként toljon be a törvénybe, mert nagy 
baj lesz. Ezek az urak, fiúk nem fognak megjelenni a munkaerőpiacon, a szakmai részén 
egészen biztosan nem. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Révész Máriusz jelentkezik.) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Többször elmondta a 

hozzászólásában, hogy ez tény. Egy-két tényre én is szeretném felhívni a figyelmet. 
Miközben nekem is van kisebb-nagyobb aggályom a szakképzés átalakításával 

kapcsolatosan, de azt, gondolom, ön is tudja, hogy a szakképzésben részt vevő gyerekeknek 
közel az egyharmada nem fejezi be a szakképzést, a hátrányos helyzetű gyerekeknek 50 
százaléka. 

Az is tény, hogy nemzetközi felmérések alapján a szakképzésbe járók több mint 
80 százaléka szövegértésből és matematikából éppen elégséges szintet éri el, vagy azt sem. 
Tehát ez az a rendszer. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a munkaerőpiacon a magyar 
szakképzést szerző fiatalok helyezkednek el a legkisebb arányban az OECD-országok közül, 
akkor az azt jelenti, hogy baj van. Az mindenképpen egy hipotézis, hogy ha 18 éves korban 
határozzuk meg a tankötelezettséget, és elméleti órákat viszonylag nagy számban biztosítunk 
a fiataloknak, akkor ez működőképes lesz. Van sok olyan ország Európában, ahol a 
tankötelezettség egyébként 16 év, és a gyerekek nagyobb része szerez szakképesítést, kisebb 
része marad ki az iskolából, jobb elméleti tudással rendelkeznek, és ami a legfontosabb, hogy 
a munkaerőpiacon sokkal nagyobb százalékban tudnak elhelyezkedni.  

Abban, hogy ennyire határozottan kimondjuk a három évet, hogy ennyire határozottan 
minden szakma esetében azt mondjuk, hogy a közismereti óra ilyen arányú lesz, az mennyit 
fog javítani vagy rontani a helyzetben, bennem is van némi bizonytalanság, de az a helyzet, 
hogy papíron a mi szakképzési rendszerünknek jobbnak kellene lenni, mint nagyon sok 
OECD-országbeli szakképzési rendszernek, de az a helyzet, hogy rosszabb. A kormánynak 
igazából van abban igazsága, hogy azoknak a gyerekeknek, akik az általános iskolát se 
nagyon tudják befejezni, azt mondjuk 15-16 éves korukban, hogy egész nap próbálunk 
elméleti képzést tartani nekik, hogy megpróbálják behozni azokat az elmaradásokat, amiket 
nyolc év alatt az általános iskolában összehoztak, nem biztos, hogy egy járható út. Várni kell 
egy kicsit. 

Azt alá szeretném húzni, hogy Magyarországon az a helyzet - és ezt a mostani törvény 
is biztosítja -, hogy aki tanulni akar, az tanulhat, és ezt az állam finanszírozni fogja, de ehhez 
valamiféle tevékenységet, aktivitást ki kell fejteni a tanulók részéről is, e nélkül nem fog 
menni. Úgyhogy szerintem van esély rá, hogy számos esetben ez a törvény előrelépés lesz, és 
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sajnos van arra is esély, hogy néhány gyermek esetében pedig nem. Meggyőződésem, hogy ha 
néhány gyermeket, aki 16 éves kora felett a szakképző iskolában folyó munkát hátráltatja, 
kitesznek a szakközépiskolából, ez lehet, hogy a másik 200 gyerek tanulmányi állapotára, 
hozzáállására pozitív hatással lesz, és ebben az esetben az a 200 gyerek nagyobb eséllyel fog 
elhelyezkedni a munkaerő-piacon.  

Csak annyit akarom mondani összefoglalva, hogy számos olyan ország van, ahol 16 év 
a tankötelezettség határa, lineáris rendszerben, kevés elméletet tanítanak, és az a helyzet, hogy 
a munkaerőpiacon jobban el tudnak helyezkedni a gyerekek, mint nálunk. Reménykedünk, 
hogy ebbe az irányba fog elmenni a rendszer Magyarországon is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen az elvi lehetősége megvan, hogy ebben a 

törvényben ezt a kérdést bármelyik képviselő módosító javaslat formájában felvesse, ilyen 
javaslat mindazonáltal most nincs az asztalon, nem született meg. Tehát van némi alapja 
ennek a vitának, de nem öltött konkrét testet, tehát nincs módosító javaslat, ami fölött most 
vitatkozni tudnánk. Ezt az elvet vitattuk már az elmúlt egy évben egy párszor.  

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Tamás. 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak egy bővített mondat: a jövő év első negyedévére 

szeretném javasolni a bizottságnak, nézzük meg, hogy hol tart a szakképzés átalakítása. Adott 
esetben a kamara elnökét és a két tárca vezetőit, képviselőit meghívhatnánk ide, hogy a 
szakképzés hol tart, mert nekem úgy tűnik, hogy sok bába között elvész a gyerek.  

 
ELNÖK: Jóska, aztán Laci. Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szakszervezet igen 

tisztelt jelenlevő képviselőjének a nagyon drámai hangú hozzászólása közben én is 
megkérdeztem a saját iskolánknak, ahova 600 gyerek jár szakmunkás és szakközépiskolai 
tanulmányokat folytatni, hogy hányan jelezték ezt az igazgató úr felé, hogy 16 éves korukban 
nem kívánnak tovább tanulni az iskolákban. Egyetlen egy ilyen jelzés nem érkezett az 
igazgató felé.  

Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy talán érdemes a szakszervezetnek a szakmai 
munkát szigorúan a saját iskolájában is figyelemmel kísérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kucsák László, parancsolj! (Jelzésre:) Visszalépett. Cseresnyés 

Péter is azt jelzi, hogy náluk sincs ilyen jelzés az ő városában. Ennek két oka van, vagy 
nagyon jó az iskola, vagy nem olvasnak újságot az oda járó gyerekek, vagy más életstratégiát 
követnek.  

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot igen, de a bizottsági ülést még nem zárjuk 
le. László, köszönjük szépen a munkát.  

Egyebek 

Van egy 3. napirendi pontunk, ez pedig az egyebek, amelyben dr. Antal-Lundström 
Ilona kért lehetőséget. (Dr. Antal-Lundström Ilona: Szeretnék önöknek átadni egy könyvet.) 
Tessék egy mikrofonhoz ülni. A türelmeteket kérem. Ilona, tessék parancsolni!  

 
DR. ANTAL-LUNDSTRÖM ILONA: Köszönöm szépen a lehetőséget. Üdvözlöm a 

tisztelt képviselő hölgyeket és urakat. Elnézését, hogy egy ilyen kis betörést kíséreltem meg, 
javaslatra tettem.  
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Kodály Zoltán 130. születésnapjának közeledtével szeretném felhívni a figyelmet egy 
kicsit a múltból a jövőre irányuló gondolattal. Kodály Zoltán valami olyasmit szeretett volna, 
amivel elkerülhettünk volna mindazokat a problémákat, amiket fölsoroltak. Ha az ő tanácsait 
megfogadjuk, és a zene valóban mindenkié lett volna, és a filozófus Kodály Zoltán elmélete 
arról, hogy a demokratikus állampolgár nevelésének alaptétele az, hogy minden kulturális 
eszköz eljusson hozzá és ennek kapcsán a teljes fejlődéshez, így a belső életének és 
személyiségének a rejtett kincseit is ki tudná fejleszteni. 

A zene ajándéka című könyv erről a pedagógiáról szól, és azért hoztam magammal, 
mert én 25 évvel ezelőtt a kodályi pedagógia elemzésével foglalkoztam, aztán ez a 
gondolatmenet Svédországban jelent meg könyv formájában, utána a finnek, a dánok, sokan 
olvasták. Most a visszatértem után Magyarországon, magyarul is megjelenhetett. Ezeken a 
problémákon szeretnék segíteni, amik itt felvetődtek, ugyanis bebizonyosodott - és kérem, ezt 
majd nézzék meg a könyvben -, hogy az esztétikai aktivitások a korai gyermekévekben olyan 
csodákat tesznek, amelyek az agy kapacitását, a kommunikációs fejlesztést és mindent sokkal 
magasabb szintre emelnek, ha ezt jól kezeljük. Ezt a lehetőséget kellene kihasználnunk az 
emberi erőforrás fejlesztésében.  

A kiosztott lapon látszik, hogy az Európai Parlament is elfogadta ezt a gondolatot, és 
Magyarországon is ideje lenne ezt a szociális és közösségfejlesztő erőt is használni a 
zeneoktatásban. Ehhez nagyon nagy segítség lenne, ha az oktatási bizottság jelen levő tagjai, 
talán a jelen nem levők is végignéznék ezt a gondolatmenetet, amit a filozófus Kodály Zoltán 
alapvetésével indítok, és tudnák hasznosítani a gyakorlatban a kiadott közlemény alapján. 
Kérném a támogatásukat a gyermekek jövője és Magyarország jövője érdekében. Tudom, 
hogy sok a dolguk és nagyon sok papírt kell nézni, de talán egyszer visszatérhetünk ennek a 
témának a megbeszélésére kicsit komolyabban. 

Nagyon köszönöm a segítséget és a lehetőséget. Akkor ezt a könyvet most kiosztanám, 
és ha lehetséges, egy aláírást szeretnék kapni utána. Svédországban, Dániában nagyon 
szerették ezt a könyvet, és sikerült megváltoztatnunk a zeneoktatás célját és lehetőségeit elég 
gyorsan és hamar. Remélem, hogy itt is elindulhat valamiféle újjászületés, mert visszatértem 
után, nyugdíjas koromban azt tapasztaltam, hogy kezdik feledni a Kodály-módszert - vannak 
ilyen konkrét jelentések - még a zeneművészeti főiskola tanárai is, úgyhogy szeretném, ha ezt 
le tudnánk fordítani. Vannak a parlamentben is kezdeményezések, jó lenne összefogni és 
segíteni ezt. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés Ilonához a képviselő urak és hölgyek részéről? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Az ő kérése az, hogy írjunk alá egy átvételi ívet. Kérem, hogy aki igényt tart a 
könyvre, az legyen kedves aláírni ezt a papírost cserében. Köszönöm szépen. 

Még egy probléma van, amit meg kell oldanunk, Balog miniszter úr éves rendes 
meghallgatása, ami ez év decemberében lenne aktuális. Ezzel kapcsolatban Hiller 
képviselőtársunknak van egy javaslata, hallgassuk őt meg.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Azt javaslom, 

hogy fontolja meg a kormánytöbbség azt a javaslatomat, hogy az idei, 2012-es évre vonatkozó 
miniszteri beszámoló határidejét március 15-éig hosszabbítsuk meg. A javaslat részben 
megold bizonyos problémákat - ezt persze oldjátok meg ti -, de a sajátos év miatt, amikor is 
nemcsak tényeket kell látni meg időpontokat, hanem hatásokat is, érdemesnek tartanám a 
2012-es évről szóló beszámolót március közepéig úgy halasztani, hogy az erre vonatkozzon. 
Mi nem csinálunk abból kellemetlenkedést, sőt a javaslatommal megerősítem, hogy ezt 
jobbnak tartanám, mintha most decemberben lenne a meghallgatás.  

 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt kell mondjam, hogy ebben az ügyben teljesen 

egyetértek Hiller Istvánnal. Most annyi kérdés van előttünk, hogy ennek mindenképpen lenne 
értelme. Ha erre a Házszabály is lehetőséget ad (Edelényi Zsuzsanna: Nem a Házszabály, az 
országgyűlési törvény 41. §-a szerint a bizottság meghallgatja minden évben.), akkor 
támogatható, hogy csússzon meg, ha erre van lehetőségünk.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez? Van-e bárki, aki ellene érvelne 

ennek, hogy még idén decemberben, a hagyományainkhoz híven hallgassuk meg a miniszter 
urat? (Nincs jelzés.) Ha lenne is, most nincs itt a teremben, ezért szavazzunk arról, hogy 
március végéig tartja meg a ’12-es meghallgatást a bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodással a bizottság ezt döntötte.  

Egyéb napirendi pontot nem látok. Jeleztem a miniszter úrnak egyébként, hogy az 
egyházi és a magániskolák finanszírozás a dolgában a bizottság szeretné, ha tájékozódhatna. 
Nem tudtunk időpontot egyeztetni vele. Nagyon bízom benne, hogy talán a jövő hétre sikerül, 
már csak azért is, mert a jövő évi költségvetésről jövő kedden szavazunk, tehát végül is nem 
kell rohanni, még van keddig idő. Bízunk benne, hogy jövő hét hétfőig ez a konzultáció 
megtörténik. (Dr. Hiller István: Melyik konzultáció? Az időpontról, vagy hogy eljön?) Arról, 
hogy eljön vagy ő, vagy a kollégája, merthogy többen úgy látják, és én is hajlok arra, hogy 
igazuk van, hogy a költségvetési törvényben ennek szerepelni kell valahol, és egyelőre nem 
látjuk, hogy hol szerepel az egyházi és magánintézmények finanszírozása. Ez csak egy jelzés 
volt, a bizottság munkatársai igyekeznek egyeztetni az időpontot a minisztériummal. 

Egyéb észrevétel nincs, így a bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 29 perc) 

  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 
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