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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A Fidesz nem tud mit kezdeni a hazai szakképzéssel, a 
tavaly meghirdetett 50 ezer helyre csupán 18 ezren jelentkeztek! " 

Tisztelt Miniszter Úr!

2010  óta  a  Fidesz  vezette  kormányzat  több  alkalommal  rugaszkodott  neki  a  hazai  szakképzés
átalakításának.  Az  elmúlt  kilenc  évben  már  többször  került  meghatározásra  a  szakképzés
továbbfejlesztésének  iránya,  módja  és  célja.  A tervezett  lépésektől  elvárt  eredmények  valahogy
mindig elmaradnak. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy mindeközben a szakképzés rendszere,
az intézmények, a tanulók és a tanárok egyre reménytelenebb helyzetbe kerülnek.

2011-ben  készült  az  első  kormány-előterjesztés,  melyben  jóváhagyták  a  szakképzési  rendszer
átalakításának koncepcióját. Ennek kiemelt prioritása volt a gazdasági igényekkel összhangban álló,
a német duális szakképzés mintájára épülő, magyar duális szakképzési modell kialakítása volt.

2015-ben  készült  a  második  kormány-előterjesztés,  melynek  célja  az  volt,  hogy  az  elért
eredményeket megszilárdítsa, és a szakképzést még hatékonyabban a foglalkoztatás és a gazdaság
szolgálatába állítsa.

2020-tól ismét egy újabb átalakítás körvonalai kezdenek felsejleni, ezúttal osztrák példára alakítják
át a szakiskolákat. A tervek szerint 2020-tól indul az új technikus képzés. Az újabb átalakításra azért
van szükség, mert tavaly is betöltetlen maradt a meghirdetett helyek több mint fele, 50 ezer helyre
csupán 18 ezren jelentkeztek.

Mindeközben nem lehet szó nélkül elmenni a legutóbbi szakképzést érintő átalakítások mellett sem,
melyek  egy  része  mostanában  lépett  hatályba.  Az  egyetemek  után  a  szakképzésben  is
kancelláriarendszert  vezettek  be  a  44  Magyarországon  működő  szakképzési  centrumban.  Az



egyetemeken  már  megbukott  kancellári  rendszer  a  szakképzés  teljes  megújításának  részeként
jelentette  be  Ön,  mint  a  területért  felelős  miniszter.  Idén  március  elsején  álltak  munkába  a
szakképzési  centrumok  kancellárjai.  Elmondható,  hogy  ez  tovább  nehezíti  a  tanintézmények
működését. Az is látható, hogy az új rendszerben ismét a sor végére a tanulók, a pedagógusok és az
iskolák  kerülnek  majd.  A mostani  átalakítások között  kérdéses  terv  az  is,  hogy a  tanműhelyek
fejlesztését ismét gazdasági társaságokba szervezi ki a Fidesz.

A gazdasági társaságokba kiszervezett tanműhelyek azért szűntek meg az elmúlt fél évtizedben,
mert nem volt, aki finanszírozza fenntartásukat, így az állam és a szakképzési centrumok futhattak a
megszűnő gazdasági társaságok vagyona után.

Kilenc  év  Fideszes  oktatásirányítást  eredményeként  elmondható,  hogy  az  egész  oktatási
rendszerünket  javítani  kellene,  az  alsó  tagozattól  kezdve  a  középiskolán,  szakképzésen  és
egyetemen át a felnőttképzésig. A Fidesz minden eddigi lépése csak rontott a helyzeten: a teljes
államosítás, a túlbürokratizálás, az értelmetlen szakmai megszorítások, a kötelező iskolai korhatár
csökkentése  18  évről  16  évre,  a  középfokú  szakképzés  szétverése,  miközben  százmilliárdokat
vontak ki az egész rendszerből.

Kérdéseim a következők:

Mikor lesz valódi és színvonalas szakképzés Magyarországon? 

Mikor  lesz  végre  egy jól  működő széles  társadalmi  egyeztetésen  és  szakmai  alapokon  nyugvó
szakképzési rendszer Magyarországon? 

Mikor látják már be,  hogyha valamivel nem tudnak mit  kezdeni,  nem szégyen segítséget kérni
azoktól, akik értenek hozzá? 

Várom megtisztelő válaszát!
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