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Katona Béla
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Miért fontosabbak a Bajnai-kormánynak a multik, mint a szakképzéssel fő tevékenységi
körben foglalkozó kisvállalkozások?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kíváno k
benyújtani Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszterhez . A kérdésre írásban
várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Választókerületemben számos vállalkozás foglalkozik szakképzéssel . Kitűnő szakemberek
kerülnek ki a képzőhelyekből, legyen szó a vendéglátás, a szolgáltatói ágazat vagy bármel y
egyéb szakma képvisel őirő l . A nevükben is mondhatom, hogy örömmel fogadtuk, hogy a nyár
folyamán — a tiltakozások miatt- helyreállt a rend a szakképzési törvény korábban történt
átgondolatlan megváltoztatása után, elhárultak a szakképző intézmények és diákjaik
ellehetetlenülésével fenyegető veszélyek. Ugyanakkor van egy érzékeny területe a
szakképzésnek, amelyr ől nagyon kevés szó esett, talán mert ez csak azokat érinti, akik fő
tevékenységi körben végzik a gyakorlati oktatást .

A 2008/2009-es tanévig a gyakorlati idő bizonyos idejére (általában a felére) a tanulók
oktatásához szükséges anyagok, eszközök és az oktatással kapcsolatban felmerült egyé b
költségek (bérleti díj, közüzemi számlák) egy részét az NSZFI külön szerződés alapján
megtérítette a gyakorlati képzőhelyeknek. Ez a lehetőség megszűnt 2009 szeptemberétő l, így
azon cégek, amelyek a nagy alkalmazotti létszámuk mellett 1-2 tanuló képzését vállalták ,
megtéríttethetik ezeket a költségeiket, míg azok, akik ezzel fő tevékenységként foglalkoznak,
nem kaphatnak semmilyen költségtérítést . Ennek oka, hogy a szakképzési törvény úgy
fogalmaz (2003 . évi LXXXVI tv. 4. §, 2 . bekezdés), hogy a költségeket a szakképzés i
hozzájárulás mértékéig lehet csak érvényesíteni, és mivel aki ezzel fő tevékenységkén t
foglalkozik, annak a hozzájárulása már eleve csak az ösztöndíjak megtérítésével kimerül, íg y
további költségek megtérítésére egyáltalán nincs lehet ősége.

További probléma, hogy a fent említett szerződés keretében eddig a tanulók ösztöndíjának
egy részét az állam egy-egy iskolai félévre megelőlegezte, utána megtörtént az elszámolás . Ez
a lehetőség szintén megszűnt, illetve megszűnik ettől a tanévtő l . Ez a gyakorlati képzés t
végzőknél több millió forintot jelent, amit az egyéb k őltségeken felül nekik kell finanszírozni .
A mai nehéz gazdasági helyzetben a kisvállalkozások likviditása nem engedi me g
folyamatosan több millió forint el őteremtését az amúgy is kevés tartalékból .



Tiszteit Miniszter Úr !

A fentiek tükrében tisztelettel kérdezem Önt ő l a következőket :

Miért nem támogatja a jelenlegi kormány azokat a mikro- és kisvállalkozásokat, aki k
hivatásszerűen foglalkoznak a szakképzéssel? Miért ítéli meg hátrányosan a f ő tevékenységi
körben szakképzést folytató cégeket az állam azokkal a cégekkel szemben, akiknek nem ez a
fő tevékenységi körük?

A gyakorlati oktatás költségeit miért csak az arányaiban kisebb számú tanuló után téríti me g
az állam- mondhatjuk tipikusan a multiknak ?

Tervezi-e a Bajnai-kormány visszaállítani azt a gyakorlatot, hogy továbbra is megel ő legezi a
tanulók ösztöndíjának egy részét, így könnyítve a vállalkozók terheit ?

Tisztelettel várom a kérdéseimre adott részletes válaszát .

Budapest, 2009 . december 14 .

Zsigó Róbert
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