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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szertettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket, képviselőtársaimat a 
bizottsági ülésen.  

Első feladatom a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy a 
bizottság a jelenléti ív alapján 8 személyesen megjelent képviselőtársam szavazatával, 
illetve a jelzés alapján, ha jól veszem le a csoportdinamikából plusz egy 
helyettesítéssel kíván ma határozatokat hozni, így hát a határozatképesség adott.  

Következő feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendet képviselőtársaim elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, jelezzék! 
(Szavazás.)  Úgy látom, e tekintetben egyhangú döntés született. Megállapítom, hogy 
a bizottság a napirendet elfogadta.  

Egyes foglalkoztatási pályázatokra vonatkozó képesítési feltételek 
előírásáról szóló határozati javaslat (H/15436. szám) (Sneider Tamás, 
Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

Első napirendi pontként az egyes foglalkoztatási pályázatokra vonatkozó 
képesítési feltételek előírásáról szóló határozati javaslat tárgyalására kerül sor. 
Mindez a H/15436. számon fut. Sneider Tamás és Vágó Sebestyén jobbikos 
képviselők önálló indítványáról van szó, a tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. 
Úgy látom, az előterjesztő tekintetében Vágó Sebestyén jobbikos képviselő úr van 
jelen. Ezennel meg is adnám neki a szót.  

 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a 

bizottság tagjait. Előterjesztésünk bizonyára az önök számára is ismert. A Nő az esély 
programból szól, aminek az első köre már lezajlott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma irányításával. Nagyon sok kívánnivalót hagy maga után a program, és 
ezért gondoltuk, hogy határozati javaslattal, most, amikor indul a második etap, 
próbáljunk javítani. Az egyik legnagyobb problémája, amit felismert a kormány is, és 
beismert a kormány is, hogy a tervezett számok, amivel a programot el szerették 
volna indítani, annak a tört részét sem érték el az első pályázat során. A határozati 
javaslatunk egyik lényeges pontja az, ami erre is megoldást találna, illetve a program 
diszkriminatív és igazságtalan rendszerét változtatná meg. Ez arról szól, hogy ne 
kizárólagosan a roma etnikai kisebbség hölgy tagjai számára legyen ez elérhető, 
hanem minden más, magyarországi kisebbség, illetve a többségi társadalom olyan 
helyzetben lévő nő tagjai számára is, akik számára ez a program reintegrációs 
programként is szerepelhet, mert a reintegráció egy társadalmi leszakadás során 
nemcsak etnikai vagy kisebbségi vonatkozásban lehet, hanem akár társadalmi 
vonatkozásban is. Ez az egyik fontos része, ez kinyitná a kaput, ezzel többen 
jelentkezhetnének a programba, és ez lehetőséget adna arra, hogy bizonyos fékeket is 
helyezzünk a rendszerbe. Ugyanis ezeket a hölgyeket, akik a programban részt 
vesznek, elsősorban a gyermekvédelem, illetve a szociális alapellátás területén 
helyezik el, és úgy gondoljuk, hogy főleg bizonyos térségekben sokszor ez veszélyes is 
lehet. Éppen ezért fékként szeretnénk a pályázatban azt, hogy mindenképpen 
büntetlen előéletűnek kelljen lennie annak, aki a programban részt szeretne venni, 
illetve előnyként szerepeljen az, hogyha a saját háztartásában gyermekét neveli. 
Viszont kizáró ok legyen az, hogyha a saját hibájából kiskorú veszélyeztetése vagy 
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akár elhanyagolása miatt a gyermek védelembevételben van, tehát a gyermekvédelmi 
alapellátás legmagasabb fokozatában van, illetve tartós vagy átmeneti nevelésben 
részesül. Úgy gondoljuk, hogy ezek a fékek azok, amik biztonságot is nyújthatnak a 
rendszernek, és ez a kormány érdeke is lenne, illetve a parlament érdeke is lenne, 
hogy ilyen formában szerepeljen a pályázatban. Ugyanis megvannak a jelenlegi 
rendszerben a kockázatok, és ezek a kockázatok, ha egyszer valóra válnak akár egy 
esetben is, az akár, még ha jól induló kezdeményezés is volt, az egészet rossz színben 
tüntetheti fel, és az egész pályázati rendszer bukásához vezethetne. Éppen ezért 
kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. Ha vannak 
aggályos részek a határozati javaslatban, azok a parlamenti vita során még 
korrigálhatóak. Nyitottak vagyunk a párbeszédre, nyitottak vagyunk a konstruktív 
javaslatokra is, ezért kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő precíz körülírását. Most meg kell nyitnom a 

kört bizottsági tagtársaim előtt. Érdeklődnék, hogy kérdésre, hozzászólásra adódik-e 
igény. (Nincs jelentkező.) Emelkedő kezet nem látok, így az előterjesztőnek sincsen 
sajnálatos módon mire érdemben reagálnia. E tekintetben nem marad más dolgunk, 
mint határozni arról, hogy ez a precíz szakmai javaslat az Országgyűlés elé kerülhet-e. 
Kérem, hogy aki a tárgysorozatba vételt támogatja, jelezze mindezt! (Szavazás.) 1 
igen, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett ez a javaslat sajnálatos módon elvérzett. 
Köszönöm az előterjesztő munkáját, de a napirendi pontot le kell hogy zárjuk.  

A Miniszterelnökség és Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója az 
aktuális vállalkozásfejlesztést célzó pályázatokról, valamint a kifizetések 
alakulásáról 

A következő napirendi pont tekintetében a Miniszterelnökség és 
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójára kerül sor az aktuális 
vállalkozásfejlesztést célzó pályázatokról, valamint a kifizetések alakulásáról. 
Köszöntöm a Miniszterelnökség képviseletében Csepreghy Nándor államtitkár urat, 
valamint Dányi Gábor és Viski József helyettes államtitkár urakat, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében jelen lévő Karsai Tamás helyettes 
államtitkár urat. Megadom a szót vendégeinknek. Szintén a csoportdinamikából 
vélelmezem, hogy Csepreghy államtitkár úr lesz az, aki körülírja számunkra a jelen 
állást. Megadom a szót, parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Először is engedélyt kérek, hogy áthelyezkedjek az asztal végére, hogy 
minden képviselő úrral szemkontaktusba tudjak kerülni.  

 
ELNÖK: Nagyon fontos szempont, parancsoljon!  
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): (Helyet foglal az 

asztal végén.) Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget a 
kormány nevében, hogy beszámolhatok önöknek az európai uniós források 
felhasználásáról és ezen belül is a gazdaságfejlesztést célzó fejlesztési forrásokról.  

Engedjék meg, hogy mielőtt konkrétan a gazdaságfejlesztési pályázatokról 
beszélek, egy általános összefoglalót adjak önöknek arról, hogy Magyarország hogyan 
él a neki felajánlott vagy általa kiérdemelt lehetőséggel, hogyan él a 12 ezer milliárd 
forint fejlesztési forrás felhasználásával. 12 ezer milliárd forintról beszélünk. Ez 
nemcsak a kohéziós forrásokat jelenti, hanem ebben benne vannak a vidékfejlesztési 
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források is, illetve benne vannak azok a pénzek, amelyeket normatív alapon nyújtunk 
különböző gazdasági, alapvetően mezőgazdaságból élő szereplőknek. Ez az összeg 
jelentős növekményt jelent a 2007-13-as ciklus pénzeihez képest. Hogyha egy magyar 
állampolgárra vetítjük ezt a pénzt, akkor az előző időszak 650 ezer forintjával 
szemben, most minden magyar állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési forrás jut hét 
év alatt, ami, azt gondolom, már a szám nagyságából is mutatja, hogy mennyire 
felelősen kell gazdálkodnia ezzel a pénzzel a mindenkori magyar kormányzatnak. 

Milyen célokat tűzött ki a kormány ezeknek a forrásoknak a felhasználásához? 
Egyrészt egy olyan fejlesztéspolitikai rendszert szerettünk volna felépíteni, amely 
visszatükrözi a magyar gazdasági szereplők érdekeit. Tehát nem egy olyan 
fejlesztéspolitikai rendszert szerettünk volna megismételni, mint ahogy a ’7-13-as 
időszakban ez elindult, ahol a politikai szempontrendszer lényegében kizárólagosan 
felülírta a fejlesztési források felhasználásának a logikáját, hanem azt szerettük volna, 
hogyha ezeknek a pénzeknek a teljes körű felhasználása vagy a gazdaság fejlesztését 
vagy a munkahelyteremtési célokat, jobb esetben pedig mindkettőt egyszerre 
szolgálja. Ezért nem elégedtünk meg azzal, hogy a minisztériumi kollégákra 
támaszkodva építünk fel egy fejlesztési programot, hanem a kamarákkal, a gazdasági 
érdekképviseletekkel együttműködve tettük ezt meg. Ennek eredményeként 
számtalan változást láthatnak a fejlesztési források felhasználásában azok, akik az 
előző időszakot is végigkövették, így a teljes keretmennyiségnek a 60 százalékát a 
korábbi 14 százalékkal szemben dedikáltuk a gazdaságfejlesztési célokra, és a 
forrásfelhasználásnak a hozzájutási keretrendszere, tehát a formája is, ahogy a 
pályázatokat le lehet hívni, el lehet érni, az is jelentősen megváltozott az előző 
ciklushoz képest.  

Érdemes arról is beszélni néhány szót, hogy mitől remélhetjük azt, hogy a 
magyar gazdaság ezeknek a fejlesztési forrásoknak a felhasználásával a fejlesztési 
ciklus végére jobb helyzetbe kerül, mint ahogy volt annak az első időszakában. 
Egyrészt attól, hogy mások a fókuszok, tehát a gazdaságfejlesztési fókuszokra 
koncentrálunk, másrészt attól, hogy máshogy használjuk fel a forrásokat. Ha 
máshogy használjuk fel alatt azt értem, hogy ameddig az előző fejlesztési időszaknak a 
logikája alapvetően a fejlesztési időszak, ciklus 7+2 évére arányosan elosztva döntött 
ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról, addig a kormány hozott egy olyan döntést, 
hogy 2017. június 30-ig a teljes keretrendszert, tehát a teljes pályázatokon elérhető 
keretrendszert meg kell hirdetni. Ezt a munkát 2017. március 31-ig befejeztük, és a 
magyar költségvetés által nyújtott lehetőségekkel együtt 104 százalékát hirdettük meg 
a keretrendszernek. Ami önmagában is egy fontos eredmény, hiszen, ha 
visszaemlékeznek, az előző időszakban a 2015-ös évre, ami a pénzügyi zárás időszaka 
volt, akkor még a pénzügyi zárás évében is azzal foglalkozott az állami apparátus, 
hogy pályázatokat írjon ki. Most pedig ott tartunk, hogy öt évvel megelőzően ugyanezt 
az időpontot az összes pályázat elérhető a gazdasági szereplők számára.  

Jelen pillanatban 5700 milliárd forint az az összeg, amit már kötelezettséggel 
terheltünk, tehát ez azt jelenti, hogy a 12 ezer milliárd forintos keretösszegből 
nagyjából 9700 milliárd forint az, ami pályázat útján kerülhet ki a gazdasági 
szereplők, az önkormányzatokhoz, különböző civil szervezetekhez, és ebből 5700 
milliárd forint az, ami már kötelezettségvállalással terhelt összeg.  

A keret tekintetében itt engedjék meg, hogy külön beszéljek a GINOP-ról, a 
gazdaságfejlesztési operatív programról, itt arról beszélünk, hogy összesen 102 darab 
felhívást, tehát pályázati konstrukciót jelentetett meg a kormányzat. Ezeknek az 
indikatív forráskerete 2604 milliárd forint, és a 102 konstrukcióból jelenleg is nyitott, 
tehát, amire várunk még további fejlesztési elképzeléseket, 44 darab pályázati kiírás 
1138 milliárd forintos keretösszeggel. Amikor ezeket a számokat értékeljük, 
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természetesen nem lehet csak egy statisztikai mutatóra támaszkodni, mindig meg kell 
nézni, hogy az eredményünk mihez képest jobb vagy rosszabb. Itt két összehasonlítási 
alapja van a mindenkori kormányzatnak, egyrészt az előző időszak hasonló 
időpontjával összevetve meg kell nézni azt, hogy hogy állunk, másrészt pedig érdemes 
kitekinteni, hiszen az európai közösségen belül a visegrádi 4-ek, illetve a négy másik, 
2004 után csatlakozott tagállam tekintetében egy jó összevetési alapot tudunk 
mutatni arra, hogy Magyarország hogy áll.  

Engedje meg, elnök úr, hogy elsőként generálisan hasonlítsam össze a 2007-
13-as időszakot és a 2014-20-as időszakot. Ameddig a 2010 előtti baloldali 
kormányoknak ugyanebben az időpillanatban összesen 7138 milliárd forintnyi kiírást 
sikerült megjelentetni, addig most az operatív programok elfogadását követően 
ugyanez a szám 9312 milliárd forint. Ameddig ebben az időszakban a baloldali 
kormányok 2943,9 milliárd forintot tudtak támogatásként odaítélni a pályázóknak, 
addig ugyanez a szám ez alatt a kormányzat alatt 5689 milliárd forint. Leszerződött 
támogatás tekintetében a szocialisták mértéke, illetve értéke 2546 milliárd forint, a 
jelenlegi kormányzat 4949 milliárd forintot szerződött le. Kifizetett támogatások 
tekintetében pedig 482 milliárd van a szocialista kormányzatok mérlegében, míg a 
miénkben 2152 milliárd forint szerepel. És ezenkívül még egyetlenegy számra 
szeretném felhívni a figyelmüket, ami nagyon jól mutatja az intézményrendszeri 
hatékonyságot, tehát azt, hogy egy kormányzati apparátus mennyire hatékonyan 
tudja ezeket a pénzeket kifizetni, ez pedig nem más, mint annak a mutatónak az 
értéke, ami azt szemlélteti, hogy egy héten belül hány milliárd forint jut el az állami 
apparátusból, az Államkincstárból a pályázókhoz. Ez heti kifizetés tekintetében a 
szocialisták alatt 4,3 milliárd forint volt, míg jelen pillanatban 19,3 milliárd forintról 
beszélünk a jelenlegi kormányzat esetében.  

A V4-összevetés is egy fontos szám, hiszen ez azt mutatja meg, hogy az európai 
uniós testvérállamaink, tagállamok, akikkel egy gazdasági térségben és ebből 
fakadóan alapvetően hasonló gazdasági kihívásokkal együtt dolgozunk, hogyan állnak 
ezeknek a forrásoknak a felhasználásában. Itt a forráskeret tekintetében százalékos 
számokat szeretnék mondani, hiszen minden tagállamnak más és más a nominális 
forráskerete, ezért egy összehasonlítás alapvetően százalékban értelmezhető. Ebben a 
tekintetben jelen pillanatban a források meghirdetését figyelembe véve a lengyelek a 
leggyengébbek, a teljes rendelkezésükre álló keretösszegnek a 72,2 százalékát 
hirdették meg, őket a szlovákok követik 73,6 százalékkal, majd Csehország következik 
82 százalékkal, és végül Magyarország zárja a sort, mint a legtöbb forrást meghirdető 
tagállam a 104 százalékával. Ebben benne vannak már a hazai költségvetés 
támogatásai is.  

Az igényelt támogatást, tehát az az összeg, amit a pályázók benyújtottak, mint 
potenciális igényt a meghirdetett pályázatokra, az az alábbiak szerint alakult: 
Csehország esetében a rendelkezésre álló keret 72 százalékára érkezett igény, 
Lengyelország esetében 62,8, Szlovákia esetében 56,5, míg Magyarország esetében 111 
százalék. Tehát jóval több pályázati igény és fejlesztési elképzelés van ma a 
minisztériumi kollegáim előtt, mint amekkora forrás Magyarország rendelkezésére 
áll. A kormánynak az a feltett szándéka, hogy amennyiben a gazdasági mutatók az 
előző évekhez hasonlóan pozitív tendenciát mutatnak, akkor az előző évek 
gyakorlatának megfelelően túlvállaljuk ezt a keretet, és azon felül a kereten felül, amit 
az Európai Bizottság Magyarország számára visszaad, azon felül legalább egy 10 
százalékos túlvállalási keretösszegben gondolkodunk a hazai költségvetés terhére. A 
kifizetett támogatások tekintetében pedig egy utolsó számsor: Csehország esetében a 
teljes keret 5 százalékáról beszélünk, Lengyelország esetében 6,6 százalékról, 
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Szlovákia esetében 5 százalékról, míg Magyarország esetében jelen pillanatban 24 
százalékról.  

A bevezető, vitaindító utolsó fejezetként elnök úr, engedje meg, hogy számot 
adjak önöknek arról, hogy hogyan állunk a 2017-es munkatervnek a végrehajtásával. 
Itt alapvetően két számpárt szeretnék összehasonlítani. Egyrészt van egy 
kötelezettségvállalási terv, ami azt jelenti, hogy az adott évben, tehát jelen pillanatban 
2017-ben hány forintos keretösszeget szeretnénk összességében lekötni, odaítélni 
konkrét pályázóknak fejlesztésre. Ez a kötelezettségvállalási terv 2017. december 31-ig 
7583 milliárd forintot fed le, és jelen pillanatban ezt a tervet időarányosan 
túlteljesítjük, hiszen 5692 milliárd forintnál tartunk.  

A kifizetési terv, ami ténylegese azt a számot mutatja, ami már az 
Államkincstártól a kormányzat különböző számláiról eljutott a vállalkozásokhoz, az 
az idei terv, tehát az év végi terv tekintetében 2700 milliárd forintot jelent, az 
időarányos kifizetés 450 milliárd forint körül áll. Itt azonban szeretném felhívni a 
figyelmét az Országgyűlés bizottságának arra, hogy egy exponenciális görbét látunk a 
kifizetések tekintetében, és az elmúlt 13 év tapasztalata, amióta Magyarországon 
európai uniós fejlesztési forrásokat használunk fel, hogy mindig az év utolsó 
egyharmada produkálja több mint a felét az éves kifizetéseknek, tehát itt egy 
exponenciális felfutásra lehet számítani. Elnök úr, én bevezető gondolok tekintetében 
ezekre gondoltam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm államtitkár úrnak a korrekt összefoglalót. Ebben a körben 

bizottsági tagtársaimnak kell megnyitnom a következő fordulót. És érdeklődöm, hogy 
ki az, aki felszólalási szándékkal, hozzászólási igénnyel vagy akár kérdésfeltevéssel 
bír. Alelnök urat látom jelentkezni, egyben jelezném, hogy a bizottság elnöke is a sor 
végén majd mindenképpen hozzáfűzéssel kíván élni. Parancsoljon!  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Urak! Köszönjük szépen a beszámolójukat. Lehetett volna erről akár 
órákon keresztül is hallgatni sok mindent… (Gúr Nándor: Heteken át.) … nektek 
heteken át kellett volna?  

 
ELNÖK: Megkérem, hogy ezeket a részleteket a folyóson beszéljük meg, és 

igyekezzünk tartani a bizottsági ülés kereteit. Köszönöm.  

Hozzászólások 

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Tehát köszönjük szépen a beszámolót. 
Kiegészítő kérdésem lenne, mert nagy reményeket fűztünk mi, Becsó képviselő úrral 
és Gelencsér képviselőtársammal is a szabad vállalkozási zónáknak a támogatási 
többletforrásaihoz, illetve a kiegészítő támogatásintenzitás-emeléshez. Ebben úgy 
érzem, hiányosságaink vannak még. Van-e mód arra, hogy ebben korrekció legyen, és 
ezek a települések, térségek, amelyekről szó van a szabad vállalkozási zónák 
tekintetében, amiről a ’13. évi vásárosnaményi kormányülésen döntöttek, döntöttünk, 
annak a támogatása szerintem óriási gazdasági lendületet adna a leszakadó vidéki 
térségek számára. Én ezzel kapcsolatban szeretnék a kérdésemre választ kapni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi kérdésfeltevést. Érdeklődöm, hogy 

ellenzéki oldalról bárki kíván-e hozzászólással élni. Gúr képviselőtársam, 
parancsoljon.  
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, most arra 
kérem majd, hogy az elkövetkezendő időszakban a kérdések tekintetében, 
vélemények vonatkozásában már ne összehasonlításokat tegyen, hanem válaszokat 
foganatosítson a kérdésre. Megtisztelne, ha e szerint cselekedne. Köszönöm szépen.  

Igazából, ami iránt érdeklődni szeretnék - ahogyan én látom, hogyha nem 
látom jól, akkor segítsen benne -, hogy kritikus tényezőnek vélem, és azt hiszem, hogy 
valós a vélelmem a közbeszerzési folyamatok, a közbeszerzési szabályszerűségek 
lebonyolításának a mikéntjét, a közbeszerzéseknek olyan voltát, ami gyakorlatilag azt 
igazolja vissza, hogy nagyon sok az úgymond egyszereplős közbeszerzés. Másik 
oldalról nézve az egyszereplős közbeszerzéseket követően - majd segítek én is, hogyha 
a kollégái nem találják meg az adatot - olybá tűnik, mintha túlárazások is 
mértékadóak lennének. Magyarul azt akarom ebből a folyamatból kihozni, hogy talán 
célzottan egyeseknek könnyebb a hozzáférés mikéntje és lehetősége a forrásokhoz, 
mint a sokaknak, másoknak, és az egyeseknek a haszon mértéke is busásan 
magasabb, mint az egyeseknek és másoknak, akik adott esetben az aprópénzek 
felületekhez jutnak hozzá.  

Nem fogok elkezdeni pályázati kiírásokat csatlakoztatva gondolatokat 
megfogalmazni, de látható, hogy sok tekintetben igaz az a mondás, ami arról szól, 
hogy a kiírt források egy jelentős hányadát tényleg kevesen viszik el, sokszor a 
többségét, és a maradékelvűségben pedig nagyon sokan osztoznak, a kevesen 
megmaradó részarányon pedig nagyon sokan osztoznak. Az valahol érthető, hogy a 
források felhasználása vonatkozásában a tőkeerős cégek, a gazdaságilag stabilnak 
mondható cégek valamilyen szinten preferáltak, de azt gondolom, hogy a magyar 
vállalkozói szektor olyan, ahol rengeteg a mikro- és a kisvállalkozás. És a mikro- és 
kisvállalkozások legkiváltképp érintettségi köre háttérbe szorul, mondjuk a nagyok 
viszonylatában.  

Ami még számomra érdekes, az valójában az elmondott dolgokhoz illeszkedő, 
hogy bár mondja államtitkár úr, hogy időben jól haladunk a teljesítés, a 2017-es 
munkatervnek, elvárásoknak megfelelő, én mégis azt hallom, segítsen, lehet, hogy 
nem jók az információim, mégis azt hallom, hogy rengeteg dologban csúszás van. 
Mégis azt hallom, hogy bár vannak előre kifizetések, de ezek valahol a jövőbeni 
költségek előfinanszírozását jelentik, tehát a produktum nem igazán köszön vissza, 
nem igazán mutatkozik meg. És még két gondolatot általánosságban: az egyik az, 
hogy nem lenne baj, ha egy keveset arról is szólna államtitkár úr, hogy mondjuk a 
visszaélések, a korrupciós ügyek, nyilván azok kezelésének a mikéntje is, hogyan és 
milyen formában valósul meg. Most nem kell, hogy példák sokaságába bonyolódjak, 
nem kell, hogy vadászházakról, tamási túlárazásokról, nem kell, hogy földügyekről, 
sok minden egyéb másról beszéljek, gondolom, ön is ismeri ezen ügyek sokaságát, és 
azt szeretném a válaszából hallani, hogy ezeknek az ügyeknek a kezelése hogyan 
történik. Illetve miért van az, hogy mondjuk menet közbeni ellenőrzések vagy éppen 
használatba vételi engedély, előtti, közbeni engedélyezések maradnak el, és olyan 
ügyek kerülnek feltárásra, amelyek érthetetlenek. Hiszen a vállalt kötelezettségek és a 
megvalósulások nincsen szinkronban egymással. Tehát itt én azt gondolom, hogy van 
kormányzati felelősség, van a kormányzat által működtetett, fenntartott hatósági 
felelősség. Hogyan és miképpen lépnek ezeknek az ügyeknek a kezelése tekintetében. 

És az utolsó gondolataim az elhangzott dolgokkal kapcsolatban csak ilyen 
nyúlfarknyi megjegyzésekként: én annak örülök, amit mondott államtitkár úr, hogy ez 
a 12 ezer milliárd forintos nagyságrend mind lehetőség a felhasználásra, ez 
meghaladja a 700 ezer forintos fejkvóta összegét. Bár rögtön szeretném hozzátenni 
azt a két tételt, hogy némi inflálódása volt a pénznek abban az időszakban, ami a 
hátunk mögött van és a mai időszak között, és sajnálatos módon gyakorlatilag 200-
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220 ezer emberrel kevesebben lakják ma ezt az országot, mint amennyien lakták, 
mondjuk akkor, amikor az első számítási értéket, azt a 650 ezer forintot kihozta. Ezt a 
két tételt is számításba veszi, meg még ezen kívül lehetne mást is, akkor - azt 
gondolom, hogy - elismerésre méltó az előző hétéves ciklus és a jelen hétéves ciklus 
megszerzett forrásainak a nagyságrendje is, és a kettő között nem nagyon tennék 
különbséget.  

A másik dolog pedig, hogy azt nagyon fontosnak tartom, és helyeseltem is, még 
abban az időszakban, amikor a megvalósulás gondolkodása zajlott, hogy nagyobb 
arányú forrásokat kell a gazdaságfejlesztési célok megvalósítására fordítani. Ez a 60 
százalékos nagyságrend igen mértékadó, de ennek a dedikálása történt meg, és 
szeretném azt is látni, hogy a megvalósulási arány, a kézzelfogható, a tényszerű 
megvalósítási arány hogyan köszön vissza a dedikálással szemben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdések áradatát. Érdeklődöm, hogy 

képviselőtársaimban van-e hasonló folyamatra igény. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, úgy nagyon röviden szeretném egy-két felvetéssel gazdagítani 
főleg a kérdések sorát. Ugye, nagyon sokat beszél a kormányzat arról, hogy a 
rendelkezésre álló források mintegy 60 százalékát különítik, különítenék el 
gazdaságfejlesztésre. Ez korábban valóban egy lényegesen alacsonyabb szintet tett ki. 
Engem sokkal jobban érdekel a másik 40 százalék. Tehát itt a 40 százalékon belüli 
felosztás tekintetében érdemes lenne elkülöníteni a normatív tekintetben vizsgálandó 
forrásokat és az összes többit. Engem leginkább az összes többi érdekelne, tehát 
nagyjából, nagyságrendileg mire mekkora tömeg kerül elkülönítésre. Ugyanakkor azt 
is látjuk, hogy önmagában a mennyiségi nagy lekötés nem feltételen párosul 
minőséggel. Hogy egyetlen magyarországi példát említsek, egy kórház homlokzatának 
a felújítása, amely kórházban adott esetben az altatógép már nem működik, az 
orvosok, a személyzet jó része elvándorolt, nem feltétlen jár hosszú távú pozitív és 
pörgető gazdasági hatásokkal. Ily módon a munkahelyteremtési ág vizsgálata, 
számszerűsítése is nagyon fontos lenne, adott esetben x pályázati forrástömegre 
lebontva, a létrehozott minőségi munkahelyek száma, az utánuk keletkezett 
adóbevétel, különböző multiplikátorhatások vizsgálata alapvető fontosságú volna. 
Ezekről kiutalások történtek, némi-nemű szórványos adattömeg elérhető, de 
rendszerben nem találkozhattunk mindezekkel.  

Ugyanakkor érdeklődnék államtitkár úrnál, hogy nem hiányolnak-e a 
továbbiakban is egy úgynevezett EU-mérleget, tehát egy olyan, feltételezett, az uniós 
csatlakozásunk időszaka óta vizsgált időszakot illetően felvázolt mérleget, amely 
nemcsak a konkrét befizetési kötelezettségünket és az ide érkező pályázati forrásokat 
arányosítja egymással, hanem az összes ebből következő és számszerűsíthető 
gazdasági hatást is. Ez ugyanis, álláspontom szerint legalább annyira hiányzik, mint a 
nemzeti vagyonleltár vagy országleltár. Teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk. Ennek 
kimunkálását sajnálatos módon 2010 óta ez a kormány annak ellenére elmulasztotta, 
hogy 2010-ben minderre ígéretet tett. Köszönöm, hogyha kérdéseinkre érdemi 
válaszok érkeznek. Amennyiben pedig további kérdések nem merültek fel, úgy 
visszaadnám a szót államtitkár úrnak mindezek tisztázására. Köszönöm.  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Urak! Elnök úr, engedélyt kérek, hogy az első kérdésre, ami a 
szabad vállalkozói zónákkal kapcsolatos, Karsai államtitkár úr válaszolhasson.  

 
ELNÖK: Annyira természetesnek vettem, hogy nem is tudtam hirtelen mit 

reagálni. Parancsoljon!  
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KARSAI TAMÁS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ez egy viszonylag egyszerű kérdés, amire 
viszonylag egyszerű választ tudok adni. A kormány szándékainak megfelelően és az 
operatív program tartalmával összhangban kedvezményes helyzetbe hozzuk 
folyamatosan a szabad vállalkozási zónákat. Kétféle módja van ennek, az egyik 
valóban a nagyobb támogatásintenzitás, a másik maga az a lehetőség, hogy míg az 
ország vagy legalábbis a konvergenciarégiók nagy részén csak a feldolgozóipar és 
egyéb feltételeket teljesítő cégek támogathatóak, addig a tárgyalások során azt 
sikerült kialkudni a bizottsággal szemben, hogy a szabad vállalkozási zónákban 
nincsen ilyen ágazati megkötöttség. Tehát minden nyitva levő, gyakorlatilag 
kapacitásbővítő pályázatnál a szabad vállalkozási zónák eleve kedvezőbb helyzetben 
vannak, mert ott többféle típusú vállalkozás pályázhat ezekre a pénzekre. ’15-ben, 
mikor kiírtuk az első nagyobb kapacitásbővítő pályázatokat, akkor külön egy dedikált 
keret is volt a szabad vállalkozási zónák részére magasabb intenzitással és ezzel a 
szélesebb spektrummal, és azóta a GINOP-nak az egyik legtovább nyitva tartott 
pályázata, több mint fél évig nyitva volt, és igazság szerint azt gondolom - egész ’16 
februárjáig nyitva volt -, hogy ott egyébként akkor abban a hullámban, ami a szabad 
vállalkozási zónában projektigény volt, az valószínűleg beérkezhetett. A második ’17 
eleji kapacitásbővítő hullámnál már nem tettünk félre dedikált keretet, de az a 
kedvezményezettség, az, hogy ott tágabb iparági, illetve ágazati megkötéssel jöhetnek 
a pályázatok, az ott is érvényesült, így összességében azt mondanám, hogyha 
összeadjuk ezeket a számokat - mondjuk a kapacitásbővítőnek a feldolgozása még 
most is zajlik -, összességében több száz milliárd forint olyan pályázatot írtunk ki, 
ahol a szabad vállalkozási zónákat vagy dedikáltan vagy valamilyen más formában 
preferáltuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami ebből a szempontból itt lehetőségünk 
volt, azt megtettük ebben az értelemben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egy újabb kérdésre vonatkozó 

igény, reakció iránti igény fogalmazódott meg. Kezeljük, kérem, ezt rugalmasan, ezért 
Bányai alelnök úrnak adnám meg röviden a szót.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót ismét. Annyit szeretnék 

mondani, hogy amit elmondott államtitkár, az részben így van, de azt tudnunk kell, 
hogy egy Kiskörös térségében lévő vállalkozás pályázik 500 millió forintos támogatási 
összegre, addig a szabad vállalkozási zónában lévő településeken pályázó vállalkozók, 
igaz, hogy van kedvezménye, 60 millió forintos támogatási főösszeget tudott elérni 
ezekben a kiírásokban. Tehát ez nem volt akkora komparatív előny, hogy egy 
komolyabb beruházó komolyabb fejlesztést odahozzon egy közel kétmillió embert 
eltartani kívánt térségekbe. Tehát mi többet vártunk ettől, csak azt kérdeztük 
egymástól, hogy találkoztunk-e ezzel, nem nagyon találkoztunk ezzel, tehát 
szeretnénk erősíteni, mert ebben óriási tartalék lenne, hiszen örülök annak, ha egy 
megyei jogú városnak adunk nagyon sok pénzt, de jobban örülnék, ha mondjuk egy 
kisebb település, egy tízezer körüli településkörnek több jutna, mint egy megyei jogú 
városnak. Szeged, Kecskemét példáját véve alapul, ott nem 700 ezer forint jut egy 
főre, hanem ennek a többszöröse, míg mondjuk egy kisebb településnek ez mást 
jelent. Szeretnénk egy kis kompromisszumot kérni majd az NGM és a GINOP 
kezelőszervezete részére. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést. Öröm egy bizottsági ülésen kritikai 
hangot hallani mindkét oldalról. Remélhetőleg, miután visszaadom a szót államtitkár 
úrnak, érdemi válaszok cunamija fogja megnyugtatni a kérdést feltevő képviselőket.  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr. 

Engedje meg, hogy a kérdések sorrendjében menjek végig, és mivel Bányai képviselő 
úrnak Karsai államtitkár úr válaszolt, én Gúr képviselő úrral kezdjem. Megértem az 
összehasonlításoktól való félelmét, képviselő úr, hogyha a két kormányzat, amelynek 
ön támogatója volt az Országgyűlésből, és amelynek én tagja vagyok, a 
kormánytagjaként összehasonlítjuk a munkáját, akkor valóban érdemi különbséget 
lehet látni, és nem túl kedvező önökre nézve. Megértem. Engedje meg, hogy emiatt az 
érzékenységére való tekintettel eltekintsek a későbbi összehasonlítástól. 

A közbeszerzések kapcsán valóban egy komoly kérdésre tetszett rávilágítani, 
azonban, ha már ennyire kedvelt témájuk a korrupció, engedje meg, hogy egy kicsit 
tágabb összefüggésbe helyezzem, ha nem tud követni, majd legyen kedves jelezni, és 
akkor lassítok. Ami a közbeszerzéseknek az egy ajánlattevős kiírására vonatkozik, 
illetve a felhívás nélküli közbeszerzésekre vonatkozik, az egy összeurópai probléma. 
Az Európai Bizottság bármilyen szakértői szintjén tárgyal, akkor azt látja, hogy ez 
Franciaországtól egészen az Európai Unió legkeletibb határáig egy összefüggő kérdés, 
és az Európai Unió átlagát tekintve az egész régió, amely 2004 után csatlakozott az 
Unióhoz, ugyanezzel a problémával küzd. Magyarország mit tett ennek érdekében? 
Azt a lépést, amelynek következtében úgy a kiírások nélküli, tehát nyílt verseny 
nélküli közbeszerzéseknek az aránya a teljes volumenen belül, így az egy ajánlattevős 
kiírásoknak a száma jelentősen csökkent. Sőt, eljutottunk oda, hogy közbeszerzés 
törvény módosításával az egy ajánlattevős eljárásoknak a száma nemhogy 
csökkenthető, hanem ki is nullázható, hiszen érvénytelenségi küszöbként jelenik meg 
ennek a megugrása. Sajnálatos volt, hogy az MSZP ezt, ha jól emlékszem, a legutóbbi 
vitán nem támogatta.  

Ami a vizsgálatokat illeti és a közbeszerzések kapcsán való vitákat is, hát 
ezeknek a jelentős része, lássuk be őszintén, feljelentésekből táplálkozik. De ezt 
képviselő úrnak tudnia kell, hiszen a feljelentők ott ülnek saját párttársaik között. Az 
Európai Unió az elmúlt hetekben publikált egy jelentést, amelyben konkrétan 
kimutatja azt, hogy az európai közösség különböző ellenőrző szervei, többek között az 
OLAF mely európai uniós tagállamban milyen vizsgálatokat folytat, és Magyarország 
több tekintetben is kiugró számokat mutatott például a politikailag motivált 
feljelentések tekintetében. Az egy más lelkiismereti kérdés, mivel természetesen 
minden pártnak el kell számolnia a saját választói irányába, hogy ezt helyesen teszi-e 
vagy sem.  

Mivel tudom, hogy képviselő úr sokat foglalkozik szociális kérdésekkel, engedje 
meg, hogy egy olyan elvi vitára rávilágítsak, ami - azt gondolom, hogy - nemcsak ön és 
én közöttem, hanem a baloldali pártok és a jelenlegi kormányzat között is jelentős 
ellentétként feszül. Ez a vita nem szól másról, mint arról, hogy a fejlesztéspolitikai 
forrásokat a szociálpolitika részének tekintjük vagy sem. Az előző támogatási időszak 
legkomolyabb problémája meglátásunk szerint pont az volt, hogy annak tekintették, 
és nem fejlesztési lehetőségként gondoltak ezekre a pénzekre, hanem normatív 
alapon szétosztandó forrásokra. Mindenkinek ígérünk valamennyit, minden 
gazdasági szektornak ígérünk valamennyit ezekből a forrásokból, alapvetően a 
kedélyek lenyugtatása végett, de nincs egy világos fejlesztéspolitikai fókusz, amely 
valóban segítene az országot jobb helyzetbe hozni a fejlesztési ciklus végére, mint 
ahogy a fejlesztési ciklusnak nekifutottunk. Ez a legnagyobb különbség, azt 
gondolom, a két fejlesztési időszak között. Mi azt mondtuk, hogy nagyon világos 
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fókuszokat kell meghatározni. És ebben a két cél, ahogy mondtam a bevezetőben is, 
vagy a munkahelyteremtés vagy a gazdasági növekedés támogatása. Mind a kettő 
tekintetében a makroszámok igen pozitív tendenciát mutattak még akkor is, ha 
tudom, hogy a munkahelyteremtés tekintetében én azt mondom, hogy 
munkahelyteremtés, ön azt válaszolja rá, hogy közmunka.  

Na, most egy szemléletes adat azonban az, hogy míg Magyarországon jóval 
nagyobb az ország méretéhez képest a bejegyzett cégek száma ahhoz képest, amit más 
európai uniós tagállamok ebben a tekintetben produkálnak, ez nagyon komolyan 
visszamutat amúgy a 2010 előtt kényszervállalkozóvá vált munkavállalói tömegeknek 
a problematikájára, amelynek köszönhetően most ott tartunk, hogy egy 93 ezer 
négyzetkilométernyi területen nagyjából 960 ezer vállalkozás van bejegyezve, míg a 
szomszédos Ausztriában ennek a töredéke. De ott tartunk, hogy 133 ezer olyan 
vállalkozás van Magyarországon, aki ma potenciálisan mint pályázó már eddig is 
megjelent. De ezekről biztosan állíthatjuk, hogy megjelenhetett a pályázati 
rendszerben, és ebből 74 ezer nyertes pályázó van. Értem a mondatai mögött 
meghúzódó vádat, amely szerint kormányközeliséggel vádol minden vállalkozót. 
Engedje meg, hogy ezt annyiban megerősítsem, hogy ez nem egy eredménye, azonban 
egy célja a kormánynak. Tehát mi szeretnénk azt elérni, hogy Magyarországon minél 
több vállalkozó, minél több vállalkozás és minél több munkavállaló legyen ennek a 
kormányzati kurzusnak a támogatója.  

A csúszás tekintetében, hiszen ezt a kérdést is feltette, annyira ismer engem, 
hogy én a kényes kérdések elől sosem szoktam elfutni. Valóban van egy jelentős 
csúszás a saját, amúgy gyors ütemtervünkhöz képest is, amely az értékelésekből 
fakad. Pont a korrupciós vádak tekintetében nyúlt hozzá a Miniszterelnökség 
javaslatára a kormány 2016 tavaszán a pályázati értékelői rendszerhez. Ahhoz a 
rendszerhez, ami alapvetően egy olyan szisztémával épült fel Magyarországon 2007 
óta, ami - azt gondolom, hogy - sokkal inkább garantálta, vagy támogatta a 
magánérdek érvényesülését közérdekkel szemben, mintsem a közérdek 
elsődlegességét a magánérdekkel szemben. Miről beszélek konkrétan? Arról, hogy 
olyan pályázati rendszer jött létre, és működött Magyarországon végül is 2007-től 
folyamatosan, ami kötelező alkalmazandó felületként hozott be pályázatírókat és 
projektmenedzsereket egy olyan pályázati rendszerbe, ami meglátásunk szerint ezek 
nélkül a szereplők nélkül is jelentős tekintetben kielégíthető. A pályázatok értékelői 
gyakorlatilag nem voltak mások az előző fejlesztési ciklusban, mint a pályázatok 
beadói, különböző, eltérő cégügyi struktúrában. Ezt szerettük volna megszüntetni. 
Ezért mit csináltunk? Azt mondtuk, hogy pályázati értékelésben csak állami 
tisztségviselők vehetnek részt, akiknek összeférhetetlensége nem áll fenn konkrét 
projektek kapcsán, ezért létrehoztunk egy pályázati értékelői, közösségi szaknévsort, 
és ebből az állami apparátusból, aki azt vállalja, hogy az amúgy az államnak elvégzett 
munkáján túlmenően pluszmunkát végez, akkor van lehetősége pluszpénzt is kapni. 
Teljesen ellenőrizhető, és a megfelelő nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrését mi 
álltuk. Az ebből fakadó csúszást a kormány beárazta, mikor ezt a döntést meghozta. 
Ez egy politikai döntés volt, aminek valóban volt egy olyan politikai kockázata, ami a 
gazdasági számokban is látszott. Egy dologra azonban mégis rámutatott, hogy 
gazdasági növekedés ma már Magyarországon az elmúlt évek gazdaságpolitikája 
miatt az európai uniós források nélkül is van. Kétségtelenül nem elegendő mértékű, 
hiszen az 1,8 százalék a 3-4 százalék közötti növekedéstől jelentősen elmarad, de már 
képesek vagyunk arra, hogy a magyar gazdasági szereplők az európai uniós külső 
transzferek nélkül is növekedni tudjanak. Ezért a csúszás tekintetében erre ezt tudom 
elmondani. 
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Korrupcióról beszél képviselő úr. Én a jelenlegi kormányzat előtt nem láttam 
olyan kormányzatot, amely függetlenül a korrupció belső vagy külső érintettjeitől 
annyi feljelentést és eljárást kezdeményezett volna, mint amekkorát ez a kormányzat 
tett. Azonban ez nagyon súlyos mérleg az ön pártcsaládjára nézve, hogy az Európai 
Unió hét év fideszes kormányzatot követően olyan ügyeket tud csak elővenni az önök 
feljelentései ellenére, amelyek az önök kormányzatához kötődnek. Részben az önök 
jelenlegi pártjában is ott ülő párttársai, részben pedig az azóta onnan is disszidált 
párttársak között. Engedje meg, hogy az M4 166 milliárdos ügyét, a Dobrev-féle 
EMIR-visszaélés 18 milliárd forintos ügyét, az Altus európai megbízását vagy 
hasonlókat említsek. Ezek az összegek önmagukban nagyjából 4-5-szörösét teszik ki 
annak a korrupciós gyanúnak, amit felvetnek 2010 óta elindult ügyek kapcsán. Azt 
hiszem, képviselő úr, hogy minden kérdésére válaszoltam. Amennyiben továbbiak 
megfogalmazódnak, arra is nagyon szívesen adok önnek teljes körű, nem biztos, hogy 
önnek tetsző válaszokat. 

A Jobbik felvetésére, Z. Kárpát elnök úr, engedje meg, hogy visszautaljak arra a 
vitára, amit mi a parlamentben már több alkalommal is lefolytattunk az európai uniós 
források felhasználását megvitató vitanapok keretében, és egyetértsek önnel abban és 
egyetértsek az ön pártjával abban, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokat nem 
tekintik ajándékpénzeknek. Mi sem tekintjük annak. Azt azonban furcsának tartom, 
hogy ameddig ezt a vitát Lázár miniszter úr egy másfél-két évvel ezelőtt behozta a 
közvéleménybe, akkor egy kormányinfón arról beszélt, hogy nem lehet egy tagállam 
nettó befizetései és a lehívott források mennyisége alapján egy számszerű egyenleget 
húzni ebből a két adatból, és ez alapján megismerni, vagy ez alapján feltárni az ország 
nettó pozícióját, hanem sokkal több szempontot figyelembe kell venni, addig egy 
európai biztosnak kellett nyilatkozni ahhoz, hogy Gyöngyösi Márton képviselő úr ezt 
a témát végül is napirendre tűzze. De jobb későn, mint soha, tehát ebben a 
tekintetben kétségtelenül előrébb tartanak, mint az önöktől a Parlamentben jobbra 
ülő baloldaliak.  

Ami a forrásfelosztás arányát érinti, ahogy ön is mondta, 60-40 százalék, és ön 
a 40 százalékot kérdezte. Engedje meg, hogy erről részben most tájékoztassam, illetve 
azt ígérném önnek, hogy a kollégáim egy konkrét számszerű adatokat tartalmazó 
kimutatást készítenek önnek, és küldenek el még a hét folyamán. A 40 százalékban 
alapvetően azok a beruházások vannak, amelyek az állami megvalósítási hatókörbe 
tartoznak. Ebben vannak a nagy infrastrukturális beruházások, út- és vasútépítések, 
ebben vannak a víz- és szennyvízberuházások, tehát megfelelő minőségű ivóvízhez és 
szennyvízhez való hozzáférés, ebben vannak az egészségügyi és oktatási beruházások, 
úgy az infra, mint az úgynevezett szoft beruházási elemek. És ebben vannak az 
államigazgatás különböző fejlesztései is. Munkahelyteremtés kérdésében azonban egy 
olyan dilemmára szeretnék rávilágítani, ami – azt gondolom, hogy – a 
fejlesztéspolitikával foglalkozó és a fejlesztéspolitikához értő képviselők számára 
szerintem egyértelmű kell hogy legyen, és ezért engedje meg, hogy egy kicsit a 
szakmaiság mezejére lépjek, feltételezve és tudva azt, hogy az itt ülő képviselők 
mindegyike a fejlesztéspolitika szakértőjének számít, hogy akkor, amikor beszélünk, 
hogy egy országot gazdaságilag modernizálni kell, akkor arról beszélünk, hogy a 
Magyarországon működő vállalkozások mitől lesznek hatékonyabbak. Attól, hogy 
jelentős eszközfejlesztéshez jutnak hozzá a kormányzati támogatásnak köszönhetően. 
Ha azonban eszközöket fejlesztünk, ha az emberi munkaerőt géppel váltjuk ki, akkor 
ez értelemszerűen nehezebben állítható párhuzamba a munkahelyteremtési 
célkitűzésekkel. Ezért a kormány itt egy olyan víziót vázolt lényegében a 
fejlesztéspolitikai célrendszer elé, vannak ágazatok, ahol a munkahelyteremtési 
ambíciót kell szolgálni. Melyek ezek? Például mezőgazdaság. Ez a terület az, ahol az 
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ország peremterületein, tehát ahol jelentős munkaerő-tartalék áll rendelkezésre, ez 
jelenti a dél-dunántúli régiót, az észak-kelet-magyarországi régiót vagy az Alföld 
eddig gazdasági értelemben feltáratlan területeit. Ott igenis a mezőgazdasági 
foglalkoztatáson keresztül tudunk jelentős néptömegeknek munkahelyet teremteni. 
De mit kellett ehhez csinálni? Nemcsak a fejlesztéspolitikai eszközrendszert kellett 
megváltoztatni, hanem a birtokpolitikai viszonyokhoz is hozzá kellett nyúlni, és azt 
kellett mondani, hogy 1200 hektárban maximáljuk a birtoknagyságokat, és 
alapvetően elindulunk abba az irányba, ami a holland mezőgazdasági működési oldal: 
a kis- és közepes gazdaságok jelentős technológiai fejlesztés mellett még mindig 
jelentős munkaerő-felszívó hatással tudnak rendelkezni, ezért a technológiai 
fejlesztésben érintett iparágakat és a munkaerő-intenzív iparágakat külön kezeljük 
egymástól, és ezt a támogatáspolitikai eszközrendszerrel is szerettük volna támogatni.  

Összefoglalva tehát az EU-s pénzügyi mérleg a mi megítélésünk szerint 
egyáltalán nem pozitív az országra nézve, hatalmas lehetőséget nyit, de legalább annyi 
gazdasági szuverenitásról való lemondással járt együtt ez a döntés, mint amennyi 
előjoggal. Tehát mi semmiképpen sem gondoljuk azt, hogy a magyar gazdaság 
lekötelezettje lenne az európai közösségnek. Mi azt gondoljuk, hogy egy olyan 
partnere ennek a gazdasági közösségnek, ahol azonos mértékben ad hozzá a közös 
értékekhez és a közös javakhoz, és azonos mértékben részesül ezekből. Tehát nem 
alárendeltek, nem beosztottak vagyunk, nem egy másodrangú szerepet töltünk be, 
amit a 2010 előtti kormányzatok alapvetően magukénak vallottak a „merjünk kicsik 
lenni!” politikájával, hanem azt gondoljuk, hogy Magyarország egy egyenlő jogú és 
egyenrangú tagja ennek a közösségnek, annak minden juttatásával és 
kötelezettségével együtt. Elnök úr, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Szeretném megköszönni államtitkár úrnak, hogy a felvetett 

kérdésekre valóban szakmai tényekkel, számokkal, bár itt-ott véleményekkel tarkított 
válaszokat adott. De úgy érzem, hogy ez egy már bizottsági vitához méltó színvonal, 
amit együttesen produkálunk, kérem képviselőtársamat, hogy majd ezt tartsuk fenn 
azon második kör során, amit elkerülhetetlennek látok. Ennek szellemében Gúr 
Nándor képviselőtársamnak adnám meg először a szót, aztán a bizottság elnöke is 
kíván reagálni az elhangzottakra – természetesen. Parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, nem volt nehéz 

követni, nem, abszolút. Abszolút, tudja, sőt még, ha cinikus akarnék lenni, akkor azt 
mondanám, hogy más elfoglaltságot kellett közben találnom ahhoz, hogy 
gyakorlatilag hasznosan töltsem az időmet. De nem teszem ezt…. Inkább arra hívom 
fel a figyelmét, hogy mire nem válaszolt, mert ahogy azt mondta, hogy mindenre 
válaszolt, nem, nem sikerült. Vagy nem sikerült megfelelően jegyzetelni, vagy a 
kollégái nem figyelmeztették. Arra kérem, válaszoljon! Ha már csak második körben 
is, hátha akkor informáltabbak leszünk. 

Mondtam, én azt mindenképpen jónak tartom, eredménynek tartom, hogy a 
források egy jelentős hányada, 60 százaléka a gazdaságfejlesztési célokra van 
dedikálva. És kérdeztem, hogy a megvalósulásnak a mikéntje, az aránya hogyan és 
miképpen néz ki. Ebbe nem bonyolódott bele, valószínűleg azért, mert második 
körben akart válaszolni erre a kérdésre, nem első reflexióból. Szívesen venném, ha a 
válaszát hallanám e tekintetben. 

A másik dolog, amit szeretnék mondani, ez a közbeszerzéses, egy ajánlattevős, 
több ajánlattevős kérdéseknek a köre. Ugye nem kívánjuk egymást balgának nézni? 
Nem, ugye? Szokták mondani képviselőtársam, hogy madár sem egyikünk, nem 
repülünk, nem, de tudjuk azért, hogy mi húzódik meg egy olyan típusú válasz mögött, 
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amit ön megfogalmazott. Az, hogy valami formálisan megfelel annak, hogy több 
ajánlattevő legyen, miközben tartalmilag tudjuk azt, hogy mi a végkifejlete egy 
folyamatnak, azt ugye nem kívánja több ajánlattevős folyamatnak nevezni? Nem 
véletlenszerű, hát a gázszerelőt megnézzük, vagy nem véletlenszerű, ha a Market 
ügyét megnézzük, a vizesvb 102 milliárdos közbeszerzéséből 44 milliárdnál tart a 
Market. A tavalyi esztendőben az ország gázszerelőjének 120 ezer millió forintra 
sikerült a vagyonát gyarapítani. Nem akarok a részletekbe menni, csak azt szeretném 
jelezni, hogy ezek nem véletlenek. Hát maga a gázszerelő mondja, az, hogy ez 
bekövetkezik, az a szerencsének, a jó istennek meg Orbánnak köszönhető. Nem én 
mondom, ő maga mondja. Úgyhogy nem akarok vulgáris szavakat használni, mert 
nem illik a bizottság asztalára, de madárnak ne nézzük egymást. Legalább őszinte 
válaszokat mondjon, vagy ne mondjon semmit, még azt is könnyebben elfogadom.  

És még két egyszerű mondatot szeretnék mondani. Ami korrupció, ami 
visszaélés, tök mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen színezetű kormányok 
időszakában születik, azzal szemben el kell járni. Konzekvensen és mindegyikkel. 
Mondom, mindegyikkel!  

A másik mondatom pedig arról szól, hogy amikor ön azt mondja nekem, 
hogyha munkahelyről beszél, akkor nekem a közmunka jut az eszembe. Nem, 
nemcsak a közmunka, a külföldi munkavállalás mikéntje, a diákfoglalkoztatás 
alakulásának a mikéntje. Csakhogy a szóhasználatát és a gondolkodási területét is 
bővítsem e tekintetben, mert érdemes megnézni ezeket a háttereket. És akkor nem 
fogok belemenni a statisztikákba, és azt megmutatni, hogy mennyire nem igaz az, 
amiről nap nap után beszélnek. Azt szeretném, ha eljutnának odáig, hogy egy valós 
képet próbálnának felfesteni nemcsak a Parlament falai között, önmaguk előtt is. 
Nagyobb az eredményesség tartalma akkor, ha az igazságot látják önök is, és nem 
önámítást és mások ámítását teszik meg. 

Az utolsó mondatom pedig arról szól, hogy azt mondja, közel egymillió, 960 
ezer létező, működő, bejelentett vállalkozás van Magyarországon. Még ezt el sem 
vitatom. De szeretném megkérdezni: ismeri mondjuk, azt a két számot mellette, hogy 
mennyi ebből a valójában működő vállalkozások száma, és mennyi ebből azoknak a 
vállalkozásoknak a száma, amelyik működésnyereséges. Mert ezek érdekes 
viszonyszámot alakítanak ki, és a további gondolkodás elősegítését is segíthetik. 
Elősegítését is alakíthatják, formálhatják. 

Az utolsó mondatom, hogy persze, biztos tud arról az 5100 olyan 
vállalkozásról, aki egyszemélyes vagy foglalkoztatott nélküli vállalkozás (Csepreghy 
Nándor vizet tölt.) … megvárom államtitkár úr, mert nem biztos, hogy (Csepreghy 
Nándor: Tudok egyszerre kettőt…) Igen, igen, ezt én mondtam el, úgyhogy nem kell 
más tollával ékeskedni. Kedves egészségére. Az utolsó mondatrész arról szól, hogy a 
működésnyereséges vállalkozásokon túl ismeri azt az 5100 vállalkozást – nem 
tételszerűen, de tud róla -, akik egyszemélyes vagy foglalkoztatott nélküli 
vállalkozások, de érdekes módon évi viszonylatban mondjuk, 100 millió forint feletti 
eredményt tudnak produkálni. Bevételt, bocsánat, tudnak produkálni, de van 
közöttük olyan is, amelyik eredményt is e tekintetben. Ezeket az összefüggéseket is 
érdemes megnézni, meg azt is, hogy ezeknek van-e köze valamilyen formában, 
mondjuk azokhoz az európai uniós pályázati kiírásokhoz, amelyekről ma itt 
érintőlegesen beszélünk. Nem akarok sok dilemmát az asztalra tenni, hanem inkább 
azért mondom, hogy ne is itt válaszolja meg, nagy tisztelettel, azért nem, mert a 
promt válaszai nem lesznek helytállóak, hanem sokkal inkább azt szeretném 
javasolni, hogy nézze meg, nézesse meg, alapozza meg a történetet, és kezdjünk el 
gondolkodni, hogy van-e tennivaló itt, ezekben az ügyekben. Szerintem van. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm a további kérdéseket. A bizottsági elnök eltekint saját 

pontosító kérdései feltételétől. Ezúton visszaadnám második körös válaszra a szót 
államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr.  

Engedje meg, hogy önrevízióval kezdjem, és relativizáljam az előző kijelentésemet, 
ami a teremben ülők mindegyikét fejlesztéspolitikai szakértőnek minősítette. De 
próbáljam meg azt a szándékot elérni, hogy az ülés végére hátha ezt sikerül 
valamilyen szinten megalapozni. Képviselő úr kérdezte a megvalósítás mikéntjét, 
ezért engedje meg, hogy itt egy, ha nem is akadémiai okfejtésbe kezdjek, de akkor a 
sorrendet felépítsem, hogy hogyan működik az uniós források felhasználása, egyben 
pedig válaszoljak arra a kérdésre, ami a megvalósítás mikéntjére vonatkozik.  

Képviselő úr bizonyára tudja, az európai közösség költségvetési ciklusa 7+2 év 
a tagállami gyakorlatok 1+1-1 éves menetéhez képest. Kötött az Európai Bizottság, 
amely az Európai Unió egészét képviseli, minden tagállami kormánnyal egy 
megállapodást, amelyben kijelölnek célokat, a célok kijelöléséhez meghatározzák a 
rendelkezésre álló forrásokat, majd egy osztott felelősségi rendszerben döntenek 
arról, hogy a pályázatok kiírása hogyan működik. Belép a képbe egy olyan szervezet, 
amelyet úgy hívnak, hogy monitoring bizottsági rendszer, amelyben három fél 
képviselteti alapvetően magát: az Európai Bizottság, mint a források nyújtója, a 
tagállami kormányzat, mint a források felhasználásáért felelős tagállami hatóság, 
annak különböző szervezeti struktúrája, minisztériumok, egyéb állami cégstruktúrák 
és a gazdasági és civil érdekvédelmi szervezetek. Ennek a hármas egyeztetésnek a 
végén születik meg az a megállapodás, hogy a hétéves célokhoz vezető úton az adott 
évben milyen pályázatokat kell kiírni. Erről születik egy döntés, ez lényegében 
meghatározza kvázi a tartalmi munkatervét egy-egy irányító hatóságnak. Irányító 
hatóság alatt értjük azokat a szerveket, akik konkrét pályázati konstrukciókat 
hirdettek meg, infrastruktúra-fejlesztés, gazdaságfejlesztés, egészségügy, oktatás, és a 
többi, akik ezeket a pályázatokat meghirdetik. Az állami felelősség bizonyos 
tekintetben itt véget ér, legalábbis abban a tekintetben, hogyha a pályázaton nyertes 
szereplők, akikről beszéltem az előzőekben, akiknek a száma az eddig eldöntött 
források tekintetében 73 ezer, és átkerül a végrehajtási felelősség ezekhez a 
szereplőkhöz. Azért mondom, hogy bizonyos tekintetben véget ér, mert vannak a 
források 40 százalékánál olyan érintettek is, akik ugyancsak állami szereplők, csak 
nem mint a forrás nyújtói, hanem mint a forrás igénybevevői jelennek meg. Na, most 
annak megfelelően, hogy ők milyen minősítésben működnek és a beruházásukhoz 
képest mekkora arányú támogatást nyertek el, kötelezettek különböző beszerzési 
formákra – gondolom, képviselő úr erre szeretett volna utalni -, hogy nekik 
közbeszerzés keretében vagy anélkül vagy valamilyen egyszerűsített közbeszerzés 
keretében kell a számukra fejlesztési forrásként átadott közvagyonnal gazdálkodnia. 
Ők azok, akik lefolytatják ezeket a beszerzéseket, amelyre az államnak egy kettős 
kontrollja van: egyrészt mint az Országgyűlésnek javaslatot tevő szerv, aki a 
törvényhozáson keresztül a közbeszerzési törvényt alakítja maga a szabályozási 
oldalon, másrészt pedig ennek a szabályozási rendszernek, amelynek összhangban 
kell lennie az európai szabályozási rendszerrel, az ellenőrző szerveként a kiírásoknak 
az elindítása előtt, a lebonyolításában és a befejezését követően is egy kvázi 
minőségbiztosítási szerepet végez. Lezárultak ezek a kiírások, elindul maga a 
projektvégrehajtás, annak különböző beruházástípustól függően különböző időigénye 
van, majd lezárul ez a beruházás, elszámol a kedvezményezettel az irányító hatóság, 
az irányító hatóság összevont indikátorok tekintetében elszámol az Európai 
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Bizottsággal, és így megy az egész addig tovább, amíg nincs probléma. Na, most, 
amire ön utal, és mondjuk ki teljesen őszintén, gondolom Mészáros Lőrincre, 
Garancsi Istvánra, Simicska Lajosra és a többi. Mindig elkövetik azt a hibát, ami a 
felületes érdeklődő számára értelmezhetővé teszi az önök sztoriját, azonban azt 
gondolom, hogy aki egy picit is jobban ismeri a gazdaság működését, már átlát ezen a 
szitán, ami arról szól, hogy önök mindig egy-egy embert állítanak a támadásaiknak a 
fókuszpontjába. Azonban egyikőjük sem veszi figyelembe, és ön, aki már viszonylag 
régóta koptatja az Országgyűlést, engedje meg, hogy ne sértésként, hanem mintegy 
elismerésként fogalmazzam meg ezt – egyre csökkenő frakció mellett -, azért látta azt, 
hogy ezek a cégek, amelyekről most beszél, azoknak jelentős része 2010 előtt is, 
például a magyar építőiparban meghatározó szereplő volt. Hát a Market, akit ön itt 
nevén is említett, nem 2010 óta működő szereplő a magyar építőiparban. Tehát én 
értem, hogy a politikai kommunikációs boszorkánykonyhákban egy-egy személyt 
kipécézni, az egy jó ötletnek tűnik, csak ha valaki valóban ért is ahhoz, amiről beszél, 
akkor tudja azt, hogy a közbeszerzéseket nem magánszemélyek, hanem cégek nyerik, 
és ezek a cégek 2010 előtt legalább ilyen növekedési potenciált tudtak mutatni.  

A vállalkozások tekintetében valóban jól idézte a 960 ezres számot. 960 ezer 
bejegyzett vállalkozás van, akkor ne menjünk bele abba a vitába, hogy ennek mi az 
oka, hogy ez egy ilyen drasztikusan magas szám, ennek nagyjából az egyharmada az, 
aki – azt gondolom – talán közmegegyezés tárgya, 320-30 ezer az, aki effektív 
vállalkozói tevékenységet végző vállalkozásként értelmezhető, ez egy nagykoalíciós 
döntésnek is minősülhet, hogy ezt a bal- és a jobboldal egyaránt ennek a számnak 
tartja. A nyereségküszöb tekintetében én azért megnézném azt, hogy 2008 óta mi 
történt Magyarországon, mert az a tőkefelhalmozás, ami 1990-től 2008-ig 
megtörtént, a válság, az konkrétan ezt a tőkefelhalmozást nullázta le. És ez az, amit 
különböző fejlesztéspolitikai eszközökkel hol kevésbé sikeresen, hol pedig sikeresen 
próbáltak kormányzatok kezelni. Ma a nyereséges vállalkozások aránya ebben a 320-
30 ezres körben nagyjából olyan egyharmad közé tehető, én nem becsülném ennél 
többre, mert ezeknek a cégeknek azért a statisztikai számait az aktuális fejlesztési 
támogatások azért nagymértékben ronthatják. Ha én hosszú távon nézem a 
nyereségességet, akkor nagyjából egyharmada az, aki ma nyereségességet tud 
produkálni. Ez egy jelentősen magasabb szám annál a nagyjából egyötödnyi aránynál, 
amit 2010-ben átvettünk. És tudja, az, amit ugyancsak Mészáros Lőrinctől idézett, 
abban a tekintetben érdekes, talán történetfilozófiai kérdés, hogy Magyarország 
alkotmányjogi berendezkedésében van egy olyan furcsa hagyomány, mely szerint a 
magyar államigazgatás általában úgy épül fel, hogy a miniszterelnöknek van 
kormánya és nem a kormánynak miniszterelnöke. Tehát, hogyha önök adott esetben 
miniszterelnök urat tekintik minden gazdasági lázálmuk okozójának, akkor nem 
tudják megtenni azt, hogy annak a gazdasági eredménynek is őt tekintsék, amely 
gazdasági eredmény úgy a nemzetközi könyvvizsgálók, mint a magyar gazdaság 
makrogazdasági mutatóikban eredményként megjelenik. Tehát itt én azt kérem, hogy 
képviselő úr a rá jellemző objektív és érzelmektől mentes kinyilatkozásait ebben a 
keretrendszerben tegye meg. Elnök úr, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel tájékoztatóról volt szó, ezért 

határozathozatalra nincs szükségünk. Ennek szellemében megköszönöm a 
tájékoztatót. Szeretném megköszönni nemcsak államtitkár úrnak, hanem 
munkatársainak is az aktív részvételt, előkészítő munkát, köszönöm a jelenlétet. 
Mivel ebben a szakaszban már nem találkozunk ülésen, ezért további jó munkát és jó 
egészséget kívánok. Ezt a napirendi pontot ezennel lezárom.  
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A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a szakképzés helyzetéről 

Harmadik napirendi pontunk pedig rövid technikai szünetet és átszerelést 
követően (Távoznak a 2. napirend meghívottai.) a Nemzetgazdasági Minisztérium 
tájékoztatója a szakképzés helyzetéről. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt és Bruckner László 
főosztályvezető urat. Meg is adom a szót államtitkár asszonynak. Parancsoljon!  

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. A feladatom az volt, hogy 
számoljak be a jelenlegi helyzetről és valamilyen szinten a törvényünkről, ezért egy 
rövid összefoglalóval készültem, ami egy áttekintés először is arról, hogy honnan 
indultunk, aztán merrefelé tartunk. Tehát az az időszak, amit érdemes a szakképzés 
területén értékelni, ez a 2012-2016 közötti időszak. Ebben az időszakban az átalakítás 
úgy indult el 2012-től, hogy az új, a gazdasági igényekhez jobban igazodó országos 
képzési jegyzék került kiadásra, ez az OKJ elhíresült nevén. A változtatás során 
számos, a gazdaság által nem igényelt szakképesítés törlésre került, és bekerültek új 
szakképesítések is a rendszerbe. Ezek általában inkább rövidebb képzési időszakot 
ölelnek fel.  

A másik, ami átalakítási pont volt, az a duális képzésnek a kiterjesztése, ekkor 
indult el igazából egy rendszerszintű átalakítás, kifejezetten azzal a céllal, hogy az 
elmélet és a gyakorlat jobban összekötődjön, és a gyakorlati oktatás, amennyire lehet, 
a vállalati szinten, vállalati szférában valósuljon meg. A harmadik nagyobb lépés 
ebben az időszakban a szakmunkásképzés reformja volt, amikor is a 2+2-es képzés a 
három évfolyamos képzésre állt be. Utána kezdődött egy még jelentősebb, azt 
gondolom, hogy koncepciójában, rendszerében egy nagyobb átalakítás, ez - 2015 
februárjában - a Szakképzés a gazdaság szolgálatában című koncepció az, ami 
előidézte. Az egyik jól mérhető változás az intézményfenntartásnak az átvétele, tehát 
az NGM gyakorlatilag a szakképzési intézményeket átvette. Az átvétellel kialakult a 44 
szakképzési centrum. Az átvételkor 303 köznevelési intézményt vettünk át. Jelenleg 
379 köznevelési intézmény van, ami szakképzéssel foglalkozik, és az NGM 
fenntartásában van. A 44 centrum jelenleg stabilan működik, hogyha mindjárt 
értékelést is hozzátehetek. A 44 centrum működésének a pénzügyi oldala stabil, a 
szakmai oldalánál pedig azt gondolom, hogy még némi finomítás szükséges. Ez 
elsősorban annak tudható be, hogy most már a két év elteltével lehet úgy értékelni a 
centrumok működését, hogy pontosan meg lehet határozni, hogy melyek azok a 
tevékenységek, amelyek elvárhatóak a centrumoktól. Függetlenül attól, hogy milyen 
területen van és függetlenül attól, hogy kik a vezetői.  

A centrumoknak így egy, hogy úgy mondjam, egy minőségbiztosítási 
rendszerét kell majd kidolgoznunk, és ez teszi lehetővé azt, hogy jobban értékeljük, 
objektívebben értékeljük a munkájukat. A centrumok működése egy kicsit hasonlít a 
tankerületek működéséhez, annyival másabb, hogy egyrészt gazdaságilag ezek 
teljesen önállóak, másrészt a feladataik között kiemelt feladattal bír az, hogy a 
környezetnek a partneri kapcsolatát fenntartsák, és a vállalatoktól gyakorlatilag az 
információk bejöjjenek, illetve a vállalatok felé a gyerekeket, hogy úgy mondjam, a 
kamara segítségével kiszervezzék. Ez a duális szakképzésnek az egyik része. De mivel 
44 centrum van, ezért specializálódhatnak az adott területi igényeknek megfelelően. 
Úgyhogy a képzési struktúrában az elaprózódásra kell figyelnünk, hogy ne legyenek 
nagyon minimális létszámmal indított csoportok, hogyha már egy-egy fenntartói 
körnek van beleszólása gyakorlatilag egy térségbe. Tehát az elaprózódást meg lehet 
gátolni, ami egy jelentősebb forráskoncentrációhoz és ezáltal egy célirányosabb 
fejlesztéshez tud majd vezetni. Ebben a struktúrában mintegy 220 ezer tanuló van és 
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25 ezer pedagógus. Maga a szakképzés mindig is egy drágább műfajnak számított, 
hiszen mind az anyag-, energiaigény, ami a képzéshez kell, a gyakorlatok 
lebonyolításához, az forrást igényel, mind pedig nemcsak elméleti oktatók, hanem a 
szakoktatók is általában csoportos bontásban oktatnak.  

A másik ilyen, ami fontosabb hatás ennél a „Szakképzés a gazdaság 
szolgálatában” című koncepció szabályozásának a következményeként, hogy 
módosult a köznevelési törvény is, úgyhogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
való részvételben a felső életkori korhatár a korábbi 21 éves kortól 25 éves korra 
emelkedett. Ennek a pozitív hatása – azt gondolom, hogy – nem vitatható. 
Napjainkban nagyon sokat változott a gyerekek élete, és sokat változott az, hogy 
mikor dönt, hogy mi szeretne lenni. Ebben az esetben mód és lehetőség van rá, hogy 
akik gimnáziumot végeztek, azok be tudjanak kapcsolódni úgy a szakképzésbe, ami 
legyen akár egy 34-es vagy 54-55-ös szakma, tehát egy technikusi szakma, ami azt 
jelenti, hogy nappali rendszerben tudják elvégezni. Ez nagyon pozitív, hiszen a 
nappali rendszerű, minden egyes olyan plusz, ami a gyerekeket érinti, ami a 
diákigazolványnak, a diákhallgatói jognak a plusz lehetősége, az itt megvan. Azt 
gondolom, hogy a pozitív hozadéka nem vitatható. 

A másik ilyen ugyancsak nagyon pozitív hatásként értékelhető, hogy 2015 
szeptemberétől az első államilag támogatott szakképzés megszerzése mellett a 
második szakképesítés megszerzése is ingyenessé vált az iskolarendszerű 
szakképzésben. Ennek eredményeként jelentősen megnövekedett a fiatal felnőttek 
vagy akár a felnőttek beiskolázása is. Különösen jelentős a felnőttoktatás létszámának 
a növekedése.  

A negyedik ilyen, szintén mindenképp a pozitív mezőbe tartozó hatás az 
ösztöndíjrendszer bővítése. A korábbi időszakban volt egy úgynevezett, a hiány-
szakképesítések orvoslására szolgáló ösztöndíjrendszer, ez elsősorban a szakiskolai 
képzésekre vonatkozott. Ezek a 34-es szakmák. Ez azt jelenti, hogy ennek a bővülése 
következett be, az úgynevezett Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjrendszernek a 
megalapításával, vagyis nemcsak a 34-es, hanem a technikusi szint is, tehát a magas 
szakképzési szint is bekerült ebbe. Azt hiszem, hogy ennek a jelentősége szintén nem 
vitatható. Gondolok itt a vegyiparra, hogy vegyipari technikusokra milyen szinten van 
szükség, azt gondolom, hogy a GDP szempontjából sem hátrány, hogy olyan 
vállalatokat tudunk így támogatni, mert olyan képzett embereket tudunk adni, amely 
igencsak jelentősen hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez. (Gelencsér Attila távozik.)  

Változás az még, és ez is lényeges, hogy talán még differenciáltabb lett a 
tanulmányi eredményhez való igazítás, ami megint csak fontos, hiszen jó, ha ezeket az 
ilyen típusú ösztöndíjakat nem szociális segélyként élik meg a gyerekek, hanem 
valóban teljesítmény van mögöttük. Ennek az eredménye az, hogy a mai értelemben 
vett szakközépiskolai rendszerben ez 10 ezer és 35 ezer forint/hó gyerekjuttatást 
jelent, tanulói juttatást, mondom, eredménytől függően. A szakgimnáziumi 
rendszerben, tehát a technikusi képzésnél pedig 20 ezertől 50 ezer forintig terjed ez 
az összeg. Ha hozzávesszük azt, hogy még ezen túl a tanulószerződések is járnak 
forrással, akkor azt gondolom, hogy maga a szakképzésben, aki jól tanul és még 
szakmát is, mégis csak a szakma a lényeg, hogy azt elérje, tehát nyilvánvalóan azért is 
ingyen jut hozzá, és még havi apanázst is kap, azt gondolom, hogy ez igen jelentős 
plusz támogatás.  

A szakképzést érintő legfontosabb változások közé tartozik maga a 
rendszerszintű olyan átalakítás, mint a szakközépiskoláknak a szakgimnáziummá és a 
szakiskoláknak a szakközépiskolákká való átalakítása. Ebben a rendszerátalakításban 
a szakgimnáziumokban a 12. évfolyamon, amikor érettségit tesznek a tanulók, utána 
van egy év beszámítás és ezután van a technikusi végzettség megszerzésének a 
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lehetősége. Még a gimnazisták is bekapcsolódhatnak ebbe a rendszerbe, csak nem egy 
év, hiszen ott nincsen ismeretanyag-beszámítás, ott két év a képzés gyakorlatilag. A 
szakközépiskola esetén pedig a hároméves szakmai képzés után van rá lehetőség, 
hogy két év után egy érettségivel is akár végezzen a tanuló. A rendszereknek az 
átalakítása nem ért véget, merthogy a szakgimnáziumi rendszer most úgy néz ki, hogy 
a tavalyi évben jöttek be először a gyerekek, az 9. évfolyam, most tízedikesek lesznek 
szeptemberben. Ez a második évfolyam, ami most felvételt nyert. Azt látjuk, hogy az a 
plusz, amit a szakgimnáziumok esetében vonzóvá szerettek volna tenni, és egy másik 
OKJ-s szakmát is szerettek volna adni, ez nem feltétlenül vonzó minden esetben, 
ezért mindenképpen felülvizsgálatra szorul ez a történet, hiszen a gyerekeket olyan 
terhelésnek tesszük ki, hogy érettségire is kell készülnie, a technikusi vizsgára is kell 
készülnie és OKJ-s vizsgára is kell készülnie. Több esetben az OKJ-s vizsga nem 
illeszkedik pont az ágazati rendszerbe, ezért mindenképpen szakmailag ennek a 
felülvizsgálata indokolt.  

A szakterületnél ’16 őszén, ha jól tudom, egy törvényhozási előzményként itt a 
bizottságnál volt talán egy meghallgatás vagy ígéret, nem tudom, kollégáim azt a 
tájékoztatást adták, hogy itt az őszi parlamenti ülésszaknál elhangzott egy ilyen, hogy 
az MKIK-val egyeztetve a duális képzéshez kapcsolódó törvénymódosításnak a 
benyújtása várható. Ennek a kezdeményezése elindul majd. A partnerekkel történt 
hosszas egyeztetés után azonban világossá vált, hogy itt pontosító jellegű 
törvénymódosítás szakmailag nem látszik elégségesnek, és mivel olyan jelentősen 
változott az utolsó egy-másfél évben a munkaerőpiac, hogy új stratégia kell. És az új 
stratégia megalkotásának az indoka azt gondolom, hogy maga az idő szava eljött, 
úgyhogy gyakorlatilag több feladat is áll így előttünk.  

A vállalatok egyre jobban szeretnének a képzésbe bevonódni, így feladatnak 
tekinthető talán, hogyha itt felsorolásként szintén a feladatokról beszélnénk, a 
vállalatok nagyobb arányú bevonása a szakképzésbe. Mindenképpen indokolt az, 
hogy ne csak azt nézzük meg ma már az iskolarendszernél, hogy mit tudunk kínálni, 
hanem az iskolarendszernek is oda kell figyelni, hogy mit kérnek tőlünk. Mit vár a 
környezetünk, a vállalatok mit várnak el. Így a tanítási tartalmakat meg kell újítani, 
hiszen olyan mértékben változott a technikai, technológiai fejlődés a gazdaságban, 
hogy gyakorlatilag a tanítási tartalmak az iskolában így elavulttá váltak. Sok esetben a 
tanártovábbképzést is ezért meg kell újítani, mert össze kell kötni a vállalatokban lévő 
ismeretekkel. Vagyis egy kínálatvezérelt képzési rendszernél meg kell nézni, hogy a 
keresletvezérelt képzési rendszert hogy lehet létrehozni. Ennek az érdekében jelenleg 
felmérjük a vállalati képzési kapacitásokat, felmérjük a vállalati igényeket, 
szándékokat, különböző kérdőíveket készítettünk. Ezek egy jelentős része 
gyakorlatilag most már visszajött a vállalatoktól. Ezek döntő többségben 
nagyvállalatok, illetve kkv-k. Nemcsak kérdőív, hanem interjúvolás is, az ország 
minden részéről, hozzáteszem, jelentős segítséget nyújtottak benne a kamarák, mind 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mind a német kamara és az amerikai kamara 
egyaránt. Ezeknek a kérdőíveknek a feldolgozása gyakorlatilag elindult. Ezután lehet 
– azt gondolom – válaszolni azokra a kérdésekre, felvetésekre, amelyeket feladat 
szintjén akár felsoroltam. 

De vannak már azonosított, szükséges fejlesztési irányok is. Ezek az azonosított 
irányok a következők lennének. Az egyik az, hogy a folyamatos felnőttkori képzésnek 
a munkavállalás szerves részévé kell válnia, vagyis 2017-ben a vállalati képzések 
rendszerének mindenképpen a felpörgetését, a felgyorsítását kell támogatnunk. 
Ennek érdekében mintegy 45 milliárdnyi uniós forrást helyeztünk erre a területre. 
Rugalmasabbá kell tenni a felnőttképzést, a vállalati visszajelzések teljesen 
egyértelműen azt mondják, hogy az OKJ merev rendszerétől el akarnak szakadni, egy 
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rövidebb ciklusú képzési rendszerre gondolnak, és modernebb tartalommal kívánják 
ezt feltölteni. Ennek a szabályozási módját kell megteremtenünk. (Dr. Tiba István 
távozik.) 

A harmadik ilyen azonosított terület, hogy a munkáltatók szerepét növeljük a 
képzési tartalmakban. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha egyrészt az OKJ 
felülvizsgálatába bevonjuk őket, megtörténik az OKJ felülvizsgálata, az OKJ 
egyszerűsítése, ez eredményezhet akár egy olyan rendszerszintű változást is, hogy 
akár az iskolarendszerben alap OKJ-k oktatása valósul meg, amire a felnőttképzési 
ágazati készségeknek a fejlesztését helyezzük rá. És fel kell készülni a gazdaság 
digitalizációjára, új digitális technológiák kellenek, nyilván az oktatást is rá kell 
hangolni, másrészt pedig munkaerőképzésnél is a digitalizációnak előtérbe kell 
kerülnie.  

Ennek eredményeként 260 ezer munkavállaló digitális fejlesztését gondoltuk 
az IKER készségfejlesztési rendszerben. Az IKER program az 1-es, 2-es szinten van, 
kifejezetten egy alapkészséget mutat, vagy azt próbálja átadni, fejleszteni. Ez 
elsősorban a közfoglalkoztatottak területe volt, vagy még folyamatosan is megy, bár 
ott egyéb más területi igényeket szolgáló foglalkoztatási képzések is elindultak, és 
jelenleg folyik a fejlesztési minisztériummal közösen kidolgozva az IKER 3 szint, ami 
reményeink szerint egyéb más képzéshez, akár a tanároknak a képzéséhez is 
hozzácsatolható.  

Aktuális intézkedések a következők. Az egyik ilyen, hogy el kell indítanunk a 
2020-as szakgimnáziumi ágazati érettségi követelményének a kidolgozását. Itt a 
feladatunk az, hogy ’18. január 1-jével ez megtörténjen, tehát ezért most az első 
komplex szakmai érettségi lezajlott, a mostani szabályozás úgy néz ki, hogy a 
szakgimnáziumoknál nem ez a komplex érettségi az, ami a vizsga lenne, ugyanakkor 
az első komplex szakmai érettségi tapasztalatait le kell szűrni, és gyakorlatilag végig 
kell gondolni, hogy a technikusi rendszerben is ezt meg tudjuk-e őrizni.  

A másik ilyen aktuális intézkedés együttműködési megállapodások kialakítása 
az alapítványi, magánfenntartókkal a területi igények szerint. Ez azért szükséges, 
mert a magánfenntartók egy része a szakképzési centrumokba beolvadt, de nem 
mindenki. Egy része átalakult gimnáziummá, ez nem jó út, egy része viszont olyan, 
számunkra fontos képzést folytat, ami, hogyha összhangban van a szakképzési 
centrummal, akkor csak kiegészítik egymást. Erre törekszünk, hogy ez legyen, és 
ezáltal a terület képzése stabilizálódjon.  

Ugyanilyen aktuális egy intézkedés, ami a felnőttképzési szabályozásnak a 
rugalmassá tétele. Ez gyakorlatilag az OKJ tartalmának a megtartása mellett az 
úgynevezett B körös kamarai képzésekben ad nagyobb mozgásteret, jogszabályi 
módosítást. Ez a jogszabályi módosítás elindult, reményeink szerint júliusban 
gyakorlatilag megjelenik, és ez kifejezetten részben lerövidíti a képzéseket, részben 
jobban lehetővé teszi, hogy akár az OKJ-ból egy-egy modult kiemeljen, és azt egy-egy 
tevékenységi körhöz kötve képezze. A tartalma is ezáltal meg fog újulni. Tehát ez a 
kamarai B körös képzéseknek gyakorlatilag a teljes körű megújulását fogja jelenteni. 
Most már megvolt a társadalmi köröztetése ennek a jogszabálynak.  

Jelenleg itt tartunk, kérem a bizottságot, hogy fogadják el a beszámolómat, és 
ha van kérdés, akkor természetesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm helyettes államtitkár asszony elképesztően 

színvonalas előadását. Kérem, ne vegye magára, hogy bizottsági tagtársaim egy része 
közben elszivárgott, hiszen többen jelezték előre, hogy a 60 perces terminust 
követően halaszthatatlan közfeladatok várnak rájuk akár Balmazújvárosban, akár a 
Dunántúlon, ez semmiképpen sem a tájékoztatásnak és a tájékoztató személyének 
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szólt. Ezt szerettem volna leszögezni. Ezen a ponton pedig megmaradt bizottsági 
tagtársaimnak felteszem a kérdést, hogy ki kíván hozzászólással, adott esetben 
kérdéssel élni. Gúr Nándor képviselőtársam kezét látom a magasban. Tessék, 
parancsoljon! 

Hozzászólások 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 
tájékoztatót. Nagyon sok információ átadására került sor. De azért néhány kérdés 
maradt, ezeket szeretném megfogalmazni, illetve néhány gondolatot azért előzetesen, 
nem az államtitkár asszony összefogott mondandójához illesztetten, hanem 
egyébként. Ugye, ha időben nézzük, ön is ezt a 2012-16 közötti időszakot ölelte fel, 
akkor látható, hogy gyakorlatilag ez az időszak nem olyan dicsőséges a szakképzés 
viszonylatában, merthogy a katasztrofálisan működő Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezéből kikerült ez a 
kérdéskör, és áttételre került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Ez önmagában 
nyilván nem oldja, nem oldotta meg a helyzetet. Ha egy mondattal akarnánk leírni 
azt, ami ma van, akkor nagyjából azt lehetne mondani, hogy a munkaadók minden 
eddigi kísérlete ellenére – nyugodt lelkülettel mondhatom – ma egyáltalán nem 
elégedettek a kialakult helyzettel, a szakképzés jelenlegi helyzetével, a szakképzési 
intézmények általi kibocsátás minőségi tartalmával. Tehát itt rengeteg gond, 
probléma van. Ezért is üdvözlendő az, hogy bár hét év eltelt az Orbán-kormányzás 
időszakában, de mégis üdvözlendő az, hogy úgymond a szükséges fejlesztési lépések 
megfogalmazására sor került. Azt én mindenképpen jónak tartom, hogy a szakképzés 
vonatkozásában a felnőttképzés rendszerében is mértékadó friss források bevonására 
kerül sor, ha jól emlékszem, 45 milliárdos nagyságrendű forrásról tetszett szólni.  

Azt sem tartom rossznak, hogy a keretnek tekinthető OKJ-s 
viszonyrendszernek bizonyos értelemben felpuhítása vagy egyszerűsítése 
megtörténjen, bár mindezek mellett azért hozzá kell tennem, hogy némi kockázattal is 
jár ez a történet, hiszen azért vannak olyan szakmák, szakmacsoportok, amelyek 
vonatkozásában nagyon az egyszerűsítéseket nem lehet megvalósítani, vagy túl sok 
kockázattal jár. Tehát azért erre érdemes mindenképpen odafigyelni.  

Azt is fontosnak tartom és talán eredményre vezetőnek is, hogyha a munkaadói 
kör intenzívebb szerepvállalása meg fog tudni történni az elkövetkezendő időszakban, 
függetlenül a politika színétől, mert ez a kérdés szerintem olyan kérdés, ami az adott 
kormányzati ciklusokon felül kell hogy emelkedjen. Az a fajta logika, amit tetszett 
mondani az új stratégia vonatkozásában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
való együttgondolkodás tekintetében, az, ami arról szól, hogy a vállalati szerepkörnek 
a megerősödéséhez kell hogy vezessen, ez nagyon sokak számára szimpatikus. Az 
életszagúsága a történetnek, egyszerűen másképp nem valósítható meg. Vagy lehet, 
hogy megvalósítható, csak nagyon nagy energiabefektetésekkel. Látható volt a 30 
évvel ezelőtti nagy váltások időszakában, amikor nagy konglomerátumok 
összezuhantak, az iskolai rendszer vette át a szakképzésnek a szakmai képzési 
hátterét, és hogy milyen nehezen tudott pályára állni. Nem mindegy az, hogy tényleg 
valós élethelyzetben sajátítja el a diák az ismeret megszerzését vagy kevésbé e 
tekintetben. Tehát ezek az irányok szerintem jók, de itt – azt gondolom, hogy – 
erősíteni kell azt a folyamatot is, ami a tanítási beltartalomnak a szerves 
megújításával is párosul. Nem elég az élő környezetben való gyakorlati tudás 
megszerzése lehetőségének a biztosítása, hanem az elméleti oktatási rendszerének is 
illeszkedni kell ehhez. Tehát, ha és amennyiben valós gyakorlati képzőhelyeken 
történik a tudás megszerzésének egy része, akkor a másik része is, adott esetben ezen 
vagy hasonló szakemberek bevonásával az intézményi keretek között az elméleti 
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tudás elsajátításánál is kell hogy érvényesüljön. Azt gondolom, ha jól emlékszem, úgy 
tetszett fogalmazni, hogy keresetvezérelt kell hogy legyen ez a történet, ez abszolút 
helyén való, hiszen a mai viszonyok pont azt igazolják vissza, hogy rengeteg olyan 
felület van, ahol hiába van akár még OKJ-s képesítés is a kézben, ezekkel a 
képesítésekkel az első méréseket követően a volt diákok – idézőjelbe tetten – 
elhullnak, merthogy nem tudnak azoknak a szakmai követelményeknek megfelelni, 
amit a munkaadó elvár tőlük. Márpedig a munkaadók, szeretjük, nem szeretjük, de 
nem szociális jóléti intézmények, hanem profitot kívánnak termelni, és legalább azt 
elvárják a munkavállalóiktól, hogy a munkabérét meg a járulékterheit megtermelje.  

Azt akarom érzékeltetni, hogy sok vonatkozásban az a gondolkodás, ami 
megfogalmazásra került, az számomra szimpatikus, a ma helyzete kevésbé az, mert 
ma még rengeteg gonddal küzdünk itt Klebelsberg után és sok minden egyéb más 
után. 

Két egyszerű gondolatot szeretnék azért még mondani, csak hogy ne merüljön 
feledésbe. Az egyik a hiányszakmához kapcsolódó tanulmányi eredményekhez 
illeszkedő differenciált támogatási rendszerek. Abszolút jó, csak szeretném jelezni – 
nyugodjon békében Kiss Péter, aki ennek a bizottságnak az elődbizottságában volt 
mértékadó szerepet vállaló ember, na, az ő miniszteri időszakában ez a folyamat már 
létezett. A hiányszakmák differenciált támogatási rendszere már létezett. Csak azt 
akarom mondani, hogy jó, jó az, hogy van egy kontinuitás, van egy folytonosság 
ezekben a dolgokban, és ha kell, akkor persze ezeket tovább kell erősíteni, és annak 
érdekében kell működtetni, hogy a piac igényeihez illeszkedően meglegyen mindaz, 
aminek meg kell lennie. 

Nem akarok negatív példával élve befejezni egy gondolatot, de a figyelmünket 
szeretném felhívni arra, hogy példaként ezekben a hiányszakmákban, ha csak az 
építőiparra tekintünk rá, azt kell hogy lássuk, hogy egyre kevesebb a motivált tanuló, 
aki ebbe az irányba akar menni még akkor is, ha a hiányszakmák akár tanulmányi 
eredményfüggő differenciált támogatási rendszere is megvan. A másik negatívuma 
például ennek a szektornak az, hogy a pályaelhagyók száma meg egyre inkább 
növekszik. Magyarul ez a két tényező szétszakítja a rendszert, és gyakorlatilag ma már 
félelmetesen nehéz megfelelni annak, hogy például európai uniós forrásokból bevont 
gazdaságfejlesztést szolgáló folyamatok erősítése megtörténjen, realizálása 
megtörténjen, pont ezekből a hiátusokból fakadóan. Tehát erre mindenképpen 
érdemes odafigyelni, és szerintem ilyen promt soron kívüli intézkedéseket is 
foganatosítani. 

Summa summarom megígértem, hogy öt percnél nem beszélek többet a 
kollégáknak, mert nekik is menniük kell, azzal szeretném befejezni a gondolataimat, 
hogy jó útnak tartom azt, ami erősíti például a hiányszakmák differenciált támogatási 
rendszerét, jó útnak tartom azt, ami új stratégiákon keresztül a keresetvezérelt 
képzéshez vezet, de és arra is figyelni kell, hogy a gyakorlati képzőhelyeken a fajlagos 
támogatások mértéke mértékadó módon növekedjen. Tehát az nehezen működik, 
csak nincs eredménye, ha adott szakmákhoz illesztetten 400-450 ezer forintos 
támogatási összegek vannak hosszú évek óta, és nincs változás, nincs motiváció. 
Tehát a munkaadónak azt a pénzügyi hátteret biztosítani kell, ami őt is motiválttá 
teszi annak érdekében, hogy igenis a tanuló diákkal foglalkozva és ne a feltétlen csak a 
profit hajszolását szem előtt végezze a munkatevékenységet. Ebben nincsenek 
mértékadó előrelépések az elmúlt esztendőkben. Ezen változtatni kell. 

Jaj, bocsánat, egy kérdést elfelejtettem, nagyon rövid leszek: alapítványi képzés 
tekintetében az elmúlt évek nem arról szóltak, amit tetszett mondani. Az elmúlt 
esztendők pont arról szóltak, hogy az alapítványi típusú intézmények kilúgozását 
tették meg nagyon sok esetben. Most ugye arról tetszett szólni, hogy egyfajta 
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együttműködést és egy szerződést kívánnak kötni, és a szakképzési centrumokhoz 
illesztetten, azokkal koordináltan fognak együttműködni. Ha ez így van, akkor az 
szerintem jobb pálya, mint amit az elmúlt esztendőben csináltak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést még talán megkönnyítve helyettes 

államtitkár asszony dolgát, tömbösítve megkérdezném bizottsági tagtársaimat, hogy 
van-e még valakiben hozzászólás iránti igény, aztán egyben adnám vissza a zárszó 
lehetőségét. Úgy látom, hogy Bányai alelnök úr jelentkezik. Parancsoljon! 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót, ismét, elnök úr. 

Köszöntöm nagy tisztelettel államtitkár asszonyt, ebben a minőségében is. Szeretném 
megköszönni, amellett, hogy tényleg tartalmas és tényleg mély bemutatását adta meg 
az új szakképzési rendszernek, kiemelném azt, hogy vitáink ellenére Gúr képviselő úr 
ennyire konstruktív nagyon régen volt, és ez nekem különleges élményt jelentett.  

 
ELNÖK: A jegyzőkönyvben… 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Ezt a jegyzőkönyvben is vállalom, tehát 

ebből nem lesz bajunk, ha megdicsérjük egymást. Szeretném kérdezni, illetve 
véleményeket elmondani arról, hogy épp a legutóbbi felkészítő anyagunkban, amit 
kaptunk a bennünket kiszolgáló parlamenti kollégáinktól, hogy a ’14-15-ös év 
fordulóján még csökkent a szakképzésre jelentkezők számra, és most azt tetszett 
mondani, hogy a második államilag finanszírozott szakma megszerzésének is 
köszönhetően, ennek a lehetőségnek is köszönhetően már nem csökken, hanem 
inkább már nőni fog a szakképzésben indulók száma. Viszont érezhető, legalábbis én 
érzem, hogy még a mai napig a társadalom jelentős részében elég komoly 
ellenérzéseket vált ki, ha valaki szakmunkásképzésben vesz részt, és nem gimnáziumi 
képzést választanak a szülei számára. És van egy ilyen fajta, egymástól elhatárolódás 
akár az intézményrendszerek között is. Ha már annyi mindent reklámozunk, a 
kutyatáptól kezdve a bármilyen betétig vagy szappanig vagy bármilyen autókig, akkor 
nincs annak értelme, és ez szerintem nem sértené a rendszer fenntartóit sem, ha ki 
merné valaki mondani egy óriásplakáton vagy egy videoreklámban a tévében, hogy 
bocsánat, de annyi feleslegesen létrejött diploma van az országban, amivel alig 
találnak állást a fiataljaink, és ma már egy jól képzett szakember, ha csak az egyszerű 
szakmunkásképzőnek mondott intézményben vesz részt vagy a szakgimnáziumban 
vesz részt képzésben, számukra a pálya, amit megnyitott a gazdaság átalakulása, 
illetve a mindenfajta közép-kelet-európai gazdasági okok miatt is, a komolyabb 
bérekért kivándorlóknak is köszönhetően, óriási bérlehetőségek nyíltak meg. Tehát 
többet keres egy jó szakmunkásember, mint a legtöbb parlamenti képviselő, tehát ha 
valaki jól végzi a munkáját, akkor az rendkívüli módon jobban járna. Én javasolnám, 
hogy egy ilyenfajta reklámmal meg kéne győzni a honfitársainkat, hogy nem szégyen 
ez, ha valaki kőműves és nem szociológus vagy bármilyen más diplomával rendelkező 
és nehezen elhelyezkedő nővé vagy férfivé válik. Én ezt javasolnám. Úgy látom, hogy 
mindennek, a jó bornak is kell a cégér. 

A másik, amit szeretnék megjegyezni: nagyon örültem, amikor az elmúlt 
években a második szakma ingyenes megszerzésének lehetősége megjött, hiszen ez 
arról szól, amit te mondtál, képviselő úr, hogy a fizetésorientált vagy a bérorientált, 
vagy nem is tudom, hogy nevezted pontosan, képzés irányába lehet korrekciót 
elvégezni a diákjaink számára, hiszen lehet, hogy az első szakma annyira nem vált be 
számára, ez egy óriási változás, és ezt reklámozni kellene. Több intézményben voltam 
fenntartó még előző minőségemben, és a mai napig visszahívnak mindenféle 
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beszélgetésekre, és annyira nem jött még át, egy jó dolog, azt hittem, sokkal 
gyorsabban tud terjedni, hogy valaki még bevállaljon még egy ilyet. Egyrészt a 
fiatalságot meghosszabbíthatja, vagy egy olyan új életformát tud az új szakmával 
találni valaki, egy 18 év körüli fiatal nő vagy férfi, de ennek a hatását mégsem 
éreztem, hogy áttörésszerű lett volna. Itt valamit szintén még lehet, hogy tudnánk 
javítani, és óriási jelentősége lesz két szakmát megtanulni úgy, hogy gyakorlatilag 
ingyenes képzés keretében ez óriási dolog, és az OKJ-s képzésnek még a kiegészítő 
lehetőségei is erősödhetnek, illetve lehet, hogy nem kell utána OKJ-s képzésre 
mennie ezeknek a fiataloknak. 

A másik, szeretnék gratulálni emiatt, hogy a szakképzési centrumainkban, 
legalábbis Bács-Kiskun megyében óriási fejlesztések indultak, és szinte nincs olyan 
intézmény, ahol ne lenne részben látványos, de nagyon pozitív belső infrastrukturális 
változás vagy akár külsőleges. Ezt szeretnénk megköszönni, mert eléggé leépült az 
intézményrendszert tetszettek átvenni, ezt el kell ismerni, és köszönöm, hogy a 
fejlesztések jelentős részét nálunk is megvalósítják.  

Zárógondolatként, ha már szóba hozta Gúr képviselő úr az alapítványi 
iskolákat, és ön is beszélt róla, én nem kiemelten, bár nem feltétlen szokás itt a 
bizottsági ülésen konkrét neveket mondani, de sokat küzdöttünk, van egy keceli 
magániskola Bács-Kiskun megyében, amely nagyon komoly agrárképzést folytatott a 
múltban, most is küzdenek vele, szinte minden diákjának állást tudtak utána szerezni. 
Nagyon magas szintű képzés volt, és eléggé megviselt állapotba kerültek az átalakítás 
során az alapítványi iskolák, hiszen az állam jogosan azt mondta, hogy amit meg tud ő 
oldani képzésben, azt nem akarja kiadni a kezéből. De én szeretnék ennek az 
intézménynek segíteni, hiszen rengeteg fiatalt végzett ott, és mai napig hasznos tagja, 
idősebb emberként is a társadalomnak, és dolgozik, és a szakmáját jól megtanították 
neki ebben az iskolában, ha lehet rájuk több figyelmet adni… így bizottsági 
jegyzőkönyveken keresztül is.  

Még egyszer szeretném megköszönni a beszámolóját, és sok sikert kívánok, 
hiszen a jövőnk önökön múlik részben, hogy milyen fiatalokat akarnak képezni, és ne 
szégyellje a magyarok többsége a gimnáziumokkal szemben a szakképzési 
rendszerben való részvételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben vissza is adnám a szót helyettes 

államtitkár asszonynak. Parancsoljon! 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeket is. Különösen azt, hogy ennyire 
szakmai hozzászólások voltak, úgyhogy nagyon köszönöm.  

A helyzet az, hogy ahhoz, hogy a gyakorlati képzőhelyeken jobban be tudjuk 
vonni, ez azt jelenti, hogy jobban kellene elmozdulnunk a német modell felé. 
Ugyanakkor az egyértelmű, hogy Magyarország szerkezete más, hiszen nagyon kkv. 
van. Itt az a kérdés, hogy a kkv.-kat hogyan tudjuk bevonni a képzésbe, mert azért ez 
egy nagyon nagy szám, mennyiség. Úgyhogy most gyakorlatilag olyan munkán 
dolgozunk, ami külön kezeli egy kicsit a nagyvállalatokat és külön a kkv.-kat is, és 
megnézzük a lehetőségeket, és utána tudunk pontos választ adni. 

Ugyanez igaz arra is, hogy a tartalmi része, hogy mennyire változzon az 
iskolában a tartalmi rész, itt gondolkodunk több mindenen, amelyeknek az 
előkészítése jelenleg folyik, és nagyon sok vállalattal beszélünk, és utána, mikor a 
végére értünk, akkor tudunk biztosat mondani. Úgyhogy egy kis türelmet kérek ezzel 
kapcsolatban, de azt gondolom, hogy abszolút nyitott kapukat dönget az 
észrevételeivel, és ezért ezt is köszönöm. 
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Valóban így van, nagyon jó volt ez a jó bornak is kell cégér, merthogy valóban 
így van, a szakképzésnél a pályaorientációt helyre kellene rakni. Nemcsak a 
pályaorientációt, a gyerekeknél a karriertanácsadást is. A pályaorientációs 
helyrepakolása kicsit és a pályaorientáció, pályaválasztás, karriertanácsadás 
egységeire különböző módszertanokat szeretnénk kidolgozni. Ez az egyik GINOP-os 
pályázatban most tervezésre került, és reményeink szerint olyan fejlesztések lesznek, 
amelyek akár kisfilmeket be fognak mutatni, illetve olyan módszertanokat adnak a 
tanárok kezébe, amit majd be tud építeni az órákba. 

Fontosnak tartanám azt, hogy nem a gyerekekre kell elsősorban gondolni, 
hanem a szülőkre és az általános iskolai pedagógusokra, merthogy nagyon sok 
mindennel nincsenek tisztában. Ma egy szülő, ha azt mondja, hogy nekem mindegy, 
hogy mi lesz a gyerek, de fehér köpenyt viseljen, már ez egy előrelépés, ez nagyon jó, 
de ha a pedagógus azt gondolja, hogy a fehér köpeny csak irodai munkát jelent, az 
viszont nagy hiba, merthogy nem tudhatja. Annyira változott a gyárak, az ipar 
technológiai része, hogy igazából nem tudják, azt gondolom, a pedagógusok, hogy a 
nagyvilágban igazából mi van, és mit lehetne a gyerekeknek ajánlani. Ebben 
segítséget kell nyújtanunk, ehhez szeretnénk egy pályaorientációs portált 
kifejleszteni, ami reményeink szerint naprakész lesz, és a vállalatok tudják majd az 
információkat feltölteni. 

A felnőttoktatás, hogy ez a második szakképesítés ingyenessé vált, ez azért 
hatásos, mert én megnéztem az adatokat, amikor ez bevezetésre került ’15-ben, akkor 
100-1200 fő volt benn a rendszerben, jelenleg 46 ezer, egy év alatt. Tehát 46 ezerrel 
növekedett, és ez jelentős. Döntő többségben azt is megnéztem, hogy elsősorban a 
hiány-szakképesítésekre jelentkeznek egyébként az illetők, cukrász, pék, hegesztő, 
pénzügyi ügyintéző, ezek a leggyakoribbak. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy jó 
folyamat.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szakképzésnek a jelentkezési számát 
valamilyen szinten tartja, de nem ez fogja megoldani, hanem a minőségi szakképzési 
oktatás nappali rendszerben, azért kell a szakgimnázium, illetve a szakközépiskolának 
a minőségi rendszerét is olyanná tenni, hogy vonzó legyen.  

Köszönöm szépen az észrevételeket. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Helyettes államtitkár asszony irányába is 

jelzem, hogy ezen napirendi pont lezárásakor határozathozatalra nincsen szükségünk, 
hiszen tájékoztatóról volt szó. Bajban is lenne a bizottság elnöke, hogyha a 
megfogyatkozott létszám mellett talán még éppen tudnánk igennel szavazni, de 
köszönjük szépen, és köszönöm szépen a tájékoztatót ezúton is, és bízván abban, hogy 
a jövőben is ilyen szakmai mederben tud maradni a bizottság munkája. E tekintetben 
pedig ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek és az ülés berekesztése 

Nincs más hátra, mint az egyebek napirend, amelynek keretein belül 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a tavaszi ülésszakban – viszontlátásra, jó 
munkát és jó egészséget kívánok mindannyiuknak (Távoznak az NGM munkatársai.) 
– ez volt az utolsó ülésünk, szeretném megköszönni az eredményes, színvonalas  
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szakmai munkát a szeptemberi viszontlátásig. Addig is jó pihenést és mindenekelőtt 
jó egészséget kívánok mindenkinek.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 55 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


