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Napirendi javaslat  

 

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4475. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján   
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Győrffy Balázs (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc)  

Az ülés megnyitása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket. Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését. 

A napirend ismertetése és elfogadása 

A napirendi tervezetet kiküldte a titkárság. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel 
van-e hozzá. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért azzal, hogy e napirend szerint 
haladjunk? (Szavazás.) Egyhangú. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Egy érdemi napirendi pontot javasoltam. Viszonylag gyorsan vagy rövidebb idő 
alatt, mint ahogy eddig szoktuk a kiértesítést megtenni, a szakképzésről szóló 
törvényt a kormány benyújtotta. Nem a bizottságunk az első helyen kijelölt bizottság, 
viszont van néhány kérdés, ami a bizottságunk területét is érintheti, ez pedig a 
szakiskolák most átalakuló rendszere. Bizonyára hallottátok, figyeltétek a híreket, 
hogy a szakiskolák a KLIK rendszeréből átkerülnek az egyes szakágazati 
minisztériumok rendszerébe. Ennek elsődleges rendszergazdája a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, de van egy része, a mezőgazdaság, a mezőgazdasági szakiskolák így az 
FM-hez fognak kerülni, viszont a szakképzési törvény egy egész, amelyet 
házigazdaként az NGM nyújtott be, és az ennek megfelelő bizottság a Kulturális 
bizottság, amely az első helyen kijelölt bizottság. Viszont szeretnénk csatlakozni 
hozzájuk, mármint hogy a bizottságunk is tárgyalhassa a részletes vita folyamán a 
szakképzési törvényt. 

Tudni kell, hogy elég komoly vita és egyeztetés volt az FM és az NGM között, 
döntő többségében sikerült megegyezni. Mi erősen egyetértettünk azzal, hogy az FM 
teljes mértékben határozhassa meg mondjuk a képzési központok és keretszámok, 
képzési fajták és módozatok kérdését, ugyanakkor a törvény általánosan az NGM-hez 
irányozza ezt a kérdést. Ezek a kritikus vitapontok letisztázódtak. Talán 
mondhatnám, hogy ha nem változik meg a törvény jelenleg benyújtott szerkezete, 
akkor is teljes egészében a mezőgazdasági logika szerinti igény teljesül, minimális - 
talán csak stilisztikai - kérdéskörben maradt még fenn esetleg olyan lehetőség, hogy 
módosítsuk, ne módosítsuk, vagy mi is legyen vele. Ezek miatt indítványoztam, hogy 
a törvény ránk vonatkozó részében kapcsolódjunk a részletes vitához. Ezért is van az, 
hogy az 1-72. §-ig javaslom, ha ez vitakérdés, akkor megnyithatjuk a teljes szakaszát a 
szakképzési törvénynek. A titkárság jelzése alapján az 1-72. § az, amely konkrétan a 
mi területünket is, mármint a mezőgazdaság területét is érinti, a felette lévő 
szakaszok nem. Gyakorlatilag ez a mai ülésünk egyetlenegy érdemi megvitatandó 
része. Tehát az előterjesztésem azt tartalmazza, hogy kapcsolódjunk be a részletes vita 
folyamába, és ezen belül az 1-72. §-t jelöljük meg vita tárgyának. Mondom, ha a 
bizottság az összes szakaszát meg akarja jelölni, ettől sem zárkózom el, de nem 
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konkrétan a mi szakterületeinkhez tartozó szakaszok azok, amelyek a hátralévő 
pontokban vannak. 

Megadom a szót a bizottság tagjainak. Kérdés, vélemény van-e? (Nincs 
jelentkező.) 

Ha nincs ilyen, akkor először azt a kérdést teszem fel, hogy elfogadjuk-e, hogy 
az 1-72. §-t tárgyaljuk, ezt kérjük ki. (Jelzésre:) Harangozó Gábornak mégiscsak van 
kérdése. Ezért mondtam, hogy beszéljük meg. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, 
elnök úr. Csak próbálom átfutni, hogy mi van a 72 fölött, nem tudom, esetleg a 
felnőttképzésről szóló törvény módosítása. Lehet, hogy csak azért nem gondoltam rá, 
hogy esetleg azt is meg kell vitatnunk, merthogy nem volt benne vitás pont, de akár 
érintheti a mezőgazdasági szakképzés is a felnőttképzést. Ilyen részletesen még nem 
sikerült a törvényt átnéznem. Lehet, hogy szerencsésebb lenne, ha az egészre 
vonatkozna, szerintem nem vesztünk vele semmit. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Én is dilemmáztam, hiszen időt nem vesztünk úgysem, ha nem 
hozzánk indítványozott módosítás lesz, amúgy sem tárgyaljuk. (Harangozó Gábor 
István: Mindenképpen támogatom, hogy tárgyaljuk.) Akkor én annyi módosítást 
teszek, hogy a végső szavazásnál a teljes törvény szakaszait jelöljük meg. Nem tudom, 
hogy itt meg kell-e tennünk a házszabályszerűség tekintetében. (Jelzésre:) Igen, 
jelezni kell. 

Akkor újra szavazást kérek, hogy összességében is, mert akkor nem kell 
szakaszra bontani. A teljes indítványom az, és a kérdésem is az, hogy elfogadjuk-e, 
hogy a T/4475. számú törvény teljes szakaszát beemeljük a részletes vita keretébe és 
ehhez csatlakozunk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Akkor ezek szerint fogunk eljárni. Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont az „egyebek”. Ennek megfelelően, miután ez a 
parlament napirendjén szerepelni fog, várhatóan május 5-én, kedden délelőtt 
próbálunk bizottsági ülést tartani. Ez a rövid hét, a „B” hét. Hétfőn parlamenti nap 
van, akkor elvileg nem lehet ülést tartanunk, ezért a keddet javaslom. (Dr. Legény 
Zsolt: Elnök urat kérhetjük, hogy ne reggel 8 órakor kezdődjön az ülés?) Olyat még 
sosem rendeltem el, a klasszikus tíz órában gondolkodunk, ha ez így megfelel. Ezt 
tájékoztatásképpen szerettem volna elmondani. 

Az ülés berekesztése 

Van-e még az „egyebekben” másoknak esetleg bejelentenivalójuk? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor az „egyebeket” is lezárom, és köszönöm szépen a 
részvételt. Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


