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1. Bevezetés 

 

Az évezred elejére a szakképzés-irányítás szembesült azzal a problémával, hogy a csökkenő 

volumenű szakképzés növekvő számú szakképző intézményben valósul meg. Fölösleges 

kapacitások és gazdaságtalanul kis tanulócsoportok találhatók az intézmények nagy 

többségében. A tanulókért folytatott verseny ráadásul a gazdaság igényeihez való igazodás 

helyett a lakossági igények, divatok követésének prioritását parancsolta a szakképző 

iskoláknak. Bár a szakképzési hozzájárulás intézményének tartós, jól szabályozott (bár 

kevéssé ellenőrzött) működése következtében a legtöbb szakértő szerint a szakképzés hazai 

viszonylatban viszonylag jól finanszírozott, a szétaprózottság miatt a technikai infrastruktúra 

egyenetlen, összességében nem túl kedvező képet mutatott. 

 

A megoldásban elvi szinten nagyfokú volt az egyetértés. Úgyszólván mindenki a szakképzés-

szervezés regionális döntési jogosítványainak és tervezésének, koordinálásának 

kívánatosságáról beszélt, hiszen ez tudná érdemben összekapcsolni a munkaerő-piaci 

folyamatokkal, biztosítani a gazdaságos(abb) üzemméretet, de ennek keresztülvitele direkt 

módon nem volt elképzelhető. A kvázi szakmai konszenzus ellenére a kétharmados törvények 

módosítására a legjelentősebb politikai erők együttműködésének hiánya miatt nem lehetett 

számítani. A képző intézmények fenntartását a kétharmados önkormányzati törvénnyel 

összhangban lehetett volna csak módosítani. Rendkívül sok kezdeményezés született a 

kilencvenes évek végétől kezdve az egyes megyék szakképző intézményei profiljának, 

beiskolázási kereteinek összehangolására, de ezek csak jelképes változásokat eredményeztek 

még olyan megyékben is, ahol a megyei fenntartás – amelynek aránya folyamatosan 

növekedett az elmúlt évtizedben – jelentős méreteket öltött. Gesztusértékű lemondások 

születtek, olykor egy-egy olyan szerződésbe is foglalt megállapodás, amelyet utóbb – ha egy 

szakmára, amelyről egy intézmény lemondott mégiscsak mutatkozott helyi beiratkozási igény 

– megsértettek az ellenérdekeltek. Tehát még az egy fenntartóhoz tartozó intézményrendszer 

átszervezését, és az ugyancsak nagy fenntartó megyeszékhellyel való összehangolását is 

sikeresen blokkolta a települések, sőt, intézmények ellenérdekeltsége, delegáltjainak 

ellenállása.  
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Előállt az a tipikus helyzet, amikor a kitűzött célhoz vezető kerülő út tűnt az egyenes útnál 

rövidebbnek. A decentralizált rendszer szabályozásában amúgy is egyre nagyobb szerepet kap 

a finanszírozási eszközökkel való „iránymutatás”, az elvárt intézményi magatartás pénzügyi 

eszközökkel való motiválása, és az uniós források erre a korábbinál nagyobb jelentőséget 

adnak, így 2003-ra születhetett meg az első vázlatos elképzelés, amely a Térségi Integrált 

Szakképző Központok megszületéséhez vezethetett. Mielőtt a 2003-tól induló gondolkodási, 

tervezési, pályáztatási és jogszabály-alkotási folyamatot közelebbről megismernénk, nézzük, 

milyen nemzetközi példákra hivatkozhattak a TISZK-ek megálmodói. 

 

2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok 
 

Magánjellegű szakmai beszélgetésekben két előképre történt gyakori hivatkozás, a holland 

Regionális Képző Központokra (A ROC-okra, hollandul regionaal opleidingencentrum), 

valamint a német „üzemközi képzőközpontok” (Überbetriebliche Bildungszentren) 

rendszerére. Szórványosan mindkét, előképre történik hivatalos utalás is1. A holland és a 

német példa amúgy karakteresen különböző üzenetet közvetít, amelyek a TISZK-ekhez 

fűződő két fő célhoz, a regionális szervezésben történő gazdaságosabb szakképzéshez és a 

legfejlettebb technológiák beruházását a képzési rendszerben is elérhetővé tevő célhoz 

kötődnek. 

 

A holland ROC-ok példája 

 

A holland ROC-ok a kilencvenes évek végének termékei, de fokozatos intézmény-összevonás 

eredményeként jöttek létre. A szakképzés-politika reformlépéseit a nyolcvanas években két 

befolyásos, magas rangú és tekintélyű vállalati menedzserek által vezetett bizottság, az ún. 

Wagner-bizottság 1982-es jelentése, majd a Philips-menedzser által elnökölt Rauwenhoff-

bizottság 1990 májusában közzétett ajánlásai alapozták meg. Előbbi javasolta, hogy integrálni 

kell a rövid és a normál idejű szakközépiskolai oktatást folytató intézményeket. Utóbbi szerint 

valamennyi kezdő szintű szakképzést egyetlen intézménytípusban kell folytatni. A 
                                                
1 A holland minta legutóbbi említése a szakképzésért felelős főosztályvezető 2007. 
szeptemberi előadásában szerepel 
(http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=15650&articleID=32133&ctag=articlelist&iid=1), míg a 
német képző központokra *** 
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hollandoknál ebben az évtizedben a két olajválság után a gazdaság megerősítése is nagy 

szerepet kapott, és ez az állami büdzsében racionalizálásokhoz vezetett. Ennek eredménye, 

hogy a gazdag országok közül jelenleg Hollandia költi GDP-arányosan az egyik 

legkevesebbet oktatására, amely viszont az átlagosnál inkább jobban teljesít, tehát igen 

hatékony.  

 

A nyolcvanas évek közepétől folyamatosan növekedett a szakképző intézmények mérete az 

iskolák kényszerű fuzionáltatásával. Ehhez az első számú érvet persze nem a szakképzés-

pedagógia szolgáltatta. Inkább pénzügyi racionalizálás történt, a nagy intézmények ugyanis 

fajlagosan olcsóbbak, de a profilkialakítás és oktatásszervezés is a nagyobb intézményméret 

mellett szólt. A fuzionálási kényszert az az intézkedés vezette be, hogy egyetlen iskola sem 

maradhatott fenn, amelyik 600-nál kevesebb tanulót látott el. Természetesen nem csak a 

kényszer, de gazdálkodási szabályok, a tripartit tanács nagy súlyú konszenzusos ajánlása is az 

intézmények – nem felülről vezényelt – egyesülési hajlandóságát erősítette. Hogy érzékelni 

lehessen a változások léptékét: az intézményházasságok előtt az összes szakközépiskola 60 

%-ába 800-nál kevesebb tanuló járt, és nem volt olyan iskola, amelyben 2500 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 mintegy másfélszer népesebb Hollandiában 1994-ben még négyszáznál több, 

1996-ban háromszáznál több szakképző intézmény volt, végül 1998-ban, a ROC-ok 

létrehozásakor csökkent számuk jóval 100 alá. A ROC-os száma 1998 óta 40-43 körül alakult, 

amelyek egyenként 10-30 ezer fiatal és felnőtt képzését végzik egyidejűleg. Ezen kívül 

mintegy 30 további, jóval kisebb méretű, főleg mezőgazdasági, halászati, környezeti 

képzéssel foglalkozó intézmény foglalkozik szakképzéssel Hollandiában. Az összes 

szakképzési programkínálat száma jelenleg 700, a képzésben résztvevők száma 650 ezer körül 

van.  

 

Kétféle ROC van. Az egyikben az eredetileg őket alkotó intézmények teljes integrációját 

valósították meg, illetve amelyben csak a menedzsmentet egyesítették.  Az előbbinél egyetlen 

központi vezetőség van és valamennyi döntést központilag hoznak meg, nem a képzések 

rendszerint különböző városokban zajló telephelyein. Utóbbinál szintén van egy központi 

vezetőség, de ennek hatásköre „csak” a finanszírozásra, az oktató testületre, az oktatásra, 
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vizsgákra és a minőségbiztosításra terjed ki, így a – mondjuk így, tagiskolák – helyi 

kérdésekben némi önállósággal is rendelkeznek.  

 

A fúziók és a képző központok létrehozását alapvetően sikertörténetnek mondják a holland 

kollégák, de nem árnyoldal nélkülinek. A hátrányok közé sorolták a menedzsment szempontú 

döntéseket a humán és pedagógiai szempontúakkal szemben, valamint hogy a ROC-ok nagy 

és lusta szervezetekké váltak, kevésbé innovatívak. A ROC-ok hatalmas befolyású, bizonyos 

értelemben monopol helyzetbe került szervezetek lettek, amelyek gazdagok, a kis – 

fejlesztési, pályázati – források nem mozgatják meg őket. Ugyancsak korlátokat jelent, hogy 

ebben az országban párhuzamos intézményrendszer kialakulását nem kívánva mindent a 

ROC-okon belül kívánnak megoldani – innovációt, felzárkóztatást, pályaorientációt, a 

deviánsok problémájának kezelését –, amelyek sok országban eltérő logikájú és 

működésmódú külön intézményrendszerek felelősségei. 

 

A holland példa tehát a költségcsökkentésről és a hatékony oktatásszervezésről, a piaci 

igényekre gyorsan reagáló képzési kínálatról szól.  

 

A német üzemközi képző központok példája 

 

A németországi szakképzési törvény 1969-es elfogadását megelőzően már elterjedtek a 

vállalati képzőhelyektől független, ún. kiegészítő gyakorlati képzést folytató tanműhelyek. A 

hivatkozási pont az akkori terminológia szerint a „technológiai haladás”-sal való lépéstartás 

volt. Már az ötvenes évek végén ennek standardizálására törekedtek, és a képzés ezen 

szakaszát központi erőforrásokkal is támogatták. És már ebben az időszakban megjelent az a 

mindmáig legfontosabb kritikai elem is, miszerint az államilag is támogatott képzés állami 

kontrollja nem elégséges.  

 

1973 szeptemberében az üzemközi képző központok támogatásáról hozott határozatot a 

szövetségi kormány. Célul tűzték ki a tantervi összehangolást, és a bizonyos képzésekkel 

kevésbé lefedett régiókban a képzési kínálat javítását. A tantervvel szembeni elvárás az volt, 

hogy  

1.) gyakorlat közeli legyen, 

2.) tartalmilag egy „magtémára” épüljön 

3.) az üzemi képzésben tipikus hiánytémákhoz igazodjon és 
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4.) a regionális különbségeket vegye figyelembe a helyi programokban. 

 

Ebben az időben fogalmazódott meg először az a később mind inkább tabuként kezelt téma, 

miszerint a szakképző iskolai oktatás és az üzemi gyakorlati képzés mellett az üzemközi 

képző központokban folyó program a szakképzés „harmadik oszlopa”. Tabu, hiszen ha a 

dogmaként is kezelt duális képzés egy harmadik összetevővel bővül ki, akkor az a kialakult 

kényes egyensúlyt, különösen a képző üzemek érdekeit sérti. Onnan, a termelésből 

hiányoznak a diákok, amikor a központban gyakorolnak, amely mind inkább pedagógiai 

központtá növi ki magát, egyre több képzési szerepet felvállal, versenytársává válik az 

iskolának és a képző vállalkozásoknak. Így a „harmadik oszlop” státus helyett inkább a 

„duális rendszerben való helyi értékéről” értekeztek az érdekeltek. 1978-ban a Szövetségi 

Gyűlésben egy keresztény képviselő már a duális rendszer struktúráját befolyásoló hatás 

veszélyéről, a képzés háromkomponensűvé válásáról szólt.  

 

A pozícióharc és az állami forrásokért való vetélkedés jellemezte a hetvenes évek végét. Itt 

fontos különbséget kell tenni a kézműves kamara (ZDH) és az iparkamara (DIHT) álláspontja 

között. A kézműves kamara képzéseinél a fejlett technológiák teljes spektrumát a kisiparosok 

nem tudták bemutatni tanulóiknak, így a magas színvonalú képzéshez számukra létkérdés a 

képző központok hálózatának megléte. Viszont kijelentették, hogy az ezekben folyó képzési 

részprogram „az üzemi képzés része”, nem „független, önálló” részkurzus, így annak 

felügyeletéhez ragaszkodtak. Az iparkamarához tartozó szakmákban jellemzően 

(nagy)vállalati tanműhelyben folyt a képzés, ahol a (nagy)vállalati erőforrások és technológiai 

szint nem is tették feltétlenül szükségessé a részben az üzemközi képző központokban folyó 

gyakorlatot. A DIHT ezért hangsúlyozta, hogy „csak ha szükséges”, akkor kell a 

központokban szervezni kiegészítő kurzusokat. Viszont a DIHT-hez tartozó kis- és 

középvállalatok a kézműves kisvállalkozókhoz hasonlóan igényelték a központok 

tevékenységét. E vállalati kör ráadásul konjunktúraérzékenyebb a nagyvállalatoknál, és az 

általuk kínált képzési helyek jobban fluktuálnak a gazdasági helyzet változásának 

függvényében. A DIHT így az üzemközi képző központokat igyekezett arra is felhasználni, 

hogy a pangás idején mintegy megnöveljék a képzési helyek kínálatát, így a duális rendszer 

egyik érzékeny kérdésében, a képzési helyek kínálatának stabilizálásában kapjanak szerepet. 

Ez azonban csak részben sikerülhetett, hiszen a képző központok kapacitásai rugalmatlanok, 

és gazdasági boom esetén drága technológiáik kapacitásai kihasználatlanul maradnának, bár a 

továbbképzésben részben kihasználhatók.  
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A nyolcvanas években a kormányzat először a 70 ezer fős kapacitást nem kívánta túllépni, 

végül 77 ezer képzési hely kialakítására került sor a központok bővülő hálózatában. A 

központi támogatás a gazdasággal folytatott folyamatos alkuk mellett évtizedeken keresztül 

stabilan megmaradt. Pontosan a középvállalatok képzési igénye és lehetőségei miatt ebben az 

időben egyre inkább a fejlett technológiatranszfer tudásközpontjaiként kaptak szerepet a 

központok, amelyeknek szerepe, presztízse folyamatosan nőtt. A nyolcvanas évek második 

felében a mind fejlettebb technológiát üzemeltető központokban a továbbképzés egyre 

nagyobb szerepet kapott a fiatalok kiképzése, az „Erstausbildung” mellett, némileg annak 

rovására.  

 

A kilencvenes évek elején, az egyesülést követően új helyzetet eredményezet az egykori NDK 

területén a szakképzés megszervezése. Minthogy itt igen nagy iskolai képző kapacitásokat 

örököltek, viszont a gazdaság, a nagyvállalatok lassan tértek magukhoz, csak fokozatosan 

kaptak elegendő tőkeinjekciót, és ezért tartósan csak kevés képzőhelyet kínáltak, így a 

központok itt nagyobb szerepet kaptak, mint a régi tartományokban. Az ekkor már évtizedes 

struktúra a BIBB kutatási megállapítása szerint már jelentősen befolyásolta a költségstruktúrát 

és a képzők megoszlását is. Mind több szó esik ekkortól kezdve – mindmáig – a képzés 

szereplőinek együttműködéséről, az iskolai, vállalati és a központban folyó munka tartalmi-

didaktikai összehangolásáról. A kilencvenes években tovább nőtt az állami támogatás részben 

a keleti kiterjesztés, valamint a folyamatosan amortizálódó technológia szanálása miatt, az 

ezredfordulóra elérte a 90 millió német márkát.  

 

A kilencvenes évek végén jelent meg az az igény, hogy az első időkben kiegészítő képzést 

folytató, utóbb a legfejlettebb technológiákhoz kapcsolódó tudásközpontokként funkcionáló 

üzemközi képző központok, melyekből az ezredfordulón csak a kézműves kamara 

illetékességi körében már 450 darab volt, kompetenciacentrumokká alakuljanak át. Ez azt 

mutatja, hogy az iskolai és gazdasági nagyrendszerektől valamelyest mégiscsak független, 

azoknál magasabb szakmai színvonalat képviselő hálózat tovább erősödött, újabb funkcióval 

gazdagodott – megőrizve a korábbiakat is –, mert az új szerepre helyzeténél fogva a 

legalkalmasabbnak bizonyult. Ez a szerep még fontosabbá tette az iskolákkal és az üzemekkel 

való közvetlen együttműködést.  
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A német példa tehát eredetileg elsősorban arról szólt, hogy a képzésben résztvevők a 

legkorszerűbb technikákhoz is hozzáférjenek. Az elsődleges érv itt szakképzés-pedagógiai. 

Azon az állításon alapszik, hogy a legfontosabb szakmaspecifikus kompetenciák egy részének 

előállítására kizárólag a termelés keretein kívüli környezetben kerülhet sor, és persze arra az 

iskolai környezet, annak infrastruktúrája sem alkalmas. Az üzemközi képzés célja ezen kívül, 

hogy a képzőhelyeket tehermentesítse olyan feladatoktól – alapkompetenciák fejlesztése és a 

legfejlettebb technikák megismertetése –, amelyek nem tudnának, vagy nem állna érdekükben 

megfelelni. A központok tehát úgy küszöbölik ki a duális rendszer gyenge pontjait, hogy bár 

oldják azt, annak lényegi struktúráját megőrzik. A szakmapedagógiai célok között szerepel a 

szakmai alapkompetenciák megerősítése, az üzemi specializáció hátrányainak kompenzálása, 

valamint a szakmai képzésnek a legfejlettebb technológiáknak való megfelelésének 

biztosítása.  A holland példához hasonlóan is van azonban költséghatékonysági érv: a képzési 

infrastruktúra kapacitásai sokkal gazdaságosabban teremthetők meg, ha annak legdrágább 

elemei területileg és/vagy szakmák szerint koncentráltak.  

 

A német példa megismerését akkkurátusan bemutató cikk (Hoffschroer, 2005) további 

tanulságokkal is szolgál. Nem csak az egyes kormányzati korszakokat (Brandt-korszak, 

Schmidt korszak, Kohl-korszak, Schröder-korszak) tárgyalja külön, de ezen belül három 

alfejezetben a kormányzati és politikai törekvéseket, az aktuális szakmai álláspont változását, 

valamint a társadalompolitikai diszkussziókat, a szociális partnerek véleményét is külön 

ismerteti. Mindez jól jelzi, hogy a német szakképzés fejlődése nemcsak a hazainál nagyobb 

szellemi kapacitásokon, de a magyarországi gyakorlattal ellentétben folyamatosan működő 

politika és szakmai nyilvánosságon is alapulhatott.  

 

3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések és az 

első pályázat 

 

A TISZK-ekre való első elhatározásról a szűk szakmai nyilvánosság 2003 első felében 

értesülhetett, de akkor még ez az elnevezés nem szerepelt a kéziratokban. Ekkor még 

„Technológiai Központok” megvalósíthatóságáról volt szó A Nemzeti Szakképzési Intézetnek 

az OSZT által jóváhagyott programjában 7 mFt-os keret szerepelt, amely egy kutatást, a 

gazdaság, a fenntartók és az intézmények közötti egyeztetést szolgált volna, „a technológiai 
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központok két régióban történő kialakításának lehetőségeit elemző módszertani tanulmány”-t 

eredményezett volna, hogy az NFT HEFOP programjában szereplő intézkedést megalapozza. 

A munka elmaradt. Ősz elején az akkor szerveződött OM Alapkezelő Igazgatóságához került 

az a szakmai csapat, amely egyetlenként jött szóba az NSZI-n belül a munka elvégzésére. 

Szeptember végén külső kutatókat kértek meg a munka elvégzésére, akik október elején 

elkészítették 2004 nyaráig szóló kutatási tervüket. A munkáért felelős osztály vezetője szintén 

az OMAI-hoz távozott, a pályázati kiírás első változatát pedig decemberben már elkészült a 

minisztériumban, így a megalapozó háttérmunka okafogyottá vált.  

 

A TISZK pályázati kiírás 2004. márciusában jelent meg. A kiírás idejében volt nagyon nagy 

vita, hogy milyen fajta TISZK-ek legyenek. A nagy vita annak idején azon volt, hogy 

tagintézményesített rendszerben legyenek kiírva, vagy pedig laza konglomerátumban. 2007 

nyaráig ugye a laza rendszer valósult meg. Voltak erős törekvések, hogy egy sokkal 

szorosabb együttműködést kényszerítsenek ki, „csak a politika nem engedte”, mondja egy 

magas pozícióban dolgozó vezető.. Féltek, hogy nem lesz pályázó, mert az önkormányzatok 

nem mennek bele ebbe a csínbe. A nyilvánosságban nem nagyon jelent meg a TISZK-

gondolat a kiírás előtt, pontosabban az írásosban nem, mert az izgagatói értekezleteken 

nyilvánvalóan szóba került a tervezett pályázati kiírás. Mindenesetre még a pályázat beadása 

utáni hónapokban is rendkívül tájékozatlanok és bizonytalanok voltak azok a fenntartók és 

intézményvezetők is, akik TISZK pályázatokban érintettek voltak. A nagy forrásra való 

rámozdulás és az előremenekülés reflexei alapján pályáztak, akik pályáztak, de még vázlatos 

elképzelésekkel sem rendelkeztek, hogy mit hoz a jövő. Erre vonatkozóan sem írásos, sem 

szóbeli tájékoztatások nem hangzottak el, csupán a TISZK rendszer kiépítésének céljairól és 

kívánatos irányairól szóltak a tájékoztatók. 

A szűk körű megbeszéléseken a fő célok folyamatosan kikristályosodtak, és ezek mindmáig 

érvényesnek tekinthetők. A 2004. márciusi kiírás ezeket már többé-kevésbé explicit formában 

is tartalmazza. E szerint „Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) ezen 

(mármint a 3.2 és a 4.1 intézkedések keretein belül megvalósuló – mgy) intézkedéseinek célja 

a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő 

koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő 

csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, 

korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. Az intézkedés egyben a képzés és 

munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánja előmozdítani a gazdaság 
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szereplőinek közreműködésével és együttműködésével, a gazdasági kamarákkal, illetve a 

szociális partnerekkel.” (Kiemelések tőlem – mgy) A három cél tulajdonképpen kettő: a 

harmadik és az első szorosan összefüggő, egymást feltételező célok. A célok között az első 

időkben a csúcstechnológia említése szerepelt hangsúlyosabban – erre utalt a Technológiai 

Központok ideiglenes elnevezés is –, ki tudja, hogy mennyire taktikai okokból. Vagy úgy 

gondolták-e egyesek, hogy legalább a szakképzési beruházásokra szánt erőforrások 

koncentrálását érjék el, ha már az intézményrendszer racionalizációjára kevés az esély. Az 

idők során az intézményrendszer hatékony átalakulása, a kis önálló intézmények kívánatos 

megszűnését elősegítő szabályozási környezet egyre konkrétabban és hangsúlyosabban 

megemlített céllá vált. A Szakképzés-fejlesztési Stratégia 2004-2005-ös változataiban még 

inkább utalásszerű fejlődési irány, de 2007. szeptemberére ez már kimondott napi szándék, a 

nyári törvénymódosítás pedig ennek megfelelő érdekeltségi viszonyokat is teremtett.  

A szélesebb nyilvánosság a Szakképzési Szemlében megjelent „A szakképzés távlati 

fejlesztési stratégiája” című anyagban 2004 őszén olvashatott először a Térségi Integrált 

Szakképző Központokról egy nem egészen féloldalas, igen általánosan és inkább a 

problémákra, mint a megoldás mikéntjére vonatkozó vázlatot. Célul fogalmazódik itt meg egy 

a felsorolt céloknak megfelelő „oktatási és képzési intézményrendszer kialakítása”, amelynek 

tevékenységei között megtalálhatók azok, amelyek a cikk napvilágra kerülésekor már 

megjelent pályázati kiírásban is szerepelnek. Ezek a fejlesztésre, ezen belül a máshol történt 

fejlesztések, így a moduláris OKJ szerinti képzés bevezetésében való élen járásra, nyomon 

követésre, pályaorientációra, hátránykezelő családpedagógiára, továbbképzésre, az egész 

életen át tartó tanulásra utalnak. A stratégia-előzetesnek a folyóiratban megjelent szövegezése 

azt sugallja, hogy a Térségi Integrált Szakképző Központok megoldást jelentenek a magyar 

szakképzés bajaira. Az elmúlt években mindenesetre igen gyakran hallhattuk, hogy az OKJ 

modul elven való megújítása, valamint a TISZK rendszer létrehozása „korszakos”, 

„forradalmi” stb. változást hoz a magyar szakképzésben. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy így 

lesz-e, de mindkét változás – persze nem önmagában – generálhat nagy horderejű 

változásokat.  

A 2005. május végén kormányszinten hitelesített Szakképzés-fejlesztési stratégia több helyen 

utal a TISZK-ekre. A „Hatékonyabbá tenni a források felhasználását, javítani a kapacitások 

kihasználtságát” címszó alatt 2008. december 31-i határidőt tűz ki az első 16 TISZK 

létrehozására (a kormányhatározat megjelenésének idejére a 16 TISZK létrehozására kiírt 
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HEFOP-pályázat már megjelent), és 2013. december 31-ét a „TISZK rendszerének 

kialakítására”. Egy 2005. decemberi határidejű újabb részintézkedés  szerint „Az iskolai 

rendszerű szakképzés intézményhálózatának racionalizálása érdekében meg kell kezdeni a 

Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze decentralizált keretéből további térségi integrált 

szakképző központok létrehozását, és javítani kell infrastrukturális feltételeit”. Bár egy 

kormány által kiadott stratégiában furcsán hat ez a megfogalmazás egy olyan alap esetében, 

amelynek felhasználása nem tisztán kormányzati hatáskör, ekkorra az OSZT már elfogadott 

határozata (erről lásd később) szerinti újabb TISZK-ek létesítésére utal itt a stratégia. Egy 

későbbi ponton pedig a TISZK-rendszert is említi azon új intézményrendszerek között (a 

szakmai vizsgáztatásé mellett), amelyek „kialakításával lehetővé kell tenni a bármilyen 

formában megszerzett tudás hivatalos elismerését...”. A szöveg a TISZK-ek kettős – 

hatékonysági és csúcstechnológiára beruházó – célját világosan fogalmazza meg: „… célja a 

szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának 

biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt 

alkalmazása a korszerű gyakorlati ismeretek bővítése érdekében.” Ugyanakkor a konkrétabb 

utalás a középfokú iskolarendszer teljes átalakulására itt még nem történik meg, ennek világos 

kimondására 2007-ig kellett várni. A TISZK-ek további céljaként említi a stratégia a 

regionalitás erősítését.  

A pályázati kiírás konkrétan 16 TISZK megvalósulásáról szólt, sőt, az arányos, de legalábbis 

méltányos területi lefedés érdekében régiónként és a fővárosban 2-2 TISZK létrejöttének 

támogatását ígérte és utóbb valósította meg. A TISZK-ek létrehozásának első menetére 2008. 

végéig 16-17 milliárd forintot szántak. A pályázatok költségigénye 0,8-1,4 mrd Ft kellett 

legyen a kiírás szerint, amelyből 6,25% a pályázók önrésze. Pályázatot intézményfenntartó, 

ezek konzorciuma és felsőoktatási intézmény adhatott be. A pályázat benyújtása két formában 

volt lehetséges: jogi önállóságát megtartó, hat-nyolc szakképzést folytató intézménnyel, vagy 

önállóságát részben megtartó hat-nyolc szakképzést folytató intézménnyel. A TISZK főbb 

elemei: az irányítást biztosító nonprofit szervezet (pl. közhasznú társaság, egy kijelölt 

szakképzést folytató intézmény, önkormányzati társulás), egy újonnan kialakított, 

csúcstechnikával felszerelt központi képzőhely, valamint a hat-nyolc szakképzést folytató 

intézmény, vagy hat-nyolc szakképzést folytató tagintézmény. A kiírás tehát többféle 

alternatívát kínált fel, és a megvalósult TISZK-ek valóban színes képet is mutatnak. Ez az 

átláthatóságot és a rendszer későbbi szakmapolitikai irányítását nem segítette volna, ezt 

többen az eredeti koncepció hibájául is rótták fel.  
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A kiírás további feltételeket is megszabott, mint pl. a legalább 16 párhuzamos osztály 

fenntartását legalább a program végéig, azaz 2008. decemberig. Vállalni kellett, hogy a 

TISZK a gépészet és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokból 

(OKJ 5. és 17. szakmacsoportok) legalább az egyiket oktatja2.  

4. A második, elmaradt TISZK pályázat  

 

Az NFT I. keretében útjára indított 16 TISZK-et minden megnyilatkozás szerint csak a 

rendszer kiépítése első stációjának szánták, amelyet több további pályázati forduló követ 

majd. A TISZK-ek végleges számát általában 50-60 körül, esetleg 40-50 körül nevezték meg. 

Az 2007-2013-as fejlesztési terv egy korai, 2006-os változatában 30-40 TISZK létrehozása 

szerepel (A szakképző iskolák…, 2006; Társy, 2006), azaz az elképzelések szerint 

megyénként 2-3 ilyen társulás jött volna létre. 2010-ben az NFT II. 2006-os előrejelzése 

szerint akár már a szakképzésben résztvevők 80%-a is valamely TISZK-tagiskolában tanul 

majd. A szakképzés-fejlesztési stratégia konkrét számot nem említett, de a rendszer teljes 

kiépülésének határidejét 2013 végére kívánta elérni.  

 

A TISZK-ekről mint a jövőt alapvetően meghatározó keretfeltételről, amely a szereplők 

helyzetét alapvetően befolyásolja sok szó esett, de a történések a pályázat kiírása után 

mindmáig elég lassan haladtak. Már a pályázat eredményhirdetése is több hónapos késést 

szenvedett, és a lassúságot jól jelzi, hogy 2007 tavaszára a legalább 16 milliárdos tervezett 

kiadásból állítólag kevesebb mint 4 milliárdot használtak fel. Igaz, a sok építkezés 

előkészítése – amely még nem viszi el a költségek nagyját – és a korszerű technikáknak az 

építkezések utáni beszerzése indokolja a 2008 végéig felhasználható összeg ilyen arányát, 

mindenesetre az emberek benyomása az volt, hogy sok szó esik róla, de lassan csordogálnak 

az események.  

 

Minthogy az NFT II. 2004-2005-ben még elég távolinak tűnt, és a TISZK alapvető céljaival, 

és e célok irányában való gyors elmozdulással széles körű volt az egyetértés, a szakképzési 

                                                
2 Bevallom őszintén, ennek az igen könnyen teljesíthető feltételnek a beemelését nem értem. Bár az világos, 
hogy az új OKJ szerinti képzéseket ebben a két szakmacsoportban mintegy pilot-ként ez az új intézményrendszer 
fogja kipróbálni legalább egy évvel a többi iskola előtt, de azt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy a 16 
TISZK között ne lett volna néhány, amely ebben a két szakmacsoportban is aktív. Amúgy e megkötés 
problematikusságát Társy József is felveti (Társi, 2006.). De egy kerekasztal beszélgetésen Szenes György, az 
MSZT főtitkára is furcsállja a kereskedelmi szakmacsoport választását: „A gazdaság területén nem értem miért 
volt szükség a képző központokra, nem értelmezhető számomra”. (A szakképzés szerkezeti…, 2007.) 
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hozzájárulások befizetésének terhére látszott megvalósíthatónak egy következő pályázati 

forduló. Erről 2005. január 27-én „A szakképző intézmények integrációjának elősegítése 

érdekében további térségi integrált szakképző központok (TISZK-ek) kialakításának 

támogatása” címmel határozat is született az Országos Szakképzési Tanácsban3. Figyelmet 

érdemel, hogy az indoklás itt még a hatékony, centralizált eszközbeszerzéssel érvel: „Az 

iskolákban, a központi képzőhelyen és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés 

egymásra épülését támogató, az összehangolt gyakorlati képzést biztosító csúcstechnológiák 

bevezetése és elterjesztése a központi képzőhelyen, figyelembe véve a költséghatékonyságot 

is.” A döntés indoklásában utalnak is a folyamat felgyorsítására, és 3 év bevételéből látják 

megvalósíthatónak a további TISZK-el létrehozását. „A hatékony fejlesztések meggyorsítása 

érdekében régiónként egy-egy TISZK létrehozása a régió részére biztosított a 2005., a 2006. 

és a 2007. évi decentralizált keret terhére. A TISZK létrehozásához szükséges forrás 20%-át a 

központi keret biztosítja.” Ekkor még egységes, a 2004. márciusi pályázati kiírással 

egybecsengő rendszerben gondolkoztak az ágazati politika alakítói, és elképzelésük – az 

OSZT döntése éppen ezt igazolja – nagyfokú támogatást élvezett. „A központi és 

decentralizált keret forrásaiból létrejövő TISZK-ek központi pályázat keretében - az NFT 

HEFOP 3.2.2 és 4.1.1 pontjaiban kialakított tartalommal és az NFT-ben létrejövő TISZK-ek 

figyelembevételével - kerülnek megvalósításra.”  

 

Maga a határozat nem említ konkrét számokat, de ebben az időben 6-8 vagy 8-10 TISZK 

létrehozásáról szóltak az elképzelések. Ezt a nagyságrendet nem csak az erre a célra 

félretehető költségek nagysága indokolta, hanem az a sokak számára rosszízű tény, hogy bár a 

központin kívül minden régió 3-3 megyéből áll, csak 2-2 megyének adatott meg a lehetőség 

az első körben való beruházásra. (Bár szórványosan megyehatáron átnyúló TISZK-ről is 

tudunk, tipikusan egy megye 6-8 intézménye szerepelt a pályázatokban.) Szóbeszédek 

terjedtek el arról is, hogy a kisebb, periférikusabb helyzetű megyék pályázatai nem 

minőségük miatt maradtak el. Ezt a helyzetet lehetett volna kezelni egy gyors második körrel, 

amely e – valós vagy vélt, az mindegy is – méltánytalanságot korrigálta volna, és megfelelő 

pályázatok esetén a kimaradt megyék területén is megkezdődhetett volna az első TISZK-ek 

kiépítése az NFT-ben tervezetthez hasonló költségvetéssel. Hogy ilyen gondolatok az ÖSZT 

döntéshozóiban is munkáltak, azt valószínűsíti az indoklás itt következő passzusa: „A 

központi pályázatot … központi pályázati kiírással központi formai-tartalmi előértékeléssel és 

                                                
3 Lásd: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=15677&articleID=23195&ctag=articlelist&iid=1 
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összehangolással, majd decentralizált döntési javaslat kialakítással kell megvalósítani. A 

decentralizált döntési javaslat kialakításba – tekintettel a központi támogatásra is – az OMAI 

képviselőjét be kell vonni.”  

 

A pályázat kiírása sok hónapon keresztül napirenden volt, de végül – számunkra ismeretlen 

okokból – nem történt meg. Így hosszú időre, a 2007-es törvénymódosításig konzerválódott 

az a tény, hogy a megyék kétharmadában zajlott, főleg beruházási tevékenységgel a TISZK-

ek létrehozása, a TISZK-en kívüli intézmények és fenntartók pedig folyamatosan egyeztettek, 

helyezkedtek, várták a jövőt, amely sokuk számára bizonytalannak tűnt.  

 

5. A TISZK-folyamat fogadtatása a fenntartói és 

intézményvezetői körben, és a felmerülő kérdések 

2007 nyaráig 

 

Amikor a TISZK- folyamat fogadtatásáról szólunk, akkor mindenekelőtt a szerint kell 

különbséget tennünk, hogy erős vagy gyenge pozícióban lévő szereplőről – intézményről 

vagy fenntartóról – van szó. A nyilvánosságban, különösen a Szakoktatás című folyóirat 

2006-2007-es számaiban szinte kizárólag a már működő TISZK-ek szereplői jutottak szóhoz. 

Ők a szakképző intézményeknek legfeljebb nyolcadát jelentik, bár a náluk képzést kapó 

tanulók aránya akár 20-25% is lehet. 

 

A leggyengébb szereplőknek azokat tekintjük, akik kisméretű, periferikus helyzetű, más 

társintézetekkel vagy fenntartókkal való együttműködéshez – főleg méretük, kapacitásuk, 

csekély erőforrásaik miatt – kevéssé vonzóak, akár mint intézmények, akár fenntartók. Ide 

kell számítsuk a speciális szakiskolákat, az általános iskolák vagy gimnáziumok mellett 

működő szakiskolákat és az önálló, de szegregálódó, olykor gettósodó szakiskolákat, valamint 

egyes kislétszámú, két párhuzamos osztályt működtető kisvárosi szakközépiskolákat is. Ők 

már 2005-2006-ban is bizonytalannak ítélték a középtávú jövőt, várták sorsukat, és addig 

teszik a dolgukat. Nem tudják, ki lesz a fenntartójuk, meddig tartanak igényt a szolgálatukra, 

létükre, csak titkon remélik, hogy esetleg bekerülnek egy csapatba (TISZK-be), hátha . Már a 

folyamat elindulása után sem volt illúziójuk. Tudják, hogy a jövő nem róluk szól, legalábbis 

mint szakképző intézményekről. Ilyen intézmény százas nagyságrendben van a rendszerben, 
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és a fenntartók számossága is tízes nagyságrendű. Sajátos módon a folyamat lassúsága, 

egyúttal viszont folyamatos napirenden tartása 2004-2007 között, mint az OKJ megújulása 

melletti legfontosabb változás valószínűleg azt is eredményezi, hogy lelkileg sok helyen 

felkészültek a megszűnésre vagy a szerepváltásra, így a fájdalmas lépéseket talán viszonylag 

kevésbé konfliktusos helyzetben fogják meglépni a fenntartók. 

 

Az első körben megalakult TISZK-ekben még nem szereplő, de elég jó eséllyel későbbi 

TISZK-tagságra aspiráló intézmények – több száz ilyen van – aktívan keresték a helyüket. 

Számukra a tét az elősző csoporttal szemben sokkal nagyobb volt. Csak a legnagyobbak, 

legerősebbek lehettek biztosak a dolgukban, a többség akár ki is hagyható a buliból, ha nem 

jól köt szövetséget, vagy a város, esetleg egy közeli város másik iskolája elfoglalja helyét, 

könnyen nélkülözhetővé teszi. Ebben a körben nagyon figyelték az országos szakpolitika 

rezdüléseit, informálisan is próbálták megtudni a legújabb szándékokat (hány TISZK, 

mekkora konzorcium a kívánatos, vannak-e súlypontok – pl. hátránykezelés, profilgazdagság 

vagy éppen profilkoncentráció, mikor lesz pályázat, országos vagy esetleg regionális stb.). 

Tárgyalásokat folytattak, újabb és újabb potenciális TISZK-összetételeket képzeltek el és 

próbáltak helyben elfogadtatni. Bár empirikus tapasztalatunk viszonylag csekély, olyan 

esetről nem tudunk, hogy egy későbbi TISZK-tagságra jó eséllyel aspiráló intézmény nem 

kívánt volna ilyen alakulatban szerepet kapni. Az ágazati irányítás sikeresen kommunikálta, 

hogy eltökélt az elaprózódott intézményrendszer indirekt úton való szanálására, így azon 

kívül csak speciális szereplőknek lesz helye. A speciális szakiskolákon kívül ilyennek 

nevezték például a herendi szakképzést, amely egyedi, nélkülözhetetlen, így rá TISZK-en 

kívül is szükség lesz. 

 

A mintegy 120 iskola, amely 2005 óta egy TISZK-hez tartozik szintén bizonytalanságban 

töltötte az elmúlt két évét, bár ez a bizonytalanság nem létbizonytalanság volt, inkább a 

körülmények, a feltételek nem voltak pontosan láthatóak. Azt tudták ezek az intézmények, 

hogy nekik is alkalmazkodni kell valamihez a jövőben, változniuk kell, de ennek keretei, 

helyi irányai és keretei még nem alakultak ki.  

 

A félelmek leginkább arra vonatkoztak – és most már tudjuk, okkal –, hogy mekkora lesz az 

egyes iskolák önállósága és mekkora az igazodási kényszer. Az egész rendszer kialakulása 

szempontjából is ez volt az alapvető dilemma: sikerül-e olyan szabályozást megalkotni majd, 

amely nem újabb, párhuzamos kapacitás kiépülését jelenti, miközben a meglévő szórvány 
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kapacitások tovább vegetálhatnak, tovább rontva a hatékonyságot? Hiszen a 16 TISZK 

megalakulásakor 16 új, nagy forrásigényű intézményt jelentett. Vagy valóban sikerül elérni a 

vágyott célt, az intézményi racionalizációt, és a finanszírozási kényszerek következtében az 

önkormányzatok lemondanak kapacitásokról, intézményekről? A szereplők természetesen az 

önállóság nagyfokú megtartásában reménykedtek, és olykor a TISZK-ek vezetői is ezt 

pártolták.  

„– Sikerül meggyőzni az iskolákat arról, hogyha belépnek egy ilyen közös intézménybe, 

akkor nem kerül veszélybe az önállóságuk?  

–…nálunk is fékezte, és néha még fékezi az önállóság elvesztésétől való félelem a 

hatékonyabb munkát. … Az egyeztetések első és legfontosabb kérdése az intézmények 

meggyőzése volt arról, hogy nem veszítik el szuverenitásukat…”, nyilatkozta az Észak-Pesti 

TISZK igazgatója (Forráskoncentrációval…, 2007).  

 

A legfőbb bizonytalanságot a jogszabályok kidolgozatlansága, a joghézagok okozták 

számukra. Ezt valamennyien megemlítették 2006-ban vagy 2007. elején. Ez vonatkozik a 

fenntartói finanszírozásra4, de a tartalmak alakulására is. Ez mennyire kell majd egységes 

legyen egy-egy TISZK-en belül? „Van-e értelme akkor a helyi tantervnek vagy az integrált 

szakközépiskolákra vonatkozó tervet kell készíteni?” (A szakképzés szerkezeti, … 2007.) 

Össze kell-e őket hangolni, ha legalább két tagintézményben azonos szakmacsoportban lesz 

képzés? A fővárosi szakképzési reform modell 2006-os berobbanásával, a szakképző 

évfolyamok különválasztásával – amely megosztja a szakmát – egy új dimenzió mentén is 

nőtt a bizonytalanság. „Lefejezik-e a szakközépiskolát” (Szenes György kifejezése, A 

szakképzés szerkezeti, … 2007.), azaz megfosztják-e – esetleg valamennyit, esetleg egy 

részüket – szakképző évfolyamaiktól a gazdaságosság jegyében, és ezzel ellehetetlenítik a 

szakképzés egységes kezelését a szakmacsoportos alapképzéstől egészen a szakmai vizsgáig? 

Érdemes-e valakinek a szakmacsoportosra, másnak a szakképző évfolyamokra 

specializálódnia (miről mondjunk le?, kitől váljunk meg?). A fővárosi modell országos 

alkalmazhatóságáról legalábbis beszélgetések zajlottak, nyilvánvaló, hogy nem a jó és a rossz 

modellről van szó. Gondoljunk csak arra, hogy érettségi után most is egykori gimnazisták és 

egykori szakközépiskolások járnak olykor azonos, olykor eltérő programra azonos 

szakképzettség megszerzése érdekében.  

                                                
4 Ezért nyilatkozhatta azt Jakab János, a Belvárosi TISZK igazgatója, „hogyha a jövőben a TISZK-en belüli 
tagintézményeket a fenntartó ugyanúgy támogatja, mint a TISZK-en kívülieket, akkor a TISZK jobban fog 
működni, mint a tagiskolák külön-külön”. (Hol tartunk…, 2006.)  
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További bizonytalan tényező a felnőttképzés. Az, hogy ilyen lesz ezekben a 

konzorciumokban, hiszen a korszerű technológiát maximálisan ki kell használni, az bizonyos. 

De hogy milyen súllyal, abba nyilván a központi politika is beleszól még, pl. a TISZK-eknek 

a regionális képző központokhoz való viszonyát illetően, amelyről nem sok szó esett, de 

amely kérdést sokan felvetettek. A TISZK-en belüli specializálódás viszont a helyi 

egyeztetés-igazodás körébe esik, itt valakiknek, valamikor dönteni kell. Ugyancsak kétségei 

voltak a szereplőknek, hogy akkor most kiknek lesznek tanulóik? Kik döntik el, hogy mely 

tanulók, mikor, hol gyakorolnak (és persze ki kapja utánuk a fejkvótát)?  

 

6. A TISZK-ek megszervezésének első tapasztalatai 

 

Mint már jeleztük, a TISZK-ek működésének beindítása eddig igen lassú folyamat volt. Bár 

jelentős elmaradás a tervezettől nincs, az észlelésünk mégis azt mondja, hogy harmadik éve 

mindenki erről beszél, de még a központi tanműhelyek nagyobbik része még nem működik. 

Persze a projektek csak 2008-ban zárulnak, így késésről nem beszélhetünk. Egy befolyásos 

nyilatkozó is így érzi: „Klasszikus példa a TISZK. Az egy beruházási program, egyelőre ez az 

egyetlen eleme, ami működik.”Már jeleztük, hogy két évvel a formális megalakulás után és 

másfél évvel a források felhasználásának kötelező befejezése előtt csak a beruházások 

negyedét használták fel, ami nem tűnik soknak. A honlapok nagy része aktuálisnak tűnik. 

Ezek alapján pl. most, szeptemberben lett kész az egri beruházás, Észak-Pesten is most folyik 

a technika beszerzése. Szombathely5 és Kaposvár az elsők között adta át beruházását, de 

Nyíregyházán, Vácon és a Belvárosi TISZK telephelyén még folyik az építkezés. 

Békéscsabán már tavasszal folyt a képzés a TISZK központjában. Itt viszont nem kapott utána 

normatívát a fenntartó, hiszen a TISZK nem része az iskolarendszernek, nyárig ez a kérdés 

megoldatlan volt. Ugyancsak a honlap adatai szerint a tipikus TISZK-nek 9 munkatársa van, a 

legkisebb létszám a 7, a legnagyobb a 11 fős. Általában nem derül ki a honlapokról, hogy a 

Tanácsadó Testület milyen gyakran ülésezett, de két helyről van információnk, ha ezek 

tipikus eseteknek tekinthetők, akkor egy-két ülésnél több 2007 nyaráig nem volt. Egy 

államigazgatásban dolgozó szakember ezt úgy kommentálta, hogy itt nem is nagyon lehettek 

komoly történések, hiszen a Tanácsadó Testületek amúgy is csak javaslatokat tehetnek, de 

                                                
5 Említsük meg itt is, hogy a Savaria TISZK a május 31-én elhunyt Wagner Andrást gyászolja, aki nemcsak 
ennek első vezetője, de a TISZK-koncepció egyik tevékeny alakítója és népszerűsítője is volt. 
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amíg nem indul el a működés, addig ennek kevés tere van. Erős törekvések voltak arra az 

elmúlt években, hogy a Tanácsadó Testületek döntési jogosítványokat is kapjanak, de ezeket 

az Igazságügyi Minisztérium – teljes joggal – megtorpedózta, hiszen önkormányzati jogokat 

vont volna el.  

 

Egyelőre a tevékenységek az iskolákban, iskolai keretekben folynak, de számos TISZK-

szinten szervezett esemény, továbbképzés jelzi az összetartozást, egy közös munka kezdetét. 

Szombathelyen Tanuló – Szülő Támogató Rendszer kialakítása (TSZTR) és működtetése 

zajlik, Nyíregyházán pszichológiai, itt és több más helyen karriertanácsadás, Észak-Pesten ún. 

TISZK-ösztöndíjat vezettek be, mint egyelőre helyi specialitást. Több tagiskolában már a 

2006-2007-es tanévben bevezették a két kiemelt szakmacsoport egyes szakmáiban a 

moduláris képzést, amelyet a jelenlegi tanévtől elvileg valamennyi TISZK-tagintézményben 

meg kellene kezdeni, de ezzel kapcsolatban egyes igazgatók szkeptikusak.  

 

7. A TISZK programmal kapcsolatos kétségek a 2007 

nyári törvénymódosítás küszöbén 

 

 

2007 tavaszára egyre sürgetőbbé vált, hogy a TISZK-ekkel kapcsolatos bizonytalanságok 

megszűnjenek, és körvonalazódjanak azok a keretek, amelyek a 2007-2013 között 

felhasználható uniós források elosztását meghatározzák. Bár működési tapasztalat még nem 

volt – hivatkoztak is sokan erre, akik a laza szerveződésű TISZK-ek fennmaradásában voltak 

érdekeltek –, az államigazgatásban többségi vélemény volt, hogy hozzá kell nyúlni a 

rendszerhez. „A mostani TISZK-ek egyik problémája, hogy az iskolák megtartották az önálló 

jogi személyiségüket, és akkor pedig nem érdekeltek az együttműködésben. Az új modellben 

törekedni kell arra, hogy tagintézményesítsék, ami szerintem egy jó megoldás, de továbbra is 

van két probléma. Egyik: olyan intézményeket próbálnak bevonni, amelyek tevékenységének 

20%-a szakképzés csak. Az általános képzésnél nincs értelme koncentrációnak. A másik 

probléma a közalkalmazotti lét. Ha olyan iskolákat hoznának össze, ahol csak szakképzés van, 

az más. Egy önkormányzati fenntartású, közalkalmazottakból álló intézményben kódolva van 

a lassúság”, mondja egy szakképzésben dolgozó vezető 2007. májusában. Igaz, korábban is 

adva volt egy szorosabb integráció lehetősége, de ezzel nem éltek a szereplők, az autonómia 
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megőrzése mindig vonzó, és az sem mindegy, hogy igazgató marad-e egy igazgató, jelezte 

egy most is igazgatói posztot betöltő vezető (A szakképzés szerkezeti…, 2006).  

 

Egy magas rangú köztisztviselő így jellemezte a helyzetet a törvénymódosítás küszöbén: 

„Többen egyetértenek azzal, ezt én is osztom, hogy az eredeti koncepció nem volt jó. Arra 

koncentrált, hogy létrehoz egy olyan szervezetet, amelyhez bizonyos képzési feladatokat az 

iskolák a társulás laza logikájával átadnak. Az egyik hiba, hogy egy meglévő struktúra mellett 

hozott létre egy nem nagy méretű, de hatását tekintve mégis jelentős struktúrát. És nem 

oldotta meg azt a játszmát, hogy ezek most egymás mellett élnek vagy kialakul egy szervezeti 

integráció. A másik, hogy olyan formában hozta létre, amit az államháztartás a jövőben nem 

akar elismerni, ez a kht. Amely a finanszírozást is nehezíti, mert ez az elején egy beruházás, 

egyenként közel egymilliárd az elején. Kettő, működésében azt feltételezi, hogy az iskolák 

átengedik a tanulók gyakorlati képzését és az ezzel kapcsolatos finanszírozást. Itt már látható, 

hogy ezt a dilemmát még nem tudták megoldani sem pénzügyileg, sem szervezetileg. 

Bizonyos tempóban épülnek a központok, adminisztratív eszközzel lehet gyorsítani, hogy oda 

is kerüljenek a tanulók, de kivéve Budapestet, amelyben most egy ilyen harakiri típusú 

változás megy végbe… Az sem megoldott, hogy a TISZK-ek milyen módon fognak működni. 

Ezek iskolák, iskolán kívüli üzemek, üzemek feletti központok, hogy német terminológiát 

mondjak? Csak gyakorlati képzéssel foglalkoznak, vagy olyan területeken, ahol a gazdaság 

számára alapvető munkaerőigény van? Most úgy tűnik, hogy ezeket a kérdéseket az első 

koncepció nem tudta megoldani, a másik koncepció a mostani operatív program keretei között 

akar abba az irányba menni, hogy egy szervezeti integrációt hozzon létre. De hogy 5 vagy 10 

év múlva ezek hogy működnek, azt ma nem lehet látni.”  

 

További kritikus probléma volt a nem állami, nem önkormányzati szakképző intézmények 

részvétele a TISZK-ekben, ezáltal további részvételi lehetőségük, hogy továbbra is 

szakképzési tevékenységet folytassanak. Hogyan valósítható ez meg, ha egyszer egy szoros 

intézményintegrációt kívánnak megvalósítani önkormányzati iskolák között azzal a 

mézesmadzaggal, vagy inkább pénzügyi kényzerhelyzettel, hogy a nagy források csak magas 

szintű integráció esetén valósulhatnak meg. „Hogy beengedik-e a nem önkormányzati 

iskolákat is, ami eddig szoros kivételként valósult meg, ez egy kényes dolog. Pedig az 

alapítványi, alternatív iskolák működtetése az utolsó 10 évben sikeresebb volt, mint az 

önkormányzati iskoláké. Érzékenyebbek voltak az igényekre, gyorsabban váltottak profilt, a 

szabályozást próbálták követni. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az állam államosítani akarná 
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a társulásokat a helyett, hogy az önkéntesség elvét és az érdekazonosságot próbálná 

erősíteni”, jelzi kételyeit egy köztisztviselő.  

 

Késő tavasszal a TISZK-eknek az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból való 

részesedésére a tervezést jól ismerő szakemberek azt a becslést adták, hogy ezekből 20-25 

újabb TISZK jöhet létre, összesen 35-40 körül lesz a számuk, és összesen mintegy 400 iskola 

lesz ezeknek szoros irányítás alatt álló tagintézménye. Kora őszre vajon jók maradtak-e ezek a 

becslések? 

 

8. A TISZK-ek létrehozásának, működési feltételeinek 

szabályozása 2007 nyarán: gyökeresen új helyzet 

 

Megkezdődött a nyári szünet, de még az elején, 2007. július 3-án megjelent a Magyar 

Közlönyben az a törvénymódosítás, amely gyökeresen új helyzetet jelentett. „Persze megint 

nincs hatástanulmány, megint nem adtuk oda a kutatóknak és gyakorlati embereknek, hogy 

figyeljetek ide, gondoljátok ezt végig”, mondja egy szakképzésben dolgozó vezető, mintegy 

jelezve kételyeit, bizonytalanságát. Mint mindig, tehetnénk hozzá: a nagy dolgok 

Magyarországon a szakképzésben mindig is kevesek előzetes egyeztetésén és döntésén 

múltak, az evidence-based policy és a szélesebb körben való érdemi összehangolás ebben az 

ágazatban még kevésbé része a politikai kultúrának, mint akár a közoktatásban vagy a 

foglalkoztatáspolitikában. A törvény szövegét végigolvasva és végiggondolva, amelyet most 

már a közoktatási szakállamtitkár kiváló cikke is segít megemészteni (Szüdi, 2007) jól 

kivehető a TISZK-ekhez köthető szándékok és ezek megvalósítási módja is. A TISZK-ek 

minvégig trójai falovak voltak, az önkormányzati törvény módosításának irrealitása miatt 

azok is maradtak. Hogy betötik-e hivatásukat, azt még nem tudhatjuk. Mindenesetre bátor és 

jól átgondolt, az uniós források lehetőségével jól operáló megoldás körvonalazódott. Ugyan 

az intézményi átalakulásoknak rendkívül sok formáját engedi meg a jogszabály, a puding 

próbája itt is az evés lesz, valószínűleg tavaszra már lehet látni, hogy melyek a népszerűek és 

melyek nem működnek. Mindenesetre azt előre jelezhetjük, hogy izgalmakban bővelkedő 

feladat lesz a következő években vizsgálni a szakképzés intézményrendszerének átalakulását. 

Drasztikus átalakulás lesz, ebben nincsenek kétségeink.  
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A változások lényege három pontban összefoglalható.  

1. TISZK-ek nem pályázatok útján, hanem önkéntesen, alulról szerveződve fognak 

létrejönni – ennek legalább 5 módja lehetséges (erről lásd Mátyus, 2007 és Szüdi, 

2007) 

2. A TISZK-ek le kell mondjanak arról a jogukról, hogy profiljaikra a beiskolázási 

arányszámot, az indítható osztályok számát maguk határozzák meg – erről a regionális 

fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB) illetékesek dönteni. E döntés elfogadása 

feltétele a fejlesztési források fogadásának. 

3. A TISZK-ek szakképző évfolyamainak létszáma minimálisan 1500 fő, ez szintén 

feltétele a fejlesztési források juttatásának, a pályázatokon való részvételnek.  

 

A TISZK lehet egyetlen intézmény (pl. egy nagy fenntartó összevonással hozhat létre ilyet), 

lehet társulás (pl. szakképzési feladataik ellátására önkormányzatok által létrehozott társulás), 

lehet /kiemelkedően közhasznú/ nonprofit gazdasági társaság (pl. nem állami, nem 

önkormányzati fenntartók által létrehozott társaság). Minthogy a jelenlegi TISZK-ek nem 

felelnek meg ezen feltételek egyikének sem, ők 2009. végéig kaptak haladékot az átalakulás 

megejtésére, odáig jogosultak fejlesztési források fogadására és pályázásra.  

 

Alapvetően tehát önkéntes alapon létrehozott szakképzés-fejlesztési társulásokról van szó. Ha 

ezt a társulást intézményfenntartó önkormányzatok hozzák létre, akkor a társulás mint 

költségvetési szerv lesz a fenntartó. Ha nem önkormányzati (pl. egyházi, alapítványi) 

fenntartók, akkor a fenntartó egy non-profit gazdasági társaság formáját öltheti. Lehet 

egyetlen intézményfenntartó is, amely az alapozó és a szakképző évfolyamának 

szétválasztásán alapuló modellt vezet be. Ez a lehetőség nyilvánvalóan a fővárosi modell 

TISZK-ként való elismerése miatt lehetséges, amely egyébként a méretgazdaságosság és a 

beiskolázás arányainak irányítása szempontjából teljesen koherens a korábbi TISZK-

elképzelések alapgondolátával. Egyetlen fenntartó egyébként úgy is lehet TISZK fenntartója, 

hogy az alapozó és a szakképző évfolyamokat nem választja szét, csupán telephelyként 

működteti a tagiskolákat. Van lehetőség arra is, hogy önkormányzati és nem önkormányzati 

intézményfenntartók hozzanak létre szakképzés-szervezési társulást: ekkor kiemelten 

közhasznú nonprofit gazdasági társaságot kell létrehozniuk, amely a fenntartói jogokat 

gyakorolja. A költségvetési szervként működő fenntartók a nem állami, nem önkormányzati 

szféra intézményfenntartóival megállapodást is köthetnek, hogy így részesedhessenek a 

fejlesztési forrásokból. Valamennyi így létrejött fenntartónak azonban le kell mondania a 
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profilokon, szakmákon belüli arányok kialakulásáról, és az erről szóló RFKB döntést el kell 

fogadnia. 

 

Hogy nem babra megy a játék, azt a már kiírt TÁMOP 2.2.3-as pályázatok is jelzik. Egyik 2,1 

mrd Ft, a másik 3,2 mrd Ft összeget kíván pályázat útján szétosztani, kizárólag TISZK-ek 

között. De nem csak az uniós forrásokhoz, a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprészéhez való 

hozzáférésnek, illetve a gazdálkodóktól közvetlenül átutalt szakképzési hozzájárulások 

fogadásának is feltételei a fenti kritériumok. Érdemes megjegyezni, hogy a szakképző iskolák 

fenntartói választhatják a változatlan fenntartást is – elvileg. A közoktatási szakállamtitkár 

azonban cikkében (Szüdi, 2007) világosan kijelenti, hogy „Ez a megoldás nem lehet előnyös a 

fenntartó számára, mivel ezzel a megoldással hozzájuthat ugyan a költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott normatív támogatásokhoz, nem juthat azonban hozzá a különböző 

fejlesztési célú pénzeszközökhöz, illetőleg nem részesülhet a szakképzési hozzájárulás 

igénybevételével kapcsolatos lehetőségekből”. 

 

Az 1500 fős limit – amely kivételes esetekben, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Tanács döntése esetén ennél 15%-kal kevesebb (1275 fő) is lehet – lehetőséget ad arra, hogy 

becsléseket fogalmazzunk meg a várhatóan egy-két éven belül kialakuló TISZK-rendszer 

fenntartóinak számáról. Egy évben nappali tagozaton közel 60 ezren szereznek OKJ-s 

bizonyítványt6, akiknek közel 10%-a felsőfokú szakképzésben, a többiek nagyjából fele-fele 

arányban szakiskolai és szakközépiskolai programok elvégzése után jutnak végzettséghez. Ha 

a szakiskolások számát 2,5-tel szorozzuk (minthogy a 2 és 3 éves képzésben résztvevők 

nagyságrendje megegyezik), a többit pedig 2-vel, akkor felső becslést kapunk a nappali 

tagozaton szakképző évfolyamokon tanulókra: ez nagyjából 120 ezer fő. Ez elméletileg 

maximum 80 TISZK-et jelenthetne, amelynél nyilván sokkal kevesebb lesz. Figyelembe véve, 

hogy a fővárosban, de elképzeléseink szerint több nagyvárosban is a törvény által 

megjelöltnél nagyobb lesz a koncentráció, illetve nyilván az 1500 fős limitet is érdemes 

túllépni, mert tartósan alatta maradni kockázatos, és ha még azzal is kalkulálunk, hogy a 

szakképzés egy kis hányada a TISZK-eken kívül is folyhat, akkor 40-50 intézménnyel 

számolhatunk.  

 

                                                
6 2004-ben érettségihez nem kötött OKJ-s bizonyítványt 25 620 fő, érettségi után szerzettet 27 132 fő, felsőfokú 
szakképzésben 4008 jutott végzettséghez. 
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Még korai lenne bármit is mondani arról, hogy mi fog történni, de szórványosan hallani, hogy 

a szereplők máris intenzív egyeztetéseket folytatnak. Ezekről olykor a helyi sajtó is tudósít. A 

Gotthárdi Körkép 2007. augusztus 03-i számában volt olvasható7, hogy négy Vas megyei 

oktatási intézmény: a sárvári, a celldömölki szakközépiskola, a szombathelyi Hefele, valamint 

a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium megállapodást kötöttek, hogy fenntartóiknál 

kezdeményezik a szakképzés-szervezési társulás megalakítását. Az együttműködésbe 

szeretnék bevonni a régió két egyetemét is a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó 

szakképzés összehangolása érdekében.  

A „Szentendre Város Önkormányzatának, a közoktatási törvény változásaiból adódó 

feladatairól” szóló szeptember 11-i előterjesztés az alábbi pontokban foglalkozik a kérdéssel, 

jól jelezve egy kisváros lehetséges gondolkodási irányait: 

„A szakképzés változásai 

1. Közös szakképzési évfolyammal működő szakiskolák és szakközépiskolák 

alapításának lehetősége. - A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

oktatási struktúrájának megváltoztatása esetében át kellene gondolni, mert 

magasabb normatív támogatás igényelhető. 

2. Szakképzés-szervezési társulások létrehozása. - Mindenképpen foglalkozni kell a 

kérdéssel, mert csak igen magas (1500 fő fölötti) összlétszám esetén van emelt 

összegű normatív támogatás a szakképzésben – egyébként csökken a támogatás 

mértéke (Petzelt – Rákóczi – Esztergom).” 

 

9. Epilógus, nyitott kérdések 
 

A 2007 nyarán elfogadott törvénymódosítások miatt a TISZK-ek létrehozása első szakaszának 

történetét lezártnak tekinthetjük, függetlenül attól, hogy a folyamat még ki sem 

bontakozhatott. Most új folyamat indul, amely az eredeti legfőbb célokkal, a szakképzés-

fenntartói szétszabdaltság és a kevéssé hatékony fejlesztési forráshelhasználás 

megszüntetésével, valamint a regionális szakképzés-irányítással összhangban van, sőt, most 

van csak igazán összhangban.  

 

                                                
7 www.webgotthard.hu  
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Az elképzelések világosak, de vátesznek kellene lennie annak, aki meg akarná jósolni a 

változások kimenetelét. Azt gondoljuk, hogy nagyon gyorsan fognak megalakulni a 

szakképzés-szervezési társulások, igen valószínű, hogy két éven belül nagyjából feláll a 

rendszer. De hogy hova konkludálnak és mekkora helyi elégedetlenségeket okoznak majd a 

társulásokon belül és az abból kimaradóknál, azt nem sejtjük. A változásokat, annak irányát és 

módját támogatandónak gondolva csupán néhány olyan fontos problémára hívjuk fel a 

figyelmet, amelyre az ágazati politikának nagyon oda kell figyelnie.  

 

A szakképzés átalakulásával az egész középfokú intézményrendszer átalakul, és a képzési 

struktúra sem marad érintetlen. A törvény megengedi a szakképzés alapozásának és a 

szakképző évfolyamoknak azonos és különböző intézményekben való megszervezését is. Mi 

lesz akkor a szakközépiskolával? A szakközépiskola elbizonytalanodásáról és szerepének 

szükséges átgondolásáról már 2000-ben írtunk8. A 9-12. évfolyamon a gimnáziumi képzéshez 

való hasonlatossága, valamint a felsőoktatási keretszámok folyamatos bővülése már előre 

jelezte, hogy a szakközépiskola kettős szorításban van, és ha nem gondolják át, akkor 

defenzívába, lejtőre kerülhet9. Most ismét elkerülhetetlen, hogy a képzési szerkezetet, és – ha 

tetszik, ha nem – ennek kapcsán az iskolaszerkezetet ismét átgondolják az oktatás- és 

szakképzés-politikát befolyásoló szellemi műhelyekben. Az ISCED 1 szintű oktatás lassú 

felfelé terjeszkedése miatt is át kell majd gondolni, hogy az ISCED 2-es szint mikortól 

meddig tart. Utána – de ez mikor legyen – az ISCED 3 már szükségképpen differenciált. Itt 

megint főleg a 9-10. évfolyam problémájáról van szó. A gimnáziumok, köszönik szépen, jól 

vannak, de a szakiskoláknál és a szakképző iskoláknál van mit újragondolni. A 9-10. és a 11-

12. évfolyam tartalma nem független attól, hogy az érettségi utáni szakképzés nagyrészt 9-14. 

évfolyamokat működtető, vagy csak 13-14. évfolyamokat indító intézményekben folyik majd. 

Szakképzés-pedagógiai szempontból a „szakközépiskolák lefejezése” valószínűleg nem bölcs 

megoldás. Adódik viszont a 10. évfolyamnál való váltás lehetősége, amely után a 11-14. 

évfolyam egységes megszervezése már elegendő hosszúságú egy minőségi szakképzéshez. Ez 

a szakképző iskolák számára is perspektíva. Ha ezt a megoldást – nyilvánvalóan nem 

szakmai, hanem politikai okokból – egyszer már elvetették is a kilencvenes években, az nem 

ok arra, hogy némi késéssel benőjön nemzetünk feje lágya.  

 

                                                
8 Mártonfi György: Az iskolarendszerű szakképzés struktúrájának átalakulása,  
http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=egyeb-martonfi-szakkepzes.html, 2000, 
9 A beiskolázási létszámok változása már jól visszaigazolja ezt. 
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A szakképzés-fejlesztési társulások megalakulása intézményi kapacitások leépülésével és 

átrendeződésével is fog járni. Nagyon helyes, így kell lennie. Viszont hogy e kapacitások 

közül mit kell megszüntetni és mit mivé átalakítani, az távolról sem magától értetődő. 

Minthogy itt a hátránykezelés, a gimnáziumi és a felnőttképzés egyaránt aspirálhat, erről 

valahogyan gondolkodni kellene mindkét ágazati politikában is (mármint az OKM-ben és az 

SZMM-ben), mert valószínűleg nem az a legjobb megoldás, ha mindenről az helyi (rövid 

távú) érdekek alapján hoznak hosszú távra kiható döntéseket.  

 

Nehezen lehet előre látni, hogy mi lesz a nagyvárosoktól viszonylag távolra eső, például 

határmenti térségekkel. Egy kerekasztalon említették Mosonmagyaróvár példáját az ő 2-3 

szakközépiskolájával. De említhetjük Barcsot, Sátoraljaújhelyt, de ha már egyes társulások 

gyorsan megalakulnak, akkor az ország közepén lévő viszonylag kisebb népsűrűségú 

kistérségeket is.  

 

A kisvárosok intézményeinek problémája ezen túl is átgondolandó. Itt persze bizonytalansági 

tényező, hogy 9-12. és 13-14. vagy 9-14. évfolyamok szervezése történik majd dominánsan 

azonos intézményben. A magasabb szintű képzések mindenhol a világon „szeretnek” nagyobb 

városokban összpontosulni, így a 9-14. évfolyamos szervezés dominanciája esetén a 

kisvárosok szakképzése – a mindig a nagyobbaknak kedvező erőviszonyok alakulása miatt – 

kiürülhet, legfeljebb gimnáziumaik maradnak meg. (Nota bene: a 11-14. évfolyamra 

szervezett szakközépiskola, a TISZK-ek kapcsán is említett holland példához hasonlatosan 

erre is jobb megoldást kínálna.) 

 

Nem tisztünk ugyan csoportérdekeket védeni, de a szabályozás kárvallottjai valószínűleg a 

nem önkormányzati fenntartású iskolák lesznek. Alapítványi, egyházi fenntartású 

intézmények. Bár formálisan a szektorsemlegesség szempontját valószínűleg sikerült 

érvényesíteni, de az előnyök és hátrányok átrendeződése szempontjából nem egyenlők az 

esélyek. Kérdéses, hogy a főleg piaci alapon, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni 

képes, színvonalas képzést folytató intézmények megtalálják-e a folytatás lehetőségét, 

lehetségesek lesznek-e ilyen helyi alkuk, vagy áldozatul esnek az átalakulásnak.  

 

Végül van még egy pont, ahol vannak kétségeink, és ahol kisebb eredményre számítunk, mint 

amit az államigazgatási szereplők érvelései sugallnak. Bár a regionális profiltervezést 

pártoljuk, különösen a gazdaságtalan párhuzamosságok, a kapacitáskihasználtság 
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szempontjából, de azt kevésbé reméljük, hogy a képzési kimenet és a gazdasági igények 

lényegesen jobban egymásra találnak. Különösen a hiányszakmák tekintetében vagyunk 

szkeptikusak. Tudomásul kellene venni, hogy hiányszakmák azért vannak, mert az adott 

szakképzettség nem vonzó az alacsony bérek és/vagy a nehéz munkakörülmények miatt, ezért 

nem mennek ezekre a képzésekre a fiatalok, vagy ezért váltanak foglalkozást végzés után. Ha 

a hiányszakmákra a – legyünk őszinték, vonzó bérrel nem alátámasztott – kereslet miatt 

nagyobb keretszámokat állapítanak majd meg a nagyhatalmú, és a gazdaság – vigyázat nem 

hosszú távú, hanem döntően napi! – érdekeit képviselő delegáltak, akkor sem lesz elég. Ha 

pedig a nagyobb ösztöndíj miatt mégis e képzésekre kerülnek egyesek, vagy más iskolában 

való hely hiányában ezekre a programokra kényszerülnek, ők úgyis hajlamosabbak a 

lemorzsolódásra és a pályamódosításra. Motiváltság és azonosulás nélkül borítékolható a 

kudarc. A hiányszakmákban kiképzetteknek amúgy népes serege van munka nélkül, vagy 

dolgozik pályaelhagyóként, mert úgy véli, így jár jobban. Itt nem várunk áttörést. Áttörést a 

minőségi szakképzéstől várnánk, és a remélt hatékonyságnövelés talán itt is pozitív 

elmozdulást eredményez már a közeli jövőben. 
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