
I. Bevezetés
A világgazdaság, a globalizáció, valamint ezek ne-
gatív hatásait kompenzáló kohéziós politika világ-
méretű, minden országra kiterjedő kihívást jelent. 
A kihívás kettős, mert minden tevékenységnek 
van gazdasági és társadalmi aspektusa egyaránt. 
Az oktatási rendszer természeténél fogva leképezi 
a gazdasági és a társadalmi elvárásokat, magában 
hordozza a dilemmákra adandó válaszokat is. Kö-
zelebbről olyan tudást, kompetenciákat kell adni a 
fi ataloknak, felnőtteknek, hogy képesek legyenek 
megfelelni a kettős kihívásnak, illetve úgy befolyá-
solni a környezeti tényezőket, hogy a fenntartható-
ság biztosítva legyen (SZÉP ZS. 2008).

A kettős kihívásnak való megfelelés megköve-
teli a tartalmi, a módszertani, az irányítási, a fi -
nanszírozási, szabályozási rendszerek átalakítását 
egyaránt. Általános cél a rugalmasság, a hatékony-
ság, az átláthatóság. Ebbe az irányba mutatnak a 
különböző területeken megjelenő korszerűsítések, 
a modulrendszer, kreditrendszer, az irányítás ko-
ordinációja, decentralizálása stb. mely eszközök, 
intézkedések, szabályozások szolgálják egyrészt a 
világszínvonalú versenyképes tudás megszerzé-
sének megfelelő, kedvező feltételeket, másrészt a 
kohéziót szolgáló tömegoktatás feltételrendszerét, 
megfelelő környezetét.

A magyar oktatási rendszert tekintve elmond-
ható, hogy a középfokú szakképzés függ legszoro-
sabban a munkaerőpiac változásaitól. A foglalkoz-
tathatóságon fenntartható foglalkoztathatóságot 
kell érteni, tehát nem a pillanatnyi munkaerő-piaci 
helyzetnek való megfelelést. Alkalmazkodó ké-
pességen pedig nem egy kialakult helyzethez való 
utólagos alkalmazkodást kell érteni, hanem olyan 
kompetenciákkal kell rendelkezni, hogy a képzés-
ből kikerülők tervezni tudjanak, döntésképesek le-
gyenek, rendelkezzenek önszervező képességgel, 

és képesek legyenek az újbóli képzési folyamatok-
ba bekapcsolódni.

II. Az oktatási rendszerhez köthető érdekrendszerek
A társadalmi, gazdasági környezet és az oktatás, 
képzés folyamatos kölcsönhatásban áll egymással.

Az oktatással, képzéssel kapcsolatos elvárások, érde-
kek három nagy csoportba sorolhatók: a társadalmi szin-
tű igények, a gazdaság, illetve a munkáltatók, valamint 
az egyének elvárásai. Az érdekrendszerek természe-
tesen sokkal összetettebbek, de a téma lényegét 
érintően most e három nagy érdekszférát említjük 
(SZÉP ZS. – VÁMOSI T. 2007). Bár a három csoport ér-
dekrendszere nagyobbrészt egybeesik, ellentmon-
dások, érdekütközések is előfordulnak. Akkor mű-
ködnek jól az egyes szakmapolitikák, ha a közös 
rész minél nagyobb.

Az oktatás, képzés szempontjából az össztársa-
dalmi szintű érdekek arra irányulnak, hogy a lakos-
ság minél magasabb iskolázottsággal és legalább 
egy, a munkaerőpiacnak megfelelő képzettséggel 
rendelkezzék. A társadalmi igényszint alapvetően 
a jogszabályokban fogalmazódik meg, mint a tan-
kötelezettség korhatára, az első szakképzettség 
megszerzésének ingyenessége, a közismeret alap-
szintje, a NAT, az államilag elismert szakképesíté-
sek szabályozása az Országos Képzési Jegyzékben 
és a vizsgakövetelményekben, a felsőoktatásban a 
bolognai folyamat érvényesítése stb.

A gazdaság igényeit konkrétan maguk a vállala-
tok, illetve a költségvetési intézmények, szerveze-
tek határozzák meg közvetlen érdekeltségüknek 
megfelelően. Ezek az igények tehát lényegében 
az egyes vállalatok, intézmények munkaerő-ke-
resletében, álláshirdetésekben manifesztálódnak. 
Készülnek országos és területi munkaerő-piaci 
keresleti kimutatások, előrejelzések, jelentős infor-
mációs rendszerrel rendelkeznek a gazdasági ka-
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marák, a munkaügyi központok, működnek egyéb 
állásközvetítők, de mindez sokszor kevésnek bizo-
nyul a gazdaság igényeinek átlátásához.

Az egyén érdekeiben megjelenik az egyéni karrier 
célja, megjelennek a társadalmi elvárások, a mun-
kaerő-piaci megfontolások, de sok esetben eltér-
nek azoktól. Az egyének felismert érdekei gyakran 
eltérnek a reálistól. Ennek igen differenciált okai 
lehetnek, például az információ hiánya, a családi 
háttér, a származás, a szociális körülmények stb.

A három érdekrendszer ütközik olyan szem-
pontból is, hogy a munkaerő-piaci igények alacso-
nyabb vagy magasabb iskolázottságú keresletet 
mutatnak, mint amilyen a kínálat. Más megköze-
lítésből a kereslet és a kínálat megfelelősége vizs-
gálható mennyiségi, strukturális, minőségi és tartalmi 
szempontból egyaránt.

A mennyiségi oldal alatt a demográfi ai adatokból 
és előrejelzésekből kimutatható létszámokat értjük, 
mint pl. a munkaképes korú népesség, a népesség 
korösszetétele, az eltartottak aránya és így tovább. 
Itt arról van szó, hogy volumenében rendelkezésre 
áll-e a szükséges munkaerő. Példaképpen említhe-
tő, hogy a demográfi ai tendenciák miatt növekszik 
az eltartottak, a nyugdíjasok aránya, relatíve csök-
ken a munkaképes korú népesség, vagy megemlít-
hető az is, hogy a szükségesnél jóval alacsonyabb 
a szakmunkások létszáma. A szakmunkáshiányt 
csak részben magyarázza a továbbtanulási ará-
nyok jelentős növekedése, hiszen a munkaképes 
korú népességen belül hozzávetőlegesen 800 ezer 
fő a szakképzettség nélküli réteg, tehát vannak 
„tartalékok” a felnőtt szakképzés bevonásával is.

A struktúra többféle lehet (kor, nem, terület, 
szakmacsoport, szakma stb.), de elsősorban az is-
kolázottság és a szakképzettség szempontjából me-
rül fel a kérdés. Az iskolarendszerű szakképzéssel 
kapcsolatban említhető, hogy a képzési struktúrá-
ban a szolgáltatási jellegű képzések aránya még 
mindig elmarad a munkaerőpiacon jelentkező 
igénytől, illetve az ipari, mezőgazdasági képzés 
súlyaránya viszont a szükségesnél magasabb.

A minőség követelménye a minőségbiztosítás kap-
csán már részben beépült a képzési rendszerbe, de 
a minőségi garanciák még hiányoznak. A minőség 
biztosításának rendszerébe tartozik pl. az egységes 
szakma- és vizsgakövetelmény, az egységesen sza-
bályozott vizsgarendszer, az intézmény- és prog-
ram akkreditáció, a képző cégek minőségbiztosítá-
sa, az oktatók továbbképzése stb.

Az oktatás, képzés tartalma változik, de differenci-
áltan. A közismereti tartalmak követik az általános 
műveltséggel szemben megfogalmazott igényeket, 

melyekre a növekedés a jellemző. Ma már az álta-
lános műveltség körébe tartoznak bizonyos infor-
matikai, idegen nyelvi, vállalkozási, közgazdasági, 
statisztikai ismeretek, melyek korábban pl. a szak-
képzés részét képezték.

A szakképzés tartalmának fejlődése – a kézmű-
ves szakmák kivételével – a technikai, technológiai 
fejlődéssel összefüggésben igen gyors. A kézműves 
szakmák lényege éppen abban áll, hogy megtartja 
a hagyományos anyagokat és technológiát. Ugyan-
akkor a szakmák többségénél a hagyományos tech-
nológia a tananyag része marad, és erre épül a vál-
tozó, egyre korszerűbb technológia. A szakképzés 
versenyképességének kulcskérdése a szakmatartalmak 
korszerűsége, illetve előrejelzése.

III. Intézményrendszeri jellemzők
A magyar középfokú szakképzési rendszer intéz-
ményrendszerét elemezve megemlíthetjük, hogy 
az intézmények száma a rendszerváltás óta (1990.) 
folyamatosan növekszik (a szakiskolák, speciális 
szakiskolák és szakközépiskolák száma 1991-ben 
összesen 978 volt az országban, 2001-ben ez a szám 
már 1348, jelenleg nagyjából 1391). Ennek legna-
gyobb hátránya az erőforrások szétforgácsolódása. 
Az expanzió másik dimenzióját jelenthetné ugyan-
akkor a szakképzési szerkezet átalakulása: a lokális 
vagy térségi gazdasági viszonyokhoz jobban alkal-
mazkodó, egyáltalán rugalmas képzési formák ter-
jedése. Ennek egyelőre statisztikailag megragadha-
tó jelenlétét nem tapasztalhatjuk, holott a területi 
versenyképesség alapját szolgáltatja a szak- és fel-
nőttképzési intézményrendszer.

A regionális szakmastruktúrák jellemzőinek tekin-
tetében azt kell megállapítanunk, hogy alig van 
kimutatható eltérés az igen különböző adottságú 
régiók között. Ebből az egyik levonható következ-
tetés az, hogy a szakképzés rendszerének mind-
máig nem sikerült kialakítania olyan magatartást, 
hogy alkalmazkodni tudjon a változó gazdasági 
környezetekhez. A másik lehetséges következetés 
pedig az lehet, hogy amíg nem látszanak vagy nem 
léteznek a lokális vagy regionális gazdasági szer-
kezet szükségletei, addig nem lehet adaptív visel-
kedést várni a gazdaság és a társadalom egyetlen 
szereplőjétől, így a szakképzéstől sem.

Területi elosztást tekintve összességében el-
mondható, hogy az iskolafenntartók számára kü-
lönösen kedvezőtlenül alakultak a szakképzésben 
végbement folyamatok. Az intézményrendszer 
belső átalakulási folyamata ebben a képzési for-
mában koordinálatlan, ellenőrizetlen módon zaj-
lik, miközben a költségek itt különösen magasak. 
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A megyei fejlesztési tervek és a fenntartók kevéssé 
befolyásolják e folyamatokat, az átalakulás itt alap-
vetően spontán, illetve az intézményvezetők által 
irányított. A döntően térségi-körzeti feladatokat is 
ellátó intézmények fi nanszírozási rendszere diffe-
renciálatlan, fenntartásukban a települési önkor-
mányzatok ma is jelentős szerepet vállalnak. Ezek 
azonban nem, vagy csak formálisan működnek 
együtt az intézményi funkciók középtávú hatásai-
nak vizsgálatában és a kapacitások összehangolá-
sában, nem érdekeltek a változtatásban. A megyei 
jogú városok kivételével egyre több településen 
válik fi nanszírozhatatlanná az intézmények mű-
ködése, amelyeket emiatt átadnak a megyei önkor-
mányzatoknak. Az iskola bezárásának lehetősége 
– a népességmegtartó és szociális funkciója miatt 
– fel sem merül. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 
a szakképzés fi nanszírozásában a költségvetés to-
vábbra is meghatározó szerepet játszik, megmarad 
a párhuzamos fi nanszírozás, ugyanakkor a gazdál-
kodó szféra felelősségvállalása korlátozott maradt.

IV. A területi szint és koncentráció megjelenése a közép-
fokú szakképzési rendszerben, a TISZK-ek létrejötte
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretén belül 
közel 23 milliárd forinttal fi nanszírozták a szak-
képzést, ebből közel 17 milliárd volt fordítható 
a TISZK-ek létrehozására. Emellett a tananyag-
fejlesztést pedig több mint 5 milliárd tette lehető-
vé. Az NFT II. TÁMOP és TIOP programjaiból a 
2007–2013. közötti időszakban ezek az összegek 
megnégyszereződhetnek.

A szakképzési rendszer ilyen mértékű térszer-
kezeti változása és intézményi átalakítása megkülön-
böztetett fi gyelmet érdemel (Szép Zs. – Vámosi T. 
2007.). A rendkívül szétaprózott intézményrend-
szerben egyrészt sok a szakképzést folytató isko-
larendszerű képzőhely, másrészt átláthatatlan a 
felnőttképzést folytató cégek tevékenysége. Nincs 
közöttük együttműködés, mindenki a saját érde-
két nézi, ami a piaci elveken működő cégek ese-
tében teljesen érthető, de a fi nanszírozási rendszer 
visszásságai miatt (elsősorban fejkvóta-rendszer) 
ugyanez a fenntartási stratégia vezeti az állami 
(önkormányzati) kézben lévő intézményeket is. Az 
intézményi érdekek alapvetően nem hordozzák 
magukban a munkaerőpiachoz való igazodást, a 
jogszabályi és a fi nanszírozási rendszer nem ösz-
tönöz kellőképpen a korszerűsítésre, a társadalmi, 
gazdasági kohézió elősegítésére. Ezen érdekek ér-
vényesítése jelentős mértékben elősegíti a párhu-
zamos képzések kialakulását, ami elsősorban a 
munkaerő-piaci szempontból keresettnek tartott 

szakmák esetében fi gyelhető meg. Az újonnan ala-
kult iskolák (legyen szó állami vagy magán fenn-
tartóról) rögtön a „piacképes” szakokat célozzák 
meg, de teljesen érthető módon a többi intézmény 
esetében is megfi gyelhető a szakmaválaszték súly-
ponti elmozdulása a keresett, több diákot vonzó 
szakmák irányába.

Az NFT HEFOP 3.2 A szakképzés tartalmi, mód-
szertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés 2. kompo-
nense és a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra 
fejlesztése intézkedés 1. komponense a Térségi Integ-
rált Szakképző Központok (TISZK) létrehozását 
és infrastrukturális feltételeinek javítását pályá-
zati programmal valósította meg. E komponen-
sek célja a szakképzés hatékonyságának növelése 
a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának 
biztosításával volt, valamint a csúcstechnológia 
összehangolt alkalmazása a szakképzésben részt 
vevő fi atalok naprakész, korszerű gyakorlati is-
mereteinek bővítésére. A komponensek egyben a 
képzés és munkaerőpiac közötti összhang megte-
remtését kívánták előmozdítani a gazdaság szerep-
lőinek közreműködésével és együttműködésével. 
A célok elérése érdekében, illetve a csúcstechnoló-
giát felvonultató berendezések közös használatára 
jött létre az új szervezeti forma. A moduláris rend-
szerű képzés bevezetése mellett alkalmassá válik a 
szervezet arra, hogy gyakorlatorientált szakképzé-
si bázisként működjön.

A pályázati úton összesen 16 TISZK állt fel 
„első körben” (régiónként 2-2, illetve Budapesten 
2) a 17,3 milliárdos összköltségű program kereté-
ben. A tervezés során megjelent a területiség is; a 
TISZK-nek biztosítania kell, hogy a tanulók kép-
zéshez való hozzáférése napi utaztatással valósul-
jon meg (tömegközlekedési eszközökkel 1,5 óra 
alatt megközelíthető legyen).

A TISZK-ek megalakításával az intézmény-
rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, és 
természetszerűen ezt a változást egy sor problé-
ma vagy éppen megválaszolatlan kérdés kísérte. 
Az alapelgondolásnak része volt, hogy a TISZK 
bekapcsolódik a felnőttképzési folyamatokba (egy-
fajta konkurenciája lett volna a képző központok-
nak), azonban a felnőttképzés piacán minimális a 
szerepük. A gazdasági szereplők korlátozott szá-
mú megrendelést támasztanak a TISZK-ek irányá-
ba, a munkaügyi központok pedig egyáltalán nem 
tekintenek rájuk úgy, mint potenciális képzőkre. 
A problémát – ahogy ez lenni szokott – jogszabá-
lyi anomáliák is nehezítik, vagyis a felnőttképzési 
tevékenység mint pótlólagos források biztosítása, 
nem számottevő az intézmények életében.
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Az intézményrendszer koncentrációjának céljai 
egyértelműek: integrált intézményrendszer létre-
hozása és működtetése, a térség (nem szükség-
szerűen régió!) munkaerő-piaci igényeihez való 
rugalmasabb alkalmazkodás, csúcstechnológiával 
felszerelt központi gyakorlati központ létrehozása, 
párhuzamos kapacitások jobb kihasználása okta-
tásszervezési eszközökkel, partnerintézmények 
közötti versenyhelyzet kezelése, marketingtevé-
kenység összehangolása, jobb humán erőforrás 
kihasználás. A jelenlegi állapot az intézmények 
többségénél előrelépést és egyértelmű „fejlődést” 
mutat. A gond elsősorban ott van, hogy a TISZK 
– szabályozási hiányosságok miatt – nem része az 
oktatási rendszernek, a folyamatosan változó jog-
szabályok felülírják az eredeti koncepciót (lásd 
szakképzési társulások megjelenése), plusz a fi -
nanszírozás terén is olyan lépések történtek, amik 
elsősorban az intézményeket hozzák hátrányos 
helyzetbe (pl. szakképzési hozzájárulás „lenyúlá-
sa” a fenntartó által).

Az uniós pályázatokkal kapcsolatban nem került 
kellő mértékben átgondolásra a hatékonyság kér-
dése, a párhuzamos fejlesztések megvalósításának 
következményei. Nem történt meg a szakminiszté-
rium ellenőrzése, illetve szakmai koordinációja sem. 
Így fordulhatott elő például, hogy 16 TISZK pár-
huzamosan 16 nyilvántartási rendszert fejlesztett. 
A pályázat elfogadása után végre kellett hajtani a 
tervet, mert ez volt a támogatás lehívásának feltéte-
le. A már akkor érzékelhető problémák nem voltak 
korrigálhatóak, kényszerpályára került a rendszer. 
Ennek is köszönhető, hogy az oktatási rendszerben 
elfoglalt helye nem pontosan behatárolható, máig 
is keresi a helyét, irányítási és fi nanszírozási lehe-
tőségeit. Ugyanakkor a „második körös” TISZK-ek 
fejlesztése az érdemi problémák vizsgálata és orvos-
lása, tapasztalatok összegzése nélkül történt, újabb 
szervezeti modellek kialakításával. Kis túlzással 
nincs két egyforma TISZK az országban, amelyik 
ugyanazon szervezeti jellemzőkkel bírna.

Jelenleg 78 darab TISZK van az országban, ami 
661 intézmény szoros együttműködését jelenti. 
Vagyis a középfokú szakképzési rendszer intézmé-
nyeinek 66%-a már valamelyik TISZK része, és ez 
320 ezer tanulót jelent, a teljes tanulói mennyiség 
87%-át (aktuális OKM statisztikák alapján).

A TISZK-típusok nagyon vegyes képet mutat-
nak, 38%-a nonprofi t társulásként működik, 22% 
önkormányzati társulásként, 24% pedig évfo-
lyam-szétválasztó rendszer, ami talán a jövő útja 
lehet. A maradék 16% pedig vegyesen tagintéz-
ményes formában, kiemelkedően közhasznú tár-

saságként, illetve önkormányzati társulás és más 
iskolafenntartó megállapodása alapján vagy ön-
kormányzati társulás és nonprofi t társaság megál-
lapodásával képzeli el a boldogulást.

A létszám-koncentrációt mutatja, hogy mindösz-
sze a TISZK-ek 13%-a tud felmutatni 1500 és 2000 
közötti tanulói létszámot, 11%-uk már 8000 felettit, 
harmaduk 3000 körüli, negyedük pedig 4000-8000 
közötti létszámmal rendelkezik.

A fenntartói kört az önkormányzatok és azok 
társulásai uralják (46%), alapítványok és egyesüle-
tek 35, gazdasági társaságok 9, egyházak 5, felső-
oktatási intézmények 3 és a minisztériumok 2 szá-
zalékkal részesednek.

A TISZK-ek regionális eloszlása viszonylag 
egyenletesnek mondható, természetes módon ki-
emelkedik a Közép-Magyarországi régió 24%-kal, 
utolsó helyen áll a Dél-dunántúli régió 8%-kal, a 
többi régió hozza a maga 11-18%-át.

Ha a tanulói létszám felől közelítjük a szak-
macsoportok megoszlását, elmondható, hogy a 
vendéglátás-idegenforgalom, illetve a kereske-
delem-marketing területek a legnépszerűbbek, 
nagyjából 4200 tanulóval szakmacsoportonként. 
Kiemelkedik még a gépészet (érthető módon, hi-
szen anno ez lett az egyik kiemelt szakterület), 
közgazdaság és informatika, vagyis a „klasszikus” 
középfokú fi zikai szakmák (közöttük sok hiány-
szakmával) csak a középmezőnyben szerepelnek, 
vagy annak is az alsó részén.

2009-ben a legnépszerűbb szakképesítés a sza-
kács volt, közel 6000 tanulóval, dobogós helyen 
végzett még az élelmiszer- és vegyiáru-eladó (több 
mint 5000 tanuló) és a pincér (4105 tanuló).

A „hivatalos verzió” szerint az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv oktatásfejlesztési programja 2007-
2013. között célkitűzésként említi az oktatás és 
képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítését 
további 30-35 TISZK létrehozásával. A TISZK-ek 
potenciális bázisai lehetnek a független, egységes 
értékelési rendszert biztosító autonóm térségi vizs-
gaközpontoknak. Az NFT I. keretében létrejött 16 
TISZK 128 intézményt foglal magában, ha sikerül-
ne a 2007-2013-as időszakban megvalósítani az in-
tézményi bővülést, az további 180-280 szakképző 
intézményt érintene. A program teljes költségigé-
nye előreláthatólag 131 milliárd forint.

Említettük már a mennyiségi aspektust, ha rá-
tekintünk a TISZK-ek regisztrációs oldalára,1 lát-
hatjuk, hogy már 78 intézmény vetette magát 
nyilvántartásba (2009. augusztusi állapot), ami 661 
1  https://www.nive.hu/index_sec.php, Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet.
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szakképző intézményt jelent. Az egyik szakképzési 
konferencián a Dél-dunántúli régió egyik megha-
tározó munkáltatója (gépészet, szerszámkészítés) a 
szám hallatán csak annyit kérdezett: „biztos, hogy kell 
ennyi?”. Gyakorlatilag az intézmények száma közel 
sem lett kevesebb, ellenben mindenki betömörült 
valamilyen TISZK-be vagy szakképzési társulásba, 
és minden megy tovább a maga útján… Az RFKB-k 
pedig hiába próbálnak rendet vágni, megfelelő ha-
táskör nélkül ez nem fog menni, illetve marad a fel-
állás: a piaci elveken működő nem önkormányzati 
iskolák ugyanúgy nem fognak a térség reális mun-
kaerő-piaci elvárásaihoz igazodni mint eddig…

V. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok 
(RFKB) létrejötte
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tör-
vény rendelkezik a Regionális Fejlesztési és Kép-
zési Bizottságok összetételéről és működéséről. 
Ennek értelmében a szakképzés fejlesztése szem-
pontjából régiós szinten döntéshozó, véleményező 
és javaslattevő regionális testületként működik.

Feladatai:
– Dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a 
képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből 
nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfel-
használás hatékonyságának vizsgálatáról.
– Dönt a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci 
kereslet adatait, valamint az országos beiskolázás-
ra vonatkozó döntéseket fi gyelembe véve a szak-
képzés regionális szükségleteiről, meghatározza a 
térségi integrált szakképző központ és a szakkép-
zés-szervezési társaság által folytatandó szakkép-
zés irányait és beiskolázási arányait.
– Javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési 
támogatás iskolák/ intézmények/szakképesítések 
fejlesztése közötti elosztására,
– Együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal 
a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés 
tervezésében.
– Javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési cél-
jaira biztosításra kerülő forrás nagyságára.
– Fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szak-
képzést érintő fenntartói döntések regionális munka-
erő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.
– Javaslatot tesz a képzési alaprész központi kerete 
regionális felhasználásának céljaira, a fejlesztések-
ben részesülő intézményekre.
– Ellátja az alaprész decentralizált keretével kap-
csolatos pályázatok kiírásával és értékelésével kap-
csolatos feladatokat.

– Figyelemmel kíséri a szakképzési hozzájárulás 
régióban történt felhasználását és értékeli a fel-
használás hatékonyságát.
– Javaslatot tesz az adott régióban a szakképesíté-
seknek a hiány-szakképesítések körébe történő so-
rolására.

A Bizottság összetétele is változott a rendelet 
2007-ben történt módosítása szerint. Az OÉT-ben 
képviselettel rendelkező országos munkaadói, mun-
kavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei, a 
területi gazdasági kamarák, az oktatásért felelős mi-
niszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter, az állami foglalkoztatási szerv, a regioná-
lis fejlesztési tanács, a regionális munkaügyi tanács, 
a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
(régiónként egy-egy), valamint a szakképzést folyta-
tó intézmények fenntartói (három) képviselőiből áll.

A bizottság elnökét, társelnökét, valamint tag-
jait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős mi-
niszter kéri fel hároméves időtartamra. A társelnök 
személyét a gazdasági kamarák közös javaslata 
alapján kérik fel.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
a szakképzés feladatainak regionális megszerve-
zése címszó alatt részletezi a regionális fejlesztési 
és képzési bizottságok feladatát a munkaerő-piaci 
igények és a közoktatásban folyó szakképzés fej-
lesztésének összehangolásában:
a) kidolgozza – a régió hosszú- és középtávú terü-
letfejlesztési koncepciójának, illetve a régió fejlesz-
tési programjának részeként – az iskolai rendszerű 
szakképzés fejlesztésének irányát,
b) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés 
és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a köz-
oktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés 
összhangjának megteremtésében,
c) meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait 
és beiskolázási arányait a régióban,
d) részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fej-
lesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési prog-
ramok elkészítésében, lebonyolításában,
e) részt vesz a pályakövetési rendszer működteté-
sében,
f) a régióban működő helyi önkormányzatoknál 
kezdeményezi a szakképzés-szervezési társulás 
megalakulását.

A Bizottság feladata tehát, hogy minden év 
szeptember végére határozza meg a régiós beis-
kolázás kereteit, szakmaszerkezetét. A Bizottság 
döntését a szakképzési társulásoknak végre kell 
hajtani. Ez jelentős beavatkozás az iskolák életébe 
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az eddigiekhez képest. A feladat túl nagynak tűnt, 
a bizottságok késve, csak 2008. áprilisára álltak fel. 
Tulajdonképpen a semmiből, pontos előrejelzések, 
prognózisok és helyzetelemzések nélkül kellett a 
beiskolázási tervet elkészíteni, ráadásul mindezt 
egy bonyolult, a bizottság működését csak hátrál-
tató érdekrendszeri körben. Nagyon jól mutatta a 
jelenlegi információs állapotát, hogy a döntéselő-
készítés folyamatában a bizottság több, „külön 
megrendelt” felmérésre tudott csak támaszkodni.

A bizottságok összetételét tekintve megállapít-
ható, hogy az iskolák nincsenek érdemi döntési 
helyzetben, a szakszervezetek pedig felülrepre-
zentáltak. Nagyon kevés olyan tag van, aki már lá-
tott szakképző iskolát belülről működni, tudja mit 
jelent az iskola belső világa, milyen körülmények 
közt folynak ma a képzési folyamatok.

Az NSZFI támogatása alapján a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által vezetett kutatási, dön-
tés előkészítési munka során 12 ezer vállalkozásnál 
mérték fel országosan a szakemberigényt, s a fel-
mérés összesített eredménye július végén a bizott-
ságok rendelkezésére állt. Az érdekképviseletek fó-
rumokon gyűjtötték a további információkat. Ennek 
köszönhetően, illetve az oktatási hivatalok háttér-
munkája eredményeként szeptember végén a bizott-
ságok kellően megalapozott, a vártnál jobb szakmai 
tartalommal bíró első körös döntést tudtak hozni.

VI. Az RFKB-k működésének megítélése felmérési ered-
mények alapján
2008. nyarán országos szintű felmérést végeztünk2, 
melynek fő célja volt, hogy a szakképzés fi nanszí-
rozási, támogatási rendszerének hazai szabályozá-
sát, gyakorlatát, valamint a nemzetközi tapasztala-
tokat rendszerezze, összefoglalja, s ennek elemzése 
alapján komplex javaslatot fogalmazzon meg a ha-
tékony, átlátható, rugalmas, tervezhető fi nanszí-
rozási rendszer kialakítására. A modellalkotásban 
nem kerülhető meg a leginkább érintett felek vé-
leményének, stratégiaalkotási, illetve érdekérvé-
nyesítő és tervezési tevékenységének a felmérése, 
mely egyfajta alapul szolgálhat.

Ennek megfelelően a felmérés kiterjedt a szak- 
és felnőttképzési rendszer jelenlegi helyzetéről (irá-
nyítás, kapcsolatrendszer, fi nanszírozás, különös 
tekintettel a szakképzési hozzájárulás felhasználási 
lehetőségeire) alkotott véleményre, a TISZK-rend-
szer működésére, a Regionális Fejlesztési és Kép-

2  Dr. Szép Zsófi a egyetemi docens és dr. Vámosi Tamás 
egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt-
képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Szak- és Fel-
nőttképzési Tanszék.

zési Bizottság funkciójának megítélésére, a fi nan-
szírozási rendszer esetleges átalakítási javaslataira, 
illetve az informáltság szintjére és irányultságára.

A felmérés fő kutatási eszköze a strukturált 
mélyinterjú volt, közel 110 alannyal elkészítve (ért-
ve ez alatt szakképző intézményeket, fenntartókat, 
TISZK-eket, kamarai szakértőket, munkaügyi köz-
pontok munkatársait és a felsőszintű vezetőket).

A felmérés témánkra vonatkozó részét tekintve 
elmondható, hogy a válaszadók egy jelentős részé-
nek – bár érintettek – nem volt érdemi véleménye a 
Bizottságokról, egy másik rész tulajdonképpen csak 
tárgyilagosan beszélt róluk, inkább csak a funkció-
jukat és céljaikat rögzítette (1. ábra). Természetesen a 
válaszadók egy része elutasította a fórum működé-
sét, ennek főbb okai a következők voltak:
– a Bizottság nem rendelkezik a megfelelő szakmai 
kompetenciákkal (elsősorban az összetétel miatt),
– politikailag nem semleges, a mindenkori döntés-
hozók érdekszféráját közvetíti,
– nem teljes informáltság alapján dönt, és a dönté-
sek iskolák működésére lesznek kihatással,
– az összetétele szakmailag inkorrekt,
– valós jogosítványok nincsenek a kezében, zava-
ros a jogi háttér, kérdéses az irányítói szerepköre.

Ugyanennyien viszont örömmel fogadták a 
szakmai szervezet életre hívását, és bizakodással 
várják a szakmai eredményeket. A válaszadók ne-
gyede nem mondta azt, hogy hibás az elképzelés, 
sokkal inkább a megvalósulás mértékében és haté-
konyságában kételkednek, elsősorban a fent emlí-
tett okok valamelyike miatt.

Létrejöttének ötlete önmagában nem rossz, jogo-
sítványai végre abba az irányba mutatnak, amely 
a szakképzési rendszer érdeke. Nevezetesen: a Bi-
zottság osztja le az állami normatívát, dönti el, hogy 
az adott TISZK-es intézményben milyen szakmákat 
oktassanak, milyen létszámmal, annak érdekében, 
hogy ne képezzünk annyi szakembert párhuzamo-
san, rossz feltételek között, amennyit eddig képez-
tünk. Azonban sok kérdés merül fel a jövőt illetően, 
félő, hogy nem fog jól működni ez az intézmény se, 
mert túlnyomó többségben politikai indíttatású de-
legáltakból állnak a régiók testületei, illetve túlzott 
állami szerepvállalást tükröz a feladatköre. Ebből 
következően tagjaik nem az oktatásban tevékenyen 
részt vevő, a megfelelő kompetenciával rendelkező 
személyek (szakszervezetek, érdekvédelmi szerve-
zetek). Az iskolák vezetőinek lehetőségük se lesz 
jobbító szándékú ajánlásaikat megtenni, egész egy-
szerűen az iskolák napi életét és problémáit ismerő 
szakemberek kisebbségbe szorultak. De ha lesz elég 
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információja és megbízható helyzetképe a munka-
erőpiacról és valóban a szakmaiság vezérli, akkor 
szabályozó szerepe hiánypótló lehet, hiszen kezel-
heti a bizonyos szakmákban megjelenő túlképzés, 
illetve a hiányszakmák problémáját, nagyobb rá-
tekintése lehet adott földrajzi szint tervezésére és 
szakmakínálatára, talán még bizonyos ellenőrzési 
kompetencia is járulhat hozzá. Paradox módon ép-
pen az egyik munkaügyi központ nyilatkozta, hogy 
nem lesz elegendő az informáltság a felelősség mö-
gött, illetve ki kellene végre alakítani a megyei/re-
gionális szintű gondolkodást…

Némileg növeli a bizonytalanságot, hogy egy-két 
régiótól eltekintve (ahol szinte kampányjellegű be-
mutatkozás történt), a bizottságok többsége nem 
ismertette a programját, elgondolásait, egyáltalán 
a döntés technikai folyamatát. A Dél-dunántúli 
régióban több mint 40 fő alkotja a Bizottságot, és 
még a harmadik tanácskozás után is kérdőjelekkel 
távoztak a tagok. Gond, hogy az elnökök sem a 
szakmai kompetenciájuk miatt kerültek előtérbe, 
leszámítva a kamarai társelnököket.

Konkrét példát hozva, a Nyugat-dunántúli régió 
esetében Zala megyéből mindössze öten képviselik 
a megyét, Vas megyéből is ennyien, a fennmaradó 
16 fő győri (Győr-Moson-Sopron megye). Emellett 
a fővárosi részvétel megkérdőjelezi a szakmai irá-
nyok és arányok objektivitását. A 26 tagból csak 

hárman szakképző intézmény fenntartói (önkor-
mányzatok), közel húszan nem szakképzési szak-
emberek, hanem szakszervezeteket, érdekvédelmi 
szervezeteket képviselnek, ami megkérdőjelezi a 
bizottság szakmai kompetenciáját. „Ez egy olyan 
26 tagú bizottság, akinek a tagjai közül jó, ha há-
rom látott valaha diákot. Elméleti síkon ostoba 
döntéseket hoznak, nem veszik fi gyelembe a gya-
korlatot és a józan észt. Pl.: a létszámarányos tá-
mogatás összegét nem a szeptember 15-i létszám 
alapján kellene adni, hanem a november közepi 
alapján, ugyanis nyilvánvaló, hogy nagyjából ak-
korra derül ki a tényleges létszám.”

Egy újabb intézmény közbeiktatása nem jelen-
ti feltétlenül a hatékonyságot. Alapvetően a lobbi 
kérdése is felvetődik. A szakmai koordinációra lé-
teznek már jól működő intézmények (pl. NSZFI), 
talán hatékonyabb lett volna az ő jogosítványukat 
tovább bővíteni. A működési rendszerük tisztá-
zatlan, jogszabályi előírások ellenére csak későn 
kezdtek működni, ugyanakkor ősszel már kulcs-
fontosságú döntéseket kell meghozniuk. Az adat-
szolgáltatás fontos lehet a döntéseknél, de nem lát-
szik pontosan, hogy melyik intézménynek mivel 
kell szolgálnia a Bizottság munkáját (munkaügyi 
központ, OKÉV, fenntartók), illetve hogy mi köte-
lezi őket erre. Fontos meglátás, hogy adott esetben 
a Bizottság döntései fenntartói jogokat sérthetnek, 

„tény rögzítése”
27%

fenntartással
fogadja

24%

bizakodik
16%

elutasítja
16%

nincs
véleménye

17%

1. ábra: A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok eddigi munkájának, 
illetve funkciójának és szakmai kompetenciájának megítélése
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mi történik akkor, ha az illető fenntartó esetleg el-
lenáll ennek. Mi a pontos jogi háttér?

A Decentralizált Szakképzési Pályázat esetében 
valószínűleg továbbra sem csak a helyi sajátossá-
gokat veszik fi gyelembe. Amelyik megyéből több 
képviselő van, annak az érdekét fogják előtérbe 
helyezni. Érdemi szakmai viták helyett csak poli-
tikai töltetű belső csatározások várhatóak. Nyitott 
kérdés, hogy az RFKB-nak milyen beleszólása lesz 
abba, hogy a munkaügyi központok milyen képzé-
seket indíthatnak.

Nem kerülhető meg a pályaorientáció kérdése 
sem, a következő összefüggésben. Mindenképp egy 
kicsit erőszakosabb igényfelmérésbe és információ-
gyűjtésbe kell, hogy kezdjen az RFKB, karöltve a ka-
marával, munkaügyi központokkal. Probléma, ha 
a Bizottság kijelöl egy profi lt, hogy ilyen irányban 
kell 100-120 (bármennyi…) embert képezni, akkor 
az iskola gondja, hogy honnan veszi a tanulót a be-
iskolázáshoz. Ha már egyszer van egy cél – legyünk 
optimisták, hogy ezt a célt meg tudja reálisan hatá-
rozni – akkor nem lesz kivel megvalósítani. Ami az 
RFKB-nak és sok más szervezetnek is feladata len-
ne, az, hogy a szakma felé fordítsa a közvéleményt, 
a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Helyi, iskola 
vagy TISZK-szinten nagyon nehéz meggyőzni a 
gyerekeket, hogy bent maradjanak a szakképzésben, 
és ne menjenek tovább főiskolára, egyetemre. Már a 
szakközépiskolába való bekerülés is szerencsésnek 
mondható, mert mindenki gimnazista akar lenni, és 
utána irány a felsőoktatás. Egymás után nyílnak a 
gimnáziumok, újítják fel őket, ugyanakkor problé-
ma, hogy nincs szakember. Akkor teremtsük meg a 
presztízsét a szakképzésnek, mutassunk olyan pá-
lyaképeket, pályatükröket, amelyek vonzóvá teszik 
a szakképzést, és próbáljuk meg idecsalni a gye-
rekeket. Ha már egyáltalán van potenciális számú 
érdeklődő, akkor azokat lehet majd az RFKB által 
meghatározott irányokba terelgetni.

VII. Összegzés
Képzési rendszerünket bonyolult érdekrendszerek 
hatják át, melyek nem egyszer torzítják, vagy ép-
pen kioltják a döntések szakmai megalapozottságát. 
A régiók kialakítása ugyan megtörtént hazánkban, 
azonban ezek érdemi funkciót nem tudnak betölteni, 
ugyanis éppen a decentralizáció alapját adó válasz-
tott döntéshozó testület hiányzik az élükről. A kö-
zépfokú szakképzési rendszer decentralizációjában 
a területi szint először a Térségi Integrált Szakképző 
Központok kialakításával jelent meg. Az irányítás és 
fi nanszírozás decentralizációjának legfontosabb lé-
pése a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok 

(RFKB-k) életre hívása volt, melyek a szakképzés fej-
lesztése szempontjából régiós szinten döntéshozó, 
véleményező és javaslattevő testületként működnek. 
A bizottság dönt többek között a regionális szakkép-
zésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentrali-
zált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támo-
gatásokról, valamint a források elosztásán keresztül 
jelentős hatással a beiskolázási szerkezetre.

Ugyanakkor az RFKB-k munkájának folyama-
tát rengeteg kérdés, bizonytalanság, valamint a 
kialakult érdekrendszerek miatt nagyfokú iskolai 
és fenntartói ellenállás övezi. Az elutasítás okai el-
sősorban az érdekellentétekben, illetve a szakmai 
kompetencia hiányában keresendők. Ezzel szem-
ben állnak a decentralizációból fakadó esetleges elő-
nyök, melyek elsősorban a hiányszakmák lefedésé-
ben, a beiskolázási folyamat racionalizációjában és a 
pályaorientáció összehangolásában, összességében 
a gazdasági szféra igényeinek hatékonyabb kielégí-
tésében fognak remélhetőleg jelentkezni.

A magyar szakképzési rendszer története re-
formok sorozata… Ha csak a rendszerváltás utá-
ni időszakot nézzük: Világbanki program, NAT, 
kerettantervek, szakképzési hozzájárulás, NFT 
HEFOP, Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., mo-
dulrendszerű képzés, átalakított OKJ, TISZK, tár-
sulások és még sorolhatnánk… Csak az egésznek 
a rendszer-jellege veszik el, bárhol nyúlunk bele a 
rendszerbe az változásokat fog generálni, illetve 
egy korrekció nem orvosol minden problémát. Re-
formok sorozata helyett folytonosság, tapasztala-
tokon nyugvó átgondolt fejlesztés lenne szükséges.

Felhasznált szakirodalom
1. Cséfalvay Á. (szerk.): A Dél-dunántúli régió szakkép-
zési stratégiája 2009-13., Pécs, 2008., 126 p.
2. Pernekker K.: A Térségi Integrált Szakképző Közpon-
tok szerepe a dél-dunántúli régió szakképzésében. Szak-
dolgozat, Kaposvár, 2009., 71 p.
3. Reichmesz Á.: Baranya Paktum – regionális szakképzé-
si fórum Pécsett. Szakoktatás, 2009/1. pp. 26-28.
4. Szép Zs. – Vámosi T.: Szakképzés és felnőttképzés – 
makro-folyamatok, tervezés. PTE FEEK, 2007., 247 p.
5. Szép Zs.: A szakképzés hatékony fi nanszírozásának le-
hetőségei. OFA zárótanulmány, 2008.
6. Szép Zs. – Vámosi T.: A felnőttképzés aktivitási trend-
jeinek alakulása. In: Zachár L. (szerk.): A felnőttképzés 
rendszere. NSZFI, 2008., pp. 197-244.
7. Vámosi T.: A szakképzési rendszer területi problémái. 
Humánpolitikai Szemle, 2005/1. pp. 49-60.
8. Vámosi T.: Intézményi átalakulás a szakképzési rend-
szerben, a Térségi Integrált Szakképző Központok létre-
jötte. Tudásmenedzsment, 2005/1. pp. 53-61.


