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BevezeTés

az ezredfordulót követően a szakképzés-irányítás szem-

besült azzal a problémával, hogy a csökkenő volumenű 

szakképzés növekvő számú szakképző intézményben 

valósul meg. Fölösleges kapacitások és gazdaságtalanul 

kis tanulócsoportok voltak az intézmények többségében. 

a szétaprózottság miatt a technikai infrastruktúra egye-

netlen színvonalú volt, összességében nem túl kedvező 

képet mutatott. 

az intézményrendszer koncentrációs és társulási 

folyamatát elősegíteni kívánó szakpolitikai elképzelések 

2003-ban jelentek meg először a szakmai nyilvánosság-

ban, és 2008 végére nagyjából le is zajlott a térségi integ-

rált szakképző központok (tiszk) rendszerének kialakulá-

sa (mártonfi, 2010). a korábbi, nagyjából ezer szakképző 

intézmény helyett 2010-re immár 86 tiszk-ben zajlott a 

középfokú szakképzés több mint 90%-a. 

a tiszk-ek helyzetét vizsgáló kutatásra a támop 

3.1.1 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció pro-

jekt keretében került sor. ebben már számos előzmény-

re támaszkodhattunk (lásd Bibliográfia). a munkát 2009 

őszén kezdtük meg, ekkor egy intézményvezetői postai 

kérdőívben egyebek mellett a tiszk-ekről is kérdeztük a 

szakképző iskolák igazgatóit1. 2010 tavaszán mintegy fél-

száz vezetői interjúban2 érdeklődtünk a tiszkesedés folya-

matáról, kilátásairól. ekkor került sor egy hollandiai tanul-

mányútra is, ahol négy szakértői interjú készült a mintaadó 

holland tiszkesedés eredményeiről. 2011-ben az oktatási 

ágazat statisztikai adataiból végeztünk gyűjtéseket, hogy 

a tiszk-rendszer néhány jellemzőjét számszerűen is be-

mutathassuk. a kutatás eredményeit 2011 szeptemberé-

ben összegeztük.

a tiszk-rendszer aktuális helyzetképének ponto-

sabb megrajzolása mellett két olyan kérdést helyeztünk 

vizsgálatunk fókuszába, amelyek egy korábbi kutatás 

(mártonfi, 2009) során fogalmazódtak meg, és amelyekre 

az általunk ismert vizsgálatok kevés figyelmet fordítottak. 

az egyik a nem térségi alapon szervezett térségi integrált 

szakképző központoké, amelyek nem is kevesen vannak. 

a másik a nem önkormányzati fenntartók által vagy rész-

vételével létrehozott tiszk-eké, amelyek esetében iskolák 

százas nagyságrendben számukra – és sokszor a külső 

szemlélő számára is – irracionálisnak tűnő integrációs for-

mációkba kényszerültek. ennek kapcsán felmerül, hogy 

integráltak-e, egyáltalán azzá válhatnak-e az integrált kép-

zőközpontok, amelyekkel kapcsolatban az is felvethető, 

hogy képzőközpontok-e egyáltalán. az a kérdés is megfo-

galmazódott, hogy összességében legalább a nevüknek 

megfelelnek-e a tiszk-ek.

kiadványunkban először a holland regionális kép-

zőközpontokról összeggyűjtött információkat adjuk közre, 

ezt követően eddig még nem közölt csoportosításban 

mutatunk be néhány érdekes adatot a tiszk-ekről, a har-

madik fejezetben a 2009 őszi kérdőíves felmérés ered-

ményeit ismertetjük, majd az interjúk tanulságait foglaljuk 

össze. 

1 A felmérésben egy kétoldalas, postán kiküldött kérdőívben egyéb aktuális szakpolitikai témák – megemelt tankötelezettségi korhatár, hiányszakmák, pályakövetés – mellett a 
TISZK-ekről, RFKB-ról is érdeklődtünk. 288 szakközépiskolai, 189 szakiskolai és 54 speciális szakiskolai kérdőívet kaptunk vissza, a megkeresett intézmények rendre 28, 28, illetve 
34%-ától. A kérdőívet kitöltőknek ezúton is köszönjük a segítséget.
2 Az interjúk mintegy kétharmadát szakképző intézmények igazgatóival készítettük, de számos TISZK-vezetőhöz, a TÁMOP-os projektek szakmai vezetőihez és néhány RFKB-
taghoz is eljutottunk. Az interjúk csak részben szóltak a TISZK-ekről, a TÁMOP 3.1.1 további elemi projektjeit is szolgálták, így a beszélgetés témái között szerepelt a 18 évre emelt 
tankötelezettség, a pályakövetés, a hiányszakmák kérdése. A megkérdezettek nem reprezentálják a szakképző intézményeket vagy a TISZK-eket, de az intézmények és TISZK-ek 
típusainak széles körét lefedik. A beszélgető partnerek kiválasztásnál preferáltuk azokat – válaszolók háromnegyedét –, akik a kérdőíven jelezték, szívesen adnának interjút.
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a.holland.TIszk-ek,.a.roC3-ok

a térségi integrált szakképző központok létrehozásának 

terve nem előzmények nélküli gondolat volt. a holland 

regionális képzőközpontok és a német üzemközi képző-

központok voltak a magyar tiszk-ek előképei, amelyek 

egymástól is karakteresen különböző üzeneteket közve-

títettek a hazai döntéshozóknak. előbbiek a regionális 

szervezésben, a nagy intézményekben történő gazda-

ságosabb szakképzéshez, utóbbiak főleg a legfejlettebb 

technológiák beruházását a képzési rendszerben is elér-

hetővé tevő célhoz kötődnek. a hangsúly nálunk a holland 

mintaképre tolódott át, a legújabb szakképzési koncepció 

is holland modellt említ, ezért vázlatosan ismertetjük a hol-

land rendszer kereteit, néhány tanulságát4.

a holland roC-ok a kilencvenes évek végének 

termékei. az 1996-os hollandiai szakképzési törvény kö-

vetkezményeként jöttek létre, fokozatos intézmény-össze-

vonással. a fuzionálási kényszert az az intézkedés vezette 

be, mely szerint a 600-nál kevesebb tanulót ellátó isko-

lák közül egyetlen egy sem maradhat fenn. a szakképző 

intézmények kényszerű összevonásához az első számú 

érvet nem a szakképzés-pedagógia szolgáltatta, inkább 

a pénzügyi racionalizálási szándék vezérelte, a nagyobb 

intézménymérettől ugyanis fajlagosan olcsóbb működte-

tést reméltek. a gazdag országok közül jelenleg Hollandia 

költi gdp-arányosan az egyik legkevesebbet oktatására, 

amely viszont az átlagosnál eredményesebben teljesít, te-

hát igen hatékony. a hollandok a közszolgáltatások haté-

konyságára mindig is ügyeltek, párhuzamosan a minőség 

javításával. a kereslethez igazodó profilkialakítás, a rugal-

mas és méretgazdaságos oktatásszervezés is a nagyobb 

intézményméret mellett szólt. 

Hogy érzékelni lehessen a változások léptékét: 

az intézményházasságok előtt az összes szakközépis-

kola 60%-ába 800-nál kevesebb tanuló járt, és nem volt 

olyan iskola, amelyben 2500-nál több diák tanult volna. 

Három évvel később már csak az iskolák 15%-a adott 

helyet falai között 800-nál kevesebb diáknak, 25%-ukba 

pedig egyenként több mint 2500-an jártak. a hazánknál 

több mint másfélszer népesebb Hollandiában 1994-ben 

még 400-nál több, 1996-ban 300-nál több szakképző in-

tézmény volt, végül 1998-ban, a roC-ok létrehozásakor, 

számuk jóval 100 alá csökkent. a roC-ok száma 1998 óta 

40-43 között alakul, amelyek egyenként 10–30 ezer fiatal 

és felnőtt képzését végzik egyidejűleg. ezen kívül mintegy 

30 további, jóval kisebb méretű, főleg mezőgazdasági, ha-

lászati, környezeti képzéssel foglalkozó intézmény tartozik 

a szakképzők közé, a képzésben résztvevők létszáma pe-

dig 650 ezer körül van. ezen adatokkal kapcsolatban nem 

szabad elfelejteni, hogy Hollandia hazánknál jóval kisebb 

területű, közel négyszeres népsűrűségű ország, amelynek 

tömegközlekedése mintaszerűen működik, az egymáshoz 

közeli városok rövid idő alatt, kényelmesen elérhetőek.

kétféle roC van5. az egyikben az eredetileg őket 

alkotó intézmények teljes integrációját valósították meg (ez 

hasonlít inkább a magyarországon holland modellnek ne-

vezett tiszk-modellre), a másikban csak a menedzsmen-

tet integrálták. az előbbinél egyetlen központi vezetőség 

van, valamennyi döntést központilag hozzák meg, nem a 

képzések – rendszerint különböző városokban zajló – te-

lephelyein. utóbbinál szintén van egy központi vezetőség, 

de ennek hatásköre a finanszírozásra, az oktató testületre, 

az oktatásra, a vizsgákra és a minőségbiztosításra terjed 

ki, így a – mondjuk így – tagiskolák helyi kérdésekben több 

önállósággal rendelkeznek. nincsen szó tehát egyetlen 

holland modellről, ahogy azt a magyarországi tiszk-ek 

kapcsán említeni szokták. arról nem is beszélve, hogy a 

roC-ok nagyfokú autonómiája miatt, nagyon eltérő belső 

működési mechanizmusokat alakítottak ki például a te-

kintetben, hogy egyes intézményeik, képzési telephelyeik 

mekkora függetlenséget élveznek, maguk között milyen 

munkamegosztást alakítanak ki. 

a fúziók és a képzőközpontok létrehozását alap-

vetően sikertörténetnek mondják a holland kollégák, de 

nem árnyoldal nélkülinek. a hátrányok közé sorolták a 

menedzsment szempontú döntéseket a humán és peda-

gógiaiakkal szemben, valamint hogy a roC-ok nagy és 

lusta szervezetekké váltak, melyek megkérdőjelezhetetlen 

pozíciójuk miatt kevéssé innovatívak.

3 Regionaal Opleidingencentrum.
4 A német üzemközi képzőközpontokról lásd Mártonfi, 2007.
5 Erről lásd az Eurydice holland oktatásról szóló kiadványát: Organisation of the education system in the Netherlands. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
eurybase/eurybase_full_reports/NL_EN.pdf
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a fúziós folyamat első évei rendkívül konfliktusosan 

alakultak mindaddig, amíg a roC-okon belüli és egymás 

közötti befolyás viszonyai nem stabilizálódtak. a roC-ok 

az idők során bizonyos értelemben monopolhelyzetbe 

került szervezetek lettek, amelyek gazdagok, a kis – fej-

lesztési, pályázati – források nem mozgatják meg őket. 

gondoljuk meg, akár kétezer főnél is több alkalmazottjuk 

lehet, tíz-tizenötnél is több telephelyük, húszezernél több 

diákjuk, éves költségvetésük pedig több százmillió euró 

(több tízmilliárd forint). sok roC nagyobb, mint az egyete-

mek, és hasonlóan széles körű autonómiát élveznek. 

megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy 

olcsóbb lett-e a szakképzési rendszer. a többség sze-

rint nem, mert ezek a hatalmas szervezetek nagy lét-

számú, magasan képzett menedzsmentet és kiszolgáló 

személyzetet alkalmaznak. az egyik roC-nál például azt 

jelezték, hogy 168 adatbázist üzemeltetnek, karbantar-

tásukhoz személyzet kell, feldolgozásuk hatalmas szak-

értői és menedzsmentkapacitást igényel. ugyanakkor 

ez óriási erőforrás a hatékonyságra és minőségre fóku-

száló vezetés számára. tehát a rendszer hatékonysága 

nem azáltal javul, hogy olcsóbb lesz, hanem attól, hogy 

a mérhetetlen mennyiségű információ révén magasabb 

minőségű szakképzést folytat, így az ország versenyké-

pességét is javítja. 

szakmai korlátként fogalmazódott meg az is, hogy 

a párhuzamos intézményrendszer kialakulását nem kí-

vánva mindent a roC-okon belül akarnak megoldani – 

tananyagfejlesztést, felzárkóztatást, pályaorientációt, a 

deviáns diákok problémájának kezelését –, amelyek más 

országokban eltérő logikájú és működésmódú, külön in-

tézményrendszerek felelősségei. ugyancsak problémát 

okoz, hogy a gazdasági szektorok (mi úgy mondanánk, 

szakmacsoportok) szerint erősen eltérnek a roC-ok 

egyes intézményei – a műszaki, kereskedelmi, egész-

ségügyi stb. képzést végző „college”-ok – igényei, amit 

a menedzsment nem mindig képes figyelembe venni. a 

rendszer még alig több mint egy évtizede működik, így a 

csúcsmenedzsment és a tagintézmények vezetői közötti 

felelősségmegosztás folyamatosan változik. mostanában 

az a trend, hogy a helyi szint ismét felértékelődik, mert 

megtapasztalták annak negatív hatásait, hogy minden 

fontos kérdésben a központi vezetés döntött. ráadásul 

alábecsülték a hatalmas intézmények vezetésének fel-

adatát, nem kalkuláltak ilyen komplex, az iskolavezetésnél 

jóval bonyolultabb menedzsmentfeladatokkal. a roC-ok, 

méretük miatt, elvileg nagyon széles szolgáltatást is tud-

nak kínálni, a pályaorientációtól kezdve a felzárkóztatáson 

keresztül a munkaerő-közvetítésig, főleg azon gazdasági 

szektorokban, ahol annak szereplőivel intenzív kapcsola-

tot ápolnak. Van olyan roC, amely saját munkaerő-piaci 

elemző központot is működtet.

a roC-okat sokan elmarasztalják személytelen, 

a személyiségfejlesztést elhanyagoló jellegük miatt. a ko-

rábban párszáz fős intézményekből tanárok, diákok egy-

szerre egy tízezres létszámú, fokozatosan elszemélytele-

nedő szervezetben találták magukat, amelyek – némiképp 

az egyetemek mintájára – nagyobb fokú önállóságot is 

biztosítanak pedagógusnak, tanulónak és pedagógiai ér-

telemben a szervezeti egységeknek is. márpedig a fiatalok 

általában már 16 éves korukban a roC-ok szakképzésé-

be kerülnek, miközben ebben az életkorban még fontos, 

hogy közvetlen pedagógiai hatás érje őket. nem véletlen, 

hogy ezen a ponton – a roC-ban elkezdett képzés ele-

jén – legmagasabb a lemorzsolódás. tehát a rendszeren 

belüli kooperáció, a rendszer szervezettsége javult, a pe-

dagógiai eredményesség alakulása tekintetében azonban 

szkeptikusabbak a szakemberek. 

további problémának tűnik, hogy a roC-ok bi-

zonyos szempontból túlságosan is nagyok lettek. ez né-

hány esetben – legalábbis átmenetileg – a bürokratikus 

működés és vezetés eluralkodását jelentette. a másik 

gond pedig az, hogy a gigászoknak a kisebb vállalatok, 

önkormányzatok, szervezetek nem egyenrangú partnerei. 

a roC-ok (és ernyőszervezetük) sokak szerint túlságosan 

befolyásosak lettek.

összegezve, a holland roC-ok pozitívnak tekint-

hető példája tehát a költségcsökkentésről és a hatékony 

oktatásszervezésről, a szakképzés magasabb minőségé-

ről szól, ez fontos minta lehet a magyar átalakulás szá-

mára. 



10

adaTok.a.TIszk-ekről

Bizonyos értelemben nincs olyan, hogy tiszk. a tiszk 

gyűjtőfogalomnak tekinthető, amely számos különböző 

modellt fed le: a törvényi szabályozás szerint hetet, a va-

lós gyakorlatban csak öt-hatot, de lényegét tekintve csak 

három-négyet6. e modellek az intézményi függetlenség, 

a finanszírozás és az együttműködés dimenzióiban nagy 

változatosságot mutatnak, ezért az ún. októberi statiszti-

kák (kirstat-adatbázis) 2010-es számai alapján néhány 

olyan alapadattal is próbáljuk jellemezni őket, amelyek 

eddig nem kaptak nyilvánosságot, de amelyeket a tiszk-

rendszerről szóló döntések megfontolásához fontosnak 

gondolunk. 

a nemzeti munkaügyi Hivatal7 honlapján találha-

tó regisztrációs adatokkal és a kir 2010-es adatbázis-

sal dolgoztunk. ezekben néhány pontatlanságot, hiányt, 

az interjúkban elhangzottaknak ellentmondó információt, 

számot is felfedeztünk. miután – projektmegvalósulásítási 

okokból – az adatgyűjtésre több fázisban került sor, az is-

kolák fúzióit, önálló vagy tagintézményi státusát, utólagos 

be- vagy kilépésüket a tiszk-ekbe, nem tudtuk folyama-

tosan követni. a modellbesorolás sem teljesen azonos a 

máshol olvasott – egymással pontosan szintén nem egye-

ző – kategorizációval. nehezíti a tisztánlátást, hogy az 

egyes adatok nem teljesen ugyanarról az időpontról szól-

nak. a tiszk-ek mintegy 85%-ánál nagyon megbízhatóak 

az adataink, de néhány esetben 20-40%-os eltéréseket 

is felfedeztünk a regisztrációban talált és a kirstat-

adatbázisból számítottak között. egy tiszk-et az elemzé-

sek egy részéből ki kellett hagynunk, nyilvánvalóan hibás 

és megbízhatatlan adataik miatt. ezért olykor 85, máskor 

86 tiszk-ről szólunk, ami azonban az összképet nem be-

folyásolja, azt igen pontosnak véljük.

a 85 tiszk a törvény által lehetővé tett hétből hat 

modellt képvisel, ezek megoszlását, (tag)iskolái számát és 

a tanulók átlagos számát az 1. táblázat tartalmazza. lát-

ható, hogy az egyes modellek gyakorisága és a körükbe 

vont intézmények átlagos száma eltér, ugyanakkor átlagos 

méretük (tanulólétszám) között nincs jelentős különbség, 

bár a ii-iii-iV-es modellek érzékelhetően – egyharmaddal 

– kisebbek a többi modell tiszk-jeinél.

6 A modellek lényegéről jó eligazító: Baskiné, 2010.
7 2011. december 31-ig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) honlapján.

1. táblázat. a tiszk-ek megoszlása modellek szerint, a (tag)iskolák és a tanulók átlagos száma, 2010 (db, illetve fő)

modell tiszk-ek 

száma

(tag)iskolák 

átlagos száma

szakiskolás és 

szakközépiskolás 

diákok átlagos létszáma

i. önkormányzati szakképzés-fejlesztési társulás 17 10,4 4815

ii. nonprofit gazdasági társulás  6  6,5 3668

iii. alapozó és szakképző évfolyam szétválasztása („küldő-fogadó”) 19  5,7 3849

iV. integrált intézmény („holland modell”)  8  5,6 2816

V. kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társulás 32 11,0 5087

Vi. megállapodással bővült tiszk  3 9,3 5077

Vii. önkormányzati társulás és nem önkormányzati nonprofit társa-

ság együttműködése

 0 0,0    0

összesen/átlag 85 8,8 4442

a hat modellt, bizonyos hasonló tulajdonságaik alapján, 

három csoportba vontuk össze: a) egy önkormányzati 

fenntartóhoz tartoznak (iii. és iV. modell), b) önkormány-

zati társulások (i. modell) vagy c) gazdasági társaságok 

(ii., V. és Vi. modell), amelyekben önkormányzati és nem 

önkormányzati intézmények egyaránt találhatók, esetleg 

csak az utóbbiak. ebben a besorolásban az alapadatok 

2. táblázatban látható módon alakulnak.
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a tiszk-ek intézményeibe járó diákok nagy hányada 

szakiskolás vagy szakközépiskolás, de tanítanak – eltérő 

arányban – gimnazistákat és speciális szakiskolásokat is 

(lásd 3. táblázat). az egy önkormányzati fenntartós – ál-

talában nagyvárosi – tiszk-ekben messze magasabb a 

szakközépiskolások aránya, mint a többiben, a szakisko-

lásokét több mint háromszorosan felülmúlja. az önkor-

mányzati társulások tiszk-jeiben, amelyekben megyei és 

városi fenntartásban lévő iskolák vannak, a szakközépis-

kolások alig vannak többen, mint a szakiskolások, viszont 

igen magas a gimnazisták aránya. 

2. táblázat. a tiszk-ek megoszlása összevont modellek szerint, a (tag)iskolák és a tanulók átlagos száma, 2010 

(db, illetve fő)

összevont modell tiszk-ek 

száma

(tag)iskolák 

átlagos száma

szakiskolás és 

szakközépiskolás diákok 

átlagos létszáma

egy önkormányzati fenntartó 27  5,7 3543

önkormányzati társulás 17 10,4 4815

gazdasági társaság 41 10,2 4878

összesen/átlag 85  8,8 4442

3. táblázat. a tiszk-ek intézményeinek egyes képzési programjaira* járó diákok aránya az összevont modellek szerint (%)

modell szakiskolások 

aránya

szakközép- 

iskolások 

aránya

speciális 

szakiskolások 

aránya

gimnazisták 

aránya

egy önkormányzati fenntartó 22,8 71,5 0,7 4,2

önkormányzati társulás 31,7 40,4 1,1 15,4

gazdasági társaság 24,9 52,4 0,4 12,9

átlag 25,6 56,1 0,6 10,6

* A felsőoktatásba járók számáról nincs adatunk, de a 19 felsőoktatási intézmény felsőfokú szakképzésein tanulók aránya összességében nem éri el a 2%-ot.

mindössze öt olyan tiszk van, amelybe egyetlen szak-

iskolás sem jár, csupán szakközépiskolások. a tiszk-ek 

15%-ában legfeljebb 10%, egyharmadában legfeljebb 22% 

a szakiskolások aránya, és csupán két olyan tiszk van, 

ahol ez a mutató meghaladja az 50%-ot. szakközépisko-

lások valamennyi tiszk-ben vannak, a legalacsonyabb 

arány 18%, de a tiszk-ek 60%-ában a diáklétszám több 

mint felét teszik ki, egyötödükben pedig a háromnegye-

dét. speciális szakiskolai feladatellátás csak a tiszk-ek 

kereken egyharmadában van, a diákok oldaláról közelítve, 

az ilyen képzésben részt vevő tanulók kevesebb mint fele 

jár olyan intézménybe, amely tiszk-hez tartozik. Hét olyan 

tiszk van, ahol a speciális szakiskolások aránya legalább 

3%, és egyetlen egy, ahol meghaladja a 10%-ot. a tiszk-

ek háromnegyedében van gimnáziumi feladatellátás. a 

gimnazisták aránya a tiszk-ek 18%-ában éri el a 20%-ot, 

és van egyetlen olyan tiszk, ahol az 50%-ot is megha-

ladja. a kollégisták aránya 6%, a három modell között e 

tekintetben nincs jelentős eltérés. a tiszk-ek negyedében 

egyetlen diák sem kollégista, egyharmadában arányuk 

legalább 8%, és három olyan tiszk van, ahol a tanulók 

20% fölötti arányban laknak kollégiumban. az iskolarend-

szerű felnőttoktatásban tanulók aránya összességében 

8,8%, hat tiszk kivételével mindenhol van felnőttoktatás 

is. a tiszk-ek felében legalább 5% az iskolarendszerű fel-

nőttoktatásban tanulók aránya, 12%-ában pedig a 20%-ot 

is eléri. (a piaci felnőttképzésről nincsen adatunk.)

a térségi integrált szakképző központok szervezé-

sére kidolgozott szabályozás egyáltalán nem garantálta, 

hogy a tiszk-be tömörülő intézmények egy térségből ke-

rülnek ki. az olyan formációk, mint az országos egyházi, 

az országos rendészeti vagy a duna–tisza–rába–kö-

rös, nevükben is dacolnak az eredeti szakpolitikai szán-
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dékkal. aligha tekinthető térséginek egy olyan, két iskolá-

ból álló alakulat, ahol az egyik intézmény Jászberényben, 

a másik tőle majdnem 200 kilométernyire, debrecenben 

van. számos más, nagyobb tiszk intézményei is több 

régióban működnek. Csak megszorítással tekinthetők 

térséginek azok a integrált szakképző központok is, ahol 

egy város iskoláiról van szó, hát még akkor, ha egy-egy 

nagyváros 3-4 tiszk-be szervezte intézményeit. némi-

képp ott is sérül a térségi elv, ahol a megyeszékhely in-

tézményeit fenntartójuk külön tartotta, és a megye többi, 

egymást nehezen megközelíthető kisvárosaiban működő 

iskolái pedig, külön társulásokat alkottak. Békés, Vas és 

somogy megye jól példázza az ilyen eseteket.

a tiszk-eket kategóriákba soroltuk a szerint is, 

hogy intézményeik milyen messze találhatóak egymástól 

(lásd 1. ábra). ez alapján egynegyedük nem tekinthető 

térségi szervezésűnek, továbbá ha a fent leírt eseteket 

is figyelembe vesszük, akkor majdnem minden második 

tiszk-nél sérül a térségi elv.

az egy városban található tiszk-ek kétharmadában csak 

a város mint fenntartó iskolái szerepelnek, egyharma-

dukban – például sopronban és szombathelyen – más 

fenntartókéi is. Ha a tiszk a megye határát átlépve terjed 

ki a régióra, vagy több régióban találhatók feladatellátási 

helyei, akkor már viszonylag ritka, az esetek egyharmadá-

ban fordul elő, hogy csak önkormányzati fenntartók alkos-

sák. másként fogalmazva, az önkormányzatok igyekeztek 

közeli városokkal társulni, a megyehatárt csak ritkán lép-

ték át, s többnyire kényszerből tették ezt, nem szabad vá-

lasztás alapján, bár az utóbbira is van példa. 

az egy városban található tiszk-ekben átlagosan hat 

iskola van (lásd 2. ábra), míg a többiben majdnem tíz. 

ugyanakkor fajlagosan a legtöbb iskola azon tiszk-

ekben van, amelyek egy megyében találhatóak. az is fon-

tos, hogy míg a legnagyobb területet lefedő tiszk-ekben 

– amelyekben az intézmények legalább három vagy két 

nem szomszédos régióban vannak – átlagosan 2993 diák 

tanul, egy iskolában átlagosan 275 fő, addig a vidéki vá-

rosi és fővárosi – a városhatáron nem túlnyúló – tiszk-

ekben átlagosan 3457, iskolánként 586 fő. ez jól mutatja a 

kisméretű, az átlagosnál gyakrabban nem önkormányzati 

fenntartású iskolák kényszerhelyzetét, nevezetesen: olyan 

társulásokat hoztak létre, amelyet sem ők, sem a szakpo-

litika nem preferált, de amelyek az adott szabályozás mel-

lett teljesen racionális döntést követően alakulhattak meg.   

a nem önkormányzati fenntartók (alapítványok, 

egyházak, egyesületek, kft-k stb.) a 2007. nyári törvény-

módosítás után még nehezebb döntési helyzetbe ke-

rültek, mint az önkormányzatok. ennek több oka volt. 

egyrészt a hét felkínált modell között csak kevés volt, 

amelyet számításba vehettek, bár a törvényhozók a szek-

torsemlegesség jegyében gondosan ügyeltek arra, hogy 

valamennyi fenntartónak legyen lehetősége tiszk-ek lét-

rehozására. a döntés folyamatát végigkísérő szakembe-

rek szerint ezért is lett olyan bonyolult a szabályozás, ami 

aztán a modellek sokféleségét, utóbb pedig hatásában a 

rendszer széttartását eredményezte. másrészt a legtöbb 

önkormányzat nem szívesen közösködött velük, számos 

város és megye még a tárgyalást is elutasította. részben 

1. ábra. a tiszk-ek megoszlása a térségi elv érvényesülése szerint (db)

minden intézmény egy városban van 

(nem Budapesten)

minden intézmény Budapesten van

minden intézmény egy megyében van

minden intézmény egy 

régióban van

az intézmények két 

szomszédos régióban vannak

az intézmények legalább három vagy két 

nem szomszédos régióban vannak
15

15

22

11

8

15
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versenytársaknak tekintve őket, részben bizalmatlanság-

ból, részben azon racionális megfontolás alapján, hogy 

a közösködés a nem önkormányzatiakkal kizárta annak 

lehetőségét, hogy a sokak által preferált – mert megszo-

kott – önkormányzati társulási formát alkalmazzanak. Így 

a legtöbb nem önkormányzati fenntartó csak ugyanebből 

a szektorból kereshetett partnert, ott is korlátozottan, hi-

szen például az egymáshoz közeli egyházi és alapítványú 

fenntartású iskolák ritkán alkottak közös tiszk-et. a po-

tenciális partnerek, amelyek a szakképzésnek csak kis 

hányadát működtetik, ebben a fenntartói körben terüle-

tileg szétszórtan helyezkednek el, nagyon eltérő értékek, 

célok és prioritások mentén működnek. meg kell azonban 

jegyezni, hogy éppen ez a sokszínűség adja létjogosultsá-

gukat, hiszen az igények kielégítésének nagyobb lefedett-

ségét biztosítják, miközben olyan értékeket tudnak kínálni, 

amelyekre az önkormányzati szféra kevéssé alkalmas. Vé-

gül alakult néhány olyan tiszk, amelyben kizárólag nem 

önkormányzati fenntartású intézmények vannak, illetve 

olyanok is szép számmal, amelyekbe önkormányzati és 

nem önkormányzati iskolák is kerültek. ezek egyik tipikus 

esete, ahol az önkormányzati tárgyalások során kimaradt, 

hoppon maradt intézmények csatlakoztak valahova (bár-

hova), illetve jó néhány esetben az önkormányzatok va-

lamilyen megfontolásból mégis meghívták, bevették nem 

önkormányzati fenntartású társaikat (lásd 4. táblázat).

minden 

intézmény egy 

városban van 

(nem Budapesten)

minden 

intézmény 

Budapesten 

van

minden 

intézmény 

egy megyében 

van

minden 

intézmény 

egy régióban 

van

az intézmények 

két szomszédos 

régióban 

vannak

az intézmények 

legalább három 

vagy két nem 

szomszédos 

régióban vannak

2. ábra. a tiszk-ek iskoláinak száma a térségi elvre épülő kategóriákban

5,9

12

10

8

6

4

2

0

5,9

11,2

9,6

7,8

10,9

4. táblázat. a tiszk-ek megoszlása fenntartó szerint (db) és az ott tanuló diákok aránya (%)

Fenntartó a tiszk-ek száma a tiszk-ek aránya diákok aránya

Csak állami-önkormányzati (egy vagy 

több)

50 58,1 58,4

állami-önkormányzati és egyéb is 25 29,1 34,7

Csak egyéb 11 12,8  6,9

összesen/átlag 86 100,0 100,0

a kizárólag nem önkormányzati fenntartók által létrehozott 

tiszk-ekben fajlagosan lényegesen kevesebben – alig több 

mint fele annyian – tanulnak, mint a tisztán állami-önkormány-

zati fenntartók által létrehozottakban. a vegyes, részben ön-

kormányzati, részben egyéb fenntartók intézményeiből álló 

25 tiszk-ben 269 iskola van, ezek kereken kétharmada (178) 

állami-önkormányzati fenntartásban van, egyharmada (91) 

egyéb fenntartó iskolája. itt is érvényes, hogy az állami-ön-
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kormányzati iskolák nagyobbak, így ebbe az intézményi kör-

be jár a diákok 77%-a8. a vegyes fenntartású tiszk-ekben 

vannak olyanok, ahol az önkormányzati iskolák erős túlsúly-

ban vannak, de ennek fordítottja is előfordul, amikor az egyéb 

fenntartói körbe került be egy-egy önkormányzati intézmény. 

Bár az egyéb fenntartók intézményei a tiszk-ekben található 

szakképző intézmények több mint egynegyedét teszik ki, az 

ott tanuló diákok aránya alig egyötöd (lásd 3. ábra). az egyéb 

fenntartású középfokú szakképző intézmények mintegy egy-

harmada maradt kívül a tiszk-eken, ezen intézményi körbe 

további mintegy 20 ezer diák jár.

a különböző fenntartói kategóriákkal jellemezhető 

tiszk-ek nem azonos arányban képviseltetik magukat a 

térségi elv alapján általunk kialakított kategóriáiban (lásd 

4. ábra). az egy városra korlátozódó tiszk-ek között pél-

dául sok a vegyes fenntartású, ami mutatja, hogy néhány 

helyen a városi önkormányzat befogadta a nem önkor-

mányzati intézményeket is. összességében az látható, 

hogy a térségi elv a vegyes és egyéb fenntartású tiszk-

ekben kevésbé érvényesül, a tisztán állami-önkormány-

zati fenntartásúakban jobban, de ezekben sem messze 

nem teljes körűen.

diákok aránya

iskolák aránya

állami-önkormányzati egyéb

80,8 19,2

72,4 27,6

3. ábra. az iskolák és a tanulók aránya a tiszk-ekben fenntartó szerint (%)

Megjegyzés: Az intézménybe járó összes diák alapján, beleértve például a gimnazistákat is. Minthogy utóbbiak az egyéb fenntartók iskoláiban valamivel többen vannak, így az egyéb 
fenntartók intézményeibe járó szakképzésben résztvevők aránya valamivel alacsonyabb.

8 Az intézmények összes tanulójával tudtunk számolni, amelyben például a gimnazisták is benne vannak, így az adat a szakképzésbe járókra nem pontos, de a megadott értéktől 
lényegesen nem tér el.

4. ábra. a térségi elv érvényesülése fenntartók szerint (%)

minden intézmény egy városban van 

(nem Budapesten)

minden intézmény Budapesten van

minden intézmény egy megyében van

minden intézmény egy régióban van

az intézmények két szomszédos 

régióban vannak

az intézmények legalább három vagy két 

nem szomszédos régióban vannak

összes tiszk

Csak állami-önkormányzati

0 4020 60 80 100

állami-önkormányzati és egyéb is Csak egyéb



15

a különböző típusú fenntartók által dominált tiszk-ek prog-

ramtípus szerinti tanulói összetétele is markánsan eltérő (lásd 

5. ábra). az állami-önkormányzati működtetésűekben legma-

gasabb a szakiskolás tanulók aránya, ugyanakkor a gimna-

zistáké és az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő-

ké a legalacsonyabb. a szakközépiskolások relatíve kisebb 

aránya a vegyes fenntartói kör által létrehozott tiszk-ekre 

jellemző, de itt is nagyjából a diákok fele szakközépiskolás. 

InTézményvezeTők.a.TIszk-ekről.
(kérdőÍVes Felmérés alapJán)

a válaszoló szakiskolák és szakközépiskolák döntő há-

nyada, 92%-a valamelyik tiszk-hez tartozik, a kérdőívet 

visszaküldő speciális szakiskoláknak azonban csak pon-

tosan a fele. ez utóbbiak akkor is jogosultak szakképzési 

hozzájárulás fogadására, ha nem tagjai térségi integrált 

szakképző központoknak. a legtöbb speciális szakiskola 

már a tiszk megalakulásakor tagja lett a társulásnak/

társaságnak, de néhány intézményt már a tiszk meg-

alakulása után „vitt be” a fenntartója a tiszk-be. az utó-

lagos csatlakozásra általában praktikus megfontolások 

alapján került sor, olykor például a tiszk-ek támop-os 

pályázatai egyes indikátorainak a könnyebb teljesítése 

érdekében.

az intézményvezetőktől megkérdeztük, hogy mű-

ködésük a tiszk keretében intézményük számára inkább 

kedvező vagy kedvezőtlen. a válaszok nagyjából fele-fele 

arányban oszlottak meg (lásd 6. ábra), igaz ez a kisebb és na-

gyobb intézményekre, az állami és önkormányzati, valamint 

az egyéb fenntartásúakra is. Csupán azok a szakközépis-

kolák viszonyultak enyhén negatívabban a tiszk-tagsághoz, 

ahol az intézményben nincs szakiskolai feladatellátási hely. 
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5. ábra. a tanulók programtípus és fenntartók szerinti megoszlása (%)

6. ábra. az intézményvezetők vélekedése a tiszk keretében működésről, programtípusonként (%)
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Bár nem az intézményvezetők dönthettek a tiszk-

hez tartozásról, a már tagok igazgatói közül sokan ösz-

szességében előnyösnek remélik a tiszk-en belüli létet. 

akik viszont nincsenek (még?) tiszk-ben, azok elsöprő 

többsége ódzkodik egy ilyen fejleménytől, és intézménye 

számára a kívül maradást előnyösebbnek gondolja. nem 

szabad elfelejteni, hogy a tiszk-en kívül maradt (kívül re-

kedt?) intézmények között sok a speciális szakiskola, a 

művészeti szakképzést folytató, van néhány egészségügyi 

szakközépiskola is, illetve azt sem, hogy a gimnáziumi és/

vagy általános iskolai feladatellátás mellett a szakképzés 

sokszor csak kis létszámot érint a kimaradó intézmények-

ben. számukra a tiszk idegen közeg, amelyben érdeke-

ik sérülhetnek, és amelytől kevés hasznot remélhetnek. 

a tiszk-tagsággal kapcsolatos fenntartások további felté-

telezett oka, hogy egy integrált intézményhez tartozás min-

dig csökkenti az iskola autonómiáját. ez a speciális profilú 

intézményeket különösen fenyegeti, és félő, hogy esetük-

ben a csatlakozás például a speciális szakiskola olyan – je-

lenleg kedvező – mutatóinak az átlag felé mozdulását, azaz 

romlását eredményezné, mint az átlagos osztálylétszám 

vagy az egy pedagógusra jutó diákok száma. ami a tanu-

lók számára előnyös lehet a tiszk-ben, a szakiskolák és 

a speciális szakiskolák közötti, mindkét irányú átjárás, ami 

természetesen szabályozási változtatást is igényelne.

nemcsak abban megosztottak az igazgatók, hogy 

saját intézményük számára előnyös-e a tiszk keretében 

való működés, hanem az egész szakképzési rendszer 

szempontjából is körülbelül ugyanannyian ítélik meg po-

zitívan és negatívan (lásd 7. ábra). érdekes, hogy éppen a 

legkevésbé érintettek, a speciális szakiskolák vélekednek 

a legpozitívabban a tiszkesedésnek a szakképzés egé-

szére gyakorolt hatásáról, talán éppen azért, mert a re-

álfolyamatoktól távolabb vannak, válaszuk így inkább elvi, 

mint tapasztalati alapon áll. amíg az állami-önkormány-

zati fenntartású iskoláknak kereken fele látja pozitívnak a 

tiszkesedést a szakképzés egésze szempontjából, addig 

az egyéb (alapítványi, egyházi stb.) fenntartásúaknak csak 

39%-a. akik nem tiszk-tagok, azoknak háromnegyede 

szkeptikus az előnyöket illetően. minél több szakiskolás 

(és minél kevesebb szakközépiskolás) diák tanul az in-

tézményben, annál valószínűbb, hogy vezetője pozitívan 

viszonyul a tiszkesedéshez, talán mert a rendszer a re-

gionális képzési és fejlesztési bizottságok döntései révén 

elsősorban a fizikai munkákra irányuló szakképzésnek 

kedvez. összességében elmondhatjuk, hogy az intéz-

ményeket tiszk-ekbe szervező szakképzés-politika, leg-

alábbis annak megvalósulása erősen megosztja az intéz-

ményvezetőket. 

7. ábra. az intézményvezetők válaszainak megoszlása programtípus szerint arról, hogy a szakképző intézmények tiszk-

ekbe tömörülése a magyar szakképzés számára várhatóan inkább előnyös vagy hátrányos lesz (%)

szakközépiskola

szakiskola
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nem meglepő, hogy a tiszkesedésről alkotott azon igaz-

gatói vélemények, melyek a saját iskolájukra, illetve a 

szakképzés egészére vonatkoznak, erősen összefügge-

nek (lásd 8. ábra). ugyanakkor figyelemre méltó, hogy 

a válaszadók közel negyede annak ellenére gondolja a 

tiszk-rendszert kedvezőtlennek a szakképzés egésze 

szempontjából, hogy közben intézménye ennek előnyeit 

élvezi, és ez fordítva is igaz (hasonló arányban gondolják 

a tiszkesedést a vezetők előnyösnek a szakképzés rend-

szerének egésze szempontjából, miközben az iskolájuk 

számára hátrányos).
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a szakképző intézmények tiszk-ekbe szervezésére 

azért került sor, mert egészen 2009–2010-ig nem volt 

esély kétharmados törvények – például az önkormány-

zati törvény – módosítására, a puhább eszközök, mint 

például a fenntartói egyeztetések párhuzamos képzések 

megszüntetéséről pedig nem vezettek eredményre. a 

térségi elvet érvényesíteni kívánó tiszk-rendszer tehát 

bizonyos értelemben egy területi szakképzés-irányítás 

helyett jött létre, kényszerből, kreatívan igazodva a politi-

kai realitáshoz. Úgy tűnik azonban, hogy a megyei szak-

képzésszervezés és -irányítás többek (57,3%) számára 

volna támogatható, mint a jelenlegi tiszk-rendszer (lásd 

9. ábra). ez az álláspont független az intézmény méreté-

től, feladatellátási helyei számától, fenntartójától, csupán 

azzal van összefüggésben, hogy az intézmény tagja-e 

egy tiszk-nek. a tiszk-en kívüliek még sokkal nagyobb 

arányban támogatnának egy megyei szintű szakképzés-

szervezést.

számunkra inkább kedvező

számunkra inkább kedvezőtlen
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a rendszer számára inkább hátrányosa rendszer számára inkább előnyős

77 23

22,5 77,5

8. ábra. a tiszk keretében való működésről alkotott intézményvezetői vélemények megoszlása a saját iskolára, illetve a 

magyar szakképzés egészére vonatkoztatva (%)

9. ábra. az igazgatói vélemények megoszlása arról, hogy a tiszk-ek helyett át kellene térni a megyei szintű szakkép-

zésszervezésre és -irányításra (%)
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a regionális fejlesztési és képzési bizottságok a tiszke sedés 

folyamatának kulcsszereplői. döntéseiknek a tiszk- 

ek alá kell vessék magukat, vagy szankciókra számíthat-

nak. az ún. irány-arány döntések, amelyek az egyes szak-

mák, szakirányok beiskolázási mértékének támogatásáról 

szólnak, az iskolák közel 30%-át előnyösen, egy hasonló 

nagyságú részét hátrányosan érintik, a relatív többség 

számára pedig közömbösek (lásd 10. ábra). minél több 

szakiskolás jár az intézménybe, és minél nagyobb a diá-

kok összlétszáma, annál valószínűbb, hogy az rFkB dön-

tését előnyösnek minősíti a vezetés. a nem önkormány-

zati fenntartású intézmények csak fele akkora arányban 

nyilatkozták, hogy számukra előnyös az rFkB döntése, 

minthogy ez az intézményi kör a lakosság körében nép-

szerűbb, és az rFkB-k által inkább visszaszorítani kívánt 

szakmákban kínál nagyobb arányban képzést.
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az egyes régiók fejlesztési és képzési bizottságai eltérő 

stílusban hozták meg döntéseiket, és az iskolák is nagyon 

eltérő arányban jelezték, hogy az számukra előnyös vagy 

hátrányos (lásd 11. ábra). a nyugat- és közép-dunántú-

li, valamint a két alföldi régió döntései okozták a legtöbb 

gondot az intézményeknek, míg közép-magyarországon 

és a dél-dunántúlon kétharmadukat közömbösen hagy-

ták azok.

szakiskola

szakközépiskola
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10. ábra. az intézményvezetői válaszok megoszlása programtípus szerint arra a kérdésre, hogyan érintették őket az 

rFkB-k 2009-es döntései (%)
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Csupán a válaszolók 3%-a értett teljes mértékben egyet 

azzal az állítással, hogy „az rFkB-k döntései nyomán  a 

szakképzés jobban meg fog felelni a munkaerőpiac igé-

nyeinek”, és csak egy relatív kisebbség hajlik arra, hogy 

ez az állítás inkább igaz, mint a tagadása (lásd 12. ábra). 

minden intézményi körben kevesebben ítélik a munkaerő-

piachoz hangolás szempontjából pozitívnak az rFkB-k 

tevékenységét, mint amennyien bizalmatlanok ezzel kap-

csolatban. a legnegatívabb véleményt a nem önkormány-

zati iskolák vezetői nyilvánították ki. 

11. ábra. az rFkB-k 2009-es döntései intézményvezetői megítélése régiónként (%)
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12. ábra. az intézményvezetői vélemények megoszlása arról az állításról, hogy az rFkB-k döntései nyomán a szakkép-

zés jobban meg fog felelni a munkaerőpiac igényeinek (%)

egyáltalán nem igaz

inkább nem igaz

inkább igaz
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Valószínűsítettük, hogy aki számára előnyösek az rFkB-k 

döntései, azok összességében is pozitívabban ítélik meg 

a szerepüket a munkaerő-piaci harmonizáció szempontjá-

ból. Így is van (lásd 13. ábra). ami azonban figyelemre mél-

tó, hogy az igazgatók azon relatív többségéből, akik szá-

mára a döntések közömbösek voltak, sokkal kevesebben 

jelezték, hogy szerintük az rFkB döntései nyomán a szak-

képzés jobban meg fog felelni a munkaerőpiac igényeinek, 

mint ahányan nem értenek egyet ezzel az állítással. ez 

az adat mutatja legpontosabban az rFkB-k legitimációs 

deficitjét, a működésük iránt megnyilvánuló bizalomhi-

ányt, amely – empirikusan igazolhatóan – nem alaptalan. 

a szakképzési igazgatók többsége jelenleg úgy látja, hogy 

az rFkB-k vagy nem szakmai alapon hozzák meg dönté-

seiket (mert erre összetételük, szakértelműk alapján nem 

is képesek, vagy más érdekek érvényesülnek), vagy úgy, 

hogy ez a döntési mechanizmus eleve elhibázott, mert 

nem vezet a strukturális munkaerőhiány csökkenéséhez.

13. ábra. az intézményvezetők véleménye arról, hogy az rFkB-k segítik-e a képzés és a munkaerőpiac harmonizációját 

aszerint, hogy milyennek ítélték az rFkB-k 2009-es döntéseit magukra nézve (%)
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vezeTők.a.TIszk-ekről.
(az interJÚs tapasztalatok összegzése)

a.megalakulás.mInT.kényszer

az aktuális helyzet mindig jobban érthető, ha megértjük 

annak gyökereit. az interjúk egyik leggyakrabban hasz-

nált kifejezése a kényszer szó volt, ami jól jellemzi az intéz-

ményvezetők első benyomását a tiszk-ekkel kapcsolat-

ban. legtöbben már a megalakulást úgy élték meg, mint 

egy fejük felett zajló folyamatot, amelyre kevés hatásuk 

volt. Úgy érzik, nekik nem osztottak lapot a történet ele-

jén. politikai erők határozták meg a tiszk-ek összetételét 

és a választott modellt, a szakmai szempontok háttérbe 

szorultak. 

az intézményeket a kezdeti, döntés-előkészítő fo-

lyamatokba kevéssé vonták be, és jellemzően még véle-

ményezési jogkört sem kaptak saját jövőjükkel kapcso-

latban. a tiszk-ekre ennek megfelelően általában mint 

kényszerképződményekre gondolnak a szereplők, ami 

egyben tény is, hiszen a szakpolitika szándékosan hozott 

létre olyan körülményeket, amikor kevesek számára volt 

racionális lehetőség kimaradni a tiszk-ekből. a követke-

ző megfogalmazás jól mutatja ezt az attitűdöt: „Az iskolák-

nak nem volt szükségük a TISZK-ekre.”

nagyfokú bizonytalanságról is árulkodik az intéz-

ményvezetők tiszk-ekhez kapcsolódó alapélménye, hi-

szen nem is tudják róla pontosan, hogy micsoda, ahogy 

azt sem, mivé növi ki magát. ez még akkor is alapvető 

benyomás, ha menet közben a tiszk-lét számos előnyt, 

például többletforrást biztosít, és pozitív élményeket is 

eredményez. a következő idézett interjúalany szerint az 

alulról jövő, szerves fejlődés lett volna az ideális, amelynek 

felülről csak a kereteit teremtik meg, valamint az együtt-

működést segítik elő anélkül, hogy kötelezően előírnák 

azt. a kötelező egyesüléssel kapcsolatos kényszerpályák 

ráadásul rossz történelmi emlékeket is felidéztek: 

„- Ez olyan, mint a téeszesítés volt annak idején – 

mindenki be a téeszbe – jó vagy rossz, senki nem dönt-

hette el. Hát akkor miről beszélünk? […] Az a véleményem, 

hogy ez a TISZK-rendszer akkor jó, ha valóban azok az 

iskolák találják meg egymást, akik szeretnének együttmű-

ködni. Tehát alulról szerveződjön ez az egész dolog. Lehet 

fölülről azt mondani, hogy igen, lehetőséget adunk, kere-

tet adunk, segítjük a munkát, ötleteket adunk stb., és aki 

akar, az lépjen be, az keresse meg magának a partnert. 

Így szerintem működőképesebb lenne. 

– Ezt akkor az iskolák Ön szerint kényszerként élik 

meg?

– Hát hogyne! Miért, amikor a téeszbe be kellett 

lépni…!?”

Bár a kényszer motívuma majdnem minden interjú-

ban tetten érhető, érdemes kiemelni, hogy ez sok esetben 

csak a múltra vonatkozik, azóta a történések pozitívabbra 

hangolták a hozzáállást. több intézményvezető számolt be 

arról, hogy a kezdeti ellenérzések dacára már érzékel po-

zitívumokat is, például ha „jó a társaság”, ha ez előnyök is 

érzékelhetők, mint ahogyan azt az alábbi idézet is mutatja. 

„A TISZK megalakulását egyébként egy kicsit 

kényszernek éreztük, megmondom őszintén, de így utólag 

nem bánjuk, mert egy jó társaságba kerültünk. Én koráb-

ban már meglátogattam egy pár TISZK-et, megnéztem 

egy pár modellt, rengeteg igazgatóval beszéltem. Van-

nak jól, kevésbé jól, és nagyon rosszul működő TISZK-ek. 

A mienk az azért jó, mert ha van egy feladat, akkor mi azo-

kat egy értekezleten szétosztjuk, meghúzzuk a határidőt, 

addigra mindenki megcsinálja a dolgát, és akkor minden 

teljesen jól működik.”

egy másik intézményvezető a következőképpen 

fejezte ki lényegében ugyanezt:

„Ugyanakkor az, ha valakit belekényszerítenek va-

lamibe, az általában nem szokott tetszeni, nekünk sem tet-

szett ez a TISZK, de úgy voltunk vele, hogy ha már benne 

vagyunk, akkor csináljuk már jól, érezzük már jól magun-

kat benne. Csináljunk közös programokat, és működjünk 

együtt.”

az, hogy ez működhetett, a sokszor tízmilliárdos tá-

mogatásnak köszönhető. a fejlesztést szemmel láthatóvá 

és kézzel foghatóvá tevő beruházásokon túl az is elfoga-

dóbbá hangolta a hozzáállást, hogy az együttműködést az 
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első egy-két évben a támop-pályázatok révén a tiszk-ek 

döntő többségénél bőkezűen megfinanszírozták. adottak 

voltak annak a feltételei, hogy az intézmények menedzs-

mentje és kulcsszereplői sokszor találkozzanak, gondola-

taikat, közös jövőjüket illetően összecsiszolódjanak. e  fi-

nanszírozások megteremtették a lehetőséget számos olyan 

egységes folyamat (beiskolázás, marketing, minőségbizto-

sítás) kiépítésére és közös szolgáltatás (például pályaori-

entáció, hátránykezelés) fejlesztésére, közös stratégia és 

vezetői információs rendszer létrehozására, amelyre e for-

rások nélkül nem lett volna mód. ezt a többség értékeli, ha 

hatékonyságát nem ritkán meg is kérdőjelezi.

előnyök.és.háTrányok

a megkérdezett iskolaigazgatók szinte valamennyien elő-

nyökről és hátrányokról egyaránt beszámoltak. a pozitívu-

mok és negatívumok intézményvezetői mérlegelését, a fő 

előnyöket és hátrányokat tömören foglalja össze a követ-

kező idézet: 

„Jobban tartottunk a TISZK-től, de mondjuk óriá-

si adminisztrációt és időigényt jelent, bár most az utóbbi 

időben már nem annyira, nyilván ez is lehet az, hogy a 

beinduláshoz kellett főként. Szakmailag meg konzultáció-

ban meg sok segítséget jelent, tehát azért jó az, hogy van 

rendszeresen fórum, ahol találkozunk és beszélgetünk.”

az érzékelt előnyök és hátrányok kapcsán az intéz-

ményvezetői válaszok egy jó része a „se túl nagy hátrány, 

se igazából nem előny” formulával írhatóak le – egyelőre. 

szinte mindegyik interjúalany az adminisztráció megnöve-

kedését említette hátrányként, amely finanszírozás nélküli 

többletmunkát, esetenként kapacitáskiesést jelent az is-

kola életében. előnyként elsősorban az együttműködést 

említik, amely ugyan „kikényszerített együttműködés”, de 

jobb esetben az iskolákat a közös jövőkép kialakítása felé 

terelheti. mindezt persze érdemes fenntartásokkal kezel-

ni, hiszen az együttműködés foka és minősége egyrészt 

erősen modellfüggő, másrészt befolyásolja a helyi helyzet, 

a szereplők személyisége és előtörténete.  az együttmű-

ködés kényszerének jelenségét az egyik iskolaigazgató 

így jellemezte:

„Az előnyök közé sorolnám még azt is, hogy 

együttműködésre kényszerít iskolákat, mert ezt is meg kell 

tanulni. Ha pedig mi ezt az együttműködést ki tudjuk alakí-

tani, meg tudunk egyezni, akkor kialakul egy olyan képzési 

struktúra, ami stabilnak tűnik, és hosszú távon túlélésre 

ad lehetőséget. […] A hátránya az egyértelműen az admi-

nisztrációs rész. Sokkal több papírmunkával és elfoglalt-

sággal jár. Én nem nézem a fizetésemet, de nekem mindez 

eddig nem volt munkám. Most ez nekem ugyanúgy mun-

kám, de a fizetésem egy fillérrel sem nőtt”. 

egy másik említett előny, amely több interjúban 

felmerült, az intézmény nyitottabbá válása. ahogyan min-

den speciális cél ellátására létrejött intézmény, az iskolák 

is hajlamosak egy sajátos belső logikát és működést ki-

alakítani a feladataik ellátása során felmerülő problémák 

megoldására. ez feltételezi, hogy zárt rendszerként mű-

ködnek, ezért minden, ami ezt a zártságot oldani tudja, 

új elveket, gondolatokat, gyakorlatokat enged be a rend-

szerzsilipen, felfogható pozitívumként.

„Egy újabb fontos szegmense az iskolai életnek 

maga a TISZK. Többletfeladatot jelent, de egyfajta kite-

kintést, egyfajta hidat. Még egyszer mondom: jobb, hogy 

nem vagyunk itt bezárva és elszigetelve, hanem tartozunk 

valakihez, valakikhez. Ez nagyon jó.”

természetesen megjelent az érzékelt előnyök kö-

zött a pályázati részvétel lehetősége is, amivel azonban 

eltérő módon tudnak élni, illetve amelyből eltérő mérték-

ben tudnak profitálni a különböző tiszk-tagok. az ösz-

szes felsorolt előny ellenére a kényszer tudatának negatív 

alaphangulata még erősen jelen van az interjúalanyok vá-

laszaiban. a „ha már így alakult, tegyük meg, amit lehet” 

hozzáállás jellemző. az előnyök és hátrányok egyenlege 

nehezen megvonható, hiszen nagyon különböző dolgok-

ról van szó. ez persze azt is jelenti, ha választani lehe-

tett volna, aligha döntenek az intézmények az önállóság 

feladása mellett, hiszen az intézményi autonómia – mo-

dellenként és a helyi történések függvényében változó – 

csorbulása, az ügyek elintézésének nehezebbé válása a 

nagy többség hátrány élménye.

„A TISZK-nek van egy előnyös része, pályázato-

kon részt venni, de ha választani lehet, hogy kimaradunk 

a TISZK-ből, és csináljuk a saját dolgainkat, és ugyanúgy 

pályázhatnánk, ugyanúgy kaphatnánk a szakképzési tá-

mogatást, akkor sokkal gördülékenyebben, egyszerűb-

ben, a helyhez sokkal jobban igazodva tudnánk ezeket a 

dolgokat megoldani. Így most közbe van iktatva egy lép-

cső, ami nem biztos, hogy hátrányos, de nem is előnyös.”
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Hogy az autonómia egy integrációs folyamat során 

csökken, magától értetődő, de hogy milyen konkrét ve-

szélyeket érzékelnek az iskolák, azt mutatja a következő 

idézet:

„[…] ami az iskolák kezdeményezésére kerül be-

gyűjtésre azt 100%-ban visszaadtuk az intézményeknek, 

ami a TISZK-menedzsment kezdeményezésére, annak fel-

használásáról a társulási tanács dönt. A cél az lenne, hogy 

minél több, tehát a begyűjtött pénzeknek több százalékát 

tartsuk bent, közös fejlesztéseket végezzünk, mert hiszen 

ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy ne szétap-

rózzuk a pénzeket, hanem nagyobb fejlesztéseket együtt, 

közös fejlesztési terv mentén. […] 

– És ezzel kapcsolatban mi a gond? Az intézményi 

autonómia?

– Persze, mindenki azt mondja, ha ő gyűjtötte a 

pénzt, akkor az az övé, és milyen garancia van arra, hogy-

ha mi most az egyik intézményben például fejlesztést 

végzünk, a következő évben náluk végzünk fejlesztést? Mi 

van, ha elfogy a pénz, vagy változik a törvény?” 

az előnyök és hátrányok megítélése terén bizony-

talanság uralkodik, hiszen a tiszk-rendszer további ala-

kulása is ködbe vész. Jó, persze, kell, de csak akkor, ha 

megfelelően menedzselik. 

„Legyen TISZK, de a fenntarthatóságát erősen 

meg tudom kérdőjelezni. És ez ahhoz vezethet, hogy el-

korcsosul. Mint sok minden az oktatásban, amit behoz-

nak, és utána nem finanszírozzák, rutinná válik és eltűnik. 

Már láttam néhány reformot eltűnni.”

egy másik vezető más megfogalmazásában: 

„Nekem az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 20 év-

ben a változtatások nyomán mindig született valami új a 

szakképzésben, csak soha nem neveltük fel.” 

a.TIszk.mInT.személyTelen.szervezeT

mint a fentiek mutatják, a közösségi feloldódás „egzisz-

tenciális szorongása” sok intézményvezetőt jellemzett. 

láthatóvá vált egy további szempont is: számos igazgató 

kifejezte abbéli aggodalmát, hogy nem jó mamutszerve-

zeteket kialakítani, mert „elvész benne a gyerek”. 

„Van valamilyen alapja az egész tiszkesedésnek, 

de ilyet kimondani, hogy akkor jogosult szakképzésre egy 

intézmény, ha minimum 1500 fős, és ezt különböző he-

lyekről kell összeszedni, az mindenképpen ilyen gyár jel-

legű lesz és személytelen. Amit nyer valahol, azt elveszíti 

az iskola, azért, mert ez személyesség nélkül nem megy.”

érdemes megemlíteni, hogy Hollandiában szintén 

megtapasztalták az intézmények fúzióját követően, hogy 

a személyesség – az iskolák magától értetődően szüksé-

ges tulajdonsága – háttérbe szorul. Ha 1-2 ezer munkavál-

lalót és 10-20 ezer diákot irányító központi menedzsment 

határozza meg a reálfolyamatokat, akkor a pedagógiai ha-

tást létrehozó személyesség csak a helyi – tagintézményi, 

pedagógusi, oktatásszervezési – autonómia növelésével 

biztosítható.

különösen fontos ez a szakiskolákban, ahol a ta-

nulók jelentős része alulmotivált, és többszörösen hátrá-

nyos helyzetű családokból érkezik. ahhoz, hogy számukra 

biztosítani lehessen a megfelelő „úttartását”, minimalizál-

ni tudják a „kisodródás” kockázatát, a személyesség, a 

közvetlen példán keresztüli tanítás, a nevelés és az ér-

tékmutatás pedagógiai feladatai elengedhetetlenek. egy 

nagyobb intézményben ez lehetetlen, mert bár elképzel-

hető, hogy korszerűbb technológiákkal, jobb körülmények 

között oktatják a tanulókat, de a nevelés és a motiválás 

pedagógiai funkciói háttérbe szorulnak. Ha a közvetlen fel-

ügyelet, a kontroll és a családias légkör elvész, akkor az a 

diákok jelentős részének lemorzsolódásához vezethet, és 

nagymértékben ronthatja az egyéb – az intézmények szo-

rosabb együttműködésből fakadó – előnyök megítélését. 

„Tudjuk, szakiskolába beiratkozott tanulók és szü-

leik alulmotiváltak, szociokulturális hátrányokkal rendel-

keznek, kötelességtudatuk nem fejlett. Ezeknek a tanu-

lóknak állandó felügyeletre, kontrollra, odafigyelésre van 

szükségük, ezért nem előnyös nagy, mamut intézménye-

ket sem létrehozni, mert ott megszűnik a családias lég-

kör, elveszik a gyerek. Az ilyen típusú iskolákban a peda-

gógusnak nagyon meghatározó a szerepe. Kiscsoportos 

foglalkozásokra van szükség, egyéni fejlesztésre, egyéni 

foglalkozásra.”

természetesen a személyesség nemcsak a hát-

rányos helyzetű fiataloknál nélkülözhetetlen a pedagógiai 

folyamatban, hanem mindenhol fontos, de ennél a tanulói 

körnél hiánya különösen nagy kockázattal jár.
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„Én gyerekgyáraknak nevezném, ha ezek így meg-

valósultak volna. Tanáremberként az a véleményem, hogy 

a tinédzser korosztállyal nagyon is személyközpontúan 

kell foglalkozni, és nem úgy, hogy egy TISZK-be tartozik, 

mondjuk kétezer gyerek, a tanár bejön, nem tud róla sem-

mit, csak azt a munkafolyamatot megtanítja neki, és kész, 

mehet tovább. A jó tanár nézetem szerint nemcsak oktat, 

hanem nevel is. A TISZK ezt nem teszi lehetővé, ha jól 

működik. Szerencsére nem működnek jól.”

egymásTól.TávolI.InTézmények.szakmaI.

együTTműködésI.leheTőségeI.és.korláTaI

láttuk, hogy olykor egy városban található iskolák alkot-

nak tiszk-et, de sokkal gyakrabban egymástól távol lévő-

ek együttműködését, „integrációját” kívánja meg a tiszk-

hez tartozás. kíváncsiak voltunk, mennyire képesek a 

nem területi alapon szerveződött tiszk-ek a tényleges 

együttműködésre. mennyire lehet egyáltalán – a tagintéz-

ményeknek számos szolgáltatást nyújtó – központja egy 

több régiót, akár az egész országot lefedő szervezetnek? 

mit hátráltat a távolság, és esetleg mit segít elő?

elég egyértelmű, hogy az alapkoncepció, amelyet 

maga a tiszk elnevezés is sugall az, hogy térségi ala-

pon szerveződött szakképző központok jöjjenek létre, 

amelyek szakmai alapon megosztanak, koordinálnak bi-

zonyos feladatokat. ez a koncepció nincs összhangban 

a nem térségi szerveződéssel. azoknál a tiszk-eknél, 

ahol nagyobb távolságok vannak az intézmények között, 

a pedagógus-továbbképzések kivételével kevés lehető-

ség van komolyabb szakmai együttműködésre, hiszen 

a virtuális együttműködés kultúrája még igen kiforratlan. 

a tanárok vagy akár a diákok utaztatása az intézmények 

között, vagy a tanműhelyek, eszközök kapacitásának jobb 

kihasználása a kezdetektől jelen volt a tervekben. a felszí-

nes együttműködésről tanúskodik az alábbi idézet:

„Vannak közös rendezvényeink, ahova minden-

kit meghívunk. Ez tipikusan, és leggyakrabban valami 

továbbképzés vagy éppen projektindító vagy- záró érte-

kezlet. Legutóbb egy ilyennek mi adtunk helyet. Elvittük 

a művelődési házba, ott tudunk parkírozót biztosítani. Ha 

Budapesten van ugyanez, akkor az már gond, hogy hova 

teszi az ember az autóját. […] Más vonatkozásban, amiben 

még lehetne együttműködni, az leginkább ilyen diákok 

ide-oda mozgatása, de ez nem megy.”

Hozzá kell tennünk, hogy a diákok „mozgatása” 

és a tanárok együttműködése még az egy városra kon-

centrálódó tiszk-ekben is inkább csak a tervek szintjén 

létezik, vagy kezdeti stádiumban van. ettől függetlenül 

a nem térségi alapon létrejött tiszk-ek tagiskoláinak 

jelentős részében nem érzékelték problémának a tá-

volságot a kapcsolattartás szempontjából. az infokom-

munikációs technológiák, a közös honlap és a virtuális 

felületek már elég lehetőséget biztosítanak a napi szintű 

kapcsolattartásra még abban az esetben is, ha egymás-

tól távol dolgoznak a tiszk-en belüli partnerek. tehát 

bár a napi, heti szintű kapcsolattartásnak és így a közös 

munkának nem akadálya a távolság, de minden olyan 

tevékenységnek igen, amely bárkinek a fizikai mobilitá-

sához köthető. 

egy másik érdekes probléma nem a távolba sza-

kadtakkal való közös szakmai munkához kapcsolódik, 

hanem a helyben maradók közötti együttműködési lehe-

tőségekről szól. mint azt már fent említettük, a tiszk-ek 

megalakulásakor nem a szakmai szempontok voltak a fő 

prioritások. több tanulmány rámutatott, hogy sokkal jel-

lemzőbb volt, hogy a politikai dimenzió dominált a szak-

mai érvek és ésszerűség fölött.9 találkoztunk olyan eset-

tel, ahol már létező, helyben működő együttműködéseket 

is megszüntetett a tiszk-ek megalakulása.

egy kisváros iskolájának igazgatója arról a hely-

zetről számolt be, hogy a városban több önkormányzati, 

egy egyházi és egy alapítványi fenntartású iskola műkö-

dött.  Bár hagyományosan jó volt a kapcsolat az isko-

lák között, és alapvetően kooperáció jellemezte a viszo-

nyukat, a városi iskolákat a három fenntartó – fenntartói 

érdeket követve – más-más tiszk-ekbe szervezte be. 

ezzel le is nullázták a már egy évtizede működő egyez-

tetési mechanizmust, amelyet a város, illetve a kistérség 

iskolái működtettek egymás között. annak ellenére, hogy 

más fenntartóhoz kapcsolódtak, kialakult egyfajta mun-

kamegosztás az intézmények között, a szakmák és az 

oktatott gyerekek csoportjai alapján. Volt olyan iskola, 

amely csak érettségi utáni szakképzéssel, volt, amelyik 

kifejezetten speciális nevelési igényű és hátrányos hely-

zetű gyerekek tanításával, és volt, amelyik az átlagos 

9 Lásd például Mártonfi, 2009; 2010. 
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képességű gyerekekkel foglalkozott. ezt a már kialakult 

rendszert bomlasztotta fel a tiszk-esedés folyamata.

„Tehát mi mint intézményvezetők, fenntartótól tel-

jesen függetlenül egy nagyon korrekt rendszert működ-

tettünk, és mindig arra figyeltünk, hogy ha indítunk egy 

új szakképzési területet, akkor csak olyat, ami a másiknak 

nem területe, hogy egymással ne kerüljünk konfliktusba, 

konkurenciába, hanem szélesítsük a választékot. Ezzel, 

hogy mindannyian más TISZK-be kerültünk be, ezzel gya-

korlatilag érdekellentétbe kerültünk, és konkurenciává vál-

tunk egymásnak, ugyanis az adott TISZK-eken belül kellett 

a saját érdekeinket érvényesíteni, és ezek az érdekek egyál-

talán nem hozhatóak össze a város szempontjából az érde-

kekkel. Tehát ettől a pillanattól kezdve egy más érdekszféra 

alakult ki. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy énnekem 

a saját TISZK-emen belül kell megharcolni a saját iskolám 

szakképzési területéért, már nem tudom azt figyelembe 

venni, hogy és akkor ez jó-e a <városban> működő másik 

iskolának és annak a TISZK-nek, amibe ő bekapcsolódott, 

és aminek ki tudja, hol van a központja. Tehát ugyanazt a 

tortát szeleteljük, mert <az itteni> gyerek egy és ugyanaz.”

több intézményvezető felvetette, hogy a tiszk 

ideális közege nem a kisvárosi szféra, hanem sokkal in-

kább a nagyvárosok, a megyeszékhelyek. nagyváro-

sokban koncentrálódik több, akár különböző profilú szak-

képző intézmény, így értelme lehet központi tanműhelyt 

létrehozni, mert a potenciális kihasználtság indokolja azt. 

emiatt több intézményvezető szerint nehézkes a térségi 

alapú szerveződés a kisvárosi kontextusban, hiszen ha 

több kisebb település intézményeit kell összekapcsolni, 

akkor vagy sokkal nagyobbak a távolságok, vagy relatíve 

kisebb távolságok is csak többszörös átszállással, hosz-

szú utazási idővel hidalhatóak át. erre sem pénz, sem idő 

nincs, és nem is lesz. ebben az értelemben a központi 

elhelyezkedésű tiszk-ekhez képest a periféria tiszk-jei 

hátrányos helyzetben vannak. 

„Ugyanakkor a TISZK-ötlet kidolgozói nem gondol-

tak abba bele, hogy mi legyen a kistelepülésekkel, vagyis 

ahol csak egy-két szakközépiskola van a környéken. Ők 

hogy állnak össze?! Kivel tiszkesednek?! Mindenki a me-

gyeszékhelyre tiszkesedik?! Tehát addig, amíg ez Buda-

pesten gyönyörűen leírható, addig minél kisebb település-

ről beszélünk, és minél távolabb vagyunk, annál kevésbé. 

A nagyvárosokban ez még leírható, tehát a megyeszékhe-

lyeken, de a kisebb városokban nem.” 

egy másik intézményvezető az infrastruktúra hiá-

nyára, az utazás társadalmi és anyagi költségeire hívta fel 

a figyelmet.

„[…] a megvalósításhoz Magyarországon a rendel-

kezésre álló infrastruktúra nem megfelelő. Például olyan 

faluból, ahonnan naponta egy buszjárat indul és érkezik, 

az is hajnali 4 órakor, az utazás veszélyes és költséges.”

az együttműködés egyébként sokszor formális, és 

vannak jelei annak, hogy addig tart – legalábbis intenzív 

formában –, ameddig a projekt, vagyis az együttműködés 

finanszírozása. nem sikerült a támop-projekteket úgy 

megformálni és végrehajtani, hogy az intézményeket is 

meggyőző előnyöket, egy számukra is fontos integrációt 

eredményezzenek.

„Jelenleg a TISZK-nek van egy projektje, azt vé-

gezzük, és a benne lévő feladatokat végrehajtjuk, de a 

feladat az egész szervezetre nézve nem hoz semmit. 

A részek nem adnak ki egy olyan egészet, amit TISZK-nek 

hívunk.” 

a.Távolság.mInT.az.auTonómIa.BIzTosíTéka

a távolságnak ugyanakkor van egy érdekes pozitív kö-

vetkezménye a tagintézmények szempontjából, amely a 

szakpolitikai szereplők számára nem szándékolt negatív 

következményként jelenhet meg. Fentebb már említettük, 

hogy számos intézmény számára kiemelt cél volt a tiszk-

be vonuláskor, hogy autonómiájukból, függetlenségükből 

minél nagyobb részt megtarthassanak. a távolság bizo-

nyos értelemben ezt akár elő is segítheti. 

„A mi iskoláink gyakorlatilag köszönőviszonyban 

sincsenek egymással. Alapvetően távol vannak egymás-

tól: más fenntartóhoz tartoznak. […]  Amelynek az előnye 

az, hogy az önállóságunk meg tudott maradni, merthogy 

minden iskola azért küzd, hogy önálló maradjon, a tanított 

szakmáit taníthassa tovább. Annyiban szerencsés a mi 

társulásunk, hogy nincsenek olyan szakmák, amelyekben 

egymással ellen mennénk.”

Ha nagyon különböző szakmai profilú iskolák ke-

rülnek össze, akár még más régiókhoz is tartoznak, ak-

kor ez hozzájárul a saját vadászterület fenntartásához. 

emiatt egy olyan helyzet alakul ki, hogy az intézmények 
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együttműködnek a kötelezően előírt területeken, de ezen 

túl érdemben már semmi nem történik. Bár a távolság a 

program eredeti céljának perspektívájából hátrány, a sajá-

tos intézményi logikában előnnyé válik.   

„Nagyon nagy szerencsénk van ezzel a (…) TISZK-

kel, mert nagyon együttműködő igazgatóink vannak. Min-

denben lehet rájuk számítani, azt csinálják, amit kér az 

ember, határidőre csinálják, látják, hogy ez az ő érdekük 

is, egymás között sincsen konfliktus. Lehet, hogy ennek az 

az oka, hogy azért nálunk olyan nagyon sok átfedés nincs. 

Nem rivalizálnak egymással az intézmények. Más profilúak 

is, meg azért a földrajzi elhelyezkedésekből adódóan is.” 

ugyanakkor a tiszk-ek szakmaprofil szerinti sok-

színűsége nem feltétlenül volt célzott, tudatos stratégia a 

döntéshozók részéről. sokkal jellemzőbb, hogy politikai 

érdekviszonyok és hatalmi játszmák döntöttek egy-egy 

intézmény helyzetéről. ez azonban hozzásegíthette az 

intézményeket saját pozíciójuk fenntartásához, megerő-

sítéséhez.

a.TérségI.elv.és.az.rfkB-dönTések

a nem térségi szerveződés egyik fő kihívását mindenkép-

pen az jelenti, ha egyes tagintézmények eltérő régiókba, 

ennek megfelelően más rFkB fennhatósága alá tartoz-

nak, hiszen ilyenkor az eredeti munkaerő-tervező logika 

végképp nem működhet. mint láttuk, 23 ilyen tiszk van, 

tehát minden negyedik. a hivatalos álláspont szerint az az 

rFkB illetékes, ahol a tiszk székhelye van. egy miniszté-

riumi munkatárs így nyilatkozott:

„Főszabály szerint az az RFKB mondja ki rájuk 

vonatkozóan az irány-arány kérdést, ahol a székhelyük 

van, de nem kizárt dolog, hogy az RFKB-k egymással is 

együttműködjenek. Nem egyszerű ezt megoldani, és nem 

is egészséges állapot feltétlenül.”

ez persze számos problémát felvet, például azt, 

hogy mennyire lehet és van képben egy rFkB más ré-

giókkal kapcsolatban, akár régiókon átnyúló, akár orszá-

gos tiszk-ről beszélünk, mikor még a helyi régió ismerete 

is – főleg a saját megyén túli területeké – elég felszínes. 

ezzel kapcsolatban érezhető a bizonytalanság az iskolák 

vezetői részéről is. Valószínűleg ez a tisztázatlan helyzet 

a többi releváns szereplő – tiszk-vezetők, rFkB-tagok, 

fenntartók – számára is bizonytalanságot jelent. ezt mu-

tatja a következő idézet.

„Ami még nehéz nekünk, és egy érdekes helyzet 

volt, és elég sokat küzdöttünk azzal a tagiskolával, amelyik 

a közép-magyarországi, hogy végül is a támogatott-nem 

támogatottnál hova sorolható, mert olyan szakmáik van-

nak, amik a közép-magyarországi régióban támogatottak, 

ebben a régióban pedig nem. Akkor az a kérdés, hogy az 

RFKB döntése hogyan is értelmezendő, de aztán tisztáz-

tuk, hogy igen, ugyanúgy működhetnek, mert attól hogy 

nálunk vannak, és mi a közép-dunántúliba tartozunk, attól 

ők még ilyen szempontból a közép-magyarországi régió-

hoz tartoznak.”

igen, amikor értelmezési problémák adódnak, ak-

kor a legkifizetődőbb az érdekeknek megfelelő értelme-

zéshez ragaszkodni, amely nem is alaptalan (bár esetleg 

vitatható). mindez persze a program egy nem szándékolt 

következményének kényszerű kezelését jelenti, amely már 

nyilván nem a munkaerőpiachoz való nagyobb igazodás-

ról szól, hanem szabályozási és működési deficitről. 

a régióhatárokat átlépő, illetve az országos szer-

veződésű tiszk-ek számára jelentős kihívást jelent továb-

bá, hogy az rFkB-k működése nem egységes. a döntés-

hozatali folyamatban is komoly eltérések tapasztalhatók. 

Van, ahol bevonják az érintetteket, van, ahol az rFkB-

tagok ellátogatnak iskolákhoz, és van, ahol az rFkB-k 

inkább autoritásként működnek. az oktatásszervezés 

szempontjából azonban még inkább problémát jelent, 

hogy az rFkB-döntések nem egységesek. az alábbi idé-

zet egy sok régióra kiterjedő tiszk vezetőjétől származik: 

„Az RFKB döntéshozatala is […], tehát ahány RFKB 

van, szinte annyiféle határozatot hoztak. Mi jobban rálá-

tunk, mert rá voltunk kényszerülve, hogy az összes RFKB-

határozatot végig kellett néznünk. Van, ahol létszámra 

hoznak, van ahol TISZK-re hoztak határozatot, van, ahol 

csoportra hoznak, van, ahol minden szakmára hoznak, 

van, ahol csak a támogatott és kiemelten támogatottat 

nevezik meg, a többit elhagyják. Van, ahol megmondják, 

hogy ez náluk nem szerepel. Minden RFKB-nak megvan 

a saját logikája, ahogyan saját maga értelmezi a törvényt, 

a szerint hozzák meg a határozatot,  de nem egységesek 

az RFKB-k ebben.”
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egy másik fontos probléma nem a régiókon átnyú-

ló szervezetek kezeléséhez tartozik, hanem a régiónál ki-

sebb egységekhez. egy interjúalany kifejezetten arra hívja 

fel a figyelmet, hogy az rFkB nem feltétlenül értelmezi jól 

az ő mikrorégiójának igényeit, hiszen az általa érzékelt 

keresett szakmák nem kerültek a kiemelten támogatott 

kategóriába. ennek első értelmezésben két oka is lehet. 

egyrészt az, hogy nem megfelelőek azok az adatok, ame-

lyekből az rFkB kiindul a döntések meghozatalánál, erre 

több intézményvezető is utalt. másrészt lehetséges, hogy 

egyes régiókon belül viszonylag nagyok a kisebb, egy-

mástól akár 100-200 kilométerre lévő kistérségek közötti 

gazdasági különbségek – akár fejlettségi, akár szektoriális 

értelemben –, és emiatt egy homogenizáló, a régiót egy-

ségként kezelő döntés mindenképp méltánytalan hátrányt 

jelent bizonyos intézmények számára, de szakmai szem-

pontból sem tekinthető racionálisnak. 

„Igaz, hogy ők regionális szinten gondolkoznak, 

de azért mi itt ebben a kisebb régióban nagyon más-

képp látjuk a dolgokat. Beszéljünk például a gépészekről. 

A gépészet területén engem állandóan préselnek a kü-

lönböző cégek, hogy képezzek nekik még gépészt, sőt, 

sok gépészt, főleg, ha a CNC-hez ért, akkor akár ezret 

is. Ugyanakkor pedig a közép-magyarországi régióban a 

gépész egy szinten tartott szakma, vagyis én elvileg nem 

növelhetem a létszámot, vagy ha növelem, akkor azt csak 

a saját keretem terhére tehetem. Nem növelhetem tehát 

a létszámot, pedig itt a közvetlen környéken nagyon nagy 

igény van a gépészekre. Időnként pedig rácsodálkozunk 

olyan dolgokra, hogy egy adott szakma meg fejlesztendő, 

csak nem tudjuk miért, mert itt nem tudnak elhelyezkedni. 

Persze, elfogadjuk, hogy mi nem rendelkezünk azzal az 

információval, mint az RFKB, és hát alkalmazkodunk.”

önkormányzaTI.és.nem.önkormányzaTI.

domInanCIájú.TIszk-ek.

a nem önkormányzati intézményekből szerveződő tiszk-

ek területe érdekes kérdéseket vet fel, hiszen maguk az 

egyéb fenntartók által fenntartott, gyűjtőfogalomként ma-

gániskoláknak nevezett intézmények is számos jellem-

ző mentén eltérnek az önkormányzatok által fenntartott 

iskoláktól. a főleg nem önkormányzati iskolákból alakult 

tiszk-ek már a „teremtéstörténeti kezdetektől” más hely-

zetben voltak, azaz már a megalakuláskor is speciális volt 

a viszonyuk a tiszk-esedés folyamatához. említettük, 

hogy a szakpolitika igyekezett igazodni ahhoz a követel-

ményhez, hogy minden szereplő meg tudjon felelni a tör-

vényi előírásoknak. a hét különböző modell „hiperkomplex 

szabályokkal rendelkező társasjáték” megalkotásának fő 

mögöttese is az volt, hogy minden, a szakképzési szférá-

ban aktív szereplőnek lehetősége legyen tiszk létrehozá-

sára, vagy hozzá való kapcsolódásra. 

ahogyan a mindennapi életben is, a jog előtti egyenlőség 

csupán egy formális keret, amelynek tényleges érvénye-

sülését a hatalmi viszonyok, az érdekek és a környezeti 

feltételek határozzák meg, hasonlóképpen az önkormány-

zati iskolák fenntartói jellemzően a saját intézményeiket 

vitték be egy-egy tiszk-be, számos esetben a megyei és 

a városi önkormányzatok is külön központok létrehozásá-

ra törekedve. ennek a fent jellemzett inkább politikai, mint 

szakmai folyamatnak lett az eredménye, hogy számos 

magániskola találta magát elszigetelt helyzetben saját vá-

rosi, kisvárosi közegében. 

„Igen, mi alapítványi iskola vagyunk, ezért nekünk 

nagyon nehéz volt, ezért is speciális a mi helyzetünk, mert 

mi konkurenciát jelentünk az egyébkénti TISZK-eknek. 

Ezért első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy azok-

ba a TISZK-ekbe, amelyeket a megyei önkormányzatok 

kezdeményeznek, minket nem hívtak meg. Tehát nem is 

volt módunk arra, hogy ezekbe a TISZK-ekbe kapcsolód-

junk, hiszen a megyei önkormányzatok zömében az általuk 

fenntartott iskolákat rakták bele egy-egy TISZK-be.”

mindazonáltal nekik is mozdulniuk, reagálniuk kel-

lett az új finanszírozási helyzetre. Így számos nem önkor-

mányzati szerveződésű tiszk nem is tudott térségi len-

ni, hiszen a társiskoláikat más térségekben tudták csak 

megtalálni, lokális elszigeteltségük miatt. az önkormány-

zati fenntartók gyakori elzárkózása miatt elérhető közel-

ségben nem mindig maradt társulásra hajlandó partner. 

a nem önkormányzati dominanciájú tiszk-ek ezért átlag 

fölötti arányban nem is térségi szerveződésűek.

részleges előnyként tekinthető ezzel szemben az, 

hogy a magániskolák rugalmasabbak, sokkal könnyeb-

ben tudnak kapcsolatba lépni a fenntartójukkal, a dönté-

sek átfutási ideje rövidebb, ami versenyelőny pályázatok 

vagy más fontos ügyek kapcsán. emiatt jobban képesek 

reagálni, akár ha új források jelennek meg, akár a képzési 

kínálatukat kell az rFkB-döntéseknek – vagy ettől füg-

getlenül a munkaerőpiac észlelt elvárásainak – megfelelő-
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en átalakítani. nem véletlen, hogy ez a szektor az elmúlt 

másfél évtizedben dinamikusan növekedett. ezt fejezi ki 

az alábbi idézet is: 

„A szándék, a terv az nagyon jó, csak a magyar 

oktatási rendszer rugalmatlan ehhez. Ahogy én látom, az 

önkormányzati iskolákban dolgozó kollegák olyan nehe-

zen fogadják el, hogy együtt kell működni, hogy együtt kell 

dolgozni mással, hogy más is beleszól, hogy egyik csak 

ezt képezheti a másik mást. […] Nem köti a mi fenntartónk 

a mi kezünket annyira, mint egy önkormányzati iskolában. 

Meg egy ilyen iskolatípusban mindig egy lépéssel előbb 

kell járni, mint egy önkormányzatiban. Nekünk a túlélésünk 

függ ettől. Nekünk mindig benne kell lennünk az új dolgok-

ban, egy lépéssel előbb kell járnunk, mert nekünk sokkal 

nehezebb tanulót is szerezni az önkormányzati iskolákhoz 

képest. Az egy sokkal merevebb rendszer, és sokkal ne-

hezebben fogadják el az új dolgokat, mi meg valahogy 

beleszoktunk.”

a rugalmasság azonban csak abban az esetben 

marad meg, ha a tiszk minden iskolája magániskola, és 

nem kell eltérő logikák szerint működő fenntartók érde-

keit és különböző működési, döntéshozói mechanizmu-

sait összeegyeztetni. Ha viszont önkormányzati iskolák 

is részt vesznek egy dominánsan nem önkormányzati 

tiszk-ben, akkor már elveszhet ez a fajta előny, hiszen 

nem csupán másfajta döntési mechanizmusokat, de más 

irányba mutató érdekeket is össze kell hangolni:

„Miközben a mi TISZK-ünkben a különböző fenn-

tartók érdekeit is egyeztetni kell, és bármilyen olyan lépést 

teszünk, amely a TISZK egészét vagy részét érinti, akkor 

bizony egy komoly egyeztető mechanizmust kell a TISZK-

en belül elvégezni, mert egy önkormányzat érdeke, vagy 

egy alapítvány kuratóriumának érdeke nem biztos, hogy 

egybeesik. Itt nem lehet azt megcsinálni, hogy az egyiknél 

fejlesztek, a másiknál nem, mert azt mondja, hogy kérem 

nekem ez nem érdekem.”

a rugalmasság tehát előny, de csak speciális hely-

zetben van lehetőség a kollektív rugalmasság fenntar-

tására. ide tartozik a pályázati érzékenység is, amelyről 

számos intézményvezető beszámolt. egy-egy pályázat 

megírására nagyobb motiváció, több tapasztalat, több 

gyakorlati készség állhat egy magániskola rendelkezésé-

re, mint egy átlagos önkormányzati iskolának.

Bár a pályázatírás, az új forrásokra való rámozdu-

lás számos alapítványi iskola lételeme, ezzel kapcsolat-

ban azért nem egyértelműen pozitív a kép a magánisko-

lák között sem. Ha nem is dominánsan, de jelen van az a 

szemlélet is, hogy a pályázatoknál a magániskolák alkotta 

tiszk-ek hátrányban vannak, mert elsősorban az önkor-

mányzati, megyei intézmények fejlesztését preferálják a 

decentralizált pályázatoknál:

„Terveink is vannak. A bajunk az, hogy mi is pá-

lyáztunk erre a TISZK-ek pályázatára, de sajnos nekünk 

nem sikerült. […] bár megírtuk tisztességgel, de úgy lát-

tuk, hogy egyelőre nem fogunk tudni labdába rúgni addig, 

amíg a megyei meg egyéb önkormányzatokban is ennyire 

le vannak pusztulva az intézményeik, addig nem valószí-

nű, hogy a mi alapítványi iskolánk nagy pénzeket tudjon 

elnyerni. Csak hát azért fontos lenne, mert akkor ugye 

hátrányba kerülünk a fejlesztések meg egyebek kapcsán.”

ugyanez az interjúalany hívta fel a figyelmet arra a 

hátrányra is, hogy a magániskolák kevésbé hitelképesek, 

így a saját intézményeikben nem tudnak fejlesztéseket 

végrehajtani. 

„Mi mint alapítványi fenntartású iskolák pedig nem 

vagyunk hitelképesek sem. Tehát a bankok sem adnak ne-

künk hitelt, hogy mondjuk esetleg egy olyan fejlesztésbe 

tudjunk belekezdeni, ami a hitelből megvalósítható. Ezért 

nem vagyunk könnyű helyzetben.”

a.mInImum.TIszk.konCepCIója

korábban említettük, hogy majdnem minden intézmény-

vezető – az adott tiszk-modellben lévő lehetőségeihez 

képest – igyekszik az intézmény autonómiáját fenntartani. 

ez magától értetődő törekvés. az interjúk feldolgozása 

alapján úgy tűnik, hogy a magániskolákra még inkább jel-

lemző az a fajta működési mód, amelyet az alábbi idé-

zetben az alany úgy jellemzett, mint „minimum tiszk”, 

bár a különböző önkormányzati fenntartók társulásánál 

is többször tapasztaltunk hasonló logikát. egyik ilyen tár-

sulásnál a „mű-tiszk” kifejezést használták. de mint azt 

már fentebb jeleztük, az autonómia mértéke erősen függ 

a választott tiszk-modelltől. a lényeg, hogy az intézményi 

autonómiák megőrzése fontosabb prioritás, mint az an-

nak ellentmondó integrációé.
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„Ezért mondom, hogy ez egy minimum TISZK, 

tehát ez nem akar nagyon nagy dolgokat csinálni, nem 

akarjuk itt a dolgokat túlragozni. Pillanatnyilag nálunk nem 

erről szól a TISZK. Egészen addig, amíg a TISZK-et nem 

kötelezik bizonyos tevékenységekre törvényileg, addig ez 

nekünk így megfelel.”

a fenntartó és az iskolavezetés általában sokkal 

közelebbi kapcsolatban vannak magániskolák esetében, 

bizonyos intézményeknél akár átfedésről is beszélhetünk. 

ennek eredményeképpen a tiszk-ek megalakulásánál a 

magániskolák vezetői inkább voltak döntési helyzetben, 

mint az önkormányzatiak. ez azt is jelentette, hogy több 

lehetőségük volt olyan tiszk-ekhez csatlakozni, amely 

nem veszélyeztette a függetlenségüket, vagy – ritkábban 

– ahol tényleges együttműködést remélhettek. ezzel el-

lentétben az önkormányzati iskolák általában semmilyen 

módon nem tudták befolyásolni a tiszkesedés folyamatát, 

bár például az egyintézményes önkormányzati fenntar-

tók ugyanúgy a tiszk-en belüli maximális autonómiában 

voltak érdekeltek. az autonómiaigény, a függetlenség kü-

lönösen élesen vetődött fel a szakképzési hozzájárulás 

elosztási mechanizmusainak átalakításakor, és itt a ma-

gániskolákon kívül sok önkormányzati iskolánál is hasonló 

gondolatmenetet hallottunk.

„A mienk olyan, pontosan az alapítványi fenntartás 

miatt, hogy amikor létrejöttünk, akkor mindegyik iskola úgy 

gondolta, hogy bizonyos szempontból szeretné megtarta-

ni szuverenitását, például, hogy az ő általa megismert és 

már évek óta jó kapcsolatban lévő támogatókkal most is 

tartanák a kapcsolatot, és kérik, hogy ezek a támogatások 

hozzájuk kerüljenek vissza. És én azt gondolom, hogy az 

alapítványi iskoláknál ez teljesen elfogadható.”

egy másik magániskola vezetője még élesebben 

fogalmaz ezzel kapcsolatban. itt már nyíltan megjelenik 

az a fajta vélemény, hogy a tiszk megalakulásánál is a 

„status quo” fenntartása volt a cél, már ami a szakképzési 

hozzájárulás fogadásának rendszerét illeti.  

„Minket a TISZK addig érdekelt, amíg találtunk egy 

olyan TISZK-et, illetve létrehoztunk egy olyan TISZK-et, 

amelyikben az alapelv nem az, hogy elveszünk, hanem 

az alapelv az, hogy aki amit meg tud szerezni magának 

szakképzési hozzájárulás formájában, az az övé. Ezenkívül 

meg, ha már egyszer együtt vagyunk, akkor tudjuk egy-

mást egy picit segíteni, de nem ez a fő csapásirány. Tehát 

nem is tervezünk ilyesmit, hogy központi tanműhely, vagy 

TISZK telephelyet hozzunk létre.” 

a „minimum tiszk” működési mód tehát alapve-

tően azt jelenti, hogy minden intézmény és fenntartó azt 

próbálja teljesíteni, ami minimálisan szükséges, ennél 

nem kíván többet tenni, mert a további integrációt nega-

tív szaldósnak gondolja. ez hat az együttműködés (vagy 

még inkább az együtt nem működés) színvonalára, ame-

lyet persze még inkább ronthat, ha a nem önkormány-

zati szerveződésű tiszk-ek nem is nyernek el közösen 

megvalósítandó pályázatot. ezt a szubjektíven érzékelt 

hátrányt alátámasztani látszanak a támogatási adatok is, 

amelyek az nFÜ honlapján érhetőek el. Úgy tűnik, hogy a 

nem állami-önkormányzati iskolák valamivel – bár nem lé-

nyegesen – alacsonyabb arányban részesedtek a támop 

és tiop több tízmilliárdos forrásából, mint az önkormány-

zatiak, bár látványos ellenpéldát is találunk. Jász-nagy-

kun-szolnok megyében lépten-nyomon említették, hogy a 

megye közel 30 önkormányzati iskoláját integráló társulá-

sa – amely ráadásul a szakpolitikai törekvésekkel többé-

kevésbé összhangban működik – nagyjából annyi fejlesz-

tési forráshoz jutott, mint a megyében bejegyzett másik 

tiszk, amelynek két alapítványi intézményében nyolcszor 

kevesebben tanulnak, és amely komoly tanműhelyfejlesz-

tést is végezhetett. 

ez azonban inkább kivétel. márpedig szervezetfej-

lesztési források hiányában a tiszk-eknek esélyük sincs 

komoly együttműködési mechanizmust kialakítani. eb-

ben az esetben a tiszk-központnak kikiáltott hely is más 

értelmet nyer, hiszen nem központi képzőhelyet, nem a 

főállásban dolgozó menedzsment főhadiszállását jelenti, 

csupán a minimum tiszk stílusának megfelelő „postai 

központot”.

„… központ alatt én azt szoktam mondani, hogy 

ugye ez nem a hagyományos TISZK, ahol egy központi 

gyakorlóhely vagy oktatóhely, hanem néha úgy szoktam 

mondani, hogy inkább ez egy postai központ, de mivel a 

központi cím miatt ide fut be minden, gyakorlatilag nekem 

kell elvégezni ezeket a dolgokat.”

mindazonáltal a fentről elvárt (együtt)működési mód 

és a valóság közötti eltérést számos magániskola vezetője 

érzékeli. többen hangot adtak azon véleményüknek, hogy 

tisztában vannak vele, hogy amit működtetnek, az nincs 

összhangban a tiszk-koncepcióval, de jelenleg ez a fajta 
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működés is megfelel nekik. Jelen helyzetben nem is vágy-

nak ennél többre. az elvárt kép és a megélt valóság közötti 

feszültséget az egyik interjúalany így fejezte ki:

„Tulajdonképpen az az alapprobléma, hogy a 

TISZK-ben lévő iskolák igazából nem képeznek semmilyen 

szervezhető szervezetet, ugyanakkor látszólag mégis kell, 

hogy képezzenek.”

összességében tehát nagyon rövid idő alatt, na-

gyon nagy források bevonásával, nagyon radikálisan át-

alakult a középfokú szakképzés intézményrendszere. 

Hogy ennek milyen lesz a kifutása, azt senki nem tudhat-

ja. a bizonytalanság és a szkepszis egyelőre domináns: 

„– Milyen hatással van az egész TISZK dolog a ma-

gyar szakképzésre?

– Nem tudom. Nem látom, hogy előre vinné, vagy 

fékezné. 

– Jelentheti azt, hogy az iskola gazdaságosabban 

működhet? 

– Nem.”

zárszó

a címben a térségi integrált szakképző központot akár 

idézőjelbe is tehettük volna. láttuk, hogy sokukat térsé-

ginek nem nevezhetjük, egy részüket pedig csak némi 

megszorítással. a többséget képzőközpontnak sem te-

kinthetjük, hiszen a 2007-es törvénymódosítás óta nem is 

kötelező képzőközponttal rendelkezniük, és sokan – raci-

onálisan – úgy is döntenek, hogy ilyenre nincs szükségük 

a tiszk-ben. Bár ebben az írásban az egyes modellek 

nagyon különböző működéséről és ezek következménye-

ként a szakképzési rendszer széttartásáról részletesen 

nem írtunk10, az igen elterjedt „minimum tiszk”, más be-

cenevén „mű-tiszk” kapcsán megállapítjuk, hogy sem a 

tiszk-ek nagy része, sem maga a tiszk-rendszer nem 

tekinthető integráltnak, és azt se mondhatjuk, hogy egyre 

integráltabbak lennének. a tiszk tehát jelenleg nem tér-

ségi, nem integrált és nem szakképző központ, tehát sem 

nevének, sem a szakpolitika által kitűzött céloknak nem 

felel meg, bár ezek irányába jelentős elmozdulást tett.

több fontos, a tiszk-ekhez kapcsolódó témáról 

nem esett szó e rövid, néhány témára fókuszáló tanul-

mányban. alig tettünk említést arról az összesen közel 65 

mrd forintról, amellyel a támop- és tiop-pályázatok ré-

vén a tiszk-ek humán, szervezeti és eszközfejlesztése-

ket végezhettek. nem volt szó azokról az indikátorokról, 

amelyeket e fejlesztési pályázatok során vállaltak a ked-

vezményezettek, és amelyek működése ellentmondásos-

nak bizonyult, mert formális teljesítésük kényszere olykor 

senki által nem kívánt mellékvágányra, szakmai szem-

pontból irracionális magatartásra ösztönözte a tiszk-ek 

vezetését. természetesen abból a racionális megfonto-

lásból, hogy a felhasznált forrásokat nehogy vissza kelljen 

fizetniük az indikátorok nem teljesítése miatt. nem szól-

tunk magukról a tiszk-ek szervezeteiről, menedzsment-

jéről sem, pedig a holland tapasztalatok egyik legfonto-

sabbika éppen az, hogy hatalmas szervezeteket csak 

nagy, jól képzett és – fájdalom – drága menedzsment 

képes irányítani. és nem volt szó még nagyon sok olyan 

témáról, amelyeken el kell gondolkozni a tiszk-ekre vo-

natkozó szabályozás – nyilvánvalóan szükséges – meg-

változtatásakor. ezekről a Bibliográfiában felsorolt kuta-

tási anyagok olykor bőséges elemzést nyújtanak, máskor 

legalábbis felvetik a problémákat.

a 2010-ben hatalomra került kormányzat ezen a 

területen is bonyolult helyzetet örökölt. érthető tehát, hogy 

az illetékes tárca csak egy év elteltével hozta nyilvános-

ságra formálódó elképzeléseit a rendszer átalakítására a 

szakképzési koncepcióban. nem gondoljuk, hogy az ott 

leírtak már egy végleges, kiforrott szakpolitika intézke-

déseinek megtervezésére alkalmasak volnának, minden-

esetre vitaalapot nyújtanak a tiszk-rendszer újraszabá-

lyozásának továbbgondolására. alkalmasak arra, hogy 

immár az ott megfogalmazottakra reagálva, a tiszk-ekről 

szóló számtalan kutatás eredményei alapján újabb kérdé-

sek fogalmazódjanak meg, és a rendszer főszereplőinek, 

illetve független szakértők részvételével, nyilvános vitában 

formálódjanak az évente több százmilliárd forintba kerü-

lő szakképzési intézményrendszer továbbfejlesztésének 

konkrétumai. 

10 Ezekről három írásban részletesen olvashatunk: Baskiné, 2010; Bogdány és mtsai, 2010; Mártonfi, 2010.
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