
Vámosi Tamás 

 24 

VÁMOSI TAMÁS 

A térségi integrált szakképző központok  

szerepe és funkciója a magyar középfokú 

iskolarendszerű szakképzésben  

1. Bevezetés 

A hazai szakképzés nem csak mennyiségi, hanem minőségi problémákkal is küzd. A 

tananyagok tartalmi átdolgozásában jelentős lépést jelentett az Országos Képzési 

Jegyzék átalakítása és a modulrendszerű képzés bevezetése, azonban a finanszírozási 

és pedagógiai/módszertani problémák mellett előtérbe került az intézményi koncent-

ráció kérdése is. Nem véletlenül, hiszen csökkenő születésszám mellett a szakiskolai 

hálózatban résztvevő tanulók részaránya markáns csökkenést mutat a 90 -es évek 

eleje óta (1991-ben a középfokon tanulók 32%-a jár szakiskolába, 2005-ben már 

csak 15,5%-a, és ez a részarány stabilizálódni látszik). A szakképzési rendszert érin-

tő problémakör nagyon bonyolult, társadalmi-gazdasági és képzési rendszert érintő 

tényezők egyaránt befolyásolják a rendszer működését. Jelen publikáció az intézményi 

koncentráció folyamatát, a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) létrehozá-

sának folyamatát tekinti át, kiemelve néhány aktuálisan felmerült problémát. 

2. Intézményrendszeri jellemzők 

A középfokú szakképzési rendszer intézményrendszerét elemezve megemlíthetjük, 

hogy az intézmények száma a rendszerváltás óta folyamatosan növekszik (a szakis-

kolák, 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 ugyanakkor a szakképzési szerkezet átalakulása: a lokális vagy térségi 

gazdasági viszonyokhoz jobban alkalmazkodó, egyáltalán rugalmas képzési formák 

terjedése. Ennek egyelőre statisztikailag megragadható jelenlétét nem tapasztalhat-

juk, holott a területi versenyképesség alapját szolgáltatja a szak- és felnőttképzési 

intézményrendszer. 

A regionális szakmastruktúrák jellemzőinek tekintetében azt kell megállapíta-

nunk, hogy alig van kimutatható eltérés az igen különböző adottságú régiók között. 

Ebből az egyik levonható következtetés az, hogy a szakképzés rendszerének mind-

máig nem sikerült kialakítania olyan magatartást, hogy alkalmazkodni tudjon a vál-

tozó gazdasági környezetekhez. A másik lehetséges következetés pedig az lehet, 

hogy amíg nem látszanak, vagy nem léteznek a lokális vagy regionális gazdasági 

szerkezet szükségletei, addig nem lehet adaptív viselkedést várni a gazdaság és a 

társadalom egyetlen szereplőjétől, így a szakképzéstől sem. 

Területi elosztást tekintve összességében elmondható, hogy az iskolafenntartók 

számára különösen kedvezőtlenül alakultak a szakképzésben végbement folyamatok. 

Az intézményrendszer belső átalakulási folyamata ebben a képzési formában koor-

dinálatlan, ellenőrizetlen módon zajlik, miközben a költségek itt különösen maga-
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sak. A megyei fejlesztési tervek és a fenntartók kevéssé befolyásolják e folyamato-

kat, az átalakulás itt alapvetően spontán, illetve az intézményvezetők által irányított. 

A döntően térségi-körzeti feladatokat is ellátó intézmények finanszírozási rendszere 

differenciálatlan, fenntartásukban a települési önkormányzatok ma is jelentős szere-

pet vállalnak. Ezek azonban nem vagy csak formálisan működnek együtt az intéz-

ményi funkciók középtávú hatásainak vizsgálatában és a kapacitások összehangolá-

sában, nem érdekeltek a változtatásban. A megyei jogú városok kivételével egyre 

több településen válik finanszírozhatatlanná az intézmények működése, amelyeket 

emiatt átadnak a megyei önkormányzatoknak. Az iskola bezárásának lehetősége – a 

népességmegtartó és szociális funkciója miatt – fel sem merül. Tovább nehezíti a 

helyzetet, hogy a szakképzés finanszírozásában a költségvetés továbbra is meghatá-

rozó szerepet játszik, megmarad a párhuzamos finanszírozás, ugyanakkor a gazdál-

kodó szféra felelősségvállalása korlátozott maradt. 

3. Koncentráció az iskolarendszerű középfokú szakképzési rendszerben  

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretén belül közel 23 milliárd forinttal finanszí-

rozták a szakképzést, ebből közel 17 milliárd volt fordítható a TISZK-ek létrehozásá-

ra. Emellett a tananyagfejlesztést pedig több mint 5 milliárd tette lehetővé. Az NFT 

II. TÁMOP és TIOP programjaiból a 2007–2013 közötti időszakban ezek az összegek 

megnégyszereződhetnek.  

A szakképzési rendszer ilyen mértékű térszerkezeti változása és intézményi át-

alakítása megkülönböztetett figyelmet érdemel (Szép Zs.-Vámosi T. 2007). A rend-

kívül szétaprózott intézményrendszerben egyrészt sok a szakképzést folytató iskola-

rendszerű képzőhely, másrészt átláthatatlan a felnőttképzést folytató cégek tevé-

kenysége. Nincs közöttük együttműködés, mindenki a saját érdekét nézi, ami a piaci 

elveken működő cégek esetében teljesen érthető, de a finanszírozási rendszer visz-

szásságai 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 igazódást, a jogsza-

bályi és a finanszírozási rendszer nem ösztönöz  kellőképpen a korszerűsítésre, a 

társadalmi, gazdasági kohézió elősegítésére. Ezen érdekek érvényesítése jelentős 

mértékben elősegíti a párhuzamos képzések kialakulását, ami elsősorban a munka-

erő-piaci szempontból keresettnek tartott szakmák esetében figyelhető meg. Az 

újonnan alakult iskolák (legyen szó állami vagy magán fenntartóról) rögtön a „piac-

képes” szakokat célozzák meg, de teljesen érthető módon a többi intézmény eseté-

ben is megfigyelhető a szakmaválaszték súlyponti elmozdulása a keresett, több  diá-

kot vonzó szakmák irányába. 

Az NFT HEFOP 3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése 

intézkedés 2. komponense és a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 

intézkedés 1. komponense a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létreho-

zását és infrastrukturális feltételeinek javítását pályázati programmal valósította 

meg. E komponensek célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési 

kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával volt, valamint a csúcstechnológia 

összehangolt alkalmazása a szakképzésben részt vevő fiatalok naprakész, korszerű 

gyakorlati ismereteinek bővítésére. A komponensek egyben a képzés és munkaerő-

piac közötti összhang megteremtését kívánta előmozdítani a gazdaság szereplőinek 

közreműködésével és együttműködésével. A célok elérése érdekében, illetve a csúcs-

technológiát felvonultató berendezések közös használatára jött létre az új szervezeti 
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forma. A moduláris rendszerű képzés bevezetése mellett alkalmassá válik a szerve-

zet arra, hogy gyakorlatorientált szakképzési bázisként működjön. 

A pályázati úton összesen 16 TISZK állt fel „első körben” (régiónként 2-2, illetve 

Budapesten 2) a 17,3 milliárdos összköltségű program keretében. A tervezés során 

megjelent a területiség is; a TISZK-nek biztosítania kell, hogy a tanulók képzéshez 

való hozzáférése napi utaztatással valósuljon meg (tömegközlekedési eszközökkel 

1,5 óra alatt megközelíthető legyen).  

4. Felmerülő problémák 

A TISZK-ek megalakításával az intézményrendszer jelentős átalakuláson ment ke-

resztül, és természetszerűen ezt a változást egy sor probléma vagy éppen megvála-

szolatlan kérdés kísérte. Az alapelgondolásnak része volt, hogy a TISZK bekapcsoló-

dik a felnőttképzési folyamatokba (egyfajta konkurenciája lett volna a képző köz-

pontoknak), azonban a felnőttképzés piacán minimális a szerepük. A gazdasági sze-

replők korlátozott számú megrendelést támasztanak a TISZK-ek irányába, a munka-

ügyi központok pedig egyáltalán nem tekintenek rájuk úgy mint potenciális képzők-

re. A problémát – ahogy ez lenni szokott – jogszabályi anomáliák is nehezítik, vagy-

is a felnőttképzési tevékenység mint pótlólagos források biztosítása, nem számottevő 

az intézmények életében. 

Az intézményrendszer koncentrációjának céljai egyértelműek: integrált intéz-

ményrendszer létrehozása és működtetése, a térség (nem szükségszerűen régió!) 

munkaerőpiaci igényeihez való rugalmasabb alkalmazkodás, csúcstechnológiával 

felszerelt központi gyakorlati központ létrehozása, párhuzamos kapacitások jobb 

kihasználása oktatásszervezési eszközökkel, partnerintézmények közötti verseny-

helyzet kezelése, marketingtevékenység összehangolása, jobb humán erőforrás ki-

használás. A jelenlegi állapot az intézmények többségénél előrelépést és egyértelmű 

„fejlődést” mutat. A gond elsősorban ott van, hogy a TISZK – szabályozási hiányos-

ságok miatt – nem része az oktatási rendszernek, a folyamatosan változó jogszabá-

lyok felülírják az eredeti koncepciót (lásd szakképzési társulások megjelenése), 

plusz a finanszírozás terén is olyan lépések történtek, amik elsősorban az intézmé-

nyeket hozzák hátrányos helyzetbe (pl. szakképzési hozzájárulás „lenyúlása” a fenn-

tartó által). Az időközben „újonnan alakult” Regionális Fejlesztési és Képzési Bi-

zottságok (RFKB-k) is egy újabb szabályozási vonalat jelentenek, még formálódó 

szerep- és jogkörrel, reméljük növekvő hatékonysággal.  

Az uniós pályázatokkal kapcsolatban nem került kellő mértékben átgondolásra a 

hatékonyság kérdése, a párhuzamos fejlesztések megvalósításának következményei. 

Nem történt meg a szakminisztérium ellenőrzése,  illetve szakmai koordinációja sem. 

Így fordulhatott elő például, hogy 16 TISZK párhuzamosan 16 nyilvántartási rend-

szert fejlesztett. A pályázat elfogadása után végre kellett hajtani a tervet, mert ez 

volt a támogatás lehívásának feltétele. 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 finanszírozási lehetőségeit. Ugyanakkor a „második körös” 

TISZK-ek fejlesztése az érdemi problémák vizsgálata és orvoslása, tapasztalatok ösz-

szegzése 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 együttmű-

ködését jelenti. Vagyis a középfokú szakképzési rendszer intézményeinek 66% -a 
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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 mutatnak, 38%-a nonprofit társulásként 

működik, 22% önkormányzati társulásként, 24% pedig évfolyam-szétválasztó rend-

szer, ami talán a jövő útja lehet. A maradék 16% pedig vegyesen tagintézményes 

formában, kiemelkedően közhasznú társaságként, illetve önkormányzati társulás és 

más iskolafenntartó megállapodása alapján vagy önkormányzati társulás és nonprofit 

társaság megállapodásával képzeli el a boldogulást. 

A létszám-koncentrációt mutatja, hogy mindössze a TISZK-ek 13%-a tud felmu-

tatni 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%), alapítvá-

nyok és egyesületek 35, gazdasági társaságok 9, egyházak 5, felsőoktatási intézmé-

nyek 3 és a minisztériumok 2 százalékkal részesednek. 

A TISZK-ek regionális eloszlása viszonylag egyenletesnek mondható, természe-

tes módon kiemelkedik 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 szakmacsoportok megoszlását, elmondha-

tó, hogy a vendéglátás-idegenforgalom, illetve a kereskedelem-marketing területek a 

legnépszerűbbek, nagyjából 4200 tanulóval szakmacsoportonként. Kiemelkedik még 

a gépészet (érthető módon, hiszen anno ez lett az egyik kiemelt szakterület), köz-

gazdaság és informatika, vagyis a „klasszikus” középfokú fizikai szakmák (közöttük 

sok hiányszakmával) csak a középmezőnyben szerepelnek, vagy annak is az alsó 

részén. 

2009-ben a legnépszerűbb szakképesítés a szakács volt, közel 6000 tanulóval, 

dobogós helyen végzett még az élelmiszer- és vegyiárú-eladó (több mint 5000 tanu-

ló) és a pincér (4105 tanuló). 

5. Hogyan tovább? 

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 poten-

ciális bázisai lehetnek a független, egységes értékelési rendszert biztosító autonóm 

térségi vizsgaközpontoknak. Az NFT I. keretében létrejött 16 TISZK 128 intézményt 

foglal magába, ha sikerülne a 2007-2013-as időszakban megvalósítani az intézményi 

bővülést, az további 180-280 szakképző intézményt érintene. A program teljes költ-

ségigénye előreláthatólag 131 milliárd forint. 

Említettük már a mennyiségi aspektust, ha rátekintünk a TISZK-ek regisztrációs 

oldalára (https://www.nive.hu/index_sec.php, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzé-

si Intézet), láthatjuk, hogy már 78 intézmény vette magát  nyilvántartásba (2009. 

augusztusi állapot), ami 661 szakképző intézményt jelent. Az egyik szakképzési 

konferencián a Dél-dunántúli régió egyik meghatározó munkáltatója (gépészet, szer-

számkészítés) 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 to-

vább a maga útján… Az RFKB-k pedig hiába próbálnak rendet vágni, megfelelő ha-

táskör nélkül ez nem fog menni, illetve marad a felállás: a piaci elveken működő 
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nem önkormányzati iskolák ugyanúgy nem fognak a térség reális munkaerőpiaci 

elvárásaihoz igazodni mint eddig… 

A szakképzési rendszer története reformok sorozata… Ha csak a rendszerváltás 

után időszakot nézzük: Világbanki program, NAT, kerettantervek, szakképzési hozzá-

járulás, NFT HEFOP, Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., modulrendszerű képzés, 

átalakított OKJ, TISZK, társulások és még sorolhatnánk… Csak az egésznek a rend-

szer jellege veszik el, bárhol nyúlunk bele a rendszerbe az változásokat fog generál-

ni, illetve egy korrekció nem orvosol minden problémát. Reformok sorozata helyett 

folytonosság, tapasztalatokon nyugvó átgondolt fejlesztés lenne szükséges.  
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