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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A szakképzési reformmal kapcsolatban" 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) október 29-én benyújtotta az Országgyűlésnek 
a szakképzési törvény tervezetét, melyhez nem fért kétség, hogy megszavazza az Országgyűlés, 
mindenféle egyeztetés nélkül! Persze miért is várnánk tisztességes hozzáállást 2/3-ban?

Ebben szerepel, hogy a következő tanévtől szakképzési munkaszerződéssel, munkavállalóként 
végeznék a gyakorlati képzést a szakképző iskolák diákjai.

A gyakorlati oktatás teljes egészében a duális képzőhelyeken, vagyis vállalatoknál valósulna meg, 
az iskolában csak akkor, ha a duális képzőhelyen való részvétel a gazdasági kamara közreműködése
mellett sem biztosítható. (…)

A tanulók a duális képzésben úgynevezett szakképzési munkaszerződéssel vennének részt - az 
eddigi tanulószerződés helyett, mely a szakirányú oktatás végéig, határozott időre szól.

„a jövőben a diákok már gyakorolnák a szakképzési rendszerben, hogy mit jelent munkavállalóként 
is megjelenni”

A vonatkozó bérszabályozási rendelet majd tavasszal várható csak, remélhetőleg megfelelő 
összeggel számolva.

A munkaidő 18 éves korig továbbra is maximum napi hét óra lenne és nem lehetne túlóráztatni.

A szabadság szabályozásánál is vannak kétségek, mivel a gyakorlatban nem tudott eddig sem 
egységesen működni, és a 45/15 napból, utóbbit a nyári szünetben kell majd egybefüggően 
biztosítani a diákoknak.

Az új NAT az ígéretek szerint év végéig várható, így az, hogy a szakoktatás és a közismereti órák 



aránya hogyan alakul, csak akkor derül majd ki. Azt sem lehet tudni, hogyan lesz idejük az 
érettségire is felkészítő technikumba járó diákoknak felkészülni az érettségi vizsgákra. A 
törvényjavaslat szerint vizsgatárgyanként a vizsga napjával együtt négy munkanapot, a szakmai 
vizsga előtt pedig tizenöt munkanapot kell elengedni a diákoknak - kérdés, hogy ez mire elég.

Kérdéseim:

1. Változik-e és pontosan milyen formában a Munka Törvénykönyve a fentiekre tekintettel?

2. Kiskorú tanulóknak milyen jogi formájú „munkaszerződést” fognak ajánlani? (jogilag nem is 
lehetne csak tanulószerződés)

3. Minden gyakorlati oktatóhelyen biztosítva lesz a pedagógiai végzettségű szaktanár?

(eddig sem volt)

4. Ha munkaszerződésről van szó, akkor az milyen munkabérrel számol?

5. Ha ösztöndíj, milyen összeggel számol a garantált ösztöndíj? A tanulmányi eredményhez lesz 
kötve, vagy ahogy ígérték, mindenkinek jár? 

6. Mi fogja garantálni, hogy nem „túlóráztatják” a diákokat?

(Sajnos tapasztalat volt, hogy munkaerő hiányos területen (vendéglátás) igenis kihasználták őket. 
Volt aki kifizette pluszban őket, de ez nem volt jellemező.)

7. Milyen jogszabályi biztosíték lesz arra vonatkozóan, hogy a kiskorú (de a többiek is) tanulók 
jogai semmilyen formában ne sérüljenek?
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