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Szakpolitikai javaSlat

a térségi integrált szakképző központok 
rendszere átalakításához

2009 nyarától a táMop 3.1.1 „21. századi közoktatás – 

fejlesztés, koordináció” 7.2.2-es elemi projektje a közép-

fokú szakképzés intézményrendszerének átalakulását, a 

formálódó térségi integrált szakképző központok (tiszk) 

rendszere tapasztalatait vizsgálta. az átalakulás adatait, 

a legfontosabb szereplők ezzel kapcsolatos véleményét 

2010 első felében gyűjtöttük össze, így a 2011-es, a szak-

képzés átalakításáról szóló minisztériumi koncepció érin-

tettek általi fogadtatását, kritikáját még nem tudtuk meg-

ismerni, elemezni.

a tiszk-eket az elmúlt néhány évben számos 

kutatás vizsgálta. Megállapításaink és ajánlásaink meg-

fogalmazásakor nemcsak saját, hanem más kutatások 

eredményeit is figyelembe vettük1. Javaslatainkat a mi-

nisztériumi koncepciótól függetlenül alakítottuk ki, ugyan-

akkor többször utalunk a dokumentumnak a tiszk-ek 

jövőjét érintő elképzeléseire.

1 A kutatási anyagokról és elérhetőségükről lásd a Térségi integrált szakképző központok – Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról című, 
jelen kötet másik része bibliográfiáját.

1. Az évezred elejére a magyarországi szakképzés 

intéz ményrendszere rendkívül széttagolttá vált, amelyben 

sem a minőségi, sem a hatékony szakképzés feltételeit 

nem lehetett biztosítani, és a rendszer akadállyá vált a 

munkaerőpiacon jelentkező igényekhez való rugalmasabb 

alkalmazkodásban is. e megállapítás érvényességében 

konszenzus volt a szakemberek és a szakpolitikusok 

között. a tiszk-ek létrehozásának ösztönzéséről szóló, a 

kétezres évek elején fogant gondolat bátor, kreatív ötleten 

alapult, összességében működő megoldásnak bizonyult. 

a korábban tartósan fennálló politikai szituációban 

– amikor az intézményfenntartás kereteit szabályozó 

kétharmados törvény módosításának nem volt esélye – 

európai uniós források bevonásával sikeresen indította 

el az intézményrendszer koncentrációja, hatékonyabb 

működése irányába mutató átalakulást. az ún. első 

körös tiszk-ek megalakulásakor észlelt problémákra a 

2007-es törvénymódosítás reagált, vagyis felgyorsította 

a folyamatot, és erősítette az integrációs kényszert. 

ezzel a korábbi állapot, amikor ezernél több szakképző 

intézményben folyt szakképzés – legalábbis formálisan 

– megszűnt. Jelenleg (2011) 86 tiszk integrálja azt 

a fúziók után megfogyatkozott számú, mintegy 700 

intézményt, amelyekben az ezret jóval meghaladó 

szakképzési feladatellátási helyen folyik a középfokú és a 

posztszekunder szintű szakképzés több mint 90%-a.

MegállapítáSok
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2. A térségi integrált szakképző központok lét-

rehozásának kereteit szabályozó jogszabályi és pályázati 

feltételek formálása szűk körben, szakmai viták és szak-

mai előkészítés nélkül zajlott. az alapgondolathoz legin-

kább mintául szolgáló német (üzemközi képzőközpontok) 

és holland (regionális képzőközpontok) minták alapos 

megismerésére, elemzésére és adaptálhatóságának vizs-

gálatára nem került sor. így a szűk döntéshozói elképze-

lések érvényesülhettek ugyan, de a szabályozás profesz-

szionális színvonalát széles körben bírálták, és senki által 

nem kívánt mellékhatások is jelentkeztek.

a szakmai szempontokkal szemben az azoknak 

olykor ellentmondó politikai prioritások a 2011-es szak-

képzési koncepcióban is tetten érhetők. a 2007. nyá-

ri törvénymódosítást követően – a pályázati forrásokra 

való rástartolás miatt – rövid idő alatt, hirtelen született 

döntésekkel alakult meg a ma is létező tiszk-ek nagy 

többsége. a sietség és a reménybeli források nagysága 

itt is azt eredményezte, hogy a helyi politikai szereplők 

(polgármesteri szintig bezárólag) általában a szakma (a 

szakképző intézmények vezetői és többnyire a közigaz-

gatás szakképzésért felelős szakemberei) bevonása nél-

kül, vagy őket legalábbis háttérbe szorítva, hozták meg 

alapvetően politikai döntéseiket. a politikai szempontok 

elsőbbsége, a szakmai érvek háttérbe szorulása – sőt, 

gyakran figyelmen kívül hagyása – jelentős veszteségfor-

rásnak bizonyult, hozzájárulva a tiszk-rendszer alacsony 

fokú legitimitásához.

3. A ma létező 86 TISZK több, eltérő döntési me-

chanizmussal operáló és különböző fejlődési pályát bejá-

ró modellben működik. a tiszk-ek legalább egynegyede, 

de szigorúbb kritériumok szerint közel fele – szabályo-

zásuk és kialakulásuk körülményei miatt – nem térségi. 

Csak kis részük integrált, és intézményeik, fenntartóik 

ellenérdekeltsége miatt, többségük nem mutatja az in-

tegráltság növelésére utaló elkötelezettséget. Csak egy 

kisebb hányadukban működik olyan képzőközpont, amely 

a tiszk több intézményének gyakorlóhelyeként is funk-

cionál. ez azt jelenti, hogy az intézményrendszer még a 

nevében megjelenő szakpolitikai céloknak is csak nagyon 

korlátozottan képes megfelelni. az a legfőbb probléma, 

hogy az intézményrendszer széttartó, és a folyamatok to-

vábbi spontán alakulása e széttartást csak növelné. ilyen 

körülmények között a hatékony központi irányítás és az 

egységes szakképzés minőségének biztosítása nehezen 

– ha egyáltalán – valósítható meg. Mindez azt jelenti, hogy 

szakpolitikai beavatkozására van szükség. ez a szükség-

let az érintettekben is tudatosult, a 2011-es szakképzési 

koncepcióban pedig meg is fogalmazódik. 

4. Több mint 70 ezer diák oktatása folyik ma Ma-

gyarországon közel 300 olyan szakképző intézményben, 

amelyeknek nem állami, nem önkormányzati fenntartójuk 

van, hanem működtetésüket egyház, alapítvány, közalapít-

vány, egyesület, vállalkozás végzi. Céljuk, jellegük sokféle, 

amint az irántuk megnyilvánuló lakossági és szakpolitikai 

bizalom, illetve elismerés is széles skálán változik. Vannak 

közöttük vállalkozásszerűen működőek, míg sokan mások 

bizonyos értékek mentén szerveződtek, nehéz körülmé-

nyek és áldozatvállalás révén folytatják tevékenységüket. 

ez utóbbiak kiemelten nagy arányban vesznek részt a – 

máshonnan esetleg már lemorzsolódott – hátrányos hely-

zetű tanulói rétegek szakképzésében, amely feladat ellá-

tásában az állami-önkormányzati szektor kevéssé sikeres. 

őket a tiszkesedés folyamata aránytalanul hátrányosan 

érintette, mert az önkormányzatok többségének elzárkó-

zása, az egyes térségekben való szórványos jelenlétük, 

sajátos szakmai környezetük miatt, a szakpolitikai célokkal 

egybevágó – azaz a térségek számára képező, integráló-

dó, képzőközpontot működtető – tiszk-ké szerveződésük 

érdekeltségi feltételei nem voltak adottak. Mintegy kéthar-

maduk formálisan így is tiszk-ben működik, de olyan fokú 

integrációban, amelyet egy nagyváros vagy egy megye ön-

kormányzati intézményeitől esetleg célszerű elvárni, ezek 

az intézmények nem működhetnek közmegelégedésre és 

hatékonyan. ezen intézményi körnek külön szabályozás-

ra van szüksége – amely a 2011-es koncepcióban meg 

is fogalmazódik –, ugyanakkor nagy részük működésének 

ellehetetlenülése rendkívül nagy károkat okozna, a rend-

szer sokszínűségét, minőségét rombolná, egyes rétegek 

ellátatlanok maradnának.

5. A TISZK-ek kialakulásának kényszere, az ezt 

megalapozó szabályozás egyebek mellett a 2001 óta lé-

tező, de 2007-ben az iskolarendszerű szakképzésben ko-

moly döntési jogosítványokat is kapó, regionális fejlesztési 

és képzési bizottságok (rFkB-k) működésén is alapult. 

Bár az elképzelés szakmai szempontból az első pillanattól 

kezdve kritika tárgya volt, az elmúlt években – nem meg-

lepő módon – ki is derült, hogy a szabályozás valóban 

nem képes hatékonyan befolyásolni az iskolarendszerű 

szakképzésnek a munkaerő-piaci folyamatokhoz hango-

lását. ennek azon túl, hogy az elképzelés egy munkaerő-

tervezési illúzióra, tehát szakmai hibára épült, valamint 
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hogy százas nagyságrendben az rFkB-kba delegálható, 

a döntéshez szükséges felkészültségű szakembert nem 

lehet találni az országban, az is az oka, hogy a szerve-

zetek erősen átpolitizáltak. Vezetőik között (egykori) or-

szággyűlési képviselők találhatók, társelnökeik a Magyar 

kereskedelmi és iparkamara – amely szervezet politikai 

jelenléte igen erős – magas rangú képviselői, ugyanakkor 

nem össznemzeti és összgazdasági érdekeket, hanem – 

teljesen legitim módon – főleg csoportérdekeket képvisel-

nek. nem meglepő tehát – az rFkB-k döntéseiről készült 

elemzés ki is mutatta –, hogy a döntések csak részben 

követik a szakmai racionalitást, a számukra készült, fel-

méréseken alapuló szakmai ajánlásokkal csak helyenként 

vág egybe. Valószínűleg ennek köszönhetően az rFkB 

legitimitása, elfogadottsága alacsony, működésüket azok 

többsége is negatívan ítéli meg, akiket az rFkB döntései 

nem érintenek hátrányosan. talán ezzel is összefügg, hogy 

magának a tiszk-rendszernek – amely erősen kötődik az 

rFkB-k tevékenységéhez – az érintettek általi elfogadott-

sága, legitimitása szintén alacsony fokú. az intézményve-

zetők fele szerint a kialakult rendszer inkább hátrányos a 

magyarországi szakképzés rendszerének egésze számá-

ra, és többségük szívesebben látna egy megyei szakkép-

zés-irányítást a jelenlegi rendszer helyett. Márpedig egy 

ilyen alacsony elfogadottságú rendszer bizonyosan nem 

működhet hatékonyan. a változtatás szükségessége így 

a legitimitási deficit miatt is nyilvánvaló mind a tiszk-ek, 

mind az rFkB-k szabályozása tekintetében. 

6. A szakpolitika már a kormányváltáskor – na-

gyon helyesen – jelezte, hogy a tiszk-rendszer működé-

sében változtatást kíván. hosszú ideig nem körvonalazták 

a megújítás tervezett irányait, lehetséges lépéseit, ami tel-

jes mértékben érthető, hiszen nehéz helyzetet örököltek. 

a nehéz helyzet tulajdonképpen egyben csapdahelyzet 

is. a tiszk-ekre – mint a kényszerintegráció gondosan 

kifundált trójai falovaira – addig volt szükség, amíg az in-

tézménykoncentráció törvényi eszközökkel nem volt elér-

hető a politikai együttműködés hiánya miatt. a jelenlegi 

kormányzati felhatalmazás már lehetővé tenné a tiszk-

rendszer helyett a külföldön is elterjedt, a helyi munkaerő-

piaccal való együttműködést segítő területi irányítás beve-

zetését, de rövid úton nem teheti, mert a tiszk-rendszer 

már felállt, abba több tízmilliárdnyi, főleg uniós forrást in-

vesztáltak, amelyhez bizonyos – nem mindig egyformán 

értelmezett – fenntartási kötelezettségek is járulnak. de 

egy ekkora, nemrég kialakult rendszer gyors és radikális 

átalakítása is kockázatos lenne. a 2011-es minisztériumi 

koncepció a tiszk-ekről szóló fejezetben tulajdonképpen 

a tiszk-rendszer felszámolását vetíti előre, egyfajta meg-

szüntetve megőrzését. nem vállalja fel, hogy kimondja – 

legalább a fenntartási időszak utáni – megszüntetését, de 

olyan változtatást tervez, amelynek kevés köze van a jelen-

legi rendszerhez. Magát az irányt helyesnek tartjuk, bár az 

anyag szakmai szempontból rendkívül kiérleletlen, átgon-

dolatlan, megvalósulása esetén pedig a felvázolt rendszer 

hatékony működése eleve kizárható. részletes kritikának 

itt nyilván nincs helye, elég arra gondolnunk, hogy három 

nagyon erős döntési jogosítványt kapó szereplő – állam, 

tiszk (mint mamutszervezet) és rFkB – olyan működési 

erőteret hozna létre, amelyben a szakmaiság, a pénzügyi 

hatékonyság és a minőség kérdései nyilvánvalóan háttér-

be kellene szoruljanak a nem nyilvános alkuk során, így 

jelentős minőségi és hatékonysági deficit keletkezne, ami 

egyben a munkaerőpiac még alacsonyabb fokú kiszolgá-

lását is jelentené. 

javaSlatok

1. A szakképzési intézményrendszer megkezdett in teg-

rációs folyamatát folytatni kell, magas minőségi kimenetet 

hatékonyan csak így lehet elérni a szakképzésben. ez 

azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy ragaszkodni kell 

a meglévő tiszk-ekhez, sőt, a tiszk-rendszerhez sem. 

ebben támogatjuk a 2011-es minisztériumi koncepciót, 

amely ugyan tiszk-ekről beszél, de ténylegesen a 

létező tiszk-rendszer felszámolását tartalmazza, és 

megyénként két-három tiszk, más értelmezésben – fél 

vagy egyharmad megyére kiterjedő – teljes intézményi 

összevonás (lásd holland modell) mellett teszi le a voksát. 

ez mindenképpen a területi irányítás felé tett lépésnek 

tekinthető.

a területi irányítás támogatottsága felmérésünk 

szerint meghaladja a tiszk-rendszerét, és a megyénként 

1-2, esetleg 3 területi egység („tiszk”) is megfelelő lép-

téknek tűnik, helyenként – a földrajzi-utazási viszonyok 

függvényében – a megyehatár átlépésének megengedé-

sével. ez átlátható, kezelhető méret, illeszkedhet a mun-

kaerő-piaci területi szegmensekhez, vonzáskörzetekhez. 

(a kistérség, járás túl kicsi, a régió túl nagy, a munkaerőpi-
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ac szempontjából egyenetlenül tagolt területi egység vol-

na.) Úgy gondoljuk, hogy mindez a projektfinanszírozást 

követő uniós fenntartási kötelezettséggel összhangba 

hozható, ezzel kapcsolatban a jogászok véleményének fi-

gyelembevételével, fokozatosan lehet a kívánt cél irányába 

elmozdulni. 

2. A koncepcióból kiderül, hogy a döntéshozók 

fejében még csak körvonalazódott a tervezett átalakulás, 

részleteiben nincs kidolgozva. sietségre nincs is semmi 

ok, a most működő rendszer nem okoz azonnali károkat, 

nem jelent visszafordíthatatlan folyamatokat, csupán a 

bizonytalanság erodáló hatása miatt nem érdemes túl-

ságosan elhúzni a döntést. szakítani kell azzal a több, 

egymást követő kormányt jellemző, rossz hagyománnyal, 

hogy nem készítteti elő döntéseit független szakembe-

rekkel, és nem vitatja meg a szakértői ajánlásokat, saját 

szakpolitikai elképzeléseit a szélesebb szakmai nyilvános-

sággal, a későbbi végrehajtókkal, az érintettekkel. ezen 

előzetes eszmecserék, viták mind a döntések, a leendő 

szabályozás minőségét, mind annak elfogadottságát po-

zitívan befolyásolnák. (az elfogadottság fontosságát haj-

lamosak a politikában és az államigazgatásban lebecsül-

ni, mi ettől óvnánk a döntéshozókat, erre figyelmeztet a 

tiszk-rendszer és főleg az rFkB-k inkább negatív, mint 

pozitív megítélése is.) Fontos volna többek között a hol-

land regionális képzési központok, a roC-ok több mint 

egy évtizedes tapasztalatainak alapos megismerése és 

elemzése, valamint a hazai jó példák – az egyintézmé-

nyes, ún. holland modellt képviselő tiszk-ek, a társulások 

és gazdasági társaságok közül is területileg koncentrál-

tak, az integráltság magasabb fokát elérők – működési 

tanulságainak elemzése. Mindez néhány hónap alatt elvé-

gezhető. így elkerülhető lenne a korábbi évek legtöbb kárt 

okozó hibája, hogy a politikai szint a szakmai körök csak-

nem teljes kizárásával, részérdekek között egyensúlyoz-

va, korlátozott információk birtokában, rögtönözve hozta 

meg döntéseit. a „tiszk”-ekről szóló döntés előkészítése 

egyébként is csak akkor lehetséges, ha az új közigazga-

tási-önkormányzati rend kialakul, amikor az új közigazga-

tási egységek és a települések fenntartói jogosítványai és 

kötelezettségei törvény által újraszabályozottak lesznek.

3. Alapvetően támogatjuk a koncepció azon 

javaslatát, hogy az integráltság legmagasabb fokát elérő 

egyintézményes szervezeti formát preferálja az állami-

önkormányzati szférában. itt azonban megfontolandó, 

hogy valamennyi, az adott területen létező intézményt egy 

szervezetbe von-e, vagy külön kezeli például a műszaki, 

a gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató és a humán-művé-

szeti szakterületek intézményeit, képzéseit. a rendészeti 

képzések – teljesen érthető – külön kezelésével már utal a 

koncepció a szakterületek szerinti elkülönítés lehetőségé-

re, és nyilván a mezőgazdasági képzéseknél is elképzel-

hető egy önálló struktúra, a minisztériumi tiszk-ek ennek 

elkülönült bázisai. ezt a mezőgazdaságért felelős szakmi-

nisztérium is igényelné, és működő külföldi példa is van rá.

egy szakterületek szerinti intézmény-összevonás 

lehetővé tenné, hogy egy megyében például egy gazda-

sági-kereskedelmi, egy humán és egy műszaki intézmény-

be vonják össze a képzőhelyeket, amelyek között termé-

szetesen további integráló kapcsolatokat lehet kiépíteni 

(közös vezetői információs rendszer, közös pályakövetés, 

hátránykezelés). nem volna szerencsés azonban, tegyük 

fel az egészségügyi és művészeti képzéseket a vasas és 

építőipari képzésekkel egy intézményen belül folytatni, kü-

lönösen egy olyan szakiskolai és szakközépiskolai képzési 

struktúrában (amelyet egyébként teljes szakmai meggyő-

ződésünkkel opponálunk, és súlyos szakmai hibának mi-

nősítünk), amely 14-15 éves korban szűk szakmai képzési 

útra tereli a fiatalokat. egy ilyen megoldás állandó belső 

pozícióharcokat eredményezne, akadályozná a hatékony 

vezetői-irányítói tevékenységet. 

4. Szakképzés nemcsak szakiskolákban és 

szakközépiskolákban folyik, hanem speciális szakisko-

lákban és a felsőoktatásban is. a speciális szakiskolák 

helyét a rendszerben, viszonyát, kapcsolódását a szakis-

kolákhoz, a két intézményrendszer és pedagógiai kultúra 

egymástól tanulási potenciálját át kell gondolni, és meg 

kell teremteni. Ugyanígy, a posztszekunder és a felsőok-

tatási szakképzés viszonya, kapcsolódása is nyitott, gyors 

innovációt és minisztériumok közötti egyeztetést igényel. 

itt nem egyszerűen arról van szó, hogy például a speci-

ális szakiskolák részei legyenek-e a (területileg irányított) 

tiszk-eknek vagy sem (a felsőoktatásnál ez nyilván fel 

sem merül). Mind a bevonás, mind a kihagyás mellett szól-

nak érvek, és alighanem a helyi menedzsmenten múlna, 

hogy milyen előnyök és hátrányok keletkeznének bevo-

2 Lásd a Térségi integrált szakképző központok – Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról című, jelen kötet másik részében olvasható, a 
ROC-okról szóló rövid leírást.
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nás vagy kihagyás esetén. e két kapcsolódási rendszert 

a szervezeti innovációval egy időben meg kell teremteni, 

jogszabályi hátterét megalkotni, hogy az ekkr/okkr- és 

eCts/eCVet3-rendszerek folyamatban lévő innovációi 

működőképesek legyenek mind hazai, mind nemzetközi 

együttműködési viszonylatban. 

5. 2003-2005 körül még rendkívül fontos szem-

pont volt a magas műszaki színvonalat képviselő, a tiszk 

intézményei által közösen használt képzőközpontok ki-

alakítása. 2003-ban az első, belső előterjesztések még 

„technológiai központokról” szóltak, és a német üzemközi 

képzőközpontok előképét sugallták! ez a szempont az 

idők folyamán folyamatosan háttérbe szorult. a műsza-

ki képzések körében nem kellene még feladni azt a célt, 

hogy egy műszaki tiszk felségterületén legyen olyan 

„képzőközpont” – akár egy már meglévő vállalkozásnál 

lévő tanműhely, akár egy-két, például tiszk–tiop-os fej-

lesztései nyomán magas technikai színvonalat képviselő 

képzőközpont –, ahol az iskolai tanműhelyi és vállalati 

gyakorlati képzés során máshol nem elérhető technikákon 

gyakorolhatnának a fiatalok. ezzel kapcsolatban fontos 

volna a német üzemközi képzőközpontok gyakorlatának 

megismerése, hogy egy ilyen rendszer évtizedes távlat-

ban épüljön ki. ehhez központi tervezés szükséges, a pá-

lyázati megoldás pazarló, szélsőségesen ingadozó kapa-

citáskihasználási mutatókat eredményezett. 

6. A nem állami, nem önkormányzati, hanem 

például egyház, alapítvány, közalapítvány, egyesület, vál-

lalkozás által működtetett szakképző iskolákat ki kell von-

ni az integrációs kényszer alól. ezen intézményekre eltérő 

szabályozást kell kialakítani, amely természetesen szakér-

tői és szakpolitikai előkészítést, valamint politikai döntést 

igényel. azokat az intézményeket – az intézmények kis 

hányadát –, amelyek a szabályozással, marketingeszkö-

zökkel visszaélnek, és amelyeket „papírgyáraknak” vagy 

„pénzmosodáknak” hívnak a szakmai zsargonban, más 

eszközökkel, megfelelő szabályozással, a minőségi kime-

net és a pénzügyi folyamatok ellenőrzésével kell vissza-

szorítani, vagy a közjó érdekében való működés irányába 

terelni. Ugyanakkor e közel 300 iskola között hihetetlenül 

sok olyan intézmény van, amely pótolhatatlan értéket kép-

visel speciális funkcióival, pedagógiai szolgáltatásaival. 

különösen sok pedagógiai műhely jött létre a hátrányke-

zelés, a lemorzsolódottak szakképzési integrációja terüle-

tén, illetve a dinamikusan fejlődő, a lakosság által igényelt 

szakterületeken. ezen iskolák egy részének kiesése sú-

lyos károkat okozna, amely űrt az állami-önkormányzati 

iskolák nem volnának képesek betölteni. a szektor iskolái-

ra vonatkozó új szabályozás kialakítása előtt érdemes vol-

na e széles és sokszínű intézményi körről egy alapos ku-

tatást végezni, hogy a szakszerűtlen károkozás esélyét, az 

anekdotikus ismeretek és előítéletek, ideológiák alapján 

történő szabályozás károkozását legalább csökkentsük.

7. Egy olyan, a szakképzési koncepcióban4 

megjelenő elképzelés mellett, amelyben erős állami jogo-

sítványok maradnak meg („központilag kerül meghatáro-

zásra a finanszírozás mértéke, módja, szabályai, valamint 

a képzési kapacitás mértéke, szakmaszerkezete”), és ahol 

a mamutintézmények (és menedzsmentjük) is szükség-

képpen nagyon erős szereplők lesznek, nincs helye egy 

döntési jogosítványokkal is rendelkező rFkB-nak vagy 

akár MFkB-nak5. a három dudás egy csárdában bizonyo-

san rosszul működő felállás volna, hiszen az illetékesek 

szükségképpen átláthatatlan és a szakmai szemponto-

kat háttérbe szorító alkukkal hoznák meg döntéseiket. ez 

csak pazarláshoz és minőségromláshoz vezethet. a ter-

vek szerinti megyei bizottságoknak, az MFkB-knak olyan 

konzultatív-tanácsadó testületeknek kell lenniük, amelyek 

a gazdaság szereplőinek igényét közvetítik a szakma, a 

képző mamutintézmények és fenntartójuk felé, de a 14 

éves kori beiskolázásban döntési jogosítványhoz juttatni 

őket, és az állami felelősséget egy részérdekeket képvise-

lő grémiumhoz delegálni, súlyos hiba volna. 

8. A koncepció holland modellről ír, de látni kell, 

hogy az egy fenntartós, intézményintegrációval megvaló-

sult tiszk-eknek is igen kevés közük van a holland roC-

okhoz. az egyik legfontosabb különbség, hogy a roC-ok 

hatalmas – és sok pénzt felemésztő, drága – menedzs-

menteket működtetnek, amely miatt – holland szakértők 

megítélése szerint – fajlagosan valószínűleg nem is lett 

olcsóbb szakképzési rendszerük. Viszont a professzio-

nális, nagyon gazdag információs hátteret igénybe vevő 

3 EKKR = Európai képesítési keretrendszer; OKKR = Országos képesítési keretrendszer; ECTS = European Credit Transfer System (Európai kreditátviteli rendszer); ECVET = 
European Credit system for Vocational Education and Training (Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer).
4 Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására. Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011. május.
5 MFKB = Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, ezek váltják fel a regionális fejlesztési és képzési bizottságokat az új törvény szerint.
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menedzsment működése a képzési kimenet minőségét – 

a szakértők szerint – nagy valószínűséggel javította, így a 

koncentráció – ha nem is árnyoldal nélküli, de – egyen-

lege pozitív. Fontos tehát, hogy a hazai integrált mamut-

intézmények számára is biztosítsák a hatalmas, komplex 

intézmények vezetéséhez szükséges személyi és anyagi 

kapacitásokat. a holland roC-ok másik megfontolandó 

jellegzetessége, hogy a roC-ok nagyfokú autonómiá-

val rendelkeznek, hasonlóan a hatalmas egyetemekhez. 

nincs fölöttük rFkB-szerű képződmény (bár az ágazati 

bizottságok javaslatai erős befolyást gyakorolnak a roC-

ok autonóm módon kialakított szakmai működésére, 

képzési kínálatára), és szakmai értelemben fenntartójuk 

sem bábáskodik fölöttük. egész egyszerűen azért, mert 

a szakmai-gazdasági autonómia biztosítja azt, hogy a 

rendkívül felkészült menedzsment e hatalmas, komplex 

intézmények hatékony működését biztosító döntéseket 

hozzon.

Megfontolandó tehát, hogy maguk a tiszk-ek 

menedzsmentjei legyenek a működésben – beleértve a 

gazdálkodást, fejlesztést-beruházást, beiskolázást, kép-

zésfejlesztést és kínálatot – a legfontosabb szereplők, 

akiket az állam a vezetői kinevezések, a finanszírozás és a 

szabályozás révén befolyásolhat, az MFkB-k pedig szak-

mai ajánlásaikkal, információval, folyamatos együttműkö-

désükkel és pályázati források célirányos odaítélésével. 

Csak a tiszk-ek nagyfokú autonómiája biztosíthatja azt 

is, hogy a pedagógiai szempontok ne szoruljanak háttér-

be, amint az átmenetileg hollandiában is történt, és amitől 

a hazai intézményvezetők is nagyon tartanak, központosí-

tott irányítás mellett nem alaptalanul. 

9. A tiszkesedés céljai mellett olyan tervezési 

illúziók is megjelentek és élnek tovább a 2011-es miniszté-

riumi koncepcióban is, amelyek nem számolnak a lakos-

sági döntésekkel, azok szabadságfokával. szembesülni 

kellene azzal az empirikusan is többszörösen cáfolt, le-

egyszerűsített elképzeléssel, hogy egy nagyobb volumenű 

szakképzési bemenet kikényszerítése nagyobb volumenű, 

pályán maradó, megfelelő felkészültségű szakembert, 

szakmunkást eredményez a megcélzott szakmában, 

szakterületen. ennél sokkal bonyolultabb összefüggések 

határozzák meg a munkaerő-piaci kínálat mennyiségét és 

minőségét. ehhez kapcsolódik egy másik átgondolatlan 

cél: a párhuzamosságok felszámolásának erőltetése. ez 

nagyrészt már megtörtént, és – bár néhány helyen még 

vannak hatékonysági tartalékai – további dogmatikus eről-

tetése káros mellékhatásokat eredményezne. itt főleg az 

utazási kényszer, annak az egyéneket terhelő anyagi és 

időbeli terhei, a kollégiumi lét változó vonzereje és költsé-

gei miatt, nem lehet azzal számolni, hogy ha két, mondjuk 

egymástól 30 kilométerre lévő, 8-8 főt beiskolázó képzés 

egyikét megszüntetjük, akkor ez valamelyik képzési he-

lyen 16 főt fog eredményezni. soha nem fog. a párhu-

zamosságnak bizonyos korlátok között előnyei is vannak, 

főleg a verseny generálta magasabb minőség terén. a be-

iskolázási kapacitások tervezését, a kínálat befolyásolását 

a munkaerő-piaci folyamatok mellett az oktatásszervezés, 

annak költségei és a lakossági aspirációk terén is tájéko-

zott, felkészült helyi menedzsmentnek érdemes végezni, 

mert az rFkB-k vagy MFkB-k „excel táblákban történő 

munkaerőpiac- és társadalomtervezése” – számos infor-

máció hiányában és a komplex felkészültség hiánya miatt 

– továbbra is csak dilettáns lehet. itt figyelembe kell venni 

azt a tényt is, hogy a településstruktúra miatt a képzési kí-

nálat „trade-off”-jai, becserélhetősége eltérően alakul. az 

esetleg nehezen megközelíthető kisvárosok, a közepes 

városok és nagyvárosok vonzereje és az ottani képzések 

családokat terhelő költségei és hasznai elválnak. a spon-

tán folyamat alapján az alacsonyabb szintű képzések – a 

helyben maradó lakosság számára – a kisvárosokba, a 

magasabb szintűek a nagyobb városokba koncentrálód-

tak, koncentrálódnának. a szakiskolai és szakképzési 

struktúra tervezett – korszerűtlen, a nemzetközi gyakorlat-

ban ismeretlen – átalakítása e szempontokat is figyelmen 

kívül hagyja, így csak adminisztratív kényszerrel tud majd 

operálni, ami szintén csökkenteni fogja a remélhetően ha-

marosan kidolgozásra kerülő hatékonysági és minőségi 

indikátorok értékét.

Mártonfi györgy 

témavezető


