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Meghívott előadó: 
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel kívánok jó napot mindenkinek! Tisztelt 
albizottsági Tagok, Szószólótársaim! Tisztelt Vendégeink! Köszöntök mindenkit a 
mai, ebben az ülésszakban az első albizottsági ülésünkön. Megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntöm ülésünk fő napirendi pontjának előadóját, Pölöskei Gábornét, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
helyettes államtitkárát és munkatársait. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési, Kulturális és 
Egyházügyi albizottságának mai ülését megnyitom. A határozatképesség 
szempontjából megállapítom, hogy az albizottság tagjai közül négyen vannak jelen. 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Giricz Vera 
ruszin nemzetiségi szószóló asszonyt. Megállapítom, hogy albizottságunk 
határozatképes. Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok! 

Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait. Tekintettel arra, hogy néhány 
napirendi pontnak tervezett témát nem tudunk tárgyalni a meghívott előadók 
távolmaradása miatt, így az egyetlen fő napirendi pontunk a magyarországi 
szakképzés előtt álló változások és a nemzetiségi tanulók lehetőségei. Meghívott 
előadónk, mint már mondtam, Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára. A 2. 
napirendi pont egyebek címen az albizottság tagjainak az észrevételeit tárgyalandó 
napirendi pont lesz. 

Javaslom, hogy a napirendi pontokat az előterjesztés sorrendjében, a meghívó 
alapján tárgyalja az albizottság. Kérdezem, hogy van-e valamelyik albizottsági tagnak 
ettől eltérő javaslata. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, hogy 
aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt 
egybehangzó igen szavazatot láttam, tehát a napirendi pontokat a következők szerint 
fogjuk tárgyalni. 

A magyarországi szakképzés előtt álló változások és a nemzetiségi 
tanulók lehetőségei  

Tisztelt Albizottság! Az 1. napirendi pontunk témája mindenki előtt ismert, 
nevezetesen zajlik a Nemzeti alaptanterv megújítása, de mellette javában zajlik a 
magyarországi szakképzés rendszerének átalakítása, illetve az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások is. Ezzel összefüggésben tudomásunk szerint készült egy, a strukturális és 
egyéb módosításokat tartalmazó munkaanyag. Albizottságunk szeretne tájékozódni 
ezekről a változásokról, különösen is a nemzetiségi tanulókat érintő lehetőségekről, 
illetve a tervezett módosítások nemzetiségi nevelést is ellátó feladattal rendelkező 
iskolák helyzetéről. Nagy tisztelettel felkérem helyettes államtitkár asszonyt, hogy 
tájékoztassa az albizottság tagjait a magyarországi szakképzést érintő változásokról. 
Helyettes államtitkár asszony egy prezentációval készült, úgyhogy majd menetközben 
egy helycserére is sor fog kerülni. Átadom a szót helyettes államtitkár asszonynak. 

Pölöskei Gáborné tájékoztatója 

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): (Előadását projektorral szemlélteti.) Köszönöm szépen. Mindenkit 
nagy tisztelettel köszöntök. Nagyon köszönöm az érdeklődést, hiszen valóban azt 
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gondolom, egy igen fontos szakaszhoz értünk, ez a Szakképzés 4.0 stratégia 
kormányzati szintű elfogadása, amely az ITM, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium stratégiájának a részét alkotja. Ezt a stratégiát körülbelül egy másfél 
éves munka előzte meg, amellyel párhuzamosan készült az MNB-nek és a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarának is stratégiája. Ezeket természetesen mi folyamatosan 
figyeltük és összevetettük. Gyakorlatilag egy olyan stratégiát tudok most bemutatni, 
amely ezen elvárásoknak vagy az abban megfogalmazott elvárásoknak minden 
pontjában megfelel. 

A Szakképzés 4.0 stratégia egy keret, egy olyan keret, amely kijelöli számunkra 
a további tevékenységet. A kormány úgy fogadta el, hogy gyakorlatilag változtatás 
nélkül, ami azt jelenti - majd szeretném bemutatni -, hogy minden mindennel 
összefügg, tehát ez egy rendszerszintű stratégia és a szakképzés továbbfejlesztése. 
Ennek a jelentősége az, hogy nyilvánvalóan ez kijelöli számunkra, és a kormány kért 
tőlünk egy cselekvési tervet, amin jelenleg dolgozunk, és a cselekvési terv határozza 
meg a továbbiakban mind az ütemét, mind a hozzá rendelt költségigényeket és 
fejlesztési területeket is, amit természetesen mind a hazai, mind az uniós fejlesztéssel 
összehangolunk. Most folyamatában egymással párhuzamosan megy ez a munka. 

Ha megengedik, akkor inkább bemutatnám. Nagyon sokat tudok róla beszélni, 
nem akarok mindenkit ijesztgetni. Próbáltuk lecsökkenteni - de akkor is 26 diás, és 
különben is egy diáról is lehet fél órát beszélni -, próbáltuk a lényeget kiemelni. Jó 
tanárként remélem, fogom érzékelni, amikor elveszett a figyelem, és hogy 
mindenképpen legyen idő a kérdezésre vagy bármire, ha esetleg valamire nem tudtam 
kitérni. Nem biztos, hogy mindenre fogok tudni választ adni, hiszen mondom, ez egy 
keret, amely meghatározza majd részben, hogy milyen jogszabályváltozásokat kell, 
részben újakat is létrehoznunk, részben a régieket módosítani. Sok esetben az 
aprólékos munka már a rendeletben jelenik meg, úgyhogy ez egy irány. Ha 
megengedik, akkor átülnék a projektorhoz, egyszerűbb lenne mondanom, mert a 
hangot és a képet összekötjük. Köszönöm. (Megtörténik.) 

Először is milyen célból készül egy stratégia? Mi a célja annak, amit teszünk? 
Ebben az esetben ez teljesen egyértelmű. Olyan gyorsan változik a környezet 
körülöttünk, ez mind a vállalatokra igaz, és ezért a vállalati igények mások már, hogy 
milyen típusú munkaerő kell nekik. Más tudás kell. Egészen pontosan nagyon stabil 
tudásra van szükségük a vállalatoknak a munkaerejükhöz, hogy ha bármilyen 
technikát, technológiát váltanak, akkor arra tudjanak építkezni. Itt mindig a 
hatékonyság, a gyorsaság az, amiről azt gondolom, egyre jobban előtérbe került. 
Nagyon sok vállalattal tárgyaltunk az utóbbi időben, másfél-két éve. Ez egy olyan 
szerencsés állapot, azt kell mondanom, hogy a munka megkezdődött a korábbi 
Gazdasági Minisztériumban, és amikor megalakult az ITM, akkor gyakorlatilag a 
megkezdett munkát együtt tudtuk folytatni, a stábbal együtt kerültünk át, abszolút 
hatékonyan tudtunk dolgozni. 

Mit mondtak elsősorban a vállalatok? Az, hogy jön az igény, hogy a GDP 
változatlanul növekedjen, gazdasági fejlődés van, munkaerőre van szükség, tehát 
bármely céggel beszél az ember, mindig odáig jutottunk, hogy ma már inkább 
munkaerőhiány van, minőségi munkaerőre van szükség, amire gyorsan rá tud 
képezni, és fontos az, hogy ők jobban szeretnének bevonódni a képzésbe. Meg kell 
vizsgálnunk azt, hogy ha 3-4 évvel ezelőtt elindítottuk a duális képzést, akkor mégis 
miért van ilyen igény, hiszen a duális képzésnek pont ez a lényege, hogy együtt 
csinálják. Tehát vizsgáljuk meg, hogy mit nem teljesít még a duális képzés, és milyen 
alapon kell esetleg elmélyíteni vagy kiszélesíteni. Ez az elve a stratégiának egyébként, 
hogy a gazdaság igényeit így kiszolgáljuk, és egy folyamatos gazdasági növekedésnek 
ne legyen humánerő problémája, azt biztosítsuk. Ez a mi feladatunk. 
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Ahhoz azonban, hogy ezt meg lehessen csinálni, jelenleg az OKJ-ban van 730 
szakma, és hogy az országban mennyi cég és mennyi kkv van, azt nem is mondom, 
tehát egyszerűen mindenkihez nem tudunk eljutni, ugyanakkor mégiscsak 
információkra van szükségünk, és be kell őket vonni. Ezért hoztuk létre az 
úgynevezett Ágazati Készségtanácsot. Az Ágazati Készségtanács titkári teendőit a 
Kereskedelmi és Iparkamara látja el. Mint látható, bár szakképzésről beszélünk, de 
egyébként ágazatokban kezdünk el gondolkodni. Akár a szabályozásnál is lehetünk 
ennyire bátrak, hogy ágazatokban kezdjünk el gondolkodni, ugyanis az a helyzet, hogy 
annyira más egy egészségügyi ágazat igénye, mint egy járműipar igénye, hogy milyen 
típusú képzett munkaerőre van szükség, ezért nagy hiba lenne, ha csak egységesen 
szakképzésben gondolkodnánk és az ágazati igényeket nem vennénk figyelembe, ezért 
ágazati igényekben gondolkodunk. Az Ágazati Készségtanács alulról szerveződő 
szervezet. Ez azt jelenti, hogy aki ide be akar kerülni, az bejut, amilyen ágazati 
készségtanácsot akartak létrehozni, az megalakult. Tehát ezeket nem mi találtuk ki, 
hanem ők hozták létre gyakorlatilag az igényeknek megfelelően. A tanács mögött 
minden tanácstag szakértőket ajánlhatott be, így meg tudtuk újítani a kamarai 
szakértői listát. Ezek a szakértők tudnak majd a továbbiakban nekünk majd segíteni. 
Ez egy nagy háttérmegújulás, azt gondolom. 

Kell egy szélesebb, ennél még szélesebb alap, hiszen az Ágazati 
Készségtanácsban csak gazdasági szereplők vannak. Nincsenek benne különböző 
egyesületek, szövetségek, fenntartók, tehát ott csak a gazdaság érdekeit próbáljuk 
szem előtt tartani. Itt viszont létrehoztuk a Szakképzési Innovációs Tanácsot - ez a 
SZIT -, amely szeptemberben alakult. Ez egy nagyon széles tanács, 39-en vannak a 
tanácsban. Rengetegen szeretnének a tanács tagjai lenni, de ezt tovább már 
képtelenség bővíteni, mert nagyon nehéz egyébként egy 39 fős nagyon aktív és okos 
emberekből álló tanácsot irányítani, úgyhogy jelenleg ekkora a tanács. A dolog 
lényege az, hogy mögötte munkacsoportokat hozunk létre, amelyek megszűnnek, 
amikor elvégzik a feladatot, és újak alakulnak. Nem ők a munkacsoport tagjai, ha 
akarnak, lehetnek, de ők ajánlhatnak be külsősöket, így a szövetségeket be tudjuk 
vonni különböző szakértőként. 

Nagyon élénk munka folyik. Ez szeptemberben alakult meg, a 
problématérképet október végére felraktuk. Most is 6 tanácsban 6 munkacsoport 
működik, és 4 már megszűnt, merthogy azt a feladatot, amit ők elvégeztek, már be 
tudtuk építeni. Nagyon élénk a munka, és ezt nagyon pozitívan éljük meg, ez az 
igazság. Nagyon nagy segítséget ad. Mindenki benne van, akiről azt gondoljuk, hogy 
valamilyen szinten érinthet, még a szakszervezet is, mindegyik szakszervezet benne 
van, különböző fenntartók vannak benne, kamarák, tehát nemcsak a magyar, hanem 
az amerikai, német kamara és különböző ágazatok, ahol van szakképzés, akadémia, 
tehát nagyon széles, és azt gondolom, igen jelentős az elfogadottsága, és ennek 
nagyon örülünk. Oda is figyelünk rá, hogy valóban tényszerű munka folyjon, ezt nem 
akarjuk elveszteni. 

Nos, gyakorlatilag ez az a környezet, amiben a képzésnek folynia kell. Egy 
kicsit nézzük meg belül magát a képzést, hogy a mi szerkezetünk hogyan néz ki! Ha 
megnézik nemzetközi vonatkozásban, nemzetközi összehasonlításban, hogy 
Magyarországon hányan vesznek részt a szakmai képzésben, azt megállapíthatjuk, 
hogy itt van még mit tenni, merthogy kevesebben vesznek részt, mint mondjuk 
Ausztriában, Németországban vagy sorolhatnám. Tehát ez az a terület, amit 
mindenképpen erősíteni kell, hogy a szakképzés vonzó legyen. Jelenleg a társadalmi 
presztízse nem olyan magas, és ezt kellene igazából helyrerakni. Ezért kell 
nemzetközileg összehasonlításokat végeznünk, ezért kell a nemzetközi jó példákat 
megnézni, hogy hátha tanulhatunk olyat, hogy ők hogyan csinálják. Nagyon sok 
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mindent nem kell kitalálnunk, mert nagyon sok mindent különböző országok nagyon 
jól művelnek. A dolog lényege az, hogy mi ezt megismerjük és megnézzük, hogy be 
lehet-e a mi gyakorlatunkba forgatni. 

A jelenleg működő szakképzési rendszer tele van kihívásokkal. 
Tulajdonképpen ezek a kihívások azok, amelyek nehezítik, hogy valóban karrier 
legyen, valóban vonzó legyen, és még sorolhatnám. Az egyik ilyen kihívás maga az 
elnevezés is akár, hiszen a szakgimnázium azt sugallja, hogy itt érettségit adnak, 
hiszen a gimnázium szó benne van, és ez valóban így is van, de ennek az eredménye 
az lett, hogy igen sokan elmennek az érettségi után. Ez nekünk nehezíti a dolgunkat, 
merthogy kevés így a technikus a gazdaságnak, és még sorolhatnám. Egy-kettőt 
felvetésként mondanék. Az általános iskolai pedagógusok, azt gondoljuk, nem 
tekintik feladatuknak a szakképzés felé orientálni a gyereket. Ezt nemcsak 
szemrehányásként mondom, a rendszer rettentően bonyolult olyan szempontból, 
hogy milyen részszakképesítés, ráépülés van, milyen jövőképek vannak. Tehát nagyon 
nehéz, és ezt ők nem látják át, úgyhogy egyszerűsíteni kell a rendszert, hogy könnyen 
lehessen róla beszélni. Jelenleg könnyebb azt mondani, hogy menjél gimnáziumba, 
aztán majd utána lesz veled valami. Mi azt gondoljuk, hogy nem, de majd a 
továbbiakban szeretném bemutatni, hogy milyen más lehetőség van. Hogy 
gimnázium elszívja épp ezért azokat a gyerekeket, akik egyrészt biztosan nem mennek 
egyetemre, vagy nagy valószínűséggel nem mennek egyetemre, ez is igaz. Másrészt azt 
gondolom, nekünk nem feltétlenül csak ez a célközönségünk, hanem elszívja azokat a 
gyerekeket, akik jó képességűek, mérnökök lesznek majd, de egyébként nem látják, 
hogy a szakképzésből indulva is tudnak majd mérnökök lenni, márpedig nagyon-
nagyon színvonalas szakgimnáziumaink vannak jelenleg is, amelyek most 
technikummá fognak majd alakulni. 

Súlyos kompetenciahiánnyal érkező tanulóink vannak, akik viszont döntő 
többségben a szakképzést választják. Nagy hiba, hogy ez elment abba az irányba, 
mintha a szakképzés a hátrányos helyzet megoldása lenne, ugyanis a szakképzésnek 
nem ez a feladata. A szakképzésnek az a feladata, hogy a gazdaságnak szakembereket 
adjon, képzett szakembereket. Az, hogy megoldja a hátrányos helyzetet, az egy 
nagyon jó dolog, az egy bónusz, de nem ez a dolguk. A kompetenciahiánnyal küzdőket 
nem a szakképzés termelte ki, maradjunk ennyiben, az általános iskolából jönnek 
kompetenciahiánnyal, és reméljük, hogy a NAT megújulása ezt rendezi, de ezt nem 
tudjuk megvárni. Ezért is olyan javaslatokat kell tennünk, hogy ezt valahogyan 
megoldjuk. 

Ugyancsak fontos, hogy nincs egyértelmű ágazati alapképzés. A gyerekek 
nagyon gyorsan kikerülnek a jelenlegi duális rendszerből a termelő szektorba, nem 
tudják az alapokat, ezért a cégek nagy bajban vannak sok esetben, hiszen majdnem 
egy évet még pluszban rá kell szánni, hogy tényleg termelő tevékenységbe lehessen 
őket bevonni. 

A másik, hogy amikor oktatásról beszélünk és így a szakképzésről is, örökösen, 
mindig feljön az, hogy a tankötelezettségi korhatár milyen, 16 év, és hogy valószínűleg 
a 16 év okozza a lemorzsolódásokat, és ilyeneket lehet hallani. Én ezekkel nem értek 
egyet. Megnéztük a nemzetközi példákat, valahol 15 év, valahol 16 év, valahol 17 év, 18 
év, vagyis nincs olyan kor, amikor azt mondanánk, hogy mindenki így csinálja, mert 
gondolom, ha az lenne a legjobb, akkor mindenki így csinálná, akkor mi is gyorsan 
odacsatlakoznánk, de valószínű, hogy nincs ilyen. Ezért azt gondolom, hogy nem ezen 
kellene nekünk lovagolni, hogy hány éves korban legyen, hanem olyan szabályozást 
hozni, hogy ne kerüljön ki a gyerek végzettség nélkül a rendszerből. Tehát a 
végeredmény, és nem a kor a lényeg. Ezt már például Ausztriában így csinálják. Azt 
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gondolom, hogy a nemzetközi szabályozási példák ilyen szempontból sokat segítenek 
nekünk. 

A másik probléma, hogy magas a lemorzsolódás. Vállaltunk egy uniós 
kötelezettséget, az a kötelezettségünk, hogy 10 százalék alá megy az országos adat, 
tehát ez nem a szakképzésre vonatkozik, hanem Magyarországon az oktatási rendszer 
lemorzsolódása. Ezt nem tudjuk vállalni most, azt látom, tehát ez 12 százalék, vagyis 
teljesen máshogy kell gondolkodni, mint ahogy eddig tettük. Ha rendszerszinten 
gondolkodunk, rendszerszinten alakítunk át valamit, akkor erre mód és lehetőség 
van, erre szeretnék majd példát mutatni. 

A szakgimnáziumot jelenleg 50 százaléka elhagyja a gyerekeknek, amikor 
leérettségizik. A leérettségizők 50 százaléka elmegy. Tudom, hogy ez nem 
lemorzsolódásmutató, de egyébként a szakképzésnek az a dolga, hogy amit 
elkezdünk, azt befejezzük, azt a képzést, tehát technikust szeretnénk ezekből a 
gyerekekből, mert ott vannak a laborok, ott vannak a tanműhelyek, elindítottuk azt a 
képzést mind órában, mind tanárban, mindenben, sokkal drágább egyébként 
nyilvánvalóan, mint egy gimnáziumi képzés, és gyakorlatilag ugyanott tartunk. Nos, 
ez pazarlás. Pazarlás az idővel, a munkaerővel és több mindennel is, ezért azt 
gondoljuk, hogy ebben változás kell. 

Ha az egész oktatási rendszert nézzük, hiszen a szakképzést megelőzi az 
óvodáztatás, az általános iskola, azt azért látni kell, hogy az a döntés, amit a 
kormányzat hozott évekkel ezelőtt, hogy kötelező az óvodáztatás, annak nagy 
hozadéka lesz majd, hiszen az óvodáskor az az időszak, amikor igazából a gyerekek 
fejlesztése nagyon hatékony, nagyon jó, és ez majd nyilvánvalóan az alapkészségek 
elsajátításánál fontos lesz. Most egy-egy mérés már van egyébként a kisiskolásokra, 
tehát az elsősökre, a másodikosokra, de a szakképzés ezt nem tudja bevárni. Tehát 
javul a helyzet, kezd mérhetővé válni, hogy valamilyen tendencia elindul a piciknél, 
de ez nekünk egyelőre időben nem bevárható, azonban biztató, és ezt azért mégiscsak 
tudomásul kell vennünk. 

Nos, ennek tükrében hoztuk létre a Szakképzés 4.0-át. A neve is jelzi, hogy az 
Ipar 4.0-ára akartuk ráhangolni. Ott vannak elvárások, az a gazdasági fejlődése 
Magyarországnak, és így azt kell nekünk kiszolgálni. A Szakképzés 4.0-ának megvan a 
víziója. A víziója gyakorlatilag az, hogy a gazdaság igényein alapuló, munkaerőpiacon 
elhelyezkedni tudó szakképzett munkaerőt adunk. Ezek nagyon lényeges mondatok 
egyébként, hogy a gazdaság igényein alapulók. Jelenleg a képzési rendszerünk 
kínálatvezérelt képzési rendszer: azt tanítok, amihez az iskola ért. Van bélyegszakkör, 
mert van egy olyan tanár, aki - ugye ez ismerős? Ez a kínálatvezérelt képzés, 
bármilyen területen is. Mi viszont keresletvezérelt képzést szeretnénk, vagyis van egy 
igény, és erre az igényre kell az oktatásnak válaszolni. Ez a Szakképzés 4.0 erről szól. 

A szakmai képzés, a szakképzés megerősítését három pillérben gondoljuk el. 
Az egyik pillér a vonzó környezet, hiszen szülőként, gyerekként, felnőttként nem 
fogunk bemenni olyan helyre, ahol potyog a vakolat, vagy ezeréves gépek vannak, 
közben behívnak egy olyan oktatásra, hogy a legmodernebb digitális oktatást fogják 
nekünk elmondani. Nehezen hisszük el, azt gondolom, hogy itt valóban egy minőségi 
képzés lesz. Lényeges a vonzó környezet, azt gondolom, már csak azért is, mert ezek 
az eszközök és maga a környezet sok mindent nevelés és oktatás szempontjából 
kiszolgál. Az eszközöknek olyanoknak kell lenniük, amik a tanműhelyben vannak, 
amik a térség cégeit kiszolgálják, mert majd duálisan a térségbe fognak elmenni, tehát 
együtt kell ezeket fejleszteni, hogy olyan eszközök kerüljenek bele, és még 
sorolhatnám. 

A másik pillér a karrierlehetőség, és a szakképzésnél ezt szeretnénk igazából, 
azt kell mondanom, sulykolni, hogy igenis a szakképzésben karrierlehetőség van. 
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Felejtsük el a hátránykompenzációt, dolgunk, hogy megoldjuk, dolgunk, de a 
szakképzés feladata, hogy karrierlehetőséget nyújtson az embereknek. Ehhez vannak 
különböző javaslataink, amelyekről majd beszélnék. 

A harmadik pillér a naprakész oktatók, a naprakész tudás. Ez az, ami bizony 
nem egyszerű, hiszen olyan gyorsan változik a technika, a technológia, hogy 
gyakorlatilag ezt követni az iskola nem tudja. Az iskola egy statikus rendszer. Nem is 
baj. Az az iskola dolga, több évet kap arra, hogy biztonságban működjön, de a lényeg 
az, hogy ahhoz a dinamikához, amit a környezet elvár, olyan képzéseket kell 
kialakítani, hogy ezekre a környezeti elvárásokra a gyerek gyorsan tudjon reagálni. 
Egy kis ellentmondás van, lehet, de magától az iskolától nem várhatjuk el, hogy 
hónapok alatt képezze ki a gyerekeket, vagy egy-egy hónap alatt. Nem lehet elvárni. 
Az iskolának nem ez a műfaja. Ami elvárható, ami dinamikus, az meg a felnőtteknél 
elvárható. A két rendszert össze kell kötni, vagyis a felnőttképzést és a szakképzést 
párhuzamban kell fejleszteni. 

Nos, az új szakképzési struktúrának ez lenne az alaprendszere, tehát jól 
áttekinthető. Azt gondolom, a szülők számára is követhető olyan megnevezések, olyan 
iskolai megnevezések lennének a továbbiakban, amelyek magukba foglalják a 
végzettséget, tehát a gimnázium érettségit ad, a technikum technikusit ad, a 
szakképző iskola pedig mestert képez. Azért nem szakmunkást, mert tudom, hogy ha 
mindig, örökösen a szakmunkásokról beszélgetünk, kétkezi munkáról, akkor még 
most is a szakmunkás szót használjuk, de egyébként a szakmunkásról mindenki azt 
gondolja, hogy ez az ember, aki inkább betanított munkás, tehát aki ide viszi a követ, 
oda viszi a követ stb. De nem! A szakképző iskolában képezzük a villanyszerelőket, 
akiknek egyébként az okosotthont be kell tudni programozni, és nemcsak 
meghatározni vagy megismerni, hogy melyik az anód és a katód. Tehát igazából ez ma 
már egészen más, és ez minden egyes szakmánál elmondható. Olyan típusú 
eszközöket használnak ma már, hogy gyakorlatilag nem betanított jellegű munkások. 
Nekik mestereknek kell lenniük, kreatívnak kell lenniük. Gondoljunk egy asztalosra! 
Mi van, ha saját magunkhoz hívunk egy asztalost? Az egy dolog, hogy milliméterre 
elvárjuk, hogy azt úgy építse be, de azt is elvárjuk, hogy adjon ötleteket, és kreatív 
legyen. Vagyis más, sokkal magasabb szintre emelkedett ma már a szakma, és ezért 
fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. A másik az, hogy reményeink szerint ezzel egy 
stabil, hosszú távon stabil rendszert tudunk kialakítani. 

Nézzük meg, hogy igazából mi az, ami az általános iskolától várható! Az 
általános iskola utolsó évében, valamikor nyolcadik elején megítélésünk szerint 
kompetenciamérést kell csinálni a gyerekeknek. A szakképzésben mi nem szeretnénk 
felvételit, nem kell felvételizni, de fel kell mérni a gyerekek kompetenciáját, hogy mire 
képesek, mi hiányzik. Az ne legyen kéményseprő, akinek tisztaságmániája van 
(Derültség.), és sorolhatnám. Nem? Akkor attól el kell szakadni. A 
kompetenciamérések azért lennének fontosak, mert segítséget adnának a szülőknek 
és a gyereknek is, hogy melyik az a szint, amit ő választ. Nem lenne direkt irányítás, 
de segítés lenne. 

Megcsináltuk ezt a kompetenciamérést, mert most mi, a tanárok egyrészt 
kíváncsiak voltunk, hogy milyen, tehát készítettünk egy ilyet, akik már bejöttek a 
szakképzésbe, a mostani kilencedikeseket mértük meg. Fontos, hogy ezek gyorsan 
történjenek, hiszen az OH-nál is vannak mérések, másfél év múlva kapja vissza az 
eredményt. Kezelhetetlen. Tehát minden kilencedikest megmértünk most 
szeptemberben. Szeptember 20-án volt a mérés, és október 20-án megkapta egyénre 
szólóan mindenki az eredményt. Az egész kilencediket lemértük. Pontosan lehetett 
tudni - segítés volt, és a tanárok nagyon örültek neki -, hogy valóban milyen 
kompetenciahiányai vannak az adott gyereknek, és úgy indult el most idén a képzés. 



11 
 

Azonban mi ezt még előbbre szeretnénk hozni, hogy igazából az iskolaválasztásban 
segítsen, viszont az lenne a jó, ha ez országos szintű lenne. Azt nem mondom, hogy 
maholnap azonnal meg tudjuk csinálni, de hogy gondolkodásban, rendszerében 
errefelé kell vinni, ebben biztos vagyok. 

Nézzük akkor! Ez az ábra a karrierlehetőségét mutatja a szakképzésnek, a 
karrierlehetősége a technikum. A technikum egy ötéves képzés. Jelenleg úgy van a 
képzés, hogy 4+1 a rendszer, tehát négy év után érettségi, plusz egy, akkor kezdődik a 
duális képzés, a technikusi. Tehát a technikum ötéves képzés. Az első két év ágazati 
alapismereteket ad, és a közismeret döntő többsége ide koncentrálódik. Tehát ez 
megalapozza azt, hogy utána rá tudjuk építeni az ágazati tényleges szakmát. A 
tényleges szakmát így három év alatt képezzük a technikumnál, és fokozatosan 
engedjük ki a gyerekeket a vállalati szférába. Az utolsó év már majdnem az egész 
vállalati szféra. Ezért kell más szakképzési törvényt írni, és ezért kell leválni a 
köznevelésről, ugyanis nem tudunk 45 percekben gondolkodni a szakképzésben. Úgy 
nem lehet duális képzést csinálni, hogy a vállalat megkapja egy nap, nem tudom, 
hatszor 45 percre a gyereket. Nem lehet. Azt kell csinálni, hogy meg kell tanítani az 
alapokat, és utána akár egy nap az iskola, és utána egy hét, két hét, nyilvánvalóan 
össze kell rakni a különböző ágazati igényeket, amelyeket szeretnének, ami alatt meg 
lehet tanítani a szakmát, és akkor már kint lennének a vállalatnál. Tehát ez egy 
jelentős különbség. 

Jelentős különbség lenne az is, hogy szeretnénk rendezni a szakoktatók bérét, 
hiszen ha a legjobb szakemberek kikerülnek a vállalati környezetbe, jóval többet 
keresnek. Itt közelíteni szeretnénk, úgyhogy ezt mindenféle szakmánál megnéztük, a 
FEOR-számokkal összehasonlítottuk a kereseti lehetőségeket, így lesz egy javaslatunk 
a Pénzügyminisztérium felé. 

Azt is szeretnénk, hogy a mérnökök bejöjjenek a rendszerünkbe és órát 
adjanak, ugyanis nem lehet elvárni, hogy a tanárok tudják követni azokat a technikai, 
anyag- és minden módosításokat, fejlődéseket. A mérnökök viszont jöjjenek be és 
mondják el! Ez az egyik, tehát befelé, kifelé pedig a szakoktatók menjenek 
továbbképzésre a vállalatokhoz. Tehát egy ilyen nyitott rendszert szeretnénk, hogy 
sokkal erősebben összekötődjön egymással a két rendszer. 

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy ha ez így lesz, és valóban ötéves 
technikusképzés lesz, akkor nem terhelnénk úgy a gyerekeket, hogy egyszerre 
vizsgáztatnánk le őket mindenből, hanem élnénk az előrehozott érettségi 
lehetőségével, így 12. végén a tantárgyakból, matematikából, magyarból 
leérettségizhetnének, gyakorlatilag az utolsó évben tényleg csak a szakmát tanulnák, 
és ötödik év végén OKJ-s vizsgát tesznek. A dolog lényege az, hogy itt az érettségi öt 
tantárgyas, de úgy, hogy négy tantárgy olyan, mint a gimnáziumnál, de az ötödik 
tantárgyat nem kell választania, hanem ha megvan az OKJ-s vizsgája, az beszámít 
majd ötödik érettségi tantárgynak. Így nem túlterheljük a gyerekeket, hanem 
elismerjük azt, hogy ők többet tudnak, mint egy szimpla érettségi, merthogy többet 
tudnak az OKJ miatt. 

Ha ez így van, akkor miután a duális képzést vállalati szinten tartjuk a 
technikusoknak, és nálunk már előbbre tartanak, tőlük tanulunk, az a felsőoktatás, 
hiszen felsőoktatásnál is van jó pár duális hallgató, akik nagyvállalatoknál dolgoznak, 
nos ha ez együtt van, akkor az egyetemekkel csak a tartalmat kell összehangolni. Ki 
kell nyitnunk, meg kell mutatnunk, hogy mi mit tanítunk, és abban a pillanatban akár 
egy beszámításos rendszerrel is lehet az egyetemnél élni ezeknél a gyerekeknél, hiszen 
van olyan dolog, amit nem kell már nekik megtanulni, nem kell ismételni egyrészt, 
másrészt pedig nemcsak a beszámítás, hanem azonos árban akár a jók be is 
kerülhessenek az egyetemre, tehát jobban összekötnénk. Ez egy karrierlehetőség, úgy 
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gondoljuk. Ugyanígy a szakképző iskolánál, ami 3 éves, a szakképző iskola fog mestert 
adni. Az első év az alapokat adja meg, és két évre növekszik most a duális oktatás. 

Nézzük meg a szakképzés felzárkóztató jellegét! A felzárkóztató jelleget 
tekintve van három kis négyzet itt, az „O” orientációs év, a „D” egy dobbantó osztály, a 
„Mi” pedig műhelyiskolát jelent. Mind a három egy új egységet jelent. Azt gondoljuk, 
meg vagyok róla győződve, hogy nagyon gyorsan fogjuk tudni rendezni, hogy ne 12 
százalék vagy akár több legyen a lemorzsolódás, hanem egyszerűen megoldjuk. 

A megoldási lehetőség a következő. Az egyik: nézzük az „O” betűt, az 
orientációs évet! Abban az esetben, amikor kompetenciára megmérem a gyerekeket, 
ki fog derülni az, hogy ki az, aki kifejezetten kompetenciahiányos. Neki azt fogom 
javasolni, hogy mielőtt bármit is választ, ha technikumba akar menni, akkor meg 
pláne, a kompetenciáit meg kell erősíteni, vagyis az első évben orientációs osztályba 
kell menni. Ilyen típusú orientációs osztályok például Svájcban működnek, ahol 
kifejezetten ágazati kompetenciákat erősítenek a gyereknél. Hangsúlyozom, hogy 
nem általános iskolai tananyagismétlésről van szó, hanem arról, hogy az orientációs 
évben meg kell erősíteni: mit nem tud, mi az, ami kompetenciahiány. Lehet, hogy 
együttműködési kompetenciahiányok vannak. Lehet, hogy ő csak nagyon bizonytalan, 
nem tudja, hogy most egyáltalán mi érdekli őt, a fa, a fém, vagy mi, igazából 
tájékozatlan. Ez is lehet. Bizonytalanok tömege van egyébként most az oktatásban, ezt 
gondolom, a választásoknál. Így ez az orientációs osztály sokat segíthet abban, hogy 
valóban felzárkóztassuk olyan szempontból, hogy már úgy kezdjük el tanítani, hogy 
nem vele kell külön foglalkoznunk, és tele lesz majd kudarccal, hanem egyszerűen 
neki meglesz a helye, segítünk a helyének a megtalálásában. Hozzáteszem, hogy 
majdnem mindent egyébként pilotolunk a háttérben, ez is megy pilotba. A gödi 
piarista szakképző iskolában történik a pilotolása ennek az orientációs osztálynak, 67 
gyerek van ebben a rendszerben. Egyedi miniszteri engedéllyel lehetséges, ezért 
kellett egy mondatot beletennünk a törvénybe, hogy ezt tudjuk csinálni. 

Mi az eddigi eredmény? Szeptemberben indult ez az osztály. A 67 gyerek közül 
mindenki bent van az osztályban, 9 pedagógus elment, őket pótoltuk. Miért? Mert ezt 
teljesen máshogy kell csinálni. Itt nem tantárgyak vannak, hanem itt kompetenciákat 
fejlesztünk. Itt nem az általános iskola ismétlése van, hanem terek vannak, 
együttműködések vannak. Bevisszük a gyereket egy műhelybe, és ha megfogja a fa 
illata, az a gyerek ott marad, és ha a 67 gyerekből kettő gyerek marad ott és azt 
mondja, hogy a mesterember mellett szeretne maradni egy kicsit bűvészkedni, akkor 
két gyerek marad ott, és a többit kiviszem a műhelyből. Teljesen más a mentalitás 
ilyen szempontból, és készíteni kell rá a tanárokat. Készítettük őket erre 3 hónapot. 
Kevés volt. Ha orientációs osztályt indítunk, fél évvel korábban el kell kezdeni a 
tanárok felkészítését megítélésünk szerint. Elmondom azt is, hogy ki lehet menni, 
meg lehet nézni, nyitottak, ez a dolguk. Egyszerűen látni kell, hogy hogyan lehet ilyet 
működtetni, de nincsenek aranyigazságok. Különböző típusú orientációs osztályok 
lesznek, ebben biztos vagyok. Szeptembertől még kettőt, hármat, négyet még 
elindítunk, pilotoljuk, és be tudjuk mutatni, amikor már rendszerszinten indítjuk, 
hogy hol kell. Az iskola dönti el, hogy a pedagógiai programjában orientációs osztályt 
indít, vagy sem. Tehát ez nem kötelező eleme a rendszernek, valahol kell, valahol nem 
kell. 

A másik a dobbantó osztály. Látható, hogy ez közvetlenül az általános iskolából 
megy. Ez nem azt jelenti, hogy a dobbantó osztályba lehet jelentkezni. Ez azt jelenti, 
hogy azok a gyerekek, akik többször megbuktak, 16 évesek, elméletileg lassacskán 
már nem tankötelezettek, illetve nem tankötelezettek, öt osztályt végeztek, nekik 
kötelezően a dobbantó osztályba kell majd menniük. A dobbantó osztálynak szintén 
nem az a feladata, hogy amit nem értünk el 8 év alatt, most egy év alatt meg fogjuk 
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tanítani a 8 évet. Ez irreális történet lenne. Kompetenciákat növelünk, hogy 
egyáltalán tudjon beszélni, viselkedni stb., tehát tudjuk majd tanítani alapvető 
dolgokra. Innen a gyerekek műhelyiskolába fognak kerülni. A műhelyiskola 
gyakorlatilag mester-inas kapcsolat. A mester-inas kapcsolat azt jelenti, hogy 
valamilyen részszakképesítést tanul. Nem arról van szó, hogy kőműves mester legyen, 
de tanuljon meg burkolni. Ezért nem közismereti tantárgyak vannak itt, hanem 
például a matematika csak annyi - és ne is hívjuk matematikának -, amit a szakma 
igényel, vagyis számolja ki, hogy mennyi burkolólapot kell venni. Tehát ami a 
szakmához kell, tudja értelmezni a leírásokat, ami egy-egy anyagnál, bármiben, a 
csomagolásában benne van, az alapvető dolgokat meg tudja csinálni, meg tudja 
tanulni. És mit tud még? Meg tud élni belőle, ebből a foglalkozásból, amit elsajátít. A 
műhelyiskola esetében az iskola nem is annyira jó szó, de nem tudtunk mást kitalálni, 
mert ez nem olyan, hogy egy év, vagy két év, egy iskola mindig évben gondolkodik, de 
itt nem évben gondolkodunk. Ha valaki 4 hónap alatt megtanulta, vagy 6 hónap alatt 
megtanulta, azt elengedi a rendszer. Ha nem tanulta meg, nem mehet ki a 
rendszerből, vagyis végzettség kell hozzá, ha ki akarunk menni a rendszerből. Ezáltal 
a felzárkóztatást szerintünk kezelni tudnánk, és mindenkinek a kezébe adnánk a 
megélhetési lehetőséget. 

Hozzáteszem azt is, hogy van lemorzsolódás a gimnáziumokban is. Elsőben, 
másodikban buknak ki gyerekek, ők pedig jöjjenek be a műhelyiskolába, tanuljanak 
szakmát, és utána mehetnek ki a nagybetűs életbe. A rendszert meg kell erősíteni. 
Tanulói ösztöndíjrendszerrel fogjuk megerősíteni ezt a rendszert. Ez azt jelenti, hogy 
a Szabóky-ösztöndíjrendszert kivezetjük, mert nem kell. Azért nem kell, mert ma már 
minden hiányszakma. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a hiányszakma. Nem 
lehetünk igazságosak és teljesen körültekintők. Minden hiányszakma, ezért általános 
szakképzési ösztöndíjat szeretnénk bevezetni. Ezenkívül az Apáczai-ösztöndíj 
kifejezetten azoknak a gyerekeknek szól, akik hátrányos helyzetűek. Úgy számoltuk, 
hogy körülbelül kétezer gyerek lenne ilyen, aki Apáczai-ösztöndíjban részesülne. Ez 
egy magasabb díj, hiszen nekik a kollégiumtól kezdve gyakorlatilag mindent kell a 
továbbiakban állni. Utána, amikor már bejön a tanulószerződés, akkor azt gondolom, 
a párhuzamosság nem kell, hiszen a tanulószerződéssel kapnak pénzösszeget, és ez a 
tanulószerződés át tud alakulni munkaszerződéssé akkor, amikor már ténylegesen 
bent van a duális képzésben. A munkaszerződés összege pedig magas lehet, a mi 
javaslatunk szerint mindenképpen az, és a mindenkori minimálbérhez fogjuk mérni, 
legalábbis annak iksz százalékához. 

Vannak olyan bizonyos csillagszerű valamik a végén, azok a pöttyök, amelyek 
azt akarják igazából mutatni, hogy a különböző összegek, amelyeket a gyerekek 
kapnak, függnek attól, hogy milyen tanulmányi eredményt értek el. Ez nyilvánvalóan 
egy összeggel kezdődik, de utána már fél évvel meg tudjuk nézni, hogy ki hogyan 
tanul. Tehát mindenképpen akarunk egy minőségi dolgot is belerakni. Viszont az 
összeg egy részét nem adnánk oda, hanem mindegyik gyerek kap egy számlát, és 
amikor elvégzi, akkor ő pályakezdési támogatásként kapja meg. Úgy számoltuk, de 
talán összeget még nem mondanék, mert akkor ez bent marad a fejekben, és még a 
PM-mel tárgyalunk (Derültség.), de számoltunk. Az a dolog lényege, hogy hasonló 
lenne, mint a babakötvény, és itt utazásra, lakhatásra és eszközvásárlásra, a saját 
eszközeinek a megvételére tudná használni ezt a pénzt. Ezt szeretnénk. 

Amit itt elmondtam, ez a rendszer, amit a továbbiakban tudnánk ajánlani, és 
ennek a szabályozását kellene előkészítenünk, tíz kiemelt fejlesztési területet és 40 
beavatkozást érint egészen pontosan. Mindenhova tettünk kulcsindikátort, hogy 
lehessen bennünket ellenőrizni, hogy haladunk-e, de igazából a dolog lényege az, 
hogy tíz terület és 40 beavatkozási pont van. Ha lehet, ezeket gyorsan elmondanám. 
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Mindegyiket nem részletezném, de tíz ilyen slide következik, amely részletezi vagy 
feltünteti, hogy mi ez a tíz beavatkozási pont. 

Az egyik ilyen beavatkozási pont a tartalom megújítása. Hogy a tartalmat 
megújítsuk, az OKJ-t elő kell venni. Az OKJ-ból, a képzési jegyzékből egy alap OKJ-t 
kell csinálni, ki kell szélesíteni a képzést, helyenként össze kell vonni szakmákat, el 
kell hagyni régi tartalmakat, újakat beemelni. Minden egyes szakmát digitalizálni kell, 
digitális szintekben kell meghatározni, amit Brüsszel elkezdett, és mi is csatlakoztunk 
ehhez, 8 ilyen digitális szint lesz, és minden egyes szakmát gyakorlatilag 
beszintezünk. Csökkenni fog a szakmák száma, hiszen jelenleg a 730 szakma van, és a 
730 szakmából ma iskolarendszerben 286-ot oktatunk. Most úgy őszintén: ha 
csinálnánk egy közvélemény-kutatást, hogy soroljuk fel, milyen szakmákban 
oktatnánk és ötvenig eljutnánk, akkor szerintem elégedettek lennénk. Tehát nem 
lehet azon csodálkozni, hogy a szülők nem tudnak választani. Ez egy dzsungel. Nem 
tudnak eligazodni, úgyhogy rendbe kell rakni, egyszerűsíteni kell, átláthatóvá kell 
tenni, le kell egyszerűsíteni az OKJ-t, alapszakmákat kell létrehozni, és erre kell egy 
dinamikus felnőttképzést rakni, mert az tud gyors lenni, hónapok alatt lehet képezni, 
míg ebben nem. Tehát az OKJ racionalizálása elkerülhetetlen. Ez egy 
tartalomfejlesztés. Itt az ÁKT-kat nagyon jelentősen fogjuk majd használni, az ágazati 
készségtanácsokat. 

A másik, hogy az együttműködésen alapuló szakmapolitika, a térségi gazdaság 
igényeinek a figyelembe vétele szükséges. Jelenleg ezt az MFKB végzi, a Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizottság Ezt a rendszert szeretnénk kivezetni a rendszerből 
azért, mert úgy látjuk, hogy 2-3 tagú ez a bizottság, nagyon szűk. Csak a kamarai 
ismeretekre alapul, és elveszik az önkormányzat, céges ismeret, ami a környezetben 
van. A kamara hoz be egyébként céges ismeretet, de az kevés, illetve több információ 
van sok esetben az önkormányzatoknál, mert ha betelepül egy cég, azt mindig az 
önkormányzat tudja. Azt gondoljuk, hogy a megyei foglalkoztatási paktumok, 
amelyek egy pár éve alakultak, szélesebb kört jelentenek, ráadásul bent vannak a 
tankerületek, bent vannak a centrumok, bent vannak a kamarák, és bent vannak a 
cégek, önkormányzatok. Mindenki ott van, aki nekünk fontos. Ezért őket szeretnénk 
pozícionálni igazából e tekintetben. Ez az egyik. 

A másik: ma már az sem életszerű, hogy megmondjuk, hogy két év múlva hány 
osztály induljon és milyen létszámmal. Ez az arány és az irány. Ki kell vezetni ezt a 
rendeletet is. Ehelyett a szakképzési megállapodások rendszerét fogjuk megerősíteni. 
Ezen dolgozunk, úgyhogy reményeim szerint május-júniusra ez már rendeleti formát 
is fog kapni. Ez azt jelenti, hogy a különböző nem állami fenntartású intézményekkel 
vagy fenntartókkal megállapodunk úgy, hogy rendes megállapodást, együttműködést 
írunk alá, hogy három évig ő erre képez adott helyen. Tehát a helyet megmondjuk. 
Még egyet szeretnénk tőlük kérni, hogy használják a KRÉTA-rendszert, mert nálunk 
most már minden iskola használja a KRÉTA-t, ugyanis nincs információnk. Azt 
tudom, hogy hányra adtam engedélyt, de nem tudom, hogy hány gyerek jött be a 
rendszerbe. Információ kell, hogy tényleg lássuk, ki tudjuk-e szolgálni a gazdaságot, 
vagy valamit lépni kell. Ehhez kell egy folyamatos jelzőrendszer. Erre a KRÉTA 
jelenleg tökéletesen alkalmas, csak azt használni kell. Ezek az egyeztetések 
megtörténtek egyébként szeptember óta. A jelenlegi rendelet ezt már tükrözi, tehát 
nem lesz semmi variáció, amiben ott megállapodtunk, gyakorlatilag át fogjuk venni, 
párhuzamosan dolgoztunk most már szeptember óta. 

A duális szakképzési modell elmélyítése lényeges. Ahhoz, hogy el tudjuk 
mélyíteni, az ágazatokat be kell hozni a képzésbe. A nagyvállalatokat könnyen hozzuk 
be a képzésbe, egy Mercedest, egy Audit, ráadásul saját iskolát is csinálnak sok 
esetben, illetve össze vagyunk kötve, nem gond. De a kkv-k, tehát a kicsik, vagy még a 
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közepesek is hogyan jönnek be a rendszerbe? Jelenleg nehezen tudnak 
visszaigényelni, ezért nem nagyon jönnek be, ráadásul azt mondja, hogy én a képzésre 
nem tudok embert kivonni a termelő tevékenységemből, mert nem vagyunk annyian, 
ezért úgynevezett ágazati képző központokat szeretnénk létrehozni. Ezek igazából 
platformok, vagy döntő többségben platformok. A dolog lényege az, hogy a centrum 
szervez, adminisztráció nem terheli gyakorlatilag a kkv-kat, bejön négy-öt kkv ebbe a 
rendszerbe, van nekik műhelyük, a gyerekek pedig - mint egy forgószínpadon - 
különböző dolgokat fognak megtanulni, és különbözően vannak leterhelve a kkv-k. Az 
ágazati képző központok mintájára alapult, vagy valami hasonlóval a zalaegerszegi 
tesztpálya mellett, tehát Zalaegerszegen van egy ilyen, és többfélén is gondolkodunk 
már. Egy tudásközpont hasonló lenne, de abban már egyetem is benne van. 
Balatonfüreden akarunk egy ilyet. Sok minden elindult a háttérben ilyen pilotként, 
hogy valóban a szabályozás jó legyen. 

A pályaorientációról külön nem beszélnék. Ezt össze kell fogni valakinek, mert 
mindenki mindent csinál. Ezt koordinálni kell és hatékonyabbá kell tenni. Országos 
szintre kell lemenni. Ráadásul nem vesszük figyelembe, hogy a gyerekek Facebookon, 
Instagramon és még nem tudom, miken élnek. Igazából teljesen más pályaorientáció 
kell, mint amit idáig műveltük. 

Amit mondtam a vonzó környezet tekintetében, a XXI. századi iskolafejlesztési 
program elindult. Két helyen indult el, egész pontosan 6 milliárd forinttal Miskolc, 4 
milliárd forinttal Győr. A dolog lényege az, hogy úgy fejlesztünk iskolát, ha előtte a 
képzési szerkezetet be tudja nekünk mutatni. Tehát nem arról szól a történet, hogy a 
csatornát javítjuk ki. Ezek boom iskolák lesznek, XXI. századi iskolák. Például 
Miskolcon ez négy iskolát érint. Végig kell gondolni az egész képzési szerkezetet és az 
egész infrastruktúrát együtt. 

Digitális eszközök elterjesztése. Remélem, hogy őszre befejeződik - ideje lenne 
- a szélessáv kialakítása mindenhol. Ez jelenleg megy, a szélessáv és wifipontok 
kialakítása. Nyilvánvalóan terveztük, hiszen az eszközöket cserélni kell folyamatosan. 

Idegen nyelv. Azt gondoljuk, a szakképzésben egy idegen nyelv legyen. Nem 
akarjuk az óraszámot lecsökkenteni, de egy nyelv legyen. Nem fogjuk megmondani, 
hogy melyik, az iskola a pedagógiai programjában maga választja ki. Nyilvánvaló, 
hogy a céges kapcsolatok meghatározzák, hogy mi lesz ez az egy idegen nyelv. Kétlem, 
hogy például a győri Audi az angolt fogja választani, gondolom, nem. Jelenleg is 
megy, és figyelnünk kell rá, hiszen a technikusoknál is ugyanazok érvényesek, tehát 
kell idegen nyelvet tudni, ezért most már a GINOP-ban olyan fejlesztéseket 
csináltunk, hogy a gyerekeknek plusz óraszámaik vannak idegen nyelvből délután, 
úgyhogy több óraszámot kapnak, mint egyébként a gimnazisták, hogy aki akar, a 
mérnökire be tudjon majd lépni akkor, amikor életbe lép a kötelező nyelvvizsga. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyásról beszéltem, az orientációs év, a dobbantó 
osztály, az ösztöndíjrendszer, a műhelyiskola mind ezt szolgálja. Egy szakképzési, 
szakkollégiumi rendszert is akarunk létrehozni, öt helyszínt nevesítettünk a 
kormányzatnak. Ez kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben kialakított 
kollégiumok lennének. Ez egy összetettebb dolog. A felsőoktatásban egy kicsit a Roma 
Szakkollégium mintájára hoznánk létre, de nemcsak roma gyerekekről szólna 
természetesen. 

Professzionálisan működő intézményrendszer. Átalakítottuk. Jelenleg van 
folyamatban a főigazgatói pályázat. Kancelláriarendszert alakítottunk ki, a 
kancellárokat már kineveztük. 

Együttműködés a felsőoktatással. Ez az, amit mondtam, a tartalmak 
összehangolása. 
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A kilencedik a komplex humánerő fejlesztése. Ez gyakorlatilag az 
életpályamodell, tehát itt egy speciális életpályamodellt kell csinálnunk. Erre még 
nem tudok mit mondani, egy munkacsoport dolgozik rajta most már hónapok óta. 
Alakul, de nem vagyunk a végén. Vállalati, helyszíni szakemberek kellenek. Az 
egyszerűbb lenne, mert csak egy rendeletet kell egy picit módosítani, kreditpontokat 
adunk érte, és akkor a 120 órás pedagógusi kreditpontba beleszámít, de ennél több 
kell itt, azt gondolom. 

A másik a rugalmasabb tanulás, tehát a felnőttképzés. Ha azt mondjuk, hogy az 
iskolában stabilan képezek, az iskolában széles alapokon képezem, és erre egy 
dinamikus felnőttképzést adok, akkor a felnőttképzést is dinamikussá kell tenni. A 
jelenlegi felnőttképzés egy folyamatszabályozott törvény. Ez azt jelenti, hogy 
folyamatában nézem meg, mindenki ott van-e a képzésen, aláír-e, lefotózom, és 
sorolhatnám. Ez a folyamatszabályozás. Elindult valami, két év a képzés, két évig ott 
kell maradni. 

A felnőtteket viszont - azt látjuk még iskolarendszerben is - sokkal rövidebb 
ideig lehet képezni. Van élettapasztalatuk, van egy ismeretük, amit tudnak használni, 
vagyis ez azt jelenti, hogy rugalmasabbá kell tenni a felnőttek képzését. Nem az idő az 
érdekes, hogy mennyi idő alatt végeznek, hanem a vége, hogy el tudnak-e menni 
vizsgázni, vagyis kimenetszabályozásúvá kell tenni a képzési rendszert. Ehhez 
vizsgaközpontokat kell csinálni. Ezek egyébként megvannak, akkreditációs rendszert 
kell hozzá kitalálni, és akkor azt gondolom, egy kimenetszabályozású rendszert lehet 
csinálni. Ez az a tíz fő beavatkozási pont, amiről azt gondoljuk, hogy a szakképzési és 
felnőttképzési rendszernek a megújítását fogja jelenteni úgy, hogy valóban elérjük a 
célját, visszautalva arra, amivel kezdtem, a gazdaság igényeinek a kiszolgálása. 

Ugyan nem a tíz pontban van benne, hiszen az a rendszert illeti, ez meg ennél 
nagyobb, tágabb, az a nemzetközi aspektusa ennek a szakképzési törvénynek, hiszen 
fontos, hogy ne csak Magyarországban, hanem Kárpát-medencében gondolkodjunk. 
Fontos, hogy a magyar diákok mobilitását erősítsük, úgyhogy azt szeretnénk, ha itt 
dolgoznának, de azért azt szeretnénk, hogy tapasztaljanak. Régen, lássuk be, ha a 
céhes időszakban elmentek a céhlegények világot látni, megvolt annak a maga jó 
oldala is, mert sok mindent tanultak. Nem azt mondom, hogy ez a világ jöjjön vissza, 
de hogy sok mindent lehet tanulni és utána hazajönni, ebben viszont egészen biztos 
vagyok. 

Szeretnénk szintén a felsőoktatás mintájára - ott jól működik a felsőoktatási 
stipendium - egy szakképzési stipendiumot létrehozni. Ez a szakképzési stipendium 
hungaricum, amit tervezünk. Most mérjük fel azokat az iskolákat, azokat a leendő 
technikumokat, amelyek képesek idegen nyelven oktatni minden egyes tantárgyat. 
Lesz ilyen, hál’ istennek, úgyhogy egy pár biztosan el fog tudni indulni. Itt tartunk, 
ezek az elképzeléseink. Nagyon szépen köszönöm, hogy türelmesek voltak. Mondtam, 
hogy nem leszek rövid, de maga az anyag is ilyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszonynak a jövőre 

vonatkozó és számomra nagyon biztató összefoglalóját azoknak a terveknek, amelyek 
folyamatosan készülnek. Én magam 15 évet töltöttem szakközépiskolai tanárként, 
igaz, hogy magyar nyelv és irodalmat tanítottam, de nagyon közel áll hozzám a 
szakiskolások képzése, tehát a szakképzés mint olyan. Nagyon jó iskolában kezdtem el 
dolgozni, ahol ma ugyanúgy gondokkal küzdenek, mint számos más helyen. Tehát 
biztos vagyok benne, hogy megérett egy nagyon komoly változásra ez a része a 
képzésünknek. 
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Kérdezem a kollégáimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
hozzáfűznivalója, az albizottsági tagok közül van-e valakinek kérdése. (Jelzésre:) 
Lengyel szószóló asszonynak adom át a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Nem annyira kérdésem van, hanem 
észrevételem. Nagyon örültem ennek a bemutatásnak, és örülök annak a 
folyamatnak, ami most elindult. Úgy éreztem magam egyrészt, mintha a múltba 
kerültem volna, de a jó múltba, mert amikor fiatal voltam, akkor pontosan ezek az 
iskolatípusok léteztek Lengyelországban, de gondolom, Magyarországon ugyanúgy. 
Utána pedig észrevettük, hogy megszűntek a szakképző iskolák. Gondolom, 
manapság mindenki tapasztalja azt, hogy ha keresünk egy jó szakembert, akkor 
nincsen, egyszerűen nincsen. Nagyon sokszor az lenne jó, ha az ember mindent maga 
meg tudna csinálni, ha máshol nem, akkor csak a házban, a lakásban, a kertben. Erre 
szükség van. 

Másrészt úgy éreztem ebben a bemutatóban, hogy gyorsan átugrottunk a 
múltból a jövőbe, ami kötelesség, gondolom, így cselekedni. Megint ugyanazt 
tapasztalom, ami most történik Magyarországon, hogy Lengyelországban ugyanaz a 
folyamat zajlik. Nem lehet lemaradni, hogy maradjon ez a status quo, ami volt az 
iskolában, hogy általános iskola, gimnázium, és utána a gyerek csináljon, amit akar, 
mert ez volt a tendencia, legalábbis nálunk, hogy mindenkinek kell, hogy érettségije 
legyen. Nem kell. Arra a tanulóra, aki nem nagyon volt képes arra, hogy általános 
érettségit szerezzen, nagyon sokszor úgy tekintettek, mintha nem lenne teljes értékű 
ember, pedig az, mert tud boldogulni, nagyon jól boldogulni, és hasznos tud lenni a 
társadalomban, ha egy szakmát szerez. 

A kérdésem az lenne, hogy ami most folyik, jelen időben, mai napon, mikor tud 
élessé válni, mert szerintem a társadalom is erre vár. Ami kérdésem volt, amit 
akartam kérdezni a nyelvről, mert a nyelv ugyanolyan fontos, a végén megkaptuk ezt 
a tájékoztatást, amihez csak gratulálni lehet, hogy a folyamat elindult, mert ez egy 
óriási munka, amit láttunk, átgondolt, és csak drukkolni lehet, hogy legyen 
végrehajtva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen lengyel szószóló asszony megjegyzéseit. Kérdezem, 

hogy van-e további kérdés és észrevétel. (Jelzésre:) Paulik Antal szlovák szószóló 
úrnak adom meg a szót. 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Köszönöm ezt a kimerítő és roppant jó áttekintést. Nagyon tartalmasnak érzem ezt, 
amit hallottunk. Viszonylag közel dolgoztam az oktatáshoz, a közneveléshez 20 éven 
keresztül, és sok érdekességgel találkozom, ami szóhasználatában visszautal a korábbi 
évekre. Amikor bekerültem az Oktatási Minisztériumba - akkor még Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumnak hívták -, akkor vezették be a Nemzeti alaptantervet. A 
NAT bevezetésének egyik kifejezetten széles körben kommunikált része a 
kimenetszabályozás volt. A kimenetszabályozásról aztán a későbbiekben mintha 
kevesebbet hallottunk volna, viszont most újra előkerül. Ezek biztosan fontos dolgok. 
Csak azt nem tudom, hogy ha ciklikusan visszatérünk ugyanoda, bár nem biztos, hogy 
ugyanoda, de magasabb szinten, végül is lényegét tekintve a rendszer ciklikusan 
ismétlődve fejlődik tovább, ennek biztosan a maga gazdasági, illetve társadalmi 
szabályai megvannak. De tényleg az a bajom ezzel az egész történettel, amit az Ewa is 
említett, hogy lényegében ha végignézzük ezt a három szintet, a köznevelés második 
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szintjének a három belső szintjét, tényleg a nyolcvanas években már mintha egy 
ilyesmi felosztása lett volna a szakképzésnek úgy, hogy mondjuk az akkori 
szakközépiskolák esetében mintha ugyanígy egy évet rá kellett volna húzni az 
érettségire emlékeim szerint. Ebben nem vagyok biztos, én gimnáziumot végeztem, 
tehát ez nyilván így nem maradt meg. 

Ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Elhangzott egy olyan mondat, hogy 
4+1 tantárgyas lenne az érettségi ebben a technikumi rendszerben, amiben az ötödik 
tantárgyat, amit elvileg szabadon választhat, de nem kötelező választani, hiszen 
kiválthatja az OKJ-s vizsga, viszont az OKJ-s vizsga egy évvel később van. Ez 
magyarán azt jelenti, hogy leérettségizik négy tárgyból, és ha a következő egy évben az 
OKJ-s vizsgát év végén megcsinálja, leteszi az OKJ-s vizsgát, akkor egy teljes értékű 
érettségije lesz, addig viszont függőben marad ez az érettségi? Négy tárgyból lesz meg 
a kötelező öt tárgy helyett a vizsgája. Azon is gondolkozzunk el, hogy egyrészt a 
gyereket motiváljuk, neki ez mennyire lesz tiszta, hogy amikor aztán végül is 
végigcsinálja és az OKJ-s vizsgát is leteszi, akkor teljes értékű érettségije van, amivel 
tovább tud menni adott esetben mérnökpálya felé. 

A másik a szülő. Egy mondatot fel is írtam, hogy segítünk a gyereknek a helye 
megtalálásában. Ez idáig rendben van. Ez mindig is így működött, próbált így 
működni, amikor volt pályaorientáció, de a szülőnek általában vannak néha torzult 
elképzelései az ő gyereke helyével kapcsolatban. Ezt saját magamból is le tudom 
vezetni, ha nagyon kell. A társadalmat hogyan próbálják majd megdolgozni ennek 
elfogadására? Minden szülő azt képzeli, hogy az ő gyereke többre hivatott, mint amit 
ő elért. Ez a normális attitűd, azt gondolom. Mennyire lehet ezt majd úgy kezelni, 
hogy ne érezze a szülő, amikor azt mondják, hogy az ő gyereke mégis inkább abba a 
szakképzési rendszerbe menjen és ne tervezze hosszú távon a felsőoktatási képesítés 
vagy a diploma megszerzését, mert hiszen lényegében nincs azoknak a 
kompetenciáknak a birtokában, amelyek ehhez szükségesek. 

A kompetenciafelméréssel kapcsolatban hallottuk ugyan, hogy nem a nyolc 
évet akarjuk pótolni azzal az egy évvel, szóval ezzel a dobbantásos dologgal, de ez a 
dobbantó osztály nekem például a Hídprogramokat hozza vissza egy kicsit. Volt egy 
ilyen időszak, amikor Hídprogramként emlegették azt, amikor kimaradt gyerekeket 
próbáltak visszahozni a rendszerbe és szakképzésig eljuttatni. Látom én, hogy egy 
nagyon átgondolt fejlesztés van. Az nagyon jó, hogy van egy ilyen. Nagyon jó, hogy 
minden érintettet belevontak, me 

rt ez egy nagyon fontos történet. De mondom, a társadalom meggyőzése 
nekem egy kicsit elkésett. A sajtó nem nagyon tárgyalja nyilván addig, amíg nincs egy 
kiforrott és elfogadott stratégia. Addig nem biztos, hogy el kell kezdeni, de utána 
viszont nagyon-nagyon stabilan és folyamatosan kell a társadalmat is megdolgozni 
ebben a kérdésben. Lehet, hogy kicsit össze-vissza ugráltam, de annyi minden 
eszembe jutott ez alatt az idő alatt, hogy csak így tudtam összefoglalni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony válaszolna, vagy 

Ritter képviselő úrnak adhatom meg a szót? 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Gyűjtsük össze a kérdéseket, és tudok utána válaszolni. 
 
ELNÖK: Jó, akkor Ritter Imre német képviselő úrnak adnám meg a szót. 
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RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Először is szeretném 
megköszönni én is az egész előadást. Azt gondolom, laikusként is teljesen egyértelmű, 
hogy sokkal bonyolultabb helyzet, mint például az egyetemi oktatás, mert ott is kell 
tudni irányokat és egyebeket, de ez annyira összetett, annyira gyors az igényekhez 
képest a változásuk, hogy nagyon nehéz ezt az egészet racionálisan működtetni, 
folyamatosan, hatékonyan. Egyrészt ehhez minden jót kívánok! 

Csak egy-két nagyon rövid hozzátétel: ha én magam is jól írtam fel, a 
szakképzésnél volt egy olyan általános megítélés, hogy a hátrányos helyzet 
legyőzéséhez használják. Én is ilyen hátrányos helyzetű voltam, én is közgazdasági 
szakközépiskolába jártam annak idején, aztán ezt követően a Közgázt és az Eötvöst is 
elvégeztem. Tehát akkor sem volt kizárt, hogy a szakképzésből valaki felsőfokú, 
egyetemi képzettséget, akár tudományos fokozatot szerezzen. Ma meg, azt gondolom, 
szinte teljesen mindegy, ha csukott szemmel elindul egy gyerek, hideg-meleg, hol 
találom a következő iskolát, ahova mehetek az életkorom szerint, akkor is el tud jutni 
oda, hogy akár a végén egyetemi végzettsége, akár tudományos fokozata legyen. Sok 
mindenben lehet segíteni hozzá és felesleges köröket tenni, de azt gondolom, ma már 
annyira strukturált lett az egész, hogy tényleg alapvetően az adott gyerektől, felnőttől 
függ, hogy mikor jut el arra a szintre, ami az ő képességének megfelelően a csúcs. Ha 
ebben tudatosan irányítják, segítik és a kompetenciáit időben javítják, természetesen 
sokkal hamarabb meg lehet futni ezt a kört. 

A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy a Szakképzési Innovációs 
Tanácsnál említette, hogy nagyon sokan vannak benne, és még többen szeretnének 
bekerülni. Én azért a nemzetiségeket ebből nagyon hiányolnám sok szempontból is. 
Megkérném azért arra, hogy még egy gondolatkísérletet tegyen, hogy esetleg egy fővel 
lehet-e ezt még bővíteni. 

A harmadik dolog, amire a végén tért ki, és amit a nemzetiségi bizottsággal öt 
éve első prioritásként kezelünk, az a köznevelés, az oktatás és nevelés helyzete. 
Számomra a legnagyobb rádöbbenés az volt, hogy nincsenek megfelelő információk, 
az óvodapedagógusoknál is nekünk kellett országos felmérést csinálni, hogy tudjuk, 
az egyes nemzetiségeknél hány nemzetiségi óvodapedagógus hiányzik. Ugyanúgy 
most a nemzetiségi tanító-, tanár-, szaktanárképzésben is mi fogunk megcsinálni még 
idén tavasszal egy országos felmérést, mert a jelenlegi rendszerben csak arról van 
információ kisebb-nagyobb, esetenként nagyobb hibaszázalékkal, hogy hány 
nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár van, de hogy hányra lenne szükség, és mennyi 
hiányzik, arra nincs. Ez egyébként nemcsak nekünk probléma, ugyanilyen 
problémával küszködik a Katolikus Pedagógiai Intézettől kezdve mindenki. Itt pedig, 
ahol szinte évente kellene reagálni dolgokra, azt gondolom, a szakképzésben az 
információ és az irányok időben történő meghatározása kulcskérdés. 

Az utolsó megjegyzésem, amire én is végig vártam, és a legvégén nagyon 
örültem annak az egy mondatnak, a következő. Én egyébként adószakértő, 
könyvvizsgáló vagyok, 30 éven keresztül az ügyfeleim 80-85 százaléka külföldi 
tulajdonú cég volt. Az Auditól kezdve az 5 fős vezetői, ügyvezetői testületen át akár 
éppen a Pásztón üzemeltetett présüzemig mindenhol az volt a kisfőnök, aki 
valamilyen nyelvet beszélt, tudott a tulajdonossal, ügyvezetővel, műhelyvezetővel 
kommunikálni. Lehet, hogy az egy segédmunkás volt, aki nem csinált mást, mint 
berakta, kivette a présgépből, de tudott kommunikálni a vezetéssel, ő volt a kisfőnök 
abban az üzemben és a cégben. A nyelv kérdése kulcsfontosságú, és örülök, hogy a 
végén a nyelvtanulás és a nyelvtanítás is benne volt, mert szerintem Magyarországon 
rendkívül rossz színvonalú - tisztelet mindig a kivételnek - a nyelvtanítás. Eleve az a 
koncepció, hogy - a nemzetiségi intézményeket leszámítva - gyakorlatilag az általános 
iskola ötödik osztálya előtt szinte tiltja azt, hogy egy gyerek idegen nyelvet tanuljon. 
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Ezzel a gyerekektől pont azt a tíz évet veszik el, amikor a legfogékonyabbak például az 
idegen nyelvre is, és innen kezdve mindig is idegen nyelv marad az az idegen nyelv 
annak a gyereknek, felnőttnek. 

Egy példát hadd mondjak! Amikor eldőlt, hogy az Európai Unióban az angol 
lesz a hivatalos nyelv, akkor a németek nem azt csinálták, hogy tiltották 
Németországban az angol nyelv tanítását, hanem elkezdték az óvodában a gyerekeket 
angol nyelven nevelni jó okkal azért, hogy azok a német gyerekek azért, mert nem 
anyanyelvi szintű vagy ehhez közeli az angol nyelvtudásuk, és mindig is idegen lesz 
nekik ez a nyelv, ne legyenek hátrányban később azokkal szemben, akik adott esetben 
anyanyelvi szinten beszélik ezt a nyelvet. Azt gondolom, itt a nyelvtanításban, a 
rendszerében, a szemléletében is kellene egy nagyot előrelépni. Én ezt nagyon 
kiemelném, mert hiába rendelkezik valaki valamilyen tudással, ha nem tudja 
kommunikálni és alkalmazni, akkor pontosan az a tudás nem ér semmit. 

Végezetül: körülbelül két évvel ezelőtt a Kulturális bizottság ülésén volt 
szerencsém meghallgatni a NAT előkészítéséről a professzor asszonyt, és utána elég 
hosszan beszélgettem vele. Megkérdeztem tőle, hogy amit elmondott, annak a 95 
százalékával egyet lehet érteni, még többé-kevésbé követni is lehet, tehát meg is 
lehetett érteni, de hogy van az, hogy mire bevezetik, addigra nagyon sok 
vonatkozásában nem is hasonlít arra, mint amit most elmondott nekünk. Azt mondta, 
hogy igen, mert mi ezt kidolgozzuk, összerakjuk, aztán utána jönnek a különböző 
lobbik,a  döntéshozó politikusok és a többi, és mire bevezetik, addigra valóban sok 
szempontból nem hasonlít arra, mint amit összeraktunk. Én azt kérdezném, hogy ön 
hogy látja most ezt a duális szakképzésnél. Kívánom, hogy ezeket az elképzeléseket 
minél kisebb mértékben módosítva sikerüljön bevezetni és végigvinni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lengyel szószóló asszony jelezte, hogy még egy 

rövid megszólalás erejéig szeretne szólni. 
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen. Tényleg röviden szeretnék szólni. Szeretnék kérdezni a dobbantó - 
kompetenciafejlesztő - osztályokról, mert amikor hallottam, elnézést, rögtön a saját 
példám jutott eszembe. Volt egy időszak, amikor iskolában dolgoztam, ahol egy 
évfolyamon volt négy osztály. A nyelvi képzésben megszervezték, hogy azok a 
gyerekek, akik ötösök, négyesek voltak, egy csapatot képezzenek egy nyelvórán, utána 
a hármasok voltak, és akiknek nem nagyon ment, ezeknek volt a leggyengébb osztály. 
Akik ötösök vagy négyesek voltak, azoknak nagyon jó volt, mert gyorsan le tudták 
tenni a nyelvvizsgát, a középső osztálynak is nagyon jó volt, mert tudták, hogy ha jól 
fognak tanulni, akkor átmennek a másikba. De amit dobbantó osztálynak lehet 
mondani, ők egyáltalán nem tanultak, azt mondták, hogy mi hülyék vagyunk, nem 
kell nekünk egyáltalán. Itt nincs ilyen félelem, hogy mennyire fog beválni a 
kompetenciafejlesztés? Csak egy csapatnak lesz? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, 

esetleg a vendégeknek van-e kérdésük. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
államtitkár asszonynak adom meg a válasz lehetőségére a szót. 

Válaszok 

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket is, és 
hogy igazán kitartóan figyeltek. Egy-két kérdés hangzott el, hogy mikortól mi várható. 
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Ez egy kicsit összefügg a módosítással vagy a különböző lobbikörökkel. Azt gondolom, 
miután a kormányzat rendszerszinten az egészet egy az egyben elfogadta, ez nekünk 
egy jelentős felhatalmazás ahhoz, hogy ezt meg kell csinálni. Ez ki van adva 
feladatnak gyakorlatilag. Itt szerintem nem nagyon van a továbbiakban mit kérdezni. 
Maga a stratégia meghatározza azt a keretet, amelyen belül a szabályozást meg kell 
csinálnunk. Hogy mikortól? Miután ez tíz nagy területet érint, és lehetett látni jó pár 
pontot, hogy pontosan mennyi a rendelet és a törvény, amit módosítani kell, ezt 
természetesen tudjuk, ezen dolgozunk, tehát elkezdtünk rajta dolgozni. 

A tevékenységeket most be kell állítani sorrendbe. Ez azt jelenti, hogy a legelső 
az OKJ rendberakása, mert ez határozza meg, hogy milyen osztályokat tudunk 
indítani. Ha új elnevezések lesznek, nyilvánvalóan megszűnnek szakmák, azokat nem 
indítjuk. Ebből következik, hogy ez az időszak - most már ezen megy a munka -, 
amikor a terveink szerint augusztus 30-ával, szeptemberre végzünk az OKJ 
átalakításával. Ősszel, amikor indul a következő év, akkor már az alapján tudjuk 
meghirdetni az osztályokat. 

Ebből következik, hogy a terv az, hogy ’20 szeptemberében fog indulni az új 
rendszer. Ez az év a törvényalkotás és a rendeletalkotás éve. Azt gondolom, 
szerencsére egy ideális állapot alakul ki, és tehetjük. Ez pedig úgy néz ki, hogy 
mindent egyszerre csinálunk. Tudom, sok ember azt mondaná, hogy te jó ég, én meg 
azt mondom, hogy ez az ideális, ugyanis egy új szakképzési törvény lesz, ebből 
következik, hogy rendeletek, új rendeletek születnek. Az mindig bonyolult, amikor 
bevisszük a törvényt és elkezdjük magyarázni, aztán amikor csináljuk a rendeletet, 
akkor kiderül, hogy hát még ezt is egy kicsit jó lett volna a rendeletben leszabályozni, 
hogy még érthetőbb legyen. Most együtt tudunk mindent csinálni. Tehát csináljuk a 
háttérben a törvényt, csináljuk a háttérben a rendeleteket, a kettőt össze tudjuk 
hangolni, és gyakorlatilag készen van a szabályozási csomag szeptemberre, és akkor 
fogjuk a kormány, illetve a parlament elé vinni. Úgyhogy ez az év a szabályozás 
időszaka. Így tudjuk ’20-ban elindítani. 

Ennek a rendszernek az átalakítása körülbelül két évet vesz igénybe. Egy év a 
szabályozás előkészítése, a következő évben a bevezetés van, és utána minden 
rendszernél általában úgy van, hogy utána még két évet kell a stabilizálásra 
rászámítani. Szerintem egy oktatási rendszer ilyen mértékű átalakításánál ez egy 
nagyon gyors időszak. Ehhez még a tanárok és mindenkinek a felkészítése kell, nem 
beszélve a digitális tananyagok előállításáról, és még sorolhatnám. Ezeket már 
beterveztük korábban, ezek GINOP-os fejlesztésekből mennek. A háttérben sok 
minden zajlik, de mindaddig, amíg ez az egész rendszer szintjén nem áll össze, illetve 
az én fejemben összeállt, és a kollégáim fejében is, de addig nem érdemes beszélni 
róla, mert nagyon sok. Azt gondolom, hogy meg fogjuk csinálni. Általában amit 
elvállalok, megcsináljuk, az én kollégáim is ilyenek. Ezen rajta vagyunk, ez a dolgunk. 

Hogy hogyan lehet elfogadtatni, hát úgy, hogy témákat fogunk elővenni. Ahogy 
előrehaladunk, úgy beszélünk a végzettség nélküli iskolaelhagyásról, beszélünk majd 
a felsőoktatáshoz való hozzákötésről, és sorolhatnám. Tehát a tíz témát külön-külön 
kell kezelni, mert különben olyan sok, hogy azt gondolom, nem fog átmenni az 
embereknél. Ez egy folyamat. 

Lehet, hogy valami félreértés volt, és ezt gyorsan pontosítanám, ami az 
érettségivel kapcsolatos. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a technikusi képzés ötéves 
képzés, és ezért nem olyan, mint a mostani. A mostani 4+1 éves képzés. Itt 
gyakorlatilag egy év a duális képzés, a technikusképzésnél 3 év a duális képzés. Az 
érettségit, mint ahogy most is, a gyerekek előrehozott érettségivel letehetik, de nincs 
érettségi bizonyítvány 12. után. Ez más. Érettségi bizottságot ötödik év végén hozok 
létre, de abban már nagyon sok előrehozott érettségi jegy lesz, ez egészen biztos, és az 
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ötödik tantárgyat - tőlem választhat bármit, testnevelést is, a lehetőség megvan -, 
egyébként ha megvan neki az OKJ-vizsgája, azt beszámítjuk. A jelenlegi rendszerben 
egyszerre, egy időpontban, júniusban kell letenni, a májusi, júniusi időszakban, az 
OKJ-t és az érettségit is. Tehát túlterhelt a rendszer ilyen szempontból, a gyerekek 
túlterheltek. Ha ezt jobban elosztjuk, és ráadásul beszámíthatóvá tesszük, azt 
gondolom, könnyítünk a rendszeren, a gyerekek dolgán. 

A Hídprogram kivezetésre kerül. A Hídprogram jelenleg nem éri el a célját. 
2800 gyerek van benne a rendszerben, és ebből a 2800 gyerekből minden évben 200, 
jobb esetben 250 megy el végzettséggel, tehát annyi teszi le a szakmai vizsgát. Ez 
rettentően rossz arány. Mi lesz a többivel? Végzettség nélkül fognak kikerülni a 
rendszerből, mennek be közmunkába, ide-oda. Nem lehet célunk, ezért kell 
megszüntetni a Hídprogramot. 

Dobbantó program, vagy itt most dobbantó osztálynak hívtuk: gondolkodtunk 
egyébként, hogy vállaljuk-e ezt a nevet, de azért vállaltuk, mert régebben a TÁMOP-
ban van dobbantó program, és ezek nagyon jók voltak. Valóban a Hídprogram ebből 
valamilyen szinten, úgy, ahogy kifejlődött, de a dobbantó program előrevitt, tehát 
nagyon jelentősen csökkentette a lemorzsolódást, majd amikor megszűnt ennek a 
programnak a finanszírozása, egyszerűen bekerült a fiók aljába. Nem mondjuk, hogy 
ugyanez kell, de hogy ez egy lehetőség, a dobbantó azoknak, akiknek nincsen meg az 
általános iskolai végzettségük, abban biztos vagyok. Itt van egy tapasztalat, ezt a 
tapasztalatot kell beépíteni. 

A dobbantó osztálynál nem keverném össze a különböző nyelvi szintekkel, ami 
segíti a gyerekeket, hanem valóban a nyelveket külön kell, tehát mi is külön 
foglalkozunk vele. Például azt gondoljuk, hogy szerintünk nyelvből ne lehessen 
előrehozott érettségit tenni, merthogy egyébként ha előrehozott érettségit tesz, azt 
fejleszteni kell, az úgy elveszik. Tehát vannak tantárgyak, amikből például azt 
gondoljuk, hogy érettségit akkor tegyen, amikor az érettségi van. Például nyelvből 
akkor tegyen, amikor érettségi van, azt ne hozza előre, még akkor sem, ha van neki 
emelt szintűje vagy felsőfokúja, merthogy nem abban a környezetben vagyunk, miért 
ne lehetne gyakorolni, el fog veszni a tudás egy idő után. Nem tudom, erről 
beszélgetünk, ez a részletszabályozás. Csak úgy gondolkodunk, de a nyelv különösen 
fontos ilyen szempontból a gondolkodásban. 

Amit ön mondott, hogy kiválasztani ilyen csoportokat és utána mindig közben 
is mérni és esetleg más csoportba, ide-oda átrakni, ez jelenleg is van. Nem minden 
iskola csinálja meg, megtehetné, hiszen tudom, hogy anyagilag most a centrumok 
iskoláiban meg tudná tenni. Ez egy szervezési történet, ami a szakképzésben egy kicsit 
nehéz, ha duális képzésben engedek ki gyerekeket, vagy egy osztályban több szakma 
van, de egyébként jelenleg ezt így kellene csinálni, és nagyon sok iskola szerencsére 
így csinálja, hogy kiválogatja a gyerekeket, és különböző szinten oktatja őket. Ez segíti 
az oktatást valóban és a gyerekek haladását. 

A pályaorientációnál ez is egy félreértés volt, és ezt is helyre szeretném rakni: 
senki nem mondja meg a szülőnek, hogy a gyerekét hova adja. A szülőt nem fogja 
csalódás érni. A szülő egy tájékoztatást kap. Ezt már csináltuk gyerekeknél. Van olyan 
számítógépes program, amelyben van egy szakma, és a szakmának vannak különböző 
kompetencialeírásai, erre született a számítógépes program. A gyerek leül a 
számítógéphez, elkezd bepötyögni dolgokat, mindenféle ilyen dolgokat kérdez tőle a 
számítógép, bepötyög valamit, és akkor kiad neki egy szakmalistát. Ez a szakmalista 
tíz-tizenvalahány szakmából áll, és akkor kiadja neki azt, hogy ha te ez szeretnél lenni, 
ezt a kompetenciádat kell fejleszteni, ha ez szeretnél lenni, ezt kéne fejleszteni. A 
gyerekek imádják, akiknél ezt csináljuk, ugyanis a számítógép mondja meg, nem a 
szülő, nem a pedagógus, senki. Viszi haza, hogy nézd, anya, mit dobott ki a 
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számítógép. Mit kezdenek otthon ezzel? Elkezdenek beszélgetni. Egy abszolút 
indirekt úton máris miről beszélgetnek? A szakképzésről. Tehát lehet indirekt úton 
irányítani, és azt gondolom, lehet, hogy nem lesz olyan látványos, lehet, hogy idő kell 
hozzá, de hogy hatásos tud lenni, ebben meg vagyok győződve. Az én megítélésem 
szerint ezek sokkal hatásosabb, hatékonyabb lépések, mint a direkt, határozott 
irányítás, ami korlátoz. Én nem korlátoznám, én a lehetőségeket szeretném 
megmutatni a gyerekeknek, a szülőknek. 

Hogy a tanárhiányról nincs információ, hát van, csak a KRÉTA-t kellene 
használni. (Ritter Imre: Megnéztük, nincs. Mind a négy államtitkárságban 
végignéztük, és nincs.) Akkor az államtitkárságok nem tudják jól. Higgye el nekem! A 
KRÉTA-rendszerben van olyan riportolási lehetőség, amely pontosan megmondja, 
hogy a tanár, az osztályterem kapacitáskihasználtsága milyen, és pontosan meg van 
adva, hogy hány évre előre tudunk tervezni. Ezt azért tudom, mert annak idején a 
KLIK-ben ezt mi csináltuk, és jelenleg ezt a rendszert csak fejlesztették. A katolikus 
iskoláknál nem jellemző, de például a református iskolák jelentős száma már átvette 
egyébként a KRÉTA-t, és nálunk a szakképzésre most rá lett fejlesztve a KRÉTA. Ad 
információkat. Javaslom, hogy ezt meg kellene nézni. Tudom, hogy a nemzetiségi 
iskolákban nincs. Lehet, hogy a nemzetiségire külön kellene fejleszteni, lehet, de hogy 
ez adott és egy lehetőség, ebben egészen biztos vagyok. 

Ebben tovább kellene lépni, mert én is azt gondolom, hogy adatokból lehet 
dönteni. Adatok nélkül nem lehet tervezni, nem lehet dönteni. Én ezért ragaszkodtam 
egy egységes tanügyigazgatási rendszerhez, ami egyébként folyamatosan fejleszthető. 
Például most nálunk, ami van, ezt a KLIK is fogja használni, mert egy rendszeren 
vagyunk rajta. Ez azt jelenti, hogy egy olyan modult fejlesztettünk ki, mint az ESL-
modul, ami a végzettség nélküli iskolaelhagyást követi. Ez arról szól, hogy mutatja, 
amikor a gyereknek bármilyen tantárgyból romlik a jegye, vagy mondjuk kevesebbet 
jár iskolába. Ezt bármikor mutatja, egy gombnyomás, minden gyerekre kijön, és ad 
egy jellemzést, egy diagramot, hogy hogyan néz ki az egész. Riportokat lehet a 
gyerekekből csinálni. Ennek van két előnye is. Az egyik az, hogy azonnal ad 
információt, a másik az, hogy negyedévente, vagy lehet, hogy félévente kell az OH-nak 
jelenteni ezeket a problémákat, de akkor nem kell külön kiírni a különböző adatokat 
és átlagokat húzni, hanem egyszerűen a számítógép maga kidobja. Ez nagyon jó lett 
most. Ezt majd bátran be is tudjuk mutatni, ha arról van szó, ha érdekli önöket, 
nagyon szívesen bemutatjuk, mert azt gondolom, hogy sokkal több minden van a 
rendszerben mint ami a köztudatban van, és ez szolgálja az egészet. Remélem, hogy 
mindenre válaszoltam, ha jól emlékszem, ha jól felírtam, akkor talán igen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítéseket, illetve a kérdésekre adott választ 

is. Helyettes államtitkár asszony munkáját végigkövettem, amikor a Klebelsberg 
Központ átalakítása zajlott. Most komoly garanciákat látok ebben, tudniillik 
ugyanilyen alaposságot tapasztaltam, amit most a szakképzés átalakításának a 
folyamatában látok. Biztosan vannak olyan hiányosságok, amelyek a nemzetiségi 
közösségeket érintik. Nekünk nagyon fontos, hogy a szakképzésben is jelen legyenek a 
nemzetiségi tanulók és a nemzetiségükkel együtt tudják folytatni. Mindenhol ez nem 
megvalósítható. Vannak azonban egyrészt olyan iskolák, másrészt területek, ahol 
speciálisan, bizonyos szakirányra igenis a nemzetiségi tanulókat valamilyen módon 
orientálni lehet. Ez konkrétan például a turizmus, a vendéglátás. A mi esetünkben mi 
kevesen vagyunk, de egy kupacon, és a turizmusfejlesztéssel akarunk foglalkozni, 
tehát nálunk a szakképzésben a nemzetiségi szlovén szakképzés is fontos lehet, és 
nyilván mindenki el tudná mondani a maga példáit. 
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A KRÉTA-rendszerrel kapcsolatban nekem az a meglátásom, hogy 
pillanatnyilag még a használata okoz sok helyütt gondot. Bízom benne, hogy ez 
társadalmi szinten nagyobb elfogadottságnak fog örvendeni, és bízom benne, hogy 
tényleg össze lehet hangolni a különböző tervezéseket, szervezéseket és 
kivitelezéseket rajta keresztül is. Biztos vagyok benne, hogy államtitkár asszonyt még 
fogjuk zaklatni, hiszen kérdéseink valószínűleg lesznek a jövőben is. Most viszont 
nagy tisztelettel megköszönöm ezt a bemutató előadást, és remélem, hogy ennek az 
átalakításnak a fogadtatása társadalmi szinten is pozitív lesz. Bennem pozitív kép 
rajzolódott ki, és remélem, hogy nem egyedül vagyok ezzel a dologgal. 

Ha nincs további kérdés és észrevétel, akkor kérem szépen az albizottság 
tagjait, hogy amennyiben elfogadnak minden tájékoztatást, akkor ezt a napirendet 
hadd zárjuk le. (Nincs jelentkező.) Az 1. napirendi pontot ezennel lezártnak 
nyilvánítom. 

Egyebek 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely az egyebek címet viseli. Kérdezem az 
albizottság tagjait, hogy egyebek címen van-e valakinek valamilyen kérdése, 
bejelentenivalója. (Jelzésre:) Lengyel szószóló asszonynak adom meg a szót. (Pölöskei 
Gáborné távozik a bizottsági ülésről.) 

 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Van egy 

kérdésem, éspedig az, hogy múltkor foglalkoztunk az óvodapedagógus-képzéssel és az 
óvodahelyzettel. Ritter Imrének volt egy javaslata a nulladik osztályra vonatkozóan. 
Én is beszéltem róla, hogy nincs megoldva az óvodahelyzet. Kis létszámú lenne, mint 
a kiegészítő iskola. Javasoltam, hogy legyen nulladik év az óvodákban. Nem tudom, 
hogy ezzel történt-e valami, vagy csak beszéltünk róla és félbemaradt. Ha kell ezzel 
foglalkozni, és valaki vállalja, én nagyon szívesen vállalom, mert ez nekünk nagyon-
nagyon fontos. Beszéltünk róla, ez ugyanúgy a görögöknek is fontos lenne, és a 
bolgároknak is fontos, tudom. Azért mondtam ezt a három nemzetiséget, mert itt van 
kiegészítő iskola, és hasonló módon kellene nekünk is. Nagy szükség lenne legalább a 
nulladik óvodai osztályra vagy évfolyamra. Kérdezem még egyszer, mert akik a 
minisztériumból itt voltak múltkor, láttam, úgy éreztem, hogy pozitív hozzáállás volt, 
de az még kevés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, én is azt gondolom, hogy az még kevés. Ha 

itt megoldást akarunk, akkor mindenképpen el kell készítenünk nekünk erre egy 
effektív előterjesztést, amiben ezt az igényt megfogalmazzuk és eljuttatni a 
szaktárcához, amely aztán majd egy olyan határozott állásfoglalással segíti esetleg a 
további törvénykezés végrehajtását, ami már eredményre vezethet. Én azt tudom 
most tanácsolni, amit akkor is elmondtunk, hogy ezt meg kell szövegezni, konkrétan a 
megvalósításra irányuló kérdéskör egészét, hogy kik azok a nemzetiségi csoportok, 
amelyeket ez a kérdés érint, hol vannak azok a lehetőségek, ahol ez kivitelezhető, és 
egyáltalán milyen formában lehet. Attól kezdve vihetjük tovább. Konkrétan valóban a 
szószóló asszony említette ezt szeptemberben, amikor az első bizottsági ülésünk volt, 
viszont itt most arról hallok, hogy még másik további két nemzetiségnek is fontos 
lenne. Le kell ülnünk, meg kell szövegezni, és tovább kell vinni. Ezt mi javasolhatjuk, 
mint albizottság, de hogy elkerüljön a szaktárcákhoz, azt viszont a bizottság tudja már 
határozatban továbbítani. (Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria: Köszönöm szépen.) Én is 
köszönöm. 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek további észrevétele, kérdése az albizottsági 
tagokon kívül a jelenlévő bizottsági tagok közül. (Jelzésre:) Ukrán szószóló asszony 
jelzi, hogy szót kér. Tessék parancsolni! 

 
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit, aki itt van a mai ülésünkön, szószólótársaimat, képviselő urat, a 
vendégeket. Azt szeretném bejelenteni, hogy március 30-án az Ukrán Országos 
Önkormányzat elnöke, Kravcsenko György váratlanul elhunyt. Nagyon jó ember volt, 
akit nagyon sokan szerettek, tiszteltek, nagyon jól együtt tudtunk működni és 
dolgozni. Gondolom, már mindenki tudomást szerzett erről. A temetése április 13-án 
11 órától lesz. Aki szabaddá tudja tenni magát ebben az időpontban, Komáromban, a 
városi temetőben lesz a búcsúztató. Arra szeretnék kérni mindenkit, egy perc néma 
csenddel emlékezzünk meg róla! Köszönöm szépen a szót. (A jelenlévők egyperces 
néma felállással adóznak az elhunyt emlékének.) Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az albizottság tagjainak és a jelenlévő 
bizottsági tagoknak az aktív részvételt. Köszönöm a vendégeknek, hogy megtiszteltek 
bennünket azzal, hogy figyelemmel kísérték a munkánkat. Az ülést ezennel bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 49 perc) 

  

Kissné Köles Erika  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


