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Napirendi javaslat  

 
   

1. A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési 
díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3628. szám)  
(Szatmáry Kristóf, Kósa Lajos, Bányai Gábor (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 
 

2. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről, valamint a szakképzés tervezett 
átalakításáról 
Tájékoztatást ad: az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselője 
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság elnöke 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Molnár Gyula (MSZP) megérkezéséig Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) távozása után Molnár Gyulának (MSZP) 
Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 

 
Meghívottak 
 
 Hozzászólók 

 
Marczinkó Zoltán István munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium)   
Dr. Moskó Mónika főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes 
államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép 
napot kívánok mindenkinek. Amennyiben elcsendesedünk, úgy el tudjuk kezdeni a 
bizottság ülését. Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívott 
vendégeinket, a sajtó munkatársait. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 40. § (2) 
bekezdése alapján nem az LMP megbízásából jelen nem lévő Csárdi Antal képviselő 
urat delegálták most, hanem Székely Sándor urat, a DK részéről, aki tanácskozási 
joggal vesz részt az ülésen. Mivel a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén már fordult 
elő hasonló, ezért nem kell tájékoztatnom képviselőtársaimat arról, hogy szavazásra 
ilyenkor nincsen szükség, az Országgyűlésről szóló törvény ezt a lehetőséget biztosítja. 
A határozatképesség megállapítása tekintetében lefolytattuk a kollégákkal a szükséges 
konzultációt, ahol megállapítottuk, hogy 7 fő személyesen van jelen, illetve 3-an eseti 
képviseleti megbízással vesznek részt legalább átvitt értelemben a bizottság 
munkájában. Megállapítom tehát, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása a következő technikai feladatunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat: ki az, aki a kiküldött napirendi tervet ebben a formában elfogadja? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú döntés született 10 
igennel, így el tudjuk kezdeni napirendi pontjaink érdemi tárgyalását.  

A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális 
kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3628. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Első napirendi pontként a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés 
minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot tárgyaljuk. Ez a T/3628. számon fut. Mint ismeretes, Szatmáry 
Kristóf, Kósa Lajos, illetve Bányai Gábor fideszes képviselő urak önálló indítványáról 
van szó. Hárman közülük ketten itt is tartózkodnak bizottsági tagként a teremben. 
Részletes vita lefolytatására kerül sor a HHSZ 44-45. §-a alapján. (Tordai Bence 
érkezik.) De mielőtt folytathatnám, és szóba kerülne, hogy kinek adunk szót, szeretném 
átadni a szót jelentkező Bangóné képviselőtársamnak. Parancsoljon!  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mint a 

múltkori bizottsági ülésen is, az a kérésem lenne, hogy a megjelent szakszervezeti 
képviselők szólhassanak hozzá a vitához. Ezt kérném a bizottságtól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi jelzést. Amióta ennek a bizottságnak az elnöke 

vagyok, mindenki szót kapott, aki szóért fordult a bizottság ülésén. Nagyon bízom 
benne, hogy ezt a jó szokást meg tudjuk tartani jelen esetben is, hiszen a múltkori 
vitafolyamatban is érdemi statisztikákkal, számokkal, hozzászólásokkal tudták 
gazdagítani a vitát a szakszervezeti vezetők. Tehát a bizottság elnöke biztos, hogy nem 
lesz gátja ennek. Ilyen esetekben határozathozatalra van szükségünk, de látom, hogy 
Szatmáry Kristóf alelnök úr keze a magasba emelkedik. Természetesen ő is megkapja 
a szót, parancsoljon.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Csak a fölvetéssel kapcsolatban, nem szeretnék 
udvariatlan lenni a szakszervezetekkel, de ugye ezt a vitát az általános részben a múlt 
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héten a bizottság már lefolytatta, az észrevételek elhangzottak. Én azt gondolom, hogy 
a hét folyamán több egyeztetés is volt a szakszervezetekkel, ahol a véleményüket 
pontosan megismertük, sőt, még mondhatnám, hogy a ma reggeli sajtóból is egyébként 
minden érdemi információt, aki akart megszerzett. Én ebben a formában is, hozzátéve 
azt, hogy valószínűleg ellenzéki képviselőtársaink teljes terjedelemben is tudják 
tolmácsolni a szakszervezetek álláspontját. Én a bizottság tekintetében erre most nem 
tartanék igényt meg szükséget, tehát ebben a formában mi nem fogjuk ezt támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi jelzést, ami orientációs erővel bír. Szeretném 

elmondani, hogy ebben a bizottságban eddig is mindenki szót kapott, aki kért, tehát a 
bizottság elnöke mindenképpen fel fogja tenni szavazásra ezt a kérdést, hiszen eltökélt 
szándéka, hogy szót kapjon mindenki, aki igyekszik gazdagítani ezt a vitát. Értem én, 
hogy a szükséges egyeztetések lefolytak, ezek egy része abba torkollt, hogy az érintett 
szakszervezet bejelentette, hogy részt vesz a soron következő demonstráción. Tehát 
ezek sikeressége legalábbis megkérdőjelezhető. Úgy gondolom, hogy egy minőségi 
szakmai vita lefolytatása érdekében minden érintett fél meghallgatása szükségszerű, és 
az általános és a részletes vita között pedig felmerülhetnek olyan fejlemények, olyan 
történések, amelyek ezt indokolttá teszik. Én mindenképp azt fogom kérni, hogy a 
bizottság tagjai döntsenek erről a kérdésről. De előtte természetesen megadom a szót 
a jelentkező Bangóné képviselőtársamnak.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök 

úrnak mondanám azt, hogy én nem a sajtóból akarok híreket hallani, hanem a bizottság 
azért van, hogy itt a bizottsági ülésen megtárgyaljuk azokat a módosítókat, amik ezzel 
a törvénnyel kapcsolatban felmerülnek. Én értem, hogy kellemetlen a Fidesznek, hogy 
a szakszervezetek vezetői itt vannak, meg hogy beszéljünk erről a témáról, de jelzem, 
ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a bizottság tárgyaljon bizonyos dolgokat és ne 
a sajtóértesülésekre reagáljunk. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, hogy ez a csörte képviselőtársaim között most 

nem folytatódik, ha mégis, akkor megadom a szót Szatmáry Kristóf alelnöknek.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Csak szeretnék néhány dolgot tisztába tenni. Azt gondolom, hogy pont a tárgyalások 
mutatják, hogy az indítványtevők egyébként kíváncsiak voltak a szakszervezetek 
véleményére. Ehhez képest az ellenzéki képviselőtársaink egyetlenegy módosítót sem 
nyújtottak be a törvényjavaslathoz. Tehát, amikor még arról beszélnénk, hogy itt 
különböző módosítókat kellene megvitatni, az én ismereteim szerint, de talán elnök úr 
ezt meg tudja erősíteni, egyetlenegy módosító indítvány, bizottsági módosító indítvány 
fekszik itt a képviselő hölgy és urak előtt. Tehát ezt tudjuk megvitatni, és tényleg nem 
bántok senkit, én azt gondolom, hogy van olyan felkészült ellenzéki képviselő asszony 
és urak, hogy egyébként az egyeztetések eredményeképpen a részünkről megszületett 
módosító indítvánnyal szembeni aggályukat egyébként el fogják mondani, és erre azt 
mondom, hogy a bizottság kellő keretet és időt is fog adni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérem, hogy a vita előtti vitát csak a 

szükséges mértékig terjesszük ki. Ugyanakkor szeretném elmondani azt, hogy a Fidesz 
frakciója is a saját módosító indítványát megtisztelheti, illetve megtisztelhetné azzal, 
hogy tartalmát illetően kikéri adott esetben a szakszervezeti vezetők, ezen szakágban 
dolgozók, aktívan tevékenykedők véleményét. Tehát én semmiféle elvi akadályát nem 
látom annak, hogy a meghívottak megszólaljanak ebben a kérdésben. (Bányai Gábor 
érkezik.) Tiszteletem, kérem képviselőtársaimat is, hogy foglaljon helyet, éppen arról 
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folyik vita, hogy ki szólhat hozzá egy vitához és ki nem. Sajnálatosan veszem ki a 
csoportdinamikából azt, hogy bár eddig ebben a bizottságban mindenki szót kapott, 
most úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem biztosított. Mivel láttam még egy jelentkezést, 
így megadnám a szót képviselő asszonynak.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Csak szeretnék arra reagálni, hogy az 

elmúlt időszakban azt láttuk, hogy hiába adunk be módosító javaslatokat, úgyis 
leszavazza a Fidesz-KDNP-frakció, a másik meg, ha már így egy kis kritikát kapott az 
ellenzék, hadd mondjam már képviselőtársamnak, hogy benyújtóként a vitában ön sem 
vett részt. Több mint 4 órán keresztül vitáztunk, lényegében majdnem feleslegesen, 
mert se Kósa Lajos, se az államtitkár egyszer sem szólt hozzá, csak zárszóban, úgyhogy 
mi meg azt szerettük volna, ha benyújtóként képviselő úr meg alelnökként ott lett volna 
azon az éjszakán. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mindkét oldalról arra kérem képviselőtársaimat, hogy a 

személyeskedést igyekezzük mellőzni abban a szakmai bizottságban, amely az én 
regnálásom óta mindig meg tudta őrizni szakmai jellegét. Éppen ezért a demokrácia 
emlékeit megidézvén, arra kérem képviselőtársaimat, hogy határozzanak arról, hogy a 
jelen lévő szakszervezeti vezetők hozzászólhatnak-e érdemben a vitához. Kérem, aki 
támogatja, hogy a jelenlévők hozzászólhassanak, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igent látok. Ki az, aki nem támogatja ugyanezt? (Szavazás.) 5 nem. És ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett az az eddig példa nélküli helyzet állt elő, 
hogy a jelenlévő vendégek nem tudnak hozzászólni érdemben a vitához. A bizottság 
elnöke mindezt nagyon sajnálja, nincs más választása, mint áttérni az 1. napirendi pont 
tárgyalásának érdemi részére. E tekintetben köszöntöm a kormány képviseletében 
jelen lévő Marczinkó Zoltán helyettes államtitkár urat, és dr. Moskó Mónika 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Pénzügyminisztérium részéről. Mielőtt 
megadnám a szót nekik, szeretném jelezni, hogy a jelen lévő szakszervezeti vezetőket 
természetesen a bizottsági ülés végeztével évzáró alkalmunkon szeretettel látjuk 
személyes konzultáció lehetőségét biztosítva és elbeszélgetés lehetőségét biztosítva, 
tehát nem kötelező nekik távozniuk a teremből. Amúgy is itt lehetnek, és 
végighallgatják azt, ami a vita sodrában el fog hangozni.  

Javaslom továbbá, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk, és bár 
módosító javaslat nem érkezett, saját módosítási szándék benyújtására irányuló 
kezdeményezés igen, minthogy azt alelnök úr említette, amelyet a tegnapi nap 
folyamán megkapott minden képviselőtársam, a kiosztott anyagok között is 
megtalálható. Ennek megfelelően a részletes vita első szakaszában megvizsgáljuk, hogy 
a törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésben előírt követelményeknek, 
azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. E 
tekintetben az előterjesztőnek adom meg a szót, kérem, nyilatkozzanak, hogy a javaslat 
véleményük szerint megfelel-e az előírtaknak. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, a véleményünk 

szerint igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő véleményét. Majd természetesen a 

kormány képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon!  
 
MARCZINKÓ ZOLTÁN ISTVÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Jó napot kívánok! Elnök Úr! Bizottsági Tagok! Megfelel ezeknek az irányelveknek a 
törvényjavaslat.  
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ELNÖK: Köszönöm. Ezen a ponton bizottsági tagtársaimhoz fordulok azt 

illetően, hogy kiben ébredt felszólalási szándék. Egy jelentkezőt látok, parancsoljon, 
képviselő asszony.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Még az előzőekhez 

kapcsolódóan azért én azt szeretném jelezni, hogy mi szerettük volna az egész 
törvénymódosítást a múltkori bizottsági ülésen levetetni napirendről pontosan azért, 
mert önálló indítványként úgy került be a bizottsághoz, majd utána a plenáris ülésre, 
hogy a szakszervezetekkel nem volt egyeztetve. Majd utána történt valamiféle 
egyeztetés, amit a hírekből hallottunk. Majd kedden éjszaka volt a vita, majd szerdán 
Kósa Lajos valamiféle egyeztetést valósított meg a szakszervezeti vezetőkkel, és jó lett 
volna, ha erről itt a bizottsági ülésen is egy kicsit bővebben hallottunk volna. Én azt 
gondolom, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a törvény így ne 
mehessen át. Azt gondolom, hogy az egyik legszégyenletesebb, amit ma 
Magyarországon a munkavállalókkal meg lehet tenni: ennek a törvénymódosításnak a 
kezdeményezése, majd utána az, hogy a parlamentben meg is fogják szavazni. Két 
lehetőségünk lesz: kérjük Áder Jánostól, hogy ne írja alá ezt a törvényt, ha pedig aláírja, 
akkor meg az Alkotmánybírósághoz kell fordulni. Minden eszközt meg kell keresnünk, 
hogy ez ellen tiltakozzunk, és hogy ne kerülhessen Magyarországon bevezetésre. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tordai Bence képviselőtársam kezét láttam a magasban. 

Parancsoljon!  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Két okból sem lehet 

elfogadni törvényszerűen ezt a törvénymódosító javaslatot. Az egyik az, hogy 
tényszerűen szembe megy az Alaptörvény megfogalmazásával, amely az egészség és a 
méltóság garantálására alkalmas munkakörülményeket ír elő minden 
munkavállalónak. A másik pedig az, hogy a parlamentben az általános vitáját 
házszabályellenesen zárták le. Ez egyébként a Házbizottságnak a majdnem egyöntetű 
véleménye volt, egyetlen ellenszavazattal mindenki támogatta azt, hogy nyissuk újra 
ezt az általános vitát, hiszen a levezető elnök visszaélve a jogköreivel, belefojtva a szót 
ellenzéki képviselőkbe, törvénytelen módon zárta le, és ilyen módon, érvénytelen 
módon zárta le a vitát. Tehát bármelyik elsőéves jogász megállapítja, hogy ez az 
általános vita tulajdonképpen még nyitva van, úgyhogy ebben az esetben nem lehet itt 
részletes vitát folytatni. Szerintem kár itt pocsékolnunk egymás idejét. A bizottság 
tegyen egy olyan állásfoglalást, hogy az általános vita lezárásának hiányában nem 
tudja, nem akarja lefolytatni a részletes vitát. Ez lenne a javaslatom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot, bár a bizottság elnökeként szakjogászi 

értékítéletektől távol tartanám magamat, tehát az ember mindig csak a 
felkészültségének megfelelő szintig terjedjen, de nyilván minden javaslatot 
megtárgyalunk. Szeretném hozzászólóként hozzátenni azt is, hogy aki részt vett az 
érintett általános vitán, tehát vélhetően éjfél után távozott a parlament épületéből, az 
igen objektív képet tudott kialakítani magában arról, hogy hogyan képzeli el a Fidesz-
KDNP erőpozícióból a kormányzást. Lényegében bármilyen őrület erőszakos 
keresztülvitelére szorítkozott, és való igaz, mivel az általános vita lezárása igen csak 
vitatható, furcsa körülmények között zajlott, ezért az előttünk fekvő részletesvita-
javaslat is legalábbis jogi szempontból vérzik. Maga a törvényjavaslat pedig az 
Alaptörvény számos előírásával egyértelmű módon szembemegy. Ezek kimondására 
nyilvánvaló módon illetékes és szakavatott szervek hivatottak, maximum véleményünk 
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lehet országgyűlési képviselőként, de legalábbis aggályosak az elhangzottak. De mivel 
látom, hogy alelnök úr jelentkezik, természetesen megadom neki a szót. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök 

úr, én csak nem szeretnék szó nélkül hagyni néhány ön által és képviselő asszony által 
elmondottakat sem. Tehát akár előterjesztőként teljesen visszautasítom, hogy ez a 
törvényjavaslat ellentétes lenne a jelenleg hatályos törvényekkel, mind a benyújtása, 
mind a vitája egyébként teljesen a törvényeknek megfelelően történt.  

Képviselő úr azon megjegyzését, hogy itt erőpozícióból mi és hogyan történik, 
én azt tudom mondani, hogy pont ezeknek a vádaknak a legjobb cáfolata az, hogy több 
körben is történt egyeztetés a szakszervezetekkel, és az a benyújtás előtt álló javaslat, 
amely itt van, az a véleményünk szerint - ezt majd el fogjuk mondani a vita azon 
szakaszában - egyébként egy vállalható kompromisszumot tartalmaz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nehéz helyzetbe hozol, alelnök úr, hiszen, ha ez a vita eszkalálódik, 

nekem át kell adnom az ülésvezetést, hogy képviselői minőségemben véleményezzek, 
de az ön szavainak élő cáfolata a teremben helyet foglaló szakszervezeti vezetők 
jelenléte, akik nem szólhatnak hozzá jelen pillanatban ehhez a vitához. Én magam 
ennél többet nem is kívánok, és nem is tudok hozzáfűzni a kérdéshez, de látom, hogy 
volt még egy jelentkező. Megadom a szót Bangóné képviselő asszonynak. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Amúgy 

másodjára fordul elő, hogy belefojtják bizottsági ülésen a szakszervezeti képviselőkbe 
a szót, ugyebár a kafetériarendszernél sem engedték meg, hogy hozzászóljanak a 
szakszervezeti vezetők. Képviselőtársaim, bátorság! Hát, ha annyira egyeztettek a 
szakszervezeti vezetőkkel, akkor mi akadályozza meg önöket, hogy itt, a bizottsági 
ülésen még egyszer elmondhassák a véleményüket. Ezért kapjuk a fizetésünket, 
ráérünk, akár estig is itt maradhatunk. Legalább annyit engedjenek már meg, hogy 
maguk, akikről szól ez a törvénymódosítás, legalább… (Gelencsér Attila: Szavaztunk 
már!), tessék? Értem, hogy szavaztunk, csak akkor ne az legyen, hogy… 

 
ELNÖK: A bizottsági vita nem párbeszédes műfaj, az a kérésem, hogy mindenki 

jelentkezzen, aki hozzá akar szólni.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): …egyeztettek a képviselőkkel. Alelnök 

úr a sajtóinformációkra hivatkozott az elején. Mi a sajtóból egészen mást hallottunk, 
mást láttunk, hogy mi történt az egyeztetéseken, akkor valami igazságot próbáljunk 
már kideríteni, mikor a képviselők meg itt vannak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. Javaslatként 

elhangzott egy olyan - ha jól értelmezem Tordai képviselő úr szavait - bizottsági 
állásfoglalás kialakítás kialakítása, mely szerint az általános vita korábbi lezárása 
megkérdőjeleződik. Itt hivatkozásként a Házbizottságban elhangzottak képeznék az 
alapot. Kérdezem tehát, hogy ki ért egyet egy ilyen bizottsági javaslat elkészítésével. Aki 
igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében ez a javaslat elvérzett. Így nincs más feladatom, mint ebben a vitaszakaszban 
feltenni azt a kérdést szavazásra, hogy az előttünk fekvő javaslat képviselőtársaim 
szerint megfelel-e a HHSZ 44-45. §-ában foglaltaknak. Kérem, aki igennel szavaz, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a bizottság kimondta, hogy véleménye szerint ez a javaslat megfelel a határozati 
házszabályban foglaltaknak.  

Ily módon a részletes vita második szakaszára térünk át. Kiosztásra került, és 
képviselőtársaim előtt fekszik a módosító javaslat benyújtására irányuló 
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kezdeményezés. Erről kell döntenie a bizottságnak. Javaslatom szerint először a 
javaslat 4. pontjáról döntsünk, mivel ez a módosító kiterjed a törvényjavaslat által 
módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett részére is. Igyekszem elhúzni a 
mondatot addig, amíg mindenki az érintett részhez tud lapozni. Eközben tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek a 
HHSZ 42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot 
indokolják. A módosító javaslatról való döntés keretében a bizottság egyben a 
módosítási pont megfelelőségéről is állást foglal. Kérdezem először az előterjesztő 
képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét a javaslatról, nagy 

tisztelettel.  
 
MARCZINKÓ ZOLTÁN ISTVÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

A tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a két orientáló jellegű értesítést. És most bizottsági 

tagtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a módosítóhoz, 
előterjesztéshez. Mivel magasba emelkedő kezet nem látok, szeretném még egyszer 
kiemelni, amit a vita elején jeleztem, a módosító pont esetleges elfogadásával az 
indítvány HHSZ szerinti megfelelőségéről is döntünk, vagyis arról, hogy elfogadása a 
HHSZ 44. § (1) bekezdése miatt nyilvánvalóan szükséges. Mivel továbbra sincs 
jelentkező, kérdezem tehát képviselőtársaimat, elfogadják-e a bizottsági módosító 
javaslat 4. pontját, hangsúlyozom, az érintett 4. pontról szavazunk először. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 
tartózkodással elfogadásra került a 4. pont. 

Most döntenénk a javaslat többi részéről, az 1-3-ig terjedő pontokról van szó, 
illetve az 5-8-ig. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, támogatja-e a javaslat további 
pontjait.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét ugyanerről.  
 
MARCZINKÓ ZOLTÁN ISTVÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

A tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjainak észrevételei tekintetében megint 

kinyitnám a lehetőséget. Egy jelentkezőt látok. Megadom a szót Tordai Bence képviselő 
úrnak. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Úgy látszik, a bizottság 

döntése nem teszi lehetővé, hogy a jelen lévő szakszervezeti vezetők hozzászóljanak, de 
azt hiszem, azt semmi nem tiltja, hogy valamelyikük, ha lenne esetleg mondanivalója, 
akkor engem briefeljen a bal fülemen keresztül, helyet foglaljon ezen a széken, én pedig 
belemondjam a mikrofonba a szakszervezeti álláspontot. Az előző ponthoz azért nem 
szóltam hozzá, merthogy ez egy pozitív, egyébként jelentéktelen kiegészítés volt, de azt 
hiszem, hogy ha van a dolog érdeméhez hozzászólása a szakszervezeti vezetőknek, és 
valaki vállalja ezt a műfajt, akkor én nagyon szívesen leszek a tolmácsa.  

(A mellé leülő szakszervezeti képviselő által súgott mondatokat hangosan 
ismétli:) Képviselő urak nem voltak gyárban, nem tudják azt, hogy 400 órányi, az 2,5 
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hónapnyi túlmunkát jelent. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve hatnapos munkahetet 
vezet be a kormány. Nagyon szépen, nagy tisztelettel köszönjük a képviselő uraknak, 
hogy két kézzel szavazták meg ezt a munkavállalókat sújtó rendelkezést. Ez a kafetéria 
megadóztatása óta a legsúlyosabb, magyar munkavállalókat és magyar 
állampolgárokat sújtó törvénytervezet az elmúlt tíz évben. Majd ha visszamennek a 
képviselők a saját környezetükbe, kérdezzék meg, hogy ki ért ezzel egyet a 
választókörzetükben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tiszta, őszinte kérdésekre őszinte 
válaszokat fognak-e kapni. A magyar munkavállalók termelik meg azt a GDP-t, amit az 
ország szétoszt, 4 millió munkavállalóval tolnak most ki, és egy rabszolgatörvényt 
vezetnek be. Azon szociális intézkedések visszavágását követően ez a legsúlyosabb 
cselekedete a magyar parlamentnek. Az, hogy erre senki nem adott felhatalmazást, az 
egészen biztos, és december 8-án egy nagyon komoly tüntetésen adunk ennek hangot. 
Köszönöm szépen.   

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr hozzászólását. Érdeklődöm, hogy ki az, aki 

hozzászólással kívánja még gyarapítani ezt a vitát. Képviselő asszony, megadom a szót.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tenni szeretnék a 

Fidesz számára egy javaslatot: a következő nemzeti konzultáción ezeket a kérdéseket is 
tegyék már fel, akár a kafetéria-rendszerrel kapcsolatban, akár a 400 órás 
túlórakerettel kapcsolatban, és hátha megtudnák a magyar emberek véleményét erről 
a témáról is. Ha már dobáljuk a pénzt, milliárdokat ezekre a felesleges konzultációkra, 
legalább olyan kérdéseket tegyenek fel, ami érinti a magyar munkavállalókat. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És mivel további hozzászólásra irányuló szándékot 

újfent látok, megadom a szót alelnök úrnak. Parancsoljon! (Molnár Gyula érkezik.) 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

annyit szeretnék itt a vitában előterjesztői álláspontként elmondani, hogy 
természetesen nem gondoltam, hogy ellenzéki képviselőtársaim egyébként el fogják 
mondani, ezért elmondanám, hogy ebben a benyújtásra javasolt anyagban jó néhány 
olyan pont van, ezt talán Tordai képviselő úr említette, amely pozitív változást jelent az 
eddigiekhez képest. Akár a heti két pihenőnapról beszélünk, akár itt a szükséges 
hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban a túlmunka kapcsán. Jelezném, hogy ezek 
olyan javaslatok, amelyek éppen a tárgyalások folyamán kerültek elő, és ezt 
megfontolva kerültek be a benyújtásra kerülő javaslatba. (Bangóné Borbély Ildikó 
távozik.) 

 Tehát a módosító javaslatnak egyébként az eredeti javaslathoz képest is vannak 
a munkavállalókat érintő pozitív javaslatai. Én hadd ismételjem meg azt, ami 
egyébként az általános vitában elhangzott, hogy ennek a törvényjavaslatnak mi volt az 
alapvető célja. Az alapvető célja az volt, hogy valóban rugalmasabbá tegyük, és sok 
esetben olyanok számára is elérhetővé tegyük a 250 óra fölötti túlmunkát, akik 
egyébként erre vállalkoznak. Ezzel kapcsolatos biztosítékokat kértek egyébként a 
szakszervezetek a tárgyaláson, és erre vonatkozó biztosítékok, én azt gondolom, hogy 
éppen a kollektív szerződésben való ez irányú eltérések rögzítése végén bekerültek a 
javaslatba. Tehát azt tudom mondani, és azt tudom előterjesztőként is mondani, hogy 
egy vállalható kompromisszumnak tartjuk azokat a módosítókat, amelyek most 
bekerültek a javaslatba.  

Nem vagyok egyébként, nem is akarnám így figurázni a dolgot, de azt gondolom, 
hogy bizonyos tekintetben a szakszervezetek mozgásterét bővíti az, hogy a 250 óra 
fölötti túlmunkát csak kollektív szerződésben lehet elrendelni. Ez éppen ösztönzi, és 
erősítheti a szakszervezeti pozíciókat.  
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Bár nem akartam ezt így itt a bizottság előtt elmondani, de azt gondolom, hogy 
ellenzéki képviselőtársaim részéről, és tisztelet a kivételnek, néhány szakszervezet 
részéről is ez inkább politikai hisztériakeltésnek tűnik, semmint valós tárgyalásnak. Ez 
a performansz, amit Tordai képviselő úr itt az előbb mutatott a bizottságnak, már 
hozzászoktunk, nem lepődtünk meg, de arra ráirányítja a figyelmet egyébként, hogy ez 
szimbolikusan is körülbelül az ellenzéki pártok és némely szakszervezetek viszonyát jól 
tükrözi, és nem akarnék személyeskedni pont azért, mert itt most a megszólalás 
lehetősége korlátozott, de volt olyan szakszervezeti vezető, aki a vitában megszólalt, aki 
az én politikai ellenfelem volt idén áprilisban. Tehát azért itt néhány szakszervezeti 
vezető megszólalását elég korlátozottan tudjuk politikai értelemben értelmezni. Azt 
mondanám, hogy egyébként a javaslat alapmotívumánál azt mindenképpen azért egy 
szakmai vitában el kell mondani, hogy az elmúlt tíz évhez képest a munkaerőpiac 
jelentősen megváltozott. Egy keresleti piac egy kínálati piaccá alakult, és ma – 
szerencsére az ország gazdasági teljesítményének – az átlag magyar munkavállaló is 
jóval nagyobb mozgástérrel és lehetőséggel rendelkezik, mint mondjuk, tíz évvel 
ezelőtt. És valóban, ez a pozitív fejlemény, amelynek eredményeképpen ma 4,5 millió 
ember dolgozik Magyarországon, ez odavezetett, hogy igenis, vannak olyan 
munkavállalók, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni, és bizonyos 
esetekben a jelenlegi maximált munkaóraszámok őket korlátozzák. Én azt gondolom, 
hogy a most benyújtott javaslat abból a szempontból kompromisszum, hogy egyrészt 
lehetőséget biztosít azoknak, hogy ezt a pluszmunkát vállalják, akik erre egyéb 
körülmények között valóban vállalkoznak, de ugyanakkor éppen a szakszervezetek és 
a kollektív szerződések, illetve az egyéb üzemi, ilyen szintű korlátok beépítésével 
bizonyos biztosítékok vannak a törvénybe beépítve. Tehát összességében én ezeket 
mondtam volna el, és javasoltuk volna azt, hogy ezt a módosító indítványt támogassuk.  

 
ELNÖK: Székely képviselőtársam volt a következő jelentkező, aztán Tordai 

Bence képviselő úré a szó.  
 
SZÉKELY SÁNDOR (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én csak 

egy kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban, bár nyilván osztom az ellenzéki 
képviselőtársaim véleményét az ügyben, hogy ez botrányos, de ha már ilyen erőteljesen 
azt mondják, hogy a szakszervezeteknek nyújt segítséget ez a törvényjavaslat, akkor 
miért van az, hogy a szakszervezetek megkerülésével az üzemi tanácsok kezébe kerül 
ennek a 400 órás túlmunka megkötésének a lehetősége is?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tordai képviselőtársaimé a szó.  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Szatmáry 

képviselőtársamnak: lehet, hogy meglepő, hogy a szakszervezetek és a baloldali pártok 
egyetértenek, de akkor elmagyarázom. Az van, hogy a szakszervezetek a munka 
világában képviselik a munkavállalókat, a baloldali pártok pedig a politika világában 
képviselik a munkavállalókat. Ez magyarázza meg, hogy egyetértünk ebben a 
kérdésben. Azt értem, hogy önök a nagytőkét képviselik, azt értem, hogy önök a német 
ipari lobbisták megrendeléseit teljesítik, de azért engedje már meg nekünk, hogy 
értékalapon egyetértsünk egy ilyen kérdésben. 

Ami pedig a performanszt illeti, egy bizonyos Orbán Viktor nevű pártelnök 
szavait tudnám idézni, bár akkor is kiröhögték, de azt bírta mondani, hogy „mi sosem 
vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik velünk nem értenek egyet”. 
Maguk most ezt tették itt a bizottságban, tehát ez a performansz a maguk részéről 
minősíthető. Én igyekeztem valahogy kijátszani a maguk ostoba döntését, és mégiscsak 
lehetővé tenni, hogy a szakszervezetek hallathassák a hangjukat ebben a vitában.  
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ELNÖK: Köszönöm, mivel több jelentkezőt nem látok, határozathozatalunk 
tárgya az a bizottság előtt fekvő módosító csomag lesz, amelynek a 4. pontjáról már 
szavaztunk, tehát a 4. pontot leszámítva a többi említett pontról, a bizottsági módosító 
javaslatról fogunk határozni. Kérem, aki támogatja ezt a csomagot, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül ez a csomag 
keresztül tudott menni.  

Ezt követően két technikai feladatunk maradt: dönteni kell a részletes vita 
lezárásáról. Kérem, jelezze, aki lezárná a részletes vitát. (Szavazás.) Itt újfent 7 igent 
számolok, 4 nem szavazatot látok, tartózkodási próbára nincs szükség.  

Illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról határozunk. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja ezt! (Szavazás.) 7 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében elfogadásra került a jelentés, a részletes vita pedig lezárásra került. A 
napirendi pontot azzal zárom le, hogy köszönöm mindenki érdemi közreműködését. 

Tájékoztató a szakképzés helyzetéről, valamint a szakképzés 
tervezett átalakításáról 

A következő napirendi pont az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
képviselőinek tájékoztatója a szakképzés helyzetéről, valamint a szakképzés tervezett 
átalakításáról. Igyekszem a beharangozó mondatot kellőképpen elnyújtani annyira, 
hogy aki az asztalnál kíván helyet foglalni, le tudjon ülni. Tessék parancsolni, nagy 
szeretettel üdvözöljük önöket. Köszöntöm Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár 
asszonyt. Megadom a szót, hogy kiegészíthesse a témához küldött, már megkapott 
összefoglaló anyagot. Tessék parancsolni!  

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A szakképzés átalakítása és annak a szükségessége 
vagy fejlesztése gyakorlatilag a környezeti változások miatt egy elvárt folyamat. A 
felkérés arról szólt, hogy próbáljam összefoglalni, hogy mit tettünk eddig és milyen 
irányba megy a folyamat.  

Gyakorlatilag a közelmúltban megtett intézkedések mind arra vonatkoztak, 
hogy rugalmasabbá tegyük a képzést, miután a környezeti változások olyan jelentősek, 
hogy a gyors változások miatt az oktatásnak ezt valamennyire rugalmasan ezt le kell 
reagálni, és a munkaerőpiacot ki kell szolgálni képzett, minőségi munkaerővel. Ezért a 
szakgimnáziumi rendszert rugalmasabbá tettük, ágazati készségtanácsokat hoztunk 
létre, hogy a tartalmat tudjuk behozni az oktatásba. A tanulószerződéseknek az 
időszakát kitoltuk, és nemcsak egy évre van már, hanem 11-12. évfolyamon is a 
szakgimnáziumban, illetve olyan új fogalmak is megjelennek ma már, mint a tanuló-
előszerződés, ami lehetőséget teremt arra, hogy akár már általános iskolába is be 
tudjanak menni a vállalatok, és be tudják magukat mutatni.  

Egyéb olyan fejlesztési folyamatokat is elindítottunk a szakgimnázium 
területén, mint a vállalati, vállalkozási ismeretek vagy a pénzügyi ismeretek, vagyis 
olyan típusú ismereteket próbálunk bevinni az oktatásba, amely teljesen gyakorlati 
ismereteket ad át, amit egyik napról a másikra fel tudnak használni a diákok. Jelentős 
az is a rugalmassá tétellel a szakgimnáziumnál, hogy választható lett bizonyos órakeret, 
aminek a jelentősége az, hogy a választhatóságba egy kínálati kosarat ajánlunk be az 
iskoláknak, amelyet egyébként ők is bővíthetnek. A lényeg, hogy a környezet igényeit 
lehessen jobban kielégíteni. Mondok rá példát: mindenki tapasztalja, hogy egyre több 
elektromos autó van az utakon, egy idő után valószínűleg ezek is el fognak romlani, és 
fel kell arra készülni, hogy ez egy új ismeretanyagot tartalmaz, tehát ezt az új 
ismeretanyagot gyakorlatilag meg kellene tanítani. Ehhez idő kell, ez gyakorlatilag csak 
úgy lehetséges, hogy az órakeretet biztosítjuk egy rugalmasabb rendszerben. 
Gyakorlatilag így nézünk most ki, hogy az új tartalmakat be lehet emelni.  



 14 

A nagyvállalatoknál kibővítettük a belső képzés fogalmát. Ez nem a szakképzési 
törvényt illeti, hanem a felnőttképzési törvényhez tartozik. Ennek a jelentősége az, 
hogy úgy tapasztaltuk, hogy a nagyvállalatok magas óraszámban képezik a saját 
dolgozóikat, míg a kisvállalatok kevésbé képezik őket, ami azt jelenti, hogy egy idő után 
a kkv.-nak a hatékonysága csökkenni fog, ezért gondoltuk azt, hogy a nagyvállalati 
körrel, ahol anyagokat, technológiákat változtatnak, úgy lehet lépést tartani, ha a 
nagyvállalatok kibővítik a lehetőségeiket, és a képzési kapacitásaikba be tudják húzni a 
kkv.-kat.  

Hozzátartozik az is a vállalati visszajelzések alapján, hogy szerették volna azt, 
hogy rugalmasabbá tegyük a képzéseket, vagyis rövidebb ideig tartson, és ha lehet, 
akkor a beszámíthatóság is meglegyen. A rugalmasabbá tétel, szerintem részben 
megvan most ezzel a törvényi módosítással, hiszen modulokat ki lehet venni az OKJ-
ból, és modulokra lehet képezni. Ugyanakkor a validáción, a beszámíthatóságon még 
van mit dolgozni, hiszen mind az élettapasztalat, mind a korábbi ismeretnek a 
beszámíthatóságát jelenleg még nem tudjuk kezelni, ez a következő időszaknak a 
kihívása lesz.  

Vannak tervezett intézkedéseink, amelyeket öt nagyobb csoportba lehet sorolni. 
Az egyik, hogy az Ipar 4.0 kihívásaira a szakképzés hogy ad választ. Erre gyakorlatilag 
a Szakképzés 4.0-ás stratégiával szeretnénk majd válaszolni, ami összefoglalja ezt. 
Ezen belül, hogy a képzésbe milyen kihívásokat lehet rakni? Az egyik az, hogy például 
az OKJ-t felülvizsgáljuk, hiszen jelenleg az OKJ eléggé felaprózott. Tehát itt 760 körüli 
szakma van, ha mindenféle szakmát a képesítéstől kezdve beleveszünk, és csak 
arányaiban mondom, ez Németországban 320, Finnországban 120. A németek a 320-
at 150 alá akarják vinni, és a finnek a 120-at pedig 90 körül szeretnék meghatározni.  

Miért is van ez? Azért, mert ki kell szélesíteni a képzést, hiszen a kiszélesített 
képzés teszi lehetővé, hogy erre egy dinamikus felnőttképzést lehessen rárakni. Ezt 
neveztük mi alap OKJ-nak. Hogy most ennek a létszáma mennyi? Hogyha ez 150 körüli 
lenne, az bizony nagyon jó lenne, de ezt pontosan most jelenleg nem tudom 
megmondani, hiszen körülbelüli számról tudok beszélni, de itt most nem a szám a 
lényeg, hanem maga a folyamat. Vagyis egy kiszélesített alap-szakképesítés, új szakmák 
fognak megjelenni, eltűnnek szakmák, illetve már most is vannak az OKJ-ban olyanok, 
amelyeket már évek óta nem használunk, és nincs ilyen. Tehát gyakorlatilag ez az OKJ 
rendezését jelenti. Ugyancsak idetartozik az, hogy az ágazatokon kellene most már a 
szakképzésnek inkább gondolkodni, hiszen nagyon nagy különbség van az 
egészségügyi ágazat és mondjuk, egy gépipari ágazat között. Ha ágazatokban 
gondolkodunk, akkor azt gondoljuk, hogy jobban ki tudjuk szolgálni azokat az 
igényeket, amelyeket a gazdaság elvár. Így az ágazati ismeretek lennének az első alap, 
és erre lenne gyakorlatilag a további szakmai specializáció magán az oktatáson belül is. 
Így a 9-10. évfolyam inkább egy ágazati alapozó lenne a terveink szerint a 
továbbiakban.  

Fontosnak tartjuk azt is, hogy minden egyes szakmában megjelenjen a digitális 
ismeret, vagyis ma már az OKJ-t ki kell egészíteni szakmánként digitális szintekkel, 
digitális tartalmakkal. Ezen is dolgozni kell. A duális modell, amely Magyarországon 
van, nagyon sok vállalatot megmozdított arra, hogy bekapcsolódjon a képzésbe, 
ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyrészt az alapokat meg kell adni az iskolában, ehhez 
tanműhelyeket kell fejleszteni lehetőleg úgy, hogy a helyi vállalati igényeket, vállalati 
gépeket szolgálja már ki, tehát az ismeretek már az iskolában megtörténjenek, és úgy 
lehet csak a termelési szektorban tovább képezni gyakorlatilag a tanulót. Másrészt 
biztos, hogy szabályozási kereteket kell módosítani ahhoz, hogy a vállalatokba a 
gyerekeket jobban modulokban tudjuk kirakni. Tehát a képzés, az elmélet az iskolában 
mondjuk, egy héten egy nap, a többi pedig a vállalatnál legyen több nap, de ez a jelen 
szabályozásban nehezen megoldható. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a köznevelési törvény 
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és a szakképzési törvény egyéb más összehangolását vagy akár elkülönítését kell 
lehetővé tenni.  

A szakmát vonzóvá kell tenni, vonzó szakmai karriert kell teremteni, ehhez 
vonzó környezet kell, ezért kezdtük ez a XXI. századi iskolafejlesztési programot. 
Ennek két helyszíne van most előkészítés alatt, az egyik Győr, a másik Miskolc. Ez 
tízmilliárdos fejlesztés, az egyikben 6, a másikban 4 milliárd forint, és ugyanígy 
mindenegyes centrumban elindítottuk digitális alkotóműhelyek kialakítását. Ezek 
jelenleg vannak folyamatban.  

Talán fontosnak tartom még megemlíteni, hogy megalakított az ITM egy olyan 
tanácsadó testületet, amelyet SZIT-nek nevezünk, Szakképzési Innovációs Tanács, 
nagyon sok tagból áll, ebben vannak kisvállalatok, nagyvállalatok, érdekképviseletek, 
egyéb fenntartók. A SZIT nagyon komolyan megkezdte a munkáját, először 34 fővel 
gondoltuk, de a tanács maga javasolt még embereket vagy csoportokat, 36 fő most ez a 
létszám. Gyakorlatilag munkacsoportokat hozunk létre, és ezek azok, amelyek jelenleg 
a „hogyan” kérdésre adnak választ. Szeptemberben alakult, azóta a munkacsoportok 
megcsinálták a problématérképet, erre van egy 150 soros javaslat, és jelenleg a 
javaslatokra a hogyanokat keressük. 7 munkacsoport dolgozik jelenleg, úgyhogy nagy 
intenzitással megy a munka. A fontosságát is ez mutatja, hogy nagyon sok információ 
jön be már az ágazati készségtanácsokról is, hiszen ezeket is azért hoztuk létre, hogy a 
gazdaság szereplőinek az igényeit becsatornázzuk.  

Tehát körülbelül így tudnám összefoglalni, hogy milyen folyamatok indultak el, 
és merrefelé tartunk, úgyhogy nagyon szívesen veszem a kérdéseket, ha vannak. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszony érdemi felvezetését, 

egyben a már megküldött informatív anyagot is, amely azért nem fukarkodik a 
tényekkel, számokkal, bár nyilvánvalóan annál könnyebben ihlet meg egyes ellenzéki 
vagy kormánypárti képviselőket további kérdések feltételére. Kérdezem, hogy ki az, 
akinél ez a kísérlet sikerrel járt. Egyelőre Tordai Bence képviselőtársam kezét látom. 
Parancsoljon, megadom a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük az 
előterjesztést helyettes államtitkár asszonynak és kollégáinak. Három kérdésem lenne, 
az egyik talán egy kicsit kevésbé szakmai, inkább személyes, politikai természetű. Még 
mindig egy bukott csempekereskedő határozza-e meg a magyar oktatáspolitikát, illetve 
annak elsősorban a szakképzésre vonatkozó rendszerének a fejlesztési irányait, vagy 
most már hagyják a szakembereket dolgozni? Ez úgy tudna érdekelni, mert ez az 
erkölcsi és intellektuális színvonalát is jól mutatta az eddigi munkának, bár itt most, 
amit látok, némi reménykedésre ad okot. Azt olvasom ki ebből az anyagból, hogy 
gyakorlatilag beismerték azt, hogy nagyon sokan úgy indulnak neki a középfokú 
oktatási intézményeknek, hogy az alapkompetenciáik is hiányoznak.  

Tehát, mikor azt mondja az ellenzék, és azt mondják a szakma képviselői, hogy 
gyakorlatilag az általános iskolát elhagyók egynegyede funkcionális analfabétaként 
kerül ki az iskolapadból, akkor én úgy látom, hogy erre reagál az, amit itt a 3. pontban 
a tervezett jövőbeni intézkedések, ezen belül is az ipar 4.0 kihívásaira hatékonyan 
reagáló képzési rendszer kialakítása címszó alatt olvashatunk. A szélesebb alaptudást 
biztosító alap OKJ az orientációs évfolyam, én ezt nem tudom máshogy dekódolni, 
minthogy azokat a hiányzó alapkészségeket pótolják, amiket az általános iskolában 
nem sikerül átadni a gyerekeknek, és ez nem a gyerekek hibája természetesen, hanem 
annak az oktatási rendszernek a hibája, amely túlterheli az általános iskolában is a 
pedagógusokat. Emelte az óraszámot, nem biztosította a növekvő terheléshez a 
növekvő szakmai segítséget különböző fejlesztő kollégák formájában vagy akár a 
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csökkenő osztálylétszámok formájában. Tehát azt hiszem, hogy ez egy beismerése az 
eddigi kudarcos oktatáspolitikának, ami tulajdonképpen üdvözölhető is lehet. 

Egy másik ilyen emblematikus tévedésére hívnám fel a figyelmet az elmúlt 8 év 
oktatási kormányzatának: a tankötelezettség felső korhatárának a csökkentésére, 
amelyet most már a munkáltatók is kifogásolnak. Tehát azt szeretném kérdezni, és a 
múltkor lehet, hogy rossz helyen tettem fel ezt a kérdést, bár a miniszter úr maga 
érintette a szakképzés ügyét és a munkáltatók igényeit az iskolából kikerülő fiatalok 
felkészültségével kapcsolatban. Ő nem tudott választ adni, talán helyettes államtitkár 
asszony tud választ adni arra a kérdésre, hogy mit gondol a kormányzat a Munkáltatók 
és Gyáriparosok Országos Szövetségének a szeptemberben publikált tanulmányáról, 
amely egy komplex átalakítás keretében javasolja a tankötelezettség 18 évre való 
visszaállítását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És az ihlet természetesen terjed, hiszen Molnár 

Gyula alelnök úr is szólásra jelentkezett. Előre szeretném jelezni, hogy a sor végén a 
bizottság elnöke is két pontosító kérdésre kívánja ragadtatni magát.  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Helyettes Államtitkár Asszony! Nagyon sajnálom azt, hogy az egyébként 
ilyen rendkívül fontos téma egy olyan törvényjavaslat vitája, módosító javaslat vitája 
után van, amikor a kamerák és az emberek elmennek, és mi itt maradunk, és úgy tűnik, 
hogy egy ilyen mostohagyerek, pedig egyébként úgy gondolom, hogy egy rendkívül 
fontos kérdése hazánknak. Egy picit távolabbról kezdeném, mivel mi már, ugye, 
dolgoztunk együtt az életünk egy bizonyos szakaszában egy másik területen, tehát 
ismerjük egymást, és Tordai képviselőtársam is itt picit szélesebb spektrumot 
feszegetett. Azért az egy sajátos helyzete a világnak, hogy valamikor a rendszerváltás 
környékén létrejöttek a szakszervezetek, létrejöttek különböző szakmai szerveződések, 
és azt mondták, hogy három fontos célt tűznek ki maguk elé. Az egyik fontos cél az, 
hogy az államtól szabadítsák meg az oktatási rendszert. A második cél az, hogy a szabad 
tankönyvválasztást biztosítsák és a tartalmi részt ne befolyásolja a pártpolitika. Most 
itt picit, ha belegondolnak és kritikusak, önkritikusak magukkal, szerintem ebben 
elképesztő visszalépés van, és ezt bajnak tartom. És most ezt ne úgy vegyék, hogy én 
ilyen aktuálpolitikai módon, mint ellenzéki képviselő megtámadom a kormány 
politikáját, de én azt látom, nem vagyok oktatási szakember, azt tapasztalom, hogy ahol 
szabadjára engedik, ahol ezt a dolgot hagyják jobban fejlődni, azok a dolgok a mérhető 
eredmény szempontjából a gyerekek képzettségében jobb eredményt érnek el.  

A második általános megjegyzésem, én magamat ilyen közepesen értelmes 
embernek tartom, a családom és a barátaim szerint egész okos vagyok, jó felfogású 
embernek mondanak, de az a helyzet, hogy bármikor a szakképzésről olvasok ilyen 
anyagot, én azt látom, hogy valami nem stimmel. Tehát általában szoktam érteni azt, 
hogy mi miért van, meg mi, hogyan, miképpen épül, itt valami zavart érzek az 
erőtérben, hogy behozzak ilyen csillagok háborújás hasonlatot is, tehát valami ebben 
az ügyben nekem nem stimmel, és azt gondolom, hogy ez talán azért van, mert a dolog 
nincs teljes egészében a helyére rakva és kitalálva. Nem akarok politizálni itt, hogy az 
Iparkamara elnöke mit keres ebben az ügyben, hanem sokkal inkább azt érzékelem, 
hogy azzal foglalkozunk csak, mintha, és egyébként erre jó kísérletek vannak, én ezt 
elfogadom, az anyag alapján, hogy megkülönböztessük a szakképzést a többi oktatási 
rendszertől. És ebben, mintha elvesznénk a részletekben, holott itt nem arról van szó, 
azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy olyan képességű, tehetségű, hozzáállású 
emberekről van szó, akiknek a szakma megszerzése is cél bizonyos szempontból, és 
nem a további tanulási folyamatok megalapozása. Tehát ha ilyen régivágású módon 
gondolkoznék, mint aki régebben járt iskolába, hogy világosan elválasztanám azt a 
részt, amikor a gyereket hagyjuk játszani és fejlődni, világosan elválasztanám attól, 
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amikor az alapozó kötelező tudást megszerezzük, és ott van egy elágazás, hogy van, aki 
bizonyos szempontból egy elméletibb irányt vesz, és van, aki egy szakmai irányt vesz. 
Megmondom férfiasan, hogy ezt a részét nem látom, mintha túlságosan elvesznénk 
abban a metszetben, hogy hogyan különböztessük meg ezeket: szakgimnázium, ilyen 
szakképzés, olyan szakképzés, közben pedig még egyszer mondom: az alapcél mintha 
picit elcsúszott volna. 

Ami nem kérdés, vélemény, csak, ha gondolja, helyettes államtitkár asszony, 
reagáljon rá nyugodtan, ez a Szakképzés 4.0, Ipar 4.0 nagyon szép dolog, de szerintem 
ember nem tudja megmondani, hogy 15-20 év múlva mire kéne képezni. Most 
konkrétan vízvezeték-szerelő meg festő nincs, de azok azért, mert mind kinn vannak 
Németországban, de azért ne kezdjünk el most vízvezeték-szerelőket és festőket 
gyorsan képezni, mert úgy járunk, mint az a piacos, aki, mert tavaly drága volt az eper, 
mindent kiirtott és epret termelt, viszont abban az évben nem kellett senkinek eper… 
Tehát ezekkel a dolgokkal vigyázzunk, de azért azt olvassuk mi is mindannyian, azt az 
egyébként nagyon demagógnak tűnő, de hangzatos mondatot, hogy aki 40 év múlva 
milliárdos lesz Amerikában, az a szakma nem létezik, amiből ő milliárdos lesz, nem 
létezik. Nem tudom, olvasták-e ezt, tehát, hogy teljesen másféle tudásra kell a 
gyerekeinket, az unokáinkat ebből a szempontból felkészíteni. Ennek ellenére 
elképesztően fontosnak tartom a magyar szakképzést, nagyon fontosnak tartanám, 
hogy ebben az ügyben hallgattassék meg mindenki. Ebben nem értem, hogy a 
Gyáriparosok Országos Szövetségét miért nem vonják be jobban, hiszen ők azért abban 
a helyzetben vannak, amikor talán, hogyha ők megmozdulnak, akkor valamilyen 
finanszírozási lába is tud lenni ennek a dolognak.  

Egy rövid kérdésszerű vélemény: ez a kancellári rendszer ennyire jól sikerült a 
felsőoktatásban, hogy úgy gondolják, hogy ebbe a 44 szakképzésbe is ez szükséges? Én 
most azt látom, hogy a kezdeti eurófia után pénzt nem hoztak, viszont problémát 
okoztak. Tehát inkább a feszültség nőtt ezekben az ügyekben, mintsem a megoldás felé 
tettünk volna lépéseket. Nagy dirrel-dúrral létrejött a Szakképzési Innovációs Tanács, 
amit mindenki üdvözölt, mindenki boldog volt, majd sikerült benyújtani egy olyan 
javaslatot, amit pont ez az Innovációs Tanács nem tárgyalt meg. Tehát kérdezem, hogy 
akkor ennek mi lesz itt ebből a szempontból a helye. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bányai Gábor alelnök úré a szó.  
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Először is szeretném 
elmondani, hogy mondta Molnár Gyula, hogy mit tartanak róla a családban, van egy 
híres magyar film, A tanú, ahol Bástya elvtárs a szerénységet szereti magában a 
legjobban. Én is, tehát… (Molnár Gyula: A család mondja, nem én.)  

Na, a lényeg az, hogy pár dolgot hadd világítsak meg. Államtitkár asszonnyal 
részt vettünk sokféle szakképzési programon, korábbi múltamban nekem is volt ebben 
részem, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az új szakképzési rendszer gyökeresen 
szakított a 2003-2009 közötti időszak rendszerével, hiszen senkit meg nem sértve, de 
visszaléptünk a szakképzési rendszerünkben, gyakorlatilag hagytuk széthullani, 
gyakorlatilag céltalanul bolyongott a magyar oktatási rendszerben a szakképző iskolák 
tömege. Most az új szakképzési rendszer gyakorlatilag azt jelenti, hogy tovább tud lépni 
a gyerek. Hogyha a szaktudása megvan hozzá, a képessége megvan hozzá, és van 
megfelelő felsőoktatási intézmény, akkor tovább tud lépni, és ha akar, még egy szakmát 
pluszban állami képzés keretén belül ingyen meg tud szerezni. Tehát 21-22 éves koráig 
a szakképzési rendszeren belül is lehet tartani egy-egy fiatal hölgyet vagy urat.  

A másik a duális képzés, épp hivatkozott alelnök úr a Gyáriparosok Országos 
Szövetsége jelenlétének a hiányára, szerintem pont abban van a megoldás, amit még 
az inasképzés időszakában mondtak, hogy visszatértünk arra, hogy a gyerek, legyen a 
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bármilyen majdani gyárban vagy üzemben dolgozó hölgy vagy úr, abban a helyzetben 
van, hogy gyakorlatilag a legjobb képzőhelyeken tud tanulni, hiszen egy üzemben, egy 
gyárban, egy vállalkozónál, ahol megvan a megfelelő szakértelem, a megfelelő 
infrastruktúra, megfelelő szerződések keretén belül a gyereket kiviszik, és ott végzik a 
szakképzési rendszerben való felkészülés nagyon nagy részét. Szerintem ez is egy óriási 
előrelépés az elmúlt két évtizedhez képest, hogy ebben is a szakképzési tárca nagyot 
tett a gyermekeink érdekében. 

A másik, amiben igaza van egyébként alelnök úrnak, hogy ki látja, mi lesz 25 év 
múlva. Üveggömböt nem tudunk a szakemberek kezébe adni, hogy meglássák, hogy 
milyen szakmák lesznek, de egyet látok – éppen egy hasonló tárgyaláson voltam egy 
másik minisztériumban -, nagyon komoly szakmákat tártak fel egy új szakképzési 
portfólióban az egyik megyei iskolánk számára. Ez ügyben nagyon innovatív és nagyon 
modern a helyettes államtitkár asszony által képviselt államtitkárság a múltban és most 
is, tehát én nem félek attól, hogy nem lesznek jó szakmák. Hogy kell-e több kőműves, 
vízvezeték-szerelő? Biztos kell több is, mert jelenleg nincsenek, és nem azért szerintem, 
amit képviselő úr mondott, hogy külföldön vannak, hanem egyszerűen kiöregedtek, 
nem volt utánpótlásképzés. Egyszerűen leállt, és most nem emlegetek itt gyakorlatilag 
volt minisztereket, akik hagyták ezt szétesni. Tehát volt egy generációnyi szakember, 
és az kiesett a magyar munkaerőpiacról, mert azt gondolták, hogy mindenkinek az lesz 
a jó, ha gimnáziumi érettségije van, majd lesz valamilyen szakmája a későbbiekben. 

Tehát én azt mondom, hogy jelenleg sokkal jobb úton járunk, mint az elmúlt 28 
esztendőben a szakképzési rendszer tekintetében. Hogy hány szakmát oktatnak, ez 
nem mellékes, de egyet látok, hogy igenis az életre és a modern gazdasághoz igazodóan 
képzik a gyermekeket, és egyre több olyan van, hogy leszakadó félben lévő térségnek is 
a képzési rendszerében a legkorszerűbb digitális tananyagtól kezdve az eszközökig 
mindent meg tudunk adni azok számára, akik akarnak tanulni, és akarnak majd 
dolgozni. Ez a másik nagyon fontos lényeg, hogy ide, a szakképzési rendszerbe azokat 
szokták általában irányítani, akik tényleg a kétkezi munkájukkal is képesek lesznek az 
életüket elrendezni, és ez ügyben Magyarország hátrányban van, mert jelenleg a kétkezi 
munkások száma csökken. Ezen akar dolgozni szerintem a tárca és a kormányzat is. 
Ilyen módon nézve pedig a munkájukat nagyon értékelem, és köszönöm a szót, elnök 
úr, hogy elmondhattam ezt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mint jeleztem, a bizottság elnöke is két pontosító kérdéssel 

kíván élni amellett, hogy távol tartanám magamat a politikai reakcióktól. Egy teljes 
generáció kiöregedése kapcsán a kivándorlási spirál különböző tényszámait tudnám 
felidézni, tehát ez egy olyan vita közöttünk, amit egyébként fideszes válaszadó 
államtitkárok is százalékokkal, tízezrekkel és százezrekkel erősítettek meg, tehát nem 
velem kellene vitatkozni ebben a kérdésben, de ez egy szakbizottság, kellő 
önmérsékletet igyekszik gyakorolni mindenki.  

Helyettes államtitkár asszony irányába elsősorban a beszerzésekkel kapcsolatos 
kérdést szegezném. Értem, hogy a digitalizáció mentén itt ilyen-olyan fejlesztések 
történtek, azt nem látom még, hogy ez mennyire rendszerszintű, hiszen hozzánk 
fogadóórára és egyáltalán szakmaközi megbeszélésre is érkeztek olyanok, akik azt 
erősítették meg, hogy ilyen-olyan szakképzési központokban öt éve, mondjuk, 
laborokról volt szó konkrétan. Semmiféle mérhető eszközbeszerzés nem történt. Tehát 
kérem, akkor világítsa meg azt a képet, hogy mekkora a szórás beszerzések 
tekintetében, mert értem én, hogy egy-két különösen jól felszerelt intézmény vagy 
egység létrejöhet, ugye konkrét jelzéseket kaptunk azt illetően, hogy az utóbbi öt évben 
ez legalábbis hiányosságokban szenvedő terület volt. Szeretnék tisztán látni ezt 
illetően. 

Másrészt pedig az a tapasztalatom, családom jó része szabolcsi származású, 
hogy bizony inaktív, falvakban rekedt, sok esetben fiatal munkaerő is megtalálható, de 
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valahogy nem sikerül őket a szakmaszerzés lehetőségeivel összekötni. Álláspontom 
szerint egy jól kimunkált kollégiumi rendszer is hiányzik, fájó módon hiányzik a 
piacról, és hát adódik a kérdés, hogy mondjuk tízéves távlatban, hogy azért irreális 
elvárásokat ne támasszunk, hogyan lehetne egyfajta országos lefedettségű, mobilitást 
szorgalmazó rendszert kialakítani. Mondjuk, a kafetéria-szisztémán belül lakhatási, 
mobilitási kafetéria-támogatási elemek leépítésével pont ellenkező irányba hatott 
Magyarország kormányzata az utóbbi hónapokban. Érdekelne, hogy a szakképzés terén 
milyen lehetőségeket lát a közeljövőre nézve azt illetően, hogy ezt a most még 
inaktivitásában sokszor szenvedő, lehetséges potenciális munkaerőt valahogy 
behozzuk a magyar társadalomba. Látom én is, hogy itt nagyjából egy 100 és 300 ezer 
közötti csoportról van szó, a sajnos most már kevesebb, mint tízmilliós 
Magyarországon belül, de ezeknek az embereknek és főleg a családtagjaiknak igenis 
kitörési lehetőséget biztosítana az, ha, mondjuk a Kisvárda környéki faluból a közeli 
városba egy jól kiépített kollégiumi rendszer és ösztöndíjrendszer támogatása mentén 
be tudnának költözni, szakmát tudnának szerezni, és aktív emberekként, 
járulékbefizetőként jelenhetnének meg a munkaerőpiacon évek múltán. Köszönöm. 
Még egy jelzés érkezett hozzám, Szatmáry Kristóf alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden. Tisztelt Bizottság! Én annyiban hadd reflektáljak, és nem vitát akarok, 
csak inkább megvilágítani valóban talán a köztünk lévő különbséget a szakképzéshez 
való hozzáállásban. Amit alelnök úr említett, Molnár alelnök úr, hogy mik voltak a 
rendszerváltáskori célok, és ehhez képest a mostani szakképzési rendszer visszalépés. 
Hát én pont azt látom, ha megengedhető ezt így megfogalmazni: pont az akkori célok 
voltak hibásak. Tehát azt gondolni, hogy a szakképzést minél távolabb kell vinni az 
államtól, minél inkább – nevezzük így – liberalizálni kell, és majd egyébként a piac ezt 
megoldja, szerintem ez egy hibás narratíva volt a rendszerváltozás után. Lehet itt 
esetlegesen nemzetközi példákat hozni ide, és itt különbségtételre talán annyit 
engedjenek meg, hogy általában az osztrák, német példát szokták hozni, mint a 
legjobban működő szakképzési rendszert, ahol ezt egyébként éppen a kamarák 
csinálják, akik, bár látszólag az államtól függetlenek, de akik ismerik az osztrák, német 
kamarai rendszert, gyakorlatilag hivatalként működnek. Tehát az állam nagyon-
nagyon sok jogkört, hatáskört lead, tehát őket kvázi úgy beállítani, mint az államtól 
független szervezeteket, szerintem hibás értelmezése a helyzetnek.  

És valóban, szerintem pont ennek a hibás narratívának az eredményeképpen 
alakult ki az a helyzet, amit Bányai képviselő úr, alelnöktársam mondott, hogy valóban 
2010 előtt a szakképzési rendszer céltalan, iránytalan, igazából eredménytelen volt 
abban a tekintetben, hogy nagyon sok pénzt emésztett fel, és nagyon-nagyon alacsony 
színvonalon, még azt is meg merném kockáztatni, hogy jó néhány üzleti vállalkozás 
kifejezetten profitrealizálás szempontjából ment be erre a területre, és egyáltalán nem 
minőségi oktatást végzett. Ezen a rendszeren szerettünk volna és szeretnénk is 
változtatni, és pontosan az a felismerés, hogy ezt önmagában a piac nem fogja 
megoldani, illetve más megoldást hoz. Pont azért szükséges ezt visszahozni, közelíteni 
és az orientációs rendszereit az állam felé visszavinni egyébként nagy cégek 
bevonásával, hiszen ez a szakképzési rendszer, amit szeretnénk felépíteni, az éppen ez 
az – amit említett alelnök úr – inasrendszer, nem jó szó talán, de a nagy cégek duális 
szakképzési rendszeréhez hasonlóan pont a piaci nagy szereplőkhöz próbálja irányítani 
ezt a rendszert. Én, amit egyébként problémának látok, és amire a rendszer egésze nem 
ad választ, nem is adhat, csak jó, ha tudjuk, hogy igazából minden igyekezetünk 
ellenére, legalábbis a vállalkozókra vidéktől Pestig, mindre igaz, hogy a mentalitás…, 
és ez kicsit inkább elnök úrnak az egyéb társadalmi csoportok mentalitására is utalva, 
tehát nemcsak azokkal a csoportokkal van probléma, akik szocializációjukban nem 
sajátították el, hogy finoman fogalmazzunk, az alapmunkamorál feltételeit, hanem már 
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az iskolákból kikerülőkre egy általános társadalmi jelenségként írható le, hogy 
problémás a fiataloknak a munkához való hozzáállása. Rengeteg példát tudnék hozni 
vállalkozóktól, hogy fiatal, egyébként a szakképzési rendszerben már végigmenő fiatal 
elsajátítja a szükséges tudásokat, de például órákra eltűnik a telefonjával a 
munkahelyen. Most csak egy élő példát hozok ide, tehát én azt az általános problémát 
akarnám idehozni, ami a bizonyos, talán generációs vagy nem tudom, milyen 
szemléletben a munkához való hozzáállásban van. Amihez valóban egy közös 
gondolkodás kell, mert erre önmagában egy jó szakképzési rendszer sem ad megoldást. 
Itt valami többet kell, a munka iránti alázat, ha van ilyen szó még, visszaállítását 
gondolom egyébként feladatnak, amelyre valóban egy közös úton lehet csak irányt 
adni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen a ponton pedig vissza tudom adni a szót 

helyettes államtitkár asszonynak, kérem, reflektáljon az elhangzottakra. Parancsoljon!  

Pölöskei Gáborné reflexiói 

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Örömmel tapasztalom, hogy sikerült olyan anyagot 
összeállítani, ami felkeltette az érdeklődését a tisztelt bizottságnak. Amennyire lehet, 
valóban ilyenkor az ember gondolkodik, hogy mennyit írjon le, tehát mennyire sokat, 
és ezáltal, hogy úgy mondjam, politikai irányba viszi el a dolgot, de ez egy szakmai 
anyag, és ennek tartalmaznia kell azokat az irányokat, amelyek egyébként az alapjai, és 
amelyek valóban a környezeti kihívásokra, megítélésünk szerint, választ adnak. És nem 
győzöm hangsúlyozni valóban a szakmai anyagot, és nagyon örülök, hogy képviselő úr 
aggódik azon, hogy a szakterületet hagyják-e dolgozni, a szakemberek végezhetik-e a 
munkájukat, és a válaszom az, hogy igen. Köszönjük szépen, igen, a szakterületet 
hagyják dolgozni, szakemberek végezhetik a munkájukat. Külső szakemberekként 
pedig azt gondoljuk, hogy ott vannak az ágazati készségtanácsok, illetve a SZIT az, ami 
valóban segíti az egyéb kérdésekre adott választ és a rendszerszintű gondolkodást is. 

Felvetődött az, hogy most mennyire az oktatási rendszer problémáját húzzuk rá 
a szakképzésre. Szerintem mindenki a saját területét valamilyen szinten megpróbálja 
oldani, de természetesen az alapoktatásnak feladatai vannak, hiszen, aki jó alapokkal 
rendelkezik, arra könnyebb építkezni. Ez bármely oktatásra igaz egyébként, ez igaz a 
gimnáziumra, igaz a szakképzésre is egyaránt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem az 
oktatási rendszer hibájából kellene itt kiindulni, mert hátrányos helyzetű gyerekek 
mindenütt vannak. Bármely területet nézzük és bármely országot, mindenütt vannak 
olyan társadalmi csoportok, amelyek hátrányos helyzetűek. Ez igaz Magyarországon, 
ez igaz Németországban, ez igaz Svájcban és a többi. Maga az oktatási rendszernek kell 
adni egy olyan lehetőséget, hogy ezeket hogyan emeli fel. Hogyan ad rá lehetőséget. És 
az orientációs év vagy félév pontosan egy ilyen lehetőség, és ez nem az oktatási 
rendszerünknek a hibája, hanem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsának a megoldása. 
Hogy ez jó út-e, ezt majd meglátjuk.  

Jelenleg indítottunk egy pilotot ezzel kapcsolatban, a piarista rendnek volt egy 
ilyen kezdeményezése, amibe mi bekapcsolódtunk. Egy gödi szakképző iskolában 
indult most egy ilyen szeptemberben, de ilyen orientációs év van rendszerszinten a 
svájci szakképzésben is, amit jelenleg pont ezért tanulmányozunk. Úgyhogy ez egy 
összetettebb dolog, valóban eszköze lehet annak, hogy felemeljük ezeket a gyerekeket, 
és hamarabb bekapcsoljuk őket. 

A tankötelezettségi korhatár, ez mindig egy jó téma, mostanában sokat 
foglalkoznak vele mindenféle szinten. Ha rendszerről beszélünk, és oktatási 
rendszerről beszélünk, természetesen mi is gondolkodunk, és mérlegelünk, hogy mi a 
jobb és hogy mi az, amit tudunk javasolni a kormányzatnak majd. Az egész rendszer 
továbbgondolásáról, mert nem újra-, hanem továbbgondolásról van szó, fejlesztésről 
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beszélünk. Igen, olvastam a Gyáriparosok Szövetségének az anyagát, korábban már 
megküldték az ITM-be egyébként miniszter úrnak is, és számunkra ez egy lehetőség, 
amit ők javasolnak.  

Itt elhangzott, hogy miért nem beszélünk velük. Hát beszélünk velük, a SZIT-
nek a tagja a Gyáriparosok Szövetsége és több munkacsoportban részt vesznek 
egyébként, és hozzáteszem, hogy olyan komolyan is gondoljuk, hogy nem egy 
képviselőnek kell mindenféle munkacsoportokba beülni, hanem mindenki a saját 
szakértőjét delegálhatja. Tehát azt gondolom, hogy valóban szakmai munka folyik. 
Jelenleg folyamatok vannak, meglátjuk a végén, a szakképzés 4.0-ban, hogy mit fogunk 
javasolni ez ügyben, fogunk-e továbblépni, vagy másként mást javasolni, meglátjuk. Ez 
összefügg azzal a javaslattal is, amit a SZIT állít össze, amit szeretnénk figyelembe 
venni. 

A másik, hogy vannak jó kísérletek, ezt nagyon szépen köszönöm Molnár Gyula 
képviselő úrnak, hogy elismerő szavakat is mondott a tevékenységünkre, de 
vitathatatlan, hogy vannak még folyamatok, amiben lépni kell. Az, hogy vannak nem 
létező szakmák, és erre hogy reagálunk? Pontosan erre lenne reakció az alap OKJ, mert 
az alap OKJ az, ami széles képzési lehetőséget nyújt. Minél szélesebb egy képzési 
lehetőség, annál jobban a készségeket, képességeket tudja erősíteni, és a specializáció 
majd erre fog felépülni, úgyhogy gyakorlatilag a nem létező szakmákra reagálnánk 
ezzel, hogy a kompetenciákat szélesítenénk, és ez most az OKJ csökkentésében fog 
egyébként effektíven megjelenni. 

Az, hogy van-e zavar az anyagban, és úgy fogalmazott, hogy zavar az erőtérben, 
hát remélem, hogy nincs, de majd erre jobban odafigyelünk, hogy még jobban lehessen 
ezt érzékelni. A szakképzésnek nem az a célja, nekünk semmiképpen sem, hogy buta 
gyerekeknek legyen a gyűjtőhelye. A szakképzés meg tud oldani hátrányos helyzetű 
problémákat, tud adni szakmákat hátrányos helyzetű gyerekeknek, és tud tehetséges 
gondozni, és tud felemelni. A szakképzés ugyanolyan, mint minden más oktatás: a 
lehetőségek gyűjteménye. A szakképzés, miután többszintű, tehát van benne 
szakmunkás, van benne technikusi képzés és mérnökképzés, a lehetősége a 
felsőoktatás felé, ez a több szint pontosan lehetőséget teremt arra, hogy a kevésbé jó és 
a jó képességű gyerekek is megtalálják a helyüket. Nagy hiba lenne a gazdaság 
szempontjából, ha arra törekednénk, hogy a rossz tanulókat gyűjtsük be. Ma már 
minden szakmának olyan digitális és egyéb tartalma is van, és arrafelé mozdul el, 
aminek a tagadása biztos, hogy hibás következtetés lenne a jövőt illetően. Úgyhogy azt 
gondolom, hogy a lehetőséget kell látni a szakképzésben, és nem pedig a partvonalat. 

A duális képzésnek a lényegét nagyon jól elmondta Bányai Gábor képviselő úr, 
valóban így van, amit elkezdtünk, azt fogjuk elmélyíteni. Ennek az egyik lehetősége az, 
és kapcsolódnék mindjárt Szatmáry Kristóf képviselő úrhoz, hogy az a munkamorál, 
ami hiányzik a gyerekeknél, és nem lehet az iskolában, az iskola nem feltétlenül fogja 
tudni ezt megadni, az a munkahelyi környezetben viszont kialakítható. Hogy a 
munkahelyi környezetben kialakítható legyen, ehhez kell egyre több gazdálkodót 
bevonni a képzésbe, és akár a tanulószerződésből munkaszerződés irányba elmozdulni. 
Ugyanakkor vannak olyan tanulók - ha a Híd-programot nézzük vagy ezeket a 
folyamatokat -, akiket nem tudunk ebbe a mindennapok oktatásába beemelni 
feltétlenül, ezért gondolkodunk, vagy most előkészítés alatt van a hogyan kérdés, hogy 
ezt hogyan tudnánk megoldani. Ezért egy úgynevezett termelői iskola kialakításán is 
gondolkodunk, ahol kifejezetten egy mester-inas kapcsolat jön létre egy 
pedagógusmentorálással, és ez az, ami csak idézőjelben iskola, ez nem egyéves, nem 
kétéves, hanem ahogy a részszakképesítést megszerezte a tanuló, elengedhető a 
rendszerből, ha pedig benn akar maradni, akkor tovább tanítható a rendszerben. Tehát 
rugalmasabb rendszert szeretnénk kialakítani, ami mind a környezethez, mind a 
gyerekekhez egy kicsit jobban igazodik, ez a célunk. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a kimerítő tájékoztatást, és mivel 
határozathozatalra nincs szükség egy tájékoztató kapcsán, így a napirendi pontot 
lezárom, egyben szeretettel megköszönöm helyettes államtitkár asszonynak és kedves 
munkatársainak fáradozását.  

Egyebek 

Harmadik napirendi pontunk tekintetében pedig csak az egyebek van hátra. Itt 
szeretném megkérdezni, hogy van-e bárkinek közérdekű bejelentenivalója 
képviselőtársaim közül. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
előreláthatólag a mai ülésünk volt az őszi ülésszakban az utolsó, ebből az alkalomból 
szeretném megköszönni mindenki egész éves munkáját, egyben invitálni a bizottság 
tagjait és a jelenlévőket egy rövid szezonbúcsúztató koccintásra.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


