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Interjú Jakab Jánossal, a Belvárosi TISZK vezetőjével 

2007. 05.23. 

AZ interjút készítette: Fehérvári Anikó 

 

– Miért vált szükségessé a TISZK-ek létrehozásának? 

– A szakképző központoknak a dolga az 2004-be, 2003-ba vetődött fel, amikor a 

Nemzeti Fejlesztési Tervet elkezdtük dolgozni, és ugye akkor készült a Szakképzés-

fejlesztési Stratégia is, ami ugye kormányhatározat lett, és az elemzések során, akkor 

mi tudtuk, hogy ahogy fogy a tanulók létszáma, úgy nő az iskolák száma, tehát 

atomizálódik az iskolaszerkezet. Hihetetlen rosszul használjuk fel a fejlesztési 

forrásainkat. És még ezen kívül, hogy atomizálódik, ilyen bebetonozódik az egész 

rendszer, mert képtelenek váltani az intézmények. Egyszer valamit fölvesznek 

képzési irányba, akkor azt kell csinálni, mert nem tudnak, egy osztályuk van, azt nem 

lehet több irányba csinálni. A mostani példát mondom, ebben a 7 intézményben kb. 

most szakképzési évfolyamokon van 700 tanuló, a 7 intézményben, tehát minden 

intézményben van, mindenkit beszámítva, tehát szakképzési évfolyamokon, 13-14. 

évfolyamokon 7 iskolában 700 tanuló. Minden iskolában van 100 tanuló. 

 

– Csak? 

– Csak. Hihetetlen, de hogyha én tudok adni, mutatni két évvel ezelőtti statisztikai 

adatokat, hogy akkor volt mintegy ezer intézmény, 1350-1400 feladat-ellátási hely, 

és az átlag tanulólétszám az 270 körül volt, és ebben nagyon sok olyan - hát 

elővehetem közben, míg beszélünk ezt az adatot - csináltam ilyen csoportokat, 

csináltattam a kollegáimmal ilyen csoportokat, volt olyan intézmény, ahol 13 tanuló 

van, de ez ilyen 13 tanulós kistelepülési ún. szakképző intézmény, de hát ezek nem 

szakképző intézmények. 

 

– Ez szakiskolai képzés vagy szakközépiskolai képzés? 

– Itt most nem volt külön tárgyalva ez, hanem az, hogy szakképzési évfolyamokat 

néztük. Na most, nyilvánvaló, hogy az átlaglétszám valamikor úgy indult, hogy 290-

ről már csökkent le 270-re, egy 270-fős intézmény, hogyha két évfolyamot 

feltételezünk, és főleg ha vidékben gondolkodunk, akkor ezek ilyen egész mini 
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osztályok tulajdonképpen, és főként az, hogy az intézményeknek, most nem akarok 

hasalni, minimum 50%-a 100-150 fő körül volt, és gyűjtötték az alapot és kiadták, és 

folyt ki a pénz, folyik ki a pénz. Na most mindez a rendszerváltás idejére vezethető 

vissza egyébként, meg arra, hogy ugye a többcélú intézmények közé beengedték a 

szakképzést, megjegyzem változatlan ez a tendencia, mert ez az intézményfenntartói 

konglomerátum, ami most kialakult, ebbe a formába kéri a törvény. Az én 

véleményem szerint különbséget kellene tenni ma már a közoktatás és a szakképzés 

között, mert ha jól meggondoljuk, ma a közoktatásból azért lehetett kiemelni a 

szakképzést, szakiskolát, különböző szakközépiskolát, meg mindenki felnőttet, aki 

végez, érettségizett. Inkább össze kéne vonni egységes rendszerbe, mert a gyerekek, 

ha úgy tetszik egyszer saját érdekük ellen elmennek a felnőttképzésbe, rövid idejű 

képzéseket kapnak, és elvesztik az első szakképzési lehetőség ingyenességét. Na 

mindegy, visszatérve erre gondoltuk azt, hogy TISZK-eket kell létrehozni, hogy 

össze kell fogni a rendszert valahogy. Az eredeti tervek, a legelső tervek szerint ez 

egy olyan rendszer lett volna, ahol meglévő intézményeket szerveznek egyetlen 

intézmény alá be, vagy egyetlen intézménybe és intézményesítik a rendszert. Amit 

nem akartunk semmiképpen, hogy olyanfajta nagy intézmény jöjjön létre, mint 

Hollandiában, hogy 20-30 ezer fős intézmény egyetlen egy épületben, hanem azt 

szerettük volna, ha 7-8 intézmény a telephelyeken megmarad, ahol az 

alapgyakorlatot, aminek egyszerű műhely-háttere van - most ne a közgazdaságra 

gondoljunk, ahol most vagyunk éppen - hanem egy fémipari műhelyt, egy faiparit, 

egy építőipari tanműhelyt, ahol az alapgyakorlatok azok mehetnek tovább ugyanúgy 

a tanműhelybe és a csúcstechnológiai részeket vitték volna be a központi képzőbe. 

Na most ezzel párhuzamosan azt nyilván tudja, hogy átalakult a finanszírozás 

rendszere. Tudja? 

 

– Nem.  

– A finanszírozási modell az úgy alakult ki 2004-től, hogy ugye erőltettük azt, hogy a 

gyakorlat egy része az kint legyen a valós életben. 

 

– Tehát akkor nem vetélytársa a TISZK a gazdasági szervezeteknek? 
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– Nem, vagy legalább is remélhetőleg nem. A következő, a finanszírozást úgy 

alakítottuk... ugye az volt az elképzelés, a világos modell, bizonyos részét azért nem 

szerettem, mert a gyerekeknek az első pillanattól még nem használhatók a 

munkában, akkor ugye mit csinálnak vele, takarítanak, meg szaladj ide, szaladj oda. 

Tehát az volt a megkötésem, hogy az első évben mindenképpen az 

iskolakörnyezetben legyen, pedagógiai központban, ott kapja meg az 

alapgyakorlatokat, alapkészségeket és csak utána kerüljön, amikor úgymond már 

használni tudja a vállalkozó, vagy az alkalmazó használni tudja a tudását. És akkor 

nem látszattevékenységekkel, hanem a valós gyakorlatba vonja be. Ezért a 

finanszírozás úgy alakult át, hogy az első évben a fenntartó természetesen kap 140%-

ot, a második évben pedig kap 60%-ot és ezzel azt lehetett elérni, hogy az első évben 

ragaszkodtak, a második évet azt pedig elengedték. Na most, a tanulószerződés is 

átalakult úgy, hogy nemcsak a teljes képzési időre, hanem a képzési idő egy részére 

is lehetett kötni, sőt az az intézményi fenntartó, amelyik ösztönözte az 

intézményüket, hogy kiengedje második évben, és meg tudták kötni a 

tanulószerződést, az további 20% résznormatívát kapott azért, hogy amíg a tanulóval 

még van neki dolga még, vizsgafelkészítés, esetleg a vállalkozó... mindig teóriáról 

beszélek, ha jól folyik a képzés ellenőrzése, akkor a vállalkozónak is könnyebb, hogy 

ő nem tud mindent leoktatni, nincs mindenhez eszköze,. ezért vissza kell jönni az 

iskolába 3-4-5-6 hétre, amikor még bent kell egy központi képzőhelyen mondjuk egy 

olyan CNC-t oktatni, ami nincs meg a vállalkozónál. És itt jön össze a TISZK és 

szerződéses rendszer, ugye, hogy a csúcstechnológiát azt mindig a központi 

képzőhely adná majd, hát még most egy működő modell kellene.  

– Na most, a 20% résznormatívát arra kapta, vagy kapja, már most is így működik a 

rendszer, a fenntartó, hogy a TISZK-be behívja és azokra a csúcstechnológiai 

képzésekre tehát felkészíti, magyarul. Mondok egy példát: az ács-állványozó 

képzésben kell oktatni mondjuk egy technológiát, mondjuk csúszózsaluzást - 

hozzáteszem teljesen felesleges - de mindegy, benne van a tantervben. A 

csúszózsaluzás lehet, hogy az országban egy helyen van, lehet, hogy ma már nincs is 

egyébként. Most ahhoz, hogy ezt oktatni lehessen, teoretikus a dolog, de nem 

oktatták. Tehát benne volt a tantervbe, elmondták nekik, ha elmondták nekik 

elméletben, de gyakorlatban nem oktatták, de egyébként minek is, ha nincsen? De 
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lehet, hogy a példa nem tökéletes, de hogyha olyan technológia van, ami az 

országnak egy részében elterjedt, de annál a vállalkozónál nincs, akkor ugye ott be 

kell hozni a tanulót és oktatni kell. Lehet, hogy bent, a központi képzőhelyen, lehet, 

hogy egy másik helyen. Na most ennek az oktatásszervezési kérdését is a TISZK-nek 

kell megoldania, vagy a központi képzőhelyen vagy másutt. Tehát lényegében a 

TISZK nagyon sokféle célt szolgált. Csak kapkodik ide-oda, de lényegében az, hogy 

megszűnjön ez az atomizált iskolaszerkezet, mert ugye tudjuk azt, hogy nem sikerült 

írásban elérnünk azt, hogy tagintézményesített intézmény jön létre, de már most is 

van olyan intézmény-fenntartó, amely pályázott a TISZK-re, folytatja, mondjuk 

Békéscsaba már létrehozta, folyik a TISZK létrehozása és már folyik a 

tagintézményesítés is, tehát kezdi megszüntetni ezt. 

 

– Azt akarom kérdezni, hogy iskolabezárásokkal, átszervezésekkel nem lehetett volna 

ezt egyszerűsíteni? 

– - Nem vállaltuk föl. Hát pontosan ez az, ha lett volna iskolabezárás, akkor a 

fenntartók önként és dalolva bevállalták volna az iskolabezárást, akkor köztünk 

szólva nincs vele gond. Amikor iskolabezárásról van szó, akkor mint az ördög a 

tömjénfüsttől félnek a fenntartók, ez kvázi egy rásegítő ösztönző rendszer. 

 

– Az se baj, ha túl drága? Tehát nem lehetett volna azt csinálni, hogy kiemelni egy 

iskolát, ahol mondjuk elég korszerű az adott szakmában a tanműhely, és arra 

mondani, hogy ő lesz majd a TISZK... 

– Ezt se vállalták be, hanem azt mondták, hogy legyen egy központi képzőhely. Az 

volt a szándék az iskola-fenntartók ezt akarták, az önkormányzatok - egyébként nem 

is pályáztak - az volt a szándékuk, hogy ez ebben erős, iderakjunk egy picit ebből, ez 

abban nagyon jó... Magyarul fenn akarták tartani a régi rendszert. Azt sem akarták 

elfogadni, hogy egy központi képzőhelyre bemenjen mondjuk, megint mondok egy 

példát: CNC-oktatás volt a faiparban, fémiparban, építőiparban. Most a CNC-

oktatáshoz szükséges informatikai háttér, hardver, szotfver. A hardver ugyanaz 

mindegyikre, csak más-más program kell, csak nagyon erős hardver kell, és 

mindegyikhez ki kéne rakni. Ehelyett a központi képzőhelyen van egy nagyon erős 

hardver háttér, és arra a mit tudom én 50-100 órára be kellene jönni a tanulóknak. És 
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mindig az a szoftver van fent a hardveren, amilyen tanulók éppen bent vannak. De ők 

ezt nem akarták természetesen. Tehát magyarul, nem tudok mást mondani, ezt nem 

lehet látni, így van, ahelyett, hogy így oldaná meg a problémát. Tehát ez egy útja 

annak, ami itt jól működik Magyarországon, vagy megoldás. Megint csak egy példa: 

pályaorientáció szakmacsoportos alapozás, hogy van szakmai alapozás, ugye attól 

függ, hogy szakiskola, szakközépiskola. Elő van írva a szakképzési törvényben, 

közoktatási törvényben, hogy ilyet kell csinálni. Úgyhogy akkor pedig - és ugye 

amikor a 9. osztályt kialakították, az volt a cél, hogy ne egy szakmára jöjjenek be a 

tanulók, hanem a szakmacsoportra. És ha megvizsgálja a szakközépiskolákat, akkor 

mind a mai napig azt hirdetik az intézményvezetők, hogy a tanuló hozzám 

villanyszerelőnek jön. Hát persze, mert ha azt mondja a szülő, hogy 

villanyszerelőnek jön ide a gyereke, nem azt mondja, hogy mit tudom én, 

elektronikai szakmacsoportba, és majd ez meg ez lesz. Na most pl. a TISZK ebből a 

szempontból talán ebben is megvan célozva az, hogy mi például dolgozunk azon, 

hogy egységesítjük a szakközépiskolák első 1-2 évét. 

 

– Igen, ezt olvastam a honlapon. 

– Na most, egységesíteni fogjuk a pályaorientációs szakmacsoportos alapképzést és 

megpróbáljuk a gyerekeket. Azt, amit a hátrányos helyzetű gyerekeknél 

megcsináltunk - talán emlékszik rá - programszinten megcsináltuk. Magyarországon 

a törvények szintje nagyjából ez lenne, de a valóság szintjén abszolút semmi nem 

működik. Tehát nem kéne újabb és újabb törvényeket hozni, végre kellene hajtani 

azt, ami le van írva. 

 

– De még akarok ebbe belekérdezni. Az egyik az, hogy az iskolabezárás, a másik a 

finanszírozás volt. Ugye – ha jól értettem – az első évben 140 és utána meg 60? 

– Így van.  

 

– Akkor megvan a 200%. 

– Pontosan azért mondom, hogyha nem tudja megkötni a tanulószerződést, akkor nincs 

lehetősége adott iskolának, akkor nem lehet vesztesége. Gyakorlatilag ettől a 

pillanattól kezdve megtakarításként jelentkezik, mert ma az iskolarendszerben a 
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fővárosban állítólag 50% plusz normatív támogatás volt, vidéken 20-30%-ot raktunk 

bele a normatív támogatáson kívül. Egy alapítványi és magániskolánál 5-10-15% a 

saját hozzájárulás a tanulóktól, ez a 40%, és a gyakorlati normatívát első évben 50%-

kal megemelem, másodikban … magyarul az államháztartás szívja meg, ha úgy 

tetszik, vagy hát az, aki az állam feladatát hajtja végre. 

 

– Szóval azt akarom kérdezni, és azt a bizonyos 20%-ot azt … 

– Azt akkor kapta meg, ha kint van a tanuló. 

 

– Tehát ha bent van, akkor nem? 

– Akkor nem. 

 

– Merthogy ha így is, úgy is megkapja a 200 %-ot, hogyha 2 évig bent van a tanuló 

úgy, hogy az első évre csak 140-et kap, a másodikra csak 60-at, akkor biztos, hogy 

kiengedi a tanulót? 

– Ne így gondolkozzon! Úgy gondolkozzon, ha én fenntartó vagyok, ha én megkapok 

160%-ot csak azért, hogy csak az első évben van nálam a tanuló, s a második évben 

nem kell beleraknom pluszt a rendszerbe, mert ugye bele kellene neki rakni a 

rendszerbe pluszt, magyarul egy évig megkapom a 160%-ot… 

 

– És tényleg így gondolkodnak? 

– Igen, hiszen ugrásszerűen megemelkedett a tanulószerződések száma. 

 

– Csak mikortól van ez így? 

– 2004-től. 

 

– Mert most mi is ezt tapasztaljuk, de a vállalkozók azt mondják, hogy az iskolák még 

mindig ragaszkodnak a gyerekekhez. 

– … Tehát úgy kérdezzenek rá, mihez ragaszkodnak, az egészhez vagy csak a részhez? 

A vállalkozónak persze, természetesen az lenne jó, hogyha első pillanattól ott 

lennének, de akkor az a gyereknek nem jó. A gyereknek az a jó, hogyha az elejét azt 

kvázi irányított, rendezett környezetben, tematikusan kapja meg. Az, hogy a 
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vállalkozónál, mondjuk egy vízvezetékszerelőnél most egyik pillanatban vágni kell, a 

másikban meg rajzolni, stb..tehát nem biztos, hogy egymásra épülnek a 

munkafeladatok. 

 

– Jó, akkor a következő dolog, amit akartam kérdezni, hogy minden szakmánál kell a 

gyerekeknek TISZK-be mennie? Vagy vannak olyan szakmák, amikor ez nem 

szükséges. 

 

– Nincs ilyen kikötés, ez teljesen az ő dolguk, a fenntartókra van bízva, hogy legyen. 

Ez egy alapelv volt, 7 régióba ki volt írva, mindegyikbe van kettő, Budapesten is 2, 

Közép-Magyarország négyet kapott. Ma már nem biztos, hogy így működik, nem fog 

így működni. Ha ott lennék – önként és dalolva jöttem el a minisztériumból, tehát 

örülök neki, nincs nekem semmiféle pszichikai konfliktusom, hogy kint vagyok, 

annak nem örülök, hogy nem fogom megváltani a világot. Ugye az volt a teória, 

megint egy példát mondok, 28 helyen indult magasépítő technológus képzés az 

országban. Most ez azt jelenti, ez a kedvenc példám, mert ez az én saját területem. 

Ehhez kellene több száz milliós beruházás. Kell hozzá x rendszer, kell hozzá 

építőanyag-labor, törő-zúzó-szakító géppark, ilyen-olyan-amolyan gépek vannak, 

ami egyébként részben használt volt fémiparban, tehát nemcsak építőipari 

betonkockát lehet törni, vagy szakítani, hanem fémiparban is lehet mintadarabokat, 

stb., meg faiparban is lehet. Tehát magyarul jó labor kéne, amit használ a fémipar, 

faipar. Most ha 28 helyen folyik, ebből kifolyólag, Teodolit-féle lézeres távmérő, 

számítástechnika, ez több száz milliós beruházás. Ezért aztán írd és mond sehol nem 

folyik normális magasépítő-technológus képzés. Na most, hogyha ezt az országban 

két helyen is lesz, vagy ha most pl. azt mondja valamelyik fenntartó, vagy fenntartók 

együttesen, hogy itt összefogunk, csinálunk egy olyan TISZK-et, ahol van egy labor, 

de akkor a régióban nem lesz több labor. Ebbe az egy laborba, vagy lehet, hogy 

mégegy kell a régióba, lehet, hogy megyénként úgymond kell egy-egy, hogy egy 

órán belül elérhessék, akkor is 3 labor elegendő. Tehát ezek a laborok akár a piacra is 

dolgozhatnak, ezeket lehet akkreditálni, ezeket a laborokat. Az volt az elképzelés, 

hogy a következő TISZK-nél figyelembe kell venni, hogy az első TISZK-be mi van. 
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Tehát hogy egymásra épüljön, hogy aztán ez most megvalósul-e, azt nem tudom, 

mert az eredeti elképzelésektől már messze kerültünk, annyira elmegy a dolog. 

 

– És arra is utalt, hogy csak önkormányzatok jelentkeztek, tehát a fenntartók csak 

önkormányzatok? 

– Nem volt olyan megkötés, hogy csak önkormányzatok jelentkezhetnek. Az volt a 

megkötés, hogy tanulószám, 4 párhuzamos osztály stb. No most, engem meghívtak 

egy alapítványi iskolához, hogy ők is csinálnak TISZK-et, és Horn György 

(alapítványi iskolák) hívott meg, hogy nekik van egy ilyen egyesületük, és én 

boldogan mentem előadást tartani nekik erről. Én mondtam azt is, hogy én nem 

látom, hogy képesek lesznek, meg lennék lepve, hogyha össze tudnak fogni, hiszen a 

központi műhelynek a tulajdon, mert itt tulajdonról van szó, nem tudtak 

megállapodni. Mert ugye volt egy régiós megkötés, és itt azért a magán- és 

alapítványi iskoláknak az erőssége Budapesten van, vidéken csk nagyon kevés van. 

 

– Igen, tudom… 

– 21% körül van vidéken. 

 

– Igen a főváros és Pest megye, ahol a legtöbb van. 

– Szociális háttér nem olyan ugyanis. Na most, persze a tanulók száma szerint sokkal 

rosszabb a helyzet, még kisebbek az alapítványi- és magániskoláknál. Közben nézem 

az adatokat. Itt van tessék, 93-94-es az egy intézményre jutó tanulók száma, 270, 

tehát így csökkent le az intézmények száma. Itt van a tanulószerződések száma az 

elmúlt évben hirtelen hogy megugrott… 

 

– Igen, igen. 

– Erre büszke vagyok, és pusztán az, mert ugye mindig papoltunk arról is… 

 

– Na jó, de végül is kötelező lett, persze, hogy megugrott a száma? 

– Úgy lett kötelező, hogy a törvény alól ki tudtak bújni. Magyarországon a jogszabály-

alkotás az úgy van, hogy vagy rosszul sikerül a törvény, vagy direkt beleépítik a 

kiskapukat. 
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– De azért, mert ugye most rendben van, kötelezővé tesszük a tanulószerződést, de hát 

mi van akkor, hogyha egy vállalkozó nem akar kötni? A tanuló nem kap képzést?  

–  

– Igen, igen, tudom. 

– Bocsánat, félszavakból is értjük egymást, időnként bizonytalan vagyok. Na most ez 

most már 30 ezer felett van (a tanulószerződések száma). 

 

– 32. 

– Ugye, tehát 32 és pusztán azért, mert maga tudja, hogy a vállalkozó oldaláról is meg 

lett támogatva a dolog. 

 

– Igen. 

– Beszéljek erről? 

 

– Igen.  

– Jó, tehát az iskolák részéről ez a finanszírozási kérdés. Na most ugye papoltunk 

mindig, hogy de a vállalkozók mondták, hogy ők fogadnák az iskolák azt mondják, 

hogy ővelük nem kötnek szerződést, ami nem volt igaz, csak az iskolaigazgató nem 

volt érdekelt benne. Most bocsánat, a fenekét szétrúgják, hogyha egy vállalkozó 

bemegy az önkormányzathoz, hogy kérem én szerződést akarok kötni, és az igazgató 

akadályozza. Azért nem dicséret jár. Akkor ugye az önkormányzat forrását szívja 

meg abban a pillanatban. Mert így viszont plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. 

Na most a másik része, aki meg lett támogatva, az a vállalkozó, mert a vállalkozó azt 

mondja, hogy ugye neki költségei vannak. No most, hát persze a szemforgatás esete 

forog fenn, tudjuk. De ugye a vállalkozó, az okosabb vállalkozó azt mondta, jé, 

nekem tényleg jobb, hogyha én kapok egy előképzett gyereket, tehát azzal, hogy ő a 

tanműhelytől kapott egy gyereket, s nem kell neki elmagyarázni az első naptól, hogy 

a mérés hogyan működik, hanem azt mondja, hogy mérjél le egy 522 mm-es 

csődarabot, akkor a gyerek már le tudja mérni pontosan, mert megtanulta már a 

műhelyben. Vagy hajlítsd meg ezt a csövet 92o-ba, azt is megtanulta, tehát ő már 

teljesítményképes. 
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– De még egy nagy előnye van ennek szerintem. 

– Igen? 

 

– Hogy az első évben iskolában van, mert az első évben a legnagyobb a kihullás a 

gyerekek között. 

– Persze, persze. 

 

– Ezért ha a vállalkozó ha azt mondja, hogy ő 25 gyereket vállal, akkor második évben 

25 gyerek már meg is marad talán. 

– Hát vállaljon is, igen, de ne vegye föl mindet,. tehát a kamarák az első év után 

végrehajthatnak egy szintvizsgát, megnézhetik a gyerekek hogy állnak, és azokat 

fogadják, akit képesek foglalkoztatni. Ez azért jó, mert egyrészt a gyerekek tudják, 

hogy van egy vizsga, másrészt pedig nincs lemorzsolódás utána megint csak. Na 

most, a szintvizsga bevezetése után, vagy azzal egyidejűleg volt tulajdonképpen 

jelentősen emelve a tanulónak adható pénzjuttatás. Tehát azt mondja a törvény ma, 

hogy minimum 15%-ot kell adni, maximum 50-et, és minden évben kell kötelezően 

10%-ot emelni, vagy félévente, most nem is tudom hirtelen. 

 

– A 10%-ot már eltörölték, de mindegy, emelni kell.  

– Mindegy, mondom nem kell nekem ezt tudni. Nem, a kötelező, szerintem benne van 

a10%, a kötelező benne van, az, hogy annál többet adhat, az van eltörölve. Na 

mindegy, ne menjünk ebbe bele. De lényeg az, hogy most a gyerek, ha teljesít, és a 

vállalkozónak utolsó fillérig visszatéríti az alap.  

 

– Igen, ezt tudom, hogy mindent visszaigényel. 

– Na most, ez azt jelenti, hogyha van egy csöpp esze a vállalkozónak, akkor egyrészt 

kiválasztja a gyereket a szintvizsgánál, másrészt pedig azt mondja, édes fiam, ha 

termelsz, akkor, mármint hogy, hát erről szól a dolog, hát most nem gyerekmunka, 

de hát azért akkor is, teljesítmény kell, végül is a végzés időszakára el kell érni a 

80%-os teljesítményt legalább ahhoz, hogy igazán a munkaerőpiac felvegye. Na 

most, ha termelsz, akkor kapsz tőlem 50%-ot minimálbérbe, akár. Na most, hogyha ő 

50%, ez nagyon, Európában sehol sincs ilyen, ha valaki a képzési idő kb. 50%-át van 
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gyakorlaton, és megkapja az 50-%.át, megkaphatja, hát akkor megkapta a 

minimálbért. Magyarul minimálbérért van ott a tanuló – szakiskoláról beszélek. Ez 

szerintem egy óriási dolog, és meg is ugrott, hát látható módon megugrott. A 

vállalkozók meg olyanok, hogy kisujj, és a félkarját bekapnák az embernek 

természetesen. Tehát erről, olyan költségeket számol el, na mindegy, emiatt már nem 

az én fejem fájjon, fájjon már másnak is. 

 

– Mondjuk itt, erre a szintvizsgára visszatérve, viszont itt az a baj, hogy mivel kevés a 

gyerek… 

– Közben még egy ábra? 

 

– Igen, látom. 

– Ugye ez 90-es ábra, így emelkedik az iskolák száma, miközben a tanulók száma így 

csökken. Ez most a jövőre szól, de így. 

 

– Na de végül is a fenntartó a hibás, mert miért engedi, hogy még egy újabb osztályt 

indítson az iskola 

– Bocsánat, tulajdonképpen formálisan igaza van, mert a közoktatási törvény azt 

mondja, hogy az iskolafenntartó. De hogy működik az életben? Most komolyan. 

Most az ellenőrzésre is ki fogok térni. Van egy fenntartó, akinek kötelessége lenne 

egyúttal azt is ellenőrizni, hogy az iskola megfelel-e a képzési feltételeknek, csak 

akkor adhatja ki a működési engedélyt. De hát most ő ebben ellenérdekelt, hát ő ki 

fogja adni sokkal alacsonyabb feltételekkel is, mert különben neki kell beinvesztálni. 

És senki nem ellenőrzi, tehát ő tudja azt, hogy ezt a rendszert a kutya sem ellenőrzi. 

Kiadhatja úgy az előbb említett magasépítési technikus képzést folytató 

szakközépiskolának azt, hogy ő folytassa a magasépítő képzést úgy, hogy nincsenek 

meg a képzési feltételek, mert hát képezni kell a gyereket. Ugyanakkor pedig 

önmagát kinevezi, ez a róka fogta csuka, tehát én az egyik legnagyobb – több hibát 

találok a rendszerbe, amit persze én sem tudtam megoldani, meg hát csodák 

nincsenek – két dolog, az egyik ez, hogy a fenntartó ellenőrzi saját magát, de 

magyarul nemcsak ez, az egész ellenőrzési rendszer. Akkor egy hibát mondok az 

egész ellen, és ez a vizsgarendszer. Tehát a vizsga is úgy átereszt, mint egy szita. Na 
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mindegy, menjünk vissza, reméljük, hogy a TISZK… Az volt a másik filozófiánk, 

hogy akkor lehet megkövetelni egy komolyabb vizsgarendszert, hogyha a feltételek 

is megvannak már, mármint hogyha a képzési feltételeket is felfejlesztem. Akkor 

mondhatom azt, hogy édes fiam, a szakító gép, vagy hogy lézeres Teodolittal mérjél, 

hogyha van olyan eszköz. Hiába mondom azt a tankönyvben, hogy lézeres 

Teodolittal tudjon háromszögelni, ha nincsen ilyen eszköz.  

 

– És ez a gyakorlatban hogy fog történni, hogy mennyi időre fogják elelngedni az 

iskolák a gyereket a TISZK-be? 

– Ezt még nem tudjuk, ez az adott szakképesítés, vagy tán az adott régió, mert el 

tudom képzelni azt, hogy Észak-Magyarországon mondjuk olyan építési kultúra – 

maradjunk a saját területemnél – olyan építési kultúra van, amely egy bizonyos 

technológiát igényel és ez megvan majd minden vállalkozónál. Nyugat-

Magyarországon meg más van, és akkor mindegyik másfajta TISZK belső 

csúcstechnológiát állít össze. De ami nagyon fontos, jó, beszéljünk arról, hogy adott 

esetben ez nincs meg, az nincs meg, hanem az, hogy most napjainkban minden 

intézmény mondjuk azt, hogy 10-10, 30 millió forintot gyűjtöget. S ebből fejlesztget. 

Na most, hogyha teoretizáljuk egy kicsit, a szakképzési hozzájárulásban befolyik 

központi alapba, tavaly befolyt kb. 27 milliárd forint. Ha ebből kiadnának, nem 

adnak ki, 10 milliárdot központilag, azt mondanák, hogy 10 milliárdot adok, de nem 

szétszórom, szétfolyatom, mint a sivatagba a vizet, ugye a homokba a vizet, és 

mindenkinek adok 5-10 milliót, most tettem például szakképzésre a pályázatnál, 

hogy adogatok mindenkinek 5-10 milliót. Azt mondanák, itt van az országban 50 

TISZK, vannak azon kívül is persze intézmények, de azok nagy intézmények 

maradnak, de előbb-utóbb a kicsik megszűnnek. De a szülők azt gondolom, hogyha 

ilyen központi képzőhelyet megmutatok nekik, hogy itt a modern képzőhely, meg a 

gyereknek is, oda fognak jönni. Na most, tehát hogyha kiosztanék 2 milliárdot 50 

képzőhely között, az 200 millió évente, azzal lehet fejleszteni. Azzal lehet azt 

mondani, hogy most erre nincs szükség, most akkor ide rakjunk be ilyen eszközöket. 

Magyarul megszűnne ez a pazarlás, mert köztünk szólva a magyar szakképzési 

rendszerben több fejlesztési forrás van – ez a probléma – mint amennyi szükséges, és 

a működési nagyon kevés. Ezért most a törvényi módosítás – nem tudom mennyire 
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ismeri – nekem nem tetsző módon, de engedik, hogy 15%-ot működésre fognak 

felhasználni. Tehát kezd az kialakulni, hogy az állam nem teljesíti azt a 

kötelezettségét, hogy a működtetést, a rendszer működtetését, hanem megint csak a 

vállalkozókra áttolja ezt a dolgot. Őszintén szólva nem értem, hogy a vállalkozók 

miért nem mondják már évek óta, látják, hogy túl sok a pénz, csökkentsék le a 1,5%-

ot valamennyire. Ezt nem a cikk számára mondtam, de érdemes lenne külön 

vizsgálni. Na jó. 

 

– Akkor még egy szálat fölszednék, azt mondta, hogy Hollandiában így van, ilyen 

megaintézmények vannak. Akkor ezek szerint ez egy holland-modell, vagy honnan 

van az ötlet? 

– Hát lehet azt mondani persze, hát arról van szó, lássuk be persze, hogy a szakképzés 

irányítói már az uniós csatlakozás előtt is nagyon, egyrészt részt vettünk mi 

folyamatosan, ugye mint előcsatlakozók, vagy a csatlakozás előtt az ún. szakképzési 

igazgatók értekezletén, már az András is, aztán ugye Lajos az nem tudott kimenni, 

mert nem tudott nyelveket, de én mindegyiken ott voltam. Kollegáim folyamatosan 

mentek ilyen-olyan helyekre látogatni. Hát ez nem holland-modell, azért ez van a 

világon másutt is. Hollandiát azért említettem, mert az egy elvontabb modell, mert 30 

ezer tanuló, hát elszörnyülködve néztem. Főleg ugye a szakképzésben, vagy a 

szakiskolai tanulók részére beküldeni egy ilyen intézménybe, hát elvesznek 

szabályosan. Ilyen Madách-i kép lebegett előttem, amikor megláttam, hogy az utolsó, 

hogy hát mi lesz ebből. Na ez a magyar-modell az egy annyiban úgy gondolom, hogy 

jó, hogy megtartja azokat a 7-800 fős intézményeket. Együtt van végül is, úgy van a 

terv, vagy úgy volt, hogy a központi képzőhelyre csak egy rövid időre megy be. Na 

most, ragadjuk pl. a fővárost. Igazából a főváros sajnos akkor lépte meg azt, amit 

most meglép, amikor már ez az egész modell kialakult. Ha ezt három évvel ezelőtt 

tudom, akkor nem is kellett volna TISZK-et csinálni. A fővárosban egy olyan modell 

van, ismeri? 

 

– Nem. 

– A lefejezős-modellt.  
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– Nem, nem, nem. 

– Akkor most újdonságot mondok. A főváros most azt mondja, hogy – és nagyon jól 

szerintem, sok mindennel nem értek egyet, de ezzel abszolút egyet értek – azt 

mondja, hogy itt van az érettségi tablórész, I-IV. évfolyam, itt van 700-800 fiatal, 

egy-egy intézményben, majd ebből a döntő többsége elmegy a felsőoktatásba, és 

marad egy-két osztálynyi. Na most erre szakképzési részt egy iskolában fenntartani, 

hülyeség. Hát ezt mondtuk annak idején. És azt mondja, hogy most ebből a 7 

intézményből kiszervezem a szakképzési évfolyamrészt, egyetlen egy intézménybe. 

És ez teljesen jó, ennek egyébként nagyon komoly következményei lesznek a 

közoktatási rendszerre. Úgy gondolom, hogy ezt előbb-utóbb meg fogják vidéken is 

lépni, tehát meg fogják, egész biztos vagyok benne. Ezt azt jelenti, hogy ebből az a 

7-800 fiatal elmegy egy intézménybe, a TISZK-be, a központi képzőhelyen meg lesz 

egy elméleti képzőhely. Magyarul bizonyos értelemben a fővárosban okafogyott ez a 

TISZK intézmény, mert hát akkor egy intézmény képes ezt ellátni, egy dolog miatt 

nem, mert a központi képzőhelyre akkor minden pályaorientációra, szakmacsoportos 

alapozásra bevihetem ide őket, meg tudom mutatni, tényleg meg tudjuk csinálni. És 

akkor kvázi versenytársa a felsőoktatásnak. De a másik, amiért én fontosnak 

tartanám, visszatérnék egy olyan dologra, amit mondtam, hogy felnőttképzés, és 

iskolarendszerű szakképzés, hogy ebben az esetben itt felnőttek vannak. A fiatalok 

egy része azért is megy a felsőoktatásba persze, mert egész másképp bánnak vele a 

felsőoktatásba, felnőttként kezelik. Itt ma, valaki érettségizik, itt marad ugyanebben 

az épületben, ugyanúgy kezelik, mint előtte, hát azt mondja, leérettségiztem, mi a 

fenének maradjak itt? Nem? Hát azt mondja, most ugyanúgy van szülői értekezlet, 

ugyanúgy van osztályfőnöki óra, miközben elmegy a felsőoktatásba, azt mondják 

jelentkezz vizsgára, nem jelentkezel a te bajod. Tehát alapvető paradigma váltás 

kellene ebben a dologban, és azt mondani, hogy megszüntetni, vagy összeszervezni 

valóban így, felnőttként kezelni őket, megnézni akkor a felnőttképzési törvénnyel 

összhangban ezt a dolgot. Tehát akkor egy törvényt kellene létrehozni, kivenni az 

egész közoktatásból a szakképzést akkor, simán meglehetne ezt tenni, de nem fogják 

megtenni. És még egy dolog, ami ebben a dologban benne, van, hogyha a főváros 

megmeri, remélem úgy tűnik, hogy meglépi, most már. Ez azt jelenti, hogy mi 

történik a szakközépiskolákkal? Amúgy is kihülőben vannak, van egy gimnázium 
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meg van egy szakközépiskola, ebből előbb-utóbb egy középiskola lesz. Lesz egy 

középiskola, amelynek lesz humán-reál, visszajön a háború előtti állapot szinte, nem? 

Legalább is úgy gondolom, logikus amit gondolnak. 

 

– Központi képzőhelyben, bocsánat, ne felejtsük el, a TISZK az nem a központi 

képzőhely, a TISZK-nek van egy központi képzőhelye, a TISZK maga ennek a 7 

intézménynek az együttműködése, hogy így mondjam. 

 

– Jó, tehát hogyha ezen a központi képzőhelyen ugyanazok az emberek fognak 

dolgozni, ugyanazok a pedagógusok, mint akik a 7 másik intézményben… 

– Jaj de jó kérdés, igen? 

 

– Akkor mitől lesz ez a paradigmaváltás? 

– Igen, ne felejtsünk el még egy dolgot, ebben a 7 intézményben, ugye így jelezném, 

ebben a döntő ugye a közoktatási rész, pedagógusok, minden. Hogy folyik ma a 

közoktatási törvény szerint, pedagógiai program, ugye elfogadtatás, el kell fogadtatni 

a pedagógiai programot, meg kell szavazni a tantestületnek, stb. Mi folyik itt mindig? 

Hát így működik a világ. A közoktatási rész mindig felülírja a szakképzési részt. 

Mert ugye azt mondja a szakképzés, ezen az iskolán belüli kis terület, hogy nekem 

ilyen-ilyen képzés kellene alatta. Vagy ezt akarom. Mire a közoktatásiak azt 

mondják, a pedagógiai programba ez fog bekerülni. Tehát mindig úgymond, hát így 

kell mondanom, ha tudatosan, ha nem, legyőzik a szakképzést. De ebből, ha így ki 

lesz szervezve – majd egyébként a működési formára térjünk vissza. 

 

– Igen-igen, azt gondolom előreszaladtam… 

– De ebből ha kiveszem, most amit a főváros csinál, és itt csinálok 7 darab olyat, ahol 

minden a szakképzésről szól, vagy bocsánat 1 darab olyat, ott úgy fogják 

megszervezni, ahogy a szakképzésnek kell lennie…. 

 

– Előreszaladtunk, mert akkor térjünk arra vissza… 

– Hányadik kérdésnél tartunk? 
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– Hogy akkor hogyan is jött ez létre. Most akkor konkrétan beszéljünk erről a 7-ről, 

mert hogy ezt ismeri egészen közelről. Tehát hogy milyen konstrukcióban jött létre? 

– Nem jött még létre, most a TISZK-ek, ugye itt 16 TISZK jön létre. 

 

– Igen, igen. 

– Ja, hogy az a 16? 

 

– Igen. 

– Megírták a pályázatot, megírták a peremfeltételeket és ennek alapján pályáztak és hát 

folyik a létrehozása. 

 

– És milyen feltételek voltak? 

– Én fejből nem tudom ezeket, elő kell venni a pályázatot. Elő kellene venni. 

 

– Jó, jó, persze. 

– Szerintem mind a mai napig rajta van az NSZI honlapján, lehet, hogy adok kölcsön 

egyet önnek. Őszintén megmondom, ami le van írva, azt én sose jegyzem meg… 

 

– OK, ezt meg tudjuk keresni, semmi gond. NSZI-pénzből jött létre, akkor most 

kérdezek egy olyat, hogy itt van a szakképzési alap a maga 27 milliárdjával… 

– Nem annyi, csak ennek egy része felhasználható. 

 

– És miért nem ebből csinálták? 

– Ezt komolyan mondom állítsuk le a magnót. 

(magnón kívül: nem lehetett az alap pénzét felhasználni, az Alapot felaprózzák, csak 

kisebb pénzekre lehet pályázni, ezért választották a HEFOP (EU-s) megoldást. Úgy 

tűnik nem tudtak elég jól lobbizni az Alap pénzéért) 

– Jó, térjünk vissza arra, hogy a pályázati rendszernek utánanézek, hogy is volt ez, és 

hogyan fogadta például ez a 7 iskola. 

– Na most, ez megint úgy tűnt, a dolog úgy néz ki, hogyha elmegy bármelyik vidéki 

intézményhez, mindenütt, ugye azt hiszem 30-valahány pályázat volt, ez is rajta van 

az NSZI-n, szerintem 34 talán. Na most, a főváros kivételével mindenütt úgy volt, 
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hogy azt mondták az intézmények, hogy hát tessék, álljatok össze, és minden 

intézmény tudta, akinek egy csöpp esze volt, hogy ez a jövő. Ha most nem, aki 

kimarad, az lemarad. Tehát önként és dalolva beszálltak tulajdonképpen ebbe a 

dologba, kivéve a fővárost, ahol az ügyosztályvezető asszony – most nem jut 

eszembe a neve – jól ismerem, természetesen ön is ismeri, most már nincs ott, azt 

mondta, hogy ez a 7 iskola, meg ez a 7 iskola. Na most ettől aztán állati nagy 

önkéntesség volt ugye. De egyébként hogy mondjam, nekem nincs velük semmi 

bajom. Azon kívül, hogy mindegyik addig akart bekerülni, ők is be akartak kerülni 

persze, mindegyik csak – és ez vidékre is jellemző – addig akarnak csak bekerülni, 

amíg be nem kerültek, attól a pillanattól kezdve – addig konvergált a rendszer. Attól 

a pillanattól kezdve pedig divergál a rendszer, mindegyik önálló akar lenni stb. 

Mindenki a saját szemétdombján. Ezért baj, hogy nem tagintézményesített a dolog, 

mert most azt mondom az igazgatóknak, hogy szíveskedjetek ezt meg azt 

megcsinálni, kérem tőlük. 4 év, nem azért, mert tekintélyem van, mert kívülről 

jöttem, de szegény Horányi (ő a II. Rákóczi Közgazdasági szki igazgatója, aki benne 

van ebben a konzorciumban) megszenvedett vele, mert ő egy volt közülük. 

 

– Akkor most ezek szerint mellérendelt viszonyok működnek? 

– Kivéve mondom Békéscsabát, ahol már kezdik ezt az intézményesítést, de ez meg 

fog történni, ez csak köztük szólva a főváros azért hozott egy jót, ezt a bizonyos 

lefejezős modellt,  hogy lefejezik most a szakközépiskolákat, ezt elfogadtatta a 

főváros és önként és dalolva melléálltak a szakközépiskolák, mert azt mondták, ha 

ehhez nem járultok hozzá, akkor meg elkezdjük a tagintézményesítést. Erre az 

igazgatók pánikszerűen hozzájárultak a dologhoz. Hát így működik ez a világ. Hát 

egyéni érdekek mentén, hát ez rendben van. Hát mi is úgy működik, nemcsak 

elvszerűen működünk. Néha nézzük az egyéni érdekeinket is. 

 

– Jó, csak most azon gondolkodom, hogy mivel lehet az iskolákat rákényszeríteni arra, 

hogy ne csak a saját érdekeiket nézzék? 

– Bocsánat, kezdjük az alapoknál, úgy lehetne rákényszeríteni, hogyha az igazgatók 

tudnák, hogy ők nem úgy lesznek újraválasztva, hogyha mondok egy példát, hogy 

minden 4-5. évben az utolsó két évben gazsuláznak ott a tantestületnek, hanem úgy 
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lenne a rendszer, hogy a fenntartó ellátná a szerepét és ellenőrizné az igazgatókat, 

megnézné, hogyan működik és aki nem jól működik azt elküldeni a fenébe. Ehelyett 

mi van? Mi volt az elmúlt tizenvalahány évben? Van egy ügyosztály, egy fővárosi 

oktatási bizottsági állásfoglalás, és mindegy, hogy ki volt … hogy ha egy tantestület 

megszavazza az igazgatót, azt ők elfogadják lényegében. Alig van kivétel ez alól, 

néhány politikai esetben, hogyha x-et, y-t be akarták nyomni igazgatónak. Mindenki 

igazgató, akit a tantestület megszavaz. Márpedig nekem meggyőződésem, hogy egy 

jó igazgató az nem mindig, az nem biztos, hogy a tantestület többségénél nem biztos, 

hogy jó, mert ott érdekeket sértő.  

 

– Jó, akkor térjünk át a működésükre,  

– Milyen értelemben? 

 

– Most, ha jól értem, úgy működik a dolog, hogy közösen születnek a döntések? 

– Van egy program, a programot mindegyiknek végre kell hajtani, tehát erre van 

szerződés. 

 

– És a programot? 

– Ez a pályázatban van. Tehát a pályázatokat meg lehet nézni, nekem is nyilvánosan itt 

van a honlapon, sok minden… 

 

– Azt akartam mondani, hogy elolvasgattam, nagyon informatív. 

– Szerintem a miénk a legjobb, nézze meg a többit is, komolyan. 

 

– Meglepődtem rajta. 

– Nézze meg a többit is, nagyon jó a honlapunk. És ha megnézi, hogy hány látogatónk 

volt, az is döbbenetes. 100 ezer fölött vagyunk lényegesen a honlapon. Egy kicsit 

megdöbbentem, szóltam is a kolleganőmnek, hogy egyik napról a másikra 

huszonvalahány-ezer látogató megjelent, valami nem stimmel. Azért figyeltem, mert 

100 ezernek az elérésénél szerettem volna a 100.000.-et elkapni és megjutalmazni, de 

pont úgy jött ki, hogy nem sikerült sajnos, nagyon sajnálom. Rá egy hétre megjelent 

egyik napról a másikra huszonvalahányezer, és most vizsgáljuk mitől van. De nézze 
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már meg a többi honlapot, hadd legyek szerénytelen, a miénk a legjobb. És ha beírja 

a Google-nak, hogy TISZK, a mienk jön be először.  

 

– Igen, igen, tudom, mert úgy kerestem.  

– Igen, mert a Google úgy vizsgál, hogy a leglátogatottabbat, a látogatottság szerint. 

Igen. Úgyhogy mi nagyon jól állunk ebben a dologban…  

 

 

– És akkor a két év alatt mi történt? 

– Hát mondom van ez a program, ezt próbáljuk több-kevesebb sikerrel végrehajtani, én 

ugye megkapom a programot… az elmúlt évben lényegében, bocsánat, hogy is van, 

februárban megszereztük az ISO-minősítést, az egy minőséget  jelent. Megvan a 

felnőttképzési akkreditációnk egy hete vagy két hete. Most már kezdünk a 

munkaerőpiacon is megjelenni, tehát nemcsak iskolai szakképzést folytat a TISZK, 

hanem felnőttképzést is. És ez egy nagyon fontos dolog, megint csak visszatérjek 

arra, hogy ma egy fiatal nem feltétlen, nem mindig jó, vannak olyan hátrányos 

helyzeteknél, ahol jó. De azért mégiscsak érdekes, hogy valaki 18 évesen eldöntheti 

azt, hogy ő most bemegy az iskolarendszerű képzésbe, vagy valahova elmegy egy 

gyorstalpalóba, és úgymond a munkanélküli rendszerben a kortársaival szerzett egy 

6-8-10 hónapos valamilyen rész-szakképesítést, miközben úgy gondolom, hogy az 

első szakképesítéshez való hozzájutás az nemcsak mint jog, hanem mint állami 

kötelezettség is meg kell, hogy jelenjen, hiszen hát annak a finanszírozása nem a 

munkaerőpiaci alapból kellene, hogy történjen, mert az a munkanélküliek képzésére 

van. Tehát ennek ellenére összefolyik a két rendszer, 18 évesen ha valaki odamegy, 

akkor kap ilyen-olyan, amolyan munkanélküliek számára járó támogatást, ez 

egyáltalán nem helyes. Nem helyes az, hogy mit tudom én, úgy veszik fel a 18 

éveset, és úgy vesz részt 100-200, 500, 800 órás tanfolyamokon, hogy neki nincs 

munkaerőpiaci tapasztalata, miközben ezek a képzési idők olyan embereknek vannak 

megállapítva, akik a munkaerőpiacról jönnek, tehát vannak munkaerőpiaci 

tapasztalataik. Tehát alapvetően, de legutolsónak kerültem ide bele, ha igazából az 

ún. life for learning-ről beszélünk… tényleg jól alapozott képzés kell, azt nem kapja 

meg a munkaerőpiacon, mármint a munkaerőpiaci képzéseknél, azt igenis csakis a 
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szakképzésben lehet, hogy irányítástechnikai, vezérléstechnikai, logisztikai alap, 

rendszerszerűen lássa a dolgokat. Nemcsak konkrétan az adott munkatevékenység… 

Azt csak az iskolarendszerű képzés adja.  

 

– És esetleg akarnának akkreditált felsőfokú szakképzést? 

– Igen, ebbe az iskolába különösen erős, mert nekünk ugye konzorciumi partnerünk a 

BGF, a Budapesti Gazdasági Főiskola. És a BGF az egyike azon két nagy 

intézménynek, ahol jól folyik ez a képzés, tehát azt kell mondjam, hogy elég sok 

gyakorlat van ahhoz, hogy tényleg a munkaerőpiachoz közel legyen… De a 

felsőfokú szakképzéshez is. 

 

– Jó, és akkor ezek szerint a belvárosi TISZK a HEFOP-ból mennyi pénzt kapott? 

– Fejből nem tudom, ott van az interneten. 

 

– De ezt csak a kiépítésre kapta ezt a pénzt? Tehát hogy felépítse? 

– Két részből áll a program, a 3.2.2. és a 4.1.1. program. Ha kell, átküldök majd egy 

összefoglalót erről. 

 

– Jó, azt megköszönöm.  

– Beszámoltatták az oktatási bizottság előtt a TISZK-eket, és akkor készítettek egy 

anyagot a kollegák és abban benne vannak adatok is. Egyébként meg több mint 300 

millió forint van arra, hogy a rendszert kiépítsük, hogy tananyagokat fejlesszünk a 

továbbképzést végző tanárokkal, hogy tábort rendezzünk a gyerekeknek, hogy 

ösztöndíjat adjunk stb. És van maga az építkezés, amelyre több mint 1 milliárd forint 

van. Tehát összességében 1,4 milliárd forint…. De ez a legerősebb, tehát a legtöbb 

pénz, tehát a főváros nagyon jelentős összeget rak be ide. Szokatlanul, tehát a többi 

intézménybe úgy emlékszem, hogy 5%-ot kellett berakni az önkormányzatoknak és a 

többi TISZK-nél általában 5-8 % között van. … Itt építkezésről van szó, épületet 

adó, területet adó … Egyébként a vicc kedvéért, ez az iskola mi volt még a múlt 

században? Század elején kupleráj volt, majd ezt követően volt speciális szakiskola, 

speciális szakiskola volt, most TISZK lesz. 
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– És akkor az év végéig felépül, úgy olvastam? 

– … jövő tavaszra lesz kész… van egy építési vállalkozónk, aki közbeszerzésen nyert, 

és hát iszonyatosan lassan dolgozik, tehát félek attól, hogy nem lesz kész és akkor 

érdekes helyzet fog kialakulni… 

 

– És akkor hogy fognak, kik fognak odakerülni tanítani? 

– Hát egyrészt ez egy óriási vita, nem óriási vita, a főváros kijelentette, hogy ezzel a 

lefejezés-modellel egyidejűleg ez a TISZK ami most egy non-profit társaságként 

működik, ez a Kht, amelyik létrehozza a TISZK-et, ennek a működése jövő tavaszig 

szól. Mondjuk ha készen van, akkor ez átmegy a gazdasági törvény változása miatt 

ez vagy át kell alakítani egy non-profit kft-vé, vagy valamilyen non-profit gazdasági 

társasággá, vagy pedig valami intézménybe kerül. Na most, az én elveimmel 

ellenkező módon a főváros egy újabb önkormányzati intézményt szeretne létrehozni.  

 

– Hogyan fog működni? 

– Úgy fogunk működni elvileg, most ne a fővárosról beszéljünk, mert az egy külön 

tészta, ott intézményként fog működni valószínűleg, a vidékiek, a 7 régiós többi 

intézmény úgy fog működni, hogy természetesen a fenntartónak, amilyet képez, azt 

meg kell finanszírozni. Hogy ezt ők maguk hogyan alakítják ki, hát ez egy 

önkormányzat által fenntartott, vagy önkormányzat által tulajdonolt, remélhetőleg 

non-profit társaság, amely ugyanúgy be kell, ugyanúgy kell készíteni költségvetést, 

mint ahogy minekünk. … Meg kell csinálni a pedagógiai programot, hogy mennyi 

ideig van bent ott a tanuló, és akkor annak megfelelően finanszírozni kell. Tehát 

benne van a rendszerben a finanszírozás, tehát nem kíván pénzkivonást, tehát a 

tanulók innen elmennek oda, akár úgy, hogy a pedagógusok is átmennek adott 

esetben tanítani. Akkor most ha non-profit szervezet, akkor munkaszerződéssel ott 

lévő pedagógusok, akiket adott esetben, ha nincs szükség a munkájukra, akkor el 

lehet küldeni, egész más feltételekkel, mint a közalkalmazottakat. Na de hát, már 

bocsánat, ha kosárfonóra nincs szükség minden évben, vagy mondjuk 

kéményseprőre. Az mondjuk egy tradicionális szakma, arra mondjuk szükség van, de 

nem biztos, hogy minden évben kell képezni 20 tanulót, lehet, hogy 3 évente kell. 

Akkor miért kéne nekem a kéményseprő szakoktatót mindig alkalmaznom? Itt van 
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megint csak a közoktatásból való kikerülés fontossága, hát a közoktatási törvény 

előírja, hogy ennyi és ennyi százalék munkaviszonyban kell hogy legyen. Egy 

szakképző intézmény nem így működik. A szakképző intézmény úgy működik jól, ha 

én be tudom hozni a magasépítőt … ha egy jó magasépítő vállalkozót behozok és azt 

mondja, hogy én ezt így csinálom, elmondja az életet a leendő technikusoknak. Az 

hetente 4 óra egy osztálynak, ezt nem lehet munkaviszonyban csinálni és nem is jó, 

hogyha tanár oktatja. 

 

– Jó, tehát akkor az lenne az elképzelés, hogy nem az iskolák tanárai kerülnének át 

oda, hanem? 

– Is, is. Hát a közgazdasági szakmacsoportba olyan kollegáim nekem is vannak 

olyanok, aki átkerült a főiskolára, de van olyan, akinek vállalkozása van. Én nekem 

volt, az építőipari szakközépben, amikor a Pogányba voltam igazgatóhelyettes, olyan 

kollégám, aki természetesen a tanári, közalkalmazotti jogviszony mellett 

folyamatosan tervezett, stb. Tehát ez akkor működik jól, hogyha minél közelebb van 

a munkaerőpiachoz, és nem a közalkalmazotti jogviszonyból él meg igazán, hanem 

onnan jön. Németországban és Ausztriában az elismerés, ha valaki a szakképző 

intézményben órát ad, az egy elismerés. Most komolyan mondom, nincs is több, azt 

hiszem 5 tartománya van Ausztriában, minden tartományban van egy olyan 

intézmény, ahol magasépítő képzés folyik. Nálunk van minden megyében kettő, vagy 

másfél. Jó, szóval én azt gondolom, hogy persze itt lehet álmodni nagyokat, a magyar 

realitások azt mutatják, hogy sajnos a saját árnyékunkat nem tudjuk túllépni, és végig 

fogjuk szenvedni ezt a dolgot.  

 

– Jó, tehát most a tervekhez képest mi fog megvalósulni?  

– Mi fog megvalósulni? Nem volt benne az elvben, hogy most milyen jogviszonyok 

lesznek, az volt benne, hogy a közoktatási törvénynek, vagy a mindenkori 

jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. Az fog megvalósulni jelen esetben, az 

itteni intézményben az fog megvalósulni, figyelemmel a főváros új elképzelésére, 

hogy minden tanuló lényegében a gyakorlatot, a gyakorlat jelentős részét bent 

megkapja a központi képzőhelyen, és ezen kívül még pályaorientációs szakmai 

alapozásra bejön a tanulók egy része arra a képzésre, és ott fogják ezt a 
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pályaorientációt megkapni. Már csak azért is, mert meg kell mutatni a tanulóknak, 

hogy ha te ide akarsz hozzánk jönni, akkor ezt tanulod, mármint a 

pályaorientációban, vagy a szakmacsoportos alapozásban, és ezen a helyen. Tehát azt 

nem az iskolában kell bemutatni, hanem ott, ezen a modern rendszeren. Majd 

meglátja, hogy milyen szép. Annak az óraszáma, az attól függ, hogy melyik 

iskolában milyen pedagógiai program van, ezt meg egységesíteni akarjuk. 

 

– Valahol működik már az országban ez? 

– Igen, Tatabányán, tehát ahol már elkezdték ezt. Nem tudom, nem akarom megítélni, 

hogy jól-rosszul. Úgy működik egyébként, az a röhej, hogy olyan szar a 

jogalkotásunk, hogy nem kapják meg a normatívát, ma olyan a TISZK, valaki 

bemegy a központi képzőhelyre, nem kapja meg a fenntartó a normatív támogatást 

arra a részre. Magyarul, ellenérdekelt az önkormányzat benne. 

 

– És miért nem? 

– Hát mert nincs benne, az államháztartási törvényben nincs olyan része az ÁHT-nak, 

ahol fölsorolja, hogy a mellékletekből mennyi a normatív finanszírozás, és ott 

megvan, hogy ilyen-olyan, amolyan tanműhelyben, gyakorlatban ennyi, de nincs 

benne a központi képzőhely, nem kapja meg a pénzt. … A magyar országgyűlés elé 

benyújtott törvényjavaslat… meg tudja nézni, ott van vagy négyféle modell, és abban 

van egy olyan előírás, nem vagyok benne biztos, hogy az utolsó változatban mi van, 

hogy 1500 főnél lehet létrehozni TISZK-et, tehát 1500 tanulónak kell lenni. Na most 

hát ez… ez nem arra irányul, hogy megintcsak egy nagy rendszert hozzunk létre. 

Ebben a TISZK-ben, amelyben mi vagyunk, ebben 7 iskola mintegy közel 5000 

tanulója van benne. A TISZK-ek 7-8000 fő, és vissza lehet számolni, hogy hány… 

ha 1500 főben lesz meghúzva a határ, akkor ad absurdum egy nagyon nagy 

szakképző intézmény nem képes ellátni. Márpedig … ugye visszatérve ott arról van 

szó, hogy egy helyre bevittük az összeset… Azt gondolom, hogy függetlenül attól, 

hogy lesz TISZK, vagy nem, megindultak az önkormányzatoknál, ráadásul  vannak 

ezek a kistérségi társulások, ami egyébként nem más, mint a TISZK a maga módján, 

… és arra plusz finanszírozást ad az állam. Meg azt gondolom, hogy hosszabb távon 

igazából a nagy megoldás az volna, hogyha elvennék ezt a nyakra-főre adott 



 24

intézményalapítási jogot és azt mondanák, hogy a szakképzési ügyek azoké, akié a 

felnőttképzés, ezen kívül regionálisan szervezhető, és nem hozhat létre Piripócs 

szakképzési osztályt. Hát nevetséges.  

 

– Az iskolaigazgatók hogy viszonyulnak a TISZk-hez? 

– Az iskolaigazgatók hát nem lelkes hívei a dolognak.  

 

– És mondjuk ennél a 7 iskolánál azt mondta, hogy összeterelték őket, hogy vegyenek 

részt benne.  

– 7 iskolából egyet összeszervezek egy másikkal és behoznak egy külsőt, tehát azért itt 

is megindult az egybeszerveződés. Az egyik iskolámat 400 fővel beszervezték egy 

másikba, és behozták a TISZK-be a Lengyel Gyula szakközépiskolát. Tehát ez 

megindult azért.  

 

– És itt milyen a viszony? 

– Hát, egymástól függetlenül jó viszonyba vagyunk, nem öljük meg egymást. De nem 

erre szolgált a kérdés. Az az igazság, hogy nekem minden előadásom megvan, és 

tudom mi az ábra, tehát csak bele kell előbb-utóbb meg fogom találni, kicsit sok. 

Azért ezek sokba nem különböznek. Ez zavart a munkámban mindig, hogy mindig 

ugyanaz, sokszor kellett elmondanom és nem láttam az eredményét, mintha nem is 

mondtam volna. Kérdezzen közben. 

 

– Jó, tehát azt mondja, hogy centralizálni kellene a szakképzést? 

– Igen, azt mondom. 

 

– Mert hogy ennek bizonyos előnyei vannak? 

– Nem bizonyos, csak előnye van. 

 

– Csak előnye van? Tehát semmiféle hátránya nincs ennek a dolognak?  

– Nem, az nem azt jelenti, nem lehet belevenni a speciális szakiskolákat, azt külön kell 

kezelni, és természetesen nagyon oda kell figyelni a szakiskolai rendszerre. Tehát 

arról nem beszéltem, a szakiskoláknak a 9-10. osztályának a célját, tehát azért azt, 
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hogy amit persze azért illene – el fog átkozni megint – de tudomásul kell venni, hogy 

azok a gyerekek, akik ma szakiskolába mennek, azok alapvetően hátrányos 

helyzetűek. Nem kérdés. Mire akarom őket képezni? Na most, ezek a gyerekek nem 

akarnak tanulni nagyrészt. Ez az igazság.  

 

– Nem tudnak tanulni. 

– Igen, de akkor más módszerrel kell őket megtámadni, gyakorlaton keresztül, ezt 

hogy is mondjam 1992-ben, mikor kimentem Németországba, láttam. Megcsináltam 

az első programokat, némelyik működik is. Ma már szakiskolai program arra 

felhívnám a figyelmét, hogy én szerintem egész jól működik. Én szerintem egészen 

jól működik a program, és annak az eredményei már kezdenek látszani. Látszódni 

kezdenek, projekt-módszer szerint oktatni őket, team-orientált módszer szerint 

oktatni. Megjelenik, mondjuk 5-10 év mire átmegy, kezd működni és onnan lehet 

vissza. Ha pedig az az elsődleges cél, hogy szakképesítéshez juttassam a tanulót, 

akkor a 9-10. osztályban is nem általános célokat kell megfogalmazni, hanem 

szakképesítést. Márpedig ma nem ez megy. Illetve némi paradigmaváltás van már 

benne. 

 

– OK, ha most centralizáljuk és azt mondjuk, hogy mit tudom én, egy adott megyében 

5 iskolából már csak egyben fog lenni az a szakmacsoport, akkor annak az adott 

gyereknek lehet, hogy az eddigi 20 km helyett 50-et, vagy még többet kell megtenni? 

– Inkább visszakérdezek: a most ott lévő 20 km-re lévő, rossz képzés, nincs 

eredménye. Akkor inkább nem arról van szó, hogy akkor utaztatni kell még 10 km-t 

és akkor egy olyan pedagógiai környezetbe kerül, ahol fel vannak készülve rá? Mert 

a szakiskolai program erről szól. Most kialakítanak, majd menjen rá, a szakma.hu-ra, 

ott most a szakiskolai fejlesztési program 2, tehát most már lesz az országban 

mondjuk 50 olyan intézmény, amelyik képes erre, képes jól megcsinálni a 9-10. 

osztályt, akkor oda kell vinni. Igen, ez ugyanolyan, mint a cigánykérdés, már 

bocsánat, ebbe bele kell fektetni, invesztálni kell. Az se fog megoldódni magától, 

csak akkor, hogyha valami állati nagy pozitív diszkriminációt érvényesítünk, mert ha 

nem, akkor robbanni fog a dolog. De ugyanígy, de teljesen mindegy mert ilyen 

értelemben a szakiskolai képzési program két komponense akár lehet 
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cigányprobléma is, mert a fiataloknak nagyon-nagy része abból a körből, igen, akkor 

olyan helyre. Tehát akkor arra plusz erőket kell fordítani. Amikor azt mondtam, hogy 

kialakulnak ezek, hogy külön kell kezelni a speciális szakiskolát és külön kell 

kezelni, nem külön, hanem kiemelten kell kezelni, így fogalmaznék, a lemorzsolódók 

és a szakképzésre felkészítők képzését.  

– Na nézzük meg a táblázatot. Vegyük külön Budapestet, mert Budapesten van 331 

intézmény volt akkor, amikor ez készült, nem tudom mikor.  

 

– 2003. De ez most csak szakképző intézmény? 

– Igen. Lehet ellenőrizni. 2-50 olyan intézmény, hogy is kellene mondani, 2-50 olyan 

település van, ahol összesen 469 iskola van, az 50 településen, és az átlag 

tanulólétszám 458. Stb. Van 15 olyan település, ahol a tanulók száma, nem tudom 

mennyi van, ezt lehetne látni, 53 olyan iskola van, ahol a tanulók száma 68, stb. 57 

olyan település van, ahol 176 a tanulók száma. Ezt mind meg kellene szüntetni. És 

akkor a fővárosban is a ¾-ét és akkor kialakulna egy normális rendszer. De ilyen volt 

a rendszer, amikor még az 500-as iskola volt 1990-ben, ilyen volt, megint feltaláljuk 

a spanyolviaszt. 

 

– Jó, tehát arról beszéltünk, hogy az iskoláknak, iskolaigazgatóknak nem igazán tetszik 

ez a dolog.  

– Hát miért tetszik az nekik, hogy a saját szemétdombjuk helyett most állandóan együtt 

kell működni. 

 

– És mi a helyzet a gazdasági szervezetekkel? 

– A gazdasági szervezetek úgy gondolom, hogy a szöveg szintjén támogatják a 

szakképzést, a tettek szintjén nem. Van itt egy irányító testület, vagy egy tanácsadó 

testület, nem tudom összehívni. Nem jelennek meg az összejöveteleken. Jövő 

hónapban lenne, nincs, nem határozatképes a testület. Lényeg a lényeg, hogy 

kamarák gyengék, a kamarák olyan jogot akarnak maguknak, ami ellentétes azzal, 

hogy ők tulajdonképpen ellenőrző szerepet szeretnének, ugyanakkor képezni is 

akarnak. Hogy lehet valaki egyszerre mindkettő,  vagy ellenőrzök, vagy képezek, 

döntse el. A többiek meg szintén nem érdekképviseletet akarnak ellátni, ők is részt 
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akarnak tevékenyen venni a rendszerben. Nem véletlen, összemosódnak a 

szervezetek. És akkor mondom nekik, Tamásnak, Mihálynak mondom, hogy te 

Tamás, tanácsadó testületi tag, elvállalta, majd azután egyszer sem jön el. Inkább ne 

vállalta volna el. Mondom neki, hogy az nem lehet, hogy te ellenőrzöd a rendszert, 

majd ezek után iskolát is akarsz alapítani. Te érdekképviselet vagy, majd utána 

vizsgán is részt akarsz venni. És tulajdonképpen úgy látom a mostani jogalkotásban, 

én mindig visszavertem őket, most meg bekerültek… Majd valaki egyszer rendet vág 

újból, a rendszer sajnos romlik… testületet kéne összeállítani, hogy látszódjék rajta a 

TISZK-nek a struktúrája, tehát olyan szereplőket kell bevonni, több banki képviselő, 

közgazdász, közgazdaságtan, kereskedelem, ezek vannak itt, és ezeknek kellene 

megmondani, hogy egyrészt merre tovább, másrészt mi bemutatjuk nekik, hogy 

képezzük, és azt mondja, hogy nem így kell, hanem ez kell. És ezek viszont akkor 

ide kéne hogy hozzák a pénzt is. Ugye tehát akkor itt fejleszteni, nem az lesz, 

elmentem Pogányba voltam műszaki igazgatóhelyettes, elmentem a csatornázási 

művekhez, mondom vezérigazgató elvtárs, mondom adjál nekünk pénzt… milyen 

pénzt. Akkor elmagyarázom, odahívta a főkönyvelőt, megkérdezte tőle, hogy hát 

hova megy ez a pénz. Hát a magyar divatiskolába, és miért, hát odajár a lányom. 

Szóval így működik. Ma már picit jobban működik a rendszer, de így viszont talán 

érdekeltek lesznek abban, hogy idehozzák a pénzt.  

 

– Köszönöm szépen.  


