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Napirendi javaslat  
 

1. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. tv. 44. § (2) alapján)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) Brájer Évának (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Dr. Sós Tamás (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
Osztolykán Ágnes (független) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Osztolykán Ágnes jelezte a 
távollétét, és kérte, hogy én helyettesítsem – ezt majd a helyzetnek megfelelően próbálom 
megtenni. Két napirendi pontunk van: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter-jelölt 
kinevezés előtti meghallgatása, valamint az egyebek – ezúton is tisztelettel köszöntöm Varga 
Mihály barátunkat, képviselőtársunkat. Kérdezem, van-e észrevétel, megjegyzés, vita a 
napirenddel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Aki egyetért vele, az, kérem, most 
emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, vagy tartózkodni kíván, az most 
jelezze! (Szavazás.) A napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

A napirendi pont, a miniszteri meghallgatás előtt szeretném jelezni, hogy Varga 
Mihály miniszterjelölt úr nem mint a költségvetés gazdája van itt. Természetesen senkit nem 
tudok abban korlátozni, hogy feltegye azt a kérdést, hogy lesz-e pénz a pedagógus-életpályára 
szeptembertől és hogy a tankönyvek áfája hogyan alakul, mert ebben az esetben a 
miniszterjelölt úrnak minden parlamenti bizottságban ott kellene lennie, hiszen a költségvetés 
minden területet érint. Mihály meghallgatása alapvetően a szakképzésért felelős miniszteri 
posztjából fakad, és ha lehet kérni a képviselő hölgyeket és urakat, akkor a megjegyzéseiket, 
kérdéseiket majd erre fókuszálják. Ezek az elnöki intelmek általában hiábavalónak szoktuk 
bizonyulni (Derültség.), de mégis kérem, hogy ha lehet, akkor emlékezzünk erre. Ez 
természetesen mindenkit korlátoz, kivéve az előadót, illetve vendégünket, mert ő arról számol 
be a meghallgatáson, amit jónak lát. Parancsolj, Mihály! 

 

Varga Mihály bevezetője 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm. Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy önök előtt is beszámolhatok azokról az 
elképzelésekről, amelyekkel a nemzetgazdasági tárca átvételére készülök. Nyilván az az első 
és legfontosabb, hogy hangsúlyozzam: gazdaságpolitikai irányváltásra nincs szükség, nem 
látom ennek szükségét, azt a munkát kell folytatni, ami 2010-ben elkezdődött, amit a 
kormányprogram tartalmaz, és tekintettel arra, hogy 2012 májusáig mint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, majd azt követően mint egyes nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter tagja voltam a 
kormánynak, így azt a kormánygondolkozást, amely ezt a területet is érintette, nyilván 
ismerem. A bizottság a szakképzés és a felnőttképzés tekintetében nyilván ezer és ezer vitát 
lefolytatott már, én a parlament plenáris ülésén tudtam ebbe belehallgatni, tehát mivel úgyis 
én magam is arra számítok most már öt bizottsági meghallgatás után, hogy nem tudom 
megúszni a kérdések áradatát, ezért rövidre fogom a bevezetőmet, csak úgy érintőlegesen 
mondanék néhány mondatot.  

Az egyik, hogy két fontos gazdaságpolitikai célt tűztünk ki magunk elé, tűzött ki a 
kormányzat maga elé 2010-ben. Az egyik cél az adósságcsapdából való kikerülés volt, hogy 
csökkentsük az államadósság arányát, mértékét, hiszen az a 2002-es 53 százalékos GDP-
arányos adósságszintről 80 százalék fölé került, és ez veszélyeztette az ország működését, de 
az állam adóssága mellett azt is szeretnénk elérni, hogy az ország adóssága is csökkenjen, 
hiszen nemcsak az állam van eladósodva, hanem a családok, a családi háztartások, a 
vállalkozások, a bruttó hazai terméknek összességében olyan 135-140 százaléka az ország 
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teljes adósságállománya. Ebben tettünk is szerintem eredményes lépéseket, az 
adósságnövekedés megállt, némiképp csökkent is, néhány százalékkal, most már 80 százalék 
alatt van ez a szint, a családoknak pedig igyekeztünk segíteni, hogy akár árfolyamgáttal, akár 
végtörlesztéssel vagy más eszközökkel megpróbálják kezelni azt a csapdahelyzetet, ami egy 
2004 és 2008 közötti túlhitelezéssel jött létre.  

A másik kiemelt gazdaságpolitikai célunk a foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatás 
növelése. Ebben a tekintetben, azt gondolom, szintén értünk el eredményeket – Magyarország 
jobban teljesít, de nem elég jól –, tekintettel arra, hogy a 2010-es kormányváltáshoz képest 
160 ezerrel több embernek van munkája, bár most itt egy kis zárójeles megjegyzést kell 
tennem: a szezonális hatások miatt azért ez most egy kicsit csökken, de mégis sikerült 
legalább a munkahelyek számát megőriznünk, és gyarapítanunk is némiképp, messze nem 
vagyunk még persze elégedettek. Magyarországon a 8 millió aktívkorú felnőttből 3,8 millió, 
kerekítéssel 3,9 millió dolgozik. Gondoljunk bele abba, hogy Csehországban, a szintén 
10 milliós Csehországban 5 100 ezer ember dolgozik! Nem hiszem, hogy Magyarországon 
rosszabbak az adottságok, nem hiszem, hogy kevésbé szeretnénk dolgozni. Az elmúlt 
években, évtizedekben egy olyan rendszer épült ki, amely alapvetően nem ösztönözte a 
munkaerőpiacra való visszajutást. 

Itt érkezik képbe az elnök úr által is említett szakképzés dolga. Nyilván ahhoz, hogy 
ezt a munkaerő-piaci deficitet vagy munkaerő-piaci lemaradást, ami az Európai Unión belül is 
van – a 27 országból a 26-ak vagyunk a foglalkoztatás tekintetében –, csökkenteni tudjuk, 
ahhoz szükség van egy jó, hatékony, átlátható, a piaci körülményekhez igazodó szakképzési 
rendszerre. Ez volt az a cél, amit a kormány kitűzött maga elé, és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium végzi az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzés 
szabályozását, így kerülök én ide. Azt a módszert, azt a modellt kívántuk adaptálni, amit 
Németország évtizedek óta sikeresen alkalmaz, sikeresen használ, és ez a duális szakképzési 
modellt jelenti. Ennek keretében – most tényleg csak érintem a jogszabály-módosításokat – 
2010 végén egy megállapodás jött létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a 
magyar kormányt képviselő NGM között arról, hogy a szakképzési feladatokat közösen 
fogjuk megvalósítani, 2011 tavaszán fogadta el a kormány az új szakképzési koncepciót, és 
2011 végén két új törvény született: a szakképzésről, valamint a szakképzési hozzájárulásról 
szóló törvények. Azt hiszem, hogy ezzel ez a rendszerszerű átalakítás, a rendszer 
újraszabályozása jelentős lépéseket tett. Ehhez én még most hadd tegyem hozzá, hogy a 
felnőttképzés keretein belül pedig volt már egy módosítása ennek a jogszabálynak, de éppen 
most van beterjesztve a parlament elé az új felnőttképzési törvény, tehát azt a parlament 
hamarosan tárgyalni fogja. Végrehajtási rendeletből született elég sok, ezeket most hadd ne 
ismertessem itt!  

Amit ehhez az átalakításhoz szeretnék még hozzátenni, az az, hogy a szakképző 
iskolák állami fenntartásba vétele nyilván egy átalakítással, súrlódással, időnként veszteséggel 
járó folyamat, tehát a kormánynak valóban kétszer kell mérnie és egyszer vágni minden egyes 
ilyen átalakítás előtt. Én azt gondolom, hogy ez eddig sikeresen történt meg, tehát nagyobb 
veszteség nélkül sikerült ezt az átadás-átvételt végrehajtani. A köznevelési intézmények 
átvételén belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el kiemelt feladatként ezeket 
az átvételeket és a szabályozást. Én itt egy dolgot tartok fontosnak – hiszen ez az EMMI-nek, 
egy másik minisztériumnak, egy másik tárcának a hatásköre –, hogy az a vagyon, amely 
ezeknél az iskoláknál megvan, továbbra is a szakképzést szolgálja, a szakképzést lássa el, itt 
ebből a szempontból vagyonveszteség ne történjen. Ugyanez a helyzet az önkormányzati 
fenntartású szakképző iskolák állami fenntartásba vételénél. Itt azt érzem a kormány kiemelt 
feladatának – azon túl, hogy itt is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az EMMI 
tartja az önkormányzatokkal a megfelelő partneri viszonyt –, hogy azok az uniós 
támogatások, amelyeket az elmúlt években többek között a tiszk-ek is igénybe vettek, ne 
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vesszenek el, azokat ne kelljen visszafizetni, azoknak a kifizetése megtörténjen, és azok 
megmaradjanak a szakképzési feladatellátás szolgálatában.  

Tisztelt Bizottság! A bevezetőhöz azt szeretném még hozzátenni, hogy itt a gyakorlati 
képzésben tettük érdekeltté az iskolákat, és fontosnak érzem, hogy ha ezt a munkavállalói 
létszámot növelni akarjuk, akkor valóban olyan gyerekek kerüljenek innen ki, akik képesek 
arra, hogy az intézményben szerzett tudást a gyakorlatban is használják. Itt az érdekeltség 
megteremtésével szerintem egy jelentős lépést tettünk, az országos képzési jegyzéket 
átláthatóbbá tettük, sor került egy új OKJ elfogadására: a korábbi több mint 400 helyett 
287 darab alap-, iskolai rendszerű szakképesítés kapott helyet, én azt hiszem, hogy ez is egy 
előrelépésnek tekinthető bizonyos szempontból. Újjáalakult a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Tanács, a három szervezetből pedig megalakult a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
részeként működő Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság is, tehát itt az intézmények 
átalakításával is szépen tudtunk haladni. Kérdéseik majd nyilván lesznek.  

Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, 
hogy a február 28-ai határidőre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatallal kötött szerződés alapján elkészítette a szakképzési kerettanterveket, tehát ez 
megtörtént. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer elkezd beállni arra az utazósebességre, arra 
a működési gyakorlatra, amely a kialakítás kezdeményezésekor a kormány által elvárt volt.  

Szakképzési hozzájárulás – egy mondatot itt is engedjenek meg! 2012-ben a 
költségvetés, ha jól emlékszem, 50 milliárd forint körül tervezett ebből befolyó bevételt – ez 
ugye a gyakorlati képzést kell hogy segítse –, és 77 milliárd forint érkezett be, azaz a tervezett 
összegnek majdnem a másfélszerese teljesült. Azt gondolom, hogy az iskola és a 
vállalkozások közös feladatvállalásán alapuló többlet állami ráfordítást itt is sikeresen tudja 
kiegészíteni, és a hatékonyságát is mutatta, hogy többletpénz folyt be ebből.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A felnőttképzésről még egy mondat, bocsánat, 
bár erről már beszéltem. Az új törvényjavaslat benn van a parlament előtt, azt, azt hiszem, 
február elején nyújtotta be a kormány. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési részéből a 
kormány egyedi döntése alapján eddig 803 millió forint támogatást nyújtottunk különböző 
beruházást megvalósító vállalkozásoknak a saját dolgozóik képzéséhez. Hadd emeljek ki egy-
két ilyen céget! Többek között az Opel beruházásánál 94 millió forint támogatást adtunk, a 
Mercedes beruházásánál pedig 500 millió forintot meghaladó összeget, és azt gondolom, hogy 
ezeknek az autóipari beruházásoknak a sikere részben ezen is múlt, hogy az itt adott 
támogatás révén összességében, ezeket is beleszámítva több mint 3500 fő újonnan felvételre 
került dolgozó képzését tudták megvalósítani ezek a cégek.  

Tisztelt Elnök Úr! Bevezetőnek röviden ennyit szerettem volna elmondani. Hogyha 
kérdésük, észrevételük van, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm.  

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselő hölgyek, urak, tessék parancsolni! (Jelzésre:) 
Kucsák László képviselő úr! Parancsolj, Laci! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit! 

Tisztelt Miniszter Úr! Mint a szakképzésért is felelős tárca várományosához a következő 
kérdést szeretném intézni: éppen az imént utalt rá, hogy elkészültek a szakképzési 
kerettantervek, és ennek kapcsán, ezzel összefüggésben, ha egyetért vele, egyetértenek vele, 
nem látszik-e indokoltnak nyújtani, hosszabbítani a jogszabályban rögzített március 31-ei 
időponton annak érdekében, hogy ez a feszes tempó valamelyest tarthatóbbá váljon a 
szakképzési kerettantervekkel összefüggésben is. Köszönöm szépen, és a munkájához jó erőt 
és sok sikert kívánok! 
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ferenczi Gábor, aztán Hiller István. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Úr! Az elnök úr, úgy gondolom, gondolatolvasó, mert, igen, szerettük volna 
feltenni ezeket a kérdéseket – én meg is teszem –, hogy mi lesz a tankönyvek 5 százalékos 
áfájával, illetőleg azzal a pedagógus-életpályamodellel, amelynek a bevezetésére már sort 
kellett volna kerítenie a kormánynak. Úgy gondoljuk, hogy a bértábla rendezése a 
pedagógusok, illetve az iskolai dolgozók esetében már nem várathat magára.  

A szakképzési hozzájárulással kapcsolatban hadd említsem meg – illetve ezzel 
kapcsolatban lenne kérdésem is –, hogy minket az aggaszt, hogy bár tény, amit a miniszter úr 
is mondott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Alapból 3500 dolgozónak a képzését segítették, a 
másik oldalon viszont az lenne a kérdésem, hogy hány olyan képző cégről, olyan 
nyelviskoláról, olyan számítástechnikai képzéseket bonyolító cégről vagy a dolgozók 
továbbképzését szervező cégről tudnak, amely tönkrement abban, hogy a szakképzési 
hozzájárulást már sokkal kisebb mértékben fordíthatják a vállalatok a saját dolgozóik 
képzésére.  

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban én úgy gondolom, némiképp szemfényvesztés, 
hogy a munkahelyek számának a növekedéséről beszél a kormány, hiszen jól tudjuk, hogy 
ebben benne vannak azok az emberek is, akik 47 ezer forintért közmunkában dolgoznak. 
Illetőleg a kérdésem pedig az, hogy milyen lépéseket tervez a kormány, illetve a minisztérium 
a közeljövőben arra vonatkozólag, hogy a saját bevallásuk szerint is legalább 600 ezer 
külföldön dolgozó magyar honfitársunkat minél hamarabb haza tudjuk hozni, akik most már 
családostól hagyják el az országot. Itt kapcsolódik ez a képzéshez, hogy tulajdonképpen 
jelenleg a külföldi munkaerőpiacra képzik a szakképzésben a magyar fiatalokat, hiszen 
ezeknek a fiataloknak a jelentős része külföldre vándorol. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiller István következik, és kérdezem, ki az, aki még szót kér. 

(Jelzésre:) Révész Máriusz. Parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Miniszter úr, azt javaslom, hogy a direkt 

költségvetési politikával kapcsolatos csatákat vívjuk meg majd a plenáris ülésen, és a 
bizottsági ülésen kihasználnám azt a lehetőséget, hogy ön a szakképzésért felelős. Miközben 
nyilvánvaló, hogy a tevékenysége egészének kisebbik hányadát fogja kitenni a költségvetési 
politika mellett a szakképzés felett való őrködés, azért szeretnénk arra biztatni, hogy nyilván 
figyelme meg érdeklődése is legyen erre. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a 
miniszterelnök úr évértékelő beszédében hallottam egy olyan tételt, ahol az ország, tehát 
mindannyiunk közös sikereiről beszélt – ez számomra érdekes tétel volt –, és szerepelt ott egy 
olyan mondat vagy gondolat, hogy büszkék lehetünk azokra a diákjainkra, akik a magyar 
szakképzésben tanulva nemzetközi szakképző versenyeken kitűnő első helyezést is elhoztak. 
Ez szerintem mindannyiunknak büszkeség, egyetértek a miniszterelnök úrral, csak önök 
éppen most verik szét azt a szakképzési rendszert, amelynek eredményeként és amelyben 
tanulva, tanulmányokat folytatva ezek a diákok nemzetközi sikereket értek el, lám, 
mindannyiunk büszkeségére. Itt valami nem stimmel. Vagy a miniszterelnök úr állítása nem 
igaz – de minthogy ezek a diákok valóban elérték ezeket a sikereket, hát ez az állítás 
tényszerűen így van –, vagy a szakképzés igen erőteljes ostromában tévednek önök.  

Mi itt a bizottságban elég sokat beszéltünk – joggal – arról, hogy az a megváltozott 
arány, amely a szakképzésben az elméleti és a gyakorlati tárgyakat teljes mértékben átdobta a 
ló túlsó oldalára, káros lesz. Arra szeretném felhívni a figyelmét mint a szakképzésért majdan 
felelős miniszternek, hogy nem fog tudni úgy működni a rendszer, hogy ezek a fiatalok 
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hetente egyszer 45 percben tanulnak matematikát, miniszter úr, és hogy 45 percben fognak 
irodalmat, egyáltalán olvasásértést tanulni. És nem kell azt mondani, hogy ez önmagában a 
közoktatás feladata, mert itt 15-16 éves fiatalokról van szó, igenis kell hogy továbbfejlesszék 
a közoktatásban megszerzett tudásukat. Ez itt most rémületesen fest. Ezért a kérdésem arra 
vonatkozik, hogy miközben a szerződés, amiről ön is beszélt, a Kereskedelmi és 
Iparkamarával él, tesz-e azért lépéseket, miniszter úr, hogy megtörténjék annak az aránynak a 
megváltoztatása, ami az elméleti képzést megalázó szintre hozza a magyar szakképzésben, 
ráadásul gyakorlatilag lehetetlenné teszi a szakképzésben tanuló fiatalok számára, hogy a 
későbbiekben az esetlegesen szükséges munkaváltoztatást megtegyék, mert nem lesznek 
felkészülve. Szerintem ez egy komoly foglalkoztatási, e tekintetben költségvetési probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz kért szót. Parancsolj, Máriusz!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Hiller István beszéde közben 

nekem is eszembe jutott egy kérdés még pluszban, azon kívül, amit fel akartam tenni. Amikor 
Hiller István miniszter volt, akkor készült egy Zöld könyv, amely a magyar oktatás helyzetét 
tekintette át, és ebben a szakképzésről is elég furcsa adatok voltak. Az elmúlt időszakban 
aztán kiderült, hogy a szakképzésben részt vevő gyerekeknek közel 30 százaléka egyébként 
kimarad a szakképzésből, nem szerez szakképzettséget, ezekből az adatokból kiderült az, 
hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknél ez az arány még ennél is rosszabb, tehát beiratkoznak, 
és a beiratkozó gyerekek 50 százaléka nem szerez, nem szerzett szakképzettséget 
Magyarországon. A Hiller István által elmondottakhoz azért hozzátenném, hogy ez a két adat 
együtt igaz, tehát vannak kiemelkedő eredményt elérő gyerekek, miközben a rendszer 
egyébként meglehetősen rosszul működik. Még egy adatot hadd tegyek hozzá, nevezetesen 
hogy szövegértésből és matematikából a szakképzésben részt vevő gyerekeknek mintegy 
80 százaléka elégtelenre vagy elégségesre képes teljesíteni. Úgyhogy nem is volt vitás, 
miniszter úr, hogy ezen a területen változtatni volt szükséges. A bizottságban egyetlen 
területen folyt nagyobb vita, amit egyébként a kormánypárti bizottsági tagok többsége is 
támogatott, hogy nem biztos, hogy a szakképzést egységesen kell kezelni, nem biztos, hogy 
minden szakképzésnél konkrétan 3 éves szintet kell meghatározni, és minden szakképzésnél – 
hiszen nagyon különböző képesítésekről van szó – ilyen mereven kell meghatározni 
konkrétan egyébként a közismereti tárgyak arányát, mert nyilván más a helyzet a kőművesnél, 
mint sok más egyéb szakma esetén. Ez lenne az egyik kérdésem a miniszter úrhoz, hogy lát-e 
lehetőséget hosszabb idő alatt arra, hogy ezt a szakképzési rendszert egy kicsit 
differenciáltabbá tegyük a jelenlegi törvényhez képest.  

A második kérdés, amit fel szeretnék tenni – és igazán ez lett volna a kérdésem –, 
hogy többen megkerestek magánintézmények részéről, amelyek szakképzést folytattak, ezek 
között egyébként vannak egész nagyok, például a Számalk cég egy nagyon komoly 
szakképzési rendszert épített ki, és az a problémájuk, hogy fogalmuk sincs, hogyan fog 
alakulni a finanszírozás a következő időszakban, több ilyen levelet is kaptam tőlük, hogy mi 
lesz, dönteni kell, itt van a március, és nem tudják, hogy hogyan lesz a finanszírozás. Az a 
helyzet, hogy mondjuk ez a cég is nagyon sok szakképzést folytat például az egészségügy 
területén, az egyik legnagyobb képző céggé vált, jóval nagyobb a jelentkezés hozzájuk, mint 
az önkormányzati, állami szektorban, és egyébként sikeres képzést is folytatnak. Most az a 
dilemma áll előttük, hogy hogyan tovább. Nem tudják, mi lesz a képzéssel, hogy adják-e át 
esetleg valamely egyháznak ezt a szakképző intézményrendszert. Nekem nagyon szimpatikus 
volt, hogy a miniszter úr kiszámíthatóságot és biztonságot ígért minden területen, és szerintem 
ehhez a kiszámíthatósághoz és biztonsághoz az is hozzátartozik, hogy a szabályok kapcsán 
mondjuk a magánszakképzést folytató intézmények így március táján már tudják, hogy mire 
számíthatnak szeptembertől. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok. Én is kihasználom az 

alkalmat a hozzászólásra. 
A miniszteri meghallgatás azért nagyrészt formális, különösképpen egy régóta ismert 

szereplővel kapcsolatban, aki már töltött be miniszteri pozíciót, most is azt tölt be, és régóta 
képviselőtársunk. Igazán Hiller Istvánhoz hasonlóan mindenki csak kihasználja az alkalmat, 
hogy elmondja kedvenc vagy fontos gondolatait, talán most még van a miniszterjelöltben 
nyitottság, hogy ezeket képes mérlegelni.  

Említetted a német modell gondolatát a szakképzésnél. Itt mi napokat töltöttünk ezzel 
a kérdéssel, aminek nagyon röviden az a rezüméje, hogy ez nem a német modell, és nemcsak 
azért, mert ez nem a német gazdaság, bár már magában ez is elegendő ok lenne (Derültség. – 
Dr. Hiller István: Azt elfogadnánk szerintem.) – teszem hozzá: a keleti tartományokban, már 
Németország keleti tartományaiban sem tudják a hagyományos német modellt megvalósítani, 
ott is vannak iskolai tanműhelyek, nem tudom, több mint tíz, lassan húsz évvel az egyesítés 
után –, de más ok miatt sem. Németországban a szakképzést végző cégek fizetnek, hogy a 
képzést finanszírozzák, itt pénzt kérnek, hogy képzést folytassanak. Igaz ugyan, hogy a 
szakképzési hozzájárulást ők beleadják, mint egy adót, de a szakképzési hozzájárulásnak a 
cég-intézmény közvetlen kapcsolatát az elmúlt években, nemcsak most, korábban is, az 
elmúlt évtizedben fokozatosan csökkentettük, tehát egyre kevésbé áll fenn az az ereje a 
szakképzési hozzájárulásnak, hogy közvetlenül képes a szakképző cég a maga 
hozzájárulásának a nyújtásával befolyásolni a képzési profilt. Ez tehát ellentétes irányú, mint 
amit mondjuk Németországban látunk. Van más különbség is. Németországban 9 évfolyamos 
az alapiskola, és a 9 évfolyam mellett jóval hosszabb a tanév, tehát jóval megalapozottabb 
képzéssel lépnek be a szakképzésbe a gyerekek. Így fordulhat az elő, hogy a közismereti 
képzés egészét nézve egy német fiatal több mint 50 százalékkal több közismereti órát kap a 
9 évfolyam alatt, mint egy magyar fiatal, tehát jóval stabilabb alapkészségekre épül ott a 
szakképzés. Magyarországon ez homokvár, a szakképzésben részt vevő, a 
szakmunkásképzésben részt vevő fiatalok az általános iskolának nem a legsikeresebb, nem a 
legmotiváltabb, nem a legjobb helyzetben lévő diákjai, ennek a fényében kritikus az, amit 
többen felvetettek ellenzéki és kormánypárti oldalról, és a bizottság véleménye mindvégig az 
volt, hogy mind a hároméves képzési formára, mind a négyéves képzési formára szükség van 
Magyarországon. Az, hogy csak hároméves szakképzést csinálunk, nem jó szerintünk, ezt 
újból és újból érdemes lenne végiggondolni.  

A felnőttképzési törvény fut a Ház előtt, és hamarosan majd a bizottság által beadott 
módosító javaslatokat kell mérlegelnie a kormánynak, adott esetben a szakképzést és 
felnőttképzést felügyelő miniszternek. Az az irány, hogy a közpénzből működő képzéseket 
akkreditálja a jövőben a felnőttképzés, vagy hagyja jóvá, engedélyezi, azt hiszem, ez az új 
terminológia, az új szervezet, korábban Akkreditációs Testületnek hívták, önmagában 
kezelhető, de nyilván egyikünk sem gondolja, hogy csak az a képzés jó képzés, amely 
közpénzből folyik. Az is lehet jó képzés, amit magánpénzből folytatnak, sőt a költségvetés 
mai helyzetében, azt kell mondjam, az majdnem hogy jobb, mert egy jó minőség valósul meg, 
és a költségvetésnek nem fáj, tehát hajrá, minél többen költsék a magánpénzüket 
felnőttképzésre, ez jó dolog. Van egy probléma, az ugyanis, hogy eddig az akkreditált 
felnőttképzés volt áfamentes, most, hogy nem akkreditáljuk a magánpénzből folyó 
képzéseket, nem is lesznek áfamentesek, ami egy új gondot vet fel. Ezért ezt valahogyan 
kezelni kellene, adott esetben úgy, hogy kötelező jóváhagyatni a közpénzből folyó 
képzéseket, de a magánpénzből folyó képzés szabadon választhatja az akkreditációt az 
áfamentességért cserébe – neki ez nem kötelező, neki ez egy lehetőség –, ha abból indulunk 
ki, hogy a képzés érték, és nem akarunk különbséget tenni a között, hogy közpénzből vagy 
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magánpénzből folyik, sőt örülünk annak, hogyha magánpénz jön be a képzésbe, a 
felnőttképzésbe. Tehát ezt lehetőségként nyissuk meg, lesz egy ilyen módosító javaslatunk.  

A többi bizonyos fokig részletkérdés, de azért annyira fontos, hogy itt szóba hozzuk. 
Az, hogy az ellenőrzésben, igaz, hatósági ellenőrzésben a kamara szerepet játszik, szerintünk 
megfontolandó. Mármint hogy egy piaci szereplőkből álló, választott, tiszteletreméltó testület, 
a kamara a stratégia megalkotásában vegyen részt, rendben, de hogy a konkrét cégeket 
ellenőrző hatósági eljárásban az ő delegáltjai járnak el, azt egyfajta innovációnak érezzük, ami 
sok vitát provokál a szereplők között, tehát nem biztos, hogy most kellene ezt kipróbálni, a 
kamarát mint hatósági ellenőrt.  

Én ezt a két-három pontot hoztam volna csak szóba.  
Több hozzászóló nincs. A miniszterjelölt úré a mód, hogy válaszoljon vagy reagáljon 

az elhangzottakra. Parancsolj! 
 

Varga Mihály válaszai, reflexiói 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen az észrevételeket. Talán a bevezetőmben kellett volna mondani, de még 
most sem késő, hogy nyilván a stabilitás, a kiszámíthatóság, a higgadtság kell hogy vezérelje 
majd a minisztérium munkáját, és ez számomra is azt jelenti, hogy nagyobb mértékben 
támaszkodjak olyan partnerekre, akik az adott szakterülettel foglalkoznak hivatalból, 
önszorgalomból vagy más tekintetben. Úgyhogy én szeretném is felajánlani a bizottságnak 
azt, hogy a szakképzés területén, mivel egy új rendszer bontakozott ki, egy új rendszer épül 
ki, ennek az ellenőrzésében, vizsgálatában, felülvizsgálatában vagy értékelésében egy partneri 
kapcsolat alakuljon ki a minisztérium és a bizottság között. Bízom abban, hogy ez korábban is 
így volt, ezt nyilván mindenképpen szeretném folytatni, és szeretném is felajánlani a bizottság 
számára.  

Ami a kérdéseket és a felvetéseket illeti: én azt gondolom, hogy minden olyan 
javaslat, amely a képviselőkön keresztül beérkezik hozzánk, vizsgálat tárgyát kell hogy 
képezze. Voltak itt határidőre vonatkozó felvetések, voltak, amelyek a rendszernek a 
működésére vonatkoztak, ezekben a képviselő hölgyek és urak nyitott kapukat döngetnek, én 
fogadókész vagyok arra, hogy ennek a rendszernek az első tapasztalatait majd valamilyen ülés 
keretében is értékeljük akár. Fontosnak tartom azonban azt, hogy a kormány által kijelölt 
lépések megtörténjenek, mert mi hiszünk abban, hogy ha egy rendszer korábban rosszul 
működött, és azon változtatunk, akkor megvan az esélye, hogy jobban működjön.  

Kritikus a bizottság, ezt érzékelem a kérdésekből és a hozzászólásokból is, ami nem 
baj, hiszen minden átállás, minden váltás ilyen kényelmetlenséggel jár, és a bizottság egy-két 
tagja talán még azt is gondolja, hogy nem biztos, hogy egy rossz rendszer helyett egy jobb 
rendszer alakul ki. Nekem az a meggyőződésem, hogy azzal, hogy a kamarára támaszkodunk, 
és a kamara partnerként került bevonásra ebbe a szakképzési rendszerbe, csak jobb lehet a 
rendszer. Én volt pénzügyminiszterként vagy gazdaságpolitikusként is abban hiszek, hogy az 
oktatási rendszernek alkalmazkodnia kell az ország igényeihez, a gazdaság igényeihez, mert 
akkor lehet olyan képzési rendszereket működtetni, amelyből sokkal könnyebben lehet a 
munkaerőpiacra bekerülni, sokkal könnyebben lehet esetleg majd később egy állásból akár 
egy jobb állásba kerülni, én tehát azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja, és ha nem 
tudjuk megfogalmazni, ha nem tudjuk az oktatási rendszer irányába azt közölni, hogy milyen 
elvárásai vagy milyen feltételei, milyen kívánságai vannak a gazdaságnak, akkor gazdaságilag 
fogunk lemaradni. Ez most megint egy messzire vezető dolog, de ha gazdaságilag 
lemaradunk, akkor nyilván azok az egyensúlyjavító lépések, amelyek megtörténtek az elmúlt 
két és fél évben, azok hiábavalóak voltak, akkor nem fogjuk tudni tartani az államháztartási 
hiány mértékét, az államadósság újra nőni fog, és akkor ugyanott leszünk, mint ahol 2010-ben 
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tartottunk. Úgyhogy Kucsák képviselő úrnak is ezt tudom mondani, ennek a határidő-
módosításnak az ügyét meg fogjuk vizsgálni, mindenképpen megnézem. Én most éppen nem 
vagyok miniszter, március 4-ei hatállyal mondtam le az eddigi miniszterségemről, a 
kinevezést pedig valószínűleg majd jövő héten kapom meg, az esküt majd jövő héten teszem 
le, de amit elfoglalom a hivatalomat, nyilván a teendőim egyike lesz, hogy a kollégákkal ezt a 
módosítást megvizsgáljuk. Március hányadika van? Hatodika? (Közbeszólások: Ötödike! – 
Közbeszólások.) Ötödike… Milyen vita alakult ki! (Derültség.) Tehát március 5-e van... (Dr. 
Hiller István: Kétharmaddal döntsétek el!) 

 
ELNÖK: A február megzavarta a naptárat.  
  
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Mindenképpen azon leszek, hogy 

mivel itt egy március 31-ei határidő van, még ebben a hónapban megnézzük ezt.  
Ferenczi képviselő úr kérdéseire: tekintettel arra, hogy ennek a félévnek talán a 

legfontosabb államháztartási kihívása a Brüsszelből ellenünk most már kilencedik éve folyó 
túlzottdeficit-eljárás megszüntetése, ezért én csak minimális mozgásteret látok arra, hogy 
bármilyen bevételi vagy kiadást érintő döntés szülessen, ebből fakadóan adópolitikai 
intézkedésekre sem látok lehetőséget. Nyilván meg fogjuk vizsgálni ezeket a felvetéseket, 
amelyek akár a tankönyvekre, akár – mint az más bizottságban felmerült – mondjuk az 
alapvető élelmiszerekre vagy éppen a közlekedési tarifáknak az áfájára vonatkoztak, mindent 
meg fogunk vizsgálni, de a parlament tavaly decemberben elfogadott egy költségvetést, és az 
nekem is kijelöli a pályát, amelyen végig kell haladnom. Ettől csak akkor tudunk eltérni, 
hogyha más bevételi forrásokat találunk, vagy a kiadási oldalt vizsgáljuk újra felül, erre pedig 
jelenleg a kormány nem készül. Tehát legalább az első negyedévet, ha nem többet, meg kell 
várni ahhoz, hogy reálisan lássuk azt, hogy ebben az évben milyen gazdasági tendenciák és 
folyamatok érvényesülnek, és ezután lehet majd arról dönteni, hogy hozzá kell-e nyúlni a 
költségvetéshez vagy sem. Én ilyenre most nem készülök, később, április, május környékén 
lehet ezt a felülvizsgálatot lefolytatni. Visszatérve a túlzottdeficit-eljáráshoz: 500 milliárd 
forintnyi a tét, ennyi uniós támogatástól eshetünk el. Nem lehet vagy nem szabad kockáztatni 
a költségvetésnek azt a lazítását, amellyel Magyarország a túlzottdeficit-eljárásnak egy újabb 
fázisába kerül, és konkrét támogatásoktól esünk el, azokat megvonják.  

A szakképzési hozzájárulás kapcsán nem ismerek olyan felmérést, hogy hány cég 
ment tönkre – ha a képviselő úrnak van tapasztalata, akkor azt ossza meg velünk! –, de 
végezni fogunk egy felmérést, hogy ennek a hozzájárulásnak a módosítása milyen hatást 
váltott ki a gazdaságban.  

Életpályamodell-ügyben azt tudom önnek mondani, hogy ez is a gazdasági 
teljesítménytől függ, tehát ha a gazdaság úgy teljesít, ahogy azt gondoltuk, hogyha növekedés 
lesz ebben az évben, akkor nagyobb az esélye annak, hogy ennek az életpályamodellnek a 
bevezetése megtörténhet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez így legyen, azon 
dolgozunk, én magam is, a kormány tagjai, a kollégáim is azon dolgoznak, hogy ez 
bekövetkezzen, de ezt szintén csak néhány hónappal később lehet biztosan eldönteni. Tudom, 
hogy egyszerűbb lenne azt mondani, hogy jön a szeptember, és akkor ezt meg kell lépni, de a 
gazdaság teljesítménye nagyban befolyásolja, hogy erre lesz-e lehetőségünk vagy sem.  

Külföldön dolgozó magyar állampolgárok. Ez a szám napról napra nő, különböző 
bedobott számok voltak, a 300 ezertől kezdve volt már 400, 500 ezer, most öntől 600 ezret 
hallottam. Nem hiszem, hogy ilyen gyorsasággal nőne ez a szám. Az kétségkívül tény, hogy 
nem a ’70-80-as években élünk, tehát a határok nyitottá váltak, és ahogy nálunk, 
Magyarországon szabaddá vált a munkaerő áramlása, ugyanezek a folyamatok a szomszéd 
országokban is megtörténnek. Nézzük meg, hogy Németországban hány lengyel dolgozik, 
vagy hogy hány cseh vagy szlovák állampolgár dolgozik, nézzük meg, hogy Dél-Európából, 
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Olaszországból, Spanyolországból, Görögországból hány ezer és hány millió ember indult el 
máshol munkát vállalni! Nyilvánvaló, hogy azokban az országokban, ahol a gazdasági 
helyzet, összevetve egy célországgal, kevésbé csábító, ott ez a gondolat mindenkiben 
felmerül, én tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat Magyarországot is áthatja. Nekünk az a 
dolgunk, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy Magyarországon versenyképes 
ajánlatok legyenek a fiataljaink vagy az idősebbjeink számára, és ez a kérdés úgy dőljön el, 
hogy valaki itt, Magyarországon vállal állást, és itt, Magyarországon kíván dolgozni. Ebből a 
szempontból, a külföldi munkavállalás tekintetében nem tartanám szerencsésnek, hogyha 
bármiféle korlátozó intézkedést vezetne be a magyar kormány, és egyfajta röghöz kötés 
alakulna ki ebben a tekintetben. A gazdaságnak kell növekednie, és a gazdaságnak kell 
versenyképesebbnek lennie ahhoz, hogy a munkahelyek számát növelni tudjuk.  

Hiller képviselő úr felvetését részben érintettem már. Ez egy nagy vita, és biztos, hogy 
önök bizottsági tagként vagy a bizottságban a szakképzés elméleti és gyakorlati arányairól 
hosszan és kimerítően vitatkoztak. Én azt tudom mondani önnek, amit más kérdések kapcsán 
is tudnék mondani, hogy azt elvárni a szakképzési rendszertől, hogy behozza azt a lemaradást, 
amit egy gyerek az általános iskolai képzésben halmoz fel vagy gyűjt össze, lehetetlen. Ahogy 
itt el is hangzott Révész Máriusz képviselő úrtól, elég szomorú statisztikák vannak, hogy ki 
kerül egy szakképzési rendszerbe, milyen tudással érkezik oda, milyen – mondjuk – szociális 
környezetből érkezik oda. Én azt hiszem, illúzió az, hogy nyolc év lemaradását ott majd 
három vagy négy év alatt be tudjuk hozni, és ebből a szempontból célszerűbb, hogyha a 
gyakorlati képzésre helyezzük a hangsúlyt, mert az a gyerek, aki mondjuk egy ilyen 
hátránnyal érkezik ebbe a rendszerbe 14 évesen, nem biztos, hogy amikor szobafestőnek 
készül, akkor az irodalmi tanulmányaira akarja helyezni inkább a hangsúlyt, mert lehet, hogy 
akkor máshogy tanult volna az általános iskolában, és másfelé vette volna az irányt az 
általános iskola befejezése után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy adjunk egy lehetőséget 
ennek a rendszernek, próbáljuk ki; a kormány mindig rugalmasan kész arra, hogy ha valahol 
egyébként a rendszer nem úgy működik, mint ahogy azt gondoltuk, akkor módosítások 
legyenek. Úgyhogy én a rémületes képet inkább a korábbi időszak tapasztalataiból tudnám 
mondani, de ez nyilván nézőpont kérdése is.  

Révész képviselő úr kérdése volt, hogy differenciálás elképzelhető-e. Természetesen 
igen, tehát nem egy kőbe vésett jogszabály készült el, nem egy örök időkre szóló rendszert 
építünk ki. Ezeket a kormány meg tudja vizsgálni, és ezekre mi nyitottak vagyunk. Itt a 
határidők valóban elég feszesek, tehát teljes mértékben egyetértek azzal, hogy itt azért egy 
gyorsabb tempójú munkára lenne szükség.  

Az elnök úr felvetéseire vonatkozóan annyit, hogy amit mondott, az inkább vélemény 
volt, úgy éreztem, sok tekintetben, és azt kell mondanom, hogy van alapja ezeknek a 
véleményeknek. Egy ilyen átálláskor nyilván mindenkiben vannak kétségek, mindenkiben 
vannak aggályok, hogy ez hogyan fog majd a gyakorlatban működni, és hogy az a modell, 
amelyet másolni akartunk, valóban hozza-e azt a teljesítményt, pláne hogyha az elnök úr 
állítását elfogadom, hogy nem is azt a modellt adaptáljuk, mint amit egyébként célul tűztünk 
ki. Ilyen aggályok szerintem mindenkiben, mindannyiunkban vannak, józan értelmiségi 
emberként ilyenkor mindenki végiggondolja, hogy milyen kockázatok vannak. A kormány a 
döntéseit meghozta, és ebbe az irányba tartotta szükségesnek az elmozdulást.  

A felnőttképzésre vonatkozóan azért egy dolgot hadd hangsúlyozzak: a kormány 
szakítani akar azzal a korábbi gyakorlattal, hogy csak papíron létező felnőttképzések vannak. 
Egy másik bizottságban éppen ma reggel arról beszélgettünk hosszabban, hogy a 
feketegazdaságnak, a feketefoglalkoztatásnak milyen elemei vannak, és egy picit azért azt 
érzem, hogy a felnőttképzésben is voltak olyan területek – erről vannak konkrét tapasztalatok 
–, ahol azokat a kiskapukat, azokat a lehetőségeket használták ki, amelyek nem feltétlenül az 
illető munkavállalónak, az illető személynek a felnőttképzését vagy továbbképzését tették 
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lehetővé. Ebből a szempontból tehát én csak olyan módosításokat tudok jó szívvel támogatni, 
amelyek ezeket a kiskapukat bezárják vagy a korábbiaknak megfelelően zárva tartják.  

Kamarai szerep. Erről beszéltem. A kormányzat olyan jogosítványokat nyilván soha 
nem adhat át, vagy nem mondhat le olyan jogosítványokról, amelyeknek a közösség 
érdekében az államigazgatás rendszerén belül kell maradni. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a kérdéseiket.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Nem hiszem, hogy ildomos lenne vagy helyes lenne újabb kört 

nyitni. Ha valaki esetleg úgy érzi, hogy nem kapott mindenre kielégítő választ, vagy a jelölt úr 
elfeledkezett egy kérdéséről, akkor azt az ülés után is felvetheti neki, hogy de ott volt még egy 
félmondat.  

Szavazás 

Szavazzunk! Ha jól tudom, a jelölt alkalmasságáról kell döntenünk. Szerintem 
mindenki képes volt meghozni magában a döntést az eltelt időszak alatt. Először azt 
kérdezem, ki az, aki igennel kíván szavazni. Aki igennel szavaz, az most emelje fel a kezét! 
Számoljuk meg! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) 3 nem. 
Ki az, aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 1 tartózkodás mellett, 3 nem 
ellenében, 14 igen szavazattal a bizottság támogatta Varga Mihály miniszteri jelölését. Jó 
munkát kívánok!  

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a bizottságnak a 

támogatást.  
 
ELNÖK: Örömmel tettük. Jó munkát! Maradj, szerintem hamarosan lezárjuk a 

napirendet.  

Egyebek 

A második napirendi ponttal kapcsolatban, az egyebek tekintetében van-e valakinek 
bejelentenivalója, kérdése? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Az ülést bezárom. Mindenkinek további jó munkát kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


