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III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE
III.1 A KAMARÁK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN
III.1.1 A kamarák és a modulrendszer
Az NSZFI és a MKIK között szoros az együttműködés. A MKIK meghirdette minden területi
kamaránál, hogy melyek azok a szakmák, ahol aktív vállalkozókat várnak, hogy őket
szakértőként alkalmazzák ebben a feladatban. Így létrejött a MKIK gondozásában egy
adatbázis, mely olyan szakértőket (azaz vállalkozókat, vizsgáztatókat) tartalmaz, akik
felkészültsége, végzettsége megfelelt a MKIK kritériumainak. Ezt az adatbázist a kamara az
NSZFI rendelkezésére bocsátotta, és a vizsgakövetelményeket ennek alapján állították össze,
ahol az NSZFI az adatbázis alapján közvetlenül kérte föl ezeket a szakértőket a
vizsgakövetelmények kidolgozására.
A kamara üdvözölte a modulrendszert, de sajnos azt tapasztalják, hogy az új OKJ-nak
köszönhetően a vállalatoknál eltöltött gyakorlati idő csökkent, ami szakmánként eltérő
mértékű. Ebben amiatt hibás az új OKJ, mert amikor az új OKJ egy EU-s program alapján
kifejlesztésre került, akkor visszakerült az NSZFI irányítása alá, és ebbe az új OKJ-ba
behoztak egy új fogalmat: az elmélet-igényes gyakorlatot (ez a tanár szempontjából
elméletnek, a diák szempontjából gyakorlatnak minősül). Végső soron ennek köszönhető,
hogy csökkent a gyakorlati idő, mert a vállalati gyakorlati órákból csíptek le ehhez időkeretet.
A kamara ettől függetlenül sikeresen végrehajtott némi kozmetikázást, de ezzel nem még nem
elégedettek. Az egyik eszköz a kezükben az, hogy átveszik egyes szakmák gondozását, és így
több lehetőségük lesz a változtatásra.
„Nehéz az iskolákban folyó elméleti és a vállalatoknál folyó gyakorlati órákat
modulrendszerben összeegyeztetni. A modulrendszernek heti, az iskolának pedig napi
órarendje van. Ezt megoldani akár a diákkal, akár tanárral – szinte lehetetlen. Az iskolákban
ezért olyan óraszámokban kell tanítani bizonyos dolgokat, ami abszolút illogikus. Ennek
következménye, hogy más témaköröket pedig hatalmas óraszámban kell tanítani.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
Hat évvel ezelőtt a kezdtek el a kamarák dolgozni egy minőségbiztosítási rendszeren, ami a
vállalkozók felé volt hivatott jelezni azt, hogy új szelek fújnak a gyakorlati képzés ellenőrzése
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terén. Ennek következtében mára gyakorlatilag teljesen megrostálták azokat a cégeket, akik
csak „sepregetni”, kiegészítő munkák ellátására hívták a tanulókat. Korábban előfordult,
hogy a vállalkozások elszabotálták a diákok kifizetését (akár a gyerekek 40 %-át is érintette
ez a probléma), ma ezt már nem lehet komoly szankciók veszélye nélkül megtenni (ma ez 1 %
alatt van). A foglalkozási munkanapló, a bérkifizetési lista kötelező bemutatásával, a
foglalkozási napló ellenőrzésével nagyon komoly kritériumokat állítottak föl a
vállalkozások számára.
Ezzel kapcsolatban természetesen felmerül az a kérdés, hogy a vállalatok számára ez az
iskolai stílusú ellenőrzés mennyire megszokott jelenség, hogyan lehetséges számukra idegen
kritériumrendszerekkel dolgozni; és az is, hogy ezeknek a kritériumrendszereknek való
megfeleléssel azok a vállalatok kerülnek előnybe, ahol tanműhely működik. Ezzel sok vállalat
lényegében kiszorul a képzésből. A nagyvállalatok ugyanis előnyben vannak a kisebbekkel
szemben, elsősorban azért, mert ők kevésbé igénylik a gyerekektől azt, hogy univerzális
munkaerőt jelentsenek számukra. Ezt az elvárást nagyon nehezen lehet teljesíteni, azaz a
kisebb vállalatok számára sokszor nem sok perspektívát jelent egy tanuló fogadása. Egy
nagyobb vállalat könnyebben megengedheti magának azt, hogy betanított munka-jelleggel
fogadjon diákokat; egy kisvállalkozás számára a szakemberek inkább fontosabbak.
Emellett – interjúalanyaink véleményére támaszkodva – joggal élhetünk a gyanúperrel, hogy
a nagyvállalatok kedvéért feltételezhetőleg könnyebben szemet hunynak a kamarák,
amennyiben az ellenőrzések során valamit nem találtak rendjén valónak, míg egy
kisvállalkozásnak, akinek alighanem kevésbé van ekkora lobbi-ereje. Ebből következően a
kamara rendelkezései a nagyvállalatok számára sokkal kedvezőbbek.
Azt is látni kell ugyanakkor, hogy pl. a gépiparban a kisvállalkozások egyáltalán nem kis
hányada nem, vagy nemcsak a legmodernebb technikákkal dolgozik; és a tanulók, akik az
iskolából érkeznek, nem mindig ismerik a régebbi gépeket, ill. sokszor nem mutatnak
hajlandóságot a régi gépeken való dolgozásra. Emiatt a régi gépeket alkalmazó, nem nagy
sorozatot gyártó kisvállalkozások jelentős részének egyszerűen nem éri meg diákot
fogadnia. Mert ha ő be is tanítja a maga igényeinek megfelelően a tanulót, a probléma attól
még probléma marad, hogy nevezetesen az oktatásban a vállalkozó saját érdekeik nem, vagy
csak korlátozottan jelennek meg.
Érdekes statisztika az, hogy a tények ennek a logikának ellentmondanak, mivel a 44 ezer
tanulószerződés 70 százaléka kisvállalkozásoknál történik, azaz a kisvállalkozások inkább
mutatnak hajlandóságot tanulószerződéssel diákokat foglalkoztatni. A nagyvállalatok – kivált
a multinacionális nagyvállalatok – egyelőre kisebb hajlandóságot mutatnak a tanműhelyek
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fölállítására, mondván, hogy ők inkább megveszik a munkaerőt. A magyar nagyvállalatok
ellenben most kezdenek rájönni arra, hogy megéri kinevelni maguknak az utánpótlást.
Összességében elmondható, hogy a vállalati tanműhelyekben történő gyakorlati képzés
keretei egyre szervezettebbek lesznek, mivel a követelményrendszer is egyre jobban
növekszik, noha a vállalatok számára az iskolából érkező fiatalok hozzáállása sok
problémát jelent.

III.1.2 A gyakorlati képzés szabályozása
Munkánk során értelemszerűen nem hagyhattuk figyelmen kívül azokat a jogi, ill. strukturális
kereteket, amelyek a szakképzésben megfigyelhető folyamatok erőterét jelentik és jelölik ki.
Azon az általános szándékon túl, miszerint egy helyzet megközelítéséhez elengedhetetlen
ezen tényezők feltárása, egy másik gondolat is vezérelt bennünket.
Ahogy kutakodásaink közben mind több iskolában fordultunk meg, úgy találtuk szembe
magunkat egyre többször azzal a jelenséggel, amely témánk szempontjából alapvető
fontossággal bír. Ez a jelenség tulajdonképpen teljesen magától értetődően áll fenn,
ugyanakkor kutatásunk sikertelen maradna abban az esetben, ha nem szentelnénk kellő
figyelmet közelebbi megértésének.
Arról van szó, hogy az általunk megkeresett iskolák (és nyilvánvaló módon a többi is)
valamennyien egy sajátos szociális-gazdasági-jogi környezetben tevékenykednek, ami egy
szerves, kölcsönhatásokon alapuló közeget alkot. Vizsgálódásunk szempontjából ennek a
közegnek a középpontjában az iskola áll, és hozzá képest határozható meg a közeg többi
résztvevője (pl. az iskolahasználók, azaz a lakosság; vállalatok; kamarák; szakmai
szervezetek; másik iskolák; stb.).
Törvényszerű, hogy egy-egy iskola ilyen környezete számos, alapvetően meghatározó
elemből épül fel, legyen szó a fenntartó helyzetéről; a munkaerőpiaci- technológiai
környezetről; az iskola felszereltségéről; a pedagógus-állomány minőségéről; az iskola
vállalati kapcsolatairól; az iskolába járó diákok társadalmi hátteréről; és így tovább. Magától
értetődő, hogy az imént felsorolt tényezők egy olyan meghatározottságokból felépülő miliőt
eredményeznek, amely semelyik más iskolára nem jellemző ugyanilyen mértékben. Még az
egy városban, azonos szakmákat oktató, fizikailag egymástól nem túl nagy távolságra
elhelyezkedő iskolákra is igaz ez az állítás.
Kétségtelen, hogy az iskolák működését meghatározó szabályzatok is (akár központi, akár
helyi) az imént a teljesség igénye nélkül felsorolt tényezők közé tartoznak; ugyanakkor van
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egy másik vetületük is. Ezek a szabályozások, legyenek akár országos, akár helyi szintűek,
nyilvánvalóan máshogy érintik a fentiekben bemutatott, nagyon eltérő karakterisztikájú
iskolákat. Egy rendelkezést a város egyik iskolája lelkesen üdvözöl, míg a másik számára
lehet, hogy végzetes helyzetet idéz elő.
Az iskolák környezetét meghatározó, fentebb említett adottságok együttesen eredményezik
azokat az erőforrásokat, amelyekkel az iskolák ezeket a szabályozásokban megfogalmazott
változásokat adoptálni tudják. Azaz innen nézve pl. a tanműhely felszereltsége, az iskola aktív
vállalati kapcsolatai, a szakoktatók szakmai felkészültsége stb. mind-mind olyan erőforrásnak
tekinthetők, amelyeknek köszönhetően az iskolák ezt a folyamatos alkalmazkodási kényszert
képesek „lereagálni”. Az évek során erre valamennyi iskola kidolgozta a maga stratégiáját.
Létezik olyan iskola, ahol a lehetőségek maximumát a túlélés, azaz a fennmaradás jelenti; de
van olyan is, amelyik az országos versenyeken begyűjthető legjobb helyezéseket tűzte ki
célul.
Nem nevezhető „ideálisnak” hogy a jogi szabályozás oly mértékben bonyolult, a jogszabályok
oly mértékben összefüggenek egymással, és olyan gyakran módosítják őket; hogy azok
betartása érdekében az érintett szereplőknek (iskolának, vállalatnak egyaránt) legalább egy
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársra van szüksége. Egy nagyvállalat megengedheti
magának, hogy külön alkalmazottat tartson fent, aki a tanulószerződésekkel, tanulókkal, a
témával kapcsolatos jogszabályváltozásokkal foglalkozik, a tanulók ügyeit intézi, de egy kis,
vagy közepes vállalat sokkal nehezebben tudja ezt megoldani. Pedig az iskolákkal folytatott
beszélgetések és alapján, nagyon fontos lenne az, hogy a kisebb méretű cégek is minél
nagyobb számban vegyenek részt a gyakorlati oktatásban.
Ha a szabályozás és adminisztráció nehézségeit sikerül áthidalni, a vállalkozásoknak megéri
tanulókat fogadni. Az a vállalkozó, aki a gyakorlati képzőhely lényegét komolyan veszi és él
a lehetőséggel, hogy leendő munkaerőt képezhet magának, a szakképzési hozzájárulásából
költhet a tanuló-nevelésre. Ha az előírt határt túl is lépi, akkor is kérhet további összegeket
költségei megtérítésére - az adóleírásnak köszönhetően pl. nagyon jó gépeket tud vásárolni.
Emellett folyamatosan pályázhatnak, a vizsgálatba bevont vállalkozások közül több olyannal
találkoztunk Székesfehérváron és Kecskeméten is, amely minden évben indul és nyer
pályázaton. Beszéltünk olyan vállalkozóval, aki pályázati pénzből folyamatosan faipari kézi
gépeket vásárol és úgy motiválja a gyerekeket, hogy megkaphatják ezeket a gépeket - amint
lejár a kötelező 3 éves alkalmazás ideje.
Mindezek után szeretnénk megvilágítani ezen gondolatok fontosságát kutatásunk témáját
illetően. Láttuk tehát, hogy az egyes iskolák alapvetően eltérő, csak rájuk jellemző erőtérben
működnek. Ennek köszönhetően egészen más módon és csatornákon tartják a kapcsolatot a
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szakmában bekövetkező változásokkal; és ennek eredményeként egészen más módon
kerülnek, kerülhetnek be az iskolák képzési programjaiba az új szakmai eljárások,
technikák és technológiák.
Sorra járva Budapest, Kecskemét, Miskolc és Székesfehérvár gépészeti és elektronikai
szakmákat oktató iskoláit (nem mellesleg pedig meghallgatva ezen városok vállalatait és
kamaráit) arra a megállapításra jutottunk, hogy meglehetősen nehéz, ha ugyan nem
egyenesen kivitelezhetetlen arra vállalkoznunk, hogy egységes, központi szintű formulákat
javasoljunk a szakmai újdonságok képzésbe vitelének leghatékonyabb módozatait illetően.
Mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan elviselhető terhekkel járó
megoldások, eljárások, amelyek segítségével a szakképzésben résztvevők a vállalatok által
alkalmazott és igényelt eljárásokat és technológiák bevezethetők a képzésbe. Ezeket a
megoldásokat, és az ebből leszűrt tapasztalatok segítségével összeállított javaslatokat
azonban mindenkor az iskolák környezeti sajátosságaihoz kell igazítani.
E sorokkal az volt a szándékunk, hogy felhívjuk a figyelmet a helyzet rendkívül differenciált
voltára, és érzékeltessük, hogy – tapasztalataink szerint – nincs értelme frontális, mindenkire
nézve kötelező regulákat alkotni. Sokkal inkább a szabályozás szintjén lenne szükséges
változtatni. Ez azt jelenti, hogy az iskolák számára elsősorban a gyakorlatorientáltság, a
technológiai környezethez való igazodás vonatkozásában stratégiai célokat lehetne kitűzni,
a konkrét szabályozásba öntött megoldások helyett, s e célok megvalósulását kéne
monitorozni, szükség esetén jutalmazni, vagy szankcionálni.
Munkánk következő további fejezeteiben áttekintjük azokat a stratégiákat, amelyeket az eltérő
környezetben működő iskolák alkalmaznak, és folytatják képzési tevékenységüket. Ennek
során először azokat a jogi meghatározottságokat vesszük szemügyre, amelyek a szakképzést
folytató intézmények mozgásterét kijelölik.

III.1.3

Érdekképviselet

Magyarországon – hasonlóan a többi európai országhoz – a munkaadók érdekképviseletét
különböző kamarák látják el. Hazánkban több mint 15 fajta kamara létezik, melyek országos
és regionális tagozódással működnek. A teljesség igénye nélkül néhány példa a hazai kamarák
közül:
•
•
•
•
•

Kereskedelmi és iparkamarák
Agrárkamarák
Magyar Állatorvosi Kamara
Magyar Építész Kamara
Magyar Gyógyszerész Kamara
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•
•
•
•
•

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Országos Közjegyzői Kamara
Magyar Orvosi Kamara
Magyar Szabadalmi Kamara

•
•
•
•

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara
Magyar Ifjúsági Kamara
Magyar Ügyvédi Kamara
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága

• Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Jelenlegi kutatásunk témájául szolgáló gépészeti és elektronikai szakmacsoportok
tekintetében a Kereskedelmi Kamarákat kell tüzetesebben megvizsgálnunk, mivel e szakmák
hozzájuk tartoznak.
A kereskedelmi kamarák magyarországi összefogó szervezete a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK), amely ma már magába foglalja a szakoktatás szempontjából erősebn
érintett Kézműves Kamarát is. . E kamara alatt területi kamarák működnek, minden
megyében.
Az MKIK honlapján ez olvasható a kamara jelenlegi szerepéről, feladatáról:
„Az Országgyűlés által 1999-ben elfogadott új kamarai törvény 2000 novemberétől
megszüntette a kötelező kamarai tagságot. A kamarai tagság ma mintegy 43 ezres, és főleg
nagyvállalatokból áll.
A változások kapcsán az eddig kamarai hatáskörben elvégzett közigazgatási feladatok
elkerültek a gazdasági önkormányzattól. Az újonnan alakuló szervezet az eddigiekhez képest
eltérő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A gazdasági érdekképviselet, a szakmai
döntések befolyásolása ezután még inkább létkérdése lett a kamarának. Az önkéntes rendszer
felállításához rendkívüli kamarai választásokat írt elő a törvény, amelyre 2000. október 30-án
került sor. Elnökké Parragh Lászlót, a Parragh Rt. elnök-vezérigazgatóját választották.
Egy vállalkozás nyilván akkor lép be szívesen a kamarába, ha cserébe kap valamit. A
menedzserszellemű, új kamara alapvető feladata a lobbizás, a tőkekivitel elősegítése,
miközben a kis- és középvállalatok érdekeit védi. A kamara programjában szerepel a
gazdasági érdekvédelmi szervezet megújítása, a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása,
illetve, hogy a kamara szolgáltatás-központúvá váljék, melyet úgy kell menedzselni, ahogyan
egy nagyvállalatot szokás.
Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése,
elsősorban az európai integrációra való felkészítés valamint együttműködési lehetőségek
kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel.”
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III.1.4 A kamarák megítélése
Ahogyan az MKIK honlapja is írja, ma már nem kötelező a kamarai tagság, megváltozott a
kamarák jogköre, befolyásoló képessége. E változásoknak köszönhetően a kamarákról
kialakított kép igen vegyes. Van olyan vállalkozás, akinek a lobbi tevékenységében
hathatósan tud közreműködni a kamara, de sok, elsősorban kis vállalkozó van, aki
feleslegesnek érzi a kamarákat.
Szeretnénk leszögezni, hogy kutatásunk kapcsán megkeresett minden megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkatársa készséges volt, éreztük, hogy fontosnak tartják a szakképzés
fejlesztését, valamint azt, hogy kutatásunk során elsősorban kis és középvállalatok
munkatársaival tudtunk beszélgetni, így a kamarák nagy vállalatokat érintő lobbi
tevékenységére nincs rálátásunk.
Mielőtt elemeznénk a kamarák szakképzést érintő feladatait lássunk néhány példát a
vállalkozások kamarákról alkotott véleményéről:
A kamarák újdonságokat feltáró, közvetítő szerepét boncolgatta egyik interjúalanyunk:
„… Az asztalosoknál már kevésbé ilyen egységes és jól szervezett a
továbbképzések rendszere, az építőipari szakmáknál már jobban működik ez a
rendszer, azaz a szakmai kamarák tagozatai ügyelnek arra, hogy működjenek
azok a mechanizmusok, amelyek az újdonságok megjelenését szolgálják.”
E néhány sorból is látszik, hogy nagy eltérés mutatkozik szakmánként is a kamarák
tevékenységében. Vannak olyan szakmák, melyeket jól össze lehet fogni, de vannak
szerteágazó, sok vállalatot tömöríteni próbáló szakosztályok is, ahol szinte lehetetlen a cégek
tömörítése.
A kamarai szakosztályokról és feladataikról beszél az egyik kamara képviselője:
„A kamara vállalkozói tagozatai szakmai osztályokra tagozódnak. Ezek a szakmai
osztályok rendszeresen tartanak rendezvényeket, kiállításokat (pl. tavasszal a
Hungexpón megrendezésre kerülő a Szakma kiváló tanulója verseny), ami arról
szól, hogy a szakmunkástanulók lássák, hogy mit is művel a szakma. Itt
megjelennek természetesen a vállalkozások.”
Sajnos nem mindenkinek pozitív a képe a kamaráról. Az egyik kecskeméti interjúalanyunk
úgy érzi, hogy nem kap eleget a Kamarától, így nem érdemes tagnak lennie. Véleménye a
következő:
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„Voltam tag. Úgy éreztem, hogy igazán a legfontosabb csak az volt, hogy a
tagdíjat befizessem. Néha voltak rendezvények, amire elmentem, továbbképzés
például a túlfeszültséggel kapcsolatban. Én úgy éreztem, hogy a Kamara nélkül is
képzem annyira magam amennyire szükséges.”
Egy budapesti tervezőiroda munkatársa kissé sarkosan fogalmaz:
„A kamara mennyire fogja össze a szakmát? Semennyire. Beszedik a pénzt, ennyi.
Semmit nem csinálnak. Ezen mindig mindenki fel van háborodva, hogy mennyi
pénzt elkérnek, és ezért semmit nem csinálnak.”
Érdekes egy hazai nagyvállalat HR vezetőjének a tanulószerződés kapcsán kifejtett
véleménye azért, mert ez a vállalat Magyarország egyik legnagyobb vállalata, jelentős számú
tanulószerződéses diákkal. Országos érdekeltségük következtében nem csak egy megyei
kamarával találkoznak, ezért hanem átfogó képet tudnak alkotni.
„Abszolút betarthatatlanok azok a határidők, amiket a kamarák előírnak. Nálunk
általában október végére, november közepére készülnek el a tanulószerződések.
Ráadásul nekünk még külön problémánk – nyilván ez csak a nagyvállalati
létünkből ered – hogy a különböző kamarák különböző eljárásrendeket dolgoztak
ki, bár a nagykamarával már hosszadalmas egyeztetést folytattunk e miatt. A
többi kamaránál különböző papírok vannak, különböző nyomtatványok vannak,
különböző tanulószerződés-minták vannak a különböző megyékben, és különböző
eljárásrendjeik vannak. Így ez teljesen betarthatatlan rendszert eredményezett.
Ezen kívül problémánk a kamarákkal, hogy többet kérnek, mint amennyit a
jogszabály előír, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, hanem teljesítjük.
Egyébként nem jegyeznék ellen a tanulószerződést. Habár egyszer az egyik
kamarával odáig jutottunk, hogy csinálja meg az iskola úgy, ahogy akarja, mert
olyan adatszolgáltatást kért a kamara, hogy 19 oldalas adatlapot kellett volna
kitölteni, hogy mi azt mondtuk, hogy ezt nem teljesítjük. Aztán végül rendeződött a
dolog.”
Interjúink során nem csak negatív példákat hallottunk. Egy kecskeméti kisvállalkozó (cégének
dolgozói létszáma 2-5 fő a megrendelések mennyiségétől függően) pl. kimondottan
hasznosnak ítéli a kamarai tagságot. Ez azért is fontos, mert a kamarai tagság általában a
nagyvállalatokra jellemző, nem a mikro vállalkozásokra.
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„Én úgy gondolom, hogy érdemes és szükséges a kamarai tagság. Én pl. az
Iparkamarán kívül a Mérnöki kamarának is tagja vagyok. Minden évben több
rendezvényt szerveznek, melyekre érdemes és „kötelező” is elmenni. Mert
egyrészt olyan információkat hallok, melyek a napi munkámban hasznosak,
másrészt a tagság feltétele, hogy megfelelő kreditpontot összegyűjtsek ezeken a
továbbképzéseken. … Jók ezek az összejövetelek azért is, mert a szakma találkozik
egymással. manapság mindig rohanunk, nincs időnk beszélgetni egymással. Itt
pedig meg tudjuk beszélni a gondjainkat, tapasztalatainkat.”

III.1.5

A kamara és a szakképzés, a kamara szerepe a gyakorlati képzés
szervezésében, ellenőrzésében

A fentebb idézett interjúkból kitűnik, hogy a vállalkozók a kamarák feladatai közül a
továbbképzések szervezésével rendszeresen találkoznak, ismert számukra a tevékenység.
Nem ilyen széleskörű az ismertsége, de még számottevő a kamara tanulószerződésekben való
koordináló feladatának. A kamara szakmai vizsgákban való részvétele, nem beszélve az un.
kamarai szakmákról, azonban már szinte egyáltalán nem ismert a vállalkozók számára. A
többi oktatás fejlesztésére, koordinálására vonatkozó feladatai, mint pl. konferenciák
szervezése, versenyek szervezése viszont tapasztalataink szerint a vállalkozók jelentős része
nem ismeri. Így fontosnak tartjuk rendszerezni a kamarák oktatást, képzést érintő feladatait.

III.1.6 A kamara szerepe a szakképzés tartalmának meghatározásában
A szakképzés tartalmát elsősorban a Szakmai és Vizsga Követelmények határozzák meg. Az
OKJ fejlesztés folyamatával az NSZFI alapvetően átdolgozta az SZVK-kat. E munka mellett
egy 2004. január 27-ei Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara és az Oktatási Minisztérium
együttműködési megállapodás alapján a Kamara 16 szakma gondozását vállalta el.
A megállapodás lényege, hogy az MKIK koordinálja azoknak a szakmáknak a fejlesztését,
melyek a fizikai munka területén hiány szakmának, vagy kiemelt szakmának számítanak. A
kamara koordináló tevékenysége alapján remélhetően pontosabban meghatározható a
munkaerőpiac elvárása, az elmélet és gyakorlat optimális aránya, a szakma tartalma stb.
Úgy tűnik, hogy a folyamatot a hivatalos szervek sikeresnek ítélték, mert 2008-ban újabb 11
szakma került az MKIK hatáskörébe. Ezzel együtt ma 27 szakma tartozik az ún. „kamarai
szakmák” listájába.
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E szakmák a következők:
Új OKJ

Szakképesítés megnevezése

33 542 01 1000 00 00

Bőrdíszműves

33 543 01 1000 00 00

Bútorasztalos

33 542 02 1000 00 00
33 811 01 0000 00 00
31 582 09 0000 00 00
33 582 04 1000 00 00

Gazdasági érdekképviselet

IPOSZ
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Ipartestületek Országos Szövetsége
Cukrász
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre út
Épületgépészeti csőhálózat-és 20.
berendezés-szerelő
Tel.: 06 (1) 354-31-34; Fax: 06 (1) 35431-48
Festő, mázoló és tapétázó

33 542 04 1000 00 00

kalna@iposz.hu;
Hűtő-és
klímaberendezés- E-mail:
varro@iposz.hu; Honlap: www.iposz.hu
szerelő, karbantartó
Kapcsolattartó: Kálna Gabriella
Kárpitos

52 815 01 0000 00 00

Kozmetikus

52 341 05 1000 00 00

Kereskedő

33 811 02 1000 00 00

Pincér

33 811 03 1000 00 00

Szakács

33 582 01 1000 00 00

Ács, állványozó

33 522 02 0000 00 00

33 582 03 1000 00 00
31 521 05 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
31 582 17 0000 00 00

Villanyszerelő

33 815 01 1000 00 00

Fodrász

3K Consens Iroda
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Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca
69-71.
Tel.: 06 (1) 322-04-64, 06 (1) 342-5574;
Fax:
06
(1)
322-52-99
E-mail: kisosz@kisosz.hu;
www.kisosz.hu
Kapcsolattartó: Fehér Orsolya

Honlap:

MGYOSZ
Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Burkoló
Fémipari megmunkáló-gépsor Szövetsége
Cím: 1389 Budapest, 62 Pf.: 106.
és berendezés-üzemeltető
Tel.: 06 (1) 474-20-58; Fax: 06 (1) 474Szerkezetlakatos
20-65
Tetőfedő
E-mail: tomcsik@mgyosz.hu; Honlap:

33 522 04 1000 00 00

31 521 08 0000 00 00

KISOSZ
Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti
Szövetsége

Gépgyártósori

www.mgyosz.hu
Kapcsolattartó: Wágnerné
Gabriella
OKISZ
Magyar

Tomcsik

Iparszövetség

gépkezelő, Cím: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
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Új OKJ

Szakképesítés megnevezése

Gazdasági érdekképviselet

gépszerelő

Tel.: 06 (1) 343-51-81, 06 (1) 343-5127;
Fax:
06
(1)
343-55-21
E-mail:
pocsai.zsuzsanna@okisz.hu,

31 521 10 1000 00 00

Géplakatos

31 521 02 0000 00 00

CNC-forgácsoló

31 521 11 0000 00 00
31 582 15 1000 00 00
33 542 05 0000 00 00

33 521 08 0000 00 00

okisz@okiszinfo.hu;
Honlap:
www.okisz.hu
Kapcsolattartó: Pocsai Zsuzsanna

VOSZ
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Hegesztő
Szövetsége
Kőműves
Szabó (Férfiszabó / Női szabó) Cím: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
Tel.: 06 (1) 414-21-81; Fax: 06 (1) 41421-80
E-mail:
center@vosz.hu;
www.vosz.hu
Kapcsolattartó: Varga Júlia

Szerszámkészítő

Honlap:

Az új OKJ-t megvizsgálva láthatjuk, hogy jó néhány szakma esetén a régi OKJ-hez képest az
elmélet-gyakorlat aránya az elmélet felé tolódott el. A kamarai szakmák esetében ez másként
van. Itt általában a gyakorlat aránya a magasabb. Érdekes változása viszont ezeknek a
szakmáknak, hogy 16 szakmából 14-ben a képzés ideje 2 évről 3 évre növekedett.
Az MKIK egyik vezetője e témára vonatkozóan a következőket osztotta meg velünk:
„Van egy ún. iskolai/oktatási és közismereti lobbi, amely azt a nézetet vallja,
hogyha a kamara a gyakorlat szempontját helyezné előtérbe a szakképzésfejlesztés terén, mert akkor- szerintük- az itt végzett gyerekek műveletlen, ostoba
felnőttekké válnának.Ugyanez a lobbi áll annak hátterében, hogy a szakképzés 5,
míg az érettségi 4 éves, és hogy a szakképzés idejének megnövelése nem a 9-10.
rovására történt. Egyébként még az SZMM is változtatni szeretne ezen (azt
szeretné, hogy már 9.-ben elkezdődjék a szakképzés), és emiatt vitában is állnak
az oktatási tárcával.”

A képzési idő megnövelése azért furcsa, mert a sok interjúalanyunk, oktatással foglalkozó
szakember arról panaszkodik, hogy a képzés idejének növekedése a tanulók jelentkezési
kedvét szegi. Elsősorban a fizikai szakmákat tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévő
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gyerekeknél látványos ez a tendencia. Az ő iskoláztatásuk komoly erőpróbát jelent családjuk
számára. A szakoktatói interjúk több esetben számolnak be arról, hogy a gyerekek tanulás
mellett dolgozni kénytelenek, így fáradtan jönnek iskolába, nem képesek koncentrálni, sőt,
van, hogy elalszanak órán. Az ő esetükben a szakmaválasztásba az is közrejátszik, hogy minél
hamarabb keresőképesek legyenek. Ilyen szakma pl. a géplakatos.
A szakképzés problémája azonban nem csak a képzési időre vezethető vissza:
„A legfőbb probléma, hogy a szakképzés presztízsét, a fizikai szakmák vonzerejét
nem sikerült javítani. Ennek okait próbálják föltárni, hogy ennek alapján tudjanak
beavatkozásokat eszközölni. Az egyik legfontosabb összetevője ennek a kérdésnek
az, hogy a szakiskolai tanulók létszáma a rendszerváltástól napjainkig lényegében
a felére csökkent (240 ezerről 130 ezerre). Ennek egyik legfőbb oka a
gimnáziumok és a szakközépiskolák expanziója, ami elszívta az életteret a
szakiskolák elől. Arról nem is beszélve, hogy a szakiskolákba elsősorban
többszörösen kontraszelektált gyerekek kerülnek be. Ezt még az is tetézi, hogy a
szakképzésben még ma is az elméleti megközelítés dominál – azaz az általános
iskolákból ide került leggyengébb, és kudarcélmények garmadáját magukkal hozó
tanulók fejét újfent elméletekkel próbálják teletömni. Őket csak a motorikus
készségek fejlesztésével lehetne motiválttá tenni. (Nem véletlenül hívják a 9-10.osztályt pedagógiai elfekvőnek.)Ez a három tényező eredményezi azt, hogy a
szakképzés jelenleg ott tart, ahol.”
Fontos, hogy a kamarai szakmák esetében az SZVK folyamatos felülvizsgálatra kerül. Ezt a
kamara úgy tudja megvalósítani, hogy működtet egy szakértői hálózatot. A szakértőknek több
feladata van. A szakértői hálózat munkatársai látogatják a vállalatokat (megismerik a
problémák a gyakorlati képzőhelyen, tanulói gondokat), rendszeresen látogatják a
képzőhelyeket, erről képzőhely látogatási lapot vesznek fel, melyet adatbázisba rögzítenek.
Ők végzik a munkahelyek akkreditását tanulószerződés megkötése előtt, illetve őket kéri fel
időről időre a kamara a felügyelete alá tartozó szakmák felülvizsgálatára. Az SZVK
megfelelőségének másik mércéje a szintvizsga és az OKJ vizsga. A szintvizsgát a kamara
szervezi, az OKJ vizsgába pedig vizsgabizottsági tagot delegál.
Interjúalanyunk így összegzi a kamarai szakmák gondozásának feladatát:
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„A szakmagondozás úgy néz ki, hogy az MKIK végzi, és országosan koordinálja,
a 16+11 szakmában működő szakértők (szakmánként 2-3, gazdaságból érkező
szakértő) munkáját. E 2-3 szakértőből az egyiknek iskolai tapasztalattal is
rendelkeznie kell, az ő dolguk az, hogy javaslatokat tegyenek az SZVK-kal
kapcsolatban. Van lehetőség arra, hogy az érdekképviseletek véleményezzék
ezeket a javaslatokat, amelyek az OKJ-bizottsághoz fognak eljutni. (Ők döntenek
az SZVK-król.) Ez a javaslatcsokor eljut a területi kamarákhoz is, ők is
véleményezhetik, de a lényeg, hogy az egészet az OKJ-bizottság fogja jóváhagyni.
A bizottság a központi programot is véleményezheti.”
A kamarai szakmák esetében más súlypontokat, más képzésszervezési elveket látunk, mint
az NSZFI által koordinált új OKJ-s szakmáknál. Erre jó példa az elmélet – gyakorlat aránya.
A kamarai szakmák esetében tudatosan törekednek a gyakorlati óraszám emelésére, az új
OKJ-s szakmák esetében ez nem mindig jellemző.
Másik lényeges eltérés az ún. szintvizsga. A kamara által felügyelt szakmákban a képzési idő
felénél az időarányos gyakorlati felkészültet mérő szintvizsgákat szervez.
A szintvizsga-rendszer kidolgozását és bevezetését a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 2003. évi módosítása tette lehetővé (2003. évi XXIX. törvény. )
A szintvizsga intézményrendszerének alapjait a magyar szakképzésben használatos időközi
vizsgák adták. Ilyen időközi vizsga a szintfelmérő vizsga, amelyet a 26/2001. (VII. 27. OM
rendelet 34. §. (2) bekezdése a szakmai vizsgák általános szabályozásáról és eljárásrendjéről
tartalmaz.
2005. évben megjelent a 18/2005. (VII. 1.) OM rendelet, amely az új, módosított szakmai és
vizsgakövetelményeket tartalmazza „Szintvizsgát az iskolai rendszerű képzés keretében kell
szervezni, ha a szintvizsga megszervezésének és lebonyolításának anyagi és technikai
feltételeit a vizsgaszervező – (a kamara) - biztosítani tudja.”
E rendelethez kapcsolódik a 2005.08.11. OM közlemény, mely szerint: „A szakképzésről
szóló, módosított 1993. évi LXXVI. Törvény 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak
alapján az alábbi szakképesítések, központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. A
programok bevezethetőek a 2005/2006. tanévtől, alkalmazásuk kötelező a 2006/2007.
tanévtől.”
A szintvizsga bevezetésével kapcsolatban Dr. Szilágyi János a lentieket mondta el
2005.10.18-án egy konferencián:
- „A gyakorlati szintvizsga bevezetésének indokai
o Az oktatás területén előtérbe került a minőségbiztosítás: a képzés nagyobb részét
kitevő gyakorlati képzés eredményességéről megbízható információk kellenek
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Minden minőségbiztosítási rendszer elengedhetetlen feltétele a gyártásközi
ellenőrzés, a gyakorlati szintvizsga
o A gyakorlati szintvizsga növeli a tantervi fegyelmet, a vizsgára készülni kell, az
oktatónak a tanulót fel kell készíteni, a tantervi anyaggal foglalkozni kell
o A képzési idő csak részben növelhető. Tudatosabb, tervszerűbb oktatási metodika,
o

minimumra csökkenthető a napi munkához igazodó ad-hoc jellegű oktatás, amely
mozaikszerű tudást ad
-

A szintvizsgák várható eredményei
o Reális értékelést kap a tanuló, gyakorlati képzőhely és a szülő a szakképzés felénél,
hogy időarányosan hol tart az ismeretek elsajátításában (szignalizációs és nem
hatósági jellege van)
o Kiszűrhetők a képzésből a nem tervszerűen oktatók, a tanulót csak olcsó
munkaerőnek tekintő gazdálkodók
o A szintvizsgák a tanulókat és az oktatókat egyaránt jobb munkára ösztönzik, a
tanulók több sikerélményhez jutnak a csak gyakorlati munkaműveleteket
tartalmazó vizsgamunka elkészítése során
o Javul az együttműködés az iskola, gazdálkodó szervezet, önkormányzat és a
kamara között (vizsgabizottság)
o Javul a gyakorlati oktatás színvonala
o

Többen fognak pályakezdőként elhelyezkedni szakmájukban “

A tapasztalatok azonban nem mindenben felelnek meg az elvárásoknak. Ennek elsődleges
oka, hogy a szintvizsga rendszere és az új OKJ nincsenek összehangolva.
Elek Csaba, a BKIK szakképzési vezetője interjúnkban kifejtette:
„Ha az adott tárgyból szintvizsga szervezésre került, akkor a szakmunkás
vizsgára bocsátás feltétele az érvényes szintvizsga, de ez nem modulzáró vizsga.
Ezeket csak a Kamara által gondozott szakmákba használják, ott fokozatosan
bevezetésre kerül, a többi szakmában nincs ilyen.
A modul vizsgáknak a szint vizsga miatt nem sok értelme van. A szint vizsga
ugyanúgy bizottság előtt történik, mint az OKJ vizsga, de a szintvizsgáthivatalosan- nem lehet elfogadni modul vizsga helyett. Nincs összhang a két
vizsga között. Ebből következően a képzést lezáró OKJ vizsga nagyon hosszú lesz.
Egy ilyen hosszú vizsgára ekkora vizsgáztatói honorárium mellett nagyon nehéz
vizsgabizottságot szervezni. Ha a tanuló szakmunkás vizsgán tesz le minden
modul vizsgát, akkor az eredeti elv nem érvényesül, miszerint ha a tanuló
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időközben kibukik,
szakképesítést. A jó
modul vizsgának is,
mégis rendelkezik
szakképesítést.”

de más vannak lezárt moduljai, kaphasson egy rész
megoldás az lenne, ha a szintvizsga elfogadható lenne
így, ha utána nem tudja fojtatni tanulmányait a gyerek,
valami értékelhető modullal, kaphatna valami rész

Az MKIK szakképzésért felelős vezetője, dr. Szilágyi János is kritikát fogalmaz meg az új
OKJ moduláris rendszerével kapcsolatban:
„A kamara üdvözölte a modulrendszert, de sajnos azt tapasztalják, hogy az új
OKJ-nak köszönhetően a vállalatoknál eltöltött gyakorlati idő csökkent, ami
persze szakmánként eltérő mértékű. Ebben amiatt ludas az új OKJ, mert amikor
az új OKJ egy EU-s program alapján kifejlesztésre került, akkor visszakerült az
NSZFI irányítása alá, és ebbe az új OKJ-ba behoztak egy új fogalmat: az elméletigényes gyakorlatot (ez a tanár szempontjából elméletnek, a diák szempontjából
gyakorlatnak minősül). Végső soron ennek köszönhető, hogy csökkent a
gyakorlati idő, mert a vállalati gyakorlati órákból csíptek le ehhez időt.
A kamara azért sikeresen végrehajtott némi kozmetikázást, de ezzel nem még nem
lehetnek elégedettek. Az egyik eszköz a kezünkben az, hogy átvesszük egyes
szakmák gondozását, és így több lehetőségünk lesz a változtatásra.”
Nagyon fontos szerepe a kamarának a szakképzés szervezésében, hogy az OKJ-vizsgán a
vizsgabizottság egy tagját a kamara delegálja. A kamarai tagot szokás „társelnöknek” is
nevezni, ami a poszt fontosságára utal. Az ő feladata annak vizsgálata, hogy a vizsga
gyakorlati része a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e. Úgy, mint a vizsga
elnökének, a kamarai tagnak is jelentést kell készítenie a vizsgáról, de az elnök az NSZFI felé
jelent, a kamarai tag pedig az őt delegáló kamara felé.
Probléma, hogy az új OKJ vizsga túl hosszú, valóban a gyakorlatban dolgozó vizsgaelnök és
tag ilyen hosszú időre nem vonható ki a munkából.
Gazdasági szempontból a vizsgabizottságnak nem éri meg az iparból a munkája helyett
vizsgán részt venni. Csak szakmai szempontok alapján vállalják el.
Történelmi tanulmányainkból, nagyszüleink emlékezéséből tudjuk, hogy régen a
mesteremberek nagy társadalmi megbecsülést élveztek. A történelem viharai azonban
hazánkban a kétkezi mesterségek leértékelődéséhez vezettek. Ahogy fogyott a jó szakember,
egyre több „kontár” jelent meg a munkaerőpiacon, ami szintén nem tett jót a szakmák
elismertségének. Ezen kívánt változtatni a kamara, mikor újra bevezették a „mester” címet.
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Úgy, mint régen ismét tekintélyt akartak szerezni a szakmájukat kiválóan ismerő és végző
szakembereknek.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló − többször módosított − 1993.
évi LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló − többször módosított − 1999.
évi CXXL. törvény (a továbbiakban: Gktv.), valamint a felnőttképzésről szóló – többször
módosított – 2001. évi CI. törvény rendelkezései alapján jött létre a mestervizsga
szabályozása.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján ez olvasható a mestervizsgával
kapcsolatban:
„A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak, a magasabb
szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét azonban nem a tradíciók, hanem a
kor követelményei teszik fontossá.
A tudásszint emelését az egyes szakmákban megfigyelhető „szakmai forradalom”, a technika
fejlődése, és az emelkedő fogyasztói elvárások kényszerítik ki.
A mestervizsga célja, hogy a szakmunkás a magasabb szintű szakmai elismertségét jelölő
Mester minősítést megszerezze, mely egyben lehetőséget teremt számára, hogy szakmát tanuló
fiatalokkal magasabb szakmai színvonalon tudjon foglakozni.
A szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír a Mester címet
viselő szakember, hiszen korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magas
színvonalon tudja átadni ismereteit a szakmunkástanulóknak.”
Ahogy régen, most is ára van a mester cím megszerzésének. Feltétele megfelelő szakmai
tapasztalat és megfelelő tudásszint. A tudásról elméleti és gyakorlati vizsga keretében kell
számot adnia a jelentkezőnek. A vizsgáért pedig vizsgadíjat kell fizetnie.
Kár, hogy a rendszer még nem elég ismert a köztudatban, hogy a mester címmel rendelkező
szakembereknek nincsenek előjogaik a „kontárokkal” szemben, és kár, hogy a mester cím
jogtalan használatát nem lehet sokkal szigorúbban szankcionálni.
A szakképzés napjainkban egyik legjobban preferált része a tanulószerződés intézménye.
Lényege, hogy a szakképzésben tanuló diák a szakmai gyakorlatát ne, vagy ne csak az
iskolában végezze, hanem menjen ki működő vállalathoz, és ott a valódi munkába
bekapcsolódva szerezzen szakmai tapasztalatot, gyakorlatot. Ez abból a szempontból sokkal
jobb, mint az iskolai tanműhelyi gyakorlat, hogy itt megtanulhatja a diák, hogy milyen egy
kollektívában dolgozni, milyen határidőre, megfelelő minőségben dolgozni, milyen
szerszámokat, berendezéseket, gépeket használnak a cégeknél. Kipróbálhatja milyen lesz az,
ha majd valóban dolgozni fog egy munkahelyen. Rengeteg olyan pozitív eleme van ennek a
vállalkozói szervezeten belüli képzésnek, amit az iskola nem tud biztosítani..
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Ugyanakkor vannak hátrányai is az iskolai tanműhelybeli képzéssel szemben. Pl. a tanuló
nem biztos, hogy minden munkafázist megtanul, nem biztos, hogy hozzáértő szakemberek
felügyeletére bízzák, nem biztos, hogy érdemi munkát adnak neki.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ideális helyzet akkor lesz, ha a tanuló tanműhelyi
gyakorlatot és vállalti tapasztalatot egyaránt szerez.
Dr. Szilágyi János ekképpen fogalmazta meg véleményét a témában:
„…a vállalkozások és az iskolák között komoly érdekellentét van abban, hogy hol
is gyakorlatozzon a gyerek: az iskolai, vagy a vállalati tanműhelyben. E téren is
beindult egy változás, amennyiben a 11. osztálytól fölfelé egyre kisebb a tanulók
után járó normatíva, azaz ezzel is a tanulószerződések megkötésének nagyobb
arányát kívánják előmozdítani. És ezen a területen lassan kezd kialakulni egy
konszenzus-féle, amit az is jótékonyan segít elő, hogy a tanulókat fogadó
vállalatok a szakképzési alapjukból támogatják a szóban forgó iskolát.”
Az egyik miskolci villanyszerelő vállalkozó így nyilatkozik a tanulószerződéssel
kapcsolatban:
„Mi kültéri villanyszerelési munkákat csinálunk. Ha egy tanuló idejön hozzám 3
évre, az rendben van. Igazából úgy kellene, hogy első tanműhely, aztán
másodikban váltani kellene egy másik vállalkozóra. Én adnék nekik innen az
építőiparból két tanulót, ha annyi van nálam, és ők adnának másik kettőt. A
gyerekek mind a két részét megismernék a szakmának. Egyrészt ezt a kültéri,
kemény fizikai oldalát, másrészt meg bent a kis szerelőpadon. Az lenne a jó, ha az
iskolával közösen lennénk a tanulókkal és azt mondanánk, hogy van ebben a
suliban 20 tanuló, vagy 10, vagyunk rá vállalkozók 5-en, 6-an, és ha akarunk
tanulót foglalkoztatni, akkor meghatározom, hogy mennyit bírok, -pl:. 2-3-at,akkor ebben az évben 3 tanuló nálam, azt a 3 tanulót következő évben visszaadom
a tanműhelynek, ő ad helyette másik 3-at, és akkor így a tanulónak lesz
áttekintése, mert talán nálunk más a munka, mint a tanműhelyben. A
megállapodásra és az ellenőrzött tervszerűségre azért is szükség van mert ha
bemegy a gyerek 8-ra, délben már elköszöntetik, hogy menj haza fiam, mert ennyii
úgy nem lehet megtanulni egy szakmát, meg gyerekeket úgy nevelni a munkára,
felelősséggel, hogy 3 óra hosszat ott van, abból 2-t még szórakozott, játszott, 1-et
meg valamit majd csak csinálunk.”
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Mi a tanulószerződés?
A tanulószerződés egy olyan gyakorlati képzést, gyakorlati képzőhelyet biztosító
dokumentum, ami valamilyen gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre.
Tanulószerződés köthető a teljes képzési időre, illetve annak egy részére is, a vonatkozó
szabályokat pedig a szakképzési törvény határozza meg.
A tanulószerződést a tanuló köti a vállalattal, a kamara ellen jegyzi. Tájékoztatják a tanuló
iskoláját.
Mik az előnyei a tanuló szempontjából?
-

A tanuló havonta pénzbeli juttatást (fizetést) kap, ami nem lehet kisebb, mint a
minimálbér 20%-a. Ezt a teljesítménynek megfelelően félévente emelni kell.
A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre
jogosult.
A tanulószerződés idejét beleszámítják a szolgálati időbe.

Mind a Kamarák, mind az SZMM vezetőinek álláspontja szerint a tanulószerződéses diákok
számát folyamatosan növelni kell. Ez a képzési forma biztosítja a leg szorosabb
együttműködést az iskola, diák, vállalat között.
Gond azonban, hogy a vállalatoknak anyagi szempontból nem éri meg tanulószerződéses
gyereket foglakoztatni. A tanulószerződés miatt visszaigényelhető támogatás – melyet az
NSZFI számol el a vállalkozások felé – túl kevés, vagy éppen nullszaldósra hozza ki a
képzést. Rengeteg adminisztrációval jár. Így a vállalatok nincsenek arra ösztönözve, hogy
minél több tanulószerződést kössenek.
Sum István, a Magyar Posta képviseletében egy előadáson ezt mondta a rendszer
nehézségeiről:
„Mi egy nagyvállalat vagyunk. Mi megengedhetjük azt, hogy nekem van három
munkatársam, aki ennek a mintegy 350 gyereknek az ügyeit intézi. Ugyanis a jogi
szabályozás oly mértékben bonyolult, és a jogszabályok oly mértékben
összefüggnek egymással, hogy egyszerűen ezt nem lehet e nélkül megoldani.
Felírtam néhány törvényt, ami befolyásolja a tanulószerződéshez kapcsolódó
juttatási rendszert. És ezeket a törvényeket egymástól függetlenül módosítgatják,
és általában a szakképzésre nem nagyon vannak tekintettel. Nem is tudom, hogy
kis és közepes vállalatoknál hogy tudják ezt megoldani. És ki oldja meg, hogy
állandóan figyelni kell a jogszabályi változásokat.
szabályozáson biztos, hogy lehetne valamit segíteni.”

Ezen

a

bonyolult

Ráadásul, mint már fentebb jeleztük, az új OKJ sok esetben gyengíti a rendszert.
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„Probléma, hogy az új OKJ-ban a gyakorlati képzés %-os aránya sok esetben túl
kevés, ami megöli a tanulószerződést.”
(BKIK munkatársa)
A szakmák gondozásának fontos feladata, hogy a kamara szervez tanulmányi versenyeket. A
leglényegesebb verseny a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) országos verseny.
Az idei versenyfelhívásban ez olvasható a verseny céljairól:
„A verseny fő célkitűzései:
• A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása
széles körben.
• A végzős tanulók, és az iskoláik (tágabban a magyar szakképzéssel) szakmai
•
•
•

megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak.
A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a jelenleginél szélesebb körben
a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása.
A gyakorlati szintvizsga szerepének erősítése, a döntőre továbbvitt pontszámokba a
szintvizsgán elért pontszámok is beszámításra kerülnek.
A „fizikai szakmák” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás
pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció

elősegítése.
• Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erősítése.
• Életszerű, gyakorlatorientált, kompetenciákat mérő feladatsorok bevezetése.”
A versenyt az alábbi szakmákban hirdették meg:
• Ács-állványozó
• Asztalos
•
•

Bőrdíszműves
Cukrász

•
•
•
•
•
•

Épületburkoló
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
Férfiruha-készítő
Fodrász
Gépgyártó-sori gépkezelő, gépszerelő
Géplakatos

•
•
•
•

Hegesztő
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Kárpitos
Kereskedő
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•
•
•
•
•

Kozmetikus
Kőműves
Nőiruha-készítő
Pincér
Szakács

•
•
•
•

Szerkezetlakatos
Szerszámkészítő
Szobafestő-mázoló és tapétázó
Tetőfedő

•

Villanyszerelő

A kamarának nem csak a szakképzés gyakorlati megvalósításában van jelentős szerepe,
hanem a szakképzés irányításában is. A szakképzés szerkezetének meghatározásában
napjainkban igen fontos szerepet játszanak a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok.
Az RFKB-k működésében a munkaerőpiac szereplői meghatározó szerepet kaptak.
(Régiónként 26-ból 17 tagot munkaadók, munkavállalók, kamarák delegálnak.) E bizottságok
társelnökét a kamara delegálja.

III.1.7 Tanulószerződés és a kamara szerepe
A tanulószerződés és az együttműködési megállapodás között lényegében nem sok
különbség van. A nem kamarai tag vállalkozó nem köthet tanulószerződést – nem jogi
értelemben, hanem mert a kamara csak a tagsággal rendelkezőket preferálja. A
tanulószerződés egy hármas szerződés, a vállalkozó, a kamara és a szülők között. A
szerződést a gyerek és a vállalat is minden jogkövetkezmény nélkül fölmondhatja.
Mindkét esetben szerződésről beszélünk, „a szituáció nem sokban különbözik, mert mindkét
esetben arról történik a megállapodás, ill. szerződés, hogy a vállalkozó kötelezettséget vállal
arra, hogy meghatározott tudáselemeket tanít meg a gyerekeknek. Egyszerűen csak másképp
hívják őket.”
Mindkét esetben előfordulhat azonban, hogy nem teljesül ez a feltétel, és nem biztosítják a
gyereknek a szerződésben foglaltakat, és lényegében bújtatott munkaerőként alkalmazzák
őket. A kamara csak a feltételek meglétét ellenőrzi, azaz csak arra ügyel, hogy az általa előírt
technikai környezet rendelkezésre áll-e, és csak akkor köti meg a tanulószerződést. Ha ezek a
feltételek nem adottak, akkor még együttműködéses megállapodás sem születhet, ill. csak
speciális esetben, amikor az adott térségben nincs olyan vállalkozó, aki tanulószerződés
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formájában biztosítani tudná a képzést. Ebben az esetben korlátozott ideig (pl. a 10 hónapos
képzési időből 7 hónapig) folyhat a vállalkozónál a képzés, célirányosan egy speciális elemre
irányulva. Ez azonban pénz kérdése, mert így az iskola elesik a normatíva jelentős részétől, és
az ÁSZ folyamatosan ellenőrzi, hogy hol is van a gyerek pontosan. Az együttműködési
megállapodást azért sem preferálja a rendszer, mert ellenőrizhetetlen, hogy hol is van a gyerek
éppen, ezért gyakorlatilag már csak tanulószerződés létezik. A vizsgált vállalkozások
panaszolják azt, hogy az ő szempontjukból életszerűtlen elvárásokat fogalmaz meg velük
szemben a tanulószerződés, és hogy túl van szabályozva a rendszer.
„Még az odafigyelő vállalkozó sem tud mindent megtanítani a gyereknek, ha
egyszerűen nem kap olyan megrendelést, akkor nem tudja bemutatni, amit a
program szerint be kellene.” (székesfehérvári vállalati szakoktató)
Sok vállalkozót ezek a feltételek gyakorlatilag kizárnak ebből, sokan emiatt nem is akarnak
ezzel foglalkozni. Pedig érdemes, hiszen a cégnek megfelelő tudású szakembereket házon
belül lehet kinevelni. Hátráltató tényezőként említették a kérdezettek, hogy az MKIK egy
rendelete szerint túlságosan sok ösztöndíjat kell fizetniük a diákoknak, köztük olyanoknak is,
akik nem érdemlik meg, és a fix pénz tudatában nem "teszik oda magukat". A központi
program terveit nem lehet maradéktalanul megvalósítani, mert sokszor az előírt gépek
nincsenek a cégek birtokában; és csak emiatt nem fognak számukra fölösleges gépeket
komoly pénzekért megvásárolni. Nehezményezték a megkérdezett vállalati képviselők azt is,
hogy van olyan előírás, amely szerint meghatározott idősávon belül kell a diákokat egy adott
gép kezelésére megtanítani; holott az nyilvánvalóan lehetetlen, hogy egy gép (ha éppen egy
cégnek csak egy van belőle) mögé egyszerre állítsanak oda 10 fiatalt.

III.1.8

gyakorlati képzés ellenőrzése

A tanulók gyakorlati képzésének engedélyezését és ellenőrzését a gazdasági kamarák végzik.
A minősítési eljárás szempontrendszerét jogszabály foglalja magába, melynek célja, hogy a
képzés minél színvonalasabb legyen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztette ki,
és folyamatosan fejleszti a jelenleg is alkalmazott kétszintű minősítési és ellenőrzési
rendszert.
Az első szinten az ellenőrzés a képzési feltételek teljesítésére irányul. A kamara ezen a
szinten ellenőrzi:
•

a gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatokat,
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•

a képzőhely felkészültségét
a képzés feltételeinek meglétét szakmánként
a gazdálkodó szervezet alap adatait, működésének főbb paramétereit, tanulói
juttatások biztosítását.
a képzés működésének körülményeit,

•
•
•

az oktatott szakmákat, azon belül a tanulók arányát
a személyi és a tárgyi feltételek biztosítását
az oktatási, képzési és pedagógiai dokumentációk meglétét

•
•
•

A második szinten az akkreditációs eljárás vizsgálja:
• a képzés minőségét
• a képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka eredményességét
• a képzést érintő beruházásokat,
•
•
•

a munkaerő fejlesztéseket
a képzés megszervezését, irányítási rendszerét
az ingatlan feltételeket,

•
•
•

a munka és biztonságtechnikai feltételeket
az oktatási kapacitást.
a képzés szervezettségét, módszertani felépítettségét, a szakmai anyagok és
dokumentumok használatának eredményességét, és az oktatói tevékenység
tudatosságát.

III.1.9 A kamara és az új technológiák, technikák kapcsolata
A fentiekből kiderült, hogy a kamarák egyrészt vállalják a szakmák korszerűsítésének
feladatát, felhasználva ehhez saját szakmai hátterüket, illetve a velük kapcsolatban álló
cégeket, másrészt miniszteri felhatalmazással is bírnak 27 szakmát illetően.
A kamarai szakértői hálózat folyamatosan monitorozza a tanulószerződéses vállalatokat és az
iskolákat. Így elvileg képes felismerni a vállalatokban megjelenő új technológiákat,
technikákat. Az oktatási tapasztalat révén, az SZVK alapos ismeretével kiegészülve képes a
rendszer felismerni azokat a pontokat, amikor változtatás szükséges az OKJ-ban, vagy az
SZVK-ban.
Nem vitatható, hogy a gazdasági szereplők képviseletében a kamarák jelenléte a gyakorlati
képzésben, a feltételek ellenőrzésében, a tanuló szerződések megkötésében pozitív jelenség. A
területi kamarák szerepét nyilvánvalóan az támasztja alá, hogy a mögöttük lévő vállalkozások
- elvileg - érdekeltek a munkaerő fejlesztésben. Az érdekük, hogy a képzésbe elegendő
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számban lépjenek be tanulók, és megfelelő, a gyakorlatban viszonylag gyorsan
alkalmazhatóan felkészült munkaerőt bocsájtson ki a képző intézmény. A mai szabályozás ,
mint láttuk egyes szakmák kamarai kidolgozásával, és a gyakorlati képzőhelyek
ellenőrzésével támogatja ezt az érdeket. E rendszernek azonban még számos hiányossága is
van, sőt vannak olyan feszültségei is, amelyek a korábbi, az iskolai tanműhelyekre épülő
képzésnél nem jelentkeztek.
Feszültségpontok, problémák:
• Napjainkban a vállalkozások jelentős része (még) nem ismerte fel a munkaerő
fejlesztéshez fűződő érdekeit. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem érdemes részt
venni benne, mert bizonytalanok piaci jelenlétűkben. Mások úgy érzik nem képesek a
megfelelő kapacitást, figyelmet fordítani a tanulókra. Megint mások nem képeset a
pedagógiai problémákat kezelni, és vannak olyanok, akik azért zárkóznak el, mert
rossz tapasztalataik vannak, a végzett tanulók megtarthatóságában.
Mindez azonban oda vezet, hogy sok bizonytalansággal telítődik a tanulók
munkaerőpiaci szocializációja, ahelyett, hogy a vállalkozói környezet a tanulók
számára érzékelhető módon fejezné ki igényeiket, készségüket a befogadásra, a
szakmunkás vagy/és vállalkozói lét vonzó és perspektivikus elemeinek
hangsúlyozásával
• A vállalkozók egy része csupán rövidtávú érdekeket fűz a tanulók alkalmazásához - a

•

kamarai ellenőrzési törekvések ellenére - s ezzel rontja a szakmunkás, szakember lét
presztízsét, amellett, hogy érdekei szerint „elsikkasztja” a vállalat képzésbe fektetendő
energiáit. Ezzel nemcsak a gyakorlaton lévő tanulóknak okoz kárt, hanem rontja az
iskola és vállalkozók közötti együttműködést is.
A jelenlegi rendszerben nincs együttműködés a kamarák és az iskolák között a
gyakorlati képzés tekintetében. Sok iskola így fogalmaz: „a kamarák átvették a
hatalmat, pedig nem csinálnak semmit, nem vállalnak felelősséget a tanulókért”. E
nyilván túlzó megállapítás néhány elemének van valóságmagva: valóban a kamara az
iskola véleményét figyelmen kívül hagyva köti meg a tanulószerződést, nem
foglalkozik a tanulók személyiségfejlődésével, nem ad segítséget pedagógiai
problémák megoldásához a vállalkozóknak, és nem működik együtt e tekintetben az
iskolával, amely sok tapasztalattal rendelkezik a tanulók egymástól el nem választható
viselkedésének és szakmai képességeinek fejlesztésében. Az iskolák úgy érzik, hogy
nekik csak a tanulók sikeres vizsgára való felkészítése maradt.

•

A kamara a szakképzés tekintetében vállalt feladatai megoldásában kevés támogatást
kap térség vállalkozásaitól. Ezért szűk a mozgástere, nem lehet képes arra, hogy a
szakember-fejlesztéshez megfelelő támogató, befogadó légkört teremtsen a
térségekben. Részben ennek hiánya is hozzájárul a szakmunkás pozíció alacsony
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•

presztízséhez, az utánpótlás elapadásához, és a jelentős pályaelhagyáshoz. Ez az oka
annak is, hogy a kamara kapacitásai nem elegendőek a tanulófejlesztéssel járó
feladatok ellátáshoz, hiszen azt csupán a központi költségvetés finanszírozza.
A kamarai működés egyszerre túl és alulszabályozott: Túlszabályozott a gyakorló
helyek akkreditációja terén és alulszabályozott a tanulók támogatása, valamint a
szakmagondozás terén. A gyakorlóhelyi akkreditáció feltételei sok esetben
életszerűtlenek, nem illeszkednek egy- egy kisműhely, kisvállalkozás
munkafolyamataihoz, működésmódjához. Preferálják a nagyvállalkozásokat,
miközben a mikró és kisvállalkozások szakmai feladatai általában komplexebbek,

•

•

•

•

jobban megfelelnek a képzési követelményeknek.
A szakmagondozás, s ezen belül az új technológiák megismertetésének
követelményeit még nem csinálják rendszerszerűen, ugyanakkor fontos szerepet
töltenek be abban, hogy az SZVK - íróasztali túlburjánzásait lecsipegessék.
Ma még megoldatlan az új anyagok technológiák stb. megismertetésnek eljárásai:
Nincs megoldva ezek oktatása, sem az, iskolai tanműhelyekben, sem a kihelyezett
gyakorlóhelyeken. Mindkét helyen esetleges, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges
tárgyi és tudásbeli feltételek.
Megfontolandó, hogy az újdonságok definiálásában a kamarának részt kéne vennie,
különösen ha, területi szinten, szakmánként, szakmacsoportonként kis és
nagyvállalkozókból álló tanácsadó testületet vonna be a munkába, együttműködne a
képző intézményekkel, részt venne az iskolák és a gyártók/kereskedők közötti, új
anyagok, technológiák megismertetésére, alkalmazására irányuló kapcsolatai
fejlesztésében, s végül
A kamarák kialakítanák a gyakorlati helyek forgószínpadát, ha ez szükséges ahhoz,
hogy a tanulók
o kevésbé legyenek kiszolgáltatva a vállalkozóknak
o a szakmába eső minden technológiát megismerhessenek
o kicsi, és nagyobb vállaltban egyaránt szerezhessenek munkatapasztalatot
o megtalálják azt a vállalkozót, aki majd tovább akarja foglalkoztatni őket.
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III.2 A TISZK, MINT A SZAKKÉPZÉS ÚJ SZERVEZETI KERETE

III.2.1 Törvényi háttér
A térségi integrált szakképző központok definícióját és helyét a közoktatás rendszerében a
közoktatási törvény és a szakképzési törvény egymással összehangolt, 2007. szeptember 1-jén
hatályba lépő módosításai teremtik meg.
A szakképzésre vonatkozó változások lényeges elemeit a 2007. szeptember 1-jén hatályba
lépett szakképzési törvényt módosító 2007. évi CII. törvény paragrafusai tartalmazzák.
A törvénymódosítás meghatározza, hogy a jogalkotó - a továbbiakban - mit tekint térségi
integrált szakképző központnak, mely meghatározás jelentősen eltér az NFT I-ben nyertes
TISZK-ek létrehozását orientáló szakmapolitikai állásponttól.
„.. (5) A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő
gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények a közoktatási törvényben meghatározott
szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző központot
hozhatnak létre. A térségi integrált szakképző központ lehet:
a) a közoktatási törvény 89/B. §-ának (2) vagy (11)-(13) bekezdése alapján létrehozott
társulás, illetve non-profit gazdasági társaság,
b) a közoktatási törvény 67. §-ának (5) bekezdése szerint működő szakképző iskola,
c) a szakképzésben részt vevő intézmény egy intézmény –székhely vagy telephely –
keretében történő fenntartása,
d) a (6) bekezdésben meghatározott társaság.
(6) A közoktatási törvény 89/B. §-a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására a szakképzést folytató intézmény fenntartója, a
felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet –
kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságként – szakképzés-szervezési
társaságot hozhat létre. A szakképzés-szervezési társaság tekintetében a közoktatási törvény
89/B. §-ában foglaltakat – a (6)-(9) bekezdésekben foglaltak kivételével - alkalmazni kell.”
A szakképzési törvény változásai további jelentős változást jelent a TISZK-ekre vonatkozó
korábbi szabályozásban:
A szakképzési törvény korábbi 2.§ (4)-(5) bekezdése törlésre került, ezzel megszűnt a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében létrehozott központi képzőhelyekre vonatkozó
szabályozás. Annak érdekében, hogy az NFT-ben vállalt kötelezettségek teljesíthetőek
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legyenek a törvénymódosítás 42. §-ában, a Záró rendelkezések között szabályozza a TISZK ek új típusú TISZK-ké való átalakulásának kötelezettségét.
„(4) Az e törvény hatálybalépését megelőzően létrehozott térségi integrált szakképző
központokat 2010. január 1-jéig át kell alakítani az e törvény 2.§-ának (2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően. Az átalakulási kötelezettségüknek eleget nem tevő térségi
integrált szakképző központok fenntartói 2010 január 1-je után nem jogosultak fejlesztési
támogatás átvételére”
A fenti szabályozásból kitűnik, hogy a TISZK fogalma megváltozott, hogy kik hozhatnak
létre TISZK-et, azonban az még nem, hogy egy szervezet mely ismérvek alapján tekinthető
TISZK-nek. Ennek kinyomozását visszafelé érdemes megkezdeni.
A TISZK-ek egyik igen fontos szerepe, hogy a szakképzési támogatást 2008. szeptember
1-től már csak ők fogadhatják. Ezt „ A szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása” mondja ki. E
törvényből derül ki egy igen fontos ismérv:
„4. § (5) … a térségi integrált szakképző központ keretei között működő szakképzési feladatot
ellátó intézmény vagy intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző
iskolai tanulóinak létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év
átlagában - legalább 1500 fő.”
További szabályozást hozott be a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet „a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról”, mely már részletesen ismerteti, hogy milyen feltételeknek kell eleget
tenniük a TISZK-eknek:
13. § (1) „…TISZK-ként történő működését az NSZFI honlapján közzétett regisztrációs
nyomtatványon bejelentette az NSZFI-hez, és az NSZFI a TISZK-et nyilvántartásba vette.”
„(6) Az NSZFI a beküldött dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a nyilvántartásba
vételt kérő TISZK a szakképzés szervezési közoktatási feladatait a Közo.tv. 67. § (5)
bekezdésében vagy a 89/B. § (2)-(13) bekezdésében, valamint az Szt. 2. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint látja-e el. A központi képzőhely esetén az NSZFI a 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet 18. §-ában foglaltak fennállását vizsgálja.
(7) Ha a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel (3)-(5) bekezdésben felsorolt
jogszabályokban, valamint az Szht. 4. § (5) bekezdésében, illetve 5. § (2) bekezdésében
foglaltaknak, az NSZFI a TISZK-et, illetve a központi képzőhelyet nyilvántartásba veszi,
ellenkező esetben az NSZFI a nyilvántartásba vételt megtagadja.”
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III.2.2 TISZK helye a képzési rendszerben
A jogszabályokból kiolvasható, hogy a fenntartók bizonyos kötelezettségeket vállalnak,
illetve bizonyos jogaikat átadják a TISZK-nek.
Kötelezettséget vállal: azaz vállalják a fenntartók, hogy eleget tesznek a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) határozataiban megjelölt, képzési szerkezetet érintő
döntéseknek (e döntések a szakképzés fejlesztési irányát és beiskolázási arányát határozzák
meg). Így a beiskolázásoknál figyelembe veszik a fejlesztendő, szinten tartó és leépítendő
képzések létszám megkötéseit.
Átad a fenntartó jogokat: azaz a TISZK gyakorolja a TISZK tagjai által fenntartott
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározását a
szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel. Valamint a TISZK, a
TISZK tagjai által fenntartott iskolákban a szakmai programok tekintetében egyetértési joggal
rendelkezik.
A TISZK tagjai jogilag az iskolák fenntartói.
Ezek szerint vállalják a TISZK tagjai, hogy elfogadják az RFKB-k döntéseit a szakképzés
irányaira és beiskolázás mennyiségére vonatkozóan. Átadják a fenntartók a beiskolázással
kapcsolatos jogukat, a szakmaszerkezet kialakításával kapcsolatos jogukat, és a pedagógiai
programok egységesítésében egyetértési jogot biztosítanak a TISZK számára.
Így a fenti területeken a TISZK a fenntartó és az iskola közé ékelődik. Bizonyos területeken
fenntartói joga van.

III.2.3 TISZK modellek
Fentebb már említettük, hogy a szakképzési törvény négy lehetőséget kínál a TISZK
létrehozására. Azonban e lehetőségek attól függően, hogy az iskolafenntartók milyen
jogállásúak, a TISZK iskolái milyen kapcsolatban vannak egymással, a gyakorlatban hét
különböző modell megvalósítását teszik lehetővé.
A modelleket Mátyus Mihály az SZMM főosztályvezetője így szemlélteti:
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III.2.4 Miért van szükség TISZK-ekre?
A TISZK-ek létrehozásának egyik oka az volt, hogy a szakképzési támogatási rendszert is
megváltoztassák. Az alapelképzelés szerint a cél az volt, hogy az iskolákba befolyó
szakképzési támogatási rendszer széttagoltságát, aránytalanságait meg kell szüntetni.
Ennek az volt az alapja, hogy az új rendszer bevezetéséig az iskolák képzési profilján, az
iskola dolgozóinak vállalati kapcsolatrendszerén, az iskolába járó gyerekek szüleinek vállalati
kapcsolatain, és még számtalan személyes tényezőkön múlt, hogy az adott iskola mennyi
szakképzési támogatást tudott begyűjteni, és ennek alapján tudta fejleszteni szakképzést
szolgáló eszközparkját. Ezek alapján voltak olyan iskolák, akik nagyon jó
kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, így korszerű berendezéseket tudtak vásárolni, és voltak
olyan iskolák, akik nem tudtak így jelentős anyagi forrásra szert tenni, ők lemaradtak a fejlett
technikáról. Az új módszer az aránytalanságot hivatott megszüntetni.
Másik ok a rendszer módosításra, hogy az oktatásba a legkorszerűbb technikát, azaz a
csúcstechnikát kell behozni, hogy a jövő generációja már ezt ismerve kerüljön ki a munkaerő
piacra. Csakhogy a csúcstechnika mindig nagyon drága, így az iskolák többsége nem tudja
megfizetni. Ha a szakképzési pénzeket centralizáljuk, sokkal jelentősebb forrást tudunk
biztosítani, több esély van a modern technika megvásárlására.
További – talán ki sem mondott – ok, hogy kevesebb szakképzési támogatást felhasználó
intézményt könnyebb ellenőrizni, így a felhasználás szabályosságát, átláthatóságát jobban
lehet biztosítani.
A technikai felszereltségen kívül említést kell tenni a humán szervezési lehetőségekről is,
melyek a TISZK-ben rejlenek. A TISZK egy ernyő szervezet, az iskolák felett van. Így át
lehetne adni olyan feladatokat a TISZK-nek, melyeket párhuzamosan az iskolákban
végeznek. Ilyen lehet az utazó tanári rendszer, a helyettesítő tanári rendszer, az iskola
adminisztráció bizonyos részei, a tanuló nyomon követés, marketing, szakképzés-fejlesztési
koncepció kidolgozása, pedagógia program korszerűsítés, tananyag készítés, pedagógus
továbbképzés és még ki tudja mennyi minden. Ha így nézzük a TISZK-et, akkor egy
hatékony szolgáltató központ képe rajzolódik ki, mely segítségével az iskolák pénzt,
energiát, időt tudnak megspórolni. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség a
közoktatásban és a szakképzésben.
Tapasztalataink szerint a folyamat már megkezdődött, de még nagyon gyerekcipőben jár. Ezt
támasztják alá interjúalanyaink következő észrevételei:
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„A TISZK fontosnak tartja egy megfelelő marketing eszköztár létrehozását, a
partnerek részére: ez egy hosszú tervezési folyamatot jelent, a kutatásunk ezt
támogatná meg. A megrendelők rendelkeznek megfelelő pályaorientációs képzéssel,
és ehhez kapcsolódó kiértékelő szoftverrel. „csak nincsen modernizálva az új OKJra”. Ebből az jött ki, hogy a „gyerekek 60% teljesen érdektelen, vagy a pénz
motiválja a döntést.” Fontos kérdés így a TISZK tagiskoláinak az általános iskolák
felé fordulása ’marketing a gyerekek felé.”
(Egy székesfehérvári TISZK szakmai vezetője).
„A TISZK rendszerbe való bekerülés még nem javította egyértelműen az iskola
toborzóképességét: „még nincsenek erről tapasztalatok”. „A marketing lehetőségek
amiből mi profitálhattunk, még nem számottevő”. Ennek megszervezése, a képzési
kínálat megfelelő helyszínen való bemutatása a TISZK egyik feladata lenne a
későbbiekben. „Ebben egy bizonyos fokig segített, végzett olyan marketing
tevékenységet a TISZK, pályaválasztási kiadványok kapcsán, amelyben élveztük az
előnyét, de ez még igazán nem került át a szülők, gyerekek köztudatába.”
(Egy székesfehérvári TISZK tagiskola igazgatója)

III.2.5

Regionális Fejlesztési es Képzési Bizottság létrehozása, kompetenciái

A témához kapcsolódik még a Regionális Fejlesztési es Képzési Bizottság (röviden RFKB)
megjelenése is. Az RFKB-k szerepét, feladatát a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet írja le.
Az eredeti elképzelések szerint az RFKB elsődleges feladata, hogy meghatározza a
szakképzés fejlesztésének irányát és arányát. Azaz megadja, hogy az adott térségben melyek
a hiány szakmák, és mely szakmákból van túlkínálat. A hiány szakmák képzését fejleszteni
kell, a túlkínálatú szakmák képzését pedig leépíteni. Ennek elérésére akár az iskolák felvehető
létszámát is meghatározhatnák.
Az RFKB-kat regionális felépítésben hozták létre. Elméletileg biztosította a jogszabály, hogy
olyan emberek vegyenek részt az RFKB munkájában, akik tisztába vannak a régió
munkerőpiaci igényével, jártasak az oktatásban.
Az azonban nem várható el egy embertől sem, hogy felelősen nyilatkozzon arról, hogy az
adott régióban a jövőben pl. hány kozmetikusra van szükség. Ezért a Kamara és más
szervezetek segítségével térségi kutatásokat végeztek, megpróbálva meghatározni, hogy a
következő években az egyes szakmák mennyire lesznek keresettek a munkaerőpiacon. Ez
nem könnyű feladat, figyelembe véve a gazdasági helyzetet, illetve azt, hogy az oktatás egy
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lassan változó rendszer. Ha ma meghatározzák a felvehető létszámot egy bizonyos
szakmában, annak eredménye csak 2-4 év múlva fog megjelenni.
2008 őszére elkészültek az első felmérések a szakmák jövőbeni keresettségére vonatkozóan.
Azonban ezeket a felméréseket nagyon sokan támadták, akár más kutatási eredmények
bemutatásával is. Így az RFKB-k (minden régióban) nehéz helyzetbe kerültek, a bizottságok
tagjainak vérmérsékletén múlt, hogy ezekre a kutatásokra támaszkodva milyen erős
intézkedéseket hoztak.
A jogalkotó szándéka szerint az RFKB keményen meg kellett volna, hogy határozza a 2009
szeptemberében indítható szakképző osztályok létszámát. Ennek az lenne a következménye,
hogy a TISZK-ek a létszámkeretnek megfelelően felosztják a helyeket egymás között, és a
TISZK-en belüli létszám elosztást a TISZK maga oldja meg. Pl. közép magyarországi
régióban 2009 szeptemberében összesen 250 fő kozmetikust lehet felvenni. Ha eddig a régiós
TISZK-ekben e képzés összesen 1200 fővel folyt, akkor mindenkinek drasztikus leépítést
kellene megvalósítani e szakmában. Ha az RFKB úgy dönt, hogy 2009-ben 2000 fő kőművest
kell képezni, és a régiós TISZK-ekben eddig csupán 250 főt képeztek, akkor fejlesztési
lehetőség nyílna.
Az egyik régió RFKB döntései ellen így emel kifogást egy iskola igazgatóhelyettese:
„Még rosszabb a helyzet, hogy felálltak a RFKB-k, ő meg fogja mondani, hogy az
adott területen milyen szakembert kell képezni, és mennyit. Szeptemberben már nem
iskolázhatnak be annyit amennyit szeretnének az adott szakmacsoportokból. „Hanem
ő megmondja, hogy például gépgyártás technológusból képezhetek 15-öt.”
A TISZK és az RFKB együttműködésével elérhető lenne, hogy az un. hiányszakmák képzése
előtérbe kerüljön, e képzések tárgyi eszköz szükségletének fedezésére, a csúcstechnológia
bevezetésére nagyobb anyagi fedezet álljon rendelkezésre. Azoknak a szakmáknak a képzése
pedig, amelyek „munkanélküli pályakezdőket” képeznek háttérbe szoruljon, így a tanulói
létszáma csökkenjen.
Az RFKB és a TISZK együttműködését garantálja, hogy TISZK csak akkor lehet egy
szervezet, ha alapító okirat szinten deklarálja, hogy elfogadja az RFKB döntéseit a
szakképzési irányára, arányára vonatkozóan. Szakképzési hozzájárulást pedig csak akkor
fogadhat az intézmény, ha TISZK-tag. Tehát indirekt módon az iskolák (azaz a fenntartóik)
a TISZK alkotásra vannak ösztönözve.
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III.2.6 Elméletből gyakorlat, avagy „tiszkesedés”
A fent leírt elméleti elképzelés megvalósítása úgy tűnik nem volt zökkenőmentes. Hatalmas
ellenállásba ütköztek az állami szervek a gyakorlati megvalósítás során.
Először is az iskolák nem akartak „tiszkesedni”. Ezt a fenntartók általában hatalmi szóval
megoldották, a legtöbb esetben nem akarták elveszíteni a szakképzési támogatást, mint
forrást. Ugyanakkor több olyan iskoláról tudunk, ahol azt mondták, hogy több kötöttséget
jelent a TISZK mint előnyt, így kimaradnak belőle.
Ha egy fenntartó nem viszi iskoláját TISZK-be, akkor nem lesz jogosult szakképzési
támogatás fogadására. Ugyanakkor nem kell figyelembe vennie az RFKB-k szakképzési
szerkezetet alakító döntéseit. A fentebbi példánál maradva, ha az iskola eddig nagy sikerrel
képzett kozmetikusokat, de a kozmetikus szak a nem támogatott kategóriába kerül, akkor egy
TISZK tag iskola nem teheti meg, hogy továbbra is ugyanannyi kozmetikust vesz fel. Egy
nem TISZK tag iskola viszont, ha a kereslet megmarad, az még mindig jelentkeznek
kozmetikusnak, nyugodtan indíthat annyi osztályt, amennyit csak akar.
Mi következik ebből? Például az, hogy – hacsak nem vezetnek be egyéb kényszerítő
intézkedést az iskolák felé – az iskola (és a fenntartója) elgondolkozik azon, hogy mi éri meg
neki jobban? Ha a szakképzési támogatásai mértéke nagyobb, akkor TISZK-esedik, vagy ha a
szakképzési támogatása úgyis kicsi, viszont nem támogatott képzésre sok jelentkezője van,
akkor nem TISZK-esedik. Lehetnek olyan intézmények, akik továbbra is felveszik a nem
támogatott szakmára jelentkezőket, a piac törvényei szerint, amíg kereslet van, kínálat is lesz.

III.2.7 Szakképzési támogatás elosztása
Érdekes kérdés az új rendszerben, hogy a TISZK-hez befolyt szakképzési támogatást milyen
elvek alapján osztják el a tagok egymás között. Régen, minden iskola saját maga szerezet
meg a támogatásokat, így ő döntött a felhasználásról, még akkor is, ha több iskola tartozott
egy fenntartóhoz. A fenntartó csak jóváhagyási jogát gyakorolta, az elosztásba nem tudott
bele szólni. Most viszont a TISZK feladata a befolyt pénzek elosztásának megszervezése.
Ha az intézmény – és a fenntartója – úgy dönt, hogy számára a szakképzési támogatás
fontosabb, és TISZK-be tömörül, akkor nem szeretné elveszteni - vagy másik iskola
fejlesztésére fordítani - az általa nehezen megszerzett támogatást. Pedig az eredeti
elképzelések szerint pont ez lenne a TISZK egyik lényege, központosítani lehet az anyagi
erőket egy-egy projekt megvalósítására. Ez együttműködést igényelne a tagiskoláktól. Elvben
az egyik évben a nagy mennyiségű pénzt az egyik iskola fejlesztésére fordítják, esetleg a
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központ fejlesztésére, míg a következő évben a másik intézményben lehetne jelentősebb
beruházást végrehajtani.
A jelenlegi állapotban még a szakképzési támogatások odaítélése (azaz annak meghatározása,
hogy a cég mely intézményt (TISZK-et) támogatja) erősen kapcsolat függő. A vállalat azt az
intézményt fogja támogatni, ahol személyesen érintett. Ha pedig személyesen érintett, akkor
továbbra is igyekszik a cég ragaszkodni ahhoz, hogy a „pénzét” az az iskola használja fel,
akinél az ő kapcsolata megtalálható. Csakhogy már nem az iskolával szerződik a cég, hanem a
TISZK-kel. Így a kapcsolati pont kimarad a rendszerből. (A TISZK valószínűleg nem tudja,
hogy a vezérigazgató kisfia éppen hol áll bukásra.) Ezért a cég biztosítékot szeretne, a
szerződésbe valahogy bele szeretné vetetni, hogy a támogatást az adott iskola használja majd
fel. Tulajdonképpen a jogszabályok ezt megengednék. Ha nem is direkt módon, de bele lehet
venni a szerződésbe, hogy hol valósuljon meg a fejlesztés. Csakhogy ez nem az, amit a
jogalkotó eredetileg elképzelt.
Az eredeti célt, mely szerint a befolyt szakképzési támogatás felett a TISZK diszponál, a
13/2008-as SZMM rendelet 14. § (1) pontja felülírta. Gyakorlatilag vissza állítva ezzel az
eredeti állapotot.
„14. § (1) A Szt. 2. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott intézményfenntartó, az Szt.
2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság és az Szt.
2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság a kapott
fejlesztési támogatást a TISZK részét képező, a fejlesztési megállapodásnak megfelelő iskolai
rendszerű szakképzést folytató közoktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek, központi
képzőhelynek (továbbiakban együtt: támogatást felhasználó) továbbadhatja, feltéve ha a
támogatás felhasználásáról, valamint a támogatással összefüggő, e rendeletben rögzített
jogokról és kötelezettségekről a támogatást felhasználóval megállapodást köt.”
Azaz, ha a TISZK és az iskola megállapodást köt, akkor a beszerzéseket, fejlesztéseket nem a
TISZK koordinálja, hanem továbbra is az iskola. Ez esetben az iskola – azaz a fenntartója –
továbbra is tagja a TISZK-nek, továbbra is vonatkoznak rá a kötelmek (1500 fő együttesen,
RFKKB döntéseinek elfogadása), csupán a saját maga által megszerzett pénzzel ismét ő
gazdálkodik. Hogy ezt megteheti-e az iskola, a TISZK fenntartóján múlik. Önkormányzatok
esetében általában a TISZK fenntartója és az iskolák fenntartója ugyanúgy az önkormányzat,
rajta múlik, hogy hagyja-e a pénz visszaáramoltatást.
Általában nem hagyja, mert neki érdeke, hogy az iskolái egyformán fejlettek legyenek, más
megközelítésben ne maradjanak le, sőt egyszerűbb az élete, ha nem is az iskolának adja a
pénz, hanem a központi képzőhelyet fejleszti, ami pedig általában a TISZK épületében van.
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Nem állami fenntartású iskolák tömörülése esetében viszont teljesen fordított a képlet. Itt a
kényszer hozza össze az intézményeket. Jól együtt tudnak működni, de annyira azért mégsem,
hogy az egyik pénzéből a másikat fejlesszék, így ez esetben a fenntartók általában igénylik a
rendelet adta lehetőségek kihasználását.
A folyamat megértéséhez tudni kell, hogy a szakképzési támogatás megszerzése nem könnyű
feladat. Sok vállalat csak nyűgnek érzi az iskolák, vagy most már TISZK-ek támogatását,
csak könyvelési feladata, elszámolási kötelezettsége van vele. Sokkal egyszerűbbnek véli az
adó jellegű kötelezettség közvetlen befizetését az államnak.
Ráadásul a törvények változásából következő új feladatok, lehetőségek még nem is világosak
mindenki számára, így a cég úgy érzi, hogy ha az államnak fizeti be a szakképzési
kötelezettséget, biztosan nem hibázhat.
A legtöbb esetben e támogatás megszerzése személyes kapcsolatokat igényel. Tipikus példa,
hogy amíg a döntéshozó pozícióban lévő szülő gyermeke egy adott iskolába jár, addig annak
fizeti a cég a szakképzési támogatást. Azaz, hogy csak annak fizette, mert már a fenti elvek
alapján nem is biztos, hogy a kiválasztott iskola kapja meg a pénzt. Akkor meg miért is fogja
továbbra is annak a TISZK-nek fizetni ahol a gyermeke iskolája van? Azok az iskolák,
amelyek a régi rendszerben jelentős szakképzési támogatásra tudtak szert tenni, komoly
marketing munkát végeztek ennek érdekében. Még ha sok döntési pozícióban lévő szülő
gyermeke járt is az iskolába, akkor is meg kellett őket győzni arról, hogy a pénz jó helyen
lesz. Igaz ugyanakkor az is, hogy azok az iskolák, ahol kevés volt – esetleg egyáltalán nem
volt – döntési pozícióban lévő szülő, sokkal nehezebb helyzetben voltak, még többet kellett a
támogatásért dolgozni.
Az iskolák új rendszertől való félelmét illusztrálja a következő interjúrészlet:
„Most

megváltozik

a

szakképzés-hozzájárulás

felhasználásának

a

feltételrendszere, ez érzékennyé teszi a témát. Az új rendszerben ugyanis a
hozzájárulást a TISZK-ek veszik át közvetlenül (amit aztán egy az egyben ők is
költhetnek el.
Itt számos érdekellentét is kialakulhat (mint ahogy ki is alakul) az iskolákönkormányzatok- TISZK-ek háromszögben; mivel az iskolákat rezignálttá teszi
az, hogy a pénzt az önkormányzat osztja; míg a vállalatok előtt az általuk
adományozott összeg felhasználása marad ismeretlen.” (székesfehérvári
TISZK szakmai igazgatója)
A nagyobb probléma az RFKB-k szintjén mutatkozik. Egyrészt az ország e tekintetben is
régiókra van osztva, és a régiók nem egységes módon szabályoznak. Másrészt a hiány
szakmák és nem támogatott szakmák meghatározása nagyon nehéz, ráadásul komoly lobbi
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tevékenység folyik a háttérben. Elvi kérdés, hogy lehet-e a szakképzési piacot ily módon
szabályozni, nem sérti-e ez a módszer az emberek döntési jogkörét? Ugyanis, ha a TISZK-nek
– az pedig az iskolájának - az RFKB megszabja, hogy hány adott szakmára jelentkező tanulót
vehet fel, a piacot korlátozza. Hiába jelentkezik dupla annyi gyerek az adott szakra, ha a
felvehető létszám nem engedi meg a felvételüket. Mi lesz a fel nem vett tanulókkal? A
jelenlegi RFKB döntések egész szakmacsoportokat nem támogatott kategóriába sorolnak. Ez
alapján a gyerek még csak rokon szakmába sem tud tanulni? Ha a szülő a gyermekét
marketingesnek akarja adni, meg lehet-e neki tiltani hatalmi szóval, hogy az legyen, még
akkor is, ha tudjuk, hogy nem tudni majd elhelyezkedni?
A jelenlegi elképzelések szerint, ha egy iskola nem támogatott osztályt indít, a normatív
támogatást („fejpénz”) megkapja a tanulókra – az nem vehető el, mert magasabb rendű
jogszabály, konkrétan a közoktatási törvény és a számviteli törvény írja elő, hogy kire, milyen
formában, mennyi pénzt kaphat az iskola – viszont szakképzési támogatást nem használhat fel
ezeknek a szakmáknak a fejlesztésére. (Ami azt illeti ez is csak az SZMM
kommunikációjából derül ki, jogszabályba még nem került lefektetésre.)
Mátyus Mihály SZMM Főosztályvezető úr előadásai alapján az is terv, hogy decentralizált
szakképzési támogatási pályázaton se indulhassanak a nem támogatott szakmákat tanító
TISZK-ek. Másképpen megfogalmazva, minden forrásból a hiány szakmák fejlesztését
kívánják támogatni.
Tehát a rendszer alapelképzelése vitathatatlanul jó, azonban a rendszer még nem kiforrott.
Az oktatási rendszerre jellemző, hogy nagy a tehetetlensége. Ebből következően ez az új
rendszer is viszonylag nagy ellenállásba ütközik, melyet szépen lassan le fog küzdeni,
átveszik a képzők és képzést keresők a rendszer logikáját és lassan nem csak a hátrányait
látják, hanem az előnyei is kidomborodnak. Addig azonban 3-4 évnek még el kell telni és jó
néhány ponton javítani kell a rendszert.
Az RFKB-k döntéseinek ellentmondására világít rá Sum István a Magyar Posta
szemszögéből:
„2009-ben a jogszabályi változásoknál nem pontosan látjuk, hogyan fogjuk támogatni
például a postai szakképző iskolát abban a régióban, ahol az RFKB nem emelte be a
postai ügyintézőt a támogatandó szakmák közé. A TISZK-nek adjuk a támogatást, de
ez nem fordítható a postai ügyintézőre, így valószínűleg támogatást nem fogunk adni.
Mi továbbra is szeretnénk támogatni a postai szakképzést a fejlesztési támogatás
lehetőségével. Felsőoktatási intézményeknél a legegyszerűbb a dolog, azokat
nyugodtan lehet támogatni. De nyilván nem ez a célunk, mi azokat szeretnénk
támogatni, akik a mi képzéseinket, tehát a postai képzéseket csinálják, ezeket az
iskolákat, és a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézményeket szeretnénk
továbbra is támogatni.”
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III.2.8 Következmények
Az új rendszer tanulókat, szakmaválasztókat befolyásoló kérdéseivel már fentebb
foglalkoztunk.
Hasonlóan fontos a szakképzési támogatások sorsa. Tapasztalataink szerint a vállalatok
szakképzési alapjukból azokat az iskolákat támogatták, akikkel személyes kapcsolatot
alakítottak ki. E kapcsolat alapja lehetett szakmai együttműködés, személyes kötődés (pl. oda
járt régebben iskolába, a gyermeke most oda jár), pedagógusok és cégek közti régi baráti
viszony stb. A lényeg a személyességen volt.
Az új rendszer bevezetésével a vállalat már nem közvetlenül az iskolát támogatja, hanem az
iskola TISZK-jét. Ekkor a vállaltban felmerül a kérdés, hogy az ő támogatását valóban az az
iskola fogja megkapni, akinek ő szánta? A megállapodást most már vállalat és TISZK köti. A
TISZK-nek nincs személyes kötődése a céghez. Tárgyi eszköz továbbra is átadható, de az is a
TISZK-hez kerül, aki elvileg tovább adhatja. De tovább akarja-e adni? A tapasztalat az, hogy
a vállaltok még nem ismerik az új rendszert, nincs meg a bizalmat feltételező személyes
összeköttetés, így sok vállalat inkább a központi költségvetésbe fizeti a kötelezettségét. Így az
eddig jól működő iskolák is szakképzési bevételtől esnek el, azok az iskolák, akik eddig sem
tudtak jelentős összegeket behozni, szinte teljesen elvesztették ezt a forrást. A központi
költségvetésbe befizetett járulékok elvileg ugyanúgy, mint a direkt támogatások TISZK-ekhez
kerülnek. Viszont ezekre a pénzekre már pályázni kell, tehát a megszerzésük sokkal
körülményesebb.
Az iskola már a vállalatok oldaláról is kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, ugyanakkor a
TISZK elosztási logikája is érintheti hátrányosan. Az iskola fenntartójától, és a TISZK
működési szabályától függ, hogy a központosított, közös alapból milyen logika alapján
osztják el a pénzt.
A befolyt pénzt nem feltétlenül kell visszaosztani az iskolák számára. Lehetséges az is, hogy a
TISZK-ben alakítanak ki központi gyakorló műhelyt, és közösen használják a
tagintézmények. Ez a megoldást is sok fenntartó választja. Itt viszont a kihasználás szabályai,
az utaztatás, a szakmai gazdátlanság stb. vet fel kérdéseket.
2009-re még az RFKB-k „puha” döntést hoztak, azaz nem szabályozták a szakképző
osztályok létszámát TISZK szinten. Azonban várható, hogy a következő években egyre
szigorodni fognak ezek a döntések. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a TISZK intézményeinek kell
megállapodniuk, hogy a csökkentendő szakmák létszáma mely tagintézményt érintsen.
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A szakképzési irányok és arányok kérdésével kapcsolatos másik probléma, hogy az RFKB a
TISZK-ekre vonatkozó indítási engedélyt csak a jelenlegi, vagy előző évek figyelembe
vételével tudja megadni. Azaz, ha egy TISZK-ben eddig nem volt „x” szakképzés, akkor az
indítási engedélyében sem fog szerepelni ez a szakma, még akkor sem, ha egyébként
fejlesztendő és más nem akar rá vállalakozni. Ez pedig elképzelhetetlen, a jelenlegi állapotot
konzerválja ahelyett, hogy a fejlesztendő szakmákat előtérbe tudná hozni. Tehát már most
látszik, hogy a rendszer nincs kellően kidolgozva, menet közben szükséges lesz
megváltoztatni.

III.2.9 A TISZK szerepe az új tudás megszerzésében
A TISZK-ek létrehozásával a szakképzés szervezése is megváltozott, megváltozik. Már a
TISZK I. koncepcióban is hangsúlyos volt, hogy a TISZK-ek képesek legyenek összegyűjteni
a csúcstechnikát. Ez a jelenlegi rendszerben is fontos szempont. Pont a központosítás miatt a
rendszer elméletileg képes a mindenkori csúcstechnikát bevinni a TISZK-be.
Ez azt fogja eredményezni, hogy előbb-utóbb az iskolákban megmarad a szakmai alapozás, és
szakmai felkészítés általános része, viszont a korszerű technika oktatása kikerül a TISZK-be.
Ennek azonban alapfeltétele, a csúcstechnikájú berendezések, és az ezeket ismerő, felkészült
szakoktatók megléte.

III.2.10 TISZK személyzet, felszereltség, háttér
A jogszabályi változásokat követve, 2008 végén megalakultak az új TISZK-ek. (Az elsőket
2008. 09. 30-al regisztrálta az NSZFI.) 2009. februárjáig 72 TISZK-et vett nyilvántartásba az
erre a feladatra kijelölt NSZFI.
Az új TISZK-ek még sem eszközzel, sem humán erőforrással nem rendelkeznek. A
fejlesztésüket támogató pályázatok mind szervezetfejlesztés, mind infrastruktúra fejlesztés
tekintetében 2008. közepén fogadták el, és 2009. elején kezdték el megvalósítani. Így
várhatóan 2010. végére lesz eredményük.
Az egyik szakoktató a fenti folyamatot így jellemzi:
„A TISZK belülről ’üres’ „nincsen személyzete”. Főállású oktatói kara jelenleg
nincs, majd kiépíti magának, ez most fontos feladat. Jelenleg nem annyi történt,
„hogy a tanárokat összeterelték egy partnerintézménybe”, ennél sokkal többről van
szó: „a sok drága eszköz mellé még módszertanilag” nem érte utol magát, nincs
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kidolgozva az a metódus, hogy ezeket az eszközöket integrálni lehessen hatékonyan
az oktatásba. „Ott van egy robot, egy plazmavágó (…) és most folyik egy olyan
munka, hogyan lehetne ezeket az OKJ-hoz, a mesterképzéshez hatékonyan
fölhasználni. (…) Nektek az a fontos, hogy a KKV-nak, munkaerőpiacnak kell-e ez.”
Ezeket a tök új eszközöket szeptemberre kellene integrálni a képzésbe. „de ez
legalább egy másfél éves gyakorlat, először csak megmutatják, aztán levágnak egy
lemezt”.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Maga a képzési prorgramja egy szaksulinak a TISZK kapcsán úgy működik, hogy a
képzési terve, OKJ szerinti programja azon részét viszi ki a TISZK-be, a high tech
terültre, ami ehhez a csúcstechnológiához tartozik. (Én ezt így értelmeztem KA.) Az
önkormányzat nem is engedi másoknak eme high tech képzési hely működtetését. „De
ez csak 60 órából, mondjuk 5 óra”. De az iparnak pont az kell, aki ezt a high tech
technikát működtetni tudja, de ez a képzésben pont nincs benne.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)

A TISZK nem csak egy oktatási intézményt szolgál ki. Ez pedig magában foglalja a
megosztás problémáját. Ki milyen mértékben használhatja a közös erőforrásokat?
Tapasztalataink szerint erre nincs előírás, minden esetben a fenntartók, iskolák erőviszonya
határozza meg, hogy mely intézmény használhatja többet a korszerű technikát. Íme erre egy
példa:
„Szép és jó, hogy van egy TISZK, de mindenki látja, hogy nem fogja ugyanolyan
módon kihasználni egy móri iskola, mint egy fehérvári iskola”. Azaz, valószínűleg
minél távolabb van egy iskola a TISZK központtól, (30km>) annál kisebb mértékben
tudja kihasználni a szolgáltatásait, így ennek megfelelően arányosan kisebb részt
akar majd a működésében felvállalni. ( Egy TISZK- tagiskola igazgatója)
Ugyanakkor az is világos, hogy nem is minden intézmény akarja egyformán kihasználni az
erőforrásokat. Van, ahol már felismerték ennek előnyeit, és igényelnék a gép időt, de sok
esetben az iskolai tanműhely még elég korszerű ahhoz, hogy helyben meg tudják oldani a
képzést. Ez esetben felesleges kimenni az iskolán kívülre. A saját tanműhely korszerűségét és
központi versenyképességét a tanműhellyel az magyarázza, hogy 2008.09.01-ig még az
iskolák saját fejlesztésükre tudták fordítani a szakképzési hozzájárulást. A kihasználtságról
nyilatkozik egyik interjúalanyunk a következőképpen:
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Rengeteg párhuzamos kapacitás jött létre, aminek eredménye, hogy sok iskola nem
akarja igénybe venni a központok szolgáltatásait, mondván, hogy olyan nekik is van,
ennél rosszabb, amikor „csak úgy” utasítják el azt – ez a szakmai igényességükről
állít ki szegénységi bizonyítványt. Arról nem beszélve, hogy ezt a hat iskolát
„beszervezték” a TISZK-be, azaz legtöbbjük csak az anyagi támogatás miatt társult,
ez pedig már eleve megkérdőjelezi elhivatottságukat és az együttműködési
készségüket.(Egy székesfehérvári TISZK tagiskola igazgatója)
Fentebb jelzett okokból a TISZK kihasználtsága egyelőre a legtöbb esetben gyenge. E
területen is megfigyelhető az újtól való félelem. A tagok egyelőre nem szokták meg az új
rendszert, igyekeznek visszarendeződni a már jól bevált régi rendszerhez, azaz TISZK tagok,
mert muszáj, de ha csak lehet kimaradnak a TISZK dolgaiból. Jól mutatja ezt a jelenlegi
helyzetet az egyik székesfehérvári iskola pedagógusával folyatott interjú:
Nem alaptalanul kell azonban attól tartani, hogy a TISZK kihasználtsága finoman
szólva is alacsony marad, és így a vállalt indikátoroknak (pl. kibocsátott tanulók
száma; szociális jellegű ellátások, szolgáltatások; pályaválasztási szolgáltatások)
aligha fognak megfelelni. A partnerintézmények ugyanis nem szívesen küldik ide
tanulóikat, mondván, a TISZK berendezései nem az ő profiljukba illeszkednek. A
mii esetünkben ez alól kivételnek számítanak a kereskedelmi és boltirányítói
szakmák, de a többi szakma tanulói nagyon ritkán jönnek a TISZK-be.
Emellett a partnerintézmények sokszor ellenérdekeltek abban, hogy tanulóik a
TISZK-be menjenek gyakorlatra, és így elesnek számtalan diák után járó
normatívától. Arról nem is beszélve, hogy a szakképző intézmények olyan képzési
kínálatot alakítanak ki, amely ember- és eszközállományának megfelel, és
mindenekelőtt az ő intézményi érdekeik szabják azt meg, nem pedig a
munkaerőpiac, vagy az iskolahasználók igényei.
Móricz szerint legalábbis kétséges az a tény, hogy egy képző központban egymás
mellé helyeződtek olyan szakmák, és olyan gépek, amelyeknek nem kellett volna
így kombinálódniuk. Lényegében azért alakult mégis így, mert a pályázati
feltételeknek így felelnek meg. Az pedig további nehézség, hogy a szerződés szerint
a gr. Széchenyi TISZK-et 5 évig fenn kell tartani, méghozzá úgy, hogy mögötte
legyen elegendő számú gyerek, és megfelelő minőségű program egyaránt.
Az iskolák nemigen tudják még, hogy hogyan viszonyuljanak a TISZK-hez,
többen tán ki is szöknének belőle, az egyiknek tetszik, a másik taktikázik; egy
biztos, hogy a TISZK kapacitásának alig 30 százaléka lesz lekötve szeptembertől.
Emiatt kérdés, hogy mit lehetne tenni evvel az alacsony kihasználtsággal, mert
nem lehet drasztikusan belenyúlni
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Talán emiatt hasznos lenne, ha a TISZK egy közös igazgatású intézmény lenne,
nagyobb szabadsággal ahhoz, hogy ezt az alacsony kapacitását jobban
hasznosítsa. De most jelenleg a TISZK-et túlságosan lekötik az adminisztrációs
feladatok és a projekt-teljesítési feladatai.
A modulrendszerű oktatás lehetővé tenné, hogy a TISZK, modern felszereltségével
a gazdaság rendelkezésére álljon (pl. egy hónapon keresztül), és megrendeléseket
teljesíthetne, ami persze tanulókkal meg diákokkal nehezen kivitelezhető (mert
egyszerre csak 4-5 ember fér a géphez). A modulrendszer abban nyújthat ebben
segítséget, hogy egy adott gépet afféle „vetésforgóban” lehetne használni, azaz az
egyes iskolák miután „leoktatták a magukét”, átadják más iskolának, vagy
valamilyen vállalatnak. (székesfehérvári önkormányzat oktatási munkatársa)

III.2.11 Régi TISZK - új TISZK különbségei
A TISZK rendszert elemezve szólnunk kell még az ún. TISZK I. modellről. Ezt a modellt az
NFT I. program HEFOP 3.2.2 és 4.1.1 pályázataiban hozták létre 2004-ben. A pályázat
végeredményeként országszerte összesen 16 TISZK jött létre.
HEFOP/2004/3.3.2 "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" pályázat eredménye
Pályázó neve

Projekt címe

Projekt
megvalósítás

Támogatási
összeg (Ft)

helyszíne
Nyugat-Dunántúl
1. Szombathely Megyei Savaria-TISZK Térségi
Jogú Város
Önkormányzata

Integrált Szakképző Központ

2. Zalaegerszeg Megyei Térségi Integrált Szakképző
Jogú Város
Önkormányzata

Szombathely,

355.687.500

Csepreg, Vasvár,
Körmend
Zalaegerszeg,

Központ szakképzési
fejlesztési programjának
végrehajtása Zalaegerszegen

Keszthely, Lenti,
Zalaszentgrót

Térségi Integrált Szakképző
Központ szakképzési
fejlesztési programjának

Tatabánya,
Oroszlány

345.687.500

Közép-Dunántúl
3. Tatabánya Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

375.687.500

végrehajtása Tatabányán
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Székesfehérvár, Mór,
4. Székesfehérvár
Székesfehérvár Térségi
Megyei Jogú Város Integrált Szakképző Központ Velence
létrehozása
Önkormányzata

370.687.500

Dél-Dunántúl
5. Kaposvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Térségi Integrált Szakképző Kaposvár, Szigetvár,
Központ szakképzési
Dombóvár
programjának végrehajtása

355.687.500

Kaposvárott
6. Pécs Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Pannon TISZK létrehozása Pécs, Komló, Mohács
és működtetése a szakképzés

351.799.500

hatékonyságának növelése
érdekében

Közép-Magyarország
7. Pest Megye
Önkormányzata
8. Vác Város
Önkormányzata

TISZK létrehozása Cegléd

Cegléd, Nagykőrös,

térségében

Nagykáta

Térségi Integrált Szakképző Vác, Gödöllő, Aszód,

355.687.500
360.687.500

Központ létrehozása és
Göd
infrastrukturális feltételeinek
javítása Vác városában

Észak-Alföld
9. Nyíregyháza
TISZK létrehozása
Megyei Jogú Város Nyíregyháza kistérségben
Önkormányzata
10. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza,
Tiszavasvári,
Nagykálló

Térségi Integrált Szakképző Debrecen,
Központ szakképzési
Hajdúböszörmény,
fejlesztési programjának
végrehajtása Debrecenben

360.687.500

360.687.500

Balmazújváros

Dél-Alföld
11. Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskeméti Térségi Integrált Kecskemét,
Szakképző Központ
Kiskunfélegyháza,
létrehozása
Tiszakécske, Örkény

340.687.500

12. Békéscsaba Megyei A Közép-békési Térségi
Békéscsaba, Gyula,
Jogú Város
Integrált Szakképző Központ Békés, Szabadkígyós

345.687.500
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Önkormányzata

létrehozása

Észak-Magyarország
13. Miskolc Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Miskolci Térségi Integrált
Szakképző Központ
(MISZK) kialakítása

Miskolc, Mezőkövesd, 335.687.500
Tiszaújváros

14. Eger Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Térségi Integrált Szakképző Eger
Központ létrehozása- Eger

304.687.500

Az Észak-Pesti Térségi

Budapest

310.687.500

A Belvárosi Térségi Integrált Budapest
Szakképző Központ
létrehozása

315.687.500

Budapest
15. Budapest Főváros
Önkormányzata
16. Budapest Főváros
Önkormányzata

Integrált Szakképző Központ
létrehozása

Forrás: www.szmm.gov.hu
A projektek megvalósítása közben a feltételek többször módosultak, a határidők folyamatosan
tolódtak. Az eredeti elképzeléseknek megfelelően 2008-ra a projektek befejeződnek és az
intézmények önfenntartóvá vállnak. A projektek ugyan befejeződtek, de az önfenntartási
elvárás a legtöbb esetben nem valósult meg. Ráadásul a régi TISZK-e KHT formában jöttek
létre, intézmények együttműködésével. Mára a KHT szervezeti forma is megszűnt, és az
együttműködés helyett erősebb szervezeti formát írt elő a törvény. A kérdést az egyik
székesfehérvári interjúalanyunk ekképp boncolgatja:
A régi TISZK-ek nem társulási formában jöttek létre, hanem egy sokkal lazább
együttműködés keretében, amelynek az lett az eredménye, hogy a képzési irányok
sem lettek egyértelműen, szerződésben rögzítetten megfogalmazva, hanem csak
pongyolán fölvázolták őket, és így egyik iskola sem vette komolyan. Az új TISZK-ek
pedig (alighanem ezt kiküszöbölendő) már társulási formaként kell, hogy
létrejöjjenek (pontosabban szakképzés-szervezési társulásként); ezt a hatékonyabb
együttműködés, a jobb irányíthatóság felé vezető döntő lépésnek szánták az
irányítók. Egyben a jobb finanszírozhatóságot is remélik a kiagyalók; ám szerintem
a centralizáltság ennek épp az ellenkezőjét eredményezi a lassabb reagáló képesség
miatt.
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Az új TISZK lehetővé teszi az iskolák képzőhelyeinek a fejlesztését is. Ez a cél már
a régi TISZK-ben is benne volt, csak valamelyest másképpen. Párhuzamosan két
projekt futott: a 3.2.2-ben a partnerintézmények közül azoknak a képzőhelyeit
lehetett fejleszteni, amelyek a szakmai alapozáshoz kellettek; a csúcstechnológiára
való képzés pedig a képzőközpontban történt, ami pediglen a 4.1.1. része volt.
Most már jobban építenek az iskolák meglevő képzőhelyeire; emiatt kevesebb
pénzt is kapnak az új TISZK-ek a régieknél – így a csúcstechnikák vásárlására is
kevesebb jut. Azonban ez a lehetőség éppen a források koncentrált felhasználása
c. elvet húzza keresztbe”

III.2.12 TISZK és vállalatok, TISZK fenntartása
Napjaink fontos problémája, hogy a vállalatok lassan képtelenek lesznek felvenni szakképzett
munkaerőt – elsősorban fizikai jellegű feladatokra – mert a szakiskolákból,
szakközépiskolákból nem kerül ki elegendő végzett szakember. E probléma megoldására több
törekvés is napvilágot látott. Ilyen a tanulószerződés intézménye, a szakiskolai ösztöndíj, a
felnőttképzés átképző tevékenysége, és ide sorolható bizonyos szempontból a TISZK is.
Ugyanis a TISZK tanácsadó testületében fontos szerepet kapnak a munkaadók képviselői. A
TISZK által indított szakképzések meghatározását pedig az RFKB-k végzik, ahol szintén
többségben vannak a munkaadók képviselői. Tehát a TISZK elvileg vállalati igények
kiszolgálását végzi.
A gazdasággal való szoros együttműködés a feltétele a TISZK működőképességének is,
hiszen e szervezetek általában gazdasági társaságok, melyeknek saját maguknak kell
megteremteniük működésük feltételeit. A fentebb már említett pályázatok csak az indulást
fedezik, a továbbélés feltételeit meg kell teremteni. Tehát a TISZK elvileg szoros kapcsolatot
alakít ki a környező vállalkozásokkal.
A gyakorlat azonban általában nem fedi az elméletet. A gyakorlatban a vállalatok túl nehéz
helyzetben vannak ahhoz, hogy a tanulószerződéses diákokkal ráérjenek foglalkozni. Túl
bonyolult a rendszer bürokráciája ahhoz, hogy a cégek át tudják látni, szabályszerűen tudják a
tanulószerződéseseket foglalkoztatni. Túl bonyolult a jelenlegi gazdasági helyzet ahhoz, hogy
megmondják 4 év múlva milyen szakemberre lesz szükségük.
„Az új TISZK egyik alapelve, hogy a központok munkájába a gazdálkodó
szervezetek is kapcsolódjanak be (egyfelől szakmai szempontból – azaz mire van
igényük; másfelől fenntartási okokból). Ezt a fehérvári önkormányzat úgy értékelte,
hogy az iskoláik így leszakadnának róluk, ezért ebbe nem mentek bele – létrejött
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tehát a szakképzés-szervezési társulás, de fölötte az önkormányzat döntnököl. E
téren az önkormányzat továbbra is hajthatatlan, azaz nem szívesen enged az iskolái
köré más szereplőket.
Mindezt pedig megfejeli még az a tény is, hogy a nagyvállalatok amúgy sem látnak
nagy fantáziát a szakképzés megújításában, azaz tevőlegesen nemigen hajlandóak
benne részt venni.
A kicsi és közepes cégek magatartása e tekintetben jelentősen változott az utóbbi
időben, egyre többen közülük nyitottak a különböző formájú együttműködésre.
Ennek oka mindenekelőtt – a mennyiségi problémákon túl -, hogy túlságosan sok
energiájuk vész el a pályakezdők beillesztésével, egyfelől a technikai képzettségük,
másfelől pedig a munkakultúrájuk is hagy maga után kívánnivalót.
Az is baj, hogy a munkaadók nem járnak el a TISZK-be tanácsot adni, érdeket
egyeztetni, mert nyűg nekik. Vagyis a munkáltatóknak is föl kellene nőniük a
feladathoz, jelenleg ugyanis nem fogják föl, hogy ha nem működnek együtt, akkor
sohasem képeznek számukra megfelelő munkaerőt (lásd a nyári gyakorlat
megszervezésének nehézségei, ami mindenekelőtt a termelésben jelent nehézséget a
megugró selejtszázalék miatt). Szolgáltatásban, fejlesztésben (pl. szerviz) már
valamennyire jobb a helyzet e téren. Látni kell azonban azt is, hogy a termelésben
elsősorban a betanított munka terjedt el, más képzettségű és magasabb
munkakultúrájú szakképzettekkel; a szakmunka meg elsősorban a fejlesztés területén
dominál, ami azonban nem igazán elterjedt ’fehérváron és környékén.”
Sum István (Magyar Posta Zrt) véleménye szerint sem eléggé ismert még ez az új rendszer a
cégek szempontjából:
„A TISZK-ről a mi vállalatunk, vállalatvezetésünk annyit tud, amennyit az
újságok megírnak, illetve amennyit az iskolákon keresztül megtudunk. Csináltam
egy közvélemény-kutatás, megkérdeztem néhány vállalatot, hogy ők mit tudnak a
TISZK-ekről. Egy jelentős részük nem is tudta, hogy mi az, többen ismerték, ők
mondták, hogy az egy új szakképző iskola. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy
jobban kellene a gazdálkodó szervezetek körében ezt az új rendszert
propagálni.”
Jól érzékelteti a rendszer bürokratikus jellegét Sum István következő gondolata:
„Miért csinálhatjuk ezt? Azért csinálhatjuk, mert egy állami tulajdonosunk van,
aki igazándiból konkrétan ezzel az üggyel nem foglalkozik, nem korlátoz
bennünket ebben az ügyben, így a képzés mellett elkötelezett menedzsment
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foglalkoztathat három embert, aki kizárólag ezzel a képzéssel foglalkozik. Ezt
egy magánvállalat nem engedhetné meg. Külföldi tulajdonba került vállalatok
HR-eseivel beszéltem, akik mondták, hogy eltűntek a diákok a vállalattól.
Bezárták a tanműhelyeket, eladták. Miközben én azt mondom, hogy ez a képzés
a legjobb dolog, ha üzleti alapon kellene gondolkodnunk, akkor az derülne ki,
hogy nem kellene a képzést csinálnunk.”
Szintén ide vág egy székesfehérvári szakoktató véleménye:
Számunkra a legégetőbb kérdés az un. régi kabinetrendszer (…) ami
biztosította, a kereskedelmi tanulóinknak a helyét, felszámolták”. „Az új
tulajdonosoknak nem volt érdeke, hogy fenntartsanak oktatókabineteket, és
pusztán így a jó szándékért egy iskolának rendelkezésre bocsássák (ezeket…).
Ma már nem ez a világ megy, hanem az, hogy ezt a helységet átépítjük,
felhasználjuk raktározás céljára”. (A nagy cégek pl. Interspar sok szakképesítés
nélküli dolgozót felvesznek, de őket saját maguk cégen belül kiképzik toborzás
után.)
Nem csak a jelenlegi TISZK II. szervezetekkel van gond. A TISZK I. szervezetek
létrehozásánál szintén kritériumként határozták meg, hogy a pályázati ciklus befejezése után
a TISZK önfenntartó legyen. E problémát veti fel az egyik interjú alanyunk:
„A TISZK nem képes magát eltartani, az a kérdés, hogy mennyire képes
önfenntartó termelési tevékenységet végezni, és mivel a TISZK-eket 2009.
júniusig át kell alakítani, jelenleg azt igyekeznek körüljárni, hogy e téren milyen
irányban induljanak el. Szakképzésszervezési társulássá kellene átalakulnia, ez
lenne a kézenfekvő, mert azt az önkormányzatok hozhatják létre; minden más
forma olyan, hogy egyre több és több partnert kell kötelezően bevonni, köztük
akár gazdálkodó szervezeteket.”

Így a régi TISZK új TISZK-é fog átalakulni. Csakhogy ettől még nem jobb a helyzet. Ugyanis
a rendszer létrehozásakor kifelejtették a működtetés feltételeit. Most szinte minden fenntartó
TISZK-be tömöríti intézményeit. Ez jogszabályban meghatározott elvek alapján jöhet létre.
Az viszont nincs benne egy jogszabályba sem, hogy milyen forrásból biztosít a TISZK
működését. Kézenfekvő megoldás lenne, hogy a befolyt szakképzési pénz egy részéből
fedezzék a szervezet működését. Ez azonban nem lehetséges. Eddig két alkalommal volt a
Parlament előtt erről szóló javaslat, de egyik sem ment át. Akkor viszont nincs más
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megoldás, mint az, hogy a fenntartók együttesen vállalják a szervezet fenntartását. Egy
konkrét TISZK esetében pl. így fogalmazódtak meg a problémák:
Másik kevéssé egyértelmű kérdés, hogy a „TISZK-ben szereplő konzorcium
tagok, akár a fenntartójukat is figyelembe véve, hogyan és milyen arányban
fognak részt venni a működtetés költségeiben”. A TISZK működtetésének egyik
alapkérdése, amely még nincs egyértelműen eldöntve, „hogy a fenntartók
hogyan fognak benne megegyezni, mert vannak benne megyei fenntartású
intézmények, meg városi fenntartású intézmények nem ugyanabban az
arányban.” Az, hogy itt milyen erőviszonyok szerint alakul ki a végső helyzet, ez
egy teljesen nyitott kérdés. A fenntartók között folynak a tárgyalások a működési
költségek elosztásáról.
(székesfehérvári önkormányzat oktatási irodájának munkatársa)

III.2.13 Iskolák közötti együttműködés, TISZK-iskola viszony
A TISZK-rendszer, ha a törvényalkotó céljaiból indulunk ki az iskolák között sokkal
szorosabb együttműködést igényel, mint eddig. Eddig békés egymás mellett élés jellemezte
az iskolák többségét. Előfordult, hogy voltak közös tanáraik, az egyik intézményben volt a
főállása, a másikban óraadó volt. Sokan használták az utazótanár intézményét speciális
pedagógiai feladatok ellátására – elsősorban SNI-s tanulókhoz. Azonban mindenki saját maga
gondoskodott a helyettesítésről, a tanulók gyakorlati képzéséről stb.
Most megváltozott a helyzet. Ha a fenntartók hagyják, a TISZK elvileg képes a pedagógus
helyettesítő rendszer kialakítására, a speciális pedagógiai feladatok elvégzésére stb. Tehát a
centralizálás előnyeit ki lehetne használni. Azonban ezt még szokni kell az iskoláknak.
Szintén új helyzetet teremt az, hogy nem csak egy iskola használ egy gyakorlati képző helyet.
Sőt sok esetben ez a képző hely a jobb esetben város másik oldalán van, rosszabb esetben a
szomszéd városban. Sajnos ennek sincs végig gondolva a megvalósítási része. Míg külföldön
bevett gyakorlat az iskolabusz, nálunk csak kevesen engedhetnek meg maguknak ilyen luxust.
Jól példázza e problémát a következő interjú részlet:
„mivel mi kicsit távol vagyunk Székesfehérvártól, a gyerekek utaztatása, amiben én
problémát látok …A gyerekek utaztatását meg kell oldani, felügyelet nélkül nem
mehetnek így el, és az órarendnél is gondok vannak, mert ugye nekünk valahol be
kell építeni, ha odamegyünk, mert az utazásra, visszaúttal elmegy idő, és az órák
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nem úgy tudnak kapcsolódni, mint itt”. „Ha polgári járattal mennek a gyerekek,
több időt vesz igénybe, jobban időben vagyunk, ha rendelek egy kisbuszt, és úgy
visszük be a gyerekeket. Eddig az a tendencia volt, hogy rendeltünk egy kisbuszt,
bevittük a gyerekeket órakezdésre, haza meg már hazajöttek, a visszaút már nem
gond”. Ideálisan erre az volna a legmegfelelőbb megoldás, ha „lenne a TISZK-nek
egy kisbusza” amit forgó rendszerben lehetne üzemeltetni. Ez arra is jó lenne, „ha
iskolán kívül más helyre is kivihetnék a gyerekeket, üzemekbe, mondjuk a
termelésbe, ahol folyik ez a technológia”. Ezt „megszerveznénk mi, ha volna a
TISZK-nek egy busza”. „Többször beszélgettünk (a TISZK-el) arról, hogy nekünk ez
volna az ideális megoldás”. (Optimálisan egy kisebb buszról van szó: 15 fő
ülőhellyel.)
Ha eljut a tanuló a gyakorlati képző helyre jön a következő probléma: ki tanítsa a gyereket?
Ez nem is olyan egyszerű kérdés. A TISZK laborjaiban, műhelyeiben csúcstechnológia
található, melyet egyrészt nem tud minden szakoktató kezelni, másrészt a berendezés
tulajdonosa (a TISZK) felelősségi okokból nem is szívesen adna át másnak. Tehát a TSIZK
részéről egyértelmű, hogy az ő oktatója fogja az órát tartani. A tanulót küldő iskola részéről
viszont ez nem jó megoldás. Egyrészt ez esetben az iskola szakoktatójának csökken az
óraszáma, lehet, hogy nem is lesz meg a kötelező óraszáma, másrészt pedagógiai szempontból
sem biztos, hogy szerencsés, ha majd minden órán más tanárral találja magát szembe a tanuló.
E problémát feszegeti az egyik fehérvári interjúalanyunk:
„Oktatás a TISZK-ben, az iskola saját oktatóival, ez azért fontos számukra, mert
„itt tanít, tudja, hogy azokkal a gyerekekkel tudok haladni, akiket ismerek. (…) Na
most, ha én elviszem őket egy ilyen órára, ahol más fogja tanítani őket, nem
biztos, hogy hatékony lesz, mert a tanár azért 2-3 év alatt kiismeri a diákokat (…)
másabb, ha egy olyan pedagógus foglalkozik velük, aki ismeri őket.” A
csúcstechnológia bemutatása így szerepel a tanmenetben, bár a kerettanterv nem
biztosít erre elég időt, „vannak kapkodások”. (Hasonlóan a modulképzésre való
átállásnál, túl gyorsnak tartják a változásokat a legtöbb esetben.)
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
Érdekes kérdés az is, hogy a TISZK milyen szakmastruktúrában hoz létre központi gyakorló
helyeket, tanműhelyeket. Jelenleg a rendszer még e tekintetben is kiforratlan. A legtöbb
esetben még nem tudtak komplett szakképzésekre képzőhelyet létrehozni. Erre utal a
következő interjú részlet is:
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„Összességében, a TISZK feladata a nagy szakképző bázisok szerepének átvétele
lenne elvileg. Mi arra számítottuk, hogy látszólag végleges megoldást jelentenek a
TISZK-ek, de ez nem történt meg”. „Megint ott tartunk, hogy egy részét a TISZK
megoldja, de a mi szakmacsoportunkban viszonylag kis szeletét tudja csak”. „Ez
ugyanúgy problémaként fennáll, és az iskolának magának kell megoldást keresni”.
Megoldás lett volna, ha az iskola egy tanboltot kap a TISZK-en belül, vagy annak
támogatásából. „Nekünk ezt a területet abszolút nem oldotta meg”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)

Mivel a TISZK-ek megálmodói sok egyéb mellett a képzés koncentrációját is célul tűzték ki,
ezért lehetséges, hogy egyes környezetekben (Székesfehérvár, Miskolc, Kecskemét) most már
csak egy intézmény fog egy-egy szakmát tanítani. Ez mindenképpen könnyebbé tenné a
központi kommunikációt, a szakmai oktatás tartalmának befolyásolását, egy- egy új szakmai
elem bevezetését.
„Nem tudom, hogy erre volt-e szükség, hogy csúcstechnológiát kellett itt
mindenféleképpen csinálni. Az biztos, hogy jó, hogy vannak bizonyos területek,
amiket összehangolunk, a beiskolázásokat összehangoljuk, bizonyos területeken
együttműködünk, közösen dolgozunk. Például tanulók kezelése, közös
pszichológust alkalmazunk, fejlesztő pedagógust alkalmazunk, közösen szervezünk
továbbképzéseket, nagyon sok olyan dolog van, amit közösen csinálunk.
Nyilvánvalóan megoszlanak a költségek, kevesebbe kerül relatíve egy ilyen dolog,
de egyébként az iskolák megtartották a saját profiljukat, mindenki végzi a saját
munkáját.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
A TISZK-eket a hivatalos szervek kivételével egyelőre mindenki ráerőltetett rossznak
gondolja.
„Én a kezdeti ötletet nagyon jónak tartottam, mert nyilván kell olyan laborokat
létrehozni, amelyek csúcstechnikával felszereltek. Ezek borzalmasan sokba
kerülnek, ezt minden intézmény, sőt egy intézmény sem engedheti meg magának.
És ha azt a labort 80-100%-ban kihasználják, akkor igen, volt értelme. De úgy,
hogy még itt is van nálunk, ha jól tudom 10 labor, és tartozik hozzá 5 miskolci
intézmény mellett Mezőkövesd, Tiszaújváros, a teljes szakképzést nem fogja tudni
ellátni. Szükség van az iskolai laborokra, műhelyekre. Azoknak pedig fejlesztési
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támogatás nem nagyon lesz. Miből fogjuk tudni kicserélgetni akár a számítógépes
hálózatunkat is, ha nem kapunk fejlesztési támogatást.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Nem tartom rossz elképzelésnek azt, hogy a szakközépiskoláknak együtt kell
működni, mi is benne vagyunk a Miskolc térségi integrált szakképző központban,
ez inkább a műszaki szakközépiskolákat tömöríti, de nem kiforrott dolog. Ezt úgy
dobták be, és úgy kezdték el csinálni, hogy nem gondolták végig, hogy mit és
hogyan akarnak.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
„Attól azonban lehet tartani, hogy azok a cégeket, akik eddig csak pénzt adtak,
lehet, hogy egy önkormányzati tisztviselő el tudja őket riasztani. De mi azon
dolgozunk, hogy ez ne így legyen. Már volt olyan negatív hatás, hogy egy
cégcsoport, amely korábban megpályáztatta az intézményeket egy általa kínált
technológia alkalmazására… amelyhez pénzt és eszközöket adna… ez most már
nem jelentkezett. Az iskolának vállalnia kellett a megvalósítást. Így kölcsönösen
jól jártunk.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
„TISZK-ek, tapasztalatlan, nem a szakmát, hanem a menedzsment-szemléletet
képviselő , olykor nagyon fiatal személyzete felszámolja az iskolák korábban
működő kapcsolatait Sok iskola attól tart, hogy az új TISZK-es szabályozásnak
köszönhetően az ő egyéni törekvéseik a vállalati kapcsolatok kiépítésére, annak
minden eredményével együtt (szakképzési hozzájárulás, anyagellátás, stb.)
eltűnnek, mivel azokat egy bürokratikus döntéssel központosítják, és egy másikkal
pedig valamilyen szempont szerint újraosztják. Ez nagyon sok iskolának nem
tetszik. Emiatt sok iskola „lapít”, és nem vallja be, hogy egyik vagy másik
környezetében lévő vállalattal valamilyen együttműködésben áll, mert attól fél,
hogy azt is elveszik tőlük.
De a vállalatok sem szeretik ezt a gyakorlatot, mert ez számukra azt jelenti, hogy
nem az az iskola kapja meg az anyagi támogatásukat, eszközfelajánlásukat,
akiknek ők szánták (pl. mert ők is oda jártak, ott dolgozik egy volt kollégájuk,
stb.). Így pedig már nem is érdekli őket annyira a dolog, és inkább nem adnak
semmit. Sajnos ez a mai magyar helyzet.”
(Egy Budapesti TISZK vezetője)
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2009. szeptember 1-től ráadásul a vállalatoktól nem fogadhatunk el tárgyi támogatást. Eddig
több cég s idehozta a ragasztóit, cementjét, faanyagát, stb.; de innentől kezdve ennek csak az
értékét adhatják át (pénzben) az önkormányzatnak, aki majd elbírálja, hogy abból mit melyik
iskolának adjon.
„2009-ben a jogszabályi változásoknál nem pontosan látjuk, hogyan fogjuk
támogatni például a postai szakképző iskolát abban a régióban, ahol az RFKB
nem emelte be a postai ügyintézőt a támogatandó szakmák közé. A TISZK-nek
adjuk a támogatást, de ez nem fordítható a postai ügyintézőre, így valószínűleg
nem fogunk támogatást adni. Mi továbbra is szeretnénk támogatni a postai
szakképzést a fejlesztési támogatás lehetőségével. Felsőoktatási intézményeknél a
legegyszerűbb a dolog, azokat nyugodtan lehet támogatni. De nyilván nem ez a
célunk, mi azokat szeretnénk támogatni, akik a mi képzéseinket, tehát a postai
képzéseket csinálják, ezeket az iskolákat, és a hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkozó intézményeket szeretnénk továbbra is támogatni. A másik ilyen
ellentmondás, amit mi érzékelünk, hogy ha én tanulószerződést fogok kötni postai
ügyintézőre abban a régióban, ahol ez nem támogatott szakmának minősül, ettől
még a diákot valakinek fel kéne venni, de ilyenre támogatást nem kaphatok. A
szegény iskola, akinek kötelező felvenni, támogatásért nem mehet, tehát nem
tudom, hogy ez majd hogyan fog megvalósulni. Szakképzési törvény szerint, ha
egy tanulóval tanulószerződést kötök, akkor az iskolának fel kell őt venni. A
TISZK-ről a mi vállalatunk, vállalatvezetésünk annyit tud, amennyit az újságok
megírnak, illetve amennyit az iskolákon keresztül megtudunk.”
(budapesti nagyvállalat)
Még nem érzékeljük. Ezt azért mondom, mert ez most szeptembertől van, hogy
nem nekünk jön, hanem a TISZK-be. Van, aki odaadta a pénzt, a MiTISZK-nek,
van, aki kikötötte, hogy csak hozzánk szeretné, most ugye iskolát megjelölni nem
lehet a szerződésben. Van, aki szakmát kötött ki, hogy ő az erősáramú technikus
tárgyi feltételeinek javítására adja, ebből már következik, hogy mire kell azt
fordítani. Mindenféleképpen csak bonyolítani fogják az elszámolását, a
felhasználását.
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
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III.2.14 Következtetések
Az új szabályozási keretek által finanszírozási eszközökkel kikényszerített illetve a
fejlesztési pályázatok által ösztönzött tiszkesedéssel elvileg egy vadonatúj szakképzési
rendszer lépett működésbe. Legalábbis azokban a vonatkozásokban, amelyek a városi
illetve megyei önkormányzatok által fenntartott intézmények működéshez
nélkülözhetetlenek. Érthető, hogy az önkormányzatok megijedtek attól, hogy a törvény
alapján intézményeik a továbbiakban nem juthatnak a szakképzési hozzájáruláshoz,
érthető, hogy az egyes intézmények vezetői még ennél is nagyobb ijedelembe estek, s
beláthatjuk azt is, hogy az „első körös” pályázati kiírásokban vonzó-ösztönző
„pénzszerzési lehetőséget” láttak intézményeik fejlesztésére.
Az általunk felkeresett TISZK-ek többségében elkészített „visszaemlékezések”
egyértelműen mutatják, hogy a pályázást latolgató intézmények „könnyedén” siklottak át
a pályázat szervezetfejlesztési feltételein s valójában a szakképzés infrastruktúrájának
fejlesztés ragadta meg a fantáziájukat. Azért is így történt, mert a pályázat egy-egy
csúcstechnológia beruházást befogadó központi létesítmény létrehozását írta elő legalább
1 milliárd forint értékben, amely korábban soha nem látott méretű összeg volt. Ráadásul a
pályázat ezzel „meghatározta”, hogy területileg is csak koncentráltan lehet felhasználni a
beruházásra fordítandó összeget, amely, természetszerűleg, az érintett városokban egy-egy
erős, minimálisan helyi szinten jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező intézményt
„választott ki. ( A pályázatban felkínált konzorciumi forma ugyan laza volt, mégis egyegy olyan erős intézmény kezébe kerültek a döntések, amelyek akár a második körös,
úgynevezett holland modelljének megvalósítására is alkalmasak lettek volna.
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A beruházást illetően valójában ez is történt: a fenntartó eldöntötte, hogy melyik
intézményre telepíti a központi műhelyt, s ezzel ez az intézmény vette kezébe a pályázati
lehetőséget, szervezte össze az többi intézményt. Az általunk ismert példákban a
beszervezett intézmények ekkor még nem látták, hogy a tiszkesedés, finanszírozási
okokból elkerülhetetlen. A főpályázónak tehát olyan pályázatot kellett csinálnia, amely a
partnereket is ösztönzi, legalább a pályázat aláírására. Ez általában meg is történt.
A másodi körben a szerveződés már bizonyos szempontból egyszerűbb volt, mert addigra
az új finanszírozási szabályok kényszerítő ereje ismertté vált. Egyszerűbb volt azért is,
mert a pályázat nem írta elő kötelezően a központi műhely létrehozását, sőt nem is
vállalta, hogy minden szervezetfejlesztési pályázatot nyert intézmény, ill. TISZK
hozzájuthat az infrastruktúra fejlesztéshez szükséges forrásokhoz. Ekkor már
egyértelműen a szakképzési hozzájárulást megszerezhetősége mozgatta a TISZK-be lépő
intézményeket. A második szerveződési periódusban az RFKB-k finanszírozás, működés,
szakmaszerkezet szempontjából majdan meghatározó szerepe marad valamelyest
homályban a pályázók előtt.
Kutatásunkat nem volt módunk kiterjeszteni arra a folyamatra, amely az első és második
kör között a törvény illetve rendeletalkotás terén lezajlott. Így csak feltételezzük, hogy a
TISZK alkotás modelljeinek száma fokozatosan bővül azáltal, hogy egyes jelentősebb
érdekérvényesítő képességű megyei vagy városi önkormányzatok, felmérve saját
területükön jellemző érdekviszonyokat önálló javaslatokat tettek, és annak érvényt
szereztek.
Közismert, hogy az önkormányzatok az elmúlt két évtizedben - nyilván vannak kivételek
is- nemigen törődtek azzal, hogy a területükön működő szakképző intézmények milyen
szakmaszerkezetben oktatnak. Vagyis kevéssé törődtek azzal a szemponttal, hogy a
területükön működő szakképző intézmények feladata a térségi munkaerőigény kielégítése
lenne. Sokkal fontosabb volt számukra – ha már a képzésről van szó, hogy viszonylag jó
iskolákban biztosítsák a helyi közép és felső osztályok számára az egyetemek és főiskolák
elérését szolgáló középiskolai képzést.
A helyi munkaerőpiaci igényekkel szembeni érzéketlenséggel szemben nagyon is
érdekelte az önkormányzatokat az intézmények fenntartási költségei. Megjegyezzük, hogy
a szakiskolai képzés a legdrágább. Ezzel kapcsolatban viszonylag kényelmes pozíciót
alakítottak ki az önkormányzatok: az iskoláknak, illetve az igazgatóknak nagy önállóságot
adtak a képzési szerkezet alakításában, az iskola működtetésében s ezért „cserébe”
elvárták az iskoláktól, hogy vegyék tudomásul az önkormányzat aktuális (mindig
korlátozott) finanszírozási képességét. Ennek az lett a következménye, hogy az
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intézmények önálló lábra álltak, céljaik és energiáik függvényében a helyi-, térségi
munkaerőpiaci kapcsolataik révén növelték bevételeiket. Ezek forrási között a szakképzési
hozzájárulás, a vállalatok által átadott anyagok, eszközök, a vállaltoktól kapott
megrendelések álltak. A megrendeléseket, illetve különféle munka-csere akciókat a
gyakorlati képzés keretein belül teljesítették. Mindez az intézmény, lehetőleg zavartalan
és változatlan fenntartása érdekében tették.
A szakképző intézmények önfenntartását szolgálta az a stratégia is – az önkormányzatok
ebbe se szóltak bele – amiként a gyakorlati képzési normatíváért körömszakadtukig
küzdöttek, egyesek teszik ezt a mai napig. Erejüket nem az önkormányzat, hanem a
központi kormányzat nyirbálta meg a gyakorlati normatíva átalakításával és a
tanulószerződések bevezetésével, amely a tanulói érdeket állítja szembe az intézményi
érdekkel.
Az önkormányzatok és a szakképző intézmények közötti „megállapodás” résztét képezte
az is, hogy az intézmények a gyakorlati képzéshez szükséges fejlesztési forrásról, s
nagyobbrészt az anyag és más kapcsolódó működési költségekről is maguk
gondoskodnak. Vagyis az önkormányzatok még attól is elzárkóztak, hogy az intézmények
pályázati önrészeit finanszírozzák. Így az intézmények saját bevételből, a szakképzési
hozzájárulásból és a munkavállalásból fedezték a decentralizált KA, vagy más
pályázatokon való részvétel esetleg 10-20 százalékot kitevő önrészeit. Így épültek fel a
számítógép termek és jött létre a gyakorlati oktatáshoz szükséges gép-berendezés és
szerszámpark.
„Egyébként” az intézmény, különösen az igazgató presztízse is a beruházások,
beszerzések sikerére épült. Az élet, de még inkább e működési mód fintora, hogy a tiszkes
pályázatokon való részvételt is ugyanez az „önépítő”, önfenntartási motívum vezette.
Pedig ez már annak az új működési módnak a része, amelyet a kormányzat az intézményi
önállóságot feláldozva a pénzeszközök hatékony, nem szétaprózódott felhasználása, a
koordinált működési mód kereteinek megteremtése, és nem utolsó sorban a munkaerőpiaci
elvárások érvényesítése érdekében kialakított.
Tehát a szakképzés új, fentiekben leírt rendszere semmissé tette az önkormányzatok és az
intézmények között kölcsönös megértésen alapuló működésmódot. Azonban fel kell
tennünk azt a kérdést, hogy létrejött-e új rendszer, olyan, amely a működési és fejlesztési
források koncentrált felhasználása mellett, a munkaerőpiaci igényekhez igazodva, jól
felkészült, begyakorlott szakmunkásokat és technikusokat küldhet majd a
munkaerőpiacra? E kérdéscsoporton belül kell vizsgálnunk azt is, hogy az új keretek
között becsatornázódhat-e a modern technikai eljárások, az új anyagok, berendezések
ismerete, felhasználásának bizonyos szintű begyakorlása a képzési programokba?
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A képzési rendszer kikényszerített koncentrációja a kialakult, többé-kevésbé nyugalmi
állapotban lévő helyi érdekrendszert zavarja meg: olyan új helyzetet teremt, amelyhez a
helyi elit, csak küzdelmek, konfliktusok árán tud alkalmazkodni.
Ráadásul a felkínált rendszer - igaz, a kompetenciák elosztása okán- nem kínál megoldást.
Pontosabban ugyan tág, szabad teret nyit a megoldásoknak, de még ötletekkel sem segíti
a szereplőket, hogy azokat megoldja. Pedig, ha megtette volna, vagy ezután megtenné,
akkor mérsékelhetné a helyi konfliktusokat, megelőzhetné, hogy a TISZK pályázati
forrásokat számottevő eredmény nélkül költsék el.
A kutatás során kialakult véleményünk szerint a szakképzés új rendszere elvileg alkalmas
keret magának a szakképzés modernizálására, de nem elegendő. Egyrészt azért, mert
olyan feladatokat ( mint amelyek a szakmunkásképzés presztízs vesztessége, vagy az
általános iskolából többé-kevésbé írástudatlanul kikerülő tanulócsoportok felzárkóztatása)
nem lehet képes megoldani, másrészt mert nem jelöl ki a fenntartók számára egy közép-,
és hosszútávon követhető utat az építkezésre. Más szavakkal: nem elegendő a célok
megvalósításához új törvényeket és rendeleteket hozni, hanem a valószínűsíthető
érdekviszonyok figyelembe vételével az „A” állapotból „B” állapotba vezető úton
segédkezni is kell.

III.2.15 A megoldandó problémák
Az általános iskolai képzés
eredményességének növelése, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű rétegek
gyerekeire

SZMM-OM-ÖTM
együttműködést
igényel

Az általános iskolások műszaki-technikai
s környezetismeretének és kultúrájának

SZMM-OM-ÖTM
együttműködést

fejlesztése, szakkörök működtetése

igényel

A térségi vállalatok nyitottságának,
megismerhetőségének javítása, valamint

Kamarai
erőfeszít5éseket

foglalkoztatási kultúrájának
konszolidálása

igényel

Az általános iskolai tanárok
munkaerőpiaci ismereteinek kialakítása,

Kamara, +
szaképzőp
intézmények

előítéleteinek csökkentése
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A szakképző intézmények és az általános
iskolák közötti kapcsolatok javítása
(nemcsak toborzási céllal

TISZK
menedzsment
szervezet, és
tagiskolák

A szakképzés bevezetése a 9-10
osztályokba

SZMM-ÖTM

A TISZK modellek szűkítése –a holland
modell elfogadásának segítése

NSZFI

Egyértelműen tisztázni a TISZK

NSZFI

tagintézmények közötti munkamegosztást
a gyakorlati képzésben, s ezzel a
szakmánként megteremteni a hosszútávon
fejlesztendő központi tanműhelyek
alapjait
Az egyes iskolák vállalati kapcsolatainak
megmentése és fejlesztése a finanszírozási
és eszközátadási gyakorlat fenntartása,

TISZK
menedzsment
szervezet, és

bővítése

tagiskolák

III.2.16 A változás, átalakulás segítésének lehetséges módjai
Interjúalanyainkkal együtt súlyos problémát látunk abban, hogy a TISZK pályázatok
szervezetfejlesztési komponense nem a TISZK fenntartandó szervezetének kialakítására
szolgál, hanem csupán olyan projektszervezetként működik, amely a elsődleges feladata a
projekt adminisztráció. Ez „biztosítja”, hogy a projekt befejeztével a szervezet leépüljön.
Ez a megoldás ellenkezik a program eredeti logikájával, amely az iskolák menedzsment és
szellemi kapacitásait szeretné koncentrálni, a hatékonyabb és eredményesebb működés
érdekében.
Internetes kutatásunk során több jó példát is találtunk a TISZK szervezet felépítésre.
(megjegyezzük, hogy ennek személyi forrása, nagyobb részt nyílván a tagiskolák
megfelelő felkészültségű szakemberei)
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•
Oktatásszervezés, oktatói, órarendi adatbázis működtetése, utazó tanárok
és diákok szervezése
•
Felnőttképzés szervezése
•
Tanuló nyilvántartási és nyomon követési rendszer működtetése
•
Oktatói/ szakoktatói munkaközösségek ( szakmai, módszertani –
anyagok, oktatási segéd anyagok gyűjtése, adatbázisának működtetése ) / Az
ilyen anyagok kidolgozását elsődlegesen központi feladatnak tekintjük/
•
Vállalati kapcsolattartás: szerződéskötés, adományok fogadása, gyakorló
helyek nyilvántartása, tanulószerződések kezelése, gyakorlaton lévő diákok
látogatásának lebonyolítása
•
Iskola pszichológusi, szociológusi -, pedagógusi szolgálat működtetése
•
Fejlesztés, beruházás, pályázatírás
A gyakorlati képzés mélyebb vizsgálata arra mutatott rá, hogy a képzés műszaki, technikai
feltételei a különböző iskolák, azonos szakmacsoportjaiban erősen különböznek egymástól. A
rendelkezésre álló anyagok, szerszámok, gépekben tapasztalható különbségeket súlyosbítják
az alkalmazott oktatási módszerek különbözőségei. E különbségek elsősorban az egyes
intézmények által sikeresen, vagy kevésbé sikeresen működtetett vállalati kapcsolatokon, az
igazgatók és szakoktatók kapcsolat teremtő képességén és állhatatosságán, valamint szakmai
lépéstartó képességén múlik, illetve múlt mindaddig, amíg a a TISZKEK kialakítására, és a
szakképzési hozzájárulás felhasználására vonatkozó új szabályozása nem lépett életbe.
Eddig „csak” az volt a probléma, hogy a különféle intézmények – egyébként eltérő
munkaerőpiaci környezeti adottságok közepette- erőfeszítéseik eltérő eredményessége mellett,
nagyon különböző színvonalú gyakorlati képzést voltak képesek megvalósítani. A
munkaerőpiaci környezetbe kihelyezett tanulók is rendkívül különböző technikai-technológiai
szinttel ismerkedhettek meg. Mindez már önmagában is óriási problémát okozott. A kérdés az
volt, miként lehet egységes színvonalú, a technikai-technológiai fejlődéssel lépést tartó
képzést biztosítani.
E vizsgálatnál egyértelműen érvényes volt az a kiinduló válasz, amely szerint a probléma nem
válaszolható meg a központi programok, az SZVK-k pontosításával, módosításával,
kiegészítésével, mert a rendszer működtetésének eddigi logikája csak a képzéssel szemben
támasztott követelmények szempontjából nevezhető központosítottnak, a megvalósítás
kényszerű szabadsága mellett. A megvalósítás - mondhatnánk - organikusan alakult. Minden
intézmény olyan eszközökkel, anyagokkal oktatott, amelyet képes volt megvásárolni,
megszerezni, ajándékba kapni, munkacserével megszerezni, stb.

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

110

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Ezek a problémák a jövőben is fönnmaradnak, enyhítésükre az első fejezet végén tettünk
néhány javaslatot. Azonban most, az új szabályozási környezetében újabb, megválaszolatlan
kérdések merültek fel. A TISZKEK létrejöttének bemutatásával ezeket próbáltuk megragadni.
A probléma tehát a finanszírozás kérdése a pénzügyi és naturális-csere kapcsolatok
koncentrációja, a tagiskolák önépítő autonómiájának korlátozása mellett. És itt mégcsak az
alapműködés biztosításáról van szó. Nyilvánvaló, hogy a z új anyagok eszközök, technológiák
beemelésének tudásbéli, és fizikai feltételeinek megteremtése csak ezután következik. Miként
lehet az egyes iskolák kapcsolatrendszerét átmenteni a TISZK-be? Ez a kérdés, amelyre
elvileg a holland modell ad választ: a fentiekben felsorolt funkciók megvalósításával. A
probléma megoldása azonban nem ilyen egyszerű mert a megfelelő –elvileg a
legracionálisabb és legökonomusabb központosított szervezet kialakítása, a II. TISZK
programmal ellentétben, az intézményi önállóság teljes felszámolásával jár, amellyel
szemben, nemcsak az intézmények ellenállása várható, hanem a helyi társadalomból is
nyerhet ez az ellenállás erős támogatást. Ugyanis az intézményi autonómia gyengítése
egyúttal valóságos vesztességekkel is jár: annak az iskolai szervezeti kultúrának a
megtépázásával, amely végül is képes volt - ugyan nem kielégítő, de nem is elhanyagolható
vállalati kapcsolatok kiépítésére és működtetésére, saját tanműhelyek pályázati úton való
felépítésére, és nem utolsó sorban az oktatási légkör megteremtésére. A másik, a megcélzott
oldalon viszonyt nem áll a minden igényt kielégítő központi tanműhely, nem megoldott a
helyi tanműhelyek további fenntartásának és fejlesztésének kérdése, és különösen
megoldatlan az a hiteles, elhivatott központi szervezet, amely az egyes iskolák igazgatóitól és
vezető stábjaitól át tudja venni a feltételek biztosításának feladatait. Nyilvánvalóan
kidolgozatlan a szervezeti átalakulás folyamata, nincs is rá idő, nyomát sem tapasztaltuk
annak, hogy a szereplők elfogadnák, megértenék az új szabályozás mögött meghúzódó rejtett
tervet, mégha racionális is.
A szakképzés valójában nagyon összetett tevékenység. Jogszabályok tengerében kell
eligazodni, iskolai szervezeteket kell működtetni, oktatási, pedagógiai és menedzsment
tapasztalatokat kell felhalmozni, és mindezek révén olyan a helyi társadalomban elismert
pozíciókat kell kiépíteni, amelyek segítségével támogatást lehet nyerni az intézmény
működtetéséhez és fenntartásához. Mindezeket egyszerre kellene áttelepíteni a TISZK
központba, mert nincs idő, nincs középtávú tervezés, nincs beazonosítva az elérhető cél, ne
egyértelmű a cél megvalósításával járó nyereség, nem világos, hogy kik és miért lennének a
változtatás pozitív vívői stb. Általában nincsen szakértelem a változtatáshoz, de kultúrája
sincs a mi környezetünkben a változtatásnak.
Szomorúan állapítjuk meg, hogy a fentiekkel szemben mély kultúrája és gyakorlata van az
elvileg jó, de kivitelezésében megtervezetlen célok megtorpedózásának, a csendes
ellenállásnak, a demagóg tiltakozásnak, a racionális tervek felemésztésének, semmissé
tételének.
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Mivel az átalakítás vesztese csakis maga a szakképzés lehet, ezért szükségesnek látjuk az
átalakulás folyamatának megtervezését, és szakmai, pénzügyi támogatását.

III.3 PÁRHUZAMOS ESETTANULMÁNYOK: A SZAKKÉPZÉS GAZDASÁGI,
ÁGAZATI, TECHNIKAI, SZAKMASZERKEZETI KÖRNYEZETE

III.3.1 A szakképzés gazdasági, ágazati, technikai, szakmaszerkezeti környezete
Jelen fejezet, tanulmány célja, hogy leírja azt a gazdasági-, társadalmi-, technikai-; és ennek
hatásaként kialakult munkaerőpiaci-szakmaszerkezeti környezetet, amelyben a szakképzés
megvalósul, amely a szakképzés „produktumát” igényli, amely – legalább elvileg, illetőleg a
racionális elvárások szerint – meghatározza a foglalkoztatás ágazati és szakmaszerkezetét, s
mindezen keresztül befolyásolja a környezet közép és felsőfokú képzési szerkezetét, a
képzések tartalmát.
E befolyásolás elvileg sokrétű üzeneteken, oktatási intézmények és vállalatok közötti
kapcsolatokon, a környezet döntéshozó elitjének feladatértelmezésén, belátásán, céljain (is)
múlik, amellett, hogy a képzési szerkezetet más struktúrák is meghatározzák. E struktúrák
között vannak a képző intézmények működését szabályozó rendszerek, a rendszerek keretei
között működő szervezetek, érdekcsoportok, személyek, valamint maga a lakosság illetve a
képzők kínálatát elfogadó befolyásoló, vagy egyenesen el nem fogadó igénybevevők:
többnyire az iskolaköteles, vagy azon már túl lévő fiatal generáció. Természetesen
megjelenik a felnőtt társadalom is, illetve a vállalatok a maguk igényeivel.
Fontos tisztázni, hogy miként értelmezzük a környezet fogalmát. Elsődlegesen földrajzi,
társadalmi, technikai-kulturális, gazdasági-szerkezeti és jóléti összefüggések azok, amelyek
szempontjából kísérletet kell tennünk a környezet körülírására ahhoz, hogy megértsük:
mindezek a jellemzők miként alakítják mindazt, ami a képzéssel összefüggésbe hozható: az
intézmények által képviselt értékektől, céloktól egészen az egyének törekvéseikig.
Kutatásunk számára három jellegében különböző várost - és környezetét választottuk. Ezek
Székesfehérvár, Kecskemét, és Miskolc. A három város és környezete mutat hasonlóságokat,
de talán ennél lényegesebbek a közöttük lévő különbségek.
Hasonlóságaik elsősorban környezetükben, térségükben betöltött azonos szerepükből
adódnak: mindegyik – történelmi – megyeközpont, bár a megyei funkciók a rendszerváltás
után jelentősen megcsappantak, koordinatív szerepük mégis fontos a települések
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

112

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
igazgatásában, területfejlesztésében, az oktatás-, az egészségügy-, a szociális ellátás, a
közlekedés, a közegészségügy, a társadalombiztosítás, az adóügyek és még számos más „ügy”
szervezésében, lebonyolításában.
E megyeközpontok, egyben térségükben város-, illetve kistérségi központi szerepet is
betöltenek. Így – minimum – térségük foglalkoztatási- oktatási-, kereskedelmi-, kulturális-,
egészségügyi központjai is, amelyekhez szervesen kapcsolódnak közlekedés-központi
szerepeik.
Mindezek a – legalább egy évszázada betöltött – szerepek a vállalkozásokra kifejtett
vonzerejüket is magyarázzák. Így e közszolgálati és a piaci szerepek együttesen alapozzák
meg a város szűkebb térségében, a megyeközpont tágabb olykor a megyén is regionális
szinten érvényesülő foglalkoztatási központi szerepét.
Témánk szempontjából mindennek kulcsfontossága van: a közszolgálatok és a piaci gazdasági
szereplők mennyisége határozza meg a város/megyeközpont foglalkoztatásban betöltött
szerepét, s e szolgáltatások illetve gazdasági tevékenységek profilja pedig közvetlenül hat
foglalkoztatottak szakmaszerkezetére, arra, amelyet nagyrészt éppen e központokban folyó
közép-, és felsőfokú szakképzés van hivatva létrehozni.
(1 ábra)
Foglalkoztatottak száma ágazat szerint kistérségenként

Közszolgáltatások

Vegyes lakossági
és vállalati
szolgáltatás
Kereskedelem,
szolgáltatás

Konjunktúra követő
iparágak

Székesfehérvári kistérség

Felszálló ágban
(ipar)

Kecskeméti kistérség
Miskolci kistérség

Leszálló ágban
(ipar)
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Mondandónkat kistérségi, megyei, egyes esetekben regionális adatokkal fogjuk
alátámasztani. A középszintű képzés és a középfokú képzés révén munkába álló szakképzett
munkaerő vonatkozásában a kistérségi szintet tartjuk a legmegfelelőbbnek, ugyanis a
kistérséggel lehet legjobban megközelíteni mind a képzési-, mind a munkaerőpiacot. Igaz a
tárgyalt városok vonzereje távolabbra is kiterjed.
A diagram egyelőre csak a kistérségi gazdasági-ágazati szerkezettel mutatja be a
foglalkoztatást. A szakmaszerkezetről, és ezen belül az általunk vizsgált szakmákról később
szólunk.

III.3.2 A vizsgált városok és térségük ipara, ill. ennek a foglalkoztatásban betöltött
szerepe
A munkaerő iránti igényt a vizsgált terület gazdasági-foglalkoztatási szerkezete határozza
meg. A képzett (és képzetlen) munkaerő iránti szükségletet a megfelelően megválasztott
területi határok között elhelyezkedő ágazati foglalkoztatási szerkezet határozza meg. Bár
nehéz törvényszerűségeket, belső logikát találni a szerkezet leírásához, kevés a szakmai
előzmény is, néhány alapvető összefüggés bizonyosan megragadható. Vizsgálódásunk
középpontjában a térségi foglalkoztató képesség, a tevékenységszerkezet áll. Az e fejezetben
bemutatott vizsgálattal a megyék, ezen belül a kistérségek munkaerőpiaci igényeit alapvetően
meghatározó gazdasági-foglalkoztatási struktúrákat kívánjuk megragadni..
A szerkezeti áttekintéshez az alábbi kategóriarendszert alakítottuk ki:
•
•
•
•
•
•

leszálló ágban, ill. munkaerő kibocsátó iparágak: élelmiszeripar, ruházati és bőripar,
textilipar, faipar, mezőgazdaság,
felszálló ágban lévő iparágak: kohászat fémfeldolgozás, műszeriparelektrotechnikai-, és gépipari
konjunktúrakövető iparágak: építőipar, építőanyag ipar, nyomdaipar, ingatlanügyek,
szállítás-, raktározás
lakossági kereskedelem és lakossági szolgáltatás,
vegyes lakossági és vállalati szolgáltatások: gazdasági szolgáltatások, és K+F
szolgáltatások, pénzügyi és biztosítási tevékenység
közszolgáltatások: köz-, és általános igazgatás, oktatás, egészségügy és szociális
szolgáltatások, közüzemek, kultúra, sport, szórakoztatás.

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

114

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
E kategóriarendszerrel utalunk azokra a viszonyokra is, amelyek az egyes ágazatok
foglalkoztató képességét és így a szakképzett munkaerő iránti igényeit is meghatározzák. A
leszálló és felszálló ágban lévő iparágak megkülönböztetésével utalunk az adott ágazat hazai,
illetve nemzetközi gazdasági és foglalkoztatási pozíciójára, amely bizonyos mértékig
független az időszakosan változó konjunkturális viszonyoktól.
Közismert, hogy „leszálló ágban lévő” kategória alá sorolt ágazatok Magyarországon is
fokozatosan veszítik el versenyképességüket a távol-keleti olcsó árudömpinggel szemben, s
ennek következtében még a hazai alacsony bérek mellett sem képesek gazdaságosan termelni.
Az a tapasztalat, hogy ezen iparágak csupán a legmagasabb minőségű exkluzív keresletre
tudnak - kis szériákban - versenyképes terméket előállítani. A leépülés mellett az a sajátos
helyzet áll elő, hogy a ruházati és cipőiparban az alacsony bérkínálat miatt látszólagos
munkaerőhiány keletkezik. Látszólagos, mert ténylegesen nincsen hiány sem a fehér-, sem a
kékgalléros szakemberekből, csak nem vállalják a munkát a ténylegesen kínált bérért. Itt
jegyezzük meg, hogy ennek ellenére a varrónőképzés töretlenül folyik mind az
iskolarendszerű mind a felnőttképzés keretében.
A mezőgazdaságban a rendszerváltás utáni első évtizedben sok tízezer munkahely szűnt meg,
a második évtizedben azonban már fokozatosan láthatóvá válik új szerveződési módja. Még a
nagyobb gazdaságok középpontjában is tulajdonos-gazdálkodó családok állnak, a vállalat,
vállalkozás családi-bizalmi alapon működteti a munkahelyeket, s ezen belül különösen a
többrétű szakértelmet igénylő munkahelyeket. Az állandó alkalmazottak számát
minimalizálják, a munkacsúcsokra alkalmi munkásokat alkalmaznak. A mezőgazdaság –
legalábbis a foglalkoztatás tekintetében – létszámkibocsátó. Alig támaszt az iskolarendszerű
szakképzéssel szemben igényeket, viszont az uniós szabályozás következtében, valószínűleg
átmenetileg, nagyobb számban küld „tanulókat” a felnőttképzésbe.
A felszálló ágban lévő, kedvező gazdasági pozíciójú ágazatok közé tartozik a
fémfeldolgozás, amely magába foglalja a kohászatot is, a fémkohászatot (például Miskolcon)
a finom (pl. alumínium) és más színesfém ötvözetek gyártásával. Székesfehérváron az
alumíniumgyártásnak és az erre épülő feldolgozásnak, Miskolcon a szürke fémgyártásnak
vannak hagyományai. A tulajdonképpeni fémfeldolgozás, jellemzően a fémszerkezetgyártás,
fém kötőelemek és alkatrészek gyártása, felületkezelése valamint a különféle tartályok
gyártása, minden térségben megtalálható.
A fémfeldolgozás és a gépgyártás között igen halvány a választóvonal: az alkatrészgyártás a
fémfeldolgozáshoz, az alkatrészekből összeállított gép - természetszerűleg - a gépgyártáshoz
tartozik, ez utóbbi tevékenységbe soroljuk a szerszámgyártást, járműgyártást, és az
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autógyártást is. Székesfehérvár, Kecskemét üzemeinek jelentős, a miskolci üzemek kisebb
része tartozik ebbe a körbe.
A két ágazatot a szakmák azonossága, közelisége is összeköti: a fémfeldolgozás - ma már abszolút hiányszakmája a kovács szakma. Ide tartoznak a lemezlakatos és hegesztő szakmák.
A két ágazat között átmenetet képeznek a géplakatosok és forgácsolók. Egyértelműen a
gépgyártáshoz tartoznak a CNC esztergályos, illetve CNC megmunkáló gépkezelő, valamint
a szerszámkészítő szakmák.
A két ágazat szürke és fehérgalléros képzettségek terén sem válik el egymástól,
gépésztechnikusok, gépgyártás technológusok, mechatronikai műszerészek gépész- villamos
és mechatronikai mérnökök dolgoznak e területeken, igaz megfelelő specializációkkal: a
kohászati, szerkezeti, alkatrészgyártási, járműgyártási stb. területekre.
E kategóriarendszerben a műszeripari és elektrotechnikai ipari tevékenységet együtt
kezeljük. Így a mechanikus és digitális műszerek, szórakoztatóelektronikai alkatrészek és
végtermékek gyártása kerül egy csoportba. Jellemző szakmáik a mechanikai műszerész, a
villanyszerelő, az elektrotechnikus, s újabban a mechatronikus.
E kategória megnevezésével utalunk a kategóriát alkotó ágazatok kedvező világgazdasági
pozícióira, s ebből következően viszonylag stabil, foglalkoztató képességére. A
multinacionális vállalatok jelentős része sűrűsödik e csoportba. Ebből a munkahelyekért folyó
verseny nemzetköziesedése is következik. Sokan gondolják, hogy ez instabillá teszi a
foglalkoztatást. Ehelyütt, az igényelt szakmaszerkezetet is érintő változásokra való gyors
reagálás kényszerét emeljük ki.
Szakképzés-, és foglalkoztatás-stratégiai szempontból arra érdemes koncentrálni, hogy miként
lehet hiteles humánerőforrás-fejlesztési beavatkozásokkal megalapozott gazdaságfejlesztési
akciókkal elérni e globalizált vállalatok olyan termékszerkezet-váltását, amely megerősíti a
globális vállalatok hazai telephelyeinek stabilitását, beágyazottságát. Ma a válság idején,
amely súlyosan érinti az autóipart, illetve gép és elektrotechnikai beszállítóit, valamint a
szórakoztató elektronikai ipart , már azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy milyen gazdasági
és képzési feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy az érintett vállalatok képesek legyenek
termékszerkezet váltásra.
Ma már általánosan elfogadott fejlesztésstratégiai gondolat a magas szintű mérnöki (K+F)
tudás iránti igény felkeltése, igaz a mérnöki szakmák iránti érdeklődés gyengesége miatt ma
még nem tekinthető megalapozottnak ez a stratégia. Ugyanakkor sajnos nem ismerünk olyan,
a multinacionális vállalatok „megkötésére” irányuló gazdaságfejlesztési stratégiát, amely a
tömegesen alkalmazott egyszerű betanított munkára építő tömegtermeléssel szemben más,
nagyobb szakértelmet igénylő termékek gyártására ösztönözne. Ugyanis a betanított munkára
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épülő tömegtermeléssel bizonyosan nem leszünk tartósan versenyképesek az olcsóbb, távolkeleti munkaerővel szemben.
A gazdaságfejlesztési-és szakképzés fejlesztési politika közös feladata lehetne a megfelelő
irányok megtalálása. Egyetlen pozitív, iránymutató példát említhetünk itt: a tömegtermelés
növekvő igényt támaszt a szintén felszálló ágban lévő iparágak csoportjába tartozó
szerszámkészítéssel szemben. A szerszámkészítés feladata egyszerre igényli a magas szinten
képzett szakmunkás, technikus és mérnök munkáját. Kétségtelen, hogy a szerszámkészítés
kisebb üzemeket igényel, nem ad munkát ezrével betanított munkásoknak, viszont
versenytársai nem a távol-keleten, hanem a magasabb költségszinten dolgozó nyugat-európai
országokban vannak. Esélyeink így nem lennének rosszak. Hasonló pozíciók lennének
kiépíthetők az egyedi, ill. kisszériás gép és berendezés tervezés-gyártás területén, amely ma
már magába foglalja a gépipari, elektrotechnikai és informatikai tudásokat.
A konjunktúrát követő iparágak körébe soroltuk a legerősebben konjunktúrafüggő
ágazatokat. Ez a függőség a lakossági-, közületi-, és vállalati beruházásokra terjed ki. Ide
tartozik a vállalati és lakossági igényeket egyaránt kiszolgáló építő- és építőanyag ipar, a
vállalatok működésének alapfeltételeit megteremtő szállítás- és raktározási-logisztikai ipar, a
nagyobbrészt marketingtevékenységhez kapcsolódó nyomdaipar, valamint az ingatlanok
fenntartását szolgáló tevékenységek.
Nem véletlen - leszámítva az építőanyag-ipart - hogy ezen ágazatok vállalkozásai általában
kicsik, ez ugyanis az alkalmazkodás egyik eszköze a viszonylag gyakran változó
viszonyokhoz. A kicsi vállalkozások egyúttal specializálódtak is. Egyesek az alapozás és
szerkezetépítés, mások a gépészet különböző ágaival (villany-, víz-, gáz-, klímaszerelés)
megint mások a burkolás, festés-mázolás épületasztalos munkákat végzik. Az alkalmazkodás
sajátos eszköze az alkalmi, és fekete foglalkoztatás.
Az elmúlt évtizedben ezek az ágazatok többé-kevésbé követték a felszálló ágban lévő
ágazatokban végbement, talán robbanásszerűnek is nevezhető technikai-technológiai
fejlődést. A piac a vállalati beruházásokkal foglalkozó építőipartól egyre hatékonyabb
munkavégzést követelt meg, amely csak modern technológiák alkalmazásával vált lehetővé.
Az épületek gépészeti szempontból egyre bonyolultabbá váltak, új alkatrészek, anyagok,
műszerek, berendezések százainak beépítése vált szükségessé, s megjelent bennük a
gépészeti berendezések már csak informatikai vezérléssel megoldható összehangolásának
igénye is. A szállítás és a logisztika - a vállalatok „just in time” követelményei miattinformatikai rendszerekkel támogatott üzemszerű tevékenységgé vált.
Az építőipar e fejlődés következtében kettészakadt. Az új, elsősorban vállalati beruházások
által kikövetelt technikai-szakmai követelményeknek a hagyományos - elsősorban lakossági
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piacra dolgozó - vállalkozások nem tudtak megfelelni. Így a vállalkozások két köre alakult ki.
Az egyik a hagyományos, de nem túlzottan magas technológiai követelményeket támasztó
komplex tevékenységet végez, a másik, magas hatékonysági követelmények mellett egy-egy
olyan részfeladatra specializálódott, mint mélyépítés; szigetelés; szerkezetépítés; különféle
gépészeti munkák; úgynevezett befejező munkák; kommunikációs hálózatépítés; légtechnika;
világítástechnika stb.
A vállalkozások mindkét körére a kicsiny (mikro) méret jellemző, ez biztosítja a gyors
alkalmazkodóképességet. A vállalkozások két csoportja azonban eltérő szervezetifeladatmegoldó rendszerbe szerveződik. A lakossági igényeket, elődlegesen hagyományos
technológiák alkalmazásával kielégítő vállalkozások önmaguk szervezik tevékenységeiket.
Így az ehhez szükséges tudásnak is a vállalkozáson belül kell elhelyezkednie. Ezzel szemben
a legkülönfélébb modern építészeti-gépészeti technológiai megoldásokat egybefoglaló
építmények létrehozása önálló, a tényleges kivitelezői munkától független műszaki és
gazdasági szakértelmet magukba sűrítő fővállalkozások kezébe került, amelyek egy-egy
tevékenységre specializált mikrovállalkozás leszerződtetésével oldják meg a feladatot. E
dualitás ellentmondásos helyzetbe hozza a szakképzést is, hiszen egyszerre kell a
hagyományos építőipari és épületgépészeti, valamint a legmodernebb, az új anyagokat
technológiákat alkalmazó szakmát megtanítani .
Lakossági kereskedelem és szolgáltatások szervezeti kereteiben szinte nap, mint nap
észleljük e tevékenység koncentrációját jelző változásokat: a szuper- és hipermarketek
térnyerését, s ezzel együtt a kereskedelmi szakmák tartalmának átalakulását, és leértékelődést.
Valóban a nagy, üzletláncokat kialakító, többségében multinacionális vállalatok erős központi
irányítás, központosított árubeszerzés, szállítás, és humán erőforrás-politika gyakorlásával
működnek. Azaz viszonylag kevés személy - jelentős logisztikai-, készlet nyilvántartási,
gazdasági- informatikai támogatás mellett - lát el kereskedő szakmai tevékenységet, s az
értékesítés – mégha közvetve sokan is foglalkoznak vele, elszemélytelenedik, üzemszerűvé
válik. Közismert, hogy e nagyvállalatoknál kialakított eladói, áruföltöltői, pénztárosi
munkakörökben rendkívül magas a fluktuáció - éppen e munkakörök beszűkítése,
mechanikussá és monotonná válása, illetve az ezeket a jellemzőket kialakító-kikényszerítő
vállalati kultúrák miatt.
Ugyanakkor a látszat mégis csal valamelyest, mivel a kereskedelmi és szolgáltatóipari
vállalkozások közel 95 százaléka kis, néhány személyes, többnyire a családtagok
részvételével működtetett vállalkozás. E mikroszervezetek ugyan komplex feladatot adnak
foglalkoztatottjaiknak, de esetleges, hogy az önfoglalkoztató/alkalmazottak rendelkeznek-e
szakirányú végzettséggel. Egyértelmű, hogy a nagyszervezetek üzleti folyamatokat irányító és
megvalósító részlegei közép- és felsőfokú végzettségű szakembereket igényelnek, azonban
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relatíve keveset. A tevékenységek többségét szakképzetlen, néhány napos, esetleg hetes
betanuláson átesett kereskedelmi végzettséggel nem rendelkező munkaerővel végeztetik.
Miközben a kis és nagy üzleti szervezetekben, ugyan eltérő okokból, de leértékelődik, illetve
átalakul a kereskedői szakma, nem ez történik az ugyanezen kategóriába sorolt vendéglátással
és javító szerelő szolgáltatásokkal. A vendéglátóipari szakmák „hagyományőrzőek”, ezt a
szolgáltató és a vendég közötti viszony változatlansága biztosítja. Még a vendéglős, a
vállalkozói szakmában sem tapasztalható radikális változás. A működtetés a viszonylag
kicsiny méret miatt kevés új szakmai elemmel képes bővülni.
A hagyományos értelemben vett javító-szerelő szolgáltatások napjainkra jelentősen
beszűkültek és tartalmukban átalakultak. Köztük számos szolgáltatás lényegében megszűnt, a
fogyasztói magatartások átalakulása miatt. Mások – pl. a legtömegesebben jelenlévő
autójavítás - jelentősen átalakult. A gyártók által meghatározott, standardizált - márkákhoz
kötött – diagnosztikai-javítási eljárások alkalmazása vált uralkodóvá. Az alkatrészek
részegységek javítása helyébe, azok időszakonkénti, leggyakrabban preventív cseréje lépett.
Ez a szakma elméleti és gyakorlati tartalmát is átalakította.
Általában elmondható, hogy a javító-szakma önállósága megszűnőfélben van, s ehelyett az
építő-szerelő tevékenység kerül előtérbe. E szakma sikeres gyakorlása megköveteli a gyors
lépéstartást az új alkatrészekkel, működési módokkal ill. rendszerekkel. Különösen erős,
szinte napi fejlődési-tanulási kényszer alatt állnak a gépészeti és elektrotechnikai szakmák.
Először – a három térség és Budapest adatai alapján- a közös jellemzőket érdemes kiemelni.
A közszolgáltatások általában a 25-30 százalék körül foglalkoztatnak, . Ennél csak valamivel
kisebb a szerepe a kereskedelemnek és a lakossági szolgáltatásnak. Az adatközlések általában
nem különböztetik meg ezen utóbbi kategóriát a vegyes lakossági és vállalati
szolgáltatásoktól. Mi ezt azért tartottuk szükségesnek, mert az általunk „Vegyes”-nek nevezett
szolgáltatás nagyobbrészt szellemi, kisebb részt szakipari szolgáltatásokat foglal magába,
amíg a kereskedelem –szolgáltatás kategóriában a szolgáltatás úgynevezett személyi
szolgáltatás (fodrász, manikűr stb) Az egyik férfi, a másik női szakmákat, az egyik nagyon
népszerű, a másik többnyire hiányszakmákat foglal magába.
A lakossági kereskedelem és a szolgáltatások megkülönböztetése azért is fontos, mert ezáltal
közelebb kerülünk annak a gazdasági tevékenységcsoportnak a behatárolásához, amely
tevékenység a vállalati szférához kapcsolódik, annak beszállítója, illetve felkészültsége
alkalmassá teheti a beszállítói pozíció elnyerésére is.
Általában igaz, minél gyengébb egy térség(megye) jövedelemtermelő képessége, annál
magasabb a közszolgáltatások szerepe a foglalkoztatásban. Természetesen Budapest magas
közszolgálati foglalkoztató képességét nem szegénysége, hanem fővárosi pozíciója
magyarázza. Így Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc a sorrend, ami megegyezik a
jövedelemtermelés (GDP) sorrendjével is. A közszolgáltatások magas arányának, amit a
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miskolci kistérségben is látunk a diagramon, több magyarázata is lehet. Az egyik a
rendszerváltást követő gazdasági- társadalmi átalakulás lefolyására vezethető vissza. E
térségben, de ez jellemző az egész régióra is, a szocialista gazdaság összeomlása igen gyors
volt, - a kedvezőtlen gazdasági szerkezet, és a KGST gazdasági kapcsolatok magas szerepe
miatt. Ugyanakkor a piacképes, megújulásra, új termelési és kereskedelmi orientációra képes
iparágak szinte teljesen hiányoztak. Ezzel függ össze, hogy az összeomlásnál érintett,
munkanélküliséggel fenyegetett társadalmi csoportok csak pillanatnyi társadalmi pozíciójuk
felhasználásával lehettek képesek a munkanélküliség ellen védekezni. Így a miskolci
szocialista ipar felső és középszintű vezetői számára két út kínálkozott: vagy pozícióik révén
„helyet csinálnak maguknak” a költségvetés által finanszírozott közszolgáltatásokban, vagy erre is vannak jelentős példák- olyan vállalkozásokat alapítanak, amelyek a politikai-,
társadalmi okokból csak fokozatosan leépülő válságiparok számára való beszállítással
teremtik újra–látszólag piacgazdaság-konform gazdasági-társadalmi pozicióikat.
A másik út a válság, a növekvő munkanélküliség „természetéből” fakadt: a régió válsága
megkövetelte a szociális intézményrendszer kiterjedésének, foglalkoztatotti létszámának
növelését. A leépülő vállalatok átváltható pozícióival rendelkező, fehérgalléros alkalmazottai
helyi társadalmi kapcsolataik révén elérték, hogy elfoglalhassák az újközszolgálati pozíciókat.
Ehhez hasonló mértékben sem Székesfehérváron, sem Kecskeméten nem zajlott le ilyen
folyamat. Ugyan mindkét megyeközponti városban jelentős volt a transzformációs válság, a
vállalati vezetés és a közigazgatás között nem volt a miskolciéhoz hasonlóan szoros a
kapcsolat. A vállalatok szakmai felső és középvezetése inkább hitt abban, hogy gépészeti,
elektrotechnika, élelmiszeripari vállalataik megtalálhatják az utat az immáron KGST által
nem védett piacgazdasághoz, a privatizáció révén. Így is történt.
Sajnos, ellentétben a székesfehérvári- és kecskeméti kistérség gazdaságával, a miskolci
kistérség gazdasági szerkezete, és saját valamint a vonzáskörzetébe tartozó kistérségek
gazdaságának teljesítőképessége még ma sem érte el azt a szintet, amely lehetővé tenné a
közszolgáltatási ágazat foglalkoztatásban betöltött szerepének csökkenését. Ezt támasztják alá
adataink is.
Korábban említettük, hogy az ipar (feldolgozó ipar) felszálló és leszálló ágba sorolása
elsősorban az adott iparág globális és hazai piaci pozíciót van hivatva kifejezni. Ebből
azonban nem következik az, hogy minden egyes vállalat – melyekkel például a vizsgált
térségekben találkozunk- „emelkedik” vagy éppen „hanyatlik” Inkább igaz ez a ruházati-és
cipő iparra, de az egyes vállalatok tekintetében a gazdasági teljesítmény igen vegyes képet
mutat az édesiparban és az élelmiszer feldolgozásban. A három város mindegyikében van
élelmiszer feldolgozás, Kecskeméten, mint alföldi városban ennek korábban különös
jelentősége volt, de a másik két városban is megtalálhatók egyrészt a hatékonyan működő
multinacionális kézben lévő édes-, és élelmiszeripari vállalatok, másrészt a helyi piacra
termelő mikró vállalatok. Az azonban egységesen igaz a leszálló ágban lévő iparági
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vállalatokra, hogy igen kevéssé vonzó, alacsony bért fizető, főként női, szakképzettséget nem
igénylő betanított munkát alkalmaznak a gépesítettség magas foka mellett.
A Székesfehérvári- (25 –8 %), Kecskeméti -(13-14%) , Miskolci- (9- 7% ) Budapesti- (5-4%)
kistérségek felszálló és leszálló ágazataiba tartozó vállalkozások foglalkoztatásban betöltött
szerepét a zárójelben megjelenített százalékos arányok jelzik.
Érdemes figyelni az úgynevezett vegyes lakossági vállalati szolgáltatások szerepére, a három,
ill. négy térség foglalkoztatási- ágazati szerkezetében. Láthatjuk, hogy Budapesten és
Székesfehérváron kiemelkedően magas e kategória foglalkoztatásban betöltött aránya, 14-18
százalékkal, és, amely sem a Kecskeméti-, sem a Miskolci kistérségben nem éri el a 10
százalékot. Nem kétséges, hogy a vállalatokat és a lakosságot megcélzó pénzügyi, biztosítási
szolgáltatások valamint a vállalati tevékenységekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
foglalkoztató képessége szoros összefüggésben van egyrészt a térség jövedelemtermelő
képességével, a fizetőképes kereslettel, másrészt a vállalatok szakmai szolgáltatások iránti
igényeivel. Budapest és Székesfehérvár vállalkozásai már figyelemreméltó nagyságú
szolgáltatások iránti igénnyel lépnek fel, amely nem mondható el a másik két térségre.
A fel és leszálló ágazatok mellett, a konjunktúrakövető ágazatok azok, amelyek a
legjelentősebb igényeket támasztják a középfokú szakképzettségű munkavállalókkal szemben.
Budapesttől, mint speciális szerkezetű térségtől eltekintve azt mondhatjuk: Minél fejlettebb
egy térség gazdasági szerkezete, minél stabilabb a foglalkoztató képessége, annál
alacsonyabb az érintett ágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepe, bár nem kétségbe
vonható, hogy az építőipar, valamint a logisztika iránti kereslet együtt jár a térségi gazdaságok
prosperálásával. Erre az ellentmondásra az e tevékenységet folytató vállalkozások
méretszerkezete ad magyarázatot: minél fejlettebb egy térség, annál kevésbé elaprózódott az
építőipari és szállítási szolgáltatási ágazat , vagyis annál nagyobb, hatékonyabban működő
vállalkozások szolgálják ki a keresletet. Minél gyengébb egy-egy térség –gazdasági
értelemben, annál szélesebb a foglalkoztatási biztonságot nyújtani nem képes, pici
vállalkozásokban tevékenykedő önfoglalkoztató építőipari , szállítási vállalkozói réteg.
Kutatásunk egyik kiinduló megközelítése szerint a szakképzés technológiai fejlődéssel való
lépéstartásának megvalósíthatósága nem függetleníthető a térség
• gazdasági-foglakoztatási szerkezetétől
• szakmaszerkezetétől
• az alkalmazott technológiák, munkaszervezési eljárások, szokásszerű termelésiszolgáltatási megoldásoktól
• a munkamegosztásban kialakult tudás-feladat szerkezettől
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•

•

a munkakörök/ feladatok / munkavégzők termelő szervezeteken belüli és a helyi
társadalomban, valamint a társadalom egészében kialakult megbecsültségétől,
presztízsétől
valamint ez utóbbinak a tanulókat, potenciális munkavállalókra és a fiatalok esetében
szüleikre gyakorolt vonzó vagy taszító hatásaitól.

A fentiekben felsorolt, sokrétű összefüggések mind-mind annak a térnek a jellemzői,
amelyekben az emberek pályát választanak, megélhetésüket és megbecsültségüket keresve
dolgoznak, tanulmányaik és munkájuk révén elköteleződnek tevékenységük, szakmájuk
mellett, nyitottá válnak felkelti érdeklődésüket a szakmáikat érintő technológiai fejlődés.
Maguk a szakképző intézmények, az oktatók is érintettek mindebben. Törekszenek vagy sem
a lépéstartásra. Megvannak-e, kiküzdik-e a feltételeket ahhoz, hogy megismerkedjenek az új
dolgokkal, anyagokkal, technológiai megoldásokkal? És képesekké válnak-e azok
adaptálására, beemelésére a képzésbe.
A sok kérdés, probléma leírásánál mindenképpen tisztáznunk kell – a statisztikai megközelítés
okán is- a térségi kiterjedést. Annál is inkább, mert térségeket hasonlítunk össze.
Hol van az a határ, ameddig egy ipari – termelési – szolgáltatási központ, mint amilyenek
Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc (Budapestről valószínűleg ebben az összefüggésben
nem is lehet beszélni) kiterjed?
A gazdasági válság előtt úgy láttuk, hogy ez a határ tulajdonképpen ott húzható meg, ahol egy
másik foglalkoztatási központ hatókörét eléri. A székesfehérvári szakmai-technológia
koncentráció keleten Dunaújvárosiba ütközik, vele határos. Nyugaton, egészen közel a
veszprémi koncentráció állja útját, annak ellenére, hogy bizonyos átjárások is tapasztalhatóak.
Délen nem ütközik korlátba, viszont a távolsággal együtt a vonzerő csökken. Saját maga is
határt szab a vonzerőnek. E határ ott van, ahonnan már nem lehet bejárni, túl sok időt, vagy
pénzt igényel, illetve ahonnan maguknak a vállalatoknak nem éri meg már a dolgozók
útiköltségét megtéríteni. Északon a budapesti koncentráció állja útját, miközben, főként a
diplomás munkaerő vonatkozásában igen jelentős az átjárás is. A vonzás kölcsönös, bár
Budapest javára billen.
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A helyben foglalkozatottak aránya a kistérségek foglalkoztatott
lakosságában 2005/2001
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A helyben foglalkoza tottak aránya a kistérsé gek foglalkoztatott lakos ságában
2005/2001
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Székesfehérvár, illetve kistérsége, a móri és a dunaújvárosi foglalkozató központok mellett –
összehasonlítva a három megyét, a legerősebb foglalkozatási központi szereppel bír, mintegy
20 százalékkal haladja meg a kistérség „helyben lakó és dolgozó” lakosságát.
Bács megye településszerkezete jelentősen eltér Fejér megyéjétől, s ezért szinte
összehasonlíthatatlan. Ugyanis mezővárosi szerkezetről van szó, ahol a városok „eleve”
koncentrálták a lakosságot, körülöttük csak kisebb települések tanyabokrok vannak.
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Ebből is következik, hogy Kecskemét környezetére kifejtett vonzereje gyengébb. Az alföldön
a bejárás ismert fogalom, de az „átjárás”, más mezővárosba tradicionálisan ismeretlen, ha nem
idénymunkáról van szó. Kecskeméten ma nincs olyan nagyüzem, amely más mezővárosokból
toborozna. Valószínűleg a Mercedes lesz majd az első.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország legnagyobb megyéje, több foglalkoztatási
központtal. Ráadásul északon trianoni határokkal, amelyek a rendszerváltás óta a bejárás
szempontjából jobban érzékelhetők, mint korábban. Miskolc ugyanis elveszítette azt a
foglalkoztatói erejét, amelyet korábban képviselt, s a politika sem finanszírozta tovább azt a
szerepét, hogy munkát adjon a távolabb élőknek. Ugyan hagyományosan a mezőkövesdi,
encsi-, edelényi-, szikszói kistérségek munkaképes lakosságának foglalkoztatása hárulna rá,
azonban erre már nem képes, mert nincs elegendő nagyvállalat, amely igényelné a munkaerőt,
és vállalná is az utazási költségeket, melyek egyébként nem férnek bele a nem túl magas
bérekbe.
A helyben foglalkozatottak aránya a kistérségek foglalkoztatott
lakosságában 2005/2001
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160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

3K Consens Iroda

A Miskolci térségnek kisebb mértékben Edelény, bizonyos átjárással Kazincbarcika,
Sárospatak szab határt és teljesen elkülönül tőle a tiszaújvárosi foglalkoztatási-technológiai
koncentráció.
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Ez a helyzet nagyon megnehezíti az összehasonlítást. Kazincbarcika, Tiszaújváros egy-egy
vegyipari központ, vagyis a miskolci szakmai-technológiai karaktertől eltérő térségek. A
többi, amelyre vonzerőt gyakorol, még meggyengült foglalkozatói állapotában is jelentős
mértékben (120%) vagy bányaközpontok voltak-, s ebből következően a bányászathoz tartozó
fém és gépipari javító szerelési kultúrát őrizhette meg, miután a bányászat teljesen leépült. A
többi térségben (főként a Miskolctól északra elhelyezkedő kistérségekről van szó) korábban
elsősorban a Tsz-ek és melléküzemágaik adtak munkát a dolgozóknak, építőipari és
mezőgazdasági gépészeti feladatokat a férfiaknak, s élelmiszer ipari-, és ruhaipari feladatokat
a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató nőknek.

III.3.3 A három város és kistérségének gazdasági- technológiai szerkezete, különös
tekintettel a vizsgált szakmák ágazataira
Miskolc-Diósgyőr ipara a 19. század közepén, harmadik harmadában, Székesfehérváré a 20.
században, a II. világháborút megelőzően, a kecskeméti ipar pedig –az élelmiszer feldolgozás
korábbra visszanyúló hagyományaitól eltekintve az 1960-80-as évek között jött létre.
A rendszerváltást követően Székesfehérváron ismerték fel legelőszőr, hogy a szocialista
piacok elveszítése ellenére, a fehérvári ipari eszköz-és munkaerő, a kialakult munkakultúra, a
meglévő munkaerő szakmai összetétele, a termelő tevékenységekhez kapcsolódó képzési
intézményrendszer olyan befektetővonzásra alkalmas potenciál, amelyet okos, pro aktív
befektetővonzás, befektető letelepítő tevékenységgel viszonylag gyorsan meg lehet állítani a
politikai és gazdasági rendszerváltásból következő gazdasági-, foglalkoztatási- süllyedéssel
járó válságot. A város különböző pontjain létrehozott ipari parkokkal alkalmas területeket
kínáltak a befektetőknek. Ennek eredményeként a következő ipari parkok jöttek létre: Alba
Ipari Zóna, Déli Ipari Park, Ikarus IP., Sóstó I.P. Videoton I.P Visteon Innovációs Park,
amelyek egyrészt magukba foglalják Székesfehérvár korábbi meghatározó vállalatainak
privatizációjával létrejött megújult vállalatokat a gépipar, a színes fémkohászat, az
elektronikai cikkek gyártása, és a hagyományos gépgyártás, szerszámgyártás területeiről,
helyet adtak a betelepült multinacionális vállalatoknak részben a fent felsorolt ágazatokban,
részben az újként megjelenő szórakoztató elektronikai, elektromos autóalkatrész
gyártásoknak, valamint az alumínium feldolgozásra berendezkedett szintén autóipari és
építőipari gyártóknak.
Kecskemét, gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város
lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt a város
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történelmileg kialakult szerkezetét lényegében megőrző, nagy arányú lakás- és közintézmény
építkezésekkel. A város jelen - és jövőbeni fejlődését az 1989-90-es évektől a társadalmi gazdasági változások adta lehetőséget kihasználó és Kecskemét adottságait felmérő belföldi,
és külföldi tőke megjelenése és a gazdasági életben meghatározó szerepe biztosítja. A korábbi
élelmiszer feldolgozásra épült monolit gazdasági szerkezet felbomlott, az élelmiszeripar a
privatizáció révén megújult, s emellett olyan multinacionális befektetők megjelenésével, mint
a ThyssenKrupp, Knorr-Bremse, Phoenix Mecano, és mások új gépipari, elektrotechnikai,
műanyagipari, csomagolóipari cégek kezdték meg tevékenységeiket.
Amíg Székesfehérvár ipara, részben a korábban is működő ipar új pályára állításával és a
zöldmezős beruházásokkal már 1995 után a fejlődés növekedés pályájára állt, addig ez a
folyamat Kecskeméten - bár a talpra állás jelei korábban is megmutatkoztak - csak a 90 es
évek végére érte el a „kritikus” tömeget.
Miskolc-Diósgyőr, és térségének új növekedési pályára állása máig nem történt meg
megnyugtatóan. Tény, hogy a külföldi, illetve multinacionális tőke csak a 90-es évek végén
jelent meg a Bosch kéziszerszámgyártó ágazatának letelepedésével, de ez esetben alig
érvényesült az a privatizációs folyamatok elemzése révén „felfedezett” szabály, miszerint a
tőke újabb tőkét vonz. Az elemzők csak találgatják, Miskolc késedelménekmegkésettségének okait. Ezt részben az autópálya késői megépítésével magyarázzák, részben
a térség kedvezőtlen regionális elhelyezkedésével, valamint a befektetők fogadására való
felkészülés hiányával, amely valószínűsíthetően szorosan összefügg azzal az immáron közel
két évtizede tartó, más lehetséges fejlesztési irányokat kizáró kísérlettel, hogy az egykoron
jobb napokat megélt kohászatot megmentsék.
Tény, hogy csak az elmúlt évben kezdtek ipari parkot építeni, amely legalább a
tőkevonzáshoz szükséges modern infrastruktúrát biztosította volna.
Székesfehérvár

és

Kecskemét

kistérségének gazdasági-foglalkoztatási szerkezete
diverzifikált, kiegyensúlyozottnak tekinthető, mindkét térség betölti városi, megyeközponti
funkciójából eredő foglalkoztató – központi szerepét. Miskolc gazdasági szerkezete, miután a
kohászat a rendszerváltáskori 15.000 ezres létszáma napjainkra 1000 főre süllyedt, szintén
nem tűnik monolitsága miatt veszélyesnek, azonban foglalkoztatási központi szerepét csak a
közszolgáltatásbeli foglalkoztatás a másik két városnál magasabb arányával tölti be.
A kecskeméti kistérségben 71 000, a székesfehérvári kistérségben 81 000, s végül miskolci
kistérségben 108 000 ember dolgozott 2005-ben.
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A diagram a kisebbtől a nagyobb felé haladva az óramutató járása szerint olvasandó

A fenti diagramokon a három várost magába foglaló megyék foglalkoztatóinak adatait
mutatjuk be. A megye mindhárom esetben jóval tágabb földrajzi terület, mint a vizsgált
városok munkaerő-vonzás körzetei, de ugyanakkor a városokat magába foglaló kistérség
túlzottan szűk lenne ahhoz, hogy ezzel a szakképző intézmények vonzáskörzeteit írjuk le.
A diagramok ugyan igen lényeges méretkülönbségeket mutatnak a három megye között,
mégis először azt kell hangsúlyoznunk, hogy általánosan ismert közös jelenséget
tapasztalunk. Magyarországon a foglalkoztatók több mint kilencven százaléka mikró
vállalkozás, illetve – a közszolgálati munkahelyek esetében- mikró foglalkoztató. Tekintettel
arra, hogy adataink nem székhely-, hanem telephelyi adatok, így a bemutatott méretszerkezet
egyúttal a technológiai - munkaszervezet méretét is mutatja. Mondandónk szempontjából
most ennek van kulcsfontossága. A foglalkoztatók mérete behatárolja az alkalmazott
technológia, feladatmegoldás kereteit. A méret megmutatja annak a munkaszervezetnek a
jellegét, amelyhez a munkavégzőnek, a munkavállalónak alkalmazkodnia kell, amelyben
szakmai tevékenységét a munka szervezettség nagyon eltérő keretei között kifejtheti.
Mindhárom megyére igaz, hogy a mikró vállalkozások, az összes foglalkoztatók több, mint 90
százalékát teszik ki, azonban ez a csoport csupán a munkavállalók egyharmad körüli részét
foglalkoztatja. A fennmaradó 10 százalék ad munkát a munkavállalók kétharmadának.
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A foglalkoztatottak megoszlása a foglalkoztatók méretkategóriái szerint a megyékben
9
és
keveseb
20-49 50-249 250 fő és
b
10-19 fő fő
fő
felette Összesen
Fejér
Bács
BAZ
Budapest

30,1
37,1
29,1
34,9

8,9
11,3
8,5
8,9

A foglalkoztatottak
kistérségekben

megoszlása

12,0
13,5
11,9
10,0
a

18,3
24,6
25,6
17,0

foglalkoztatók

30,8
13,5
25,0
29,1

100 % 170 ezer fő
100 % 180 ezer fő
100 %230 ezer fő
100 % 1 077 ezer fő

méretkategóriái

szerint

a

9
és
keveseb
20-49 50-249 250 fő és
b
10-19 fő fő
fő
felette Összesen
Székesfehérvári kistérség 27,6
Kecskeméti
35,2
Miskolci
29,5

8,6
10,4
7,9

10,4
11,8
10,1

17,6
24,4
21,7

35,9
18,1
30,8

100% 81 ezer fő
100 % 71 ezer fő
100 % 108 ezer fő

Emellett azt is fontos tudni, hogy az országos szinten valamivel több, mint 700 000
vállalkozás/foglalkoztató, amely 2005-ös adataink szerint mintegy 808 000 telephelyen
működik, egyben közel 700 000 olyan tulajdonos munkavállalót, azaz önfoglalkoztatót jelent,
akik túlnyomó többsége maga is dolgozik és az esetek szintén túlnyomó többségében kék
vagy fehérgalléros szakképzettséggel rendelkezik. Ezt figyelembe véve a munkavégzők 15-17
százalékáról mondhatjuk, hogy olyan önfoglalkoztatók, akik hozzávetőleg fele része
(országosan 320-350 ezer szakember) egyszemélyes vállalkozást vezet és csak a fennmaradó
másik felének van alkalmazottja.
Mint említettük, a munkaszervezetek mérete az alkalmazott technológia- feladatmegoldás és a
munkaszervezetek által kialakított munkavégzési mód között szoros összefüggés van.
Minél kisebb egy vállalkozás, illetve munkaszervezet, annál önállóbban alkalmazott
komplex tudást várnak el a munkavégzőktől. Minél nagyobb egy vállalkozásfeladatmegoldó szervezet, a munkavégzés módja annál kötöttebb, annál több eleme van
standardizálva, illetve annál több elemének megvalósítására alkalmaznak célgépeket, illetve
szerelő-gyártó „szalagokat”.
Ráadásul a kis munkaszervezetek általában a tulajdonos vezetése és aktív munkája mellett
működnek, amely egyúttal azt is jelenti, hogy a szakértelem-személyes elemekkel,
elvárásokkal párosul, amelyeket a vezető meg is követel az alkalmazottaktól. Nehéz általános
megállapítást tenni, hogy az igényelt szakértelem milyen vállalkozási/ telephelyi
munkaszervezeti méretnél válik el a munkavégzés módjára vonatkozó személyes – így
óhatatlanul is valamelyest önkényes elvárásoktól Megfigyeléseink szerint mégis azt
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mondhatjuk, hogy az 50 főnél több alkalmazottal rendelkező munkaszervezetekben ez az
elvárás már kevéssé érvényesül.
A szakmunkásként, avagy technológusi végzettséggel dolgozók jelentős része nem termelő
szervezetekben tevékenykedik, hanem - ha a szakmáját gyakorolja- karbantartóként
üzemfenntartóként működik a termelő szervezetek munkájának alapfeltételeit megteremtve,
avagy közszolgálati szervezetek működését támogatva, vagy a lakossági szolgáltatásban
tevékenykedik leggyakrabban egyedül vagy másodmagával. Vagyis nemcsak a kis-, hanem a
nagyobb szervezetekben is találhatunk olyan szakembereket, akik feladatmegoldásának módja
nem standardizált, komplex szaktudást és nagyfokú önállóságot igényel.
Amikor a pályakezdő szakmunkásokkal és technikusokkal szemben támasztott
követelmények iránt érdeklődünk a foglalkoztatóknál, különösen azoknál, akik a fent leírt
munkaszervezetekbe keresnek dolgozókat, akkor leggyakrabban azt halljuk, hogy elsősorban
nem azt várják el a pályakezdőtől, hogy e komplex szaktudással rendelkezzen (mert azt majd
megtanulja menet közben – mondják), hanem olyanokat, akik képesek elfogadni a
munkaszervezet rendjét, szokásait (a személyes elemeit), valamint tudnak, szeretnek dolgozni
– azaz motiváltak) és képesek tanulni, a feladatot megérteni: rajzból, leírásokból/könyvből.
Az általunk vizsgált szakmákban a nagy munkaszervezetek általában termelő szervezetek,
amelyek kidolgozott, sztandardizált technológiákat alkalmaznak, igen gyakran szerelő illetve
gyártósorok „diktálják” a feladat végrehajtást. A munkafolyamat „részekre szabdalt”, igaz az
a személy számít jó munkásnak, aki több részfeladatot is el tud látni, illetve képes viszonylag
gyorsan begyakorolni. Ez esetben egészen mások az elvárások: itt az ismétlési-betanulási
képesség, az utasítások, munkavégzési módok betartásának fegyelme, a monotónia tűrés, a
megbízható munkába járás- a legfontosabb követelmények. Maga a technológia úgy van
„kitalálva”, hogy annak megtanulásához ne legyen szükség szakképzettségre. Mégis általában
szakmunkásokat, vagy érettségizetteket alkalmaznak, mivel a felsorolt tulajdonságok, igen
ritkán fordulnak elő a szakképzetlenek körében.
A munkavállalók alkalmazása terén tapasztalt ezen sajátosság nehéz és ellentmondásos
körülményeket teremt a szakképzés számára. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szakképzés nem
csupán a szakmai tudások és „fogások” átadására irányul, már csak azért sem, mert olyan
életkori szakaszban történik, amelyben a tanulók önnön azonosságukat keresik –olykor a
felnőttek számára nehezen viselhető módon.
A szakképzés egy társadalmi - termelési-feladatmegoldási normarendszer átadásán keresztül,
ennek keretei között folyik, ebben jelennek meg a tudások és a fogások iránti igények.
Ugyanis ez a keret „ad magyarázatot” a tanulóknak arra, hogy miért is kell így vagy úgy
dolgozniuk. Ezt a normarendszert a kisipar, illetve a szolgáltató ipar teremtette meg, illetve
élteti. Az ellentmondás abban van, hogy a munkaerőpiacon ugyan a mikró vállalkozások
vannak többségben, mégis a nagyvállalati munkaerőpiac, az ott folyó tevékenység a
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legismertebb, és –tegyük hozzá- a tanulók többsége számára a legkevésbé vonzó. Mert nem
tűrik a monotóniát, nem szeretik az utasítások-kényszere alatti cselekvést-amelyet a kisipari
termelő légkört képviselő iskola csak erősít.
Sőt, ha tanulmányunk központi kérdése, az „új alkatrészek, technológiák gépek
megjelenítésének” oldaláról vizsgáljuk a kérdést, akkor még további ellentmondásokra is
bukkanunk. Az általunk vizsgált szakmákban, az elektronikában, a gépészetben és az
épületgépészetben az új működési elvek, és gyakorlati megoldások a kisipari- a javító szerelő
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kreativitást eredményezi. A tanulók azonban csak ritkán látják a
munkaerőpiacon e tudások alkalmazhatóságával szembeni igényeket – ezzel szemben a
nagyiparra jellemző – számukra nem túlzottan vonzó elvárások lebegnek a szemük előtt.
Az ipar, a termelés szerveződésének alapelve, hogy a nagy, főként multinacionális vállalatok,
csak a szorosabban vett termék előállítással foglalkoznak, s a termelés feltételeinek
megteremtéséhez, szerszámok és karbantartási, illetve építési feladatok ellátásához kisebb
vállalatokból álló beszállítói kört szerveznek. Mindhárom térségben megfigyelhető ez a
folyamat, azonban nem arányos mértékben. Legerősebb a székesfehérvári térségben, középső
pozíciót foglal el a kecskeméti térség, s leggyengébb, mivel a multinacionális nagyvállalatok
jelenléte is a leggyengébb a miskolci kistérségben.
Megfigyelhető - a kisebb vállalatok fokozatosan egyre több és nagyobb szakértelmet igénylő
feladatokat látnak el a nagy, végtermékgyártó vállalatok megbízásából. Egyértelműen ilyen a
szerszámgyártás, de ilyen a részegységek – magas színvonalú, speciális tapasztalatokat
igénylő – fejlesztése is, avagy a tömeggyártáshoz szükséges célgépek-berendezések (és azok
informatikai vezérlésének) kifejlesztése is.
A nagy-, közepes-, és kisvállalkozások közötti munkamegosztás meghatározó közgazdasági,
és kapcsolódó technológiai-munkaszervezési összefüggéseken nyugszik: a lényegében egyegy központból irányított, de a világ legkülönbözőbb pontjain telephelyeket működtető
multinacionális nagyvállalatok nem képesek – a gazdasági és technikai-technológiai tervezés
nehézségei miatt – egy-egy termék komplex (alkatrésztől a késztermékig) előállítására.
Közgazdasági szempontból azért van szükségük az önálló (kis) vállalatként működtetett
alkatrészgyártók és fejlesztők bevonására, mert így tudják e tevékenységeket a piaci verseny
körébe helyezni. (Ha ez mégsem történik meg, akkor a multinacionális vállalatok központjai
saját telephelyeiket versenyeztetik.) Így lehetséges - árversennyel - a költségeket kontrollálni,
és a végtermék versenyképességét fenntartani, esetleg javítani.
A telephely létesítését alapvetően három szempont határozza meg: a munkaerő ára, a
telephelyet körbevevő piac mérete és a telephelynek helyet adó ország kereskedelmi-jogi
státusza. Az utóbbi – Magyarország esetében – az EU tagságot, azaz az EU piac vámmentes
elérhetőségét jelenti.
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

131

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Az alkatrészgyártás kiszervezésének alapja az olcsó munkaerő.
De a nagy szakértelmet igénylő szerszámgyártás, egyedi gépgyártás, és -fejlesztés motívuma
is - az anyaországihoz képest - az olcsóbb munkaerő és a mérnöki-, technikusi-, kékgalléros
szakértelem jelenléte és elérhetősége.
A multinacionális vállalatokat mozgató közgazdasági, termékfejlesztés-politikai, árpolitikai és
nem utolsósorban vállalatirányítási preferenciák, ill. e szempontok mindenkori
kombinációjának nyomon követése szinte lehetetlen. Az azonban tudható, hogy a
székesfehérvári-, győri-, vagy kecskeméti, miskolci betanított munkaerő (berendezéskezelők, összeszerelők) versenyképessége csak átmeneti lehet a távol-keleti versenytársakkal
szemben. Ezért e vállalatok megtartása és/illetve a kis- és középvállalatok gazdaságifoglakoztatási stabilitása és fejlődése azon múlik, hogy a részletekben nem elmélyülő átfogó
tervezésre, a piacok kézbentartására és összeszerelésre specializálódott nagyvállalatok
számára mennyire képesek nélkülözhetetlenségüket bizonyítani. Ennek bizonyításához
alapvetően két dologra van szükség: a kis és középvállalatoknak képesnek kell lenniük azokra
a gépi-, technológiai-, méréstechnikai-, stb. beruházásokra, amelyek a technológiai
lépéstartáshoz szükségesek, másrészt a komplex, és egyúttal egy-egy gyártmány, illetve
technológiai megoldás szempontjából speciális szakértelemmel rendelkező kék- és
fehérgalléros szakembereket kell - növekvő számban - folyamatosan „előállítani”, s ezzel
bizonyítani a nélkülözhetetlenséget.
A fentiekből az következik, hogy azon hazai térségek munkaerő politikájának, amelyek
gazdaságában jelentős szerepet játszanak a végtermékgyártó multinacionális vállalatok,
egyszerre kell megfelelnie három szempontnak:
• képesnek kell lenni az olcsó, de könnyen betanítható munkaerő folyamatos
reprodukciójára;
•

•

képesnek kell lennie a multinacionális nagyvállalati telephelyek munkaszervezetei
számára megfelelő felkészültségű szürke-, és diplomás fehérgalléros szakembereket
produkálni;
képesnek kell lenni – elsősorban - a hazai tulajdonú mikro-, kis- és
középvállalkozások számára olyan, magas szinten képzett, gyakorlott, kreatív és
egyúttal alkalmazkodásra kész kék- és fehérgalléros munkaerőt produkálni, amelyek
nélkülözhetetlenné válnak a globális verseny nyomása alatt működő multinacionális
szervezetek számára.

Székesfehérvár jelenleg ilyen térség, de a munkaerő kereslet és kínálat adatainak
bemutatása után látni fogjuk, hogy mennyiségi teljesítőképességei határaihoz érkezett.
Kecskeméten napjainkban fokozódnak a feszültségek, hiányok, Miskolcon ezek még nem
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érzékelhetők, bár a gépipari technológiai szerkezetváltás, a kis és középvállalkozásoknál itt
is folyamatban van. Mindhárom térségben megtörténik a hagyományos forgácsolásról a
CNC –megmunkálásra való átmenet. Ennek kapcsán azonban csak kismértékben növekszik
a szakiskolai képzések iránti érdeklődés. Ezzel szemben a felnőttképzés még képes
biztosítani a fellépő igényeket.
A Székesfehérvár és Kecskemét város és térségének köztudata szerint a foglalkoztatásban a
feldolgozóipar, s ezen belül is a multinacionális vállalatok töltik be a legjelentősebb
szerepet. Adataink ezt a vélekedést nem támasztják alá.
A székesfehérvári kistérség feldolgozóipara a telephelyek egyötödén a munkavállalók alig 40
százalékát foglalkoztatja, s ezen belül a nagyvállalatok az összes munkavállaló 18 –százalékát
A székesfehérvári kistérségben sorrendben a műszer- és az elektronika-ipar, közel 170
telephellyel, és hétezer foglalkoztatottal (8,7%); a kohászat, fémfeldolgozás 250 telephellyel
és hatezer foglalkoztatottal; valamint a gép és járműgyártás 124 telephellyel és közel ötezer
foglalkoztatottal. E három iparág valamint a több mint ötezer főt foglalkoztató építőipar adja a
feldolgozóipar magját, s körülötte helyezkedik el a jóval kisebb súlyt képező élelmiszer-,
ruházati-, fa és nyomdaipar. Együttesen 5500 (6,7%) foglalkoztatottal.
A Kecskemét kistérség feldolgozóipara a székesfehérvárihoz hasonló (18,3%) arányt foglal el,
arányaiban valamivel kevesebb munkavállalóval (35,3%) azonban a nagyvállalatok által
foglalkoztatottak aránya jelentősen alacsonyabb, tíz százalék körül van. A műszer- és az
elektronika-ipar, 110 telephellyel, és közel négyezer foglalkoztatottal (5,4); a kohászat,
fémfeldolgozás 207 telephellyel és 2000 körüli foglalkoztatottal (2,9%); valamint a gép és
járműgyártás 165 telephellyel és közel 3500 (4,9%) foglalkoztatottal. E három iparág mellett
jelentős szerepet tölt be az élelmiszer feldolgozás hozzávetőleg 4500, és az építőipar 5500
foglalkoztatottal.
A miskolci kistérségben a feldolgozóipar aránya, a korábban mondottaknak megfelelően a
fentiekben bemutatott két térségben tapasztaltnál is alacsonyabb, 16 % és foglalkoztatásban
betöltött szerepe sem éri el az összes foglalkoztatott egynegyedét (23000 fő) közülük a
feldolgozóipari nagyvállalatok csupán 6200 főt, (6 %) foglalkoztatják. E térségben,
hagyományainak megfelelően a kohászat fémfeldolgozás 5600 fő, a gép és járműgyártás
közel 2500 fő, valamint a műszer és elektronikai ipar 2000 fővel képviselteti magát. Az
élelmiszeripari foglalkoztatás, ellentétben a közhiedelemmel itt meglepően magas, csaknem
4000 fővel, és a többi térséget meghaladó az építőipari foglalkoztatottak száma, csaknem
7000 fővel, Ez utóbbi adja a feldolgozóipar foglalkoztatás közel egyharmadát.
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Három térség, három szerkezet, eltérő belső ágazati arányokkal, a munkaerő-kereslet szakmai
szerkezetét a vállalkozások méret szerkezete, a szakmákkal szembeni elvárások határozzák
meg.
Telehelyek és a foglalkoz tattak ágaz ati megsz lása, %
Székesfehérvári kistérség

3K Consens Iroda

Gazdasági szolgáltatás, K+F
Közigazgatás, érdekvédelem
Szórakoztatás, kultúra, sport
Egészségügy, szociális ellátás
Oktatás
Ingatlanügyek
Pénzügy, biztosítás
Villamos-energia, hulladék
Szállítás, raktározás
Kereskedelem, vendéglátás
Mező-, erdőgazdaság
Vegyipar, gyógyszeripar, építőanyag
Építőipar
Gép- és járműgyártás
Műszer, -iroda- számítógépgyártás
Kohászat, fémfeldolgozás

Foglalkoztatottak
Telephelyek

Nyomda, könyv- lapkiadó
Fa-, bútoripar
Textilipar
Ruházat és bőripar
Élelmiszer, ital, dohány
0,0
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Telehelyek és a foglalkoztattak ágazati megszlása, %
Kecskeméti kistérség

3K Consens Iroda

Gazdasági szolgáltatás, K+F
Közigazgatás, érdekvédelem
Szórakoztatás, kultúra, sport
Egészségügy, szociális ellátás
Oktatás
Ingatlanügyek
Pénzügy, biztosítás
Villamos-energia, hulladék
Szállítás, raktározás
Kereskedelem, vendéglátás
Mező-, erdőgazdaság
Vegyipar, gyógyszeripar, építőanyag
Építőipar
Gép- és járműgyártás
Műszer, -iroda- számítógépgyártás
Kohászat, fémfeldolgozás

Foglalkoztatottak

Nyomda, könyv- lapkiadó

Telephelyek
Fa-, bútoripar
Textilipar
Ruházat és bőripar
Élelmiszer, ital, dohány
0,0
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Telehelyek és a foglalkoztattak ágaz ati megszlása, %
Miskolci kistérsé g
3K Consens Iroda
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Közigazgatás, érdekvédelem
Szórakoztatás, kultúra, sport
Egészségügy, szociális ellátás
Oktatás
Ingatlanügyek
Pénzügy, biztosítás
Villamos-energia, hulladék
Szállítás, raktározás
Kereskedelem, vendéglátás
Mező-, erdőgazdaság
Vegyipar, gyógyszeripar, építőanyag
Építőipar
Gép- és járműgyártás
Műszer, -iroda- számítógépgyártás

Foglalkoztatottak

Kohászat, fémfeldolgozás

Telephelyek

Nyomda, könyv- lapkiadó
Fa-, bútoripar
Textilipar
Ruházat és bőripar
Élelmiszer, ital, dohány
0,0
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Foglalkoztatottak aránya ágazat és létszámnagyság szerint
Székesfehérvári kistérség
9

Élelmiszer, ital, dohány

és 10 - 19 20 - 49 50 249 250 fő Összese Összes
és
kevesebb
fő
fő
fő
n
en
felette
8,3
8,1
19,0
13,7
50,8
100,0
2358

Ruházat és bőripar

20,7

10,7

11,3

27,2

30,0

100,0

914

Textilipar

24,7

12,7

62,6

0,0

0,0

100,0

220

Fa-, bútoripar

36,8

23,8

17,0

22,5

0,0

100,0

1218

Nyomda, könyv- lapkiadó

29,3

5,9

27,9

36,9

0,0

100,0

741

Kohászat, fémfeldolgozás

7,3

10,3

12,2

11,3

58,9

100,0

5941

számítógépgyártás

3,5

2,1

6,0

12,8

75,6

100,0

7009

Gép- és járműgyártás

4,4

3,8

2,1

12,6

77,0

100,0

4932

Építőipar

46,5

18,9

18,2

16,4

0,0

100,0

5299

építőanyag

7,6

7,6

12,9

23,6

48,3

100,0

2948

Mező-, erdőgazdaság

24,4

6,9

14,3

30,9

23,6

100,0

1693

Kereskedelem, vendéglátás

54,4

17,1

16,0

9,0

3,4

100,0

11840

Szállítás, raktározás

34,3

9,3

11,1

11,6

33,6

100,0

3417

Villamos-energia, hulladék

1,8

0,9

5,6

27,0

64,7

100,0

1660

Pénzügy, biztosítás

59,2

16,1

6,4

18,4

0,0

100,0

1082

Ingatlanügyek

54,3

15,3

18,3

12,1

0,0

100,0

2268

Oktatás

13,1

3,8

9,8

56,9

16,4

100,0

4583

Egészségügy, szociális ellátás

13,5

1,3

3,7

18,4

63,1

100,0

5547

Szórakoztatás, kultúra, sport

59,8

10,1

10,0

20,1

0,0

100,0

1727

Közigazgatás, érdekvédelem

32,1

4,6

6,4

31,9

25,0

100,0

5387

Gazdasági szolgáltatás, K+F

35,5

4,6

4,1

7,1

48,7

100,0

10105

Összesen

27,6

8,6

10,4

17,6

35,9

100,0

80891

Műszer,

Vegyipar,
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Foglalkoztatottak aránya ágazat és létszámnagyság szerint
Kecskemét kistérség
250 fő
9

és 10-19

20-49 50-

és

Összese Összese

kevesebb

fő

fő

249 fő felette n

n

Élelmiszer, ital, dohány

9,5

11,6

17,1

35,9

25,9

100,0

4438

Ruházat és bőripar

16,4

7,2

14,4

62,1

0,0

100,0

961

Textilipar

16,7

28,2

17,4

37,6

0,0

100,0

198

Fa-, bútoripar

25,8

24,5

27,8

21,9

0,0

100,0

1363

Nyomda, könyv- lapkiadó

16,5

5,7

9,6

23,6

44,6

100,0

1791

Kohászat, fémfeldolgozás

18,0

16,0

23,5

42,4

0,0

100,0

2051

Műszer, -iroda- számítógépgyártás 4,2

1,1

0,9

27,9

65,8

100,0

3835

Gép- és járműgyártás

7,0

6,7

13,9

16,4

56,0

100,0

3481

Építőipar

45,1

14,3

13,8

19,5

7,3

100,0

5483

építőanyag

15,4

16,4

25,2

43,0

0,0

100,0

1505

Mező-, erdőgazdaság

43,2

12,6

10,0

17,6

16,6

100,0

2409

Kereskedelem, vendéglátás

54,6

18,7

13,1

11,6

2,0

100,0

13942

Szállítás, raktározás

47,5

11,5

16,2

24,8

0,0

100,0

3412

Villamos-energia, hulladék

8,0

6,6

19,8

34,1

31,5

100,0

873

Pénzügy, biztosítás

51,1

18,9

18,6

11,4

0,0

100,0

1302

Ingatlanügyek

46,2

8,1

14,2

31,6

0,0

100,0

2680

Oktatás

15,2

2,0

4,7

57,4

20,6

100,0

3637

Egészségügy, szociális ellátás

21,2

1,6

3,8

18,0

55,4

100,0

4558

Szórakoztatás, kultúra, sport

60,3

5,0

10,2

24,5

0,0

100,0

2031

Közigazgatás, érdekvédelem

31,9

2,0

6,9

34,7

24,5

100,0

6525

Gazdasági szolgáltatás, K+F

67,4

10,8

8,3

8,0

5,5

100,0

4974

Összesen

35,2

10,4

11,8

24,4

18,1

100,0

71451
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Foglalkoztatottak aránya ágazat és létszámnagyság szerint
Miskolci kistérség
250 fő
9

és 10-19

20-49 50-249 és

Összese Összese

kevesebb

fő

fő

fő

felette

n

n

Élelmiszer, ital, dohány

8,3

6,1

10,9

23,5

51,2

100,0

3806

Ruházat és bőripar

38,2

13,0

34,1

14,7

0,0

100,0

506

Textilipar

39,9

23,2

36,8

0,0

0,0

100,0

187

Fa-, bútoripar

52,3

21,5

5,7

20,5

0,0

100,0

607

Nyomda, könyv- lapkiadó

22,9

7,3

12,4

37,6

19,8

100,0

1389

Kohászat, fémfeldolgozás

9,8

8,9

17,8

28,8

34,7

100,0

5611

számítógépgyártás

13,7

5,3

10,0

18,1

53,0

100,0

1933

Gép- és járműgyártás

11,4

9,6

11,3

23,5

44,1

100,0

2432

Építőipar

45,3

15,8

17,7

21,2

0,0

100,0

6807

építőanyag

12,5

10,7

13,0

40,8

23,0

100,0

2385

Mező-, erdőgazdaság

17,5

6,1

8,6

5,2

62,6

100,0

2394

Kereskedelem, vendéglátás

55,2

18,4

12,5

8,0

5,8

100,0

17600

Szállítás, raktározás

14,2

3,8

6,0

14,1

61,9

100,0

10944

Villamos-energia, hulladék

2,7

1,8

12,8

34,5

48,2

100,0

2384

Pénzügy, biztosítás

51,5

8,4

13,4

13,3

13,3

100,0

2060

Ingatlanügyek

38,8

12,5

15,2

24,7

8,8

100,0

4530

Oktatás

10,0

1,1

4,2

53,5

31,2

100,0

9120

Egészségügy, szociális ellátás

14,1

0,8

2,6

7,4

75,1

100,0

10774

Szórakoztatás, kultúra, sport

53,9

3,0

14,4

19,0

9,6

100,0

2872

Közigazgatás, érdekvédelem

22,8

2,8

6,2

37,1

31,1

100,0

12226

Gazdasági szolgáltatás, K+F

63,0

8,2

12,4

11,2

5,1

100,0

7767

Összesen

29,5

7,9

10,1

21,7

30,8

100,0

108333
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Foglalkoztatottak szám a ágazat
szerint kistérségenként
Közszolgáltatások

Vegyes lakossági és
vállalati szolgáltatás

Kereskedelem,
szolgáltatás

Konjunktúra követő

Felszálló ágban

Székesfehérvári kistérség
Kecskeméti kistérség
Miskolci kistérség

Leszálló ágban

Budapest
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40,0

A vállalatok méretszerkezetének, illetve e méretek „jelentésének” már néhány vonatkozására
korábban is utaltunk. A szakképzés a tanulók felét-harmadát a mikró és kisvállalkozások
számára képzi, olyan vállalatok számára, amelyek gyengébb piaci pozícióik, és kicsiny
méretükhöz igazodó munkaszervezési eljárásaik miatt nem rendelkeznek adaptációs
eljárásokkal, foglalkoztatási- és feladat megoldási kultúrájuk1 nehezen kiismerhető. A

1

A foglalkoztatási-feladatmegoldási kultúra fogalma magában foglalja mindazokat a viszonyokat, amelyek az

alkalmazotti léthez kapcsolódnak. A mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatási kultúrájára rányomja bélyegét e
vállalkozások mögött álló rendkívül rövid idő- kialakulatlanság, a tulajdonosi és vezetői funkciók
egybecsúszása, a piaci beágyazottság gyengeségei, s ezáltal a munkavállalóknak nyújtott biztonság instabilitása,
a feladatmegoldás standardizálatlansága stb.
3K Consens Iroda
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szakmai és magatartásbeli beilleszkedés nehéz feladatok elé állítja a sok vonatkozásban erre
fel nem készített munkavállalókat.
A mélyebb megértés kedvéért arra is ki kell térni, hogy – a mindhárom megyében 93-95
százalékot kitevő mikro vállalakozások háromnegyed körüli része 1-2 fős vállalkozás, ahol a
tulajdonos nagyobbrészt egymagában, kisebb részt másodmagával dolgozik. Ez a
foglalkoztatottak 10-12 százalékát jelenti. E vállalkozások tulajdonos-vezetői, végezzenek
szellemi vagy fizikai munkát, mind-mind olyan komplex szakmai felkészültséget igényelnek,
amely képessé teszi őket feladataik mielőbbi önálló ellátására. Ezzel más felmérések adatai is
összecsengenek, amelyek azt mutatják, hogy a pályakezdők - szakmától függően 8-12
százaléka önálló vállalkozóvá válik. Gyakran a családi-szülői vállalkozásra való felkészülés
okán választják a tanult szakmát, máskor a vállalkozásalapítás szándékával.
A vizsgált városok gépészeti és elektrotechnikai szakmák 12-13. osztályos tanulói körében
végzett felmérésünkben a tanulók 8 százaléka jelezte, hogy azért választotta a szakmát, mert a
családi vállalkozásba kíván belépni. Ez esetben, elsősorban szolgáltatóipari javító-szerelőelektrotechnikai, másodsorban épületgépészeti és gépészeti szakmákról van szó. (De igaz, az
önfoglalkoztatás céljából történő vállalkozásalapítás egyes, többnyire közép- és felsőszintű
fehérgalléros szakmákban is jellemző. Tipikusan ilyenek a gazdasági-szolgáltatási informatikai, mérnöki, társadalomtudományi- és a pénzügyi-biztosítási ágazatok. Ezért sem
véletlen, hogy ezen ágazatokban az átlagos mértéket messze meghaladóan találunk mikro-, és
ezen belül egy-kétszemélyes vállalkozásokat.)
A mikro- és kisvállalkozókkal folytatott interjúkban a vállalkozók nemcsak a pályakezdők
komplex szakmai felkészültségének gyengeségeire, hanem a motiváltság és a lojalitás
hiányára is panaszkodnak. Általában azt nehezményezik, hogy a fiatal munkavállalók
termelő-szolgáltató tevékenységük során nem veszik figyelembe, illetve nem értik meg azokat
a kényszerítő kereteket, amelyek a vállalkozás technikai felszereltségéből, gazdálkodási
kényszereiből, kapacitásgazdálkodásából, vevőkezelési érdekeiből következnek. Vagyis nem
értik meg a vállalkozást magát, annak logikáját, s így nem is képesek ahhoz alkalmazkodni,
illetőleg tevékenységeik kereteként elfogadni. A nagyobb vállalkozásoknál általában nem
említenek ilyen problémát, mivel a felsorolt szempontok érvényesítése eleve megtörténik a
vállalat által kialakított munkamegosztással; a tevékenységek pontos kijelölésével; az idő és
anyagfelhasználás előzetes normázásával; a vevőkezelésre való képzéssel. A mikro- és
kisvállalkozásokban mindezek előzetes meghatározása elmarad: a dolgozókkal szemben
támasztott elvárás részévé válik. A vállalkozók elégedetlensége, a konfliktusok abból
származnak, hogy a szakoktatás erre többnyire nem készíti fel a tanulókat. A tanulók tehát
legjobb esetben is csak „steril” szaktudással a vállalkozások belső működési logikájának
ismerete nélkül kerülnek a munkaerőpiacra.
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III.3.4

A munkaerő munkaköri-foglalkozási szakmaszerkezete és a munkaerő-kereslet
előrejelzése

Egy-egy térség foglalkozási szakmaszerkezetének ismerete elengedhetetlen feltétele a
térségben megvalósítandó tudatos munkaerő fejlesztésnek. Az iskolarendszerű és a
felnőttképzés szakmaszerkezetének megtervezéséhez és előrejelzéshez figyelembe kell venni
a térségi munkaerő:
•
•
•

„Jelenlegi” szakmaszerkezetét;
demográfiai jellegzetességeit;
a foglalkoztatók munkakör betöltési és helyettesítési stratégiáit és annak változásait;

•

ez utóbbit - legalább részben - meghatározó munkaszervezési/technológiai eljárásait és
változásait;
a gazdasági konjunktúra alakulását, különösen a térségi termékszerkezet
vonatkozásában.

•

Az alábbiakban közölt szerkezeti leírások és munkaerő-keresleti előrejelzések bemutatását az
tette lehetővé, hogy az elmúlt években a többször nevet változtató munkaügyi minisztérium
megfelelő megbízásokkal ösztönzött bennünket a munkaerő-kereslet előrejelzési módszerének
kidolgozására és ennek alapján a megfelelő számítások elvégzésére.
A megfelelő módszertan kidolgozását követően a számítások országos szintre készültek, oly
módon, hogy a régiók és a megyék munkaerő keresleti előrejelzése, a számítások eredményei
megyei szinten összehasonlíthatók legyenek. A 2007-ben a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium számára elkészített számítások és elemzések nem terjedtek ki sem egy-egy
kiemelt megye foglalkozási szakmaszerkezetének bemutatására, sem a megyét alkotó
kistérségek szakmaszerkezetének kiszámítására, sem jövőbeli munkaerő kereslet
bemutatására.
A módszerek kialakítása során különféle empirikus eszközöket (kérdőívek, interjúk,
másodlagos adatfeldolgozás stb.) alkalmaztunk, majd az eredmények értékelését is a
vállalatokkal, munkavállalókkal, szakképző intézményekkel készített további adatfelvételek
és interjúkból származó információkkal alapoztuk meg. Ugyanezt a módszert követtük jelen
kutatásban: a speciális számítások és összehasonlító elemzések megvalósításához interjúkat
készítettünk a három kiválasztott szakmákat oktató iskoláinak vezetőivel, (és Budapest
néhány iskola igazgatójával) szakoktatókkal, diákokkal, az érintett szakmájú pályakezdőket és
gyakorlott munkavállalókat alkalmazó kisebb és nagyobb vállalkozások üzemvezetőivel,
valamint a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatalabb és idősebb munkavállalókkal.
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Az immáron székesfehérvári, kecskeméti, miskolci kutatásokkal is kiegészült alapkutatásaink
figyelembevételével az alábbi, e munkaerőpiaci környezetekben is érvényesülő, az adatok és
foglalkoztatási folyamatok értelmezéséhez elengedhetetlen - megállapításokat kell tennünk.

III.3.5

A munkaköri-foglalkozási szakmacsoportok fogalma

Ha közelíteni akarjuk azt a kívánalmat, hogy az iskolarendszerű és a felnőttképzési kibocsátás
feleljen meg a munkaerőpiaci keresletnek, akkor a munkaerőpiaci kereslet leírásából,
méréséből kell kiindulnunk. Azonban az első probléma az, hogy az egyes foglalkoztatók nem
egy általánosan elfogadott, a munkakörök, vagy a szakmák beazonosítására alkalmas
kategóriarendszerrel írják le saját foglalkoztatási szerkezetüket, ami könnyen értelmezhető
lenne a szakképzés számára, hanem az általuk alkalmazott, egyedi munkaszervezési és
technológiai eljárásokból építik fel a munkafolyamatot, s ennek mentén neveznek meg
munkaköröket.
A munkaköröket, melyeket a FEOR-ral tudunk mérni, olykor a munkafolyamatban betöltött
pozícióval, olykor egy-egy az ISCED, vagy az OKJ által beazonosítható szakmával jelölik.
Problémát okoz, ha a FEOR és a szakképzés által használt szakma-megnevezés nem azonos,
mert ilyenkor nem tudunk egzakt módon mérni. De még ha azonos elnevezést is használnak a
foglalkoztatásban és a szakképzésben, akkor sem lehetünk biztosak, hogy valóban azonos az
adott munkakör betöltéséhez szükséges, elvárt-nyújtott szaktudás azzal, amire a képzők
gondolnak. Nyilvánvalóan nem várunk el teljes azonosságot, megelégszünk azzal, ha legalább
a szaktudás „magját” azonosnak mondhatjuk.
A valóságban azonban, a különféle munkaszervezési megoldásokat és/vagy technológiákat
alkalmazó vállalkozások és közfoglalkoztatók számtalan - szakmától független szempontokat is alkalmaznak a munkakör betöltőjének kiválasztásakor.
Még szakmaközeli szempontnak számít, ha azt vizsgálják, hogy az adott munkakör –
előképzettséggel vagy anélkül, könnyebben vagy nehezebben betanulható-e. Szempont az is,
hogy megfelelő szakmai előképzettségre építve, továbbképzéssel előállíthatóak-e azok a
tudások, tapasztalatok, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek.
Kutatásaink során a munkakörök betöltését vizsgálva azt figyeltük meg, hogy a három térség
vállalkozásai különféleképpen alkalmazkodnak a mindenkori munkaerő-kínálathoz.
Bár a munkafolyamatokban körülhatárolódó munkakörök, és a képzési rendszer által
megnevezett képzettségek között nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat, mégis a munkaerőt
kereső, kiválasztó foglalkoztatók – ha a képzési rendszer nem változik, vagy a változás lassan
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megy végbe, ismerik a képzési rendszert, s ennek alapján megállapítják, hogy az adott
munkakörhöz melyiket tekintik a legalkalmasabb alapképzettségnek.
Napjainkban ritka, hogy a fölső-, és középfokú fehérgalléros munkaerő-kínálatban hiány
legyen (újabban a műszaki diplomások területén jelentkezik hiány) ezért a beszerzés, illetve a
kínálat megfeleltetése a betöltendő munkakörrel nem jelent problémát.
A fizikai munkakörökben egészen más a helyzet. A kínálati hiány tartósnak mutatkozik, ezért
a foglalkoztatók azt mérlegelik, hogy
• nagyobb jövedelem nyújtásával csábítsák-e magukhoz a munkaerőt a
munkaerőpiacról, vagy közvetlenül a képző helyről tegyék-e ezt;
•
•

a technológiai folyamatot úgy változtassák-e meg, hogy az ott kialakított munkakörök
szakképzetlenekkel is betölthetők legyenek, vagy sem,.
avagy úgy alakítsák a munkafolyamatot-feladatmegoldó munkaszervezetet, hogy az
képes legyen menet közben megtanítani és begyakoroltatni a szakképzetlen
munkavállalót az adott szakmai tudásra.

A foglalkoztatók munkaerőpiaci kínálathoz való alkalmazkodásának vannak korlátai. Ezek
közül a legfontosabbak a következők
•

versenyképességi, illetve költség-korlát: az adott termelés nem teszi lehetővé
magasabb-csábító bérek nyújtását;

•

szakmai korlát: az adott munkakör betöltéséhez szükséges tudás és gyakorlat – a
fennálló hatékonysági követelmények mellett nem adható át;
az adott szakma nem tanulható meg sem munka közben, sem rövid idejű
felnőttképzési tanfolyamon.

•

A nagyüzemek csaknem egy évszázaddal ezelőtt hozzákezdtek a munka feldarabolásához,
kialakították azokat a technológiákat, célgépeket, szerelőszalagokat, stb., amelyek lehetővé
teszik, hogy szakirányú szakképzettség nélkül is el lehet végezni a szükséges
tevékenységeket..
Térségeink nagyüzemei ezt a megoldást is alkalmazzák: e munkaköröket, betanított munkát
igénylő munkaköröknek, vagy összeszerelő, gép és berendezés kezelő munkaköröknek nevezi
a statisztika (FEOR).
Azonban fontos tudni, hogy napjainkban e munkakörökben általában olyan betanított
munkások dolgoznak, akik más szakmákban rendelkeznek szakképesítéssel. A
nagyvállalatok elég erősnek bizonyulnak ahhoz, hogy a pékeket, pincéreket, sajtkészítőket,
varrónőket stb. tehát más szakmákban képzett szakmunkásokat magukhoz csábítsanak:
magasabb bérrel, és/vagy jobb munkakörülményekkel, esetleg kiszámíthatóbb
munkaviszonyokkal.
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Ebből – az erősen diverzifikált székesfehérvári, és kecskeméti munkaerőpiacon (némileg más
a helyzet a Miskolcon, ahol a vállalkozások és a szakiskolák, szakközépiskolák tradicionális
kapcsolatai még erősebbek) – az következik, hogy hiába képeznének a szakképző
intézmények a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzési struktúrában és
mennyiségben; ha a nagyvállalatok, erős vonzóképességüket latba vetve betanított
munkásként használják a szakképzett munkaerőt, s ennek következtében a komplex
szaktudást igénylő mikro-, kis-, és olykor még a középvállalatok sem képesek szakképzett
munkaerőhöz jutni.
Az utóbbi években – szintén a vállalatok közötti, nem ritkán globális verseny következtében –
lényeges változások kezdődtek meg a műszaki-, kereskedelmi-, gazdasági diplomás és az
eredetileg középszintű szakképzettséget igénylő munkakörök betöltése területén is.
A piacon végbement árverseny a munkaerővel való még erősebb takarékoskodást
kényszerítette ki. Ennek megvalósítását sok technológiai, munkaszervezési folyamat
támogatja. Köztük az egyik legfontosabb az informatika térhódítása, s ezen belül a
vállalatirányítási, valamint a tervezési-megvalósítási berendezések és vezérlési rendszerek
elterjedése. A vállalatirányítási rendszerek működtetése átláthatóvá, strukturálttá tette a
korábbi szellemi tevékenységeket. A kialakult struktúrák lehetővé tették a feladatok részekre
bontását, a munkakörök közötti kapcsolatok átlátását, elszemélytelenítését. Az informatikai
rendszerek bevezetésével egyrészt tetemes munkaidő szabadult fel, másrészt – megfelelő
alapképzettség mellett- egyes tevékenységek - szakirányú végzettség nélkül is betaníthatóvá
váltak.
Ez a folyamat az eredetileg középfokú végzettséget igénylő gazdasági-, műszaki-,
kereskedelmi-,
logisztikai
munkaköröket
„szabadította
meg”
a
mechanikus
„szellemi”tevékenységektől. Ennek következtében az eredetileg középfokú végzettséget
igénylő szellemi munkakörök száma csökkenthetővé vált. De az a stratégia sem ismeretlen,
amikor e munkaköröket „felgazdagítják”, diplomát igénylő munkakörökké változtatják.
Napjainkban részben a diplomás kínálat megnövekedése, részben a munkakörök tartalmában
végbement változtatások miatt egyre gyakoribbá válik a diplomások – eredetileg - középfokú
munkakörökben való foglalkoztatása.
A kutatások ma még nem érték el azt a mélységet, amely alapján megmondható lenne, hogy
„dekvalifikációs” folyamatról, vagy a munkakörök gazdagodásáról van-e szó.
Külön kell szólni a technológusi munkakörökről, hiszen ezek iránt a legnagyobb az
érdeklődés a szakképző intézményekben.
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Térségi kutatásaink, munkaerőpiaci adataink és interjúink szerint a mikro- és kisvállalatok
szintjén ilyen munkakör nincs, értelmezhetetlen. A nagyvállalatoknál ugyan van ilyen, de e
munkakörökbe csak igen ritkán lehet pályakezdőként belépni.
A mikro- és kisvállalatok igénylik azt a felkészültséget-tudáscsomagot (még ha elégedetlenek
is a pályakezdőkkel), amelyet a technikusok a képzés során kapnak, különösen azok, amelyek
beszállító tevékenységeikkel, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolódnak a nagyvállalatokhoz, s
ezáltal is rákényszerülnek a technikai-technológiai lépéstartásra. E tudást igénylik, de nem a
vágyott szürke, illetve fehérgalléros, hanem a kékgalléros munkakörökben: ugyanis az új
elveken nyugvó berendezések, szakmai megoldások nehéz helyzetbe hozzák az idősebb
szakmunkásgárdát. E vállalkozások komplex tudást és gyakorlatot várnak el a fiataloktól:
egyaránt képesnek kell lenniük a gépészeti, elektrotechnikai, fémfeldolgozási szakmunka
hagyományos és modern megoldásaira, a CNC-berendezések programozására is.
Ha a foglalkoztatóknál a munkaköröket vizsgáljuk, akkor nem tudunk különbséget tenni az
iskolarendszerű képzés során szerzett és a gyakorlat útján szerzett szaktudás között, hiszen a
foglalkoztatók számára – ha valaki rendelkezik az adott szaktudással - már irreleváns, miként
jutott a szaktudáshoz.
Az iparosodás nagy korszakaiban, amikor ezrével léptek a mezőgazdaságból az iparba az
emberek, a munkaszervezeten belül olyan tanító-tanuló mikroszervezeteket állítottak fel,
amelyekben az új, szakképzetlen dolgozók, lépésről-lépésre, a gyakorlat során, a nagyobb
tapasztalattal rendelkező mestertől sajátíthatták el fokozatosan az adott szakma fogásait.
Korábban azt hittük, hogy a szakmatanulás ezen módja megszűnik azáltal, hogy bárki
beléphet az iskolarendszerű képzésbe. És valóban a hetvenes-nyolcvanas években jelentősen
csökkent ezeknek a tanító-tanuló hierarchiáknak a szerepe.
Most, a rendszerváltás után, a technológiai és szakmaszerkezeti struktúraváltás okozta
„foglalkoztatás-szerkezeti zavar” létrejötte miatt ismét megerősödött a szaktudás
megszerzésének ez a módja. Különösen azokban a szakmákban, amelyekben az iskolai
képzésből kilépők utánpótlása már (vagy még) nagyon gyenge.
Ezt tapasztaljuk az építőipari szakmákban (kőműves, ács-állványozó, burkoló, villanyszerelő,
csőszerelő, klímaszerelő); az élelmiszeripari szakmákban (pék, tésztakészítő); a
fémfeldolgozó; szerkezetlakatos; felületkezelő szakmákban; a kereskedelemben és a
vendéglátó-ipari szakmákban.
A munkaerő a kereslet megismerése, a képzési struktúra tervezése, a pályaválasztás előtt álló
szülők és tanulók tájékozódása, a foglalkoztatáspolitika megalapozása szempontjából
elengedhetetlen a gazdaság és a közfoglalkoztatók által alkalmazottak munkaköri- és
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szakmaszerkezetének megismerése. A munkaerő-keresleti előrejelzés is csak ezekre az
ismeretekre épülhet.
Korábban jeleztük, hogy a kereslet és kínálat kisebb vagy nagyobb mértékben helyhez kötött.
Az előző fejezetben jeleztük a munkakörök és szakképzettségek közötti beazonosíthatóság
problémáit. Mégis, ha pozitív eredményre kívánunk jutni, akkor – nem tévesztve szem elöl a
nehézségeket, szakmai bizonytalanságokat, a becslések, a megállapítások pontatlanságait megfelelő módszert szükséges találnunk a munkaerőpiac szakmai szerkezetének leírására.
A vizsgált térségi szakképzés(ek) megfelelő, keresletet közelítő szerkezetének kialakítása sem
képzelhető el egzakt adatok nélkül.
A térség szakmaszerkezetének leírása csak azért okoz nehézséget, mert Magyarországon
nincsen erre vonatkozó adatfelvétel, illetve adatszolgáltatás. Az egyetlen olyan adatbázis,
amely a foglalkoztatottak munkaköri-szakmaszerkezetét tükrözi, a 10 évenkénti népszámlálási
adatfelvétel. Ez azonban nem a foglalkoztatók telephelyei szerint rendezi a felvett – és a
lakossági adatközlés miatt nem is eléggé egzakt – adatokat, hanem a megkérdezettek
lakóhelye szerint. Láttuk azonban, hogy hazánkban igen jelentős a bejárás és ingázás, mivel a
foglalkoztatók jelentős területi koncentrációja végbement.
A probléma áthidalására egy szakmaszerkezeti becslési eljárást alkalmaztunk. Ennek
lényege, hogy ágazatonként (21 ágazatba rendezve a foglalkoztatókat) és a foglalkoztatók
mérete szerint (előbb 8, majd 5, az európai nomenklatúrának megfelelő) méretkategóriákba
rendezve a foglalkoztatók telephelyeit, 6000 kérdőív felvételével (ágazatonként 250-300
felvétel) felmértük a foglalkoztatóknál alkalmazott szakmaszerkezeteket.
Ennek alapján, minden méret- és ágazati kategóriára kidolgoztunk egy-egy, összesen 105
szakmaszerkezeti modellt, amelyben 193 munkaköri-foglakozási szakmacsoportot
különböztettünk meg.
Ezeket a modelleket használtuk szorzóként a KSH-tól kapott foglakoztatói-telephelyi
adatfelvétel létszámadatainak felszorzására. Ennek eredményként jöttek létre - 193
munkaköri-foglalkozási - szakmaszerkezeti adataink. (Ezekre az adatokra építettük a
szakmaszerkezeti előrejelzésre vonatkozó számításokat.
Az eljárás mögött az az elméleti megfontolás húzódik meg, amely szerint a
foglalkoztatóknál felmért szakmaszerkezetek a feladatmegoldás során alkalmazott
munkaszervezési és technológiai eljárások lenyomatai. Ezek az eljárások csak
viszonylag lassan változnak. Folyamatos működtetésükhöz elengedhetetlen a
feladatmegoldó eljárások által „kiválasztott” munkakörök mindig megfelelő, és azonos
tevékenységeket végző személyekkel való betöltése. Ha ezeket a struktúrákat
felmérjük, leírjuk, akkor a mindenkori munkaerő szerkezetet, összetételt és igényt
ragadjuk meg. E szerkezet addig érvényes, ameddig magát a technológiát, és/illetve a
feladatmegoldás, termelés munkaszervezési módját nem változtatják meg.
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III.3.6 A térségek foglalkozási szakmaszerkezete valamint munkaerő-kereslet és kínálat kapcsolata
A fentiekben, és az alább bemutatott adatok területi vonatkozásainál megfigyelhetjük, azok
váltakozva hol régióra, hol megyére, más esetekben kistérségekre vonatkoznak. Ennek
részben tartalmi, részben technikai okai vannak. A tartalmi szempontból mindig arra
törekszünk, hogy a mondandónkhoz legközelebb álló területi egység adatait mutassuk be.
Azonban az adatok előállításának a becslési eljárások módszereinek vannak korlátai. A
jelenlegi szakmaszerkezet kiszámításához alkalmazott módszer valójában megyei szintre
alkalmas, illetve nyújt elegendő megbízhatóságot. Kivételt a megyeközpontok jelentenek,
ahol a vállalatok illetve a foglalkoztatottak „sűrűsége” elegendően magas.
A kínálati számításoknál, megfelelő megbízhatósággal a diplomás munkaerő kínálat
vonatkozásában a regionális egységekre számított adatok rendelkeznek, a középfokú képzési
kibocsátás esetében a megyei adatok a megbízhatóak.
Ez az oka, egyes esetekben csak egyik, vagy másik területi egységre vonatkozó becsléseinket
mutatjuk be.
Az adatok egy előrejelzés számítás eredményei. Az előrejelzés tíz évre készült, 2005-ös
alapadatokra építve. Az éves kereslet és kínálat -a fent bemutatott módszerekkel végrehajtott
számítások egy tizede
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Fejér-, Bács-Kiskun-, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
Budapest foglalkozási szakmaszerkezete (% )
foglalk ozás i-s zak m as ze rk e ze t
Vezetés , irány ítás f elsőf ok ú szakem berei
Vezetés, irány ítás középf ok ú szakem berei
Oktatási f oglalkozás-szak m acsoportok öss zesen
F elsőf ok ú egy észségügy i f oglalkozás -s zakm ac soportok
Középf ok ú egy észségügy i f oglalkozás -s zakm ac soportok
F els őf okú k ulturális , sport f oglalkozás -s zakm ac soportok
Középf okú k ulturális , sport f oglalkozás -s zakm ac soportok
F elsőf ok ú közigazgatási f oglalkozás -s zakm ac soportok

Fejér

Középf ok ú közigazgatás i f oglalkozás -s zakm ac soportok

Bács-Kiskun
Felsőf okú m édia szak em berek

Borsod-A baúj-Zemplén
Budapest

Középf ok ú ny om daipari f oglalkozás -s zakm ac soportok
Élelm is zeripari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Ruha, cipő ipari f oglalkozás-szak m acsoportok öss zesen
Textil ipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Fa-, bútor ipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Fém -, gépipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Műs zeripari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Építőipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Építőany ag, v egy ipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Mezőgazdasági f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Keres kedelm i, v endéglátóipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Szállítás i, raktározási f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Víz-, v illam osenergiipari f oglalk ozás-szak m acsoportok öss zesen
Kiegészítő f oglalkozások
Gép és berendezés kezelők , ös szeszerelők
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Székesfehérvári, Kecskeméti, Miskolci kistérségek és
Budapest foglalkozási szakmaszerkezete (%)
foglalkozási-szakmacsoportok
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
Vezetés, irányítás középfokú szakemberei
Oktatási foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Felsőfokú egyészségügyi foglalkozás-szakmacsoportok
Középfokú egyészségügyi foglalkozás-szakmacsoportok
Felsőfokú kulturális, sport foglalkozás-szakmacsoportok
Középfokú kulturális, sport foglalkozás-szakmacsoportok

Székesfehérvári kistérség
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok

Kecskeméti kistérség
Középfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok

Miskolci kistérség
Felsőfokú média szakemberek

Budapest
Középfokú nyomdaipari foglalkozás-szakmacsoportok
Élelmiszeripari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Ruha, cipő ipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Textil ipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Fa-, bútor ipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Fém-, gépipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Műszeripari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Építőipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Építőanyag, vegyipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Mezőgazdasági foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Szállítási, raktározási foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Víz-, villamosenergiipari foglalkozás-szakmacsoportok összesen
Kiegészítő foglalkozások
Gép és berendezés kezelők, összeszerelők
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A fentiekben tájékoztatásképpen mutattuk be a három + egy megye (köztük Budapest)
foglalkoztatási szakmaszerkezeteinek összehasonlító diagramját. Alapszerkezetében alig tér el
a szintén bemutatott kistérségi foglalkoztatási szakmaszerkezettől Fejér és Bács megyékben,
azonban a Borsod Abaúj Zemplén megyei szerkezet eltérései a kistérségi szerkezettől ennél
jelentősebbek, mivel BAZ megyében, több, ágazati, foglalkoztatási szakmaszerkezetében
jelentősen eltérő foglalkoztatási központ is működik a miskolci mellett (Ózd, Tiszaújváros) és
még mások is.
A kistérségek átfogó foglalkoztatási szerkezete 5 pillérre épül föl.2
Az első pillér a foglalkoztatottak egyharmada körüli részével, a termelőszervezetek és a
közigazgatás-közszolgáltatások vezető-irányító szervezeteinek felsőfokú és középfokú
végzettséggel rendelkező dolgozói. Ez az arány Budapesten ennél jelentősen magasabb. A
miskolci kistérségben 17 ezer, 13 ezer, a fehérváriban 17 ezer főt jelent. A piaci szférában e
csoport 85-90 százaléka, és a közszférában 10- 15 százaléka dolgozik, jogászként,
közgazdászként, műszaki igazgatási szakemberként, a kecskeméti és székesfehérvári
kistérségekben, azonban a miskolciban, mint erre már korábban utaltunk ez az arány eltolódik
a közszféra felé.
A felső és középfokú végzettségű fehérgallérosok közötti arány 1/3 – 2/3, mind a négy
térségben.
E csoport legalább 10 százalékponttal nagyobb lenne, ha ide számoltuk volna a mikro- (1-9
fő) és az „alsó” kisvállalkozások (10-19 fő) önfoglalkoztató- tulajdonos-vezetőit, azaz azokat,
akik maguk is dolgoznak vállalkozásaikban. Mivel azonban elsődleges célunk a
foglalkoztatási szakmaszerkezet bemutatása, ezért őket nem vezetői pozícióik, hanem
szakmájuk alapján soroltuk be.
A második pillér az oktatási, egészségügyi, kulturális stb. közszolgáltatásokat nyújtó felső és
középfokú végzettséggel rendelkező fehérgallérosok és fehérköpenyesek. 15 ezer fő tartozik

2

Nehéz olvasni az ilyen széttagolt diagramokat, ezért a könnyebb értelmezés érdekében két elnagyolt, mégis

iránymutató számot javaslunk figyelembe venni: mivel a három kistérség foglalkoztatottjainak száma: miskolci-,
108 ezer, kecskeméti-71 ezer, Székesfehérvári 81 ezer. ennek alapján azt mondhatjuk – a nagyobb összefüggések
könnyebb megragadása céljából, hogy 1%-os eltérés mögött 700 és 1000 (fő)

közötti adott szakmájú

munkavállaló, 0,1 % os eltérése mögött 70-és 100 (fő) közötti munkavállaló az eltérés.
A másik, értelmezéshez kínált „irányszám” azt mutatja meg, hogy „durva becsléssel” évente hány fő szükséges –
az éppen vizsgált - szakmacsoportban az évente nyugdíjazás, szakmaelhagyás miatt kilépők pótlására: korábbi,
az egyes szakmacsoportok életkorszerkezetén alapuló számításaink szerint a vizsgált csoport harmincad része lép
ki évente, azaz évente ennyi szükséges ahhoz, hogy a szakmacsoport teljes létszáma ne csökkenjen.
Például: Ha egy szakmacsoport létszáma 1000 fő, akkor (1000:30= 33), azaz évi 33 új belépőre lesz szükség, ha
a munkaerő szükséglet a munkaerőpiacon nem növekszik.
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ebbe a csoportba, a miskolci, 9 ezer a kecskeméti, és 10 ezer a székesfehérvári
kistérségekben.
A budapesti, kecskeméti-, székesfehérvári térségekben az összes foglalkoztatotthoz mért
arányok közel állnak egymáshoz (9-10%), a miskolci térségi arány jelenősen magasabb.
Annak ellenére, hogy az egészségügyi és oktatási szolgáltatások a megyében
diverzifikáltabbak, mint a Fejér és Bács megyékben. A felsőfokú és középfokú végzettségűek
aránya szintén 1/3-2/3, a budapesti, kecskeméti-, és székesfehérvári térségekben azonban a
miskolci térségben ez esetben is megfigyelhető arányeltolódás a középfokú végzettségűek
javára.
A harmadik pillért a különböző gazdasági ágazatokban dolgozó szakmunkások és betanított
gép- és berendezés-kezelők, ill. összeszerelők képezik. A székesfehérvári és kecskeméti
arányok 40 százalék körüliek; Ennél 3-4 százalékponttal alacsonyabbak a budapesti és a
miskolci térségbeli arányok. Ezen belül kétharmad-egyharmad arányban jelenik meg a
szakmunkás-betanított munkás arány, de olyan figyelemreméltó eltérésekkel, amelyek a
termelésben-szolgáltatásban alkalmazott technológiákra is utalnak: a székesfehérvári ipar –az
arányokkal mérve- kétszer annyi, a szalagok mellett dolgozó gép és berendezés kezelőt
alkalmaz, mint a miskolci és budapesti térségek ipara. Az arányok tekintetében a kecskeméti
kistérség e két „szélsőség” között helyezkedik el. .
A negyedik pillért a kereskedelem és szolgáltatások szakképzett, nem vezető-irányító
munkakörökben dolgozók alkotják; a budapesti és kecskeméti térségben, 9, a miskolci és
székesfehérvári térségekben a valamivel alacsonyabb 7-8 százalékos arányban..
A székesfehérvári kistérségben, számításunk szerint, együttvéve hatezren, a kecskeméti és
miskolci térségekben 1000- illetve 2000 fővel többen dolgoznak a kereskedelemben,
vendéglátó iparban illetve a különféle javító szerelő szolgáltatásokban.
Végül az ötödik pillér az úgynevezett kiegészítő foglalkozást végzőké. E csoportot a
takarítók, az őrző-védők és a munkaszervezetek munkafolyamataihoz szorosan nem
kapcsolódó segédmunkások alkotják. Arányuk mind a négy térségben 10-11 százalék között
mozog.
Kutatásunk középpontjában a fém-és gépipari, a műszer-, elektrotechnikai valamint az
általában építőipari foglalkozások közé sorolt villanyszerelő és épületgépészeti foglalkozások
állnak. Sajnos adataink feldolgozásánál, becsléseink elkészítésénél olykor egyes OKJ-s
szakmák összevonására kényszerültünk. Természetesen a számítások elkészítésekor még nem
építhettünk az új OKJ-ra. Ezek megjelenése a munkaerőpiacon csak évek múltán várható.
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Így a gépészeti szakmák tekintetében nem tudjuk megkülönböztetni a forgácsolóktól a CNC
megmunkáló berendezés kezelőket, bár interjúink egyértelműen mutatják, hogy a
tömegtermelés már évek óta egyre nagyobb arányban igényli ezt a szaktudást, sőt, az elmúlt
néhány évben, a mikró és kisvállalatoknál is jelentősebb igény jelent meg. Nemcsak az
alkatrészeket gyártó vállalatoknál növekszik e berendezések használata, hanem az egyedi
gyártással, illetve a műszergyártással foglalkozó vállalatoknál is. A szaktudás, és ezzel
összefüggésben a munkaszervezeten belüli pozíció szempontjából - amint ezt az új OKJ is
megteszi- megkülönböztethető egymástól a CNC berendezések kezelése, és működtetése. A
kezelés a berendezések táplálását és működésének felügyeletét jelenti, a működtetés egyrészt
igényli a berendezés működésének mély ismeretét, Az esetlegesen hibás, pontatlan működés
okainak felismerését, másrészt olyan gépészeti és informatikai ismereteket, amely alapján a
szakember képes mintadarabról tervrajzot, tervrajzról programot készíteni, olyat amely a
berendezés működését vezérli. Néhány évvel ezelőtt még nagyon vegyes volt a kép abból a
szempontból, hogy a vállalatok rá merik-e bízni betanított munkásokra a drága, minimálisan
is több tízmilliós berendezések táplálását. Ezt csak a nagyobb, a munkamegosztás magasabb
fokain működő vállalatok tették meg. A kisebbek csupán mérnököket, vagy technikusokat
„engedtek a berendezés közelébe”, félvén a hibás felügyelettől, a kártevéstől. Ezért nemcsak a
berendezések programozását, hanem működtetését is mérnökökre, technikusokra bízták.
Napjainkra már a kisebb vállalatok is megengedik ezt. Igaz, a kisebb vállalatok, ha egyedi
vagy kisszériás gyártással foglalkoznak egyetlen, technikusi, illetve érettségire épülő CNC
berendezés-kezelő szakmával rendelkező személyre bízzák a feladat meghatározás- gépipari
tervezés, programozás és feladatmegvalósítás-működtetés összes műveletét.
A tömeges gépipari alkatrészgyártás a székesfehérvári és kecskeméti technológiai környezet
jellemzője. Miskolcon és környezetében csak csekélyebb, de növekvő mértékben fordul elő .
Eltérő mértékben, mindhárom térségben megtalálható a CNC berendezések komplex
működtetéséhez szükséges magasabb szintű szaktudás iránti igény. Ennek oktatása újabban a
szakközépiskolára épülő OKJ-s képzésekben, jelenik meg, de az elmúlt években ez a képzés
egyik vizsgált térségben sem volt képes lépést tartani a növekvő igényekkel, ezért a
felnőttképzés nagy szerepet kapott az ilyen szakemberek „előállításában”
Fontos megjegyezni, hogy a vállalatok műszaki szakembereivel folytatott interjúink szerint,
az egyedi és kisszériás termelésnél, azokat a szakembereket preferálják, akik CNC ismerete a
hagyományos forgácsolási gyakorlatra épül. Azonban azt is látni kell, hogy a hagyományos
forgácsolási gyakorlattal rendelkező szakmunkás gárda elöregszik, utánpótlás nélkül marad, s
ezért ennek az elvárásnak egyre kevésbé tudnak megfelelni az ilyen feladatokra vállalkozók.
Ezzel szemben örvendetesen növekszik azok száma, akik a felnőttképzés keretében második
szakmaként törekszenek a szükséges tudások megszerzésére. Erre az is magyarázatot ad, hogy
a CNC berendezés kezelő szakma - azon kevés gyáripari szakmák közé tartozik, amely
presztízse az elmúlt évtizedben nem csökkent, hanem emelkedett. Ezáltal igazi pályamódosító
szakmává vált.

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

153

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
A foglalkoztatók engedékenysége (ti. már nemcsak mérnököket, nagy gyakorlattal rendelkező
technikusokat engednek a berendezésekhez) az általános technikai-informatikai kultúra
kiszélesedése által is növekedett.
Amikor 2004-ben szakmaszerkezeti számításaink alapjait képező, 6000 foglalkoztatottra
kiterjedő foglalkozás-szakmaszerkezeti alapfelvételünket készítettük, az OKJ még nem emelte
ki a mechatronikai műszerész szakmát a mechanika műszerész szakmából, ezért az utóbbi
szakmával rendelkezőket az előbbi csoportban találjuk. A gépészeti és elektrotechnikai
szakmai tudásokat magába foglaló mechatronika az utóbbi évtizedben vált különösen
fontossá, különösen azokban az iparági technológiákban, ahol a mechanikai működések
automatizálása, szabályozása vált kiemelkedően fontossá. Ma már egyaránt mechatronikai
szaktudást igényelnek a gépek, berendezések beállítóitól, javítóitól, a szerelőszalagok
folyamatos, pontos működéséért felelős szakmunkásoktól, technikusoktól valamint a
legkülönfélébb elektronikával vezérelt épületgépészeti berendezések, munkagépek, stb.
szerelőitől. E komplex szaktudás iránti igény gyorsabban növekedett a képzés
megjelenésénél, a képzésben résztvevők számánál. A köztudatban, főként a pályaválasztók
között még ma sem kellőképpen ismert. Így e munkaköröket ma is, többnyire olyan gépész ill.
villanyszerelő szakmunkás vagy technikus végzettséggel rendelkezőkkel töltik be, akik a
gyakorlatban szerzik meg a szükséges tudásokat.
Hasonló helyzetben vagyunk a kutatás számára kiválasztott távközlési technikus, illetve a
ráépülő beszédátviteli technikus szakma statisztikai megfigyelhetőségénél. A 2004-es
alapfelvételünk, az elektrotechnikusok kategóriájába sűrítette azokat a szakmákat, amelyek a
távközlés terén jelentkeztek. E kategória sokkal szélesebb, mint amit a vizsgálat számára
kiválasztottunk, de igaz, hogy elsősorban ma is elektrotechnikus szakmával rendelkezők,
dolgoznak a távközlés terén. A távközlés „nagyon zárt szakma” interjúalanyaink szerint. Akik
e szűkebb területen dolgoznak, a villanyszerelők, elektromechanikusok, tv és rádiószerelők,
„telefonszerelők” stb. köréből kerültek ki, a gyakorlat útján tanulták meg azt, ami szükséges
volt: a technológiák elképesztően gyors megjelenésével együtt tanulták meg a mindenkor
szükséges „új”-at.
A statisztikai feldolgozáshoz az orvosi elektronikai technikusokat is az elektrotechnikusok
között mutatjuk ki a kicsi előfordulási szám miatt.
Az építőipari szakmacsoport együttesen tartalmazza a hagyományos építőipari és az
épületgépészeti szakmákat, így a villanyszerelőket, az új OKJ-ban már más összetételben
megjelenő vízvezeték és csőhálózat szerelőket, valamint a korábban szellőző és
klímaszerelőknek nevezett hűtő és klímaberendezés szerelőket. Ez utóbbi csoporttal
kapcsolatban meg kell említeni, hogy az elmúlt néhány évben jelent meg tömeges igény a
klímaberendezés szerelésre. Korábban elsősorban az ipari, elsősorban élelmiszeriparban
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használatos hűtés állt a szakma középpontjában. Azóta erősödtek meg a lakossági
szolgáltatások iránti igények, valamint vált az épületgépészeti tevékenység szerves részévé.
Fontos megemlíteni még, hogy bár a statisztikai kategóriák szintjén nincs változás a
villanyszerelő szakma mérésénél, mégis a szakma jelentős technikai-technológiai
gazdagodáson ment át, amelyet csak tetéz az alkalmazás kiszélesedése: villanyszerelői
szakmával és az erre épülő gyakorlat útján megszerzett tudás-bővüléssel ma már az intelligens
épületek létrehozása során főszereplővé váltak a villanyszerelők. Többségében ők építik ki a
lakó és iroda és üzemi épületek hálózati és biztonsági berendezéseit. Elektromos, belső és
külső informatikai, épületgépészeti-szabályozó, tűz és vagyon biztonsági, stb. hálózatokat és
vezérlő-ellenőrző rendszereket építenek fel. A szakképzés szempontjából nehézséget az okoz,
hogy a mindennapi életben egyszerre van jelen a túlzottan nagy szakmai kihívást nem jelentő
hagyományos villanyszerelés és a nap –mint nap megjelenő újabb berendezések,
elektrotechnikai, szabályozástechnikai ismereteket igénylő beszerelése iránti igény. Ez utóbbi
oktatása, a szükséges anyagok technológiák költségei miatt különös nehézségekbe ütközik.
Mint fentebb említettük, a – statisztikai adatok hiány miatt – a már a foglalkozási
szakmaszerkezet leírásához is becslésekre vagyunk utalva. A várható munkaerő keresletet,
szintén a fentebb leírt módszer alapján, a becslések útján létrehozott szakmaszerkezetből
számítjuk ki, és a keresleti becslést vetjük össze a képzési kibocsátással. Az alábbiakban
ezeket a struktúrákat mutatjuk be – a vizsgált szakmacsoportok, és ezen belül a szakmák
vonatkozásában. A foglalkozási szakmaszerkezeteket kistérségekre és megyékre számíthattuk
ki. Itt a hangsúlyt a kistérségekre helyezzük. Mivel, azonban a munkaerő kínálatot csak
megyei szintre tudjuk kiszámítani ezért a kereslet-kínálat kapcsolatának vizsgálatát (csak)
megyei szinten tudjuk bemutatni.
Ismételten fel kell hívni az olvasó figyelmét arra, hogy az adatok nem tükrözhetik a jelenlegi
gazdasági válság okozta foglalkoztatási károkat és ennek jövőbeli következményeit. Az
olvasóra hárul a feladat, hogy mérlegelje, hogy a válság lecsengése után miként változhat az
egyes szakmacsoportok, szakmák iránti jövőbeli kereslet. Mivel a válságokra és lehetőségekre
a gazdasági szereplők jóval gyorsabban képesek válaszolni, mint az iskolarendszer –
szakmaszerkezeti kibocsátásával, ezért a megítélésünk szerint a kínálati becslések tartósabban
érvényesek. Annál is inkább, mert az elmúlt évtizedben maguk a pályaválasztók igen kevéssé
vették figyelembe a munkaerő kereslet tényeit. Nincs okunk feltételezni, hogy a
pályaválasztók (háttérben saját és szüleik vágyaival) ezt, a kereslet-kínálat zavaraihoz
jelentősen hozzájáruló magatartásukat a közeljövőben feladnák.
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III.3.7

Szakmaszerkezet, fizikai foglalkozásúak
százalék
Kékgalléros, formaruhás
foglalkozásúak

és

mg
Budapest

BorsodAbaújZemplén

BácsKiskun

Fejér

11,2

9,9

9,8

9,4

3,8

7,2

7,1

11,4

Szállítási, raktározási foglalkozás7,6
szakmacsoportok összesen

6,9

6,4

6,9

ipari-ipariszolgáltatási szakmunkások 15,1

19,2

20,3

21,5

Kékgallérosok összesen

43,3

43,6

49,2

Kereskedelmi,
vendéglátó
ipari
foglalkozás-szakmacsoportok összesen
9,1

6,8

9,2

7,6

Mezőgazdasági
foglalkozásszakmacsoportok összesen
0,2

1,1

2,2

1,7

ÖSSZESEN

51,2

54,9

58,5

Kiegészítő foglalkozások
Gép
és
berendezés
összeszerelők

kezelők,

37,7

47,1

százalék
Kékgalléros, formaruhás és
mg foglalkozásúak
Kiegészítő foglalkozások

Budapest
11,2

Miskolci
kistérség
10,5

Kecskeméti
kistérség
10,0

Székesfehérvári
kistérség
10,1

Gép és berendezés kezelők,
3,8
összeszerelők
Szállítási,
raktározási
foglalkozás7,6
szakmacsoportok összesen

4,9

8,0

11,0

8,2

6,1

5,4

ipari
és
szolgáltatási
15,2
szakmunkások

17,1

20,4

23,8

40,8

44,5

50,4

7,5

9,0

6,7

Mezőgazdasági foglalkozásszakmacsoportok összesen
0,2

0,7

1,1

0,7

ÖSSZESEN

49,0

54,6

57,7

Kékgallérosok összesen
37,8
Kereskedelmi,
vendéglátó
ipari
foglalkozásszakmacsoportok összesen
9,1
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A fentiekben három megye (+ Budapest) és a vizsgált három kistérség adataival az
úgynevezett fizikai munkát végzők szakmaszerkezete látható. Először a táblázat tartalmával
kapcsolatos jellemzőket, korlátokat mutatjuk be. A táblázatban csak a középfokú végzettséget
igénylő, hagyományosan fizikai munkát végzők adatai találhatóak, vagyis nem szerepelnek a
középfokú végzettséggel ”irodai” vagyis fehérgallérosok adatai, arányai. Emellett nem
foglaltuk a táblázatba a középfokú végzettséggel egészségügyben dolgozó szakképzetteket
sem. Kutatásunkban nem érintettük az ipari, illetve ipari jellegű szolgáltatások körén kívül
eső, így a kereskedelmi-, vendéglátó ipari szakmacsoportokat, mégis az arányok érzékelése
okán bemutatjuk. Tudni kell, hogy az alább részletesen is bemutatott foglalkozási
szakmacsoportok kialakításánál a foglalkozások-, szakmák ágazati jellegéből indultunk ki,
azaz az adatok nem az egyes ágazatokban foglalkoztatókról szólnak.
A vizsgált három megyében 40 és 50 százalék körül mozog a tulajdonképpen ipari
kékgalléros munkaköröket betöltők aránya, köztük a szakmunkások aránya a megyékben
20%, a kistérségekben a megyeinél nagyobb különbségekkel 17-24 százalék körül mozog. Az
ipari jellegű szakmával, munkakörrel rendelkezők aránya Székesfehérvári kistérségben a
legmagasabb és a Miskolci kistérségben a legalacsonyabb. Ugyanez a sorrend a megyei és
kistérségi adatok összehasonlításában: Székesfehérvár koncentrálja a legerősebben a megyei
„szakmunkát” és Miskolc a legkevésbé. Az ipari-, műszaki szolgáltatási jellegű
szakképzettségek iránti igény, tehát mindhárom kistérségben, foglalkoztatási központban
viszonylag alacsony. Ez nyilvánvalóan negatívan hat a szakmák, ismertségére, vonzására,
és nyilvánvaló összefüggésben van e szakmák presztízsével, jövedelem-kínálatával, s az e
szakmákat igénylő munkaszervezetek nagyobbrészt üzemi szervezettségével.
E 20 % körüli arány nem azt jelenti, hogy a térségek foglalkoztatottjainak csupán 20
százaléka rendelkezik e körbe eső szakképzettséggel. Nemcsak a gép és berendezés kezelők,
hanem a szállítási raktári foglalkozásúak többsége is rendelkezik valamilyen - kékgalléros,
képzettséggel, de általában „szakmaelhagyók”. Többségük a rendszerváltást követő gazdasági
átalakulás során veszítették el az eredeti szakmájuk gyakorlásához szükséges lehetőségeket,
illetve vonzalmat.
A Miskolci kistérség vállalkozásainak technológiai állapotára, a hatékonyság tekintetében
alacsonyabb színvonalára utal az a körülmény, hogy a gép és berendezés kezelő aránya
jelentősen eltér a másik két kistérségben tapasztalttól, sőt megállapíthatjuk, hogy a Miskolci
kistérség e tekintetben a megye más, valószínűsíthetően magasabb technológiai színvonalon
működő gazdasági-foglalkozatási központjaitól is elmarad.
Érdekes, hogy e körülménytől függetlenül a szakképzetleneket, nehéz fizikai munkásokat,
takarítókat valamint őrző védőket magába foglaló kisegítő foglalkozásúak csoportjának
aránya mind a négy térségben 10 százalék körül mozog.
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III.3.8 A foglalkozási szakmacsoportok belső szerkezete
százalék
Foglalkozási szakmacsoportok

BorsodAbaúj- BácsBudapest Zemplén Kiskun Fejér

Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari

4,0
2,4

8,4
5,5

18,3
6,8

6,3
3,9

Textil
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari

1,5
5,1
31,0
6,3

1,0
4,1
34,6
6,2

1,1
6,6
30,6
5,6

0,3
5,5
49,7
8,3

Építőipari

36,1

26,6

24,2

18,9

Építőanyag, vegyipari
Víz-, villamos energia ipari
Nyomdaipari

4,5
4,3
4,8

9,3
2,7
1,6

3,1
1,4
2,3

5,1
0,7
1,3

Összesen

100,0
171187

100,0
44873

100,0
100,0
37367
37039
százalék

Foglalkozási
szakmacsoportok

Miskolci Kecskeméti Székesfehérvári
Budapest kistérség kistérség kistérség

Élelmiszeripari

4,0

8,8

13,7

5,4

Ruha, cipő ipari

2,4

1,8

4,1

2,7

Textil ipari

1,5

0,4

0,5

0,5

Fa-, bútor ipari

5,1

4,1

6,2

4,8

Fém-, gépipari

31,0

39,5

32,9

40,5

Műszeripari

6,3

5,1

7,4

8,4

Építőipari

36,1

30,7

26,6

29,6

Építőanyag, vegyipari

4,5

3,6

2,7

4,9

Víz-, villamosenergiipari 4,3

3,6

1,9

1,8

Középfokú nyomdaipari 4,8

2,4

4,2

1,3

100,0

100,0

100,0

100,0

171187

19257

14882

19630

Összesen
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A szakmák ágazati jellege alapján kialakított szakmacsoport-szerkezet két kiemelkedő pillére
a fém,-, és gépipari (ebbe értendő a miskolci térségben még előforduló vaskohászat és a
székesfehérvári térségben jelentős szerepet betöltő alumínium-kohászat is) és az építőipari
jellegű szakmák. E két csoport sűríti magába mind megyei, mind kistérségi szinteken a
kékgalléros szakmunkások 60-70 százalékát.
A fém-, és gépipari szakmák aránya, Budapest kivételével minden megyében és kistérségben
magasabb, mint az építőipari szakmáké. A miskolci és Székesfehérvári kistérségekben tíz, a
kecskeméti kistérségben csupán hat százalékponttal alacsonyabb az építőipari jellegű szakmák
aránya. Ágazati szakmaszerkezeti szempontból a miskolci kistérség a legmonolitikusabb,
mivel e két ágazat mellett nagyobb súllyal csak az élelmiszeripari szakmák jelennek meg, A
kecskeméti és a székesfehérvári térségek – szakmaszerkezeti szempontból valamivel
diverzifikáltabbak, : jelentősebb szerepet töltenek be más könnyűipari és a műszeripari
szakma csoportok.
A minden térségben kiemelkedő szerepet betöltő két szakmacsoport két különböző
munkaszervezeti-technológiai kultúrát is képvisel. A fém- és gépipari szakmákat üzemi
keretek között, egy helyben, viszonylag stabil munkaerő-állománnyal, gyakorlatilag
nagyobb munkaszervezetekben, tartós munkaviszonyok között végzik. Az építőipari szakmák
gyakorlásának feltételei szinte mindenben az ellenkezői az előbbinek: változó munkahely,
többnyire kicsi, néhány személyes mikro- illetve kisvállalkozások adnak keretet a
munkavégzésnek. Projekt-alapon dolgoznak, a munkaviszonyok éppen ezért nem stabilak:
létrejönnek, majd megszűnnek. A bér ill. jövedelem nagysága is munkáról munkára változik.
Mindezek a jellemzők hatnak a szakmai tevékenység színvonalára is, a megrendelők eltérő
igényei, a technológiák alkalmisága megnehezíti a szakmai színvonal érvényesítését. Ez
vissza is hat a munkavégzőkre: állandóan változnak a velük szemben támasztott mennyiségi
minőségi követelmények. A munkaviszonyok instabilitása, a gyakori feketemunka, az olykor
lakóhelytől távoli munkahely rendre megakadályozza, hogy felépüljön a szakma presztízse. A
gyári vagy kisüzemi körülmények ennél nagyobb biztonságot nyújtanak, lehetőséget adnak a
munkaszervezeten belül a szakmai értékek, s ennek következtében a szakmai elismertség
kialakulására, stabilitására.
Összességében azonban látnunk kell, hogy ezekben a szakmacsoportokban a térségi
munkavállalók csupán egyötöde, a három térségben egyenként 15-20 000 ember
tevékenykedik. Munkájukat, mint fentebb említettük 5-9000 betanított, gép és berendezés
kezelő egészíti ki. A gép és berendezés kezelők, összeszerelők a nagy-, és kisvállalatoknál
egyaránt monoton, nagy állóképességet, fegyelmet igénylő munkát végeznek.
Munkájuk jellemzésére minden vizsgált térségben találkoztunk a „bio-robot” kifejezéssel. E
lesújtó megfogalmazás értékelésével óvatosan kell bánni. A kisüzemi és nagyüzemi erősen
vagy kevésbé technologizált tömegtermelésben résztvevő, egyébként többnyire „más
szakképzetséggel rendelkező”munkások gyakorlatilag elégedettek a kiszámítható munkahely,
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munkaviszonyok, kereseti színvonal, s olykor még munkájuk megbecsültsége miatt is. Tény,
hogy a monotonitást, a tartósan azonos testtartást, stb. sokan nehezen bírják.
Azt tapasztaltuk, hogy a szakmai oktatás nehezen tud megbirkózni a rendszerváltás, a
nagyvállalatok talpra állását követően kialakult kontraszttal, ami a tömegmunka és az
egyedi individuális, komplex szaktudást igénylő munka között kialakult. Az előbbi, éppen a
tömeges foglalkoztatás miatt általánosan ismertté, taszítóvá válik a tanulók, és oktatók
számára, viszont kevéssé ismert marad a környezetben százával működő mikró és
kisvállalkozásokban folyó viszonylag magas szakmai tudást igénylő munka. Ez megnehezíti
mind a szakmai elkötelezettség, mind az új befogadására való hajlandóság, nyitottság
kialakítását.
A vizsgált három, ágazati jelleg alapján létrehozott foglalkozási-szakmacsoportban a
kékgalléros szakmunkát végző munkások mellett 5-10 százaléknyi a technikusi munkakörök
aránya. Ezt az arányt – feltehetően – jóval meghaladja azok aránya, akik technikusi
végzettséggel szakmunkás munkakörben tevékenykednek. A technikusi munkakörökben
ugyanakkor – megfigyelésünk szerint- sok olyan szakmunkás és mérnök is dolgozik, akik a
vállalatoknál eltöltött hosszabb idő alatt, a gyakorlat útján halmozták fel azokat a helyi
tudásokat, amelyek e munkakör betöltéséhez szükségesek. A vállalatvezetőkkel folytatott
interjúk egyértelműen mutatják, hogy ez a munkakör elsődlegesen a termelés
„működtetéséhez” kapcsolódik, ahol a vállalat specifikus gyakorlati szakmai tudásra, a
helyben megszerzett szakmai megfelelőségre-tekintélyre van szükség, s ezért az iskolából
kikerült „technikusokat” –kevés kivételtől eltekintve- nem tudják alkalmazni. A vállalatok
számára az a technikus végzettség, amiként a tanulók (a képző intézmények támogatása
mellett) a munkamegosztásban elfoglalt, a szakmunkásokénál magasabb pozícióként
értelmezik, egyáltalán nem létezik. Ugyanis a munkamegosztás valóságában az elkülönült
technikusi pozíció funkcionálisan a termelés irányításához tartozik. Számukra
elképzelhetetlen, hogy ezt a feladatot, amint fogalmazzák, ”zöldfülűekre bízzák”. Ugyanakkor
problémát látnak abban, hogy a technikusi képzésben, különösen a képzéshez kapcsolódó
gyakorlatban nem jelenik meg kellő súllyal a szakmunkásképzésben megvalósított gyakorlat.
A vállalatok azt várnák el a technikusi végzettségtől, hogy a technikusok a gyakorlatban is
tudjanak mindent, amit egy szakmunkásnak tudnia kell, és erre épüljön a többlettudás. Ezzel
szemben a vállaltok azt érzékelik, hogy az iskolából kikerült technikusok nemcsak, hogy nem
rendelkeznek ezzel a gyakorlattal, hanem le is nézik azt, mondván ők „magasabb” pozícióra
készültek. A gyakorlat és a képzés között e téren kialakult feszültség a kereslet és kínálat
adatainak egybevetésénél jól látható lesz.
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A kutatásban érintett szakmacsoportok száma a foglalkoztatók mérete szerint3
MISKOLCI
KISTÉRSÉG 9
és
foglakozási szakmacsoportok
kevesebb 10-19 fő
Lakatos
587
332
Hegesztő, lángvágó
89
69

20-49 fő
597
117

50-249 fő
876
197

250 fő és
felette
összesen
971
3393
179
657

Forgácsoló
Kohászati anyag előkészítő

150
0

95
1

174
5

230
6

273
8

930
20

Olvasztár
Hengerész

2
0

0
0

2
0

4
2

44
23

47
22

Öntő
Szerszámkészítő

11
10

5
21

19
23

41
41

80
53

151
147

Ipari-, és nemesfém megmunkáló
Kovács

0
3

1
0

5
6

25
1

5
7

36
17

Fémmegmunkálók, felületkezelők
Jármű és motorszerelők

39
330

29
142

55
208

139
224

187
653

439
1539

Mechanikai műszerész

21

19

21

47

104

207

Fém-, gépipari összesen
Elektroműszerész
Villamossági szerelő

1241
124
97

714
37
36

1233
20
48

1832
83
71

2586
159
176

7605
422
426

Számítástechnikai műszerész
Rádió és TV műszerész

53
4

2
0

5
0

5
1

5
2

74
8

Látszerész
Egyéb villamossági. szerelők, műszerészek
Műszeripari összesen
Kőműves

0
0
278
627

0
2
78
359

0
11
85
334

0
24
184
461

0
22
364
261

0
58
988
2028

Épületszerkezet-, és vasbetonszerelő
Épületszigetelő, tetőfedő

0
47

5
3

27
18

38
13

0
1

63
80

Festő, mázoló
Épületbádogos

51
4

98
5

73
17

129
10

65
2

422
36

Vezeték, csőhálózat szerelő
Szellőző és klímaszerelő

391
4

115
26

224
7

347
9

350
2

1430
50

Felvonó szerelő
Villanyszerelő

32
432

1
128

1
230

10
408

4
416

49
1628

Burkoló
Kőfaragó, műköves

0
47

14
15

13
2

13
5

0
0

38
70

Kályhás
Üvegező

0
0

0
1

1
2

0
6

0
0

1
8

Építőipari összesen

1635

770

949

1448

1101

5903

Három szakmacsoport összesen
Fém-, gépipari gép és berendezés kezelők

3154
43

1561
52

2266
144

3464
176

4051
314

14497
730

Fém-,gépipari összeszerelők
Műszeripari gép és berendezés kezelők

0
0

8
4

19
8

116
44

531
150

674
207

Műszeripari összeszerelő

0

22

36

67

467

591

Építőipari gép és berendezés kezelők

38

44

57

75

0

214

Gép-, berendezéskezelők összesen
Gépész technikus

81
97

130
34

265
44

478
101

1463
121

2416
397

3

A táblázatokban szereplő adatok egy összetett becslési eljárás eredményei . Ezért az itt szereplő értékeket +-

5% os megbízhatóságúaknak tekintjük. S idézni is csak így lehet.
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Elektro technikus
Összesen kistérségi foglalkoztatottak

155
31930

62
8586

80
11014

183
23598

220
33602

700
108730
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SZÉKESFEHÉRVÁRI
foglakozási szakmacsoportok

KISTÉRSÉG 9
és
kevesebb
10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

250 fő és
felette
összesen

Lakatos

446

320

424

566

1784

3596

Hegesztő, lángvágó

71

73

81

121

395

736

Forgácsoló

118

103

122

165

640

1135

Kohászati anyag előkészítő

0

1

4

3

15

21

Olvasztár

1

0

2

2

85

79

Hengerész

0

0

0

1

45

40

Öntő

9

6

14

17

155

187

Szerszámkészítő

8

25

16

24

126

193

Ipari-, és nemesfém megmunkáló

0

1

3

16

18

38

Kovács

3

0

3

1

24

28

Fémmegmunkálók, felületkezelők

30

34

36

70

416

556

Jármű és motorszerelők

235

98

164

130

253

936

Mechanikai műszerész

15

19

23

61

321

413

Fém-, gépipari összesen

936

680

892

1174

4278

7959

Elektroműszerész

92

36

23

114

322

593

Villamossági szerelő

76

31

53

70

476

702

Számítástechnikai műszerész

40

2

2

4

17

77

Rádió és TV műszerész

4

0

1

4

17

25

Látszerész

0

0

0

0

3

3

Egyéb villamossági. szerelők, műszerészek

0

3

26

79

148

244

Műszeripari összesen

212

72

106

272

982

1644

Kőműves

487

298

245

269

700

1984

Épületszerkezet-, és vasbetonszerelő

0

4

21

20

0

43

Épületszigetelő, tetőfedő

38

3

13

8

2

61

Festő, mázoló

41

78

56

72

36

285

Épületbádogos

3

4

13

6

1

25

Vezeték, csőhálózat szerelő

300

91

145

205

778

1522

Szellőző és klímaszerelő

3

23

5

5

1

39

Felvonó szerelő

25

1

1

9

2

37

Villanyszerelő

324

109

166

246

865

1726

Burkoló

0

13

10

7

0

29

Kőfaragó, műköves

38

14

2

2

0

55

Kályhás

0

0

1

0

0

1

Üvegező

0

1

1

3

0

6

Építőipari összesen

1258

638

679

852

2385

5812

2406

1390

1676

2297

7645

15415

Fém-, gépipari gép és berendezés kezelők

34

60

100

92

697

983

Fém-,gépipari összeszerelők

0

9

10

93

1494

1606

Három
összesen

ágazati

jellegű

szakmacsoport

Műszeripari gép és berendezés kezelők

0

6

18

114

777

915

Műszeripari összeszerelő

0

31

78

172

2415

2696

Építőipari gép és berendezés kezelők

30

41

46

45

0

162

Gép-, berendezéskezelők összesen

64

147

253

516

5382

6362

Gépész technikus

62

28

31

58

103

282

Elektrotechnikus

98

50

56

104

185

493
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Összesen

22319

6957

8391

14261

29271

81198
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KECSKEMÉTI
KISTÉRSÉG
foglalkozási szakmaszerkezet
Lakatos
Hegesztő, lángvágó
Forgácsoló
Kohászati anyag előkészítő
Olvasztár
Hengerész
Öntő
Szerszámkészítő
Ipari-, és nemesfém megmunkáló
Kovács

9
és
kevesebb
456
67
124
0
1
0
8
6
0
3

10-19 fő
274
52
74
1
0
0
3
14
0
0

20-49 fő
435
86
141
2
1
0
9
14
4
8

50-249 fő
653
140
180
3
2
1
22
27
17
1

250 fő és
felette
összesen
378
2198
136
479
193
710
0
6
0
4
0
1
0
42
20
81
8
29
8
20

Fémmegmunkálók, felületkezelők
Jármű és motorszerelők
Mechanikai műszerész
Fém-, gépipari összesen
Elektroműszerész
Villamossági szerelő
Számítástechnikai műszerész
Rádió és TV műszerész
Látszerész

26
288
17
996
92
71
37
3
0

20
132
15
586
26
28
2
0
0

40
177
12
930
14
35
2
0
0

82
171
74
1373
141
88
4
5
0

46
99
121
1010
134
228
8
8
1

214
875
237
4895
414
452
67
15
1

Egyéb villamossági. szerelők, műszerészek

0

1

2

93

72

148

Műszeripari összesen
Kőműves
Épületszerkezet-, és vasbetonszerelő
Épületszigetelő, tetőfedő
Festő, mázoló
Épületbádogos
Vezeték, csőhálózat szerelő
Szellőző és klímaszerelő
Felvonó szerelő
Villanyszerelő
Burkoló
Kőfaragó, műköves
Kályhás
Üvegező
Építőipari összesen

202
497
0
38
41
3
306
4
25
347
0
38
0
0
1298

57
251
3
3
59
3
98
19
1
108
10
11
0
1
567

53
218
16
12
52
11
141
5
1
151
8
1
0
1
618

332
335
29
9
93
7
218
8
11
304
10
4
0
5
1032

452
125
2
1
24
1
128
1
3
154
0
0
0
0
438

1096
1437
47
62
268
25
891
39
40
1057
28
55
0
6
3954

Három ágazati jellegű szakmacsoport
összesen
2497

1211

1601

2737

1900

9946

Fém-, gépipari gép és berendezés kezelők
Fém-,gépipari összeszerelők

31
0

38
5

85
23

108
93

138
562

399
684

Műszeripari gép és berendezés kezelők
Műszeripari összeszerelő

0
0

2
9

2
6

136
205

370
1151

510
1371

Építőipari gép és berendezés kezelők
Gép-, berendezéskezelők összesen
Gépész technikus
Elektro technikus

30
62
63
156

32
87
26
34

36
152
30
39

55
598
68
87

43
2263
44
57

197
3162
231
373

Összesen

25169

7461

8468

17503

12974

71575
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Lakatos
Hegesztő, lángvágó

9
és
kevesebb 10-19 fő
5897
3081
711
577

20-49 fő
4635
691

50-249 fő
5451
784

250 fő és
felette
összesen
7355
26433
833
3597

Forgácsoló
Kohászati anyag előkészítő

1305
0

745
7

959
15

976
13

1080
6

5072
41

Olvasztár
Hengerész

10
0

0
0

8
0

8
3

33
18

59
20

Öntő
Szerszámkészítő

73
62

31
133

60
81

85
121

60
78

309
477

Ipari-, és nemesfém megmunkáló
Kovács
Fémmegmunkálók, felületkezelők

0
34
250

3
0
195

21
32
210

80
5
355

18
22
228

123
92
1239

Jármű és motorszerelők
Mechanikai műszerész

3572
283

1442
179

2418
278

1721
410

4632
661

13769
1805

Fém-, gépipari összesen
Elektroműszerész

12198
1649

6394
557

9407
257

10014
820

15023
1192

53035
4446

Villamossági szerelő
Számítástechnikai műszerész

1328
751

492
25

638
83

589
37

1300
37

4371
992

Rádió és TV műszerész
Látszerész
Egyéb villamossági. szerelők, műszerészek
Műszeripari összesen
Kőműves

71
0
0
3799
6217

0
0
37
1111
3677

5
0
241
1224
3160

22
0
406
1873
4535

21
4
178
2732
4166

119
3
808
10739
21811

Épületszerkezet-, és vasbetonszerelő
Épületszigetelő, tetőfedő

0
415

35
29

214
143

268
178

17
10

484
744

Festő, mázoló
Épületbádogos

457
26

957
38

641
140

1022
103

529
20

3659
306

Vezeték, csőhálózat szerelő
Szellőző és klímaszerelő

4143
42

1458
218

2400
100

3232
79

4420
24

15642
480

Felvonó szerelő
Villanyszerelő

276
4577

12
1410

10
2680

63
3683

26
4937

387
17276

Burkoló
Kőfaragó, műköves

0
415

106
115

103
18

89
33

2
0

293
594

Kályhás
Üvegező

0
0

0
9

6
15

0
43

0
0

5
61

Építőipari összesen

16568

8065

9629

13328

14152

61742

Három ágazati jellegű szakmacsoport
összesen
32564
Fém-, gépipari gép és berendezés kezelők 320

15569
374

20260
504

25215
477

31906
553
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A három kistérség, illetve foglalkoztatási központjainak termelésében kulcsszerepet töltenek
be a fém-gépipari, műszeripari és építőipar szakmákkal rendelkező szakmunkások, az e
tevékenységkörben dolgozó gép és berendezés kezelők, illetve összeszerelők, a megfelelő
szakmával rendelkező technikus végzettségűek, akár technikusként, akár szakmunkásként
dolgoznak. Megjegyezzük, hogy a térségek iparában jelentősebb szereppel bíró élelmiszeripar
feldolgozó berendezéseit működtető géplakatosok, karbantartók, villanyszerelők,
folyamatmérnökök, gépészek és elektrotechnikusok is a most tárgyalt – ágazati jelleg alapján
kialakított – szakmacsoportokba tartoznak.
Köztudott, hogy e szakmák utánpótlása a legkevésbé biztosított, a szakképző intézmények
rendre nem képesek „feltölteni” az indítani szándékozott 9. osztályokat. Közismert, hogy a
gépészeti és műszeripari szakmákra csak a leggyengébb általános iskolai eredménnyel
belépők „jelentkeznek” - az iskolák ez irányú szelíd ráhatásának eredményeképpen. E
szakmák, illetve munkakörök belső szerkezetét, arányait a termelésben alkalmazott
technológiák, illetve munkaszervezési eljárások alakítják ki. Ha összehasonlítjuk a
fémfeldolgozás-gépipar szakmacsoportjait a műszeriparival, akkor láthatjuk, hogy a
fémfeldolgozás technológiája sokkal nagyobb mértékben támaszkodik az egyes munkavégzők
szakértelmére, hiszen a szakmai oktatásban való részvétel nélkül betanulható gép-, ill.
berendezés-kezelés, valamint a többnyire szalagok végzett összeszerelői tevékenység, a
munkakörök csupán 21-25 százalékát teszik ki, amíg ez az arány a műszeriparban 55-80
százalék között mozog.

A fém-gépipari szakmacsoport szakmaszerkezete
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A fém- és gépipari jellegű szakmák csoportjának meghatározó szakmái: lakatosok kiugróan
magas aránnyal, 3-4000 közötti létszámmal találhatók a Miskolci és a Székesfehérvári
kistérségekben, 2000-et maghaladó számmal a Kecskeméti térségben. A lakatosok elsősorban
szerkezetlakatos tevékenységet folytatnak. Amint a forgácsolóknál a CNC berendezés, itt is
elterjedőben vannak a CNC lemezvágó berendezések, részben hasonló tudások iránti
szükségleteket támasztva. A diagramon feltüntetett szakmák, mind hiányszakmák. A
pályaválasztó tanulók körében folytatott interjúk arra utalnak, hogy a fémipari-, gépipari
tevékenységeket részben a szabályozottabb üzemi körülmények, részben a tevékenység
feltételezett „piszkos, olajos” jellege miatt utasítják el a pályaválasztók. Azt is tapasztaltuk,
hogy nem jártak ilyen üzemekben, információikat inkább szüleik 10-20 évvel ezelőtti
élményeikből merítik. Nem látták a napjainkban általában rendezett, viszonylag tiszta, nehéz
fizikai munkától mentesítő berendezésekkel felszerelt üzemeket. És végül, talán ez a
legfontosabb, nem volt még olyan élményük, amely során megkedvelhették volna a fémeket,
a fém-alakítás tevékenységét.
Újabban, a CNC berendezések elterjedése okán a forgácsolás vonzóbbá válik, és talán még a
hegesztés is, elsősorban az elérhető, átlagosnál magasabb fizetések, esetleges külföldön
vállalható munka reményében.
Az elektortechnikai szakmacsoport szakmaszerkezete
50,0
45,0
40,0

Miskolci

35,0
Székedfeh
érvári

30,0
25,0

Kecskemé
ti

20,0
15,0

Budapest

10,0

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

166

Egyéb
villamossági.
szerelők,
műszerészek

Látszerész

Rádió és TV
műszerész

Számítástechnikai
műszerész

Villamossági
szerelő

0,0

Elektroműszerész

5,0

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Azok a szakemberek, akik napjainkban az orvosi műszereket tartják karban, valamint a
távközlési, informatikai hálózatokat építik, működtetik, karbantartják; szinte kivétel nélkül a
fenti diagramban megjelölt szakmák egyikével rendelkeznek, esetleg elektrotechnikusként
végezték el a szakközépiskolát.
A képzés lényegében csak az elméleti alapokat adja, hiszen a konkrét tevékenység - gyártótól
függő – eljárások és műszerek alkalmazását igényli. Ehhez elsősorban a dokumentációk
megértéséhez szükséges képességekre van szükség. Az általunk vizsgált két szakmát általában
kis szervezetekben gyakorolják, mert nem a klasszikus értelemben vett gyártásról van szó.
Ezzel szemben a bemutatott diagram, és az egyes szakmák előfordulását, vállalatok méretét
nagyságai szerint bemutatott táblázat adatai azt mutatják, hogy az elektroműszerészek és
villamossági szerelők a műszeripari gép- és berendezés-kezelők és összeszerelők mellett
többségükben közép- és nagyvállalatok rendkívül erősen szabályozott technológiai
környezetében tevékenykednek. Interjúink szerint, az iskolában megszerzett szaktudás csupán
töredékét alkalmazva. A műszeriparban éles határ húzódik a gyártás és a telepítés,
karbantartás között. Az előbbi lényegében nem igényel, az utóbbi azonban komplex
szakértelmet, annak folyamatos megújítását, az új megoldásokra való fogékonyságot igényli.
Mivel e tevékenységet kis szervezetekben végzik, a munkamegosztásban tanító-tanuló
hierarchiák alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy az újbelépő, legyen az a diagramban is említett
bármely szakma képviselője, először egy tapasztaltabb dolgozó mellett segédkezik, s
tapasztalatainak gyarapodásával válhat önálló munkavégzővé. A betanulás és
munkamegosztás e kapcsolata teszi lehetővé a különféle szakmákból érkezők adaptálódását.
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Az építőipari szakmacsoport szakmaszerkezete
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A vízvezeték- és berendezés szerelő, valamint a villanyszerelő szakmák az építőipari
szakmacsoportba tartoznak, ezért a fenti diagram bemutatja az egész szakmacsoportot. Az
elmúlt évtizedekben óriási technológiai megújulás ment végbe az építőiparban, mind a
hagyományos építészetben, s így a hagyományos építőipari szakmákban (kőműves, ács, stb.)
mind az épületgépészetben. A szerkezetépítő iparban egyrészt új építési technológiákkal,
gépesítéssel, segédanyagok szabványosításával és előre gyártásával gyorsították a
kivitelezést, növelték a hatékonyságot. Ennek következtében egyes tevékenységek
(vasbetonszerelés, zsaluzás, betonozás, gépi vakolás) leváltak a hagyományos értelemben vett
kőműves és ács tevékenységekről. Az épületgépészet terén hasonlóan radikális változások
történtek: modern vízellátási rendszerek, hűtő-, fűtő-, világító, biztonsági- rendszerek jöttek
létre: új anyagok, komplex előre gyártott – kötött technológiák mentén helyben alkalmazandó
eljárásokkal.
Mindezek révén a szakképzés óriási kihívások elé került. Egyrészt fenn kell tartania a
hagyományos építőipari szakmák, hagyományos eljárásainak oktatását, másrészt oktatni
kell az új anyagokat, rendszereket, mert a „piacon” a hagyományos és az új iránti igény
egymás mellett él. Sőt az építőipari vállalkozásoknak csak egy kicsiny része képes a
hagyományos, vagy az új technológiákra specializálódva fenntartani magát.
Ebből a szempontból fontos, hogy az építőipari tevékenység konjunktúrafüggő: a
beruházások fellendülésének időszakában munkaerőhiány, a dekonjunktúrában túlkínálat van.
3K Consens Iroda
Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
168
www.3kconsens.hu

www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Az adatok azonban természetesen nem jelzik, hogy a hagyományos építőipari-, ill.
épületgépészeti tudáscsomagok iránti igény hogyan változik.
A hagyományos és a legújabb technológiák egymás mellett élése, valamint az építési
beruházások konjunktúrafüggő természete – arra kell, hogy felhívják a figyelmet –, hogy
nagyon veszélyes szakmák túlzott felbontása (jelen esetben az épületgépészeti), amelynek
jeleit az új OKJ-ban tapasztaljuk.
A fentiekben bemutatott adatok óvatosan kezelendők, mivel az épületgépészeti tevékenységek
hatósági jellegének erősítése ellenére a vállalkozások igyekszenek megőrizni tevékenységük
komplex jellegét.

III.3.9 A munkaerő kereslet és a kínálat egybevetése
A vizsgálódás időpontjában tapasztalt munkaköri-foglalkozási szakmaszerkezetet – amelyet
az előző fejezetben bemutattunk – azonosnak tekinthetjük a munkaerő-kereslet ugyanazon
vizsgálati időpontban tapasztalható-mérhető szakmaszerkezetével és mennyiségével. Ennek
az az igen egyszerű magyarázata, hogy a vizsgált időpontban a vállalkozások és a
közfoglalkoztatók éppen annyi munkavállalóval (az önfoglalkoztatókat is beleértve) és éppen
a tapasztalt munkaköri – foglakozási – szakmaszerkezettel látták el feladataikat.
Természetesen van némi pontatlanság e megállapítás mögött, hiszen vannak olyan szakmák,
amelyek kínálata hosszú évek óta kisebb, mint a kereslet. Ezért a foglalkoztatók bizonyos
mértékű hiány mellett működtetik bürokratikus és termelő-szolgáltató, feladatmegoldó
szervezeteiket. A már elszenvedett, a működésbe beépített hiány mértékét nem tudjuk mérni.
Ugyanakkor szólnunk kell arról is, hogy a nap, mint nap - a foglalkoztatók hirdetései révén érzékelt munkaerő-kereslet még nem jelenti, hogy hiány van a kínálatban. Hiszen létezik egy
természetes fluktuáció a foglalkoztatók között: egy dolgozó kilépése az egyik foglalkoztatónál
keresletet, a másik szempontjából kínálatot teremt.
A mérés szempontjából egy adott pillanatban a kereslet szerkezete és mennyisége
megegyezik a foglalkoztatottak számával és szakmaszerkezetével.
Ha a jövőbeli keresletet akarjuk kiszámolni, akkor három tényezőt kell figyelembe
vennünk:
•

demográfiai tényező, amely az egyes szakmák, illetve szakmacsoportok tényleges,
életkor összetételét alapul véve azt „számítja ki”, hogy milyen ütemben hagyják el a
munkaerőpiacot az idősebb generációk. Ennek alapján - ha csak erre a tényezőre
építenénk - azt tudhatnánk meg, hogy változatlan létszám mellett évente hány adott
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•

szakképzettségű személy szükséges a munkaerőpiacról kilépők pótlásához. E tényező
kiszámításánál a KSH demográfiai adataira támaszkodtunk
szakmaszerkezeti változások tényezői, amely azt fejezi ki, hogy a következő
évtizedben végbement munkaszervezési és technológiai változások milyen
változásokat eredményeznek az egyes munkakörök betöltésénél? Vagyis milyen
mértékben várható, hogy diplomás munkaköröket középfokú végzettségűekkel, avagy
fordítva töltenek be-a megfelelő szakmacsoportban, avagy pl. technikusokat
alkalmaznak hagyományosan szakmunkás munkakörökben, vagy -további példaként
említhetjük, hogy gép és berendezés kezelőket helyeznek hagyományosan szakmunkás

•

munkakörökbe. 4 E tényező kiszámításához külön kérdőíves felvételt hajtottunk végre.
Várható konjunkturális folyamatok, amelyet a GKI gazdaságkutató Intézet számított
ki. Ágazati és regionális konjunktúra adatokra építve, figyelembe véve a vállalatok
méretkategóriái szerint várható konjunkturális eltéréseket is.

(Itt jegyezzük meg, hogy a bemutatott adatok nem tartalmazzák a jelenlegi gazdasági válság
következményeit. Természetesen nem tudjuk mérni sem ennek közvetlen hatásait, s még
kevésbé tudjuk felmérni, hogy a válság után milyen ágazati, szakmaszerkezeti struktúraváltás
megy majd végbe.)
Az adatok tehát számításokra épülő becslési eljáráson alapulnak, s ezért eredetileg, a válságot
megelőzően +- 5%-os hibahatárok között értelmeztük, ma, a növekvő bizonytalanság mellett
nem tudjuk meghatározni a hibahatárokat. Megjegyezzük, hogy a munkaerőpiacon észlelt
hiányok és túlkínálatok hazai jellegzetessége, az, hogy a pályaválasztókat és
pályamódosítókat inkább motiválják általában a munkamegosztásban felfelé irányuló vágyaik,
mint maga a tényleges munkaerő kereslet. E törekvéseken mindezidáig alig voltak
felfedezhetők a munkaerő kereslet hatásai. Ezért e társadalmi jellegű mozgásokat valószínűleg
alig fogják a konjunkturális változások befolyásolni.
Számításaink során a munkaerő-keresletet a képzési kibocsátással vetettük össze, azaz a
kínálatot a közép és felsőfokú képzési kibocsájtással azonosítottuk a 2005-ös hivatalos
statisztikák alapján. A keresletre ható demográfiai folyamatok, mennyiségek viszonylag jól
becsülhetők a foglalkozások - szakmánként rendelkezésre álló - életkori adataiból.
A technológiák munkaszervezeti változásokból következő mennyiségi igények, a
foglalkozási/szakmai szerkezetváltások csak e jelenségek kutatására irányuló empirikus
adatfelvételekből becsülhetőek meg. Ilyen adatfelvételt szakértői megkérdezéssel
készítettünk, s számításainknál használtuk föl azokat.

4

Ennek kapcsán számítások végezhetők a felnőttképzéssel szemben támasztott várható igényekre is.
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A várható konjunkturális változások becslésére vannak viszonylag jól kidolgozott
makrogazdasági módszerek. A várható konjunkturális változásokkal kapcsolatos számításokat
a jelen tanulmányban közreadott számításokhoz a GKI gazdaságkutató intézet munkatársai
dolgozták ki.
A közreadott számításaink alapjául szolgáló adatbázist 2007-ben állítottuk fel a 2005-ös
adatok alapján. A munkaerő keresleti-szakmaszerkezeti előrejelzését 10 évre, azaz 2015-re
készítettük el. Erre az időtávra vonatkozott a vállalatok-foglalkoztatók körében elvégzett
kutatás, amelyben a várható technológiai-szakmaszerkezeti változások foglalkoztatási hatásait
mértük, és ugyanezen időtávra vonatkoztak a gazdasági ágazati konjunktúrára vonatkozó
számítások is.
E számítások eredményeiből hoztuk létre a szakmánként várható munkaerő-piaci kereslet
becsült adatait oly módon, hogy a teljes, 10 éves periódusra vonatkozó adatokat egyenletesen,
egy-egy évre leosztottuk
Ha a mindenkori munkaerő kínálatot akarjuk kiszámolni, akkor:
az iskolarendszerű képzésből a munkaerőpiacra először belépők számát,
szakmaszerkezetét kell „megszámolni”; valamint
számításba kellene vennünk az inaktivitásból visszatérők számát és

•
•

szakmaszerkezetét, ezt azonban - a jelenlegi adatforrások mellett - nem tudjuk
megoldani.
Az iskolarendszerből kilépők számának és szakmaszerkezetének megállapítására az Oktatási
és Kulturális Minisztérium adatbázisa állt rendelkezésünkre. Ebből azonban nem lehet
közvetlen következtetéseket levonni a munkaerőpiacra kilépők számáról és
szakmaszerkezetéről, mivel
•
•
•

a középfokú képzésből sokan továbbtanulnak: érettségire készülnek, főiskolára-,
egyetemre mennek;
a középfokú képzésből kilépők egy része nem helyezkedik el a szakmában, vagy
nem talál magának munkát;
lényegében ugyanezek a lehetőségek nyílnak a felsőfokú képzettséget megszerzettek
körében is: egy részük másoddiplomásként, vagy szakirányú továbbképzésben tanul
tovább, más részük elhagyja tanult szakmáját, s ezért nem jelenik meg kínálatként a
munkaerőpiacon.
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Tanulmány
E munkaerőpiaci kínálatot csökkentő tényezők mértékének vizsgálatára szolgálnának mind a
középfokú, mind a felsőfokú képzésből kilépőkkel készített úgynevezett után követő
vizsgálatok. Ilyenek azonban nem állnak rendelkezésre, illetve mérés-módszertani
szempontból rendkívül megbízhatatlanok.
Itt bemutatott számításainkat azzal tudtuk pontosabbá tenni, hogy előzetes kutatásunk során,
országosan mintegy 600 szakképző intézmény vezetőjét kérdeztük meg arról, hogy
tapasztalatai, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a végzettek között milyen
mértékűnek becsülik szakmánként a pályaelhagyást és a továbbtanulást.
Amikor a vizsgált megyékre vonatkozó munkaerő kínálati számításokat az OKM adatai
alapján elvégeztük, akkor a fentiekben leírt továbbtanulási és pályaelhagyási adatokkal
csökkentettük, korrigáltuk a kibocsátási adatokat.
A fejezet e passzusainak elődleges célja a munkaerő-kereslet és kínálat egybevetése. Az
eredmények ismerete alapozhatja meg azt a jövőbeli képzési szakmastruktúrát, amely
leginkább megfelelhet a munkaerőpiaci igényeknek. Az egybevetés úgy vált lehetővé, hogy a
tíz évre előrebecsült munkaerő-keresleti adatokat egy-egy évre lebontottuk és ezzel vetettük
össze – a jelen esetben a 2005-ös felső és középfokú korrigált kibocsátási adatokat.
Fontos megjegyezni, hogy a keresleti és kínálati adatok egybevetéséhez megfelelően kell
megválasztani a területi egységet.
Országos vizsgálatnál a felsőfokú képzettségűek iránti kereslet és kínálat egybevetéséhez a
regionális szintet tartottuk a legmegfelelőbbnek, annak ellenére, hogy a budapesti egyetemek
minden régió munkaerő kínálatában játszanak bizonyos szerepet. Mértékét azonban csak
megfelelő után-követő vizsgálati eredmények ismeretében tudnánk megállapítani.
Budapest szerepe különösen jelentős lehet a Közép-Dunántúli, és még erősebb a Fejér megyei
diplomás képzési kínálat alakításában. A Miskolci Egyetem nyilván közvetlenül hat a
miskolci foglalkoztatásra, azonban hatóköre jóval tágabb. Kecskemét gépiparát a kecskeméti
Gépipari és Automatizálási Főiskola közvetlenül kiszolgálja, de látni kell, hogy a gépipari, és
mechatronikai képzése az egész Dél-Alföldet érinti. Az alábbiakban bemutatjuk ezt az
adatsort, de felhívjuk a figyelmet az innen nyert információk óvatos kezelésére.
Témánk szempontjából a középfokú szakképzésnek van kiemelkedő szerepe.
A munkaerő-kereslet és -kínálat földrajzi keretének kijelölésénél fontos szempont az is, hogy
nincsenek adataink a munkavállalók földrajzi mozgásáról.
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Tanulmány
E korlátok figyelembevételével azt feltételezzük, hogy a kereslet–kínálat egybevetéséhez a
megyei szint a legmegfelelőbb.
Mindezek előrebocsátásával a munkaerő-keresletről, -kínálatról és annak kapcsolatairól a
következő állításokat fogalmazhatjuk meg.
A diagramokon ábrázolt piros vonal az évenkénti, a hiányt, a zöld az évi képzési kibocsátással
fedezett keresletet, a narancssárga a túlkínálatot jelzi. Egy-egy kereslet kínálati szalag azért
mutathatja egyszerre mindhárom színt, mert a bemutatott ábrák összevont szakmacsoportokat,
vagy több szakmát egyszerre mutatnak.
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A gazdasági válságot megelőzően készített adatfelvételekre épülő számítások fentiekben
bemutatott eredményei csak alapot adhatnak arra, hogy mérlegeljük a jövőben végbemenő
változások lehetőségeit. Az alábbi néhány gondolattal ezt tesszük.
A diagramokból leolvasható, hogy általánosan, és az egyes vizsgált megyékre vonatkozóan is
igaz, hogy a humán diplomás munkakörökre erős, a közgazdaságiakra gyenge munkaerőtúlkínálat, a műszakiakra egyensúly jellemző. A középfokú fehérgalléros képzési kibocsátás,
néhány speciális – részben a számítások még megoldatlan módszertani problémái miatt –
esettől eltekintve szintén túlkínálat jellemző. Ezzel szemben a közelebbről is vizsgált
gépészeti és épületgépészeti szakmákban – mind a négy térségben- hiány mutatkozik.
A technológusi pozíciókra a túlkínálat jellemző.
Természetesen a szakiskolák és szakközépiskolák érzékelik mindezt. A szakiskolai képzésben
erősen jelentkezik a tanulóhiány, s ezen belül a vizsgált szakmákban különösen. Ugyanis a
szakiskolai képzésben is van néhány, aktuálisan divatos szakma. Ilyen például az asztalos
szakma, és ilyen lenne a CNC esztergályos szakma is- mondják az iskolák igazgatói, ha nem
kéne olyan sokat magyarázni a jelentkezők (szülei)nek, hogy a CNC képzés a forgácsoló
képzésen belül jelenik meg.
Általában a „technikus” képzésre magas a jelentkezők száma, annak ellenére érzékelhető a
túlkínálat ezen a téren, hogy számításainknál figyelembe vettük a szakiskolai-,
szakközépiskolai igazgatók becslését, a szakközépiskolákból kilépők továbbtanulására
vonatkozóan.
Általában alacsony az érettségire épülő OKJ-s szakmákra való jelentkezés, illetve a szakmai
vizsgát letettek száma. „nem éri meg a másfél-két évet” mondják, ha az érettségi alapján
diplomát is lehet szerezni. (Még senki sem mérte fel, hogy milyen pályát járnak be azok, akik
mégsem képesek a diplomaszerzésre: már egyszer elvetették, hogy szakmunkások legyenek,
de diplomások mégsem lettek, mi történik velük ezután? )
A szakiskolai, szakközépiskolai szakmunkásképzésre jelentkezők alacsony száma, illetve
ennek fokozatos csökkenése folyamatosan rontja a képzés feltételeit, rontja a képzés
minősége javításának feltételeit: egyre kevesebb pénz és humán kapacitás fordítható a
rohamosan megújuló szakmák tartalmi változásainak nyomon követésére, a szükséges
anyagok, eszközök, berendezések beszerzésére.
A csökkenő ráfordítható kapacitások mellett a szakiskolai képzés fejlődésének, járulékos
akadálya a szakiskolai képzés társadalmi szegregálódása. Itt egyrészről arról van szó, hogy a
szakiskolai képzés helyi irányítói immáron húsz éve nem ismerik fel a képzés jelentőségét.
Nem látják, hogy a térség fejlődése a jövedelemtermelésre képes térségi munkaerő
mennyiségén és minőségén múlik. Nem látják, hogy az elmúlt évtizedben általában nem
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történt meg a megfelelő szakmaszerkezetű munkaerő újratermelődése, nem fogalmazódott
meg helyi-önkormányzati felelősség a vállalkozások munkaerőigényének kielégítésére.
Ezzel szemben a helyi-önkormányzati döntéshozók engedtek, illetve támogatták a helyi elit és
általában a helyi középosztály azon nyomásának, hogy fejlesszék a gimnáziumokat és
szakközépiskolákat jobb minőségű előkészítést nyújtva az egyetemi, főiskolai felvételikhez,
illetve az e célt betöltő érettségihez. Az már a kormányzat – véleményünk szerint téves –
felsőoktatási stratégiájának eredménye, hogy ma már a középfokú képzésből kilépők közel 80
százalékát be is engedi a felsőoktatásba.
Az önkormányzati és a kormányzati politika közös eredménye, hogy ennek következtében a
társadalmilag leértékelődött a szakképzés, illetve a képzésben való részvétel révén létrejövő
szakmunkás státusz. Önmagát erősítő negatív folyamatról van szó: csak a társadalmi
átalakulás veszteseinek gyermekei, (akik általános iskolai teljesítményeik gyengeségei miatt
nem is remélhetik a felsőfokú továbbtanulást,) kényszerülnek a szakiskolákba, ahol ezáltal - a
diszkrimináció megnyilvánulásai nélkül – sajátos iskolai-, társadalmi karantén alakul ki.
E folyamathoz a munkaviszonyok területén az elmúlt 20 esztendőben kialakult, és állandósult
zűrzavar is hozzájárul. A dolgozók, adott esetben szak és betanított munkások, fekete, szürke
foglalkozatása, általában kiszámíthatatlan munkaviszonyok, a munkaszerződések hiánya,
nyaklótlan, erkölcsileg is korlátlan kizsákmányolás. Természetesen vannak jó példák is, de
azok nem ismertek a helyi közvélemény előtt, ezért nem tudják ellensúlyozni a gyorsabban,
szinte magától is terjedő negatív példákat.
Láttuk, hogy a szakmunkásokat nagyobb részt az önfoglalkoztató, a mikro- és
kisvállalkozások igénylik, a nagyipar szakmunkás igénye arányaiban sokkal alacsonyabb.
Olyan szervezetek ezek, amelyekben 700 00 körüli kisvállalkozó és még másfélszer-kétszer
ennyi alkalmazott, részben családtag dolgozik. Ahhoz, hogy e vállalkozások működjenek, és a
megszűnők helyett újak is keletkezzenek, nemcsak szakember-alkalmazottak, hanem
vállalkozók is kellenek. A szakmunkás és technikus képzésnek tehát magába kellene
foglalnia a vállalkozó képzést is. Maguk a kisvállalkozók (az a vállalkozási méret, ahol nem
berendezések kényszerítik ki a megfelelő munkavégzést, hanem a szakember „hordozza
magában” a gyártási-, javító- szerelési eljárásokat) gyakorta megfogalmazzák, hogy
alkalmazottaiktól vállalkozói szemléletet várnak el. Ez nem más, mint az az alkotó
tevékenység, amely során adott tárgyi-technikai feltételek, adott minőségi-, idő-, kapacitásráfordítási körülmények között elkészül a termék, és ezzel együtt a vállalkozói költségeket és
nyereséget biztosító jövedelem is létrejön.
Tehát a társadalmilag szegregálódott szakképző intézményekben, nagyon mélyre süllyedt
presztízsviszonyok mellett tulajdonképpen szakember vállalkozókat kellene képezni a
rendkívül gyenge tanulási képességekkel, erőtlen családi támogatóképességgel és
szocializálódási hátrányokkal rendelkező, jobb sorsra érdemes gyerekekből.
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III.3.11 Térségi szakmai-technológiai karakter
Az adatok magukért beszélnek: a jövedelemtermelés két meghatározó ágazatcsoportjának
összehasonlítása mutatja a gazdasági pozícióik eltéréseit. A székesfehérvári kistérségek
foglalkoztatottjainak 33, a kecskeméti kistérségé 27, a miskolcié 16 százaléka tevékenykedik
a tulajdonképpeni feldolgozóiparban. A belső arányok (lásd zárójelbe foglalt adatok) jelzik, a
térségi szakmai-technológiai koncentrációt, amely a székesfehérvári térségben egyértelműen
a fémfeldolgozás, gépgyártás és műszeripar kiemelkedően fontos szerepét mutatja. A
kecskeméti és miskolci kistérségekben, a két ágazatcsoport szerepe kiegyenlített, de fontos,
hogy a tradícióit tekintve élelmiszer-feldolgozó Kecskeméten a fémfeldolgozás, gépipar és
műszeripar ma már lényegesen jelentősebb szerepet tölt be a foglalkoztatásban, mint a
tradicionálisan kohászati-, fémfeldolgozó-, és gépipari miskolci kistérségben. Úgy tűnik, a
Miskolci kistérség szakmai technológiai karaktere megszűnt, a kecskemétié, az elmúlt
években erősödött – és tovább fog erősödni a Mercedes megtelepülésével.
Megítélésünk szerint egy-egy térség szakmai technológiai karakterének alapvető jelentősége
van – de legalább kellene, hogy legyen – egyrészt a szakképzés szerkezete, másrészt az
érintett szakmák vonzereje, pályaválasztókra irányuló toborzó képessége között, mind a
középfokú szakképzés, mind a felsőfokú képzés vonatkozásában. E nézőpontból szemlélve a
pályaválasztás előtt álló tanulók, és a szerkezetváltás okán új utakat kereső felnőttek tanulási
irányait tekintve nagyon súlyos problémákra bukkanunk, még a fentiekben karakteresnek
mondott székesfehérvári kistérségben is. Ennek az a lényege, hogy nem-, vagy csak alig
érzékelhető a potenciális foglalkoztatottak körében (pályaválasztók, pályamódosítók) hogy
érdeklődésükkel azokat a szakmákat tüntetnék ki, amelyek környezetükre jellemzőek,
amelyek iránti igények (kereslet) valószínűsíthető. Nem érzékelhető, az sem – különösen a
középfokú szakképzés vonatkozásában –, hogy a vállalatok a törekednének áthatóvá és
vonzóvá tenni magukat, tevékenységeiket. A vállalatoknak lényegében nincsen pozitív
üzenetük az általános iskolákhoz, amelyek révén megmutatnák magukat, illetve
megkedveltetnék az érintett szakmákat.
A három városban folytatott kutatásunk eredményeiből, még további tapasztalatokat
kapcsolhatunk ide:
•

A vállalkozásokkal folytatott interjúk, és a médiakutatás azt mutatta, hogy a vállalatok
alig tesznek valamit azért, hogy társadalmi környezetükben ismertté váljanak,
lehessen tudni róluk, hogy
o Mit termelnek, milyen műszaki megoldásokat alkalmaznak
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o Milyen szakmájú embereket foglalkoztatnak
o Milyen (pozitív) jellemzői vannak a náluk működtetett munkaviszonyoknak,
o Milyen jövedelmet és más kiegészítő juttatásokat, valamint milyen karriert,
foglalkoztatási biztonságot nyújtanak-kínálnak dolgozóiknak.
•

Médiakutatásunk azt bizonyítja, hogy a városok meghatározó nagyvállalatai
honlapjaikat szinte kizárólag piaci és kereskedelmi pozícióik, bemutatására
használják, és nem teszik megismerhetővé magukat a fentiekben felsorolt szempontok
alapján.

•

Kutatómunkánk során azt tapasztaltuk, hogy a meghatározó nagyvállalatok rendkívül
zártak, nehéz velük kapcsolatot teremteni, nem fektetnek súlyt a „külső környezetitársadalmi kommunikációra”. Iskolai látogatókat ritkán, csak nehézkes szervezés után
engednek be az üzemekbe.

•

Tanulókkal és szüleikkel folytatott interjúink, valamint médiakutatásunk azt
bizonyítja, hogy a lakosságnak nagyon csekély, a tájékozódáshoz és különösen a
szakmaválasztáshoz elégtelen ismerete van
o a város(ok)ban működő gazdasági szervezetekről
o a gazdasági szervezetekben folyó munkáról, az ott igényelt szaktudásról
o a gazdasági szervezetek által „működtetett” munkaviszonyokról, elérhető
jövedelmekről és elérhető-megszerezhető munkahelyi megbecsültségről.

•

A tanulók többsége nem tudta megmondani,
o hogy milyen termékeket állítanak elő a városban: Székesfehérvárott,
Kecskeméten, Miskolcon.
o mire lehet büszke, aki ott él.
o milyen szakmát kell tanulni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen egy-egy kisebb
nagyobb üzembe.
o miért érdemes ott dolgozni.

A kutatás keretein belül kérdőíves vizsgálatot folytattunk az érintett szakmákat oktató városi
iskolák szakképző és szakiskolai osztályainak tanulóival a pályaválasztásról, munkaerőpiaci
ismereteiről (Ezek az iskolák egyúttal egy-egy TISZK vezető vagy tagiskolái is.)
Ennek alapján is megállapíthatjuk, hogy
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o a ma iskolát választó nyolcadikos tanulók, főként a rendszerváltást megelőző
időkhöz képest, meglehetősen távol vannak a munka világától, arról
nincsenek gyakorlati, életszerű tapasztalataik, nem látják a gyárakat, üzemeket,
az egyes szakmákat közelről, nincsenek tisztában azok tartalmával. És ezért
(is)
o a 8-os tanulók elsősorban a szüleikre támaszkodnak pályaválasztási
döntéseikben
o annak ellenére, hogy – a rendszerváltást követő gazdasági összeomlás – és
lassú felépülés következményekén szülők milliói veszítették el korábbi sokrétű
munkaerőpiaci ismereteiket.
o A szülői orientáció mellett, (amely nem meglepő módon a szakiskolások
alacsonyabb társadalmi státuszú csoportjában jóval gyengébb, mint a
szakközépiskolásoknál) a pályaválasztó diákok saját személyes – részben
korlátozott tényeken és felületes értékítéleteken alapuló közhelyek alapján –
alakítják ki értékítéleteiket jövőképükről, a választás során mérlegelt szakma
ismeretükre épülő elhivatottságukról, önértékelésükről, s ezek játszanak döntő
szerepet pályaválasztásuk során.
o Fontos eredménye a kutatásnak, hogy a szakiskolások (akik a vizsgálatba vont
diákok szerint is kényszerpályán mozognak az iskolatípus megválasztásában)
és a szakközépiskolások jövőképe és elhivatottsága között a 9. osztályban
„még” nem tapasztalható lényeges különbség, vagyis van, lenne olyan pozitív
személyes tartalom, amelyre eredménnyel építhető oktatási pedagógiai
program. Annak ellenére, hogy különösen a szakiskolásokat olyan tényezők
bizonytalanítják el a pályaválasztásban, mint a majdani munkájukkal járó
alacsony jövedelem
feltételezése.

és

más

szakmákhoz

viszonyított

megbecsültség

Együttesen mindez oda vezet, hogy szülők és gyermekeik a műszaki technológiai ismeretei
meglehetősen korlátozottak, érdeklődésüket a vállalatok nem keltik fel, nem teremtenek
táptalajt az érdeklődés kibontakozásához, a technikai-műszaki újdonságok iránti későbbi
viszonylag alacsony szintű fogékonyságuk részben ezzel magyarázható. Ellenpéldának
hozzuk az informatika iránti elkötelezettséget, amely alapjai gyermekkorban jönnek létre,
sokszor nem túlságosan jellemépítő játékok használatával, majd erre épülnek fokozatosan
mélyebb ismeretek és érdeklődés, amely már „valódi táptalaja” a szakmai nyitottságnak.
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Azonban a szinte magától kialakult számítástechnika iránti elkötelezettség is nagyrészt
kihasználatlanul marad, mert „magától” már nem válik ismertté, az informatika
alkalmazásának egyre szélesedő köre: nem válik gyermekkori játékká a gépiparban, az
építőiparban, a gyártástechnológiában alkalmazott folyamatszabályozás.

III.4 SZAKISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI DIÁKOK – A SZAKKÉPZÉS
TÁRSADALMI ÉS SZOCIÁLIS KÖRNYEZETE
Nem lehet kérdéses, hogy a szakképzés hatékonysága nagyban függ annak „befogadói”
oldalának minőségétől; azaz tehát a tanulók hozzáállásától és természetesen kompetenciáitól.
Emiatt kutatásunknak mindenképpen koncentrálnia kell ezen szempontokra, mivel a
szakképzés társadalmi megítélése és beágyazottsága; a szakképzésbe belépő diákok
összetétele és fontosabb tulajdonságai; a pályaorientáció jelenlegi állapota; stb. mind-mind
olyan tényezők, amelyek külön-külön is igen nagymértékben képesek a szakképzés
teljesítményét befolyásolni. Annál is inkább így gondoljuk ezt, mivel amikor a szakképző
intézményekben akár oktatókkal, akár igazgatókkal beszélgettünk, és feltettük a technológiai
újdonságokra vonatkozó kérdéseinket; interjúalanyaink minduntalan azzal kezdték
mondandójukat, „hogy hogyan tanítsuk addig a legújabb, legfejlettebb technikát, amíg ilyen
gyerekek érkeznek a szakképzésbe?”
Kutatásunk előrehaladtával mindinkább világossá vált, hogy a képzési környezetet is tárgyaló
esettanulmányokban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szakképzés egyik legfontosabb
összetevőjét: magukat a diákokat. E fejezet megírásakor alapvetően az volt a célunk, hogy
bemutassuk: milyen „gyerekpopuláció” érkezik a szakképzésbe, milyen összetételű,
motivációjú és felkészültségű tanulókból kell jól képzett, a vállalatok igényeinek megfelelő
szakembereket képezniük az iskoláknak. Jelen fejezet során tehát ezen szűrőn keresztül
igyekszünk bemutatni a szakképzés egy nagyon fontos, annak sikerességét messzemenően
befolyásoló vetületét: a diákság összetételéből adódó kérdéseket és problémákat.

III.4.1 A szakképzés társadalmi környezete – A szakképzés és a kékgalléros szakmák
presztízsének erodálódása
Hazánk oktatási szerkezetének egyik legmarkánsabb folyamatának tekinthető, hogy a
rendszerváltást követően jelentős mértékben lecsökkent a szakképzésben részt vevő diákok
száma; és ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az érettségit adó oktatási intézmények,
elsősorban a gimnáziumok vonzereje. A szakmatanulás népszerűségének csökkenésében
természetesen több társadalmi jelenség is hathatós szerepet játszott. Nem kétséges, hogy a
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rendszerváltást követő gazdasági átalakulás, ill. a nyomában járó munkanélküliség az egyik
legfontosabb ilyen tényezőként említhető. Azzal ugyanis, hogy a korábban gyakorlatilag
biztos megélhetést, kiszámítható és tervezhető életutat biztosító kékgalléros munkahelyek
százezrei szűntek meg, automatikusan leértékelődött a fizikai munkák társadalmi megítélése,
és ezzel párhuzamosan csökkent a presztízsük.
A munkanélküliséget közelről, saját bőrükön érzékelő családok, és velük az egész társadalom
mintegy „önvédelmi reflexként” fordult el azoktól a kékgalléros szakmákkal megszerezhető
életstratégiáktól, amelyek a korábbi évtizedekben a társadalom több milló családja számára
jelentettek hétköznapi valóságot. Akinek csak lehetősége adódott rá, gyermekét kezdetben
mindenképpen érettségihez, később pedig szintén egyre nagyobb számban diplomához
igyekezett hozzásegíteni.
Néhány esztendő leforgása alatt a pályaválasztók hite szerint az érettségi megszerzése
gyakorlatilag az életben való boldogulás egyik alapvető feltételévé lépett elő. Ennek egyenes
következménye, hogy a gimnáziumok növekvő számú „társadalmi érdeklődéssel” nézhettek
szembe. A többi iskola is igyekezett reagálni a kialakult helyzetre; amelyik oktatási
intézménynek lehetősége adódott rá, igyekezett érettségit adó képzéseket indítani. Így
jöhettek létre gimnáziumok korábban csak alapfokú oktatási tevékenységet ellátó
intézményekben; így indíthattak érettségit adó képzéseket korábban felnőttképzéssel
foglalkozó intézmények, stb. Természetesen maguk a szakiskolák is igyekeztek „lépést
tartani” a társadalmi nyomással: akinek módja nyílt rá, szakközépiskolai képzést igyekezett
akkreditáltatni.
Nem szabad elfelejteni, hogy a normatív iskolatámogatási rendszer miatt az iskolák minden
korábbinál élesebb versenyhelyzetbe kerültek egymással, hiszen gyakorlatilag a
fennmaradásuk zálogának tekinthető minden egyes beiskolázott gyermek. Kijelenthető tehát,
hogy az iskolák piacán nagyon komoly verseny alakult ki, ahol az oktatási intézmények
mindent megtesznek azért, hogy az egyre fogyatkozó gyereklétszámból a lehető legtöbbet
tudjanak maguknak megnyerni. Mint néhány sorral fentebb jeleztük, ez a versenyhelyzet
párosult azzal a közmegítélést egyre inkább eluraló elképzeléssel, miszerint a
„szakmatanulással nem lehet boldogulni”. Ennek eredményeképp a szakképzés kikerült azon
társadalmi csoportok látóköréből, akik gyermekeik jövőjét akár csak a legkisebb
tudatossággal igyekeznek megtervezni. Ezzel párhuzamosan a szakképzés mindinkább az
alacsonyabb presztízsű társadalmi csoportok által látogatott oktatási formává fokozódott le.
Mint azt korábban jeleztük, a szakképzés presztízsének alakulásától egy pillanatig sem
választható el az a tény, hogy a rendszerváltást követően a megszűnő munkahelyek döntő
többségében elsősorban a fizikai dolgozókat érintették a leépítések, ezzel a kékgalléros
szakmák iránti bizalom alapjaiban rendült meg.
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Ezzel összefüggésben mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltással megszűnő,
vagy jelentősen átalakuló állami nagyvállalatok korábbi, a szakképzéssel igen szoros
kapcsolatai is gyakorlatilag megsemmisültek, ami szintén óriási érvágást jelentett a szakképző
intézményeknek nemcsak anyagiakban, hanem „vonzerőben” mérve is.
Az egy másik kérdésnek tekinthető, hogy az elmúlt közel két évtizedben a magyarországi
foglalkoztatói kultúra nem tudott olyan kékgalléros elhelyezkedési stratégiákról „üzenetet
küldeni” a társadalomnak, ami akár csak a legkevésbé is javított volna ezen szakmák
presztízsén. Elmondható, hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve sem a hazai, sem pedig a
külföldi tulajdonú vállalatok nem tudták vonzóvá tenni fizikai munkaköreiket.
További súlyos probléma, hogy a közoktatás tovább erősíti és túlhangsúlyozza a
fehérgalléros szakmák „felsőbbrendűségét”, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy
napjainkban a fizikai munkák jellege is folyamatosan változik. Ugyanis nap, mint nap új
technológiák jelennek meg, és ennek következtében a kékgalléros szakmákban is egyre több
és bonyolultabb tudáselem jelent kihívást, amelyek értéke nem vonható kétségbe, azonban a
kisebb-nagyobb vállalatok nem fogalmazzák meg kellő hangsúllyal és hangerővel a
körülöttük lévő társadalom számára. Ha úgy tetszik tehát, az oktatás figyelmen kívül hagyja
azt a tényt, hogy a műszaki-termelő foglalkozások is lehetnek nagy szakértelmet, speciális
készséget igénylő, társadalmi megbecsültséget kiérdemlő szakmák. Ugyanis az iskola még a
szakmákra való felkészítést is túlságosan elméleti oldalról közelíti meg, ami nemcsak amiatt
káros, mert egy szakmát nagyon nehéz elméleti módszerekkel megismertetni-megszerettetni a
gyerekekkel, hanem amiatt is, mert ez a megközelítés a fiatalok világképének beszűküléséhez
vezet; amiből teljességgel hiányozni fog egy sor olyan tudás és gyakorlat, amely közelebb
visz a fizikai és szellemi munkák tárgyához. Ez pedig a gyakorlatias, műszaki-technikai
világ teljes leértékelését jelenti, annak ellenére, hogy a jelen-, és jövőbeli
foglalkozásszerkezetben arányuk fokozatosan növekszik.

III.4.2 A szakképző intézmények népszerűtlenségének következményei
A kékgalléros szakmák – néhány kivételtől eltekintve – tehát jelentősen veszítettek korábbi,
kiszámíthatóságuk okán is fennálló népszerűségükből. Az eszközpark elavulása, az oktatott
szakmák nem perspektivikus jellege, a vállalati kapcsolatok megszűnésével előálló
finanszírozási gondok azt eredményezték, hogy a szakiskolák, és sok esetben még a
szakközépiskolák is egyre nagyobb számban veszítették el minden korábbi vonzerejüket, és
fokozatosan a hátrányosabbnak ítélt társadalmi csoportok számára kezdtek csupán
alternatívát jelenteni. Azon rétegek számára, akik alacsony életvezetési tudatosságuk és
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érdekérvényesítő-képességük okán mintegy „beletörődnek”, hogy gyermekeik
gyakorlatilag igen rossz jövőbeni kilátásokkal kecsegtető iskolai pályára szorulnak.

egy

A szóhasználat azért sem helytelen, mert a szakképző intézményekben (iskolaigazgatókkal,
szakoktatókkal, és két másik kutatásunk kapcsán diákokkal) készített interjúink során
egyértelműen kirajzolódott, hogy a szakképzésbe kerülő fiatalok között nagyon kicsi,
lényegében elenyésző százalékban találni olyan fiatalt, aki tudatos, előre megtervezett, saját
érdeklődésén vagy vonzalmán alapuló döntést követően választott szakmát.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szakképző intézményekbe az esetek túlnyomó
többségében gyakorlatilag ad-hoc módon, az események kényszerítő, vagy sodró hatásának
engedelmeskedve, mintegy „jobb híján-elven” kerülnek be napjainkban a fiatalok. (A
pályaválasztással kapcsolatban a következő alfejezetben szolgálunk részletekkel.)
„A gyerek azért jön ide – tisztelet a kivételnek, amelyik szakmát akar tanulni – mert vagy
nem vették föl máshova, vagy valami téveszméje volt arról, hogy itt elektronikában mit
fog majd tanulni, vagy azért jön ide, mert abszolút semmit nem tud, vagy beikszelte, mert
közel van. Tehát számtalan indoka van, és egyik sem az, hogy ’mert én majd elektronikai
készülékeket akarok csinálni’.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Semmi konkrét elképzelésük sincsen nemcsak a gyerekeknek, de még a szülőknek sem.
Azért jönnek ide, mert más nem jött össze.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
„Én azt szoktam mondani, hogy az osztály öt százaléka tanul, a 75 százaléka sodródik az
árral, a maradék meg azért jön be, mert itt ingyen világítanak, meg fűtenek. Ez keserves,
de így van.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
Amennyiben e pályaválasztási trend valamivel árnyaltabb megközelítését keressük az általunk
vizsgált szakmacsoportok tekintetében, a következőkről számolhatunk be. Általánosságban
elmondható, hogy sem az elektronikai, sem pedig a gépészeti szakmákban nem állítható az,
hogy a gyerekek tudatosan kiszámított döntéseik nyomán kerülnének a szakképző
intézményekbe, azaz az általunk vizsgált térségekben felkeresett iskolák többsége
panaszkodott arra, hogy az általános iskolából motiválatlanul, minden különösebb
elhivatottság nélkül érkeznek. A kép annyiban mutat kisebb mértékű differenciáltságot, hogy
a gépész szakmák esetében – alighanem azok hiányszakma jellege miatt – valamivel több
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olyan diákról hallottunk az iskolákban, akik tudatosan választották szakmájukat. Ez mind a
négy térségben megfigyelhető volt, különösen Kecskeméten és Székesfehérvárott.
Elmondható tehát, hogy a diákok, akik a szakképzésbe kerültek, többségükben hátrányos,
vagy halmozottan hátrányos, alacsony tanulás-támogatási képességű családokból érkeznek;
általános iskolai pályafutásuk során többnyire súlyos kudarcélményekkel találkoztak, aminek
köszönhetően nagyon sokszor még a legalapvetőbb kompetenciáknak (írás, olvasás,
számolás, stb.) sincsenek teljes birtokában.
Nyilvánvaló, hogy ezek a tendenciák a pedagógusok számára sem teszik vonzóvá a
szakképzésben való elhelyezkedést, és ritkának mondható, hogy egy pedagógus szakmai
kihívást keresve igyekszik egy szakképző intézményben helyet találni magának. Mindez
pedig azt eredményezi, hogy a közvélekedés talán nem alaptalanul tartja a hazai szakképzés
jelenlegi állapotát egy „zárvány-szerű” jelenségnek, ahová a „diák- és tanáranyag maradéka”
kerül csupán, ahol oktatók és diákok egyaránt csak vegetálnak.
„Gyakorlatilag nem lehet őket munkára fogni, nagyon nehéz velük bármit is csinálni. Nem
néznek előre, nem tudják, hogy miért vannak itt. Sajnos a szülők többsége is ilyen, nemigen
érdekli, hogy mi van a gyerekével, azt meg, hogy célokat, értékeket mutasson nekik, hiába
is várnánk. Valójában nincs ebben semmi meglepő, hiszen a szülők maguk is céltalanul
élnek, nagyon sok a munkanélküli. Mit is hozhatna magával a gyerek otthonról?”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
„Ma meg mi van akkor, ha a tanár azt mondja, hogy beírom az egyest? Megvonják a
vállukat, és csak annyit mondanak, hogy írja be nyugodtan. Nincs bennük paprika, nincs
bennük tartás. Hagyják magukat, csak sodródnak. Nem kérdeznek vissza, csak úgy
elvannak.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
Láttuk tehát, hogy a szakképzést választók esetében igazi, tudatos, a szó szoros értelmében
vett választásról a legtöbb esetben nehezen beszélhetünk. A következőkben ennek okairól, a
hazai pályaorientáció aktuális állapotáról szólunk.
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III.5 A PÁLYAORIENTÁCIÓ INTÉZMÉNYES ÉS INFORMÁLIS KERETEI
MAGYARORSZÁGON

III.5.1 A pályaorientáció történelmi aspektusai
Az utóbbi évtizedek társadalmi-gazdasági változásainak egyszerre oka és következménye az a
jelenség, hogy egész szakmacsoportok követelményrendszere és tartalma változik meg
nagyon rövid idő leforgása alatt. Ennek eredményeképpen a munka világa folyamatosan
átalakulófélben van, melynek során hagyományos szakmák tűnnek el, vagy változnak meg
gyökeresen, ezzel párhuzamosan újabbak jönnek létre; és mindezek kombinációiból pedig
számtalan új munkaforma jelenik meg életünkben. A műszaki-technikai fejlődés pedig
további változásokat sejtet a közeljövőre nézve is, amik akár magának a szakma fogalmának
újraértelmezését is szükségessé tehetik. Egyre nagyobb biztonsággal jelenthető ki mindezek
alapján, hogy a 21. század során a munkavégzés egyre kevésbé fog stabil szerkezetű
szakmák keretein belül történni. Ehelyütt fölösleges volna e változásokat morális
szemszögből értékelni, egy azonban biztos: akárhonnan nézzük is, a gazdaság újabb és újabb
igényei nyomán megjelenő új élethelyzeteket alapvető környezeti feltételekként, nehezen
kikerülhető szükségszerűségekként kell kezelnünk.
Emiatt elengedhetetlen tehát az, hogy ezeknek a változási folyamatoknak a természetével
mind jobban tisztában legyünk, hogy a munkaerőpiacról mind több információval
rendelkezzünk, különben kevés eséllyel tudunk ezen átalakulások előidézte kihívásoknak
megfelelni.
Nem kétséges, hogy ebben a helyzetben az oktatás, a képzés szerepe kulcsfontosságú, hiszen
általa csatornázódhatnak be mindennapjainkba az új eljárások és követelményrendszerek; s ez
jelentheti a legnagyobb segítséget a környezetünkben való biztos eligazodásban. Mindezek
miatt a korábbiaknál nagyobb hangsúly helyeződik manapság a pályaválasztásra, amit csak
tovább erősít az a tény, hogy nemcsak a munkaerőpiacon végbemenő változásokat nehéz
nyomon követni, hanem az egyre jobban felduzzadó képzési kínálat megannyi elágazását és
lehetőségét sem könnyű pontosan kiismerni.
Ezek miatt válik egyre megkerülhetetlenebbé a hatékony pályaválasztás kérdése. A tévesen
megválasztott iskola, szakma vagy felsőfokú tanulmányok egyéni, családi és pénzügyi
problémákat idézhetnek elő. Ezenfelül a szakmatanulás terén hozott, helytelennek bizonyuló
döntések jelentős képzési költségekkel járnak, egyúttal pedig össztársadalmi és
nemzetgazdasági károkat is okoznak.
E kellemetlen mellékhatásokat mindenekelőtt

a

kellő

hatékonysággal

működő

pályaorientációs tevékenységgel lehetne a leghatékonyabban megelőzni. A feltételes mód
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használatából következik, hogy meglátásunk szerint hazánkban jelenleg a pályaorientáció
intézménye távol áll attól, hogy a fent említett problémáknak hatékonyan elejét tudná venni,
azaz nem teremt tényleges kapcsolatot az iskolahasználók (gyerekek, szülők) és a
munkaerőpiac között.
A rendszerváltást megelőzően a pályaorientáció, ill. a pályaválasztással kapcsolatos
tevékenységek a maitól alapvetően eltérő erőtérben történtek. A pályaválasztással
kapcsolatos döntések organikus mechanizmusok segítségével születtek meg. Azaz
mindenekelőtt szociális-társadalmi környezetből – ami a munka világával a mainál sokkal
szorosabb kapcsolatban állott – automatikusan érkező ingerek voltak a legnagyobb
befolyással a szakma- és iskolaválasztásra. Intézményesen működő pályaválasztási tanácsadás
természetesen ebben az időben is működött, de nem nehezedett rá annyi funkció, mint
amennyinek ma meg kellene felelnie.
A nyolcvanas évekkel bezárólag a pályaválasztás kérdése nagyobbrészt a családok
„belügyének” számított, amennyiben az iskola- és szakmaválasztás előtt álló fiatalok
elsősorban a környezetük (mindenekelőtt családjuk és társadalmi mikroközösségük)
befolyására orientálódtak egyik vagy másik foglalkozás felé. Mindezt alapvetően a gyárak és
lakóhely nem pusztán fizikai, hanem társadalmi „közelsége”, átjárhatósága tette lehetővé. Az
iskola ehhez csak a kereteket biztosította, pl. pályaválasztási tanácsadás formájában, de a
tényleges döntések zöme nem ennek hatására született meg; azaz az iskola szerepe a
pályaválasztási döntésekben kismértékűnek volt mondható, és gyakorlatilag egy „természetes
organikus”, informális pályaorientáció működött a társadalomban. Ez alapvetően azt
jelentette, hogy a gyerekek-fiatalok egy olyan környezetben szocializálódtak, amely elegendő
minőségű és mennyiségű ingert bocsátott ki magáról ahhoz, hogy a pályaválasztásra készülők
számára ne okozzon gondot a „hogyan tovább” kérdése. Ezek az ingerek több összetevőből
álltak össze.
Egyfelől nagyon meghatározó volt a családi közvetítés szerepe, aminek segítségével a
gyerekek meglehetősen jól megismerhették családtagjaik foglalkozását, és egyáltalán nem
utolsósorban az ehhez a foglalkozáshoz tartozó életkörülményeket.
Másfelől jelentős szerepet töltöttek be a vállalatok, hiszen a szakképzés többnyire a vállalatok
fennhatósága alá tartozott, azaz ők szervezték meg a tanműhelyeket, és gyakorlat is az ő
üzemeikben zajlott.
Ezt a két „csatornát” az oktatási rendszer csak kiegészítette, azaz a mai értelemben vett
direkt (vagy annak tervezett) pályaorientációnak nem az iskolák voltak a színterei. Mindezek
alapján elmondható, hogy a gyerekek természetes módon ismerték meg a termelő társadalmat,
egész egyszerűen azáltal, hogy sokkal jobban betekintést nyerhettek a munka világába, mint
mai társaik.
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

207

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
A következőkben e jelenség alapvető megváltozásának leírására szentelünk néhány
gondolatot.

III.5.2 Pályaorientáció az iskola fogságában - a pályaválasztási döntések megváltozó
erőtere
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján bekövetkező változások alapjaiban változtatták
meg az addig kialakult rendszernek a működését. A rendszerváltással megszűnő állami
vezérlésű gazdaság helyébe lépő piacgazdaság azt eredményezte, hogy az addigi gazdasági
mechanizmusok megszűntek és összeomlottak, ennek következtében az addig jól ismert és
kiszámítható munkaerőpiaci viszonyok is egyik pillanatról a másikra átalakultak. Ezzel
pedig értelemszerűen együtt járt az is, hogy az emberek elveszítették azokat az igazodási
pontjaikat, amelyek alapján korábban tájékozódni tudtak a munka világában; és hirtelen
minden fogódzó nélkül találták magukat egy érthetetlen folyamatokkal együtt járó erőtérben.
Ennek következtében nagyobb jelentőséget kapott az, hogy ebben az újszerű világban
lehetőleg minél kisebb kockázattal legyenek meghozhatók a pályaválasztással kapcsolatos
döntések. Ez – a már említett, gyorsan változó foglalkozásszerkezet, valamint az elburjánzó
képzési kínálat miatt – egyáltalán nem könnyű.
Az mindenesetre megállapítható, hogy a pályaválasztást illetően megváltoztak, eltolódtak a
súlypontok: a hangsúlyt az informatív pedagógiai munkára, személyiségvizsgálat
fontosságára, az egyéni képességek felmérésére és az arra épülő tanácsadás programjára
helyezték. Az általános iskolákban pálya- és iskolaválasztási tanácsadást végeznek az
osztályfőnökök és a pályaválasztási felelősök. A gimnáziumok és részben a szakközépiskolák
is, elsősorban a továbbtanulásra készítenek fel, és pályaválasztási segítséget igyekeznek
nyújtani, ami még mindig elsősorban írásos és szóbeli tájékoztatáson alapul. Szólni kell arról
is, hogy az elmúlt majd’ két évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg a for-profit
pályaválasztási tanácsadók, ill. szolgáltatók is, amelyek változatos tevékenységekkel
(iskolaválasztási tanácsadástól a karriermódosításban nyújtott segítségig) próbálnak a
választás előtt állók számára tanácsokat nyújtani, a maguk számára pedig helyet találni a
piacon.
Elmondható tehát, hogy az elmúlt két évtizedben a pályaválasztás kérdése alapvetően az
iskolák falai közé szorult, azaz a közoktatás nemcsak a kereteit adta meg a
pályaorientációnak, hanem annak jóformán egyedüli letéteményesévé is vált, és a korábban
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csak jóformán kiegészítő szereppel bíró iskolák nyakába zúdult a pályaorientáció teljes
egésze.
Kerettantervek, pedagógiai elvek, egyéni képességfelmérő módszerek kidolgozását és
gyakorlatba ültetését tartják ma szükségesnek annak a feladatnak az ellátásához, ami – mint
ahogyan korábban leírtuk – korábban természetes úton történt meg. Nagyon úgy fest azonban,
hogy ezen direkt eszközök segítségével sem képes az oktatási rendszer hatékonyan ellátni a
pályaorientáció terén reá háruló feladatokat.
Ez mindenekelőtt azon mérhető le, hogy rengeteg a pályaelhagyó, hogy sokan még az iskolásévek alatt lemorzsolódnak; és alapvetően, hogy még csak közelítőleg sincs megfelelés az
iskolák képzési kínálata és a vállalatok tényleges igényei között.

III.5.3 Megoldandó feladatok a pályaorientációval kapcsolatban
Az eddigiekből kitűnt, hogy a magunk részéről nem tartjuk sikeresnek a jelenleg honos hazai
pályaorientációs gyakorlatot. Véleményünk szerint a pályaválasztás intézményrendszere
számos olyan alapvető problémával küzd, amelynek továbbélése a nemzetgazdaság számára
már a közeljövőben érzékelhető károkat fog okozni (nem mintha anomáliáinak harása jelenleg
nem lenne érzékelhető); mindenekelőtt jelentős számú frusztrált, alulmotivált, rossz
munkavégző képességű pályakezdő képében. Elengedhetetlennek tartjuk tehát, hogy a
pályaorientáció intézményeinek feladatát mihamarabb újraértelmezzék.
A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy
hiányosak, emellett az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs
szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz. Mindez
megnöveli a képzés során megfigyelhető lemorzsolódást, valamint a sikertelen
pályaválasztások számát. További „eredménye” a rendszernek az, hogy nagyon magas
azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására
éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem, vagy nem
kielégítően hasznosulnak.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a jelenségeknek a megváltoztatásához nagyon hosszú időre van
szükség, még akkor is, ha az egyes beavatkozásokat teljes szakmai konszenzus segíti elő.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy-egy fejlesztő beavatkozást milyen nehéz „szülés” előz
meg. Célunk nem is lehet más, minthogy észrevételeinket mind többen megismerjék, és arra
alkalmas helyeken és módon megvitassák. Ehelyütt nem másra vállalkozunk tehát, minthogy
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egyrészt a kutatásunk során megfigyeltekre, másrészt pedig a szakmánk gyakorlása során
fölhalmozott tapasztalataink alapján néhány javaslatot fogalmazzunk meg.

1.) A pályaorientációt nem lehet egyszeri döntésként értelmezni
Ha a magyarországi pályaorientáció mai állapotát akarjuk szemrevételezni, akkor elsők között
lehet megemlíteni, hogy a szakmaválasztás még napjainkban is összemosódik az
iskolaválasztással. Mindez annak a felfogásnak a szimptómája, amelyik a pályaválasztást
„egyszeri aktusnak” és jellemzően egy adott életkorhoz köthető élethelyzetnek és kihívásnak
tekinti; és nem számol azzal, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű előzetes tudás
(élmény, tudás, ismeret, elkötelezettség, alkalmazkodó készség) nélkül ez az „egyszeri”
döntés szükségszerűen nem lesz kellően megalapozott.
Azaz a rövidtávon értelmezett pályaválasztási döntések, a dolog természetéből adódóan,
nagyon nagy százalékban nem lesznek sikeresek. E problémának a felismerése nyomán a
nemzetközi, de még a hazai irodalomban is, már a nyolcvanas évektől kezdve megváltozott a
kérdés alapvető szakkifejezése: az „egyszeri döntésre” utaló pályaválasztás szót fokozatosan
fölváltotta a hosszútávú tevékenységre utaló „pályaorientáció” kifejezés. Úgy fest azonban,
hogy hiába ismert ez a probléma a hazai szakemberek előtt, ez a tudás az oktatást ténylegesen
formáló politikába már nem tud becsatornázódni.
Ez pedig azt eredményezi, hogy a pályaorientáció intézményes feltételei csak részben adottak,
s azokat is csak korlátozott mértékben képesek használni azok, akiknek eredeti szándék
szerint igénybe kellene azokat venniük: a gyerekek és szüleik.
Le kell szögezni, hogy véleményünk szerint a sikeres pályaorientáció alapját az idejében
elkezdett életpálya-építés adja. Ez a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a gyerekeket már
általános iskolás korukban olyan ingerek kell, hogy érjék, amelyek reflektálttá teszik
számukra a körülöttük megtapasztalható világot, és amelyek segítségével el tudják helyezni
magukat szűkebb és tágabb társadalmi környezetükben egyaránt. A pályaorientáció nem lehet
tehát egy egyszeri döntésekként jellemezhető „tevékenység”, hanem egy hosszútávú,
szisztematikusan fölépített és következetesen végrehajtott cselekvés-folyamatnak kell lennie.
Véleményünk szerint csak ennek segítségével lehetséges az, hogy a fiatalok egyre bővülő
ismeretekre tegyenek szert, mindenekelőtt a munka világával kapcsolatban, amelyek
birtokában
tízes
éveik
közepén-végén
nagy
biztonsággal
hozhatják
meg
továbbtanulási/pályaválasztási döntéseiket.
Ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy az általános iskola elejétől fogva szükségesnek
látjuk egy olyan törzsanyag meglétét, amely biztosítja, hogy a gyerekek találkozzanak a
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mindennapi élet, a társadalmi környezet felől érkező ingerekkel, s amelyek egyben azt is
lehetővé teszik, hogy reflektált kapcsolatot alakíthassanak ki vele.
Ezzel együtt a (technikai) készségek és képességek kibontakoztatása önmagában még nem
sokat ér. Ki kell egészülnie egy sor olyan tudáselemmel, mentalitással, ami pályakezdőként
képessé teszi a fiatalt arra, hogy képes legyen beilleszkedni egy munkaszervezetbe, hogy
együtt tudjon dolgozni kollégáival, hogy az elemi munkavégző képességeknek,
munkamorálnak a birtokában legyen. A munkáltatók ugyanis nemcsak azt várják el egy új
belépőtől, hogy képes legyen pl. egy marógép kezelésére; hanem azt is, hogy a munkavégző
képessége, szakmai kultúrája (pl. időben érkezés; megbízhatóság; felelősséggel végzett
munka; munkaszervezetbe való beilleszkedés, stb.) is megfelelő legyen. A
pályaorientációnak erre elsők között kell kitérnie.

2.) A pályaorientáció nem lehet kizárólag az iskola feladata
Többször leírtuk már, hogy nem tartjuk követendőnek azt a gyakorlatot, amely jelenleg döntő
mértékben az iskolára „osztja” a pályaválasztási döntések előkészítését; és hogy szükségesnek
tartjuk más szereplők részvételét is. Meglátásunk szerint a vállalatok döntő mértékben
tudnának változtatni a meghonosodott gyakorlaton. Jelenleg ugyanis a pályaválasztás előtt
állók számára jóformán teljesen ismeretlen a vállalatok tevékenysége, az, hogy milyen
feladatokat és életlehetőségeket nyújtanak az egyes szakmák, ill. az egyes vállalkozások;
ilyenformán azok a gyerekek is elfordulnak a kékgalléros szakmáktól, akik egyébként azt
vonzónak találnák, és sikeresek lennének azon a területen.
Ezért tartjuk nemcsak nagyon fontosnak, hanem egyenesen a helyzet kulcsának azt, hogy a
vállalatoknak a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben, és sokkal intenzívebb mélységben
kell kommunikálniuk magukról környezetük, a lakosság, az iskolahasználók felé. Enélkül
ugyanis aligha számíthatnak arra, hogy a fiatalok vonzó perspektívát lássanak egy-egy
szakmában, ill. vállalatban; enélkül nyilvánvalóan nagyon kevesen orientálódnak ezen
foglalkozások felé; valamint enélkül a szakképző intézmények sem érzik azt, hogy
szolgáltatásaikkal reagálni kellene a munkaerőpiac igényeire.
A munkáltatóknak is rá kell jönniük arra, hogy a pályakezdők minőségi összetétele az ő
felelősségük is, amit a fent leírt magatartással maguk is kedvező irányba tudnak terelni.
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III.5.4 A szakképzésben részt vevő diákok pályaválasztását befolyásoló tényezőkről
Alkalmunk nyílt megvizsgálni a szakképző intézmények diákjaival kapcsolatos fontosabb
összefüggéseket, és ezen a ponton érdemesnek tartjuk röviden összefoglalni a tanulók
pályaválasztását leginkább meghatározó tényezőket.
Munkánk során választ kerestünk arra, hogy kik segítették a tanulókat szakmacsoportjuk
kiválasztásában. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy személyes kapcsolatokat illetően a
tanulók elsősorban szüleikre támaszkodtak a pályaválasztási döntésben. Nem
elhanyagolható a további személyes kapcsolatok szerepe sem: rokonok, ismerősök
tapasztalatai is vezethetnek egy-egy szakma kiválasztásához. Ugyancsak jelentősége van a
saját tapasztalatnak, míg legkevesebben a tanári befolyást említették.
Arra a kérdésre, hogy milyen nem személyes információforrások segítették a tanulókat, a
legkiemelkedőbb információforrást a pályaválasztási portálok és az iskola tájékoztató füzete
jelentették. Mindenképpen figyelemreméltó, hogy az üzemlátogatások és az iskola bemutató
tanítása számított a legkevésbé megfelelő információforrásnak. Ez nem azt jelenti, hogy
ezek feltétlenül érdektelenek a számukra, vagy elkerülik a figyelmüket, sokkal inkább
számuk, minőségük, esetleg irányuk nem megfelelő, üzemlátogatás például csak nagyon
kevés esetben történik.
Eredményeink alapján az állítható, hogy mind a szakközépiskolai, mind pedig a szakiskolai
diákok igyekeztek olyan szakmát választani, ami valamiféle perspektívát, bíztató jövőképet
nyújthat számukra.
Mindenekelőtt a magas jövedelem, az elhelyezkedési lehetőség, illetve a külföldi
munkavállalás jelent számukra kedvező kilátást. E dimenzió a válaszoló tanulók majd
kétharmadát a közepesnél erősebben befolyásolta a választásban, majd egyötödükre pedig
erősen hatott. Mindezt érdemes megvizsgálni a családi háttér tekintetében. Az adatok arról
árulkodnak, hogy a magasabb státusz nagyobb mértékű jövőorientáltságot is takar, tehát e
családok inkább mérlegelnek a szakma várható jövője, elhelyezkedési esélyei, magasabb
várható jövedelem mentén, míg az alacsonyabb státuszú családok esetében ez kevésbé merült
fel.
A megkérdezett tanulók mintegy fele állította azt, hogy a szakmaválasztáskor szakmai
elhivatottság alapján igyekezett dönteni, de ebben az esetben is az előbbihez hasonló
összefüggést találunk: a magasabb státuszú háttérrel rendelkezők összetettebb képpel
rendelkeznek lehetőségeikről, több szempont mentén mérlegelnek, mint az alacsonyabb
státuszú családok gyermekei.
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A korábbiakban elmondottakat alátámasztják azok az adatsorok is, amelyek szerint a diákok
igyekeznek mérlegelni saját képességeiket is: a szakiskolába járók között igen nagy számban
(a megkérdezettek mintegy fele) találni olyan tanulót, aki azért választotta szakmáját, mert
„máshová nem vették fel”, vagy mert tisztában van azzal, hogy „máshová nem kerülne be”.
Nagyon fontos megállapítás, hogy eredményeink alapján a tanulók egy része minden
lehetséges szempont mentén mérlegelte szakma és iskolaválasztását, míg mások a számukra
vélhetőleg jegyeik alapján kijelölt pályára léptek, és e mögött jól láthatóan megjelenik a
családi háttér és a család társadalmi státusza. Adataink arról is árulkodnak, hogy a szakmaés iskolaválasztást nem a racionalitás, az elhivatottság határozza meg legfőképpen, hanem
vélhetőleg a család, a szülők hozzáállása, motivációja, példamutatása, tehát a családi háttér,
értékrend, státusz. A család saját legjobb tudása alapján vagy ad valamilyen szintű támogatást
a kérdés eldöntésében, vagy épp teljesen magára hagyja a tanulót annak meghozatalában.
Látható az is, hogy a szakiskolások érzik inkább „kényszerpályának”, nem igazi döntésnek a
középiskola választást, mint a szakközépiskolások.
A pályaválasztási döntésekben megjelennek preferencia-elképzelések is. A válaszokból
megtudhattuk, hogy a szakiskolai és szakközépiskolás tanulók számára az egyik legfontosabb
szempont, hogy munkájuk érdekes legyen; fontos számukra, hogy munkájuk során
emberekkel találkozzanak; népszerűek körükben a csoportban, csapatban végezhető
munkák. Vonzónak tartják továbbá az önállóság gondolatát; és fontos szempontként jelenik
meg az egyértelmű szabályok mentén való munkavégzés, illetve a kiszámítható időbeosztás
is.
Ezzel szemben idegenkednek a zárt helységben való munkavégzéstől, sokukat
elbizonytalanítja a zaj és a munkahelyi veszélyek. Elkerülni igyekszenek a „koszos, olajos”
munkát is.
Mindenképpen figyelmet érdemlőnek tartjuk azt a tényt, miszerint maga a fizikai munka a
szakmát tanulók több mint egynegyedét határozottan elbizonytalanította. Ez önmagában is
utal arra, hogy a szakképzésbe kerülők nem elhanyagolható hányada számára a szakmatanulás
nem tudatosan, hanem valamely okból kényszerűen választott élethelyzet.
Empirikus tapasztalataink ismeretében is elmondható tehát, hogy a szakképzésbe kerülők
nagyon jelentős százaléka egy „nehézségi erőt” követve kerül be az intézményekbe, nem
pedig saját érdeklődését követve választ magának szakmát és iskolát. Jelen fejezetben már
többször utaltunk rá, hogy ennek (is) eredménye a nagy számú motiválatlan, az általános
iskolából nemcsak felkészületlenül, hanem későbbi terhelhetőségüket nagymértékben
befolyásoló kudarcélményekkel érkező, a munkavégzés kultúrájának alapjaival még csak
hézagosan sem tisztában lévő tanuló.
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A következő alfejezetben a szakképző intézményekben tanuló diákok összetételét igyekszünk
közelebbről is körüljárni.

III.5.5 A szakképzésben részt vevő diákok a pedagógusok szemével
Az alábbiakban a szakiskolákban és a szakközépiskolákban tanuló diákokat jellemző legfőbb
tulajdonságokat kívánjuk meg bemutatni, mindenekelőtt azért, hogy láttassuk azokat a
problémákat, amiket a szakmát tanuló fiatalok mentális-szociális-szakmai háttere vet föl a
szakemberképzés hatékonysága szempontjából. Ennek során alapvetően az iskolákban
intézményvezetőkkel és szakoktatókkal készített interjúkra támaszkodunk; azonban több
olyan helyen, ahol ezt szükségesnek tartottuk, felhasználjuk azokat az interjúrészleteket is,
amelyeket diákokkal vettünk fel.

III.5.5.1 Családi háttér
A korábbiakban már hosszabban is értekeztünk a szakképzésben részt vevő tanulók családi
hátteréről, ill. annak jelentőségéről; elsősorban azt érzékeltetve, hogy a kivált a szakiskolába,
de nagyon sok esetben még a szakközépiskolákba kerülő diákok elsősorban családjuk
alacsonyabb tudatossága, valamint előrelátási és tervezési képességei folytán mintegy
kényszerből választanak maguknak szakmát (ill. iskolát).
Ehelyütt nem is szándékunk ismét hosszabban elidőzni ennél a témánál; pusztán azt
szeretnénk bemutatni, hogy milyen társadalmi környezetből érkeznek a szakképzésbe a
diákok.
Tapasztalataink szerint a pedagógusoknak rendkívül nehéz dolguk van, hiszen olyan
gyerekekben kell érdeklődést felkelteniük, akik – mint láttuk – nemhogy nem
érdeklődésükből fakadóan választottak szakmát; de ezen túlmenően az iskolába járást sem
tekintik alapértéknek. Otthoni körülményeik instabilak, annál is inkább, mivel a szakképző
intézmények diákjai nagyon nagy százalékban bejárósak, és rengeteg idejüket, energiájukat
emészti föl az utazás. Az intézményvezetőktől és a szakoktatóktól rengetegszer hallottuk azt,
hogy a szülők a legkisebb figyelmet sem fordítják gyermekeik tanulmányi előmenetelének
ellenőrzésére: szülői értekezletre ritkán járnak, sokszor arról sincs tudomásuk, hogy
gyermekük egyáltalán jár-e iskolába.
Nem kétséges, hogy akadnak olyan szülők, akiknél ezt a magatartást jobb híján hozzáállásuk
predesztinálja, ám arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a szóban forgó családokban sokszor
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mindkét szülő fizikai, több műszakban dolgozó fizikai munkás; akik elsősorban azért
dolgoznak akár erejükön felül is, hogy gyermekeiknek mindent megadhassanak. Sajnos
azonban sokszor ezalatt az anyagi támogatást értik; a gyerek fejlődéséhez legalább
ugyanennyire szükséges szellemi és érzelmi támogatásra sok esetben nem jut idejük; még
rosszabb esetben fel sem merül ennek fontossága.
A felkeresett térségek e tekintetben gyakorlatilag homogén képet mutattak, azaz Miskolcon
éppúgy hasonló kép bontakozott ki előttünk, mint Kecskeméten vagy Székesfehérvárott vagy
éppen Budapesten.
„Akár tetszik, akár nem, ki kell mondanunk, hogy nem egy stabil családi háttér van a
gyerekek mögött. 1984 óta vagyok a szakképzésben, régebben biztosan számíthattam a
szülői háttérre. Egy osztályban volt 2-3 hátrányos helyzetű gyerek, most talán van 2-3, aki
nem hátrányos”.
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Nagyon sok a családi problémás gyerek, ha végiggondoljuk, egy családban 3 műszakban
dolgoznak, a gyereket ritkán látják, hétvégén sokszor még váltóműszakban is dolgoznak.
Nem tudnak a gyerekekkel foglalkozni a szülők, és csak úgy nőnek bele a vakvilágba. Én
ebben látom a fő problémát”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„A szülők nem igazán törődnek a gyerekekkel. Úgy anyagilag nem lehet észrevenni.
Eljárnak iskolába, meg ruha is van rajtuk rendesen, de a törődés az hiányzik igazán. Tehát
mindegyik megfeszül, hogy az életszínvonalat próbálja tartani.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Hátrányos, szegény, elvált, aluliskolázott szülők gyermekei. Ha mindkét szülő dolgozik, ott
érték a munka, ha csak egy szülő van, vagy csak az egyik dolgozik, és kapnak valamilyen
segélyt, ott már más a helyzet, ők kevésbé aktívak.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Hátrányos helyzetű mindegyik. Van nagyon hátrányos helyzetű, meg van hátrányos
helyzetű. Vagy a szülők nincsenek meg, mert elváltak, vagy meghaltak, egyik vagy másik…
Rendezett családi körülmény alig.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Nagyon sok a munkanélküli, elvált szülők gyereke, nagyon sok családi problémás
gyerekünk van. Különböző pályázatokkal próbálunk rajtuk segíteni. Egyre kevesebb az itt
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ebédelő gyerek, nem tudják kifizetni, nagyon messziről járnak be a gyerekek, hajnalban 4-5
óra körül kelnek, hogy be tudjanak érni ide, mert a kollégiumi díjat sem tudják kifizetni.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Többszörösen hátrányos helyzetűek ezek a diákok, nagyrészt vidékiek, falvakból, tanyáról
jönnek. Elteker a főút mellé, ott lelakatolja a biciklijét, és jön be tömegközlekedéssel, de
volt olyan, hogy nem tudott bejárni, mert nem volt pénzük bérletre. Családi helyzetük
nagyon maghatározza az anyagi keretüket. Az apa iskolai végzetsége általában
szakmunkás, vagy még az se, segélyekből élnek.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Nagyon rossz körülmények közül jönnek: ennek a 13 fiúnak a családja döntően
munkanélküli, gyesen van, alkoholista, napszámba jár, rokkantnyugdíjas, talán ha kettőnek
van rendesebb családi környezete. De a mostani 9.-ben 13-ból két magyar van, a többi
roma, és otthonról azt hozzák: minek iskolába járni, nem kell az. Majd mész akkor, ha az
állam fizet a képzésért. Vagy szociális alapon járnak, ha járnának, de pl. pont ma jött egy
diák, aki eddig sose volt még itt iskolában, már kiment a felszólítás, ki volt húzva a
naplóból. A másiknál meg tegnap voltam kint a települési családlátogatónál, és jeleztem,
hogy a diák nem jár, eljön ő otthonról, csak nem ide, hanem megy a barátnőjéhez. De az
iskolalátogatásit mindegyik többször elkéri.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Nagyon sok tanuló azért jár ide, mert anyuka és apuka kapja utána a családi pótlékot, ez
a helyzet. Jár a szociális segély, családi pótlék, miegyebek, ez főleg a cigány családokra
jellemző. A szülői értekezletre nem jönnek el, egy-két szülő, de az is csak vidékről, a
többivel lehet, hogy akkor se találkozol, amikor ballagás van, mert annyira el van foglalva
a saját bajával. A szülők közül egyet se ismerek, egyik se veszi fel velem a kapcsolatot, hogy
mi van a gyerekével. Lehet, hogy a középiskolás diákok szülei másképpen állnak hozzá, de
itt alulképzett, nem stabil állással rendelkező családi környezet van, akit nem érdekel a
gyereke sorsa.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
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III.5.6 A diákok hozzáállása, mentalitása; ill. készségeik alakításának lehetőségei
Nyilvánvaló, hogy az imént érzékeltetett körülmények nagyban hátráltatják, sok esetben
gyakorlatilag lehetetlenné teszik az eredményes szakmatanulást.
Ami a tanulók iskolai viselkedését illeti, a tanároknak sok nehézséggel kell megküzdeniük,
mindenekelőtt a fegyelmezésre kell sok energiát fordítaniuk. Ez vonatkozik az (elméleti) órai
munkára is, de egyáltalán nem ritkán a vállalati tanműhelyekben is komoly gondok vannak a
hozzáállásukkal. A legtöbb megkérdezett a tanulók nagyfokú érdektelenségéről,
motiválatlanságáról, ennek kapcsán nehezen kezelhetőségéről számolt be. Tapasztalataik
szerint az utóbbi időben ez egyre jellemzőbb a szakiskolás és szakközépiskolás diákokra, ami
nagy problémát jelent.
„Sok fegyelmezési probléma van velük, néha olyanok, mintha még mindig óvodások
lennének. Nehéz őket oktatni, nem tudnak figyelni, koncentrálni. Érdektelenek,
céltalanok, motiválatlanok.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Nagyon nehezen lehet őket lelkesíteni, rávenni őket akármire is. Céltalanok, csak lógnak
bele a világba, majd lesz valahogy. Vannak diákok, akikből soha nem lesz jó szakember,
mert nem képesek odafigyelni arra, amit csinálnak. Azok, akik itt nem tanulják meg a
rendet, a fegyelmet, a pontosságot soha nem fognak ebben a szakmában boldogulni.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
„Nehezen kezelhetők. A gyerekek az általános iskolákból nagyon nehezen kezelhető
állapotban jönnek. Egy fél évünkbe is belekerül, amíg beszoktatjuk őket. Öntörvényűek,
se tanulni se dolgozni nem akarnak.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
A fegyelmi problémákon túl még egy rendkívül fontos leküzdendő akadály áll a sikeres
tanulás előtt: a diákok hatalmas elmaradásokkal érkeznek a szakképzésbe, mivel az
általános iskolában sokszor még a legalapvetőbb kompetenciákat sem tudták elsajátítani.
Azaz sokuknál még az írás, olvasás, számolás, a tiszta artikuláció terén is óriási
hiányosságok mutatkoznak. Nem kétséges, hogy ez nemcsak az elméleti órákon jelent
óriási problémát, de – amennyiben ezek a diákok eljutnak odáig – a gyakorlati képzés során
is sok nehézséget okoz.
„Az a gondom, hogy a gyerekeknek az elméleti tudása kevés. Itt az elméleti tudásban
olyanra gondolok, hogy írás, olvasás, számolás. És ez megakasztja az egészet. Ez főleg az
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elméletnél jön ki,
mértékegységekkel.
mértékegységekkel.
lemaradást, amit
mélységben.”

de a gyakorlatnál úgy jön ki, hogy például gondjaik vannak a
És nem csak a hosszmértékegységekkel, hanem az erősáramú
Tehát nem hozták magukkal azt, és itt kellene bepótolni azt a
az általános iskola nem tudott nekik átadni vagy nem kellő

(budapesti szakközépiskola igazgatója)
„A gyerekek, akik kijönnek az általánosból, azoknak a harminc százaléka funkcionális
analfabéta. Hogy lehet, hogy akik 8 évet töltenek az általános iskolában, tömegesen nem
tudnak írni-olvasni, nem tudnak különbséget tenni a kerület meg a terület között, és akkor
még a térfogatról nem is beszéltem.”
(budapesti szakközépiskola igazgatója)
Ha a diákok végre (hamarosan részletesen is kitérünk e ’végre’ szócska jelentésére)
elérkeznek a gyakorlati képzéshez, akkor új problémák jelentkeznek. A diákoknak meg kell
ismerniük, el kell sajátítaniuk és meg kell alapozniuk szakmájuk alapfogásait, rutinná kell
érlelniük mesterségük minden fontosabb mozdulatsorát. Ebben a fázisban elengedhetetlen,
hogy a szakoktatók ügyeljenek szükséges érzékek készségszintre történő fejlesztésére. A
szakmatanulásnál a figyelem hiánya egy alapvető akadály, mivel a diákokból sok esetben –
nemritkán önhibájukon kívül – hiányzik a legtöbb szakma esetében elengedhetetlen fegyelem,
pontosság, odafigyelés, koncentrációs készség.
„A szakképzős gyerekeinknél – de az alacsonyabb évfolyamban is most már – előfordul,
hogy dolgoznak éjszaka. Épp a múlt héten mondta egy gyerek, hogy még lezuhanyozni sincs
ideje reggel, hogy beérjen az iskolába. Na most nagy teljesítményt az olyan gyerektől, aki
éjszaka dolgozik, és utána beül az iskolapadba, ne várjon az ember. Ez rányomja a
bélyegét a képzésre.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Nagyon nagy probléma, hogy sokszor egyszerűen nem tudnak a munkájukra
koncentrálni. Én hallom az elméleti kollégáktól, hogy az órákon alszanak. De sokszor
még a gyakorlaton is, amit többnyire szeretnek, ott is csak bámulnak ki a fejükből. Van
olyan, amelyik azért, mert minden nap hajnali négykor, meg ötkor kel föl. Van olyan is,
aki meg szórakozni volt előző sete.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Az egyik legnagyobb feladat pontosságra szoktatni őket. Meg kell nekik mutatni, hogy
nem lehet csak úgy odahányni valamit, rendesen, mívesen kell elkészíteni. Ha lassabban
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megy, akkor lassabban megy. A minőség a lényeg, hogy a végén jó legyen. Nem kis
fáradozás, meg feszültség is ezt elérni náluk ez sokszor, de ha azt látom, hogy már
igényesek a munkájukra, az a legnagyobb öröm.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
„Az elején nem méretre, hanem formára, alakra dolgozunk, az a cél, hogy a gyerek
érezze, hogy sikerül, kézbe tudja venni, haza tudja vinni megmutatni, amit csinált. Ez
nagyon hasznos, mert ilyenkor tanulják meg a gyerekek, hogy melyik szerszámot mire kell
használni, mi mire való. Ez az SNI-gyerekek szempontjából különösen fontos, mivel
sokszor fölcserélnek munkafolyamatokat, irányt tévesztenek, többnyire rossz a
finommozgásuk. Ezek miatt fontos, hogy minél hamarabb találkozzanak azokkal a
mechanikus mozdulatsorokkal, amik segíthetik őket abban, hogy rögzüljenek ezek a
képességek.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Nem lehet megfeledkezni arról, hogy önmagában nem sokat ér az, hogyha egy tanuló képes
az egyes munkafolyamatokat biztonsággal elvégezni, ismeri a szerszámokat, stb.
A munkafegyelmet is meg kell tanulniuk, ami sokszor szintén nem könnyű feladat
számukra.
„Probléma a gyakori hiányzás. Számítanak rájuk a műhelyben, és direkt előre kérik őket,
hogy szóljanak, ha betegek, vagy nem tudnak menni, de ezt nem teszik meg, vagy csak
nagyon ritkán. Ha nincs kedve dolgozni menni, akkor elmegy és kiíratja magát az
orvosnál.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
„Sokszor nehéz velük megértetni, hogy nem lehet csak úgy hűbelebalázs módjára
nekirontani a munkának. Hogy van egy sorrendje a munkának, amit mindig be kell
tartani, hogy mindig figyelni kell egy csomó dologra. Ez az igazi feladat, erre képessé
tenni őket, hogy előkészítsük a munkát, és rendet hagyjunk magunk után.”
(székesfehérvári szakiskola igazgatója)
„A rendre és a tisztaságra való folyamatos figyelem kialakítja bennük a felelősségérzetet.
Minden gyakorlati foglalkozás végén feladat a szerszámok helyére rakása, a kosz
feltakarítása, felsöprés. Heti egyszer fel is mosnak, amiben mindenki részt vesz.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
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A munkafegyelem egyik legfontosabb dimenziója a csoportmunka. A szakképző iskolában
kell megtanulnia a diáknak, hogy milyen érzés csoportban, másokkal együttműködve, aláfölérendeltségi viszonyban együtt dolgozni.
„Csoportokra bontjuk őket, a 12-15 fős osztályok 3-4 fős brigádokat alkotnak, egymás
hegesztésüket értékelik. Ez tetszik nekik, mindegyiknek van felelősége és beosztása. Van
brigádvezető-helyettes és van szerszámos. Ezt még teljesítmény szerint meg is szoktam
rotálni, az töltheti be ezeket a pozíciókat, aki rendesen odateszi magát. Ez
versenyhelyzetet szül, és motiválja őket. Mindenki előre akarja vinni a munkát.”
(székesfehérvári szakközépiskola szakoktatója)
„A tananyag csoportos feldolgozásánál fontos a tagoltság, egy A4-es lapnál több egy
csoportra ne jusson, itt számít igazán a szövegértés kompetenciája. Utána a csoportok
egymásnak tanítják meg az anyagot, megvitatják, saját maguk összeszedik. Hajlandóak a
kooperatív munkára is, de inkább versenyeznek, motiválhatóak pontozásos rendszerrel, a
csoportos munkánál leginkább ezzel lehet őket ösztönözni.”
(székesfehérvári szakközépiskola szakoktatója)

III.5.7 A tanult szakmához való kötődés
Ideális esetben feltételezhető lenne, hogy a választott szakmához a diákoknak már akkor
kialakul egyfajta pozitív kapcsolata, amikor az általános iskolát követő továbbtanuláson
gondolkoznak, és a szakmaválasztásra vonatkozó döntést meghozzák. Mint korábban
bemutattuk, empirikus tapasztalataink alapján úgy tűnik, hogy a szakma (és az iskola)
kiválasztásánál nem az adott szakma iránti elhivatottság szerepel az első helyen; és a
továbbtanulási döntést nem elsősorban egy adott szakma iránti érdeklődés (vagy pedig
egyenesen szakmaszeretet) határozza meg, hanem mindenekelőtt a család iránymutatása, ill.
különféle kényszerítő erők (környékbeli oktatási intézmények száma, elérhetősége, máshová
nem vették fel az illetőt). Úgy fest tehát, hogy a szakma megszerettetése mindenekelőtt az
iskola, ill. a pedagógusok, szakoktatók feladata.
Kétségtelen, hogy az általános, majd a középiskola nagy súlyt helyez – bármely tantárgyról is
legyen szó – a fogalmi, elméleti képzésre, talán e keretek között még a kreativitás
fejlesztésére is. De nem helyez súlyt a manualitásra, azaz a tényleges „csinálásra”, és így
nem is fejleszti ki e készségeket, képességeket. A diákok számára érdekessé akkor válik egy

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

220

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
eljárás vagy technológia, ill. egy gép üzemeltetése, ha maguk csinálhatják, ha képessé válnak
rá, ha saját munkájuk eredményét látják benne.
Ezt az összefüggést még erősebben kell hangsúlyozni a hátrányos helyzetű, alacsony fogalmi
szinten álló, otthonról magukkal keveset hozott tanulók esetében, akik már kudarcot vallottak
az elméletközpontú képzés terén, és még – vagy egyenesen soha – nem volt módjuk arra,
hogy a gyakorlat oldaláról közeledjenek a világhoz. Azért különösen abszurd helyzet ez, mert
amúgy a társadalom – benne az iskolával – őket „csak” munkásként tudja elképzelni,
miközben azon sajnálkoznak a szakemberek, hogy minden fiatal fehérgalléros állást képzel el
magának.
A korábbiakban láttuk, hogy milyen családi háttérrel rendelkező, milyen mentalitású,
felkészültségű gyerekek, sokszor fiatal felnőttek kerülnek a szakképző intézményekbe.
Leírtuk, hogy többségében zilált családi háttérrel rendelkező, az általános iskolából rengeteg
kudarcélményt magukkal hozó, emiatt sokszor alulmotivált fiatal adja a fejét szakmatanulásra.
Érzékeltettük azt is, hogy ezt az esetek igen nagy százalékában valamilyen
kényszermegoldásként lépik meg, nem pedig egyéni ambícióikat követve.
Egyéb forrásokból is jól ismert az a tény, amit saját kutatásaink is megerősítenek, hogy a
szakképzést választó diákok jelentős része mindenekelőtt azért választotta a szakképzést,
mert az általános iskolában megutálta a frontális, az iskolapadból nézve teljesen egyoldalú
tanítást, a magolást; egyáltalán az egész elméleti oktatást, magát a tanulást fölöslegesnek és
haszontalannak tartják. Ezen nem is lehet meglepődni, hiszen ezek a gyerekek nagyon rossz
eredménnyel, sokszor csak hathatós tanári segítséggel tudták abszolválni az alapfokú oktatást,
ahol semmi sikerélményben nem volt részük.
Sokuk azt várta/várja a szakképzéstől, hogy végre „csinálhassanak” valamit, hogy alkotó
munkát végezhessenek, hogy egyszer és mindenkorra megszabadulhassanak a tankönyvektől;
valamint azt remélik, hogy a szakma megszerzése (pl. anyagi) önállóságot eredményez majd,
és ebben a reményben orientálódnak a szakiskolák, ill. a szakközépiskolák felé.
Ehhez képest hidegzuhanyként éri őket az a tény, hogy a képzés első éveiben (a szakiskolák
esetében a 9-10. évfolyamon; szakközépiskolákban pedig az első négy év során)
gyakorlatilag csak elméleti tananyaggal találkoznak.
Ez a tény az egyébként is igen „terhelt előéletű” tanulókat további gyötrődés elé állítja: a
sokszor amúgy is erős alulmotiváltságokat tovább fokozza, hogy újfent tankönyvszagú
ismereteket kell elsajátítaniuk (avagy az ő szemszögükből: rájuk erőltetni).
Sok fiatal panaszkodik arra, hogy már a szakképzési szakasz során túl sok, vagy nehézséget
okoz számára az elmélet, és az első két évet tulajdonképpen feleslegesnek tekintik.
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„Már nagyon unom az elméletet, és néha nem is értem, mert rossz tanárok tartják őket,
akik nem tudnak érthetően tanítani.”
(miskolci szakiskola diákja)
„Az elmúlt 2 év alatt semmit nem tanultunk, csak azért voltunk itt, mert ahhoz, hogy
szakmát szerezzünk, muszáj volt.”
(miskolci szakközépiskola diákja)
„Én nagyon szenvedtem ebben a két évben, nagyon vártam, hogy végre már
gyakorlatra járhassak. Valamennyi óránk akkor is volt, ahol megmutatták a gépeket, de
nem dolgozhattunk velük.”
(miskolci szakközépiskola diákja)
Az, hogy a szakképző intézményekben jellemzően csak a 11., ill. 13. osztálytól kezdődően
indul a gyakorlati képzés, egy veszélyforrásként értelmezhető, mert több évvel elodázza
annak lehetőségét, hogy a tanulók testközelből ismerjék meg szakmájukat, kipróbálhassák
magukat, és ennek révén esetlegesen sikerélményekre tegyenek szert. Így további kettő, ill.
négy évig továbbra is elméletet tanulnak az iskolapadból, amivel kapcsolatban zömüknek
nagyon rossz emlékük van – nem csoda, hogy a legtöbben ilyenkor morzsolódnak le, azaz
hagyják ott szakképzést.
Az, hogy a szakiskolákban csak a 11. évfolyamon kezdődhet meg a tényleges szakképzés, az
általános iskolai pályafutásuk alatt megtépázott önbizalmú gyerekek számára azt jelenti, hogy
újabb két évig végeznek „haszontalan munkát, a semmiért tanulnak”, ami jobb esetben csak a
tanulmányi eredményüket rontja le (a követelményeket éppen csak abszolválandó szintig);
rossz esetben pedig bukás, ill. az ezzel nagy valószínűséggel együtt járó lemorzsolódás jut
osztályrészükül. Mindez azt jelenti, hogy ezek a tanulók azelőtt unják meg, és hagyják ott az
iskolát, mielőtt kipróbálhatnák magukat olyan területen, ahol reflektált, közeli kapcsolatba
kerülhetnek szakmájukkal, és ennek révén megmérethetik képességeiknek egy addig
teljességgel rejtve maradt oldalát.
Emiatt (is) nagy a felelőssége az elméletet oktató tanároknak, hiszen ebben a két évben kell
felkelteniük és ébren tartaniuk az érdeklődést olyan gyerekekben, akik egyfelől magát a
„tanulást” utálják; másfelől az iskolába, ill. a szakmába is lényegében valamilyen kényszer
(szülő akarata, máshová nem került be, csak ez volt a közelben, stb.) hatására érkeztek.
Innen nézve a szakoktatók vállára is hatalmas felelősség nehezedik, hiszen az ő dolguk,
hogy ismét, ill. először fölébresszék a diákokban az érdeklődést az adott szakma iránt azzal,
hogy képesek megmutatni az adott szakma szépségét, kihívásait és kézzelfogható
eredményeit.
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Eddigi kutatásaink szerint (ill. a témával foglalkozó szakirodalom szerint is) egyértelműen
megállapítható, hogy a szakma megszerettetésére mindenekelőtt a képzés gyakorlati része
során nyílik a legnagyobb lehetőség. Ekkor ugyanis a szakiskolába járó gyerekek, akiknek
többsége az általános iskolából rengeteg kudarcélménnyel érkezik, végre kipróbálhatják
magukat olyan területen, ahol ügyességük (és nem utolsósorban a szorgalmuk) révén végre
sikerélményekkel gazdagodhatnak, ami nyilvánvalóan erősíti a szakmájuk iránti kötődésüket.
Megismerik az alkotás örömét, megtapasztalják, hogy munkájuknak eredménye van, ami
pedig kialakíthatja a szakmához való kötődést.
„Megszerethető a szakma, az alkotás menete, tudok olyat csinálni, amit más nem,
azt tudom megcsinálni, amitől sokan félnek. Én nem csak drótokat látok, hanem
értek is hozzá, hogy miért más színűek.”
(kecskeméti szakközépiskola diákja)
„Sokat számít, ha valaki ügyes, szépen tud dolgozni. A gyakorlati helyen a mester
értékeli, hogy mennyire figyelünk oda, mennyire vagyunk szorgalmasak.”
(székesfehérvári szakközépiskola diákja)
„Szeretem a szakmámat, mert ebben a szakmában sok mindent lehet művelni, sok
apró érdekes dolgokat lehet készíteni, amelyek csak apróságok, de mégis egy
csomó munka áll mögöttük.”
(kecskeméti szakközépiskola diákja)
Eddigi kutatásaink alapján tehát megállapítható, hogy a tanulók mindenekelőtt a szakma
tényleges gyakorlása közben szeretik meg legnagyobb eséllyel a szakmájukat, ekkor érik
őket olyan benyomások, amik pozitív kötődést biztosítanak számukra foglalkozásuk tárgyával
kapcsolatban. Ezt maguk az oktatók is így látják.
„A diákokat lehet dolgoztatni, mert azt szeretik, viszont az elméletet nem annyira,
ezért vigyázni kellene a megfelelő elmélet-gyakorlat arányára. Sajnos az első két
évben meg van kötve a kezünk, de próbálkozunk minél több gyakorlati dolgot
belevinni. ”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Egy-egy dicsérő szó csodákra képes. A tanár elismerése a legtöbb esetben
motiválóbb, mint a szülőké.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
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„Jobban szeretnek dolgozni, mint tanulni. Talán a képességeik miatt, mert nem
szeretnek írni, nem szeretnek 4-5 órát ülni a padban, az nekik sokkal fárasztóbb.
Ezek a gyerekek szeretnek dolgozni, ha van eredmény, akkor örülnek.”
(székesfehérvári szakközépiskola szakoktatója)
„A gyerekek kétharmada változó szorgalmú, de gyakorlatban, amikor van egy
végtermék, az pozitívan hat a gyerek szorgalmára, mert értékelhető, kézzelfogható.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Ebben a szakmában is vannak olyan részfeladatok, eljárások, amiket a gyerekek
szeretnek csinálni, és ha még meg is dicsérik a munkájukat, akkor az nagyon nagy
hatással van rájuk. Minél többször kell őket dicsérni! Szépet kell nekik mutatni, és
akkor onnantól az a kedvenc témájuk."
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„A tanuláshoz való hozzáállásuk gyalázatos. Nagyon nagy hiba volt, hogy a
gyakorlati képzést 9. és 12. évfolyamon vagy teljesen megszüntették, vagy nagyon
erőteljesen korlátozták. Most már megint 9., 10., 11., 12.-ben lehet gyakorlati
képzés, támogatják. Ez alapvető fontosságú egy szakközépiskolában a gyereknek,
hogy gyakorlati képzéssel találkozzon. Nekünk van 9.-ben megint gyakorlati képzés,
és semmilyen elméleti képzés nincs még a rendszerünkben, és a gyerekek élvezik azt,
hogy alapvető áramköröket tudnak összeállítani általános iskolai fizikai ismeretekre
alapozva. Úgy nem lehet megszerettetni a szakmát, hogy én tankönyvekből tanítom
meg nekik. Ezt csinálni kell. És ezt gyakorlati foglalkozásokon lehet, mérési,
szerelési, gyakorlati órákon lehet. Hát, reméljük, hogy ez növeli majd, mert amikor
nem lehetett, akkor nagyon komoly gondok is voltak. Gyerekek azt mondták, hogy
ezt ugyanúgy tanulni kell, mint a történelmet. Le kell ülni, és be kell magolni,
ugyanúgy, mint a fizikát. A magolás márpedig nemigen megy nekik.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
„Legtöbbször úgy néz ki, hogy én erőltetem, néha van sikerélmény csak, amikor
valami különösen sikerül, akkor látom rajta, hogy elmosolyodik. Tehát ilyenekben
lehet látni, de nincs hozzászokva. Ahogy általánosban is felvetődött, hogy
valószínűleg ő ötödiktől csak ott ült, húzza magával, nem tudnak olvasni, nem
látják, mi van leírva, nem tudnak beszélni. A 9-10 osztállyal azzal szerintem megint
ártottunk az egész oktatásnak. Mert most itt parkoltatjuk, hogy 18 éves legyen.
Lényegében erről szól a 9-10. És ott ül a gyerek és ül és ül és ül. Vánszorog két
évig. Három év alatt meglehetne a villanyszerelőket tanítani.”
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(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
A gyakorlati képzés későbbre tolódása már csak amiatt is nagyon káros, mivel a kézügyesség,
az egyes szakmák gyakorlásához elengedhetetlen finommozgásra épülő mozdulatsorok
elmélyítésére a minél fiatalabb életkor a legalkalmasabb. Gyakorlatilag minden általunk
megkérdezett szakoktató arra panaszkodott, hogy mire hozzájuk kerülnek a tanulók – legjobb
esetben is 16-17 éves korukban – addigra rengeteg időt elvesztegettek ahhoz, hogy ezeket a
készségeket könnyen el tudják sajátítatni a diákokkal.
Arról nem is beszélve, hogy a szakiskolákban mindennapos, hogy egy osztályban rengeteg a
túlkoros, olykor 2-3-4 évvel is idősebb tanuló. Az iskolaköteles kor 18 évre történő felemelése
egy másik szempontból nézve új értelmet nyer, hiszen a sikertelen tanulókat az iskolák „bent
tartják” olyan esetekben is, amikor már gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy az adott diák
semmilyen követelménynek nem fog megfelelni a továbbiakban, és végzettség nélkül fog
kiesni a rendszerből. Ezen a ponton újfent meg kell említeni, hogy a normatív
iskolatámogatási rendszer miatt az iskolák maguk is érdekeltek abban, hogy a
„reménytelennek” ítélt gyerekek is minél tovább az iskola tanulói maradjanak. Ez csak
amiatt sajnálatos, mert a jelenlegi rendszerben ez azt jelenti (okairól korábban, a moduljellegű oktatásról írottakban már szóltunk), hogy az ilyen sorsú tanulók mindenféle
részképesítés nélkül hullanak ki a rendszerből, erősítvén a potenciális munkanélküliek
táborát.
Az pedig, hogy – mint említettük – ezeknek a diákoknak a zöme nagyon alacsony
érdekérvényesítő képességű családokból érkezik, azt jelenti, hogy a szülők elsősorban
gyermekeik, és saját problémáikat rövid távon megoldó lehetőségként értékelik a szakképző
intézményeket, az iskolai sikertelenség hosszú távú következményeivel nem számolnak.
„Az, hogy iskolában marad a gyerek 18 éves koráig, az iskola érdeke a normatíva miatt.
De a szülőknek sem rossz, mert ingyen tankönyvet, ebédet kap a gyerek, van
diákigazolványa, kollégiumban is lakhat, családi pótlék, meg segély jár utána. Mindenki jól
jár, az iskola is, meg a szülő is, csak a gyerekek hülyülnek el.”
(BKIK munkatársa)
„Ebben az általános iskola is ludas, mert sok gyereket átengednek kegyelemből, és ezek a
fiatalok nagy mellénnyel jönnek hozzánk, meg a többi szakképzőbe is, mert büszkék
magukra, hogy megvan a nyolc általános – aztán félévben buknak nyolc, meg tíz
tantárgyból. Sokan közülük évet ismételnek, és aztán az lesz a vége, hogy bukik négyszer, és
a tanköteles kor végéig itt aszaljuk őket elsőben meg másodikban. Vagy eltanácsoljuk egy
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másik iskolába, onnan meg egy harmadikba, és így tovább… Átjáróházak lettek az iskolák,
se vége se hossza.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
III.5.8 Összefoglalás
Jelen fejezetben bemutattuk a szakképzésben résztvevő diákokat érintő legfőbb tendenciákat.
Leírtuk, hogy milyen társadalmi környezetből érkeznek, milyen a mentalitásuk, hogyan
viszonyulnak a szakmájukhoz, mivel lehet fölkelteni az érdeklődésüket, és így tovább.
Mindezzel az volt a célunk, hogy bemutassuk az egyik olyan „alapanyagot”, amit meg kell
„művelni” annak érdekében, hogy végeredményként képzett, a munkaerőpiac igényeinek
megfelelő diákok hagyják el az iskolákat.
Nem kérdéses, hogy ezeken az oldalakon többnyire negatív jelenségeket, tényezőket
soroltunk fel, olyanokat, amelyek meglátásunk szerint veszélyeztethetik a szakma sikeres
oktatását.
A következő fejezet elsősorban azt kívánja bemutatni, hogy ezeket a veszélyforrásokat
(amelyek tehát a diákok különféle adottságaiban gyökereznek) az abban leginkább érintettek
és legautentikusabbak, azaz a pedagógusok, ill. szakoktatók hogyan igyekeznek
semlegesíteni; ill. egyáltalán, hogyan élnek velük együtt.

III.6 A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI ÉS
TÁRGYI FELTÉTELEK
Az előző fejezet során – interjúalanyainkra hivatkozva – igyekeztünk érzékeltetni, hogy a
szakképzés sikerességének szempontjai nem választhatók el a szakiskolákba és
szakközépiskolákba járó diákokkal kapcsolatos meghatározó tendenciáktól. Tapasztalataink
szerint a tanulók általános iskolából magukkal hozott felkészültsége; motiváltságuk és
motiválhatóságuk; családi körülményeik – hogy csak a legfontosabbakat említsük – igen
nagymértékben szabják meg a szakma elsajátításának sikeres feltételeit. Az előző fejezetből
világosan kiderült, hogy ezek a feltételek túlságosan sokszor nagyon messze állnak az
ideálistól. Innen nézve elsősorban a szakképző intézményeken múlik, hogy valamennyire
ellensúlyozza ezeket a hátrányos körülményeket.
Az iskolák ennek érdekében számtalan eszközzel rendelkezhetnek. A jó légkörű elméleti
oktatás – mint láttuk, többnyire csak akkor, ha erre külön figyelmet fordítanak – a diákokban
felkeltheti, ill. szinten tarthatja az érdeklődést az adott szakma iránt; a jól felszerelt tantermek,
tanműhelyek nyilvánvalóan több bizalommal tölthetik el a diákokat; stb. Jelen fejezet
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második részében érintjük ezt az aspektust, tehát az iskolák anyagi-tárgyi környezetét és
lehetőségeit, mint az eredményes oktatás feltételeit.
Legalább – ha nem inkább – ilyen fontos azonban a szakképzésben tevékenykedő
pedagógusok és szakoktatók szerepe, mivel mindenekelőtt nekik kell együtt élniük és együtt
dolgozniuk a valóban problémás, ill. problémásnak minősített gyerekekkel. A fejezet első
részében ennek jelentőségét próbáljuk közelebbről is körüljárni.
III.6.1 A szakképzésben oktatók pedagógusok és szakoktatók szerepe
Tapasztalataink alapján tehát azt állítjuk, hogy a pedagógusoknak, ill. a szakoktatóknak
hatalmas szerepük van abban, hogy a szakképzésbe érkező, rengeteg nehézséggel küzdő
„gyerekpopulációt” alkalmassá tegyék arra, hogy szakmájukat jól ismerő, felkészült
szakemberekké váljanak. Nem vitás – az előző alfejezetben leírtak fényében –, hogy
nincsenek könnyű helyzetben a pedagógusok és szakoktatók. Fel kell kelteniük a tanulók
érdeklődését, miközben a diákok egyáltalán nem elhanyagolható része nyíltan hangoztatja,
hogy utál iskolába járni. Tanítani akarja őket az oktató, amikor sok fiatal még az alapvető
alfabetikus kompetenciáknak sincsen birtokában. Fegyelmet kell tartani akkor, amikor a
tanároknak sokszor semmi tekintélyük sincsen a diákok előtt.
Egy szó, mint száz, meglátásunk szerint oktatók és diákok sajátos szimbiózisban élnek:
egymásrautaltságuk nyilvánvaló, hiszen egyik sem érhet el sikert (azaz a diák nem szerezhet
szaktudást, az oktató nem adhatja át hatékonyan ismereteit) a másik fél, ill. annak
együttműködése nélkül. A következőkben erről a kapcsolatról szeretnénk bővebben szólni;
mindenekelőtt azért, mert számos olyan iskolában jártunk, ahol lelkiismeretes, nagyfokú
szociabilitásról tanúbizonyságot tévő, és nem mellesleg szakmailag kiválóan felkészült
oktatókkal találkoztunk; akik maguk is elmondják, hogy fő feladatuk a rengeteg nehézséggel
küzdő diáksággal történő együttműködés kialakítása. Ezek az oktatók (döntő többségük
szakoktató) általában sikerrel végzik munkájukat, diákjaik tiszteletét is kivívják maguknak; és
jó szakemberek kerülnek ki a kezeik közül.
Az alábbi alfejezetekben tehát az oktatók feladatait, munkájuk körülményeit tárgyaljuk meg.
Mindenképpen fontos megjegyeznünk, hogy jelen kutatásban mi elsősorban a szakoktatókkal
foglalkoztunk, az elméleti oktatókkal kapcsolatos megállapításainkat külön jelezzük.
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III.6.2 Az oktatók pedagógiai érzéke és szociális érzékenysége
A szakoktatók természetesen maguk érzékelik a leginkább, hogy számtalan esetben nagyon
nehéz együtt dolgozni a diákokkal. Ha úgy tetszik, munkájukat azzal kell kezdeni, hogy olyan
viszonyokat alakítanak ki maguk és a tanulók között, ami egyáltalán lehetővé teszi az oktatást.
Ennek gyakorlatilag első eleme a fegyelem kialakítása, amely nélkül nyilvánvalóan minden
további előrehaladás lehetetlenné válna. A műhelyben, szakmai gyakorlatokon, főként, ha
gépekkel dolgoznak a tanulók, nagyon fontos a fegyelem, és ezt csak tekintéllyel tudják
megteremteni. Többen eleinte szigorúak, hogy elfogadtassák az alapvető szabályokat, és csak
később törekednek arra, hogy megkedveltessék magukat a diákokkal.
„Csak akkor végeznek el valamit, ha a tanárnak sikerül megszerettetnie magát velük, és
akkor a kedvéért.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Ha az elején az ember szigorú, odafigyel, megköveteli a rendet, az odafigyelést, akkor
a későbbiekben öröm velük dolgozni. Persze kivételek mindig vannak, akkor az ember
megpróbál olyan feladatot adni nekik, ami érdekli őket. Ilyenkor őket egyszerűbb
munkára teszi, és akkor nem zavarják a többi társaikat.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Ezt máshogy nem lehet, csak úgy, hogy fegyelmet tartunk. Itt van egy csomó gép, ha
mindenki azt csinálná, amihez éppen kedve van, akkor folyamatosan balesetveszély
lenne. Ezt nyilvánvalóan nem engedhetjük meg.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Fegyelmet csak az tud tartani, akiben van tartás. Kell ehhez egy fellépés, egy erőt
sugárzó megjelenés is, ez igaz. De ez nem minden. Van olyan madárcsontú kollégánk,
aki 60 kiló vasággyal együtt, de egy pisszenés sincs az óráján, pedig oda is kemény
gyerekek járnak. Azzal tudja elérni, hogy nagyon ért a szakmájához, mindig tud újat
mutatni, ráadásul nagyon érdekesen magyaráz, leköti a fiatalokat, akik tűzbe mennének
érte.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Határozottság, következetesség kell, és akkor a gyerekek tudják, hogy nem
csinálhatnak meg akármit. Volt olyan kollégánk, aki a saját gyerekei közé nem mert
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bemenni, kint lófrált az udvaron. Ki is csinálták a gyerekek. Ha azt látják, hogy
fizikailag sem erősebb náluk, és még csak a szakmájához sem ért, hát azt lesöprik a
pályáról. (…) ”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Az oktatóknak sokszor kifejezetten destruktív tanulóközösséggel kell szembenéznie.
Elsősorban emiatt indokolt leginkább már a „kezdet kezdetén tisztázni a játékszabályokat”,
hogy semmiképpen se fajulhasson a kezelhetetlenségig a probléma.
„A jó tanulókat kiközösítik az osztályok, a gyerekek maguk is megbélyegzik azokat, akik
igyekeznek és iparkodnak. Ebben a légkörben a tanárok sem élvezik a tanítást, alig
várják az óra végét. Nekik sincs sikerélményük. Sokszor a tanár jobban várja az óra
végét, mint a diák.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Volt olyan, hogy be kellett zárni a műhely ajtaját, mert állandóan kiszökdöstek volna a
gyerekek. Sok a nagyon nagy zsivány, velük tényleg nagyon nehéz. Csak úgy lehet, hogy
az elejétől, megingás nélkül határozottan viselkedek velük, és akkor azért jobb. Nem
lehet nyápickodni.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Interjúalanyaink szinte egy emberként állították, hogy a fegyelmezés legjobb eszköze az
emberi hang használata, a szerepviszonyok tisztázása. Ezzel ugyanis megteremthető a
bizalomnak az a szintje, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy tanár és diák között eredményes
együttműködés alakulhasson ki.
„Ezek a diákok, amikor ide jönnek, azt hiszik, hagyományos iskolába jöttek, és van
bennük egy alapsértettség, kivont karddal állnak. Ilyenkor meg kell beszélni velük: vissza
a kardot a hüvelybe, mert itt egyeztetünk. Le kell ülni velük és megbeszélni, miről lesz
szó, mi ez a szakma, mi volt a sikertelenségük oka, milyen a családi hátterük. Jó
hangulatot kell kialakítani, mert az elején nem azért fog idejönni, hogy tanuljon.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Megbeszéljük, hogy miért vagyunk itt. Ti azért, mert meg akartok tanulni egy szakmát.
Én pedig azért, mert meg akarom nektek tanítani. Ezért annyit kérdeztek, amennyit
akartok, addig, amíg az utolsó is meg nem érti. Megmutatom én ezerszer is, hogy hogyan
kell. Nem baj, ha elsőre nem sikerül, addig próbáljuk, amíg jó nem lesz. Én ezért vagyok
itt.”
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(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Ezek a gyerekek meg vannak vadulva, erőszakosak. Így nőttek föl, ez már egy ilyen
világ, nem ők tehetnek róla. Azért viselkednek így, mert otthon senki sem törődik velük,
semmi szeretetet nem kapnak. Ha viszont itt azt látják, hogy emberségesen bánnak velük,
nem ordibálva és agresszívan szólnak hozzájuk, akkor először megdöbbennek, mert
nagyon furcsa nekik ez a hangnem. És akkor onnantól kezdve lehet velük dolgozni, sőt,
nagyon sokan örömmel jönnek a műhelybe. Ezt kell elérni.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Nagyon sokat vagyunk együtt a gyerekekkel, egy tanítási héten akár 20 órát is. Ez
szoros kapcsolatot eredményez közöttünk. Az első hetekben megismerjük egymás
habitusát, családi körülményeit, mentalitását, a hobbijukat. A személyes kapcsolat sokat
számít. A 11. osztály végére már azért csinál meg dolgokat, mert én mondom, bár nem
kötelező.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Közvetlen kapcsolatot próbálok kialakítani velük, kezet fogok velük reggel, és amikor
elmennek, akkor lemérem azt is, milyen hangulatban vannak.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
Ez a személyes kapcsolat, a humánus nevelési elvek, a kollegiális viszony lehetővé teszi azt
is, hogy szorosabb kötődés is kialakulhasson: lehetőség nyílik arra, hogy az oktató személyes
példamutatásával is erősítse a diákok bizalmát. Több megkérdezett beszámolt arról, hogy
nagyon pozitív eredményeket lehet elérni, ha a tanár tiszteletnek örvend a tanulók körében,
és – noha állításuk szerint a „mai gyerekekkel” egyre nehezebb – megbecsültséget vív ki
magának. Ezzel az eszközzel aztán könnyebben lehet eredményeket elérni, motiválni a
tanulókat, akik sok esetben így a tanár kedvéért (is) veszik elő a könyvet. A diákok
mentalitása az együttműködés kialakítására, az együtt dolgozásra, feladatmegosztásra,
csapatmunkára is hatással van.
„Volt olyan alkalom, hogy egy másik csoport nem fejezte be a munkát, és én ott
maradtam egyedül, erre nem mentek el, ottmaradtak és segítettek nekem a munka
elvégzésében, nem akartak hazamenni, érezték, mit kell. Így válhat egy szakoktató
példaképpé még a csibészek szemében is, ez a pedagógus feladata: hogy a szakmáját
mutassa. Ez a kötődés legutóbb a szalagavató ünnepségen jött ki, odagyűltek körém, és
ott is velem beszélgettek, jöttek utánam, úgy kellett őket elküldeni táncolni.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
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„Rengeteg a csonka család, és ilyenkor az anyukák aztán tényleg teljesen magukra
vannak hagyva. Mi emiatt preferáljuk azt, hogy minél több férfikolléga tanítson nálunk,
hogy valami férfimintát is kapjanak ezek a gyerekek. Szükségük van egy modellre, akire
fel tudnak nézni. Akinek van szaktudása, annak van respektje a gyerekek szemében.”
(budapesti szakiskola igazgatója)
„Az egy nagy dolog, hogy ezek a gyerekek – akik azért valljuk be, többnyire nem angol
udvari mintára viselkednek – előre köszönnek nekem az utcán. Meg régi diákokkal is
sűrűn összefutok. Odajönnek hozzám, elmesélik, hogy mi van velük, hogy van-e már
családjuk. Nagyon sokan a szakmában vannak. Ezek nagyon jó érzéssel töltik el az
embert.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Nekifut tizedjére is, csak sikerüljön. Azért hajt, mert azt akarja, hogy elégedett legyek
a munkájával. Nem akar nekem csalódást okozni. Én persze meg is dicsérem, különben
az egész nem is érne semmit.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
„A rendre és a tisztaságra való folyamatos figyelem, kialakítja bennük a
felelősségérzetet. Szólnak, ha egy géppel valami gond van, stb. Minden gyakorlati
foglalkozás végén feladat a szerszámok eltakarítása, felsöprés. Heti egyszer fel is
mosnak, amiben mindenki részt vesz.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
A korábban leírtak alapján is látható, hogy szép számmal találni aktív, valamilyen mértékben
elhivatott és szorgalmas fiatalt, és ugyancsak nem kis arányban fegyelmezetlen, nehezen
kezelhető, vagy egyenesen destruktív gyerekeket a szakképző évfolyamokban. Az, hogy egy
osztályon belül melyikből találunk többet, számos tényezőtől (mindenekelőtt iskola szociális
környezetétől) függenek Ez a tény (azaz motivált és alulmotivált diákok aránya egy osztályon
belül) további komoly felelősséget ró a pedagógusra, hiszen nem kezelhető azonosan e
kétfajta magatartástípus. Az oktatónak tehát jó pedagógiai érzékkel kell bírnia, jól kell
érzékelnie azt, hogy mikor teszik lehetetlenné társaik előrehaladását a rendbontók, akikkel
természetesen meg kell(ene) találnia a közös hangot valamilyen formában.
Azaz nagyon fontos szerepe van az oktatónak abban, hogy egyszerre tudjon haladni
szorgalmas és lusta, ill. fegyelmezett és rendbontó diákokkal. Annál is inkább így van ez,
mivel korábban már érzékeltettük, hogy nemritkán áll az a helyzet elő, hogy egy szakoktató
11. évfolyamon olyan diákokkal találkozik, akiknek az írás-olvasás-szövegértés is csak
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akadozva megy. Ha úgy tetszik, a szakoktatóknak tehát mintegy ellensúlyoznia kell eltérő
felkészültségű, szorgalmú és magatartású gyerekek között.
„Nagyon változó, hogy milyenek a gyerekek. Van olyan osztály, ahová öröm bemenni,
mert nagyon szépen dolgoznak, és szorgalmasak. De olyan is van, ahová remegő
gyomorral megyünk.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Teljesen vegyes, két részre lehet osztani a gyerekeket. Egyik részét érdekli, a másik
része meg itt van, mert iskolába kell járni. Nagyon nehéz ezt a kétféle társaságot
egyszerre tanítani. Azokat a gyerekeket sajnálom, akiket érdekelne a szakma és
lehúzzák a többiek.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
„Az, aki rosszabb képességű, annak sokat számíthat, ha a szájába rágjuk, és
megértheti a dolgokat, de ha egy jobb tanulónak a könyökén jön ki, akkor meg őt
hátráltatja, mert mindenkivel ugyanúgy foglalkoznak, és a leggyengébb képességű diák
ütemében haladunk. Ha akkor se érti, akkor még délután van neki egy külön
korrepetálás, amikor segíteni próbálnak neki.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
Vannak pozitív példák, mikor sikerül egy-egy nagyon motiválatlan, „rossz tanulót” mintegy
„átfordítani” és célorientálttá tenni.
„Volt, amikor a kirugdalt, három 3 iskolát megjárt betyárból csináltunk 4,5-ös átlagú
osztály második tanulóját, átlendült a másik oldalra, megízlelte, érdemes tanulni… Az
ilyenért érdemes tanárnak lenni."
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
Miután a szakoktatónak sikerült rendet, fegyelmet kialakítania a műhelyben (mint láttuk, ezt
elsősorban a közvetlen, személyes kommunikáció teszi lehetővé), megteremtődik annak a
lehetősége, hogy elkezdődjék a szakma tanulása, szerencsés esetben (kivált vállalati
tanműhelyben) valódi munkakörülmények között.
Az előző fejezetben részletesen is kitértünk arra, hogy a szakképzésbe érkező diákok számára
a szakma (és az iskola) kiválasztásánál nem az adott szakma iránti elhivatottság szerepel az
első helyen, azaz a továbbtanulási döntést nem elsősorban egy adott szakma iránti
érdeklődés (vagy pedig egyenesen szakmaszeretet) határozza meg. Elsősorban a család
iránymutatása, ill. különféle kényszerítő erők (pl. környékbeli oktatási intézmények száma,
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elérhetősége). Nem túlzás azt állítani tehát, hogy a szakma megszerettetése mindenekelőtt az
iskola, ill. a pedagógusok feladata.
Szerencsés esetben ez a tanároknak is hamar feltűnik. Nem lehet nem észrevenni, hogy ezen a
ponton mekkora szerepe van a pedagógusnak, hiszen az általános iskolában kudarcot kudarcra
halmozó gyerekek számára a gyakorlat nemcsak a szakma alapfogásainak elsajátítását, és
munkatapasztalat szerzését szolgálja, hanem arra is lehetőséget ad, hogy e gyerekek
megtépázott önbizalmát többé-kevésbé helyreállítsa.
Erre mindenekelőtt az – az előző fejezetben részleteiben is bemutatott – tény ad lehetőséget,
hogy a szakképző intézmények diákjai (általános iskolai kudarcaikra gondolva érthető
okokból) alapvetően idegenkednek az elméleti oktatástól; és mindenekelőtt a gyakorlat
mennyiségét keveslik az első évek alatt. (Ami miatt sokan idő előtt lemorzsolódnak, nem
bírván kibekkelni azt az időszakot, amit a gyakorlat megkezdéséig el kell tölteniük.)
Nem kétséges tehát, hogy a szakma megszerettetésére a képzés gyakorlati része során nyílik
a legnagyobb lehetőség. Ekkor ugyanis a diákok, akiknek többsége az általános iskolából
rengeteg kudarcélménnyel érkezik, kipróbálhatják magukat olyan területen, ahol ügyességük
(és természetesen a szorgalmuk) révén végre sikerélményekkel gazdagodhatnak, ami
nyilvánvalóan erősíti a szakmájuk iránti kötődésüket. Megismerik az alkotás örömét,
megtapasztalják, hogy munkájuknak eredménye van, ami pedig kialakíthatja a szakmához
való kötődést.
A szakoktatókkal készített interjúkból kiderül, hogy a tanárok érzik saját felelősségüket a
tanulók motiváltsága, eredményei kapcsán, nem csupán a diákok környezetére és
képességeire hivatkoznak.
„Ha látják, hogy az oktató érti a szakmáját, és látszik rajta, hangsúlyozza, hogy azért van
itt, hogy a gyerekeknek megtanítsa, akkor nyert ügyünk van. Ha még sikerélménye is van
a gyereknek (jól dolgozik, megdicsérik, éles munkát kap), akkor pedig szinte biztos, hogy
jó szakember lesz, bármilyen családból is jön. Én is erre vagyok büszke, hogy ezeket a
gyerekeket mennyi mindenre meg lehet tanítani.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
„Nagyon rendesen tudnak dolgozni, ha látják, hogy van eredménye. Meg tudja mutatni
másoknak is, hogy ezt ő csinálta. Nemrég volt itt nálunk felújítás, a gyerekek csinálták a
vezetékeket. Egy másik osztály az iskolapadok vázát gyártotta le, egy harmadik osztály
pedig összeszerelte őket. Ugyan még elég újak, de ezeket a padokat alig rongálják. Ők
csinálták őket, vigyáznak rájuk.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
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„Szeretik, ha van tétje a munkájuknak, ha nem a kukába termelnek. Ezért szeretjük,
hogyha kapunk megrendelést. Ha élesben dolgozunk, ezek a gyerekek dolgoznak
kőkeményen. Csak értéket kell nekik mutatni, hogy miért érdemes dolgozni.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Az, hogy itt (vállalati tanműhelyben) valódi munkahelyen tanulhat a diák, többnyire egy
picit furcsa nekik. Számítanak rá, felelőssége van. Ez új helyzet számukra, mert az
iskolában nem volt semmi jelentősége annak, ha rosszul sikerült valami. De a többség
erre jól reagál. Meg akar felelni, és rendesen csinálják. Persze vannak, akik azt nézik,
hogy hogyan tudnának kibújni a munka alól, de ez azért szerencsére ritkább.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)

Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a vállalati tanműhelyben, tanulószerződés
keretében végzett gyakorlat a diákok számára több plusz-motivációs elemet is tartalmaz. Nem
elhanyagolható először is, hogy ösztöndíjban részesülnek, és járulékokat fizetnek utánuk, azaz
biztosított jogviszonyba kerülnek. Másrészről pedig komoly esélyt kapnak arra, hogy
amennyiben beválnak, a későbbiekben is alkalmazzák őket gyakorlati helyükön, hiszen
tanulószerződés a vállalatok szemszögéből nézve egy kontrollált kiválasztási forma.
(A tanulószerződésről lásd bővebben az 5. fejezetet.)

III.6.3 A szakoktatók szakmai tapasztalatának jelentősége
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a szakoktatók számára tekintélyük megalapozásának
(egyik) legjobb eszköze, ha szakmai felkészültségével vívnak ki maguknak tiszteletet. Innen
nézve a szaktudás a fegyelmezés egyik alapkövetelménye, mivel a diákoknak imponál, ha egy
szakembertől tanulhatnak.
„A gyakorlati oktatásban úgy lehet a szakmunkástanulóknál tekintélyt szerezni, ha egy
munkafolyamatot, ábrát nemcsak a táblán, krétával vezetek le, hanem odaállok a gép
mellé és megmutatom a gyereknek. És akkor a gyerek akkor azt mondja: hu ez a táblán is
le tudta vezetni, meg gép mellett is meg tudta mutatni, akkor ez nem árul zsákbamacskát,
ez tud valamit. Ha csak a tábla előtt tanárosdit játszva megcsináljuk, aztán azt mondjuk
nekik, hogy ott a szerszám csináld meg te, ebből mindig valami sánta dolog fog
előjönni.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
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„Szerintem az nem tudás, ha csak a tételsorra tudom a válaszokat, a szakmát kell
ismerni, és azon belül kell tudni a megoldásokat. Semmit sem érek akkor, ha nem tudom
megmutatni a gyerekeknek. Az első kérdésnél lebuknék, ha nem tudnám tökéletesen.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„A gyerek látja, hogy nem a levegőbe beszélek, látja, hogy nem sumákolok. Ez azért
fontos, mert ha azt látná rajtam, hogy nem értek hozzá, akkor esetleg olyan munkát
végezne, amiről feltételezheti, hogy nem nagyon veszem észre, hogy csak úgy összecsapta.
Akkor nem lenne hitelem.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)

„Nekem is le kell ülnöm az internet elé, időnként ki kell menni egy-két gyárba is,
beszélgetni a kinti kollégákkal, hogy mi újság van a szakmában. Tudnom kell, hogy
milyen újítások vannak, mert van néhány diákom, aki mindig kérdezget. Nagyon jó
kérdéseik vannak, és én nem engedhetem meg magamnak, hogy ne tudjak rájuk
válaszolni.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
„Az egész oktatási rendszerben ez úgy működik, hogy a tanárból a minőséget és a munkát
a kényszer váltja ki. Tehát ha nekem oda kell ülnöm a szóbeli vizsgán szóbeliztetnem, és
szemtől-szemben égek, vagy nem égek, az előremutató. Mert hogy nézne az ki, hogy
megkérdezek valamit a vizsgán, amiről kiderül, hogy hatalmas hülyeség?”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Más aspektusban is felmerült annak a kérdése, hogy miért is fontos egy szakoktatónak
folyamatosan frissen tartania a tudását. Van olyan szakoktató, aki szerint nem alkalmas a
tanításra az, aki nem töltött el legalább egy pár évet a szakmában.
„Hogy tudok nekik érvelni, hogy tudok nekik élethűen elmondani egy dolgot, amikor én is
csak elvétve voltam üzemben, ritkán jutok ki, és akkor is csak egy rövidke benyomást
kaptam. Ez így nem működhet. Tehát istenigazából a szakoktató kolléga úgy lenne jó, ha
rendelkezne termelésben szerzett tapasztalatokkal, és azt ültetné át a mai fiatalba. De ez
csak az egyik fele. Feltétlenül szükség lenne ilyen továbbképzésekre, nem ad hoc, hanem
rendszerességgel, ahol berendezéseket, új szemléletmódokat, új eszközöket mutatnak be
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nekünk, hogy betekintést tudjunk nyerni, hogy erre tudjuk a gyerekeket felkészíteni. Mert
nem mondhatjuk azt a gyerekeknek, hogy húúú, olvastam, vagy a tévében láttam.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)

III.6.4 A szakoktatók életkorából fakadó problémák
Az imént fölvetett problémát (szakoktatók törekvései az újdonságok megismerésére) érdemes
megvizsgálnunk egy másik fénytörésben is. A szakképző intézményeket sújtó, ill. rájuk
potenciális veszélyt jelentő problémák egyike a szakoktatók életkora. Nem túlzás ugyanis azt
állítani, hogy a jelenleg aktív szakoktatók korfája szinte minden intézményben nagyon
kedvezőtlen képet mutat. Ennek okaként mindenképpen megemlíthető az a tény, hogy komoly
gondok mutatkoznak az utánpótlással, mivel az elmúlt generációkból nagyon kevesek
számára jelentett bármi ambíciót is, hogy szakiskolában, vagy szakközépiskolában tanítson.
Ennek köszönhetően ma is zömmel azokat az oktatókat találjuk az iskolákban, akik már több
évtizede is ott voltak.
„Elöregedett a garnitúra, az újat befogadni már nem akarja, sőt azt mondja, miért
tanuljam meg, a fizetésem akkor is annyi marad amennyi, tehát nincsen ösztönző erő.
Kevés az, hogy replikázunk majd, hogy öntudat, ilyen nincs. Az van, hogy megfizetnek, vagy
nem fizetnek meg. Tehát elöregedtünk, kevésbé vagyunk rugalmasak, s amit tudunk, a
százéves jegyzetünket elővesszük, és abból tanítunk, ami nem jó – de senki nem piszkál
érte, senki nem mondja miért így, miért nem az újat csinálod. A mai technikához, aki 50-55
éves és közel a nyugdíjhoz, technikusi végzettséggel rendelkezik, már nem elég friss. A 20
évvel ezelőtti technológiákhoz elegendő volt a tudása, ma az oktatásba ezekhez a korszerű
dolgokhoz, egyetemi, mérnöki végzettségű gyakorlati szakoktatók is kellenének, de bruttó
120 ezerért nem fog idejönni. Én magam is csak azért vagyok itt, mert annyi vagyok,
amennyi éves és hiába van iskolai végzettségem, tudásom, nem kellek már sehol sem.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Embere válogatja. Nyilván a tanárnak az az érdeke, hogy megtanítsa a tanulókat. A régi
dolgok, meg amiket 20-30 évvel ezelőtt ő megtanult, csak az alapokra elegendők. Vannak
olyan tantárgyak, amikben kevés változás van. Ha valaki csak az erősáramú témát veszi,
vagy a villamosipart, ezeknél például az elektrotechnika ugyanaz. Ehhez meg is vannak a
jól kidolgozott irodalmak és a tankönyvek is. Azokon a területeken, ahol állandó a változás,
a tanárnak szaklapokból meg egyebekből kell tájékozódni.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
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„Összesen 12-en vagyunk szakoktatók, de szinte mind nyugdíj előtt állunk nem sokkal. 1-2
éven belül többen fognak nyugdíjba menni, és nincs utánpótlás, nem jönnek. Lassan
kikopnak a tangárdából azok a szakoktatók, akiknek sokszor évtizedes ipari tapasztalatuk
van. Emiatt felhígul a szakma, mert az iskola csak azt veszi föl, aki már sehová sem kell,
azaz a legalját. Az oktatás pedig egyre messzebb fog kerüli az ipari tapasztalatok
átadásától.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Mindezt csak a teljesség igénye miatt említettük meg e helyütt, hiszen az új technológiaitechnikai eljárások megjelenésével a 7. és 8. fejezetekben foglalkozunk részletesen. A
szakoktatók elöregedésének azonban van más következménye is. Nagyon sok iskolában
panaszkodtak nekünk arról, hogy amennyiben az idősödő, „dörzsölt”, nagy tapasztalatú
szakoktatók, akik képesek fegyelmet és rendet tartani a műhelyben vagy a tanteremben,
elmennek nyugdíjba; és helyüket fiatalabbak veszik át, a szakképzés még nehezebb
helyzetbe kerül. Elmondásuk szerint ugyanis ma szakoktatónak csak olyan fiatalok mennek
el, akik teljességgel alkalmatlanok a pályára, szaktudásuk és személyes adottságaik okán
egyaránt.
„Ma bárki idejöhet oktatni, akinek van papírja róla. Követelmény a szakmai gyakorlat is,
de az csak egy vagy három év, attól függően, hogy középfokú, vagy felsőfokú az a papír.
Na most egy, meg három évekkel nem lehet itt semmire menni. Az egyszerűen nem elég.
Én 20 évet voltam a szakmában, és így is folyamatosan kapaszkodnom kell, hogy tudjam,
mi a helyzet. És itt van a probléma másik fele. Az, akinek van 15-20 év tapasztalata, az
minek jönne ide, amikor a piacon biztosan sokkal jobban megélne belőle?”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Akiket én itt az elmúlt években láttam fiatal kollégákat, nem nagyon győztek meg. Van
kivétel ugyan, de többségében nincs kiállásuk, nem tudnak bánni a gyerekekkel. Azok meg
megérzik, hogy gyenge az oktató. Itt vége is van, mert onnantól csak azon vannak, hogy
kitoljanak vele.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Vannak olyan diákok, akik sokszorosan kudarcosak, lebukottak, 17 évesen ott ülnek a 14
évesek között, el lehet képzelni, mi történik, ha egy ilyen osztályba bemegy öt ilyen
túlkoros, mit fognak ott művelni. Ez az egyik hátránya a 18 éves korhatárnak. A fiatal
pályakezdő pedagógusok meg nincsenek felkészülve ezekre a dolgokra, nem tudnak
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konfliktushelyzeteket lerendezni. És egyre több lesz az ilyen diák, meg a fiatal pedagógus
is. Akkor nem is tudom, mi lesz.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Ez nem egy olyan munkahely, ahol bemegyek a gyárba és valamit gyártok, itt
emberekkel kell beszélni, foglalkozni, előadni nekik, időnként még a kedvükre is tenni.
Valamikor volt úgynevezett szakoktató képzés is, de ezt megszüntették valamiért. Egy
picikét azt mondom, hogy bedobták a gyeplőt a lovak közé, hogy menjenek, amerre
akarnak. Ha ki tud fogni az iskola egy jó szakembert, akkor jól járt vele, ha nem tud
kifogni, akkor rosszul járt, nem tud mit csinálni, kényszerhelyzetben van, mert a
gyerekekhez valakit be kell küldeni.”
(székesfehérvári szakközépiskola igazgatója)
„De a szakmai tapasztalat is csak az egyik fele a dolognak. Ha ugyanis nem tud bánni a
gyerekekkel, nem tudja átadni a tudását, akkor megette a fene az ő nagy tapasztalatát.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Annak, hogy a szakoktatói állomány szinte minden iskolában az elöregedés tüneteit mutatja,
további szakmai következményei is vannak. Azon túl, hogy több (szakoktató) interjúalanyunk
fejezte ki aggályait fiatalabb kollégái fellépését, határozottságát kritizálva; hallottunk olyan
véleményt is, ami szerint a fiatal szakoktatók (akik alkalmasint gyakorló szakemberek) nem
képesek a szakmák alapjait jelentő hagyományos technológiák megtanítására.
„A hagyományos technológiára sokszor olyan fiatal szakemberek tanítják a diákokat,
akik már nem látják a gyakorlati megvalósulás körülményeit, nem szembesülnek a
felmerülő hibákkal és annak okaival, nem látják az egyes utasítások előnyeit-hátrányait –
tehát képtelenek egy mindent átfogó, komplex gyakorlatias szemlélet átadására, amely
alkalmassá tenné a diákokat arra, hogy önállóan, gyakorlatiasan tudjanak bánni a
hagyományos technológiákkal is.”
(miskolci szakiskola igazgatója)

III.6.5 A szakoktatók anyagi megbecsültségének kérdései
Néhány sorral feljebb már említést tettünk róla, ehelyütt azonban részletesebben is szólnunk
kell arról, hogy a szakoktatók nagyon erősen sérelmezik javadalmazásuk mértékét. Noha
direkte sohasem tettünk fel nekik ezzel kapcsolatos kérdéseket, maguk említették ezt a témát,
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amikor a szakma általános környezete felől érdeklődtünk. Alighanem kijelenthető, hogy ez a
tény is igen sebezhetővé teszi a szakképzést, ugyanis szinte determinálja, hogy olyan oktatók
menjenek az iskolákba, akik nagy valószínűséggel nem állják meg a helyüket szakoktatóként.
A jó szakembereket ugyanis nem tudja megfizetni az iskola, így tehát az iparból nem tud
átcsábítani potenciális szakoktatókat. A szakképzők tehát újabban kénytelenek olyan
oktatókat alkalmazni, akik nagy valószínűséggel kényszerből, más reális alternatíva híján
választja ezt a pályát. A szakma ilyen értelemben vett „felhígulásától” mind a négy vizsgált
térségben tartanak.
„Nem akar elmenni senki tanítani, mert nincsen megfizetve, nincsen benne anyagi
lehetőség, nincsen benne előremutató irányvonal, továbblépési lehetőség, nincs; ez egy zárt
kör, ide ha bekerül vagy az marad élete végéig, vagy visszamegy az iparba, vagy más
szakmát választ. Túlnyomó része azért kerül ide, mert vagy nem talált munkát valahol, itt
meg volt szabad hely, idejött, pedig nem is biztos, hogy rendelkezik pedagógus vénával, de
meg kell neki élni, pénzt kell neki keresni és akkor a gyerekek, akkor kínlódik. Ha én
felállok, és elmegyek, biztosan nagyon nehéz lenne hasonló embert találni, mint én.
Olyanok jelentkeznek, aki valahol munkanélkülivé vált, soha nem volt gyerekek között,
pedagógiai végzettsége nincs, szakmai végzettsége megvan, de mivel villanyszámlát,
egyebet fizetni kell neki, elvállalja ezt a munkát.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Elmentek, nagyon sok, jó szakember elment tőlünk az iparba, mert ott ezerszer többet tud
keresni, és nem jött annyi fiatal, akiknek át tudtuk volna adni a stafétabotot. Én valamikor
úgy kezdtem fiatal szakemberként, hogy egy idősebb kolléga mellé odatettek, és a szakmai
fogásokat, pedagógiai fogásokat ellestem tőle, átvettem tőle, ez nagyon jó volt. Általában
mindig olyan mellé tették az embert, aki példakép volt a gyerekek előtt: viselkedésben,
tudásban, emberi tartásban, mindenben, és ezt próbálták átadni a fiatal pedagógus
kollégáknak, ezt vigye tovább. Ma az van, hogyha én holnapután innen elmegyek, egy fiatal
kolléga idejön, abban a pillanatban bedobják a mélyvízbe. És akkor vagy megtanulja,
ráérez; vagy azt mondja, hogy nem érzem jól magam, nem tudom csinálni, örökké káosz,
örökké elégedetlenek a gyerekek, égetem magamat, inkább elmegyek innen.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Én műszaki főiskolai végzettséggel rendelkezem, 40 éve vagyok a pályán és bruttó 180
ezer forint a fizetésem. Azt hiszem, ez mindent elmond. Hogy miért maradtam itt? Amikor
tudtam volna még váltani, akkor egy ipari művezető sokkal többet keresett, mint én, csak
ezelőtt 15 évvel még azt gondoltam, szeretem a gyerekeket, jó átadni a tudást, meg majd
csak fog a fizetés emelkedni. Közben az ember fölött az idő elment és váltásra nincsen
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módja, lehetősége, ezért ragadtam itt. Aki fiatalabb volt nálam 20 évvel és hasonló iskolai
végzettséggel, az lelépett a fedélzetről, lelépett. Helyette jött be a rendszerbe olyan kolléga,
akinek eleve nem volt meg a főiskolai végzettsége, nem volt meg a gyakorlati képzettsége
sem hozzá, de mivel kényszerhelyzet volt felvette az iskola, szépen fölhígultunk.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Nagyon rosszul keresünk, átlagban olyan 7o-8o ezer forintot. Semmi más nem tart itt
minket, csak az, hogy szeretjük azt, amit csinálunk. De ez már tényleg nem tartható
sokáig, nemritkán tényleg azért megy el tőlünk egy kiváló kolléga, mert nem tudja befizetni
a számláit hó végén. Ez olyan mint egy rossz vicc. Mert komolyan, miért kellene itt
maradnia valakinek, aki 6o ezer forintot keres havonta? Én is csak amiatt vagyok itt, mert
az igazgató jó barátom, régebben együtt vittük a tanműhelyt. Ő is tudja, én is tudom, hogy
amint kiteszem innen a lábam, és valaki más veszi át a helyemet, itt mindennek vége. Most
jár le az igazgató mandátuma júniusban, kérdés, hogy az önkormányzat ismét őt nevezi-e
ki. Ha nem, biztos, hogy akkor megyek én is, hiába vagyok már itt 2o éve, a kezdet
kezdetétől. De még ha ő marad is, akkor sem biztos, hogy maradok, 9o ezer forintért? Én
jobban járok, ha arra a pár évre, ami még van a nyugdíjig, inkább elmegyek valahová egy
kicsit dolgozni.De ez hagyján, egyre többen gondoljuk azt, hogy inkább elmegyünk
máshová dolgozni, de ezt a nevetséges összeget nem bírjuk tovább.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Sokkal nagyobb probléma, hogy 4 éven belül az összes szakoktatónk elmegy nyugdíjba,
és akkor tényleg nagy bajban lesz az iskola. Hiába épül itt az új tanműhely, nem lesz hozzá
oktató! Sőt, a probléma már idén jelentkezni fog, hiszen december elsejétől nem lehet
alkalmazni nyugdíjas oktatót, csak a minimálbér töredékéért. Ez azt jelenti, hogy
megkapjuk a kegyelemdöfést, mert már eddig is nagyon alacsony volt a fizetés, ezután meg
ki akarna itt maradni néhány tízezer forintért? Azok a kollégák, akiket ez a rendelkezés
érint, mind olyanok, hogy rendkívül tapasztaltak, hatalmas szaktudásuk van, tudnak bánni
a gyerekekkel, képesek fegyelmezni, és ami a legfontosabb: képesek átadni nekik a
tudásukat. Van köztük olyan, akinek még érettségije sincsen, csak szakmunkásbizonyítványa, de mindent tud, ami itt kell. Na most, ha őket elküldi innen ez a rendelet,
akkor nem tudom mi lesz velünk. Akkor hogyan oktassunk?”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

240

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány

III.6.6 A szakképző intézmények törekvései az eredményes oktatásért
Az előzőekben tehát áttekintettük a pedagógusok és a szakoktatók munkaterületének,
mindenekelőtt a diákság legfontosabb jellemzőit és az ebből adódó problémákat. Láttuk, hogy
a szakképzésben részt vevő, nagy arányban hátrányos helyzetű tanuló számos olyan feladat
elé állítja a szakoktatókat (ill. a pedagógusokat), ami a nemcsak szakmai felkészültségüket,
hanem többek között szociális érzékenységüket, kommunikációs- és konfliktuskezelő
készségüket is próbára teszi. A következő néhány alfejezetben azt vesszük szemügyre
közelebbről, hogy az oktatók e tevékenységeihez milyen hátteret, milyen feltételeket
biztosítanak az iskolák.

III.6.7 Pedagógiai törekvések a diákok fölzárkóztatására
A 3.2. fejezetben foglaltak alapján könnyen megérthető, hogy a szakképző intézményeknek
tevékenységüket mindenekelőtt különféle felzárkóztató, szintrehozó képzésekkel kell
kezdeniük. Ugyanis rengeteg olyan diák érkezik hozzájuk az általános iskolákból, akiknek
alapvető szövegértési és kifejezési problémáik vannak. Nyilvánvaló, hogy ezzel a
felkészültségi szinttel nem kezdődhet meg érdemi munka. Direkt, célzott felzárkóztató
oktatást csak két kecskeméti iskolában találtunk.
„Van egy mentálhigiénés termünk, ahol sok más egyéb mellett a hátrányos helyzetűek
lemaradásának pótlása, felzárkóztatása folyik. A közelmúltban nyertünk a Dobbantópályázaton, és jövőre elkezdjük a még hátrányosabb helyzetű gyerekekkel való
foglalkozást. Gyógypedagógusaink, mentálhigiénés szakembereink vannak erre a célra. A
felzárkózatásban egyébként részt vesznek a szakoktatók is, akik pályaorientációs
előadásokra járnak, és a gyerekek manuális készségeit próbálják fejleszteni.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
„A 8 általánost el nem végzettek számára csinálunk egy éves felzárkóztató oktatást, ún.
„F”-es osztályt, amely keretében meghatározott tematikájú projekteken visszük keresztül
a gyerekeket, és ha ez sikerül, plusz a 16. évüket is betöltik, akkor beintegráljuk őket a
31-es szakmákba, azaz eleve 11. osztályba kerülnek, és elkezdenek szakmát tanulni. Két
12 fős ilyen osztályunk van, kb. 60 százalékuk jut el a szakmatanulásig. Tehát
elmondható, hogy ez a programunk sikeres.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

241

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány

Azonban a felzárkóztató tevékenységen túl, ill. annak keretében az iskolák – tapasztalataink
szerint – nem fordítanak kellő hangsúlyt a készségfejlesztésre, a személyes és társas
kompetenciák kifejlesztésére. Mindezt elsősorban arra alapozzuk, hogy a megkérdezett
vállalkozások a pályakezdőket általában az önállóság, a döntésképesség, a
kezdeményezőkészség kompetenciák, illetve az együttműködési készség mentén marasztalták
el. Az általunk megkeresett vállalatok ugyanis mindenekelőtt a fiatalok, pályakezdők
munkavégző képességével, munkakultúrájával voltak elégedetlenek.
„Én tudom, hogy a mi igényünknek nem fog egyetlen iskola sem gyereket kibocsátani,
mert egyedi gyártást folytatunk. Na de könyörgöm, az már csak reális elvárás, hogy
tudja, hol van a munka eleje meg a vége, hogy ismerjék a szerszámokat, stb.”
(kecskeméti nagyvállalat művezetője)
„Akarjon dolgozni, a többire mi megtanítjuk, a szakmát, amire itt szükség van, abba
úgyis beletanul. De ha nem tud együtt dolgozni másokkal, akkor nem ér semmit az,
hogyha valaki jó szakember.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
Mindenképpen meg kell jegyezni azt is, hogy ezzel a problémával többnyire az iskolák is
tisztában vannak, ám nem minden esetben gondolják úgy, hogy ennek orvoslása az ő
feladatuk lenne. Annál is inkább, mivel a kompetencia alapú oktatás, ill. annak mögöttes
filozófiája teljességgel idegen szervezeti működésüktől, és módszertani hagyományaiktól.
Ezenkívül az ilyen irányú tevékenység nem kevés anyagi ráfordítással jár, ami a szűkös
költségvetéssel dolgozó iskolák számára sokszor vállalhatatlan kiadásokat jelentene.
„A személyiség- és magatartásfejlesztő tréningekre alig jut idő a képzés feszített tempója
miatt; ráadásul az iskoláknak ezt maguknak kell megoldaniuk és a tanárok erre nincsenek
felkészítve; vagyis drágán, a piacról kell megoldani a személyiségfejlesztést és a
csoportmunkára nevelést.”
(BKIK munkatársa)
Korábban jeleztük, hogy a szakképző intézménybe járó diákok családi háttere többnyire
csekély mértékben alkalmas arra, hogy megfelelő támogatást nyújtson a tanulók iskolai
előrehaladásához. Túl a kérdés anyagi-tárgyi aspektusain (íróasztal, füzetek, stb.)
kulcsfontosságú, hogy a gyerekek milyen magatartás-mintákat hoznak otthonról. Az iskola
ugyanis nagyon nehéz helyzetben találja magát akkor, amikor azt tapasztalja, hogy ezeket
az elengedhetetlen készségeket neki kell beleplántálnia a diákokba. Ezzel kapcsolatban
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több helyütt felhívták a figyelmünket arra, hogy amennyiben ezeket a feladatok valóban az
iskolának kell megoldania, abban az esetben ehhez megfelelő fejlesztések szükségesek,
mindenekelőtt a tanár-továbbképzés területén.
„Tudjuk, hogy sokszor a mi dolgunk az, hogy gatyába rázzuk a gyerekeket. Ettől
függetlenül az otthoni nevelés, a családi szocializáció szerepét nem lehet lebecsülni, azzal
együtt sem, hogy az elmúlt évtizedekben a nevelésnek az iskola sokkal markánsabb tere
lett a családdal szemben. Ennek a kihívásnak az iskoláknak meg kellene felelniük, de erre
fel kell készíteni és alkalmassá kell tenni a tanárokat, és itt számos a megoldandó
probléma. Az új OKJ-val az a legnagyobb probléma, hogy erre a kihívásra nem reagált,
a régiben is csak próbálkozások voltak. A kompetenciafejlesztés teljesen gazdátlan
jelenleg.”
(székesfehérvári szakközépiskola igazgatója)
A készségfejlesztéssel kapcsolatban több szakoktató is elmondta, hogy e személyes és társas
készségek, kompetenciák fejlesztésére kiválóan alkalmasak voltak a korábbi évtizedekben a
szakkörök, amelyek az utóbbi években elsősorban anyagi okok miatt szűntek meg. Míg
ugyanis korábban ennek szervezéséért, vezetéséért külön juttatás járt az oktatóknak, ez
napjainkra megszűnt.
„Régebben a szakkörökön mélyítettük el a tudást a gyerekekben. Nagyon sokan jártak.
Odajöttek, és tudták gyakorolni azt, amit napközben tanultak. Kérdezhettek, kérdeztek is
sokat, remek volt a légkör. Ma már gyakorlatilag senki nem csinál ilyet, mert kinek van
arra ideje, hogy ingyen múlassa itt az időt, még akkor is, ha ezzel a gyerekek járnak
rosszul.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Nagy probléma, hogy a szakkörök teljesen kihaltak. Régen nálunk is volt vagy huszonöt,
de azután, hogy már nem tudnak érte fizetni a tanároknak, megszűntek. Nincs
tehetséggondozás. Ez nagyon hiányzik. A gyerekeknek is, mert ez nagyon hasznos lenne
nekik. De nekünk is, mert azért valljuk be, sokkal jobb dolog érdeklődő gyerekekkel
együtt dolgozni.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
A szakkörök, ill. a gyakorlatiasabb oktatás szempontja a szakképzés átalakításának,
pontosabban a gyakorlati képzés későbbre tolódásával új megvilágításba helyeződött. Ugyanis
ez lehet a gyakorlatias, praktikus oktatás gyakorlatilag egyik legfontosabb terepe a
szakiskolák 9-10.; ill. a szakközépiskolák 9-12. évfolyamain.
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„Mi nagyon megsínylettük ezt a 9-10. évfolyamon történő szakmai alapképzést, amikor a
gyerekek semmilyen gyakorlattal nem találkoznak lényegében. Ekkor és emiatt vezettük be
a kézműves foglalkozást. Ezzel is motiváltabbá akarjuk tenni őket, és többnyire enyhített is
a problémákon, mert a motorikus képességeiket, a kézügyességüket fejleszti, ami
elengedhetetlen.”
(budapesti szakiskola igazgatója)
„Muszáj, hogy minél hamarabb találkozzanak azokkal a mechanikus mozdulatsorokkal,
amik segíthetik őket abban, hogy rögzüljenek azok a képességeik, amikre az egész
szakmájuk épül. 17 évesen ez már túl késő. A szakkörök emiatt nagyon fontosak.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)

III.6.8 A szakképző intézményekben folytatott pályaorientációs tevékenységek
A szakképzésbe kerülő fiatalok nem elhanyagolható része gyakorlatilag minden elhivatottság
nélkül választ szakmát; és ez a választás maga is többnyire inkább szól egy élethelyzetnek,
azaz a továbbtanulás kényszerének, mintsem minősülne ismeretszerzésen alapuló organikus,
hosszú távú folyamat eredményének tekinthető szakmaválasztásnak. Ebből a szempontból
nézve nem túlzás azt állítani, hogy ezek a diákok elsősorban iskolát, és csak másodsorban
szakmát választanak.
Azt is leírtuk, hogy véleményünk szerint ennek egyik legfőbb oka, hogy általános iskolai
tanulmányaik során a diákok alig találkoznak olyan ingerekkel, amelyek az egyes pályák felé
orientálná őket. Tartva továbbra is korábbi okfejtésünket, e helyütt is csak azt mondhatjuk,
hogy a pályaválasztási döntés nem értelmezhető egyetlen, meghatározott életkorhoz kötődő
keresztmetszeti döntéshez; hanem egy kellően megalapozott, korai életkorban megkezdődő, a
környezet mind több impulzusából építkező mechanizmusként kell értelmezni.
Nyilvánvaló, hogy jelenleg ez az elképzelés nagyon messze esik a valóságban uralkodó
állapotoktól. Ezért tehát nem is állítható az, hogy kizárólag a szakképző intézmények
felelőssége lenne a pályaválasztási döntéshez szükséges ismeretek átadása a diákok, szülők
felé.
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szakiskolák 9-10. évfolyamát a
köznyelv „pályaorientációs képzésként” is aposztrofálja, elsősorban annak okán, hogy ekkor
a közismereti tárgyak oktatása mellett pályaorientációs foglalkozásokra is sor kerül. Ezeken
az órákon papír szerint a diákoknak olyan mennyiségű és minőségű információt kellene

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

244

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
kapniuk, szakmacsoportos alapozás címén, aminek segítségével képesek kiválasztani azt a
szakmát, amit 11. évfolyamtól kezdődően tanulni szeretnének.
Tapasztalatunk szerint azonban nem minden iskola fordít erre kellő figyelmet. Találkoztunk
olyan intézménnyel, ahol nagy gondot fordítottak ennek megvalósítására; ám jártunk olyan
iskolában is, ahol a pályaorientációs tevékenység pusztán az iskolai nyílt napokra terjed ki,
amelyek fő feladata, hogy vonzóvá tegye magát az általános iskolából kilépő diákok és
szüleik előtt.
„Évi két nyílt napot szervezünk, a gyerekek eljönnek a szüleikkel, megnézik, hogy mi van
itt.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
„Elmegyünk pályaválasztási kiállításokra, folyamatosan jelen vagyunk ezeken. Visszük a
bemutatófilmjeinket.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
Több szakképző iskolában is megemlítették, hogy a pályaválasztási döntés megalapozása nem
lehet csak az ő feladatuk, hiszen számos más aktornak is fontos felelőssége van ennek
sikerességében.
„Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket az általánosban több helyre el kéne vinni, mi
próbáltuk is felvenni a kapcsolatot általános iskolákkal, (…) de ez aztán nem jött össze.
Az általános iskolák passzívak ebből a szempontból.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Még annyit, hogy otthonról a gyerekek ma már sokkal kevesebb ilyen ismeretet hoznak.
Régen azért a gyerekeket sokkal inkább befogták a szülők abba, hogy segítsenek otthon,
és ebből adódóan el is sajátítottak bizonyos ismereteket. Ma majdnem mindenre nekünk
kell őket megtanítani. Nem segít otthon, nem csinálja otthon, számítógép mellett ül.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
Az egyik kecskeméti szakközépiskola azonban – ha már rá hárult – igyekszik minél jobban
megvalósítani ezt a feladatot. Rögtön hozzá kell tenni, hogy mindez elsősorban annak
köszönhető, hogy az említett iskola rendkívül intenzív, szoros vállalati kapcsolatokkal
rendelkezik, aminek köszönhetően könnyen képes megvalósítani, hogy a diákokat
gyakorlatilag munkahelyi élmények érjék.

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

245

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
„Mi már megcsináljuk azt is, hogy a gyereket kivisszük 9-10.-ben üzemekbe,
üzemlátogatásokra, hogy könnyebb legyen a döntése.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)
„A szakmai orientáció során megmutatjuk nekik az összes választható szakmát, és
általában tényleg mindenki az érdeklődését követi, így a későbbiekben is örömmel tanulja
azt. A fémes szakmákat választó gyerekeket 10. osztályban egy hármas színpadon
megforgatjuk. 12-12 hetet töltenek el olyan helyeken, ahol a hegesztést, a gépi
forgácsolást, ill. a mechanikai műszerész szakmákat gyakorolhatják; és ez alapján tudnak
dönteni, hogy melyiket válasszák 10. év végén. Mindezeket az üzemlátogatások tovább
erősítik. Emellett évi négy nyílt napot szervezünk azért, hogy a gyerekek és a szülők minél
jobban megismerhessék az iskolát, és az ott oktatott szakmákat.”
(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója)

III.6.9 A szakképző intézmények fizikai környezete és az ebből adódó kérdések
Jelen fejezet során eddig áttekintettük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a szakoktatóknak
és az elméleti tanároknak gyakorlatilag nap, mint nap meg kell tenniük azért, hogy a diákok
elsajátíthassák szakmájukat. A továbbiakban azt vesszük szemügyre közelebbről, hogy ehhez
a szakképző intézmények milyen fizikai környezetet biztosítanak.

III.6.10 A szakképző intézmények felszereltsége
Az oktatási tevékenység sikerességének szempontjából természetesen nagyon fontos
szempont az iskolák tárgyi környezete. Még az elméleti oktatás során sem mindegy, hogy a
diákoknak málló vakolatú, rosszul szellőző, nehezen átfűthető termekben kell napi több órát is
eltölteniük, avítt szemléltető eszközök társaságában. Nyilvánvaló, hogy ez az iskolai
tanműhely esetében még hatványozottabban igaz. Elhasznált, elavult szerszámokon, gépeken
természetszerűleg kevesebb élményt jelent dolgozni, tanulni, kivált olyan esetben, amikor a
szakma iránt nem teljesen elkötelezett fiatalok kezébe adják őket, ill. állítják mögéjük.
Emiatt (is) az iskolák törekszenek a lehetőségeikhez képest legmodernebb gépeket,
berendezéseket, eszközöket beszerezni.
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„Szinte nem tudunk lépést tartani. Pályázunk, igyekszünk új gépeket szerezni, mert hát
több kellene.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
„Igyekszünk mindig hozzájutni a legújabb technikákhoz, de hát ez nem könnyű, mert
pénz, pénz, pénz… Emiatt pályázunk, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk több
vállalattal is. Tőlük is kapunk néha gépeket is, nyersanyagot többször. Ami nekik már
haszontalan és idejétmúlt, az nekünk még nagyon jó.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Ez az igyekezet (új gépek beszerzésére) sokszor más problémákkal is jár. Elképzelhető
ugyanis, hogy amennyiben sikerül nagy számban beszerezni a szükségesnek vélt
berendezéseket, rendkívül prózai okok miatt nem tudják őket teljes mértékben kihasználni.
„Sok drága, modern gép, gyalu, csiszoló, körfűrész, CNC-maró stb. A műhely annyira
zsúfolt, hogy egyszerre nem lehet minden gépet használni. A műhelyben 12 főt oktatnak
egyszerre. A működésben bizonyos megkötések vannak, csak két-két gépet szabad
beindítani egyszerre.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Említettük, hogy az elavult, leromlott állapotú gépeken végzett munka nem lelkesíti a
diákokat. Ennek ellenkezője is probléma forrása lehet ugyanakkor. Nemritkán előfordul
ugyanis, hogy a legmodernebb gépeket egyszerűen féltik a diákoktól, akik így csak
korlátozott mértékben férhetnek hozzájuk.
„A TISZK-ben van egy öttengelyes CNC-megmunkáló központ, egy vagyonba került. Na
most arra úgy vigyáznak, hogy gyereket nem engednek oda mögé, csak nézhetik, ahogy a
tanár dolgozik rajta. Értem én, hogy vigyázni kell rá, de akkor nem lett volna jobb, ha
olyan gépeket vesznek abból a pénzből, amin nyugodtan gyakorolhat?”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„Egy szakmát csak akkor lehet megszerettetni a gyerekekkel, ha megmutatjuk nekik és
kipróbálhatják. Ha csak beszélünk róla, az nem megy. És azt nem lehet, hogy azt mondjuk
nekik, hogy ’vigyázzatok ezekre a szerszámokra gyerekek, mert nagyon drágák!’, mert
akkor sohasem mernek rendesen dolgozni, és semmit sem tudnak megtanulni.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
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Arra is felhívták a figyelmünket, hogy egy új gép beszerzése nem pusztán egyszeri költséget
jelent, hiszen annak üzemeltetése is rengeteg pénzt emészt föl. Nemcsak a szigorú értelemben
vett, tényleges üzemeltetés költségeit (áram, kenőanyag, karbantartás, stb.); hanem az ezt
megkövetelő „szürkeállományt” is finanszírozni kell.
„Azt is kell látni, hogy ezeknek az eszközöknek az alkalmazása hihetetlen szellemi
energiát követel. Ez az, amit most még nem akarnak nagyon elismerni. Tehát hihetetlenül
sok továbbképzés, felkészülés kell ahhoz, hogy valaki megtanulja egy új berendezésnek a
kezelését.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„A villanyszerelő képzésből egy hiányzik még nagyon: ehhez a szakmához hozzátartozik
nagyon sok szabvány. Jelen pillanatban az iskoláknak sem pénzük, sem energiájuk nincs
arra, hogy beszerezzék az új szabványokat. Nagyon nehezen jutunk hozzá az új
szabványokhoz. Magyarországon működik egy Szabványügyi Testület, nagyon-nagyon
gazdasági alapon működik. Értem, hogy ennek a testületnek fenn kell tartania saját
magát, és nem az állam finanszírozza. De az, hogy az iskolában a tanárok nem jutnak
hozzá azokhoz a szabványokhoz, amiket oktatniuk kéne, ez katasztrofális. Most én
fölírtam, hogy szeretnék 150 000 forintért szabványokat venni, nem juthatunk hozzá.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Meg kell jegyezni, hogy a TISZK-ek megalakulásával az iskolák gépparkjának kérdése új
megvilágításba helyeződött, hiszen a központi képzőhelyek kialakításának egyik fő gondolata
az volt, hogy a szétaprózottságot elkerülendő, a legmodernebb technikákat a TISZK
műhelyeiben helyezik el. Ez az új helyzet ugyanakkor számtalan probléma forrása lett,
ugyanis alapvetően avatkozott bele az iskolák érdekrendszerébe. Azok az iskolák, amelyek
nem tudták megszerezni a jogot, hogy saját területükön állíthassák fel a központi képzőhelyet,
azaz a TISZK-központot, sok esetben fizikailag túl messze helyezkednek el a TISZK
műhelyeitől. Emiatt diákjaik csak nehézkesen és sok szervezőmunka árán tudnak oda eljutni.
Tudomásunkra jutott az is, hogy az egyes iskolák nagyon komoly harcot folytattak azért,
hogy saját területükön állíthassák föl a TISZK műhelyeit, hiszen az iskolahasználók
szemében nem válik el egy adott iskola, és a területén önálló jogi személyként működő
intézmény. Ilyenformán a TISZK-központ felállításának joga komoly presztízskérdéssé vált.
Találkoztunk azzal a mentalitással is, amely az ebben a „versenyben” alulmaradt iskolákkal
azt mondatta, hogy nem járatja diákjait a TISZK-be, hiszen „olyan gépei neki is vannak”.
Tény, hogy az eredeti szándék ellenére számos helyen párhuzamos kapacitások alakultak ki,
azaz azonos gépek találhatók meg a társult iskolák saját műhelyeiben és a TISZK-ben
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egyaránt. Ilyen esetben pedig előfordul, hogy a nem TISZK-központ iskola vonakodik a
TISZK-be küldeni gyerekeit, mondván az adott technika nála is rendelkezésre áll.
(A TISZK-ekről, és az imént felvázolt problémákról is bővebben lásd a 2. fejezetet.)

III.6.11 A szakképző intézmények anyagi lehetőségei
Az előző alfejezetben a szakképző intézmények infrastrukturális felkészültségével
kapcsolatban egyértelműen felszínre kerültek az anyagi szempontok. Az iskolák ugyanis
szoros költségvetésből gazdálkodnak, alaposan meg kell fontolniuk minden kiadást.
Alapvetően három bevételi forrásból származó jövedelmekkel számolhatnak az iskolák: az
állami normatív támogatásból; pályázati forrásokból; és a piaci szereplőktől kapott
Szakképzési hozzájárulásból és egyéb (pl. nyersanyag, berendezés; vagy éppen megrendelés
formájában anyagiak) juttatásokból.
A diákok után járó normatív támogatást az iskolák nem tartják elegendőnek arra, hogy
felszereltségüket megfelelő mértékben javíthassák, sokkal inkább a különböző pályázatok
azok, amiknek segítségével korszerűsíthető a géppark.
„Nagyon sokat segítenek a különböző pályázati források, tehát csak ebből tudunk ma már
újat venni, szakképzési támogatás, ezek segítségével tudunk megújulni. Költségvetésből
semmire nincs pénz, üzemeltetni lassan alig tudjuk az iskolát, az a baj, hogy lassan már
ránk dőlnek dolgok, de ott van a korszerű berendezés. Ez a helyzet.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és ahol csak lehet, elindulunk. Ezt csak így
lehet.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
Látni kell, hogy az előbbi vélemény tartalmaz egy igen fontos nem szándékolt
következményt. Ugyanis jártunk olyan iskolában, ahol ez a folyamatos pályázati aktivitás
eredményesnek bizonyult, aminek következtében igen nagy számban sikerült olyan gépeket is
beszerezniük, amelyekre nem feltétlenül volt szükség.
„Van olyan technikánk is, amit igazából lehet, hogy nem kellett volna, mert nincs annyira
kihasználva a gép, de hát a pályázat így volt kiírva. Inkább több legyen, mint kevesebb.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
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„Mindenképpen problématikus az a tény, hogy egy képző központban egymás mellé
helyeződtek olyan szakmák, és olyan gépek, amelyeknek nem kellett volna így
kombinálódniuk, mindösszesen azért alakult mégis így, mert a pályázati feltételeknek így
felelnek meg. Sokszor teljesen következetlen egy-egy iskola logikája, de ez van a TISZK-ben
is. Összevásárolnak mindenfélét, ami nem biztos, hogy ki lesz használva.”
(székesfehérvári önkormányzati oktatási iroda vezetője)
Érthető ugyanakkor, hogy az iskolák, akik folyamatosan akut forráshiánnyal küszködnek,
igyekeznek minden lehetőséget megragadni arra, hogy valamilyen bevételhez jussanak, és
ez eredményezheti a sokszor fölösleges, vagy annak látszó, pályázatok segítségével elnyert
beruházásokat. Az iskolák ugyanis szinte kivétel nélkül arra panaszkodnak, hogy alig tudnak
előre tervezni, mivel filléres gondjaik vannak, amelyek lehetetlenné teszik a hosszú távú
gondolkodást.
„Egyszerűen semmire sincs pénzünk. Lenne egy sor olyan külföldi iskola, akikkel
csereprogramokat folytathatnánk, mert ők keresnek minket, és ők jönnek is mihozzánk. A
dánok, a norvégok, a finnek folyamatosan jönnek, diákokat küldenek. Mindig kérdezik,
hogy mi mikor megyünk, amire én csak annyit szoktam mondani: majd ha bárki is
kifizeti.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Nekünk sokszor csak a szívünk fáj, amikor bemutatókon vagyunk, hogy ezt sem tudjuk
megvenni, ezt sem tudjuk megmutatni és megtanítani a gyerekeknek.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
Az iskolák a közelmúltig közvetlen támogatást kaphattak vállalkozásoktól, azonban a TISZKek megalakulásával ez a helyzet megváltozott: a nyersanyagot, vagy eszközt adminisztratíve
osztja újra a TISZK, ill. a fenntartó önkormányzat az általa meghatározott iskoláknak. A
Szakképzési hozzájárulással ugyanez a helyzet. (Ennek problematikájáról lásd a 2. fejezet
TISZK-ekkel foglalkozó alfejezetét.)
Ez sok esetben minden addigi vállalatoktól érkező bevételi forrásától megfoszthatja az
oktatási intézményt. Ebben a helyzetben további lehetőséget jelenthet az, ha az iskola piaci
megrendeléseket vállal. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy nem minden iskola engedheti meg
magának ezt a fajta „vállalkozói kedvet”, ha nem is infrastrukturálisan kedvezőtlen adottságai
miatt, hanem a vállalati kapcsolatok és bizalom hiánya okán. Ez a tényező kulcsfontosságú a
szakképző intézmények szempontjából, ugyanis csak így képesek megrendeléshez, vagy
éppen támogatáshoz jutni.
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„Sajnos a legmodernebb technikák számunkra megfizethetetlenek, és nagyon nehezen
tudunk hozzáférni. Mert sokszor, ha még meg is tudnánk fizetni, akkor sem kaphatjuk
meg, mert az adott technológiát a vállalat nem adja oda csak úgy akárkinek, hanem csak
kiszemelteknek, olyan iskoláknak, akikkel valamilyen személyes kapcsolatban állnak.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Megrendelésre gyártunk állványokhoz fémszerkezeteket, most már vagy 7 éve.
Személyes kapcsolattal indult, mert egy régi kollégánké a cég, aki szívesen dolgozik
velünk, és örül, hogy komoly munkát tud adni a gyerekeknek.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Régebben jellemző volt, hogy például eszközöket adtak, amiket ők alkalmaztak, és mi
oktatásba beállítottuk. De mástól is kapunk szerszámokat, amiket ők használnak, például
villanyszerelő vállalkozások szakképzési támogatást adnak így. Így róják le, hogy
szerszámokat vásárolnak nekünk.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Két nagyobb céggel működünk együtt, és hogy őszinte legyek, teljes egészében ők
finanszírozták a képzésnek a tárgyi feltételeit, az ő külső segítségükkel hoztuk létre.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
Ezen a ponton gyakorlatilag áttértünk arra a területre (szakképzés és vállalatok kapcsolata),
amelyre a korábbiakban egy külön fejezetet szenteltünk, így ezt a gondolatmenetet nem is
célszerű ezen a helyen tovább folytatni.
Annyit azonban mindenképpen érdemes megjegyezni ehelyütt, hogy a vállalati kapcsolatok
egyik legfontosabb „eredményének” tekinthető, hogy az iskolák nyersanyaghoz,
szerszámokhoz juthattak, melyek segítségével az iskolai tanműhelyben biztosítható volt a
gyakorlati oktatás. Ez az iskoláknak hatalmas segítséget jelentett anyagiakban kifejezve is,
hiszen ezekért nem, vagy csak jelképes összegeket kellett fizetniük – nem mellesleg pedig
ezzel is közelebb kerültek a piaci termelési viszonyok megismeréséhez a diákok. Ezt a
metódust az új TISZK-szabályozás jelentősen megváltoztatta, miszerint a vállalatok nem
adhatnak az iskoláknak közvetlen támogatást ilyen módon, hanem csak a fenntartón keresztül.
Ezzel együtt a szakképző intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatoknak, ill.
információáramlásnak továbbra is egy igen fontos csatornájának tekinthető ez a fajta
együttműködés; azzal együtt, hogy az új szabályozás értelmében (ami szerint a vállalat által
átadandó nyersanyagot a TISZK fenntartója osztja újra) a vállalatok alkalmasint nem oda
tudják eljuttatni adományukat, ahová ők szánták. Ennek amiatt van nagy jelentősége, mert
ezek a kapcsolatok jellemzően személyes ismertségen alapulnak, ilyenformán az adott
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vállalkozó okkal nehezményezheti, hogy támogatását nem tudja közvetlenül annak az
intézménynek eljuttatni, akinek szeretné; s akivel pedig valamiféle kölcsönösségi viszonyban
is áll (pl. potenciális pályakezdőket vesz föl onnan).
„Én mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elég nagy az ismeretségi
köröm, tehát én cégektől meg fogom tudni szerezni az alapanyagokat egy egyszerű
gyakorláshoz, meg egy egyszerű vizsgához. Meg el tudom majd kérni az eszközöket. Aztán
vissza fogjuk adni, mert arra nincsen pénze az iskolának, hogy megvegye.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„A másik alkatrészforrásunk az, amikor tudunk tarhálni cégektől. Ezt így kell venni szó
szerint. Kapunk olyan dolgokat, hogy 100% szemétben van 1%, amit tudunk használni, de
annak is örülni kell. Az elektronikai hulladék veszélyes hulladék, és nagyon nehéz
hozzájutni emiatt, vannak gyárak, ahol kategorikusan kijelentik, hogy inkább bezúzzák.
Nem is kísérletezik vele, hogy eladja. Raklapszám van ilyen alkatrész nekik, de nem merik
odaadni nekünk.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
„Minden követ megmozgatunk azért, hogy új alapanyagokhoz jussunk. Én próbálkoztam
itt Kecskeméten több elektronikai bolttal, elfekvő, muzeális értékű alkatrészek – de milyen
alkatrészen tanítsam meg a gyereket? Ilyen ősrégi alkatrészen? Jó, lásson ilyet is, de nem
erről szól az oktatás. Az legyen a hobbi, az önképzés, a szakkör témaköre, de kötelező
órán a friss dolgokat lássa.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)

III.6.12 A szakképző intézmények tárgyi felszereltsége és az oktatott szakma
technológiai színvonalának, ill. aktualitásának összefüggései
Magától értetődő, hogy az iskolák különféle bevételi forrásaik felhasználásával tudják
megteremteni azokat a tárgyi feltételeket, amelyeket alkalmasnak tartanak a szakmatanulásra.
A korábbiakban már bővebben is említést tettünk arról, hogy az iskolák milyen forrásokból
fejleszthetik infrastruktúrájukat, így most ehelyütt nem kívánunk hosszabban elidőzni a
témánál. Mindössze az oktatott technikai színvonal néhány vonatkozását szeretnénk
kiemelni, amelyek az iskolák mindennapi valóságát befolyásolja.
Nagyon fontos kérdés, hogy egy szakképző intézménynek minden esetben a létező legújabb
technikát kell-e oktatnia, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy felvevői környezetében működő
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vállalatok is ezeket a technikákat alkalmazzák. Az iskolának tehát mérlegelnie kell, hogy a
PR-szempontokból kétségtelenül nagyon jól mutató (azaz a diákokat potenciálisan jobban
vonzó, érdeklő) legmodernebb gépeket próbálja-e beszerezni, vagy inkább elvetve ezt a
prioritást, régebbi, a vállalati igényeknek jobban megfelelő infrastruktúrát tart rendszerben.
Több vállalkozó is jelezte nekünk ugyanis, hogy hiába ismeri egy pályakezdő pl. a legújabb
CNC-programokat, ha egy alap esztergagépen nem tud dolgozni. Ez mindenekelőtt az egyedi
gyártók esetében gyakori probléma, ők ugyanis nem minden esetben dolgoznak a legújabb
csúcstechnológiával. Ezt a jelenséget a szakképzők is jól ismerik, több iskola is beszámolt
nekünk erről a dilemmáról, melynek lényege, hogy egy szakképző intézménynek az adott
szakma igen széles körű technológiai kihívásainak kell megfelelnie.
„Egy iskola mindig legyen korszerű, de a korszerűség mellett arra is oda kell figyelni,
hogy az átlagosat kell alapvetően megtanítani. Az a baj, hogy az iskolákban nagyon sok
régi berendezés van, és nem az átlagos és az új irányába megyünk el. Teljesen vegyes
dolgok vannak, a legkorszerűbbtől a teljesen elavultig vannak az eszközök.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„A szakképzés műszaki tartalma bár igazodik a mai piaci igényekhez, viszont a végzett
diákok tudása már nem. Nem igazodik, mert a hagyományos technológiák nem kapnak
megfelelő hangsúlyt a szakképzés során. Az NC/CNC-technológiák, a programozás
mellett jobban oda kellene figyelni a hagyományos technológiák működtetésére is. A
gyerekeknek ezt is meg kellene tanulniuk.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
„Nekünk ez hatalmas gond, mert van olyan cég, aki a legújabbat akarná, és számon kérik
rajtunk a hagyományos technológiákat is. Így nehéz. Mert a szakképzésnek egyszerre meg
kell felelnie a múlt és a jövő kihívásainak is ezek szerint. A szakembernek ismernie kell a
régebbi gépeket, amik még most is nagy számban üzemelnek, és ismernie kell a legújabb
technikát is. És ez a mi dolgunk lenne, hogy megismerje és megtanulja.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Ez a dilemma mindenképpen sok fejtörésre készteti az iskolákat, akik ezáltal több oldalról is
szorításba kerültek. Egyfelől a vállalatok elvárásai jelentik az egyik olyan feltételrendszert,
amelyhez igazodniuk kell, és ez, mint láttuk, sok esetben nem a legújabb technológiák
oktatását várja el a szakképző intézményektől. Másfelől nyilvánvaló, hogy egy iskola nem
engedheti meg magának, hogy csak ezen utóbbi igényt figyelembe véve, következetesen távol
igyekszik magát tartani a legfrissebb technológiáktól. Amennyiben azonban az a célja, hogy
minél naprakészebb legyen, akkor pedig azzal a helyzettel találhatja szembe magát, hogy az új
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gépek, eszközök megvásárlását nem, vagy csak korlátozottan nyílik lehetősége. A szakképző
intézményeknek tehát meg kell találniuk az egyensúlyt ebben a kérdésben.
Aligha túlzás ugyanis azt állítani – miként azt egy interjúalanyunk megfogalmazta –, hogy a
modern fémipari termelési technológia radikálisan megváltoztatta a fémipari szakmákhoz
kapcsolódó korábbi, a késő szocializmus idején érvényes kompetenciákat. A szakképző
intézmények feladata ugyanis nemcsak az, hogy mintegy a jövő technológiai alkalmazásai
számára nevelje ki a szakembereket, hanem a jelenre is koncentrálnia kell, szükséges
felismernie, hogy a munkaerőpiacon alkalmazott technológiák nemcsak az NC/CNC
vezérlésű gépek kezelésén nyugszanak. A szakképzőknek tehát egyrészt meg kellene tanítani
a diákokat azokra a kompetenciákra, amelyek a hetvenes-nyolcvanas években kibocsátott
szakmunkásokat jellemzik; másfelől pedig át kell adniuk azokat az új kompetenciákat is,
amelyek a modern technológiával bekerültek a szakmába, és ott meghonosodtak. Az
iskolának tehát differenciált képzést kell(ene) nyújtania. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a
szakképző intézmények erre jelenleg csak korlátozottan képesek.
Mint említettük, tapasztalataink szerint a kisebb méretű, jellemzően egyedi gyártást folytató
vállalkozások panaszkodnak arra, hogy igényeiknek nem, vagy csak kevéssé megfelelő
képzési tartalmak találhatók meg a szakképző intézmények tanterveiben; mely tartalmak
egyre ritkábban tartalmazzák a „régebbi” technológiákat.
Nem állítjuk, hogy ez a „panasz” valamennyi általunk felkeresett térségben, minden további
nélkül érvényes. Ám mint a valóság, a szakmai környezet valóságának egy fontos részének
lévén, rögzítésre mindenképpen érdemesnek tartjuk ezt a jelenséget. Ennek realitását mutatja
az is, hogy az általunk megkeresett nagyobb, sok esetben multinacionális nagyvállalatok
többnyire a szakképző intézmények által oktatott tudás elavultságára panaszkodtak. Emellett
sok iskola fejezte ki aggályát afelől, hogy anyagi lehetőségek híján egyszerűen nem
engedhetik meg maguknak a legújabb technikák megvásárlását, és attól tartanak, hogy képzési
kínálatuk az idő előrehaladtával végzetesen elavul – ebben a törekvésben is megnyilvánulnak
az imént kifejtett vélelmek/félelmek (ti. a szakképzés nem koncentrál eléggé a
„hagyományos” technológiák megtanítására); azaz jól tetten érhető az iskolák azon szándéka,
hogy birtokában legyenek a legújabb gépeknek, eszközöknek.
Mindez oly módon mutatkozik meg a szakképzők szintjén, hogy az oktatásban a
hagyományos technológiák tanítása egyre szórványosabbá válik, és tulajdonképpen nem
tekinthető másnak, mint egy rövid alapozó képzésnek az NC/CNC technológiába való
bevezetés, programozni tanulás előtt. Mivel a gépipari szakmákban a hagyományos gépek (pl.
eszterga, marógép) a mai napig nagy számban állnak alkalmazásban, ezért alighanem ennél
többre is szükségük lehet az új szakembereknek. A gépész-szakmunkás az általa elkészített
munkákon keresztül tudatában van annak, hogy rendelkezik a gépberendezés technológiája
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feletti tudással, hiszen ha nem ismerné az esztergagép/marógép gyártási folyamatát, annak
elméleti és gyakorlati megvalósulását, akkor nem lenne képes beállítani az adott munkadarab
sajátságaihoz illeszkedő paramétereket. Az NC/CNC technológiájú gépeknél ezzel szemben
akkor is lehetséges legyártani a munkadarabot, ha az illető szakmunkás nem rendelkezik
pontos tudással arról, hogy miként is működik az adott gép.
„Az előírás hatvan százalékban olyan, hogy egy iskolából kikerült technikus gyerek
csinálja, akinek fogalma sincs róla, hogy mit csinál egy CNC-gép pontosan, mert ő csak
miniesztergán kísérletezgetett. Hát lehet, hogy elméletben nagyon szépen megtanult
mindent. És akkor ő tervezi a munkát, de teljesen ráhagyja magát a gépre. Azt nem tudja,
hogy mi történik a gépen belül. Egy olyan technikus azonban, aki szakmunkás volt előbb,
az tudja.”
(székesfehérvári szakközépiskola szakoktatója)
Az a tény, hogy ezeket a berendezéseket olyan munkás is kezelheti, aki nem rendelkezik azzal
a tudással, melynek segítségével pontosan átláthatja azt a tevékenységet, amit ezek a gépek
végeznek, az oktatás számára is egy mentőövet kínál. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy a
gyengébb képességű tanulókat is fel lehet venni a szakoktatásba, mert belőlük is válhat
szakember, azaz tehát esetünkben CNC-gépkezelő, de nem gépi forgácsoló.
Ha a gépi forgácsoló szakmát az SZVK szerint értelmezzük, akkor egy végzett szakembernek
papíron ugyanúgy kellene tudnia működtetni a hagyományos forgácsoló-gépet, mint az
NC/CNC-technológiákat. Tapasztalataink szerint azonban a szakiskolák és szakközépiskolák
alkalmazkodtak a beáramló diákok „összetételéhez”, és a tantervekben azok a tudáselemek
vannak túlsúlyban, amelyekről feltételezhető, hogy képesek abszolválni a diákok. Ennek
eredményeképp egyre több az olyan fiatal, aki képes vezérelni az NC/CNC-berendezéseket,
ugyanakkor pl. egy hagyományos esztergagéppel már nem boldogul.
„Azt tanítja leginkább az iskola, ami menni fog a diákoknak és azt erőlteti kevésbé, ahol
gyakorlottság, kézügyesség, stb. szükséges, ahol a felvett diákok számára a legtöbb
buktató kínálkozik.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
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III.7 A GYAKORLATI KÉPZÉS

Az új OKJ rendszerében az SZVK határozza meg a képzés teljes tartalmára nézve, hogy
annak mekkora része az alapozó képzés, és mekkora benne a gyakorlati képzés aránya. A
központi program merevsége, kötöttségei – az általunk vizsgált szakmacsoportokban –
elsősorban a gyakorlati órák elégtelen számában, illetve arányaiban mutatkozik meg,
amelyet tovább erősít az elmélet-igényes gyakorlat által az oktatási intézményeknek
felkínált „menedék”. Az intézmények ugyanis két, nehezen feloldható ellentmondás
szorításában vannak. Egyrészt egyértelműen tudják, nap, mint nap tapasztalják, hogy a
szakmatanítás sikere a megfelelő mennyiségű gyakorlati képzésen múlik; másfelől
rákényszerülnek az oktatás olcsóbb, azaz elméleti megvalósítására. Gyakorlatilag alig
találkoztunk olyan intézménnyel amely – e szempontból – jó kompromisszumot lett volna
képes kialakítani.
Látható tehát, hogy a szakképzés, ill. konkrétan a szakmatanítás jelenleg honos gyakorlatát
mindenekelőtt egy nagyon erős elmélet-orientáltság határozza meg. Ez több ponton is
világosan kifejezésre jut. Elsőként említhető, hogy a szakképzés régebben három éves, a
jelenlegi rendszert megelőzően 4 éves időtartama az új szabályozásnak köszönhetően - a
szakmák többségénél - öt évre növekedett, aminek első két éve a közoktatás része (csekély
arányú, ún. pályaorientációval), gyakorlatilag elméleti oktatásnak tekinthető. Ez már
önmagában is arról árulkodik, hogy a szakmatanulásban az elméleti irányultság az uralkodó.
Mindez azt jelenti, hogy a tényleges gyakorlati képzés csak a 11. évfolyamtól kezdődik meg.
Ez több súlyos kérdést is felvet, amelyek közül most csak kettőt említünk meg. Elsőként arra
a korábban már említett tényre hívjuk föl a figyelmet, hogy a legtöbb általunk megkérdezett
szakoktató rendkívül károsnak tartja a tényleges, gyakorlaton keresztül történő szakmatanulás
legkorábban 11. évfolyamban való megkezdését; elsősorban azért, mert a manuális készségek
elsajátítása és elmélyítése, szakmai rutinná nemesítése - tapasztalataik szerint mihamarabb meg kell, hogy kezdődjék. Ennek kitolódása a 11. évfolyamra, azaz legjobb
esetben is 16-17 éves életkorra (a diákok között jelentős számban megtalálható „túlkoros”
tanuló miatt) nemritkán eredményezi az egyes fogások, eljárások, ill. alapvetően a manualitás
készségének nehezebb elsajátítását.
A gyakorlat későbbre tolódásának ugyanis vannak más következményei is. Mint ahogy
korábban bővebben is kifejtettük, a szakképzésbe bekerülő diákok döntő többsége hátrányos
szociális környezetből érkezik, alacsony tanulás-támogatási képességgel rendelkező
családokból; és általános iskolai tanulmányaik során rengeteg kudarcélmény érte őket. Ez
leginkább amiatt bír jelentőséggel, mert ha ezeket a gyerekeket (akiknek tehát magával a
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tanulással, az iskolapadban, és egyáltalán, az „iskolaszagú” környezetben történő tudásátvétellel kapcsolatban vannak rossz
emlékeik, és ezzel összefüggésben előítéleteik) a szakmatanulásnak már a kezdeti
szakaszában arra kényszerítik, hogy két évig csak tankönyvekből ismerkedjenek (jobb esetben
önként és érdeklődésük által vezérelve) választott szakmájukkal; akkor szinte borítékolhatóan
kialakul egy negatív hozzáállás a szakmával kapcsolatban. Ez más esetben talán csak kisebb
„kellemetlenséget” jelenthetne, azonban e gyerekek számára az újabb frontális, tantermi
oktatás a magolást, a rengeteg gyötrelemmel járó kellemetlen erőfeszítéseket, a közvetlen,
naponta megélt kudarcélményeket jelenti. A jelek szerint sokan nem is vállalják ezeket a
„nehézségeket”, és rövid úton, 9-10. évfolyam közben otthagyják a szakképzést, ill.
lemorzsolódnak. Tapasztalataink birtokában nem állíthatunk mást, minthogy a szakképzés
során megfigyelt lemorzsolódás nem kis mértékben annak köszönhető, hogy a diákokat az
alapozó képzés során újabb kudarcélmény éri, és ők azelőtt hagyják el az iskolát, minthogy
ténylegesen kipróbálhatnák magukat választott szakmájukban; az ott szerzett sikerélmények
feledtetnék velük a szakmatanulás számukra „kellemetlenebb” oldalát.
Ez a tény (a tanulók nagyarányú lemorzsolódása) - nyilvánvaló okokból - a szakképző iskolák
számára sem lehet hosszú távon fenntartható jelenség.
Sok esetben azonban a 11. évfolyam sem hoz változást, ill. maradva az előző
gondolatmenetnél, „megváltást” a gyerekeknek. Az új OKJ ugyanis létrehozott egy új
formulát, mégpedig az elmélet-igényes gyakorlat fogalmát. Ennek során lehetőség nyílik arra,
hogy egy adott technika, technológia elsajátítása nem a vállalati, vagy iskolai tanműhelyben
történjék, hanem jellemzően az osztályteremben, elméleti oktatás formájában. Ez az oktatási
forma lényegében azt eredményezi, hogy tovább csökken a tényleges gyakorlati idő, mert az
elmélet-igényes gyakorlat oktatása a tanműhelyi-, ill. az üzemgyakorlat rovására megy.

III.7.1 Gyakorlati hely keresése, a gyakorlati képzés megszervezése
Az iskoláknak tehát meg kell fontolniuk, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségek közül
melyet, ill. melyeket használják a diákok gyakorlatának megszervezésében. Például bent
tarthatják a diákokat az iskola tanműhelyében. Ennek okai sokrétűek lehetnek. Egyfelől az
iskola számára bevételkiesést jelent az, hogyha diákjai vállalati tanműhelyben
gyakorlatoznak, hiszen így elesnek az utánuk járó normatív támogatástól, jóllehet a
támogatási rendszer logikája alapján a felsőbb évfolyamokon kevesebb ennek összege.
További érvként több iskolában hallottuk azt is, hogy egy tanműhelyt fenntartó vállalat
profiljából adódóan nem ismerheti meg a diák a szakmát a maga teljességében, ezzel szemben
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az iskola tanműhelyében ilyen probléma nem állhat fenn, hiszen minden gép és eszköz
rendelkezésre áll – míg egy vállalkozás csak azt tartja rendszerben, ami profiljába vág.
„A gyakorlati képzés szervezése sokféle módon történik: vannak, akiknek mi szervezünk
gyakorlati helyet, vannak, akik maguknak keresnek gyakorlóhelyet, és valamennyi időt
eltöltenek az iskolai tanműhelyben is a diákok. Azok a cégek, akiknél a tanulók
gyakorlatoznak, nyilvánvaló okokból nem tudják bemutatni egy szakma teljes vertikumát,
ezért nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy mindennel megismerkedhessenek a diákok.”
(budapesti szakiskola igazgatója)
„A szabályok szerint egy iskola nem teheti meg, hogy a tanulót nem engedi el a vállalati
tanműhelybe gyakorlatozni. Az alapozás természetesen az iskolában folyik, vagy
együttműködésre felkért vállalatnál, de ha egy tanuló úgy dönt, hogy vállalathoz megy
tanulószerződésre, ahol a feltételek megfelelnek, akkor az iskola ezt tudomásul kell, hogy
vegye.”
(BKIK munkatársa)
„A nagyvállalkozók, sokan úgy vannak, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel, nekik a
termelés fontos. Ezért mi csináljuk a gyakorlati képzést. Kisebb vállalkozási projekteket
csinálunk, az iskola vállalja a munkát, és értékesíti. Az árbevétel szükséges az
anyagvásárláshoz. A munkák a gyakorlati oktatás keretében történnek.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
„Mi ezért kisebb munkákat vállalunk, de csak 12.-ben. 11.-ben a tanműhelyben tanítjuk
az alapokat. Ha én határoznám meg, akkor 12.-ben oktatói felügyelet mellett legyen külső
munka, harmadikban, pedig vállalkozókhoz kihelyezve tanítanám őket. De ezt nem tudjuk
megvalósítani, csak a 11.-et. 12.-re nincs elég munka. Nem engednek be bennünket. Csak
cigánygyerek ne jöjjön… Ebben a szakmában sok cigánygyerek van. Én nem tehetek
különbséget közöttük.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Az iskolák – sokszor nem alaptalanul – attól tartanak, hogy a vállalatoknál a gyerekeket csak
a legegyszerűbb feladatokra fogják be, és nem nyílik mód a tényleges szakmatanulásra.
„Ha egy vállalkozónál ott van egy vagy két gyerek, ő nem tud velük több órát foglalkozni,
mert a céget kell vezetni, meg dolgozni kell, akkor ez problémát jelent.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
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„Sokszor csak takaríttatnak velük, alja munkához engedik őket, és alig tanulnak
valamit.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
A tanulószerződés viszonyairól rendelkező jogszabályok igyekeznek kiküszöbölni annak
lehetőségét, hogy a vállalati tanműhelyben foglalkoztatott diákokat „nem rendeltetésszerűen
használják”. Hallottunk ugyanis olyanról – elsősorban iskoláktól –, hogy a tanulókat
takarításra, ill. különféle segédmunkákra alkalmazzák tanulószerződés címén. A kamara
szerint ennek lehetősége a szigorú ellenőrzés miatt gyakorlatilag a nullára csökkent, de ennél
is hangsúlyosabb szerepe van annak, hogy azok a vállalatok, akik tanműhely felállítását, ezzel
pedig bizonyos kapacitásaik tanulókra való fordítását vállalták, a tanulószerződésben saját
utánpótlásuk kinevelésének lehetőségét látják, ezért nem érdekük a tanulók „partvonalon
kívül tartása”.
Az, hogy hol gyakorlatozzon a diák, függ egyéb okoktól is, mindenekelőtt, hogy tud-e,
tudnak-e találni nekik gyakorlati helyet valamely vállalatnál.
„Szakmától is függ, hogy mikor sikerül vállalatokhoz kihelyezni a gyerekeket, és mikor
van csak arra lehetőség, hogy a gyerek csak nálunk, az iskolai tanműhelyben
gyakorlatozzék. Pl. az irodagépész egy olyan szakma, ami nagyon zárt, és nemigen tudjuk
a gyerekeket bejuttatni a vállalkozásokhoz. A klíma- és fűtéstechnika-szakmát tanulókat
sokkal könnyebb elhelyezni a vállalatoknál.”
(budapesti szakiskola szakoktatója)
„Én azt az elvet tartom, hogy nem a tanműhelyben fogja a gyerek megtanulni. Ezért
vállalunk kisebb munkákat. De sok helyen nem fogadnak el bennünket. Be se engednek a
kapun. Ahol elfogadnak, ott vállalunk kisebb munkákat, ennek van értelme: megcsinálja,
megmarad, látja évek multán is, hogy ezt én csináltam, nem kell szétszedni, mint a
tanműhelyben. Régebben ez könnyebben meg volt oldva, állami cégekhez küldtük a
gyerekeket.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
A diákok egyébként maguk is találhatnak gyakorlati helyet, és ez igen jellemző megoldás,
főként a bejárósok, vagy kollégisták esetében, akik igyekeznek a lakhelyük közelében
gyakorlati helyet találni. Az általunk vizsgált szakmák esetében azonban az a leggyakoribb,
hogy az iskolák saját kapcsolataikon keresztül oldják meg a diákok gyakorlatát. (Szemben a
több más szakmában, pl. fodrászok, kozmetikusok, vagy éppen vendéglátósok esetében
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általános gyakorlattal.) Van olyan iskola is, ahol a cégek már előre „elcsábítják a
tizenegyedikeseket”.
„A vállalkozások kicsábítják a gyerekeket már 11.-ben mindenféle ösztöndíjakkal, és
egész jól elvannak ott, csak nem biztos, hogy mindent részletesen megtanulnak.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Az iskola is segít, hála a jól kiépült személyes és hivatalos kapcsolatnak, de van arra is
példa, hogy a diák talál magának gyakorlati helyet. Az akaratosabb diákok már szakmai
másodikban találnak gyakornoki helyet, akinek nem sikerül mindez harmadikig, annak az
iskola segít.”
(székesfehérvári szakiskola igazgatója)
Több iskola preferálja, hogy diákjai lehetőleg „kint”, a vállalatoknál, valós üzemi
körülmények között tölthessék el gyakorlati idejüket. Ezek az iskolák mindenekelőtt azt
tartják szem előtt, hogy ezek a tanulók valós munkatapasztalatot szerezhetnek, aminek
birtokában a későbbi elhelyezkedés jelentősen könnyebb lesz. Ráadásul a gyerekeket
gyakorlatra fogadó vállalatok előszeretettel alkalmazzák a náluk gyakorlatozó diákokat,
amennyiben azok jó teljesítményt nyújtanak, ami az iskolák számára is egy lehetőség arra,
hogy magukat a jó elhelyezkedési lehetőségekkel tehessék vonzóvá potenciális későbbi
tanulóik és szüleik számára.
A következőkben részletesen is megvizsgáljuk az egyes gyakorlati formákat, közelebbről
szemügyre vesszük annak szakmatanulásban betöltött szerepét, hogy egy tanuló hol tölti
gyakorlati képzési idejét: az iskolai, avagy a vállalati tanműhelyben.

III.7.2 Gyakorlat az iskolai tanműhelyben
A szakképzés gyakorlati része (az elmélet-igényes gyakorlaton túl) a vállalati, ill. iskolai
tanműhelyben valósul meg. Itt találkozhatnak a tanulók első ízben testközelből is szakmájuk
mindennapi termelési környezetével, itt kaphatnak először ízelítőt abból, hogy milyen
követelményeket támaszt szakmájuk gyakorlása.
Noha az SZVK, és a normatív támogatási rendszer is arra ösztönzi az iskolákat, hogy a
gyakorlati képzést helyezzék ki vállalkozásokhoz (a vállalati tanműhelyekbe), sok esetben az
iskolák „maguknál tartják” a diákokat, és az iskolai tanműhelyben gyakorlatoztatják őket.
Nem állíthatjuk, hogy ez önmagában elítélendő iskolai önérdek lenne, ugyanis a diákok
számára is kecsegtethet előnyökkel. Ehhez azonban több feltételnek kell teljesülnie.
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Mindenekelőtt szükség van jól felszerelt, korszerű tanműhelyre. Újabban azok az iskolák is
előnyhöz jutottak, akik „közel kerültek” az első körös TISZK pályázat keretében létesített
műhelyekhez; és természetesen felkészült, az általuk oktatott szakmák technológiai
környezetét jól ismerő szakoktatókkal rendelkeznek.
Ezek önmagukban mit sem érnek azonban, ha a gyerekek tét nélkül, lényegében a „selejtbe
termelnek”. Tapasztalataink alapján ugyanis az iskolai tanműhelyben történő oktatás csak
akkor érheti el célját, ha a diákok valós termelés során, üzemszerű munkakörülmények
között, munkaszervezetben, tehát másokkal együttműködve tanulhatják meg szakmájukat.
Erre az iskolai környezetben csak akkor nyílik lehetőség, ha az iskola vállalatok
megrendeléseit teljesíti tanműhelyeiben.
Az iskolák tehát sok esetben presszionálják a gyerekeket, hogy maradjanak gyakorlaton az
iskolában, elsősorban az állami támogatás miatt – azzal együtt, hogy a felsőbb osztályokban
egyre alacsonyabb a tanulók után járó normatíva. Ezt már csak amiatt is megteheti, mert a
szülők nem tájékozottak, nem ismerik, nem tudják pontosan, hogy mit jelent egy
tanulószerződés, milyen előnyei vannak, és hogy hogyan vehetik igénybe. Mindezt
mindenekelőtt az teszi lehetővé, hogy a diákoknak, ill. szüleiknek maguknak kell utánajárniuk
ez ügyben, azaz tehát nekik kell megkeresni a vállalatot és megállapodni velük; ill. nekik kell
ezt a megállapodást a kamarával ellenjegyeztetni.
Márpedig – mint arra korábban utaltunk – a szakképzést legnagyobb számban igénybe vevő
társadalmi csoportok nem sorolhatók a tudatos, előre tervező rétegek közé. Így nem véletlen,
hogy sokan nem is igen hallanak a tanulószerződés fogalmáról sem, vagy ha igen, az
utánajárást már kényelmetlenségnek tartják.
„A gyerek azt választja, ami könnyebb neki. Tudják, hogy az iskolai tanműhelyben
elvannak, mint a befőtt, a cégnél meg még az is lehet, hogy dolgozni kell. Így nem is keres
magának céget. Nem beszélve arról, hogy lusta is céget keresni. A többség azt várja, hogy
megmondják neki, mit kell csinálnia, nem rohangálnak mindenféle vállalatok után.”
(székesfehérvári szakiskola igazgatója)
Így tehát nem meglepő, hogy akad olyan iskola, ahol már a képzés kezdetén igyekeznek
meggyőzni a szülőket arról, hogy a gyerekeknek „csak az iskolai gyakorlat jó”.
„Kilencedik elején megállapodtunk a szülőkkel, hogy nem viszik ki a gyerekeket. Mert
amikor bejött a tanulószerződés, volt olyan, hogy egy mesterem alól kiszaladt az egész
csoport. Mindenki kiment.”
(miskolci szakiskola igazgatója)
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Mindenképpen megállapítható tehát, hogy az iskolák erősen eltérő vérmérséklettel
nyilatkoztak erről a kérdésről. Találkoztunk olyan intézményvezetőkkel, szakoktatókkal, akik
nehezen tértek napirendre a tanulószerződés intézménye fölött. Más iskolákban eltérő
hozzáállás is megfigyelhető.
„Sok iskola még mindig nem fogta fel, hogy többet nyer a tanulószerződéssel szakmailag,
és anyagilag is, mint amennyit elveszít így a normatívával.”
(BKIK munkatársa)
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tanulószerződéssel a gyerekek gyakorlatilag egy
olyan szabályozott társadalmi helyzetbe kerülnek, ami alapvetően tér el attól a státustól,
amit az iskola biztosíthat nekik akkor, ha az iskola tanműhelyében maradnak. Ennek első és
legfontosabb eleme az, hogy a gyerekek a tanulószerződéssel meghatározott mértékű
ösztöndíjra jogosultak, ami a szakmunkástanulókra jellemző szociális hátterű családoknál
egyáltalán nem mellékes tényező. Az, hogy munkaruhát is kapnak, és hogy
foglalkoztatásukkal biztosítási jogviszony alanyai lesznek (biztosítják őket, és szolgálati
idejük beleszámít a nyugdíj- és egészségbiztosítási alapba) szintén nem elhanyagolható
tételek.
Azok az iskolák, akik szeretnék saját tanműhelyükben tartani a gyerekeket a gyakorlati képzés
időtartamára, sokszor panaszolták nekünk azt, hogy ezekkel a kecsegtető lehetőségekkel
egyszerűen nem vehetik föl a versenyt; és a gyerekek akkor is a vállalatokat választják, ha ott
kisebb a valószínűsége annak, hogy sikerül elsajátítaniuk szakmájuk alapjait. Mint említettük,
ezek az iskolák (akik tehát „házon belül” kívánják gyakorlatoztatni tanulóikat) legtöbbször
azzal érvelnek a tanulószerződés ellenében, hogy egy vállalatnál csak annak profiljába vágó
technikákkal és eljárásokkal találkozhatnak a diákok, míg náluk a tanműhelyben (vagy a
TISZK-műhelyben) mindent megtalálni egy helyen, és mindegyikkel megismerkedhetnek a
diákok.
Ehelyütt nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ez az érvelés igaz lehet a szó technikai
értelmében, azaz ténykérdés, hogy a vállalkozások nem fognak csak a náluk gyakorlatozó
diákok kedvéért olyan gépeket üzembe állítani, amire termelési profiljuk szempontjából
semmi szükség. Ezt több, általunk megkérdezett vállalkozó is említette. Ilyen helyzetben,
amikor egy vállalati tanműhely nem biztosítja a képzési programban előírt technikai
feltételeket, nagyon jó szolgálatot tehet(né)nek a TISZK-ek műhelyei.
„Véleményem szerint a TISZK-eknek pont ez lenne a feladata, hogy azokat a gépeket
gyűjtse össze, amin a környéken máshol sehol sem lehetne gyakorlatot szerezni. A
központi program ugyanis előírja például, hogy évi 80 óra gyakorlatot kell szerezniük a
tanulóknak fogazógépen. Hiába van a 20 %-os szabad sáv, ezt nem mindig lehet
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kivédeni; és akkor miért verje magát fölösleges költségekbe a vállalat, ha a TISZK ezt
támogatásokból, az összes iskola számára elérhető módon meg tudná valósítani.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
Látnunk kell ugyanakkor, hogy hiába igaz, hogy pl. az említett vállalatnál nem található meg
egy, a program által előírt gép, és az hiába található meg az iskolában, vagy a TISZK-ben; és
hiába panaszolják ezzel párhuzamosan nekünk ezen iskolák oktatói, hogy náluk minden gépet
megtanulhatnak kezelni – egyvalamivel sokszor nem tudnak szolgálni: a tényleges vállalati
légkörrel.
Azaz amennyiben nem piaci megrendelésekre termelnek ezen iskolai tanműhelyekben, a
szakmatanulás egyik legfontosabb elve és kritériuma szenved csorbát: a munkára
szocializálódás, a munkaszervezeten belüli szakmatanulás, ahol minden igazi, és minden
téttel bír. A diákok ugyanis ilyen körülmények között belülről tanulhatják meg azt, hogy
miként is működik a munkahely, megismerik a határidő, a felelősség, és a főnök-beosztott
viszonyát.
Mint azt többször is jeleztük, kutatásaink során az általunk megkérdezett vállalatok többsége
nem a frissen végzett pályakezdők, vagy a tanulószerződéses diákok szakmai
felkészültségével elégedetlen, hanem munkakultúrájával, munkavégző képességével és
hozzáállásával. Azaz tehát nem azt várja el tőlük, hogy kész szakemberként érkezzenek,
hanem egy olyan „alap” meglétét tartja kívánatosnak, ami az adott munkavállaló tanulási
képességét, terhelhetőségét, szakmai fejlődését lehetővé teszi. Ha ugyanis a szakképzésben
részt vevő gyerekek nem találkoznak időben ezekkel a követelményekkel, és nem tanulják
meg a munkaszervezetben való tevékenykedés alapjait, akkor későbbi pályájuk során nagy
eséllyel kerülnek nehéz helyzetbe, mivel képtelenek lesznek megfelelni ezeknek a
követelményeknek.
Mint arra többször is rámutattunk, erre lehetőség nyílik az iskolai tanműhelyben történő
gyakorlatozás során is, amennyiben a gyerekek „éles”, valódi munkát végeznek – vállalati
megrendelésre.
„Egy cégtől kapunk nyersanyagot, cserébe forgácsolunk nekik. Az önkormányzat
számára csináltunk 1500 szemeteskukát. A rendőrség számára kordonokat készítettünk.
Egy tiszaújvárosi cég számára tűzoltóberendezéshez gyártunk alkatrészeket.
Dolgozunk magunknak is: iskolapadokat és iskolabútorokat készítenek a diákok. Ezeket
sokkal jobban megbecsülik, jobban vigyáznak rá. Amit csak lehet, mi magunk csinálunk
az épületfelújítások során is. A megrendelésekhez személyes kapcsolatokon keresztül
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jutunk, régi évfolyamtársak, barátok segítségével. A piaci ár alatt dolgoznak, 20-25
százalékkal. Azért képesek erre, mert keverik a költségeket: a képzéshez ilyenkor nem
kell anyagra költeni, az itt felszabaduló érték.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
„Teljes mértékben munkatapasztalatot szereznek. Itt komoly munka folyik. Tudják, hogy
reggel be kell jönniük, látják, hogy egy nap mit kell elvégezniük, tudják, hogy kinek miben
van felelőssége. Együtt dolgoznak, együtt kell működniük.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)
Ennek a diákok szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható következménye is van.
„Ezek a gyerekek itt mindent megtanulnak, szeretnek is dolgozni. Érzik, hogy kinek mi a
dolga és nem akarják cserben hagyni a társaikat. Rengeteg a hatalmas csibész, de ezek,
ha munka van, most már rendesen dolgoznak. Gyakorlatilag, ha van munka, akkor
nincsenek fegyelmezési problémáink, mert olyankor teljességgel leköti őket.”
(miskolci szakiskola szakoktatója)

III.7.3 Gyakorlat vállalati tanműhelyben
Mint arra többször is utaltunk, eddigi munkánk során az nyert bizonyítást, hogy a
szakmatanulás leghatékonyabb gyakorlati formája a vállalati tanműhelyben,
tanulószerződéses formában történő gyakorlatozás. Ennek során a tanulók tényleges vállalati
környezetben sajátíthatják el szakmájukat, és nemcsak a technikai eljárásokkal
ismerkedhetnek meg, hanem egy valódi munkaszervezet működését is belülről ismerhetik
meg. A végzős évfolyamok ez esetben a vállalatoknál töltik az utolsó két, ill. három évüket, és
csak kéthetente egyszer járnak be az iskolába, ún. szintentartó képzésre. Ezt az teszi
szükségessé, hogy nem minden vállalati tanműhely rendelkezik a központi program által
„igényelt” gépparkkal, ami azt jelenti, hogy a tanulók a szakvizsga letételéhez elengedhetetlen
gépekkel ott nem találkoznak.
Hozzá kell tenni természetesen, hogy a vállalatnál történő gyakorlat során is számos olyan
tényező kaphat szerepet, amelyek „buktatókat” jelenthetnek a gyerekek számára (nem
megfelelően képzett, és nem elég lelkiismeretes szakoktatók; a tanulók igáslóként való
alkalmazása; stb.). Arról sem szabad megfeledkezni ugyanakkor, hogy a kamara nagyon
szigorú feltételekhez köti vállalati tanműhelyek létrehozását.
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• Megfelelő, szakirányú végzettségű szakoktató a vállalkozáson belül;
• Aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik a szakmájában;
• A vállalatnak ismernie kell az SZVK-t, és a központi programot, azért,
hogy tudják, mit kell tanítaniuk;
• Üzemmel, telephellyel kell rendelkeznie az adott vállalatnak;
• Foglalkozási naplót kell vezetnie;
• És a vállalatnak egy kötelező ellenőrzésen kell átesnie, ami után a
kamara megadhatja a képzési engedélyt.
A foglalkozási munkanapló vezetésével, ill. ellenőrzésével, a bérkifizetési lista kötelező
bemutatásával komoly kritériumokat állítottak föl a vállalkozások számára.
Természetesen ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a vállalatok számára ez az
iskolai stílusú ellenőrzés mennyire megszokott jelenség, hogyan lehetséges számukra idegen
kritériumrendszerekkel dolgozni, no meg az is, hogy ezeknek a kritériumrendszereknek való
megfeleléssel azok a vállalatok kerülnek előnybe, ahol olyan jellegű munka folyik, ami
megfelel a központi program elvárásainak – ezzel sok vállalat lényegében kiszorul a
képzésből.
Továbbá a nagyobb vállalatok előnyben vannak a kisebbekkel szemben, mivel ők kevésbé
igénylik a gyerekektől azt, hogy univerzális munkaerőt jelentsenek számukra. Egy kisebb
vállalkozás nehezebben engedheti meg magának, hogy úgy fogadjon egy tanulót, hogy az
sokáig csak kapacitást köt le, és alig járul hozzá a produktív teljesítményhez. Egy nagyobb
létszámú cég számára mindez sokkal kisebb kockázatot jelent, emiatt tehát a kisebb vállalatok
számára sokszor nem sok perspektívát jelent egy tanuló fogadása. Azaz egy nagyobb vállalat
könnyebben megengedheti magának azt, hogy betanított munka-jelleggel fogadjon
diákokat; egy kisvállalkozás számára a szakemberek inkább fontosabbak.
Arról nem is beszélve, hogy a nagyvállalatok kedvéért feltételezhetőleg könnyebben szemet
húny a kamara, ha az ellenőrzések során valamit nem találtak rendjén valónak, míg egy
kisvállalkozás alighanem kevésbé rendelkezik ekkora lobbierővel. Interjúink során tehát az
derült ki, hogy a kamara rendelkezései a nagyvállalatok számára sokkal kedvezőbbek.
Azt is látni kell ugyanakkor, hogy pl. a gépiparban a kisvállalkozások egyáltalán nem kis
hányada nem, vagy nem csak a legmodernebb technikákkal dolgozik; és a tanulók, akik az
iskolából érkeznek, nem mindig ismerik a régebbi gépeket, ill. nem kevés esetben nem
mutatnak hajlandóságot a régi gépeken való munkavégzésre. Emiatt a régi gépeket alkalmazó,
nem nagy sorozatot gyártó kisvállalkozások jelentős részének egyszerűen nem éri meg diákot
fogadnia. Ezek a vállalatok ettől függetlenül is panaszkodnak arról, hogy az oktatásban az ő
érdekeik nem, vagy csak korlátozottan jelennek meg.
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Szólni kell arról, hogy több interjúalanyunk szerint a két gyakorlati helynek, azaz a
vállalatnak és az iskolai tanműhelynek más a célja, hiszen a tanműhelyben főként elsajátítják
a tennivalókat, a vállalkozásoknál, pedig inkább begyakorolják.
„Egészen más a kettő, az iskolai tanműhelyben igyekeznek mindenbe betekintést adni,
és így a diák mindennel találkozik. A vállalatoknál előfordulhat, hogy vannak olyan
munkafolyamatok, amik kimaradnak, mert vagy nincs olyan jellegű munka, vagy nem
bízzák a diákra, mert félnek, hogy elrontja. Vagy az van, hogy amit rábíznak, azt a
végére tökéletesen meg tudja csinálni, mert annyit gyakorolta. Ez cége válogatja.”
(BKIK munkatársa)
„Ezt úgy kéne valahogy szervezni, hogy például az összes alapdolgot, ami
alapképzésnek számít, összehozni az első tanévben, és akkor csak csoportos képzésben
vennének részt a tanulók. Tehát bent iskolában vagy tanműhelyben. Itt az oktató
megtanítaná és utána számon kérné az alap dolgokat. Aztán később, mivel van, amit mi
nem tudunk megtanítani,
kimehetnének mást is tanulni.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)
„11. osztályban szakmai alapozás folyik az iskolai tanműhelyben, majd 12. osztályban
a gyerekek a kamara segítségével vállalkozásokhoz kerülnek. A végzős évfolyamok
tehát már kint töltik az utolsó egy, ill. két évüket, és csak kéthetente egyszer jönnek be
az iskolába, ún. szinten tartó képzésre. Ez egy nagyon jó gyakorlat, mert 11.-ben
mindent megmutatunk nekik itt bent a tanműhelyben, és mire a vállalathoz megy a
gyerek, elég jól megtanul egy sor tevékenységet. Ezt az is bizonyítja, hogy a vállalatok
elégedettek a mi gyerekeinkkel, nagyon sokan meg is vetik ott a lábukat.”
(budapesti szakiskola igazgatója)

A tanulószerződés mellett a vállalatnál történő gyakorlatozás egy másik formája az
együttműködéses megállapodás. Ennek során úgynevezett együttműködéses megállapodás
keretében a diákok szintén vállalati képzőhelynél töltik gyakorlóidejüket. Ennek keretében
csak pl. egy bizonyos eljárást oktatnak a vállalatnál, a többit pedig az iskolai tanműhelyben.
Egy másik formája, hogy több vállalkozás áll össze, és afféle „rotációs rendszerben” a tanulók
„végigmennek” az adott vállalkozásokon addig, amíg minden előírt tudásra szert nem tesznek.
Ezt az együttműködési formát az iskolák szervezik, a kamara csak ellenőriz, és kapcsolatot
tart fenn. (Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy tapasztalataink szerint ez a gyakorlati forma
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mindenekelőtt a fodrász, kozmetikus, és bizonyos műszerész szakmák esetében gyakori – a
gépipari, és az elektrotechnikai szakmacsoportban nem jellemző.)

III.7.4 Gyakorlati képzés, vállalati kapcsolatok és az új technológiák szakképzésbe
kerülése
A fentiekben láttuk tehát, hogy a szakképzés során alapvetően három, ill. négy forma létezik a
tanulók
gyakorlati
kötelezettségének
teljesítésére
(elmélet-igényes
gyakorlat;
együttműködéses megállapodás; iskolai; ill. vállalati tanműhelyben történő gyakorlatozás).
A szakképzési törvényben, ill. a szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltaknak
megfelelően kerül szabályozásra az a kérdés, hogy mikor kerülhet sor tanulószerződés
megkötésére, ill. mikor köttethetik együttműködéses megállapodás.
Több iskola vezetése gondolja úgy, hogy tanulóit a gyakorlati képzés során „bent tartja”,
azaz mindent megtesz annak érdekében, hogy a diákok gyakorlati idejüket ne vállalatoknál
töltsék, hanem az iskola tanműhelyeiben. Említettük, hogy ez nem feltétlenül tekinthető az
iskolák öncélúságának. Amennyiben nagy múltú, a gyakorlati képzést illetően komoly
hagyományokkal és aktuálisan is meglévő kapacitásokkal (tanműhely, szakoktatók,
vállalati kapcsolatok) rendelkező szakképző intézményről van szó, ez teljesen érthető
stratégia. Hiszen miért is hagynák kihasználatlanul azokat az erőforrásaikat, amelyek
segítségével a tanulókat kvázi-vállalati munkakörülmények között tudják foglalkoztatni?
Amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő feltételek, akkor valóban elmondható, hogy a
diákok tényleges gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert az iskola tanműhelyeiben is.
Jártunk olyan iskolában, ahol a kérdést így közelítik meg, és a gyakorlatban is ekképpen
járnak el. E miskolci intézményről elmondható, hogy helyben működő, nagy felszívó-erejű
iparágak kiszolgálására alakult meg az államszocializmus időszakában, ilyenformán komoly
szakképzési hagyományokkal bír. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy a gyakorlati
képzés is jellemzően az iskola falai között történt. Az ennek helyet adó tanműhelyek pedig ma
is állnak, és a folyamatos pályázati forrásoknak köszönhetően az itt található gépek és
berendezések között nagy számban találunk korszerű szerkezeteket. A fizikai, tárgyi feltételek
tehát adottak, ebből az aspektusból nézve teljesen érthető, hogy ez az iskola nem szívesen
hagyja „parlagon” ezeket az erőforrásaikat. Újból felhívnánk a figyelmet arra, hogy ez a
tárgyi kapacitás önmagában – a diákok gyakorlati tapasztalatszerzése szempontjából – mit
sem ér abban az esetben, ha nem egészül ki felkészült és jó pedagógiai érzékkel is rendelkező
szakoktatókkal, és mindenekelőtt olyan vállalati kapcsolatokkal, aminek köszönhetően ezek
az erőforrások alkalmassá válnak arra, hogy a tanulók a szakma gyakorlása során sajátíthassák
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el mesterségük fogásait. Az említett iskolákban szemmel láthatólag tisztában vannak ennek
jelentőségével, és mindent megtesznek azért, hogy minél több vállalati megrendeléssel
kössék le ezeket a kapacitásokat. Ez azt eredményezi, hogy az iskola tanműhelyében is
tényleges értékteremtés, produktív munka folyik, ami az iskola anyagi helyzetén túl az itt
gyakorlatozó diákok szakmai felkészültségére is jótékonyan hat. Azzal, hogy piaci
megrendeléseket teljesít az iskola, a tanműhelyekbe óhatatlanul is „vállalati” hangulatot
csempész. A tanulók valódi műszaki rajzokkal találkoznak; megismerik a kollektív munka
fogalmát és felelősségét; ízelítőt kapnak abból; hogy milyen érzés időre dolgozni,
végigkövethetik az egyes vállalati folyamatokat; stb.; azaz minden feltétel adott arra, hogy
testközelből is megismerje a munka világát.
Ebbe az iskolába a szakma újdonságai így mindenekelőtt azokon a vállalati kapcsolatokon
keresztül jut be, amelyek értéktermelő munkával kötik le az iskola kapacitásait. Az általunk
látott esetben többnyire régi keletű kapcsolat köti össze az iskolát ezekkel a vállalatokkal, és
több évre visszamenőleg komplex gyártási folyamatokat helyeznek ki az iskolai tanműhelybe
ezek a gazdálkodó szervezetek. Így a vállalat mintegy maga viszi be az „újat” az iskolába,
gyakorlatilag egy nagyon közvetlen csatornán keresztül.
Látni kell azonban, hogy ennek a metódusnak vannak buktatói is. Mindenekelőtt arra kell
felhívni a figyelmet, hogy ebben az esetben nagy hangsúly van azon a kérdésen, hogy
milyen jellegű munkákat ad a vállalkozás az iskolának. Amennyiben ugyanis csak egy-két
meghatározott, ismétlődő munkafolyamatot helyez ki az iskola tanműhelyébe, amit hosszú
időn keresztül, lényegében változtatás nélkül kell végezni, az iskola, ill. a diákok aligha
találkoznak számottevő újdonsággal. Az sem teljes értékű megoldás, hogyha az iskolában
végzett munkák valamilyen mértékben rotálódnak, ámde a tanulók nem látnak bele például a
tervezés, vagy az előkészítés folyamataiba.
Ezzel kapcsolatban fogalmazzuk meg azt az észrevételünket, hogy a szakmai gyakorlatnak
(történjék bárhol) éppen az lenne az egyik legfontosabb célja és feladata, hogy a diákok
saját bőrükön tapasztalhassák meg nemcsak a szakma „fizikai” fogásait, hanem egy
munkahely, egy munkaszervezet napi működésével is a legközelebbről ismerkedhessenek
meg. Azaz a gyakorlat során képessé kell válniuk egy munkaszervezet tagjaként dolgozni,
másokkal együttműködni. Meg kell tapasztalniuk a felelősség érzését, és rendelkezniük kell
bizonyos munkamorállal és fegyelemmel is.
Ehhez – meglátásunk szerint – csak az üzemszerűen végzett munkagyakorlat segítheti hozzá a
szakmájukkal ismerkedő diákokat. Az általunk látott iskolák közül azok, ahol a saját
tanműhelyben folyik a gyakorlati oktatás, csak azok képesek ezeket a feltételeket biztosítani,
ahol vállalatok megrendeléseit teljesítik. Ezekben az intézményekben a gyakorlati képzés
majdnem, vagy teljes mértékben ellátja azt a feladatát, ami véleményünk szerint – nem
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győzzük hangsúlyozni – a legfontosabb lenne: tényleges termelő tevékenység közben
megtanítani a tanulókat nemcsak a szűkebben vett szakmai fogásokra, hanem alapvető
munkakultúra elsajátítására. Ha egy olyan iskola, amely birtokában van ezen feltételeknek
és lehetőségeknek, arra presszionálja diákjait, hogy ne kössenek tanulószerződést, hanem
maradjanak gyakorlaton az ottani tanműhelyben, alapvetően nem árt diákjai szakmai
fejlődésének. Az más kérdés, hogy ezen a ponton a saját pénztárcájára gondol mindkét fél, és
ez nagyban befolyásolja magatartásukat is: az iskola szeretne minél több normatívát kapni
(mégha kisebb összeget is); a diákok számára pedig ezzel szemben jelentős vonzerővel bír az
ösztöndíj lehetősége, amit a vállalatoktól kapnak, ha őket választják a gyakorlat
abszolválására.
Több olyan iskolában is jártunk, ahol nem adottak az eddig taglalt feltételek. Nem
elsősorban azért, mert pl. nem áll rendelkezésre jól felszerelt tanműhely, mivel – mint azt
korábban említettük – ez még önmagában nem elegendő az imént leírt célok elérésére.
„Megfelelő” technikai ellátottság (elegendő számban rendelkezésre álló korszerű gépek) mit
sem ér akkor, ha azokon csak tessék-lássék módjára folyik a munka, aminek végeredménye
ráadásul „úgysem számít, hiszen a kukába megy”.
Jártunk ilyen iskolákban is, a kivételt jelentő Kecskeméten kívül mind a három másik
térségben. Ezek az intézmények alapvetően korszerű technikai ellátottsággal rendelkeznek, de
vállalati kapcsolataik esetlegesek. Ez alapvetően annyit jelent, hogy alig, ill. egyáltalán nem
rendelkeznek intézményes (vagy informális, de aktív) vállalati kapcsolatokkal, azaz
olyanokkal, amelyeken oda-vissza történő információáramlás lehetséges. Ezek az iskolák nem
vállalkoznak arra, hogy műhelyeikben vállalatok megrendeléseit teljesítsék, nemegyszer
visszautasítják azokat a felajánlásokat, amiket cégektől kapnak nyersanyag, vagy használt gép
átadásának formájában.
Többször hallottuk munkák során azt a véleményt, hogy az iskolák és vállalatok közötti
kapcsolatok a korábbiakhoz képest is nagyobb mértékű széttöredezése összefüggésbe
hozható a szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakításával. Ugyanis azzal, hogy a
beérkezett összegeket központilag osztja el a fenntartó az iskolák között; sok vállalkozó, aki
addig személyes érintettsége okán egy meghatározott iskolának közvetlenül nyújtott anyagi
támogatást, ezentúl kétszer is meggondolja, hogy érdemes-e támogatásának szándékaival
adott esetben ellentétes felhasználását „eltűrnie”. Több helyen hallottuk azt, hogy ezzel a
rendelkezéssel sok iskolát fosztottak meg ily módon támogatóiktól, és ezáltal forrásaik egy
részétől.
Ebből a megközelítésből már inkább tűnik káros, méghozzá a diákok számára káros
önérdeknek a diákok bent-tartása gyakorlatozás céljából, hiszen ezzel mindenekelőtt a
bevételeit akarja maximalizálni az iskola, ugyanakkor nem biztosítja tanulói számára az
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üzemszerű gyakorlat lehetőségét. (Az megint más lapra tartozik, hogy ezekben az iskolákban
nem minden esetben osztják a mi elképzelésünket, és teljes megelégedéssel nyilatkoznak
arról, hogy náluk minden feltétel adott a szakma sikeres elsajátításához.)
Ez a hozzáállás több szempontból is kifogásolható. Azzal ugyanis, hogy ezen iskolák
tanműhelyeiben nem tényleges, produktív munka folyik, az itt tanulók gyakorlatilag nem
tesznek szert olyan munkatapasztalatra, ami reflektálttá tenné a szakmájukkal való
kapcsolatot. Nem ismerkedhetnek meg azokkal a viszonyokkal, amikkel egy munkaszervezet
tagjaként később találkozni fognak, és nem alakulnak ki bennük készségszinten azok a
képességek, amelyek birtokában képesek lesznek megállni helyüket későbbi munkájuk során.
Az ilyen stratégiát folytató iskolákban tanuló gyerekek sokszor nagyon frusztráltan
nyilatkoztak arról, hogy semmi értelme nincs a munkájuknak, mivel így is, úgy is
„gyakorlati haszon” nélkül tevékenykednek, azaz „a szemétbe megy a művük”. Hogy
mennyire nem alaptalan rezignáltságuk, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jártunk
olyan iskolában, ahol többnyire piaci megrendelések kötik le a tanműhely kapacitásait, annak
aktuális hiánya okán azonban az iskola vezetése az esedékes épületfelújítási munkálatok
kivitelezésekor az iskola diákjait is igénybe vette. A tanulók iskolapadok fémfelületét
munkálták meg, falat festettek, kábeleket cseréltek, stb. Mindezeket nagy örömmel végezték,
büszkék voltak munkájukra, és később külön gonddal vigyáztak rá.
Törvényszerű, hogy ezekbe az iskolákba, ahol a piaci megrendelések csak ad-hoc jelleggel
kötik le az iskola kapacitásait; jelentősen csökken a szakma újdonságai bejutásának egyik
nagyon fontos csatornája. Kétségtelen, hogy ebben az esetben kulcsszerep jut az iskola
szakoktatóinak. Amennyiben ők igyekeznek rajta tartani ujjukat a szakma „ütőerén”, akkor
van esély arra, hogy az itt tanuló diákokhoz is eljussanak a korszerű technikák. Ilyen
esetekben nagyon jól jöhet az, ha a szakoktatók egyben vállalkozók is. Tapasztalatunk szerint
ez általánosan nem elterjedt jelenség. Több iskola is panaszolta, hogy állományába igyekezett
aktív vállalkozókat fölvenni, azonban a legritkább esetben jártak sikerrel ezirányú
törekvéseik, tekintve, hogy egyfelől egy vállalkozó számára ez nem kis időkiesést jelentene
termelő munkájából; másfelől pedig egyszerűen nem tudnák őket megfizetni.
Ha ez az út nem is járható, az mindenképpen reális, hogy a szakoktatók – ideális esetben –
nem elhanyagolható vállalati kapcsolatokkal rendelkeznek (ismerősök, régi kollégák, volt
diákok, stb.). Tapasztalatunk szerint ennek a tényezőnek jelenleg igen nagy szerepe van
abban, hogy a szakiskolák és szakközépiskolák oktatói többé vagy kevésbé naprakész
ismeretekkel rendelkeznek az általuk oktatott szakmában bekövetkező változásokról,
következésképp a szakma újdonságairól. Az általunk megkérdezett szakoktatók egyáltalán
nem jelentéktelen része állította azt, hogy ezen a csatornán jut el hozzá a legtöbb „szakmai
tartalmú” információ. Ennek jelentőségét a téma egy más kontextusában a későbbiekben
még egyszer szemügyre vesszük.
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Egészen más a helyzet abban az esetben, amennyiben az adott szakiskola tanulóinak
lehetőségük nyílik vállalati tanműhelyben, tanulószerződéses formában tölteni gyakorlati
idejüket. Nem kétséges, hogy egy szakma elsajátításának a legközvetlenebb módjának ez a
gyakorlati forma tekinthető. A tanulók ennek során a vállalati tanműhelyben, a vállalkozás
tényleges tárgyi és pszichológiai környezetében sajátítják el mesterségüket. Több általunk
felkeresett iskola „játszik” egyértelműen arra, hogy diákjait minél nagyobb számban próbálja
gyakorlati képzőhelyet működtető vállalatoknál elhelyezni. Teszi ezt annak ellenére, hogy így
elesik a tanulók után járó normatív támogatási összegtől, de egyszersmind felismerve azt,
hogy a tanulószerződés megkötésével nagymértékben megnő a diákok elhelyezkedési
valószínűsége; és hírnevét inkább azzal próbálja megalapozni, hogy a náluk végzettek más
iskolák tanulóinál könnyebben találnak maguknak állást. Ezt a gondolkodást mindenekelőtt az
a vállalati magatartás alapozza meg, amely felismeri, hogy tanműhelyében, általa kontrollált
körülmények között a saját igényeinek leginkább megfelelő utánpótlást nevelheti ki. Ennek
megfelelően sok vállalkozás eleve úgy tekint a tanulószerződés intézményére, mint a
kiválasztás egyik leghatékonyabb eszközére. Ennek köszönhető, hogy a megfelelőnek ítélt
teljesítményű diákoknak gyakorlati képzésük lejártával munkaszerződést ajánlanak. Ez
természetesen az iskolák számára is egy pozitív visszacsatolás, ami alkalmas arra, hogy
magukat a potenciális iskolahasználók (szülők, gyerekek) szemében vonzóvá tegyék.
Meglátásunk szerint ez a stratégia idővel sikeres lehet, egyelőre azonban az a tapasztalatunk,
hogy sem az iskolák, sem a vállalatok nem kommunikálják kellő mértékben a társadalom (így
a gyerekek, szülők) felé annak lehetőségét, hogy a tanulószerződéses formában történő
gyakorlati képzés hatalmas lépés lehet az elhelyezkedés felé. Ennek (is) köszönhetően
mindenekelőtt a gyermekeik sorsát irányítani igyekvő szülők ismeretei hiányosak a
tanulószerződéssel kapcsolatban, és ha nem hallanak róla eleget, akkor maguk nem mennek
utána, hogy milyen lehetőségeik vannak e téren. Hozzá kell tennünk, hogy az általunk vizsgált
két szakmacsoport közül elsősorban a gépészet az, amelyik – lévén egy része hiányszakma – a
legjobb lehetőséget nyújtja ilyen téren.
A vizsgált térségek közül Kecskeméten találtuk a tanulószerződéses diákok arányát a
legmagasabbnak. Az egyik itteni – szakiskolai és szakközépiskolai képzést egyaránt folytató –
intézményben már a beiskolázásnál figyelembe vették a környező vállalkozások munkaerőigényeit, a gyakorlati képzés az összes „fémes” szakmában vállalatoknál történik, akik
gyakorlatilag az összes, náluk tanuló diáknak munkaszerződést ajánlanak a gyakorlati képzést
követően.
Fő kutatási kérdésünket ennek tükrében megvizsgálva azt mondhatjuk el, hogy az újdonságok
szakképzésbe kerülésének egy igen közvetlen módját biztosítja a vállalatoknál tanuló
szerződéssel szervezett gyakorlati képzés. Sorra járva azokat a vállalkozásokat, ahol vállalati
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tanműhely működik, erre vonatkozó kérdésünkre nemes egyszerűséggel azt a választ kaptuk,
hogy amennyiben a vállalat részéről felmerül valamilyen igény egy új technológiával, vagy
eljárással kapcsolatban, akkor azt minden közbülső torzítás nélkül maguk tanítják meg a
gyerekeknek. Nemcsak a gyerekek részesülnek ebben a kiváltságban, ugyanis a vállalatok
nyilvánvaló okokból törekszenek arra, hogy a tanulók már a szakmai alapozás során kellő
ismereteket szerezzenek szakmájuk alapfogásairól, így igyekszenek minden támogatást
megadni az iskoláknak, hogy a gyerekek már az iskolai tanműhelyben (11. osztályban)
korszerű technikákkal találkozhassanak.
Azok az iskolák, ahol a diákok javarésze vállalati tanműhelyben gyakorlatozik, sokszor
számoltak be nekünk arról, hogy a gyakorlati képzés minőségét illetően lényegében nem
merülnek föl problémák, ezzel szemben kritikusan elismerték azt, hogy az elméleti képzésen
még lenne csiszolnivaló. Ez a meglátás sok esetben egybecseng azzal, amit a vállalkozók
mondtak el nekünk az alapozó képzés tartalmáról és színvonaláról, annak hiányosságaira
utalva. Éppen emiatt a vállalatoknak is érdekük az, hogy a hozzájuk, a vállalati
tanműhelybe kerülő tanulók lehetőleg már a szakmai alapozás során olyan ismereteket
kapjanak, ami képessé teszi őket arra, hogy a vállalati tanműhelyben mihamarabb érdemi
munkát tudjanak végezni. Több vállalattal találkoztunk, akik ennek szellemében egyfelől
nyersanyaggal, már nem használt gépek, berendezések jelképes áron történő eladásával
igyekszenek korszerűsíteni a velük együttműködő iskolák infrastrukturális ellátottságát;
nem utolsósorban pedig a rendszeres kapcsolattartásnak és a személyes kapcsolatoknak
köszönhetően mintegy „szellemi támogatást” is nyújtanak az iskolának. Ennek része, hogy
a(z iskolai) szakoktatók – kivált az osztályfőnökök – heti rendszerességgel látogatják a
vállalati tanműhelyeket, figyelemmel követik diákjaik előrehaladását. Mivel tapasztalatunk
szerint ezek a kapcsolatok sok esetben nem pusztán szakmaiak, hanem személyes jellegük is
van, egyáltalán nem elhanyagolható szereppel bírnak a tekintetben, hogy ennek köszönhetően
az iskolák ilyen irányból, közvetlenül, és többé-kevésbé informálisan is hozzájuthatnak az
általuk oktatott szakmák újdonságaihoz.
Ehhez azonban természetesen mindenekelőtt bejáratott, kölcsönösségen és bizalmon alapuló,
ténylegesen működő kapcsolatokra van szükség. Kétségtelen tény ugyanis, hogy egy adott
térségben szakképző intézmények és vállalatok fizikailag sokszor egymáshoz nagyon közel
tevékenykednek, ugyanakkor egymással alig állnak kapcsolatban. Számtalanszor utaltunk már
rá, hogy ennek, azaz szakképzés és munkaerőpiac egymáshoz reflektálatlan viszonyának a
szakképzés hatékonysága szempontjából milyen káros következményei vannak. Kutatásunk
során találtunk olyan iskolákat és vállalatokat, akik saját kapuikon túlra csak a legritkább
esetben tekintettek; és találkoztunk olyan iskolákkal, akik környezetük meghatározó
foglalkoztatóival napi szintű, rendkívül szoros kapcsolatban állnak. (Nem mellékes, hogy
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

272

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
tapasztalataink szerint utóbbi közegben található a legtöbb egymással elégedett szakképző és
vállalat.)
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy sok esetben legalább ekkora jelentősége van annak, hogy
maguk a szakképző intézmények egymással milyen kapcsolatban állnak. Hiszen
mindenekelőtt azzal, hogy ismerik egymás tevékenységét, kicserélik egymás tapasztalatait,
nagyobb esély nyílik arra, hogy az általuk oktatott szakmákkal kapcsolatosan minél
naprakészebb információkkal rendelkezzenek.
Nem kétséges, hogy a TISZK-ek megalakulásával ez a kérdés új megvilágításba helyeződött,
hiszen az iskolák így gyakorlatilag hivatalos kapcsolatba kerültek egymással. (Az egy más
kérdés, hogy – mint erre korábban rámutattunk – ezek a hivatalos kapcsolatok nemritkán
egyéni, iskolai szintű érdekkonfliktusoktól terheltek.)
A fentieknek amiatt látjuk jelentőségét, mivel iskolák-vállalatok, ill. iskolák egymás közötti
együttműködései lehetővé teszik, hogy a diákok a lehető legszélesebb alapokat kapják a
szakmatanulás során, amelyre egyetlen intézményen belül esetleg nem lenne lehetőségük.
Mint említettük, az általánosnak mondható, hogy a tanulószerződéses diákok meghatározott
időt eltöltenek az iskolai tanműhelyben is; arra is van példa, hogy egy tanuló több vállalatnál
is megfordul gyakorlati ideje során. Kecskeméten és Miskolcon találkoztunk továbbá olyan
kooperációval is, ahol több iskola működött együtt.
„Ketten vagyunk oktatók, szoktuk egymást helyettesíteni. Így a gyerekek átjönnek ide
pneumatikát tanulni. Ugyanazt a szakmát tanítjuk, csak a cégnek a profilja más, a
gyerekek így szélesebb rálátást kaphatnak a szakmára.”
(miskolci szakközépiskola
szakoktatója)
„Ebben két iskola és a Bosch van benne. Tehát a gépipari szakközépiskola van benne, ők
tanítják a mechanikai, gépészeti részét a tantárgyaknak, mi pedig az elektronikai,
informatikai tantárgyakat tanítjuk. Ők itt vannak a közelben, tehát a gyerekek ide is, oda
is járnak fölváltva. Két-két napot vannak az egyik, illetve a másik intézményben, és az
ötödik nap pedig a Bosch-ban van a gyakorlat. A gyerekek véleményéből, illetve saját
tapasztalatból tudok kiindulni, vegyes.”
(miskolci szakközépiskola szakoktatója)
„Próbálom más vállalkozókhoz is elpasszolni őket, nem véglegesre, csak egy napra, két
napra. És pont azért, mert minden szakmán belül is mindenki másképp csinálja. Én ebbe
a kezembe fogom a csavarhúzót, te a bal kezedbe, én így rakom be a konnektort, ők úgy
rakják be. Most kábelezünk, ők csöveznek. Én is eljártam másokhoz, sok hasznosat
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láttam, mindenhol láttam újabb dolgokat. Hogy mondjuk én állandóan, megrögzötten így
rakom fel a dobozt, ő meg így rakta fel. Én sok dolgot elfigyeltem, sok technikát ellestem.
És pont azért adom őket is oda, hogy ne csak azt lássa, hogy mi így véssük, hanem lehet
máshogy is.”
(kecskeméti kisvállalat szakoktatója)

III.7.5 Néhány gondolat a szakközépiskolákról
Nem kétséges, hogy egy iskola játékterét (a beiskolázás terén) jelentősen megnöveli, ha
többféle oktatási forma is megtalálható egyazon intézményben. Kutatásunk során nemcsak
szakiskolákban jártunk, hanem olyan intézményeket is megkerestünk, ahol a szakiskolai
képzésen túl szakközépiskola (ill. technikus-képzés), sőt nemegyszer gimnázium is található.
Mindenképpen szólnunk kell tehát a szakközépiskolákról, ill. azokról az intézményekről, ahol
a szakiskolai képzés mellett szakközépiskolai rendszerben is folyik az oktatás, mivel ezen
intézmények valamivel más helyzetben vannak, mint a csak szakiskolai képzést indító
iskolák; elsősorban „outputjuk”, azaz a kibocsátott tanulók szempontjából. Azon a közismert
jelenségen túl, hogy a szakközépiskolákat látogató diákok társadalmi háttere kisebb vagy
nagyobb méretékben eltér a szakiskolai osztályokba járó társaikétól, a szóban forgó iskolák
hozzáállása, ill. magatartása tekintetében is eltérések fedezhetők föl.
Témánk szempontjából a leginkább releváns „felfedezésünk” a szakközépiskolák, ill. a
szakközépiskolai képzést is folytató intézmények „gyakorlatorientáltsága” körül rajzolódik ki.
Tapasztalataink szerint ugyanis a szakközépiskolák alapvetően két magatartástípust
képviselnek e tekintetben.
Egyfelől azon általunk megkeresett intézményekben, ahol szakközépiskolai képzés is folyik,
legtöbbször azt tapasztaltuk, hogy az iskola kimenet-orientált, de nem a munkaerőpiac,
hanem felsőfokú oktatási intézmények felé. Ez azt jelenti, hogy ezen iskolák vezetése
mindenekelőtt azon méri le saját pedagógiai munkájának sikerét, ha diákjai közül minél
többen tanulnak tovább egyetemen vagy főiskolán; nem pedig azon, hogy a technikusi oklevél
megszerzése után a szakmájukban próbálnak elhelyezkedni.
Ezek az iskolák joggal nevezhetőek elmélet-orientáltnak, céljuk, hogy diákjaikat elsősorban
az egyetemi/főiskolai felvételire, ill. a felsőoktatásban történő helytállásra vértezzék föl
megfelelő tudással.
Jellemző, hogy ezek az iskolák lényegében elhanyagolható, ill. gyenge intenzitású és
mélységű vállalati kapcsolatokkal rendelkeznek. Nemritkán maguk a szakoktatók is azzal
büszkélkednek ezekben az iskolákban, hogy náluk a továbbtanulási arány kiemelkedő, és a
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legnagyobb természetességgel nyilatkoznak arról, hogy a környezetükben található vállalatok
mennyire elutasítóak velük szemben, és emiatt csak nagyon kevéssel állnak kapcsolatban
közülük. Nem kételkedünk abban, hogy ez a tényező valóban sok esetben oka annak, hogy az
iskolák kevés vállalkozással működnek együtt valamilyen formában, ugyanakkor ennek
automatikus tudomásulvételét, a vállalati kapcsolatépítés terén megfigyelhető inaktivitást
legalábbis megkérdőjelezhetőnek tartjuk. (Erre a későbbiekben még visszatérünk.)
Ezek az iskolák többnyire úgy nyilatkoztak nekünk, hogy jól felszerelt tanműhelyeik lévén, ha
ugyan nem is örülnek annak, hogy kevés vállalat „áll velük szóba”, de ez a tény nem jelent
számukra pótolhatatlan veszteséget, hiszen „tanműhelyeinkben mindent megtanulhatnak a
gyerekek.” Különösen érvényes ez a hozzáállás azokra az intézményekre, amelyek területén,
ill. ahhoz közel TISZK-tanműhelyek találhatóak meg.
Ezzel ellentétes hozzáállást is találni a szakközépiskolák között. A másik típusú magatartást
tanúsító iskolákat (ahol többnyire szakiskolai képzést is folytatnak) hívhatjuk „technológia-,
ill. gyakorlat-orientált szakközépiskoláknak”. Ezekben az intézményekben lényegesen
nagyobb szerep jut a gyakorlatnak, sokszor ezek az iskolák egyéni „akciókat” (különféle
kiskapukat keresnek a központi programokban) is folytatnak azért, hogy már a 9-12.
évfolyamokban is folytathassanak valamilyen formában gyakorlati foglalkozást. Ezek a
tanintézmények törekszenek arra, hogy minél aktívabb vállalati kapcsolatokkal
rendelkezzenek; valamint arra, hogy diákjaik az érettségit követően maradjanak az
intézményben, és szerezzék meg a technikusi oklevelet, majd pedig ezt követően a
munkaerőpiacon igyekezzenek elhelyezkedni. Ezek az iskolák elsősorban a környezetükben
működő vállalatok kék- ill. szürkegalléros munkaerő iránti igényeire hivatkoznak,
legtöbbször megalapozottan. A vállalatokat járva ugyanis sokszor hallottuk magunk is, hogy
az egyetemeken/főiskolákon tapasztalható expanzió, ill. túlképzés miatt hiánnyal küszködnek
ezekben a munkakörökben, és nagy szükségük lenne jól képzett,
motivált kék- ill. szürkegalléros munkavállalókra. Ezzel együtt ezek az iskolák, akik tehát
gyakorlat- és munkaerőpiac-orientáltak, és diákjaikat az elhelyezkedésre igyekeznek sarkallni,
nem ragadják ki teljes mértékben a diploma megszerzésének lehetőségét tanulóik
jövőképéből, ugyanis az elhelyezkedést követő szakmai előrelépésnek sokszor nemcsak
feltétele, hanem szükségszerű velejárója is a diploma megszerzése. Magunk is több olyan
vállalati alkalmazottal (jellemzően termelésirányítói munkaköröket betöltőkkel) beszéltünk,
akik munka mellett szerezték meg diplomájukat. Ez az alternatíva (elhelyezkedés, majd
párhuzamosan felsőfokú tanulmányok) sokszor amiatt is vonzóak a fiatalok számára, mert a
vállalatok sok esetben finanszírozzák ezeket a tanulmányokat.
Látható tehát, hogy a tapasztalataink alapján kétfelé (a továbbtanulásra ösztönző „elméletorientált”, ill. elhelyezkedésre motiváló „technológia-orientált”) oszthatóak a
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szakközépiskolák. Attól függetlenül, hogy nyilvánvaló módon az első típusba tartozók
körében gyakoribb az, hogy a végzett diákok valamilyen felsőoktatási intézményt céloznak
meg az érettségi megszerzését követően, a másik típusba sorolt iskolák végzősei is nem
elhanyagolható arányban igyekeznek továbbtanulni.
Ennek mindenekelőtt azért van jelentősége, mert a szakközépiskolából a főiskolára/egyetemre
bekerülő diákok egyáltalán nem kis hányada számára az ottani követelmények nemegyszer
teljesíthetetlennek bizonyulnak. Több szakközépiskola igazgatója is jelezte nekünk, hogy sok
volt diákja egyszerűen nem bírja a főiskola vagy egyetem tempóját; és amennyiben ezt
idejében észreveszi és tudatosítja magában egy ilyen helyzetben lévő fiatal, még mindig
visszatérhet egykori szakközépiskolájába, és ott bekapcsolódhat a technikus-képzésbe.
Tapasztalataink szerint az igazgatók rugalmasak e tekintetben, még októberben is
visszaveszik ezeket a diákokat; de ha később (novemberben, vagy annál is később) jelzik
„visszatérési szándékukat”, akkor már a legjobb szándékaik ellenére is tehetetlenek. Ilyenkor
nem ritka, hogy a diákok megpróbálnak elhelyezkedni (szerencsés esetben szakmájukban), és
egy év múltán folytatják, ill. kezdik meg technikusi tanulmányaikat.

III.8 MUNKAERŐPIAC ÉS KÉPZÉS KAPCSOLATA

III.8.1 Létező kapcsolatok munkaerőpiac és a szakképző intézmények között
Az eddigiekben tehát részletesen is áttekintettük kutatásunk három térségének technikaivállalati, ill. képzési környezetét. Jelen fejezetben megpróbáljuk közelebbről is megmutatni e
két „szférának” a kapcsolódási pontjait; azaz a vállalatok és a képző intézmények közötti
kapcsolatok tartalmát, az azt akadályozó tényezőket, és a fejlesztés lehetséges pontjait.

III.8.2 A kapcsolatok tartalma
Alapvetően elmondható, hogy vállalatok és szakképző intézmények közötti kapcsolatok
mindenekelőtt a gyakorlati képzés megvalósítása és különféle finanszírozási-támogatási
metódusok körül épültek ki. Mivel korábban már mindkét együttműködési területről
részletesen is írtunk, ezért most csak e két téma helyi, általunk megfigyelt területi
sajátosságainak ismertetésére vállalkozunk.
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Munkánk során a legszorosabb kapcsolatot képző intézmény(ek) és vállalatok között
Kecskeméten tapasztaltunk. Alighanem ez az általunk vizsgált két szakképző intézmény
stratégiájából fakadt. Kecskeméten ugyanis az említett két iskola egy – hazánkban legalábbis
– újszerűnek mondható megközelítésben szemléli saját működését. E két intézmény
stratégiája az, hogy gyakorlati képzésüket a lehető legnagyobb arányban igyekszenek
kihelyezni az iparba, a diákok tanulószerződéssel való foglalkoztatása formájában. Ezzel –
mint arra korábban már utaltunk – gyakorlatilag mindhárom érintett fél jól jár: a vállalat saját
magának nevelhet ki az utánpótlást; a diákok elhelyezkedési esélyei megnőnek; utóbbi pedig
az iskola vonzerejét növeli. (Meg kell jegyezni, hogy a két iskola a közelmúlt óta összevontan
működik, és közösen vesznek részt a helyi TISZK-ben is.)
A jelek szerint ez az együttműködés igen szoros, gyakorlatilag napi szintű kapcsolatokat
eredményezett az iskolák és az érintett vállalatok között. Ennek egyik legfontosabb eleme,
hogy már a beiskolázásnál figyelembe veszik a vállalatok igényeit, azaz a különféle szakmák
tanulói létszámait a helyi vállalatok számszerű munkaerő-igényeinek megfelelően állítják
össze, és az együttműködő vállalatok rendszeresen bocsátanak szerszámokat, nyersanyagot,
már nem használt gépeket az iskolák rendelkezésére. Maguk a szakoktatók is rengeteget
járnak ezekhez a vállalatokhoz, rendszeres a gyárlátogatás már az alsóbb, 9-10., ill. 11-12évfolyamokon is.
Ez az együttműködés igen nagymértékben segíti elő a technikai újdonságok szakképzésbe
kerülését is, hiszen a diákok már eleve a vállalatok igényeinek megfelelő, többnyire a
legmodernebb technológiákat tanulják; másrészt a vállalatoknak is érdekük, hogy a tanulók
már az iskolai képzés során olyan technikákkal találkozzanak, amelyeket később
alkalmazniuk kell majd, ezért sokszor igen jutányos áron kerülnek komoly gépek is az iskolai
tanműhelybe.

III.8.3 Személyes kapcsolatok jelentősége
Meg kell jegyeznünk, hogy ez az igen olajozottan működő „csereaktus” egyáltalán nem kis
mértékben személyes kapcsolatokon nyugszik. Miskolcon és Székesfehérvárott is találtunk
olyan iskolákat, ill. vállalatokat, ahol tanulószerződéssel alkalmaznak diákokat, vagy éppen
nagyobb összegű, ill. értékű támogatásokat folyósítanak a vállalatok az iskoláknak – a
Kecskeméten látott szoros, egymás igényeire érzékenyen reagáló, ezáltal a közös érdekeknek
is megfelelő együttműködést mégsem tapasztaltunk. Kutatásunk kereteit szétfeszítette volna,
amennyiben ennek pontos okait fel kívántuk volna tárni (pl. szociometriai vizsgálatokkal),
ezért nem állíthatjuk azt, hogy ezen együttműködési formáknak előzetes feltétele lenne a
személyes kapcsolatok megléte; az akár a közös munka során is kialakulhatott.
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Ezzel szemben alighanem arról van szó, hogy Kecskeméten több vállalat és képző intézmény
vette a fáradságot, leültek megismerni egymás igényeit annak érdekében, hogy mindketten
eredményesebben folytathassák tevékenységüket. Azért is gondoljuk így, mivel Miskolcon és
Székesfehérvárott éppen egymásra panaszkodtak vállalatok és szakképző intézmények,
elsősorban a másik fél passzivitására célozva, amely akadálya a sikeres együttműködésnek.
Arra is fény derült, hogy a személyes kapcsolatok éppen ezt a fajta passzivitást
semlegesíthetik.
„Én úgy érzem sokszor, hogy elbeszélünk egymás mellett, elmondja az iskola is, hogy
milyen jó lenne, ha a cég ezt és ezt csinálná; és a cég is elmondja – és utána az iskola
sem tesz semmit, meg a vállalkozás sem tesz semmit, olyan frankón elbeszélünk egymás
mellett, nincs, aki ezt a két beszélgető partnert összehozná, egy mederbe terelné,
menedzselné, ez az igazság. Ez csak akkor megy, ha mi személyesen ismerjük egymást, ha
tudom, hogy ő is ugyanazt akarja, amit én. Másképp nem.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
Több interjúalanyunk szerint sokszor igen prózai oka van annak, hogy a két fél (vállalatok és
iskolák) nem tudnak egymás szándékairól: egyszerűen nincs kapacitásuk arra, hogy saját
működésükön kívül még mások igényeit is szem előtt tartsák. Az iskolát is, és a vállalatot is
leköti saját munkája és feladata, és a kialakult működési „hagyományokat” megbolygatná
egy teljesen új elemeket is tartalmazó együttműködés. Több interjúalanyunk is utalt arra,
miszerint a másik fél „lépésére” vár: az iskolák azt várják, hogy a vállalatok tegyenek
lépéseket feléjük; a vállalatok pedig azt hiányolják, hogy az iskolák nem keresik velük a
kapcsolatot. Az mindenesetre kijelenthető, hogy elsősorban az iskolák (területtől függetlenül)
kezdeményeznék azt – elsősorban a vállalatok gazdasági erejüknél fogva nagyobb
érdekérvényesítő képességére utalva – hogy a szakképző intézményeknek és a vállalatoknak
együttesen kellene megfogalmazniuk igényeiket, alkalmasint a szakképzés jogi környezetére
hatással lévő kamarák, ill. minisztériumok felé.

III.8.4 Tanulók fogadása
A diákok vállalati tanműhelyben történő alkalmazásának feltételeit – amint arra korábban már
utaltunk – pontos jogszabályok határozzák meg. A fogadásra való készséget nemcsak e
feltételek biztosításának képessége határozza meg, hanem még számos további tényezők is,
melyek közül a leginkább meghatározóak a következők:
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•

a vállalkozás mérete. Az a kérdés, hogy elég erős/nagy-e a vállalkozás ahhoz, hogy a
tanuló-foglalkoztatásba, az ezzel együtt járó képzésbe be tudjon fektetni, illetve a
képzés költségeinek levonását érvényesíteni tudja-e a jogszabályokban meghatározott
módon?

•

A munkaerő-fejlesztés vállalati kultúrája. A vállalkozás keretében történő képzés
hosszú történetre nyúlik vissza. E helyütt csak utalhatunk arra, hogy a kisipar és
nagyipar egymás mellett élése is több mint száz éves történettel rendelkezik. A céhes, majd a polgári korszak kisvállalatai és a XIX. sz. második felében induló
nagyvállalatoknál kialakulása után sem volt más módja a gyakorlati képzésnek, mint a
vállaltoknál folyó képzés. Lényegében minden szakmában kialakultak azok a
módszerek és eljárások, ahogyan lépésről lépésre megismertettették és elsajátíttatták
magát a szakmát. Fontos hangsúlyozni, hogy a nagy vállalati és - mai kifejezéssel
élve- mikró vállalkozásoknál folyó képzés komplex funkciót töltött be a nevelés, a
munkára való szocializáció, a szakmai – társadalmi értékek elsajátíttatása, átadása
terén. Olyan funkciók ezek, amelyek megvalósítását a rendszerváltást megelőzően a
vállalatok, kisebb vállalkozások mindvégig betöltötték és csak a rendszerváltást
követően váltak- kényszerűen- a szakiskolák és szakközépiskolák csaknem
kizárólagos feladatává. A megváltozott társadalmi környezetben vállalkozások az
iskolákban folytatott szakképzés szakmai tartalmának gyengeségeinél is fontosabb
problémának éppen a munka- szocializáció, a motiváltság, a munkaszervezetekbe
való beilleszkedés képességének gyengeségeit tartják. Ez a körülmény alapvetően
befolyásolja őket a tanulók fogadásával kapcsolatos döntéseiknél. A multinacionális
vállalatok többsége, és a vállalati-képzési kultúráját megőrző privatizált, volt
szocialista közép és nagyvállalatok vállalatok (ez ma már csak egy szűk kisebbség)
mindennek a fenti problémák ismertében éppen azért vállalnak saját tanműhelyek és
gyakorlati oktatók alkalmazásával részt a gyakorlati képzésből, hogy a képzés során
kísérletet tegyenek a tanulók szocializálására, válogathassanak végzősök közül. A
válogatásnál elsődleges szempontnak a motiváltságot, a beilleszkedés készségét
tekintik, és csak másodlagosan tartják fontosnak a szakmai felkészültséget. Vannak
azonban olyan képzési kultúrával, tradícióval rendelkező vállalatok, vállalkozások is,
amelyek e területen kifejtett erőfeszítéseik kudarcai alapján úgy döntöttek, hogy nem
vállalják tovább a képzést.
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„Nem akarnánk már ezzel foglalkozni, mert az elmúlt időszakban
évente 20-20 hegesztőt is képeztünk, de csak egy-egy volt olyan, akik itt
is akart maradni, és mi is úgy gondoltuk, hogy alkalmas erre. A
többiek azt mondták, hogy inkább külföldre mennek dolgozni…”
(székesfehérvári vállalati tanműhely szakoktatója)
„Évente csak 1-2 forgácsoló marad meg nálunk, 15-20 tanulóból. De
ha nem csinálnánk, egyáltalán nem jutnánk utánpótláshoz.”
(Székesfehérvár, gépipari nagyvállalat”)
„Képeznénk, tanulókat is vállalnánk, ha egyáltalán jelentkezne valaki.
Szükségünk lenne szerkezetlakatosokra, akik rajzot is tudnak olvasni,
és a CNC berendezéseket is tudják kezelni. De nemhogy tanulók, de 35
év alattiak sem jönnek hozzánk. Azután őket, ezeket a szakképzetlen,
vagy más szakmából jövő idősebbeket nekünk kell megtanítani. Ha
egy-egy személy jön, az legalább motivált, meg akarja tanulni.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
•

A munkaerőpiaci kínálat. A megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezők
munkaerő-kínálata elegendően szűk-e ahhoz, hogy érdemesnek tartsák a saját erőből
történő munkaerő fejlesztést. Ha hiány van a munkaerőpiacon, akkor jóval nagyobb a
készség, sőt sokszor kényszerítő erővel bír arra, hogy tanulók vagy gyakornokok
fogadásával – tanításával – „munkaerő-beszerzési előnyhöz jusson” versenytársaival
szemben.

•

A termelésbe vonás lehetősége. Ugyan jogszabályok határozzák meg a tanulók
munkahelyi gyakorlati képzésének tartalmát, menetét, mégis sok kisebb, és olykor
nagyvállalkozást is vonz az a lehetőség, hogy a tanulókat bevonhatja a termelés, vagy
szolgáltatás megvalósításába. Ugyanakkor a munkába vonást az alkalmazott
technológia, illetve a szakmai felkészültség elsajátításának módja is korlátozhatja.

„Nem, nem foglalkoztattak és nem is szándékoznak foglalkoztatni sem
tanulót sem gyakornokot. Egyszer volt ilyen megkeresés a rokonságból,
de elutasítottam a kérést. Nem megfelelő ehhez a cégünk, túl kicsi, nem
tudna ki foglalkozni a gyakornokkal. Emellett annyira változatos és
gyorsan változó a munka, amit végezünk., hogy a tanuló nem tudna
bekapcsolódni, csak nézni maximum, ennek pedig nem sok értelme lenne.
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Változatos munkát végzünk. nem diákoknak való, ráadásul veszélyes
munkafolyamatokat látunk, de anyagilag sem bírnánk az ezzel együtt
járó terheket.
(miskolci vállalat ügyvezetője)

„Az ösztöndíjat visszakapom, a ruhát visszakapom, annyit meg azért
tudnak termelgetni, hogy a 2e Ft-ot viszonylag kitermelik. Ha meg azt
nézzük, hogy lefoglal engem, lefoglalja a kollégát, nyilván el kell
magyarázni, mert most is meg van a kollégáknak mondva, hogy ők nem
csicskának vannak itt. Tehát tudni kell elsősorban, hogy ha olyan a
feladat, akkor inkább a tanulók söprögessenek, viszont, ha te egy profi
villanyszerelő vagy és veled fogott bele egy vezetékhúzásba és mondjuk a
Józsi bácsi meg épp abbahagyott egy vésést, akkor takarítson a Józsi
bácsi, tehát nem vesszük ki a dolgot a kezéből, mert avval se jobb. Ha
nagyon fontos, akkor az a villanyszerelő úgyis átlátja a vezeték… akkor
takarítson ő. De nem azért vannak, hogy rugdossuk őket, nekik ugyanúgy
csinálni kell folyamatosan. Majd összetakarít valaki, aki befejezett egy
adott feladatot. De úgy gondolom, hogy ha erre is egyenlőre, akkor is
kitermelik és az nagy segítség, hogy tudunk visszaigényelni utánuk. Úgy
gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a motivációja, hogy a vállalkozók
tanulókat foglalkoztassanak. Nem ez a motiváció. Emellett még senki
nem akar velük foglalkozni. Inkább úgy gondolom, hogy a vállalkozók
nem érnek ezzel rá foglalkozni.”
(kecskeméti vállalat szakoktatója)

Tapasztalatunk szerint elsősorban a magyar tulajdonú, ill. külföldi tulajdonú, de
magyarországi leányvállalattal rendelkező, közepes-, vagy nagyobb méretű vállalatok
törekszenek arra, hogy saját tanműhelyt hozzanak létre. A multinacionális nagyvállalatok
egy részének is vannak ilyen ambíciói, sokkal dominánsabb azonban részükről az, hogy a
betanított munkát részesítik előnyben, ill. hogy készen veszik meg a munkaerőpiacról a
dolgozókat. A mikro- és kisvállalkozásoknak pedig legtöbb esetben kisebb gondjuk is
nagyobb annál, minthogy megengedhessék maguknak azt, hogy meglévő szűkös
kapacitásaikat további tevékenységgel (diák betanítása) terheljék le. Ezen a ponton azonban
érdemes felhívni a figyelmet egy rendkívül lényeges jelenségre. A mikro- és kisvállalkozások
egyáltalán nem kis része eleve nem felel meg azoknak a szakmai és jogi kritériumoknak,
amelyek a tanulószerződés előfeltételei (pl. amiatt, mert nincs olyan, a kamara által elfogadott
végzettségű dolgozó az adott cégben, aki a gyakorlati oktatás vezetője lenne). Egy másik
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részük az általuk folytatott tevékenység, ill. az annak során alkalmazott technikák miatt esik
ki ebből a körből (pl. azért, mert olyan gépekkel dolgoznak, amelyek nem képezik részét a
központi programnak). És nem utolsósorban ott van az idő-tényező, azaz ezen
kisvállalkozások egy nem elhanyagolható hányadának egyszerűen nem jutna energiája arra,
hogy egy tanulóval foglalkozzanak.
Ugyanakkor – megfigyeléseink szerint – éppen ők, tehát a kisvállalkozások azok, akiknek a
leginkább határozott elképzelésük van arról, hogy milyen tudással rendelkező pályakezdőt
szeretnének alkalmazni. Ugyanis míg a nagyobb vállalatoktól legtöbbször azt halljuk azzal
kapcsolatban, hogy milyen kvalitásokkal rendelkező fiatalokat szeretnének látni, hogy
legyenek birtokában a szakma alapvető ismeretének (pl. gépipari szakmákban: mérés, eszközismeret, műszakirajz-olvasás, térlátás, stb.), legyenek kellően motiváltak – a többit pedig majd
ők megtanítják. Ezzel szemben a mikro- és kisvállalkozásoknak lényegesen „konkrétabb”
elképzeléseik vannak (pl. egy adott géptípus, vagy szerszám ismerete), és általában véve is
inkább szükségük van a „kész” szakemberekre, akik lényegében azonnal alkalmazhatók.
Tapasztalataink szerint a tanulókkal, ill. pályakezdőkkel kapcsolatos elvárások eme
különbségei (azaz tehát, hogy a kisebb vállalatok inkább igénylik a hagyományos értelemben
vett kész szakembereket, a nagyobbak pedig akkor sem esnek kétségbe, ha betanított
munkásokat kell alkalmazniuk) valamennyi általunk vizsgált térségben egyformán
megfigyelhetők.

III.9 A VÁLLALATOK ELVÁRÁSAI A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKKEL
SZEMBEN
Folytatva az előbbi gondolatmenetet, elmondható tehát, hogy a kisebb méretű vállalatok
legtöbbször nagyon markáns elvárásokat fogalmaznak meg a szakképző intézményekkel
szemben, míg a nagyméretű cégek a biztos alaptudásokkal rendelkező szakemberek
kibocsátását várják. Ez a kettős elvárás természetesen az iskolákat állítja a legnehezebb
feladat elé, hiszen ők nemigen mérlegelhetnek a tekintetben, hogy kis- vagy nagyvállalatok
számára kívánnak szakembereket képezni.
„A kisvállalkozások univerzális, komplex tudással rendelkező szakembereket
akarnak. Ezt mi próbáljuk úgy teljesíteni, hogy növeljük az óraszámokat, és
igyekszünk a gyerekeknek minél több dolgot legalább megtanítani. Ezzel szemben
egy nagyvállalat nem mindig akar ilyen szakembert. Mi meg nézünk, hogy akkor
hogyan ellensúlyozzunk a kettő között. Nehéz, nagyon nehéz. Összességében
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elmondható, hogy a kisvállalkozások igényeit sokkal nehezebben tudjuk
kielégíteni.”
(budapesti szakiskola igazgatója)
De sok esetben még a nagyvállalatok is további nehézségek elé állíthatják az iskolákat.
„A nagyvállalatokkal meg az a baj, hogy HR-eseik nem ismerik pl. a gépgyártástechnológiai technikus-képzés tartalmát, és be se hívják a gyerekeinket
állásinterjúra, mert azt hiszik, hogy nem tud hegeszteni. Emiatt rengeteg
pluszbizonyítványt adunk a gyerekeknek, amiknek csak a vizsgadíját kell kifizetniük,
és bizonyíthatják, hogy tudunk hegeszteni.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
Tapasztalataink szerint amennyiben nincsen közvetlen kapcsolat vállalat és iskola között,
akkor valamilyen közvetítő mechanizmuson keresztül futhatnak be az igények a szakképző
intézménybe, vagy fenntartójához. A legtipikusabb ilyen „közvetítő” a kamara.
„A cégek mindig meghatározzák a kamarán keresztül az igényüket. Már hallottam
olyat – de nem itt az iskolánkban – hogy egy cég kimondottan meghatározta, hogy
mire van szüksége, és hogy ezt tanulják a tanulók.”
(miskolci szakközépiskola igazgatója)
Kecskeméten arra is találtunk példát, ahol a vállalatok a lehető legközvetlenebb módon
fejezték ki igényeiket az érintett szakképző intézmények felé; s ezek az igények találkoztak
nemcsak az iskolák, hanem a fenntartó elképzeléseivel és lehetőségeivel is.
„Tavaly indult egy kezdeményezés, és mi csatlakoztunk hozzá, az egyik cég
felvetette, hogy szükség lenne gép-gyártósori szerelő képzésre, mert ők valamit
szalagmunkában szeretnének megcsinálni. Ehhez több cég is csatlakozott, írtak egy
levelet az iskolának, fenntartónak. Most engedélyt kaptunk, hogy indíthassunk egy
gépész szakközépiskolai osztályt, eddig nem volt ilyen., illetve egy gépgyártástechnológus képzést. Ezzel a vállalati igényekre válaszoltunk. Ebbe az is
belesegített, hogy Kecskemét Mercedes lázban ég.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
Látható tehát, hogy az intézmények érzékelik a munkaerőpiac elvárásait. Nem kérdéses,
hogy ezek az elvárások nagyon sok esetben irányulnak, hogy egy vállalat, technológiájának
kisebb-nagyobb változása után olyan szakembereket foglalkoztasson, akik képesek e
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megváltozott technológiát alkalmazni és üzemeltetni. Az is jóformán magától értetődő, hogy
ezek a magváltozott technológiai feltételek legtöbb esetben valamiféle technikai újdonságnak
köszönhetőek, amelyet a szóban forgó vállalat napi tevékenységébe akarja bevezetni.

III.9.1 Vállalati igények a technológiai újdonságok szakképzésbe kerülésének
szempontjából
Korábban már láttuk, hogy a szakképző intézményeknek sok esetben nehézséget okoz, hogy a
lehető leggyorsabban lépést tartsanak a vállalatok diktálta igényekkel, és számtalan
akadályozó tényező állja útját annak, hogy az új technológiák bekerüljenek a szakképzésbe.
Az egyik ilyen legfontosabb gátló tényező (a korábbi fejezetekben említett anyagi, tárgyi és
humán kapacitások elégtelenségén kívül) az idő. Nagyon sok iskola panaszkodott ugyanis
arra, hogy a vállalatok igényei olyan gyors reagálást kívánnának, ami rendkívül sok
nehézséget okoz. Egy-egy új ráépülés, vagy egyenesen szakma oktatásának bevezetése az
iskola számára rengeteg energiát igényel, amit nem lehet egyik napról a másikra megtenni.
„Mindig a 24. órában kopogtatnak nálunk, amikor egy adott technológiát hoztak
vagy vettek valamiről, és arra kéne kiképezni, és akkor próbálják kérni az iskola
segítségét, de akkor sem azt, hogy a tanulót, hanem hogy a felnőttet képezzük át
akkor, tehát az ő felnőtt dolgozóját akarja beültetni az iskolába, hogy képezzük át
arra a technikára. A fiataloknál azt mondom, hogy az iskola tehetetlenségénél fogva
4-5 évig az iskolapadban ül, na most egy multi 4-5 évet nem tud várni, azonnal
kellene – ilyen gyorsan váltani nem tudunk, mindig kullogunk utána és ebben sosem
volt közöttünk egyezség, mindig eltérések, mindig anomáliák voltak.”
(kecskeméti szakközépiskola igazgatója)
Több iskola részéről is felmerült az az igény, hogy az iparban bekövetkező változásokról, és
különösen ennek szakképzést érintő következményeiről a kamaráknak kellene informálniuk
az iskolákat – mindenekelőtt azért, hogy a szakképző intézmények ne kerüljenek
folyamatosan ilyesféle időzavarba.
„Olyan szakmákat, tematikákat kellene csinálni, ami az iparban jelen van. Át kellene
variálni a létszámokat. Fel kéne venni, hogy az iparban miből mennyire van szükség.
Az iskola és az iparkamarák kommunikációján kellene javítani. Az iparkamaráknak
kellene ezt összefogni, felmérni, hogy mire van szükség, évente legalább egy
kérdőívvel. Ezeket összesíteni, és jelezni az Oktatási Minisztérium felé, hogy
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régiónként mire van szükség. Ha jön egy gyár, és leteszik az alapkövet, akkor a
képzés is induljon meg ennek megfelelően, ne a gyárnak kelljen rohangálni a
munkaerő után, hanem a másik oldal is gondolkozzon el. Az iparszerkezet
átalakítását és az oktatást az iparkamaráknak kellene jobban kézbe fogni.
Iparfejlesztés: minden beruházásról informálni kellene a képzőintézményeket is, hogy
időben tudjanak reagálni, és eszerint alakítani a képzést. Ne legyen titok, hogy hol
milyen beruházás készülődik.”
(kecskeméti nagyvállalat művezetője)
Természetesen egészen más az a helyzet, amikor a szakképző intézmény idejében
informálódik a jelen és a jövő kurrens technikáiról, és nem éri váratlanul, hogy a
környezetében tevékenykedő vállalatok valamilyen új igénnyel állnak elő. Kecskeméten
például az általunk vizsgált iskolákkal szorosan együttműködő vállalatok ügyelnek arra,
hogy a szakképző intézmény minél korábban megismerje terveiket, értelemszerűen az
alkalmazott technológiával kapcsolatosan is.
„Erre a legfőbb eszköz az üzemlátogatás. Odamegyünk, visszük a gyerekeket is,
és látjuk, hogy mivel dolgoznak. Ezenkívül mindig szólnak nekünk, ha valami
új gép jött hozzájuk, megnézzük azt is. Tudunk egymásról.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)

„Támogatja az iskolát a vállalat anyagi eszközökkel, vagy esetleg azt mondom,
hogy gépi eszközökkel is, lehetőségünk van arra, hogy ha valamilyen modern
berendezés megjelent, akkor át lehet menni, meg lehet tekinteni, meg lehet nézni
őket.”
(kecskeméti szakiskola szakoktatója)
Még közvetlenebb kapcsolatot jelenthet az a tény, hogy sok szakoktató maga is aktív
vállalkozó, ilyenformán nagy valószínűséggel közvetlen információkkal rendelkezik a szakma
újdonságairól. Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ez a gyakorlat interjúalanyaink
szerint – térségtől függetlenül – visszaszorulóban van, ugyanis egyre nehezebb egymás
mellett folytatni e két tevékenységet. Oka ennek egyfelől, hogy az iparból nagyon kevés
szakember megy a szakképzésbe oktatónak (mindenekelőtt a nagyon alacsony fizetések
miatt), másfelől pedig hátráltató tényező az is, hogy a két műszakban való termelés mellett
nehéz az oktatásra időt találni.
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Mindenképpen említést érdemel az a tény, hogy sok esetben a kereskedő, forgalmazó cégek is
rengeteget segíthetnek abban, hogy egy szakképző intézmény oktatói és diákjai
találkozzanak a legújabb technikákkal. Erre az egyik székesfehérvári iskolában nagyon jó
példát találtunk.
„Volt egy új kapcsoló, amit a gyártó és forgalmazó be akart mutatni a környék
vállalkozóinak. Én azt mondtam, hogy vállalkozunk erre, ne csak egy sima bemutató
legyen, hanem nyerjünk ezen az ügyön többen is. A kereskedő hozta az anyagot, már
itt volt a szerszám a gyártó támogatásaként, a gyerekek három napig készültek a
bemutatóra, megtanulták a kapcsoló és a vezetékek szerelését, a szerszámok
használatát, mi kerestünk egy épülő házat, hogy legyen tétje is a dolognak. Az építő is
jól járt, mert 50%-os áron kapta az anyagot, és megcsináltuk a kábelezést meg a
kapcsolókat. Nem mellékesen a gyerekek is nagyon élvezték.”
(székesfehérvári szakiskola szakoktatója)

III.10
A
PÁLYAKEZDŐKKEL
SZEMBENI
MUNKAERŐPIACI
ELVÁRÁSOK,
A
PÁLYAKEZDŐK
BEVÁLÁSA
A
VIZSGÁLT
TÉRSÉGEKBEN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN
Jelen fejezet célja, hogy a pályakezdőkkel készített interjúk segítségével megmutassuk azokat
az elvárásokat, kihívásokat, amiknek napjainkban a munkaerőpiacra frissen kilépő,
szakiskolai vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkező fiataloknak meg kell felelniük.
Igyekeztünk feltárni azokat az elvárásokat, amelyeket a foglalkoztatók támasztanak
követelményként, vagy éppen kívánságként egy pályakezdő munkaerő iránt. Úgy véljük, a
kép nem lehetne teljes akkor, ha nem mutatnánk be ezen elvárások inverzét, azaz maguknak a
vállalatoknak a szemszögét, ezért e fejezetben helyet kapnak a vállalkozókkal készült
interjúkból leszűrt információk is.
Célunk tehát, hogy bemutassuk a vállalati környezet gondolatait, attitűdjeit és motiváló
tényezőit egy új belépő, pályakezdő alkalmazottal kapcsolatos elvárásokat illetően; valamint
hogy a pályakezdőkkel, ill. vállalatokkal készített interjúk segítségével életszerű
kontextusban is rávilágítsunk e kérdés összefüggéseire. Az elkészített interjúk során az
alábbi témaköröket vizsgáltuk meg közelebbről:
•

A pályakezdők által betöltött munkakörök során felmerülő elvárások, feladatok;
szakmai és személyes kompetenciák.

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

286

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Kutatásunk során nemcsak az egyes szakmákhoz kapcsolódó konkrét szakmai
elemek feltárása volt a cél, hanem olyan kompetenciáknak a feltérképezése és
tartalmuknak a megismerése, amelyek képessé teszik a potenciális
munkavállalók/pályakezdők beilleszkedését az adott munkakörökbe, vállalati
kultúrákba. A kompetenciákat tehát alapvetően kompetencia-készségként
értelmeztük és szakmacsoportonként három gyűjtőhalmazát vizsgáltuk: a
személyes kompetenciákat, a társas kompetenciákat és a módszerkompetenciákat.
•

Betanítás, munkaszervezetbe történő beillesztés.
A pályakezdő szakemberek bevezetése a munkaszervezetbe. Ebben a témakörben
kerül kifejtésre, hogy a vállalatok hogyan teszik alkalmassá a pályakezdőket a
munkavégzésre, és milyen munkafolyamatokat végeztetnek velük.

•

Az alkalmazás feltételeinek és körülményeinek a megítélése, a munkahelyi
elégedettség.
Fontosnak tartottuk, hogy megtudjuk, a pályakezdők hogyan helyezik el magukat a
munka világában, hogy érzik magukat munkahelyükön, milyen elvárásaik vannak
szakmájukkal, konkrét feladataikkal, ill. foglalkoztatójukkal szemben.

•

A pályakezdők értékelése a képzés hatékonyságáról, a munkahelyi „beválás”
kérdései – mindenekelőtt az eddig megszerzett munkaerőpiaci tapasztalatok
fényében.
Itt mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy az első munkatapasztalatok
tükrében hogyan értékelik a pályakezdők azt a képzési rendszert, amiben részt
vettek. Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy mindezt miként látják a
foglalkoztatók, és hogyan értékelik új, pályakezdő dolgozóik felkészültségét.

A következőkben tehát ezen szempontrendszer szerint igyekszünk körüljárni a pályakezdő
szakmunkások, ill. technikusok munkaerőpiaci helyzetét, kilátásaikat, korábbi a szakképzéssel
kapcsolatos tapasztalataikat, és a tőlük elvárt kompetenciákat.

III.10.1 A pályakezdő szakemberektől elvárt kompetenciák, a szakmai kompetenciák
típusai
Munkánk során fém- és gépipari-, épületgépészeti-, elektronikai és műszeripari-,
szakmák/munkakörök kerültek vizsgálatra. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a
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gyakorlati életben az egyes szakmák szakmacsoportonkénti átjárása rendkívül nagy, így
ugyanabban a szakmában jelentős eltérések lehetnek a pályakezdők munkaköreit, ill. a
velük szemben támasztott elvárásokat illetően; attól függően, hogy az adott cég milyen
tevékenységet folytat. Emiatt – mint azt már jeleztünk – nem szakmai elemeket kerestünk az
egyes szakmákban/munkakörökben, hanem olyan alapkompetenciákat, amelyek
elvárásként jelentkeznek a pályakezdő munkatársakkal szemben.
Ennek egyik legfontosabb oka az, hogy amennyiben az általunk vizsgált összes szakmában
felmerülő szakmai kompetenciákat szeretnénk bemutatni, az szétfeszítené e tanulmány
kereteit. Annál is inkább, mivel a komoly területi eltérések, a vállalatok profilja és
alkalmazott technológiai színvonala tovább differenciálja ezt a képet. Ha lehet, akkor még
ennél is nyomósabb érv azonban az, hogy az általunk megkérdezett vállalati szakemberek, a
foglalkoztatók szinte kivétel nélkül arról számoltak be nekünk a munkavállalókkal szembeni
elvárásokkal kapcsolatban, hogy ők mindenekelőtt nem azt várják egy pályakezdőtől, hogy
szakmája valamennyi eljárását pontosan ismerje, és képes legyen alkalmazni; hanem a
legfontosabb szempont az, hogy a fiatal új belépő rendelkezzen olyan képességekkel,
amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a munkavégzés során tökéletesen megtanulja a
szakmáját. Azaz tehát olyan képességek meglétét várják el, amelyek legalábbis valószínűsítik,
hogy a pályakezdő képes lesz a folyamatos tanulásra, az önálló munkavégzésre, az elemző
gondolkodásra, saját tapasztalatainak további felhasználására, stb. Mindezekhez pedig olyan
képességeknek is társulniuk kell, mint pl. a térlátás, kézügyesség, stb. A következőkben tehát
ennek szentelünk nagyobb figyelmet.
Amikor az interjúk során a pályakezdőktől, ill. a vállalkozóktól a munkavégzés során
felmerülő, és követelményként megjelenő kompetenciákról érdeklődtünk, igen
figyelemreméltó felfedezést tettünk. Az vált világossá, hogy mind a gépipari, mind az
elektronikai szakmákban igen gyakran kerültek elő bizonyos készségek és tudáselemek.
Emiatt első interjús tapasztalatainkból kiindulva a későbbi interjúknál már célzottan
igyekeztünk feltárni ezen kompetenciákkal kapcsolatos valamennyi fontos információt. Az
alábbiakban az így begyűjtött tapasztalatainkat tematikusan, az interjúalanyaink által
említett és fontosnak tartott kompetenciákat felsorolva mutatjuk be.
Mindenekelőtt azonban érdemesnek tartjuk, ha közelebbről is meghatározzuk a kompetencia
fogalmát. Kompetencia alatt a "(…) képzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek,
képességeinek magatartási, viselkedési jegyeinek összességét értjük, amely által a személy
képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére." (2001. évi CI. törvény, 29 §
10.). Mint arra utaltunk, az egyes szakmacsoportok közötti nagyfokú átjárhatóság miatt
kivitelezhetetlen lett volna az egyes szakmák/munkakörök konkrét szakmai elemeinek a
feltérképezése. Célunk így nem más volt, minthogy megtudjuk, a gyakorlatban melyek azok
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a készségek, képességek, személyiségjegyek, amelyek elégséges feltételt jelentenek a
pályakezdő szakemberek számára ahhoz, hogy megtanult szakismereteiket felhasználják,
fejlesszék, és ezáltal képesek legyenek sikeresen, hosszú távon elhelyezkedni a
munkaerőpiacon.
A továbbiakban ágazatonként és azon belül szakmai-munkakörönként fogjuk bemutatni a
szükséges kompetenciákat, amelyeket személyes-, társas-, és módszerkompetenciákra
osztottunk. „A személyes kompetenciák azok az adottságok és személyiségjellemzők,
amelyek meghatározzák és befolyásoljak az egyén teljesítményét, hatékonyságát a
munkavégzés során. Fontosabb személyes kompetenciák: felelősségtudat, kitartás, precizitás,
pontosság, önállóság, önfegyelem, stressztűrő-képesség, terhelhetőség, szorgalom, önfejlődés,
elkötelezettség. A társas kompetenciák olyan személyes tulajdonságok, készségek és
képességek, amelyek jellemzően társas helyzetben nyilvánulnak meg. Fontosabb társas
kompetenciák: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, csoportmunkára való alkalmasság,
udvariasság, kezdeményezőkészség, határozottság, empátia, tolerancia, motiválhatóság,
segítőkészség, irányíthatóság. Szorosan ide kapcsolódnak a módszerkompetenciák, amelyek a
jellemző cselekvési módok rutinját jelentik (amelyekkel a megszerzett szakmai ismereteket,
tudást
jól megválasztott módszerekkel
alkalmazzuk).
Ilyenek:
gondolkodás,
problémamegoldás, munkastílus.” (Balassa Ildikó, A személyes és társas kompetenciák
fejlesztésnek, mérésének és értékelésnek lehetőségei, 2006).
Szólnunk kell arról, hogy a vállalati-technikai környezet igen nagymértékben van befolyással
arra, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek milyen elvárásokat fogalmaznak meg
munkavállalóik felé. Tapasztalataink szerint a kis- és középvállalkozások komplex szakmai
tudást igényelnek, erre nevelik ki a munkavállalókat – tudásban, készségekben és
képességekben tehát erre kell felkészülniük a pályakezdő munkatársaknak is. Általában a
kisebb KKV vállalkozások – a közép- és nagyvállalatokkal szemben – sokkal inkább
megkövetelik a pályakezdő munkatársaktól azokat a kompetenciákat – készségeket,
képességeket, viselkedési
jegyeket – amelyek képessé teszik az újonnan belépőket arra, hogy rövid időn belül komplex
szaktudású, hatékony munkaerővé váljanak. Így sokszor a mikro- és kisvállalkozások
körében általában nincsenek jól elhatárolható munkakörök, tehát adott esetben egy
szerkezetlakatos éppen úgy dolgozik csőhálózat szerelőként, mint egy csőhálózat szerelő
szerkezetlakatosként.
A szakmai munkakörök bemutatását az adott szakma/munkakör rövid, általános
ismertetésével kezdjük, majd személyes-, társas-, és módszerkompetenciák szerinti bontásban
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felsoroljuk és – ahol van arra lehetőség – idézetekben bemutatjuk a vállalkozók által
meghatározott kompetencia-elemeket.

III.10.2 Személyes kompetenciák

•

Pontosság
Interjúalanyaink szerint egy pályakezdő munkatárssal szembeni legfontosabb
elvárás, hogy a különféle tevékenységeket előírásszerűen kivitelezze,
végrehajtsa és lebonyolítsa a vezető mesterember utasításainak megfelelően.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a pályakezdő kollegának nem szabad
hibáznia, mindent precízen kell végrehajtania, de fontos, hogy a felettes
rendelkezéseit ne ’tessék-lássék’ módon végezze el, hanem pontosan, az
utasításoknak megfelelően.
„Hamar világossá tették, hogy a pontosság a legfontosabb. Hagytak időt, azt
mondták, nem az a lényeg, hogy meglegyek vele két óra alatt, hanem hogy
elkészüljön, hogy jól elkészüljön. Ez számított, nem az idő.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
A pontosság elvárása egyrészt a munkavégzésre, másrészt a munkához való
hozzáállásra is vonatkozik, illetve több alkalommal említették az időben
értelmezett pontosságot is. Utóbbi rendkívül fontos egy pályakezdő
szakemberről kialakuló első benyomás szempontjából, mert a megjelenés
pontossága (késés nélküli érkezés a munkavégzés helyszínére) és a reális
határidők betartása a legelső szempontok közé tartozik, amelyek alapján
megítélik az új munkavállalót.

•

Önállóság
Önállóság alatt általában – a munka világában – azt szokták érteni, hogy a
munkavállaló a munkavégzéséhez nem szorul mások irányítására, rendszeres
segítségére. Sok olyan munkakör létezik – műszaki területen főként a közép- és
nagyvállalatok területén – amelyek olyannyira lehatároltak és pontosan
definiált lépésekből állnak, hogy a feladatkör ellátása többszöri és komolyabb
irányítás nélkül is ellátható – a munkanapok és a munkavégzés így
rutinszerűvé válik. Utóbbi munkakörökben a cégek általában komoly
önállóságot várnak el az alkalmazottaktól. A mikro- és kisvállalkozások
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területén – mint jeleztük – a munkakörök és a napi feladatok nem ennyire
egyértelműek, a napi munkavégzésben nem ’automatizált’ a tevékenységek
sora, erre többnyire nincsen lehetőség. Az interjúalanyok az önállóságot fontos
tényezőnek tartották, de általában reálisan látták, hogy egy pályakezdőtől a
teljes önállság inkorrekt elvárás lenne.
„Egy év is lehet, míg az új munkavállaló önállóvá válik. Utána sem baj, ha
kérdezget a pályakezdő.”
(székesfehérvári vállalat üzemvezetője)
„Az ismereteket kell tudni, de egy pályakezdőtől nem elvárás, hogy rögtön
tudja, most éppen mit kellene alkalmaznia, mi volna a helyénvaló. Ott van a
főnöke, majd ő megmondja neki, majd később, fél, egy év múlva már tudni fogja,
hogy mely munkafolyamatokat kell alkalmaznia.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
A részleges önállóság azonban elvárás. A pályakezdő munkavállalónak nem
kell professzionális módon tudnia, hogy egy adott munka milyen
munkafázisokból és módszerekből fog összeállni, nem kell tudnia, hogy egy
komplexebb szakmai módszert, hogyan lehet jól kivitelezni (ezt a munka
világában tanulják meg), de a kiadott utasításokat, a munkavégzés egyszerűbb
elemeit (amelyre az iskola felkészít) a pályakezdőknek is el kellene tudniuk
látni. A részleges önállóság alapja tehát a szakmai ’alapműveltség’ megléte.
„Az alapokat kell tudni, amire lehet építeni, rajzolni, a rajzolvasási készség
nagyon fontos. Gépismeret, anyagismeret. Ma már én is ezt mondom, mivel én
is sokszor tanítok be fiatalokat, hogyha ezek megvannak, akkor az már fél
siker.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
A részleges önállóság tehát a munkafolyamat egyszerűbb, alaptudásokat igénylő
elemeinek önálló elvégzését jelenti.
Az interjúalanyok véleménye szerint a részleges önállóságtól a teljes
önállóságig általában fél- vagy egy év alatt jutnak el a pályakezdők, annak
függvényében, hogy ki mennyire tehetséges és/vagy birtokolja a szükséges
(alap)tudásokat, kompetenciákat.
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•

Döntésképesség
Dönteni rendszerint kérdéses helyzetekben szükséges. Dönteni az tud felelősen,
aki tisztában van a megoldási lehetőségekkel, így döntő határozatot képes hozni
egy adott probléma kapcsán. Tapasztalataink szerint a foglalkoztatók nem
várják el a pályakezdőktől, hogy a döntésképesség teljes birtokában legyenek,
de az életrevaló döntésképességet igenis fontosnak tartják. A pályakezdőktől
tehát talpraesettséget várnak el és tekintetbe veszik, hogy a pályakezdőnek
nincsen elég tapasztalata, így nem tud mire alapozva felelős döntéseket hozni
komolyabb kérdésekben. Cizelláltabban kifejezve azonban azt kell mondanunk,
hogy az alapkompetenciák esetében mutatkozó döntésképtelenség inkompetens
pályakezdő látszatát keltheti. A döntésképesség tehát az alaptudások, alap
szakmai fogások esetében nélkülözhetetlen kompetencia, nagyobb komplikáció,
felelősségteljesebb határozat esetében azonban nem elvárás, épp ellenkezőleg: a
felettes munkakörébe tartozó elem. Utóbbiból következik, hogy egy
pályakezdőnek azt is tudnia kell, mi az, amiről dönthet és mi az, amiről nem –
ez általában egy gyenge pontja, konfliktusforrása lehet a pályakezdők
munkaszervezetbe történő beilleszkedésének, mert a mikro- és
kisvállalkozásoknál kiforratlan (látens) szervezeti kultúra nem tisztázza
alaposan a munkavégzés szabályait, így a különböző szintű és mértékű
helyzetekben hozandó döntésekről való jogosultságot/jogosulatlanságot sem.

•

Felelősségtudat
A felelősségtudat tudatosodott felelősségérzés, olyan erkölcsi érzelem,
amelynek rendkívül fontos szerepe van a munkavállaló cselekedeteinek
irányításában. Ha egy szakemberben nincsen meg a felelősségtudat, akkor nem
érez felelősséget az elvégzett munkájáért, amely kihat a munkavégzés
minőségére is. Az interjúalanyok valamennyien fontosnak tartották a
felelősségtudatot és ezt olyan kompetencia-elemként értékelték, amellyel már
rendelkeznie kell a pályakezdő munkatársnak, mert a felelősségtudat egy
általános erkölcsi kötelezettség, amellyel a munkavállaló nem a munkahelyén
találkozik először.
„Ha valamit elvégzek, és valami feladatot kapok, akkor azt tisztességgelbecsülettel teljesítem. Az a mentalitás nem megy, hogyha ha selejt van, az nem
baj.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
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„Munkarend van. Az első héten már pontosan tudtam, hogy melyik szerszámnak
hol a helye, mit hol keressek. Nem lehet csak úgy széthagyni a dolgokat.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
„Az elején vicces volt, mert amikor futott a program, és lett volna egy kis időm,
akkor elővettem az újságot és olvastam, vagy csak dumálgattunk. És akkor jött a
művezető, hogy most éppen több ezer forintot dobunk ki az ablakon. Azért, mert
ha most előkészülnék a következő programra, vagy előkészíteném a
szerszámokat, akkor sokkal előrébb lennénk. Én is, meg a cég is. Nálam ez is a
pontosságot jelenti. Nincs üresjárat.”
(székesfehérvári vállalat pályakezdője)
A megkérdezett munkáltatók a munkaköri felelősség területén megkövetelik,
hogy az elvégzendő munkát a munkavállaló mindig a legjobb tudása szerint
lássa el és mindig vegye figyelembe a számot adás kötelezettségét. A
pályakezdő feladata tehát, hogy megfontoltan, előrelátó magatartással el tudja
dönteni, mely munkákat, utasításokat tud részben vagy egészben felelősen
elvállalni. A pályakezdőt némileg tehermentesíti a nagyobb felelősség alól,
hogy elsősorban a felettese irányába tartozik felelősséggel, aki a pályakezdőt
állandó kontroll alatt tartja (pedig ez többnyire nem költséghatékony megoldás a
cég számára). Ha azonban a kezdő munkavállaló be akar illeszkedni a
szervezetbe, akkor előbb-utóbb teljes körű felelősséget kell vállalnia az
elvégzett munkákért, ezzel tehermentesítve a „betanítóját” a végrehajtott
munkák állandó felülvizsgálata alól. A különböző munkakörök természetesen
egymástól eltérő felelősséget igényelnek, bár nem létezik olyan munka, ahol ne
lenne szerepe a felelősségnek. Egy lakatos például munkája során gyakran olyan
tevékenységeket lát el, amelyek eredményeként magas biztonsági előírású
gyártmányok jönnek létre (például állványok, acélszerkezetek). Ha a szakember
a munkáját könnyelműen, megbízhatatlan módon – tehát felelőtlenül – végezte,
akkor azzal mások életét veszélyezteti. A munkaképes felelősségtudat az egyik
legfontosabb és legszükségesebb kompetencia-elem a sikeres munkaerőpiaci
beilleszkedéshez.

•

Szabálykövetés
A szabálykövetés igazodást jelent olyan irányelvekhez, rendelkezésekhez,
amelyek megszabják a cselekvést, illetve annak módját. A megkérdezettek
fontosnak vagy nagyon lényegesnek tartották ezt a kompetencia-elemet. Az
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interjúalanyok általában kétféleképpen értelmezték a szabálykövetést: egyrészt
(1.) a szakmai szabályok követésében-, másrészt (2.) a szervezetben uralkodó
irányelvekhez (például a felettes utasításának a követése) kapcsolódóan
definiálták a kérdéses kompetencia-elemet.
„(…) a szakmai szabályok követése fontos – hogy működjön, amit csinál. Egy
másik oldalról közelítve a szabálykövetést: fontos, hogy a pályakezdő kövesse a
felettese utasításait, de nem kritika nélkül, tehát a főnök is ember, tévedhet, és
ha ezt észreveszi a munkatárs, akkor szóljon, sőt ha van építő jellegű kritikája és
azt elő tudja adni megfelelő stílusban, hangnemben, akkor az nagyon hasznos
tud lenni.”
(kecskeméti középvállalat művezetője)
A fenti idézetből jól kiolvasható, hogy a szabálykövetés nem feltétlenül jelent
ellentmondást nem tűrő utasítás-végrehajtást. Azokban a munkakörökben,
amelyekben automatikus tevékenységek jelentik a napi munkavégzést,
valószínűleg kevésbé merülhetnek fel olyan helyzetek, amikor az általános
szabálykövetés nem vezet el a kívánt célhoz. Az egyedi igénykiszolgálásban
(például egyedi gyártásban) azonban nagyobb eséllyel találhatóak a bejáratott
szabályokon túlmutató – a cél elérését inkább biztosító – jobb, hatékonyabb
irányelvek, ezért a megszokott szabályokat olykor kívánatosabb felülírni,
kritikával illetni. Ha a felülvizsgálatot indokolt esetben nem teszi meg a kezdő
munkatárs kollegája, akkor elvileg a pályakezdő szakembernek ’kötelessége’
felhívni erre a figyelmet. Emiatt rendkívül fontos, hogy egy pályakezdő
munkavállaló a kezdettől reflektív viszonyt alakítson ki munkahelyi
környezetével.
•

Térlátás, térbeli tájékozódás
Térlátás alatt a tér három dimenzióját érzékelő látást értünk. E kompetenciaelem többnyire általános elvárásként jelentkezik a műszaki szakterületeken.
A nézeti rajzok egymásra épülésének megértése, a térlátás kialakítása elvileg a
képző intézmények feladata. A készség elsajátítására ma már rendelkezésre
állnak olyan műszaki programok (például Auto CAD), amelyek segítik a nem
’veleszületett’ térlátással rendelkező növendékeket az elemek, szerkezetek

térbeli szemlélésére, analizálására.
• Kézügyesség és stabil kéztartás
A kézügyesség és a stabil kéztartás kompetencia-elemeket együtt vizsgáljuk. A
szakembereket a tárgyalt kompetencia-elemek alapján két részre lehet osztani:
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1. kézügyességgel rendelkező- illetve (2.) stabil kéztartású szakemberekre. Az
első esetet tekintve: ha egy iparos ember jó kézügyességgel rendelkezik, akkor
annak nem jelenhet problémát a biztos kéztartás sem, tehát a kézügyesség stabil
kéztartást (is) feltételez. A második esetben (miután az utóbbi kijelentés
megfordítva már nem igaz) olyan szakemberekről beszélhetünk, akik ugyan
rendelkeznek stabil, kiegyensúlyozott kéztartással, de ügyetlenül mozgatják a
kezüket. A kézügyesség főként olyan munkakörökben fontos, ahol a fizikai
munkavégzésben gyakran használnak kéziszerszámokat, hagyományos (nem
NC, - CNC vezérlésű) gépeket és/vagy finom- és/vagy bonyolult geometriájú
mozdulatokra van szükség. Sok olyan munkakör létezik azonban, amelyek
nem igényelnek kifejezett kézügyességet, a biztos kéztartásra ugyanakkor
szükség van – ezek elsősorban gépkiszolgáló és/vagy automata gépesítésű
munkakörök, valamint egyszerű összeszerelő tevékenységek. Mint a arra
korábban már utaltunk, a mikro- és kisvállalkozások főleg az egyedi gyártás és
szolgáltatásnyújtás területén tevékenykednek és nem tömegtermeléssel
foglalkoznak. Utóbbi miatt a kézügyesség szükségessége koncentráltan jelenik
meg a kisebb KKV cégek területén, hiszen a közép- és nagyvállalatok gyakran
olyan CNC vezérlésű termelő berendezéssel-, gyártósorral- és/vagy
munkamegosztással rendelkeznek, amelyek nem igényelnek olyan magas szintű
kézügyességet, mint ami egy kisvállalkozás esetében gyakran elengedhetetlen
munkafeltétel. A vállalkozók gyakran olyan kompetenciának tekintik a
kézügyességet, amivel egy pályakezdő szakmunkásnak alapvetően rendelkeznie
kell, ugyanis a szakképzésben elvileg nem kaphat bizonyítványt az a tanuló,
akinek az adott szakmához nincsen meg a megfelelő készsége.
„Elvárás, hogy ez (kézügyesség) meglegyen, hiszen egyrészt az iskolában már a
szakképzés elején kiderül, hogy van-e tehetsége, van-e kézügyessége, másrészt
ezt az iskolában kell fejleszteni. A kézügyesség persze elméleti tudást is jelent,
tudni kell, hogy egy adott idomot, milyen szögben, mozdulat-sorozattal lehet
összeilleszteni.”
(budapesti nagyvállalat üzemvezetője)
Nem minden műszaki szakmai-munkakörben azonosak tehát a kézügyességgel
kapcsolatos minőségi elvárások, így a szerkezetlakatosok esetében sem. Csak
egyetlen példát említve: az a munkavállaló, aki egy nagyvállalat üzemében
CNC vezérlésű hajtogató- és vágógépek segítségével formálja ki az idomokat,
kevesebb kézügyességet igényel, mint az a szakember, aki hagyományos fém3K Consens Iroda
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feldolgozóipari gépeken és/vagy kéziszerszámokkal egyedi acélszerkezetet állít
elő.
•

Megbízhatóság
Tapasztalataink szerint a megbízhatóság olyan elvárást jelent, hogy egy feladat
elvégzésében ráhagyatkozhassunk a személyre, annak megbízható
munkavégzése miatt. A megbízhatóság fontos kompetencia-elem, de egy
pályakezdőtől irreális kívánalom a teljes mértékű megbízhatóság, hiszen
szakmailag arra a munkavállalóra lehet ténylegesen ráhagyatkozni, aki az adott
szakmai-munkakörben – a megfelelő munkavégzéshez szükséges – személyesés módszerkompetenciák teljes birtokában van.

III.10.3 Társas kompetenciák

•

Irányíthatóság
Az irányíthatóság, mint kompetencia-elem ritkán merült fel az interjúalanyok
körében, amelyet e kompetencia magától értetődőségével, illetve azzal
magyarázhatunk, hogy az utasítások végrehajtásának készsége más
kompetencia-elemekbe integrálódva is megjelenik (szabálykövetés). Az
irányíthatóság elvárását legtöbbször a munkaszervezet felépítése (lapos és
alacsony hierarchiák) és a munkamegosztás (vezető-beosztott viszony) is
kikényszeríti. Egy pályakezdő munkatárs számára azonban – aki sok esetben
nem rendelkezik a felelős döntéshez szükséges tudással, gyakorlattal – az
irányíthatóság hatványozottan lényeges kompetencia-elem.

•

Irányítási készség
Világos, hogy irányítási készségre elsősorban a vezetői munkakörökben van
szükség. Az is közkeletű tény, hogy az irányítási készség, alapvetően habitus,
tehát lelki beállítottság kérdése, ilyenformán nem tartozik a pályakezdő
legfontosabb készségei közé, azonban a megfelelő irányítási technikák
elméleti-gyakorlati ismerete sokat segíthet egy kezdő munkatársnak a
beilleszkedésben. Egyrészt segít elfogadni (racionalizálni) az ’irányító’ és
’irányított’ munkatársi viszonyt, másrészt nem lesz ismeretlen a helyzet, ha a
pályakezdő vezetői pozícióba/szituációba (akár csak időlegesesen, egy munka
kapcsán) kerül.
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•

Határozottság
A megkérdezettek jelentős részénél a határozott munkavégzés követelménye
látens módon jelenik meg az elvárásokban, hiszen a pontos-, és önálló
munkavégzés egyik alapja a magabiztos és céltudatos cselekvés. Azok az
interjúalanyok, akik a határozottságot megjelölték, nem tekintették azt alapvető
fontosságú kompetencia-elemnek a pályakezdő munkavállalók számára. Mindez
nem jelenti azt, hogy a vállalkozásoknak nem lenne igényük a pályakezdők
határozottságára, ugyanis ezirányú igényük integráltan, más kompetenciákhoz
kapcsolódva egyértelműen megjelenik.

•

Kezdeményezőkészség
Az interjúalanyok a kezdeményezőkészséget kétféleképpen értelmezték: 1.
egyrészt szükség van arra, hogy a pályakezdő kérdéseket kezdeményezzen,
amennyiben nem ért valamit:
„A pályakezdőnél a kezdeményezőképesség (…) arról szól, hogy abszolút
nyitottnak kellene lennie, tehát kérdésekkel bombázza a környezetét, hogy az
információhoz mindenféleképpen hozzájusson.”
(kecskeméti nagyvállalat művezetője)
Másodsorban pedig ha a kezdő munkatársnak valamely probléma
felmerülésekor, vagy egy adott munkánál megoldási javaslata van, akkor azt
indítványozza a kollegák felé. Utóbbi elvárásnak egy markánsabb kifejeződése,
amikor a vállalkozónak arra van igénye, hogy a pályakezdő a komplikáció
felmerülése esetén önállóan keressen és indítványozzon megoldási alternatívát.

•

Kapcsolatteremtő készség
A kapcsolatteremtő készségnek a közvetlen, illetve közvetett emberi
kommunikációban kiemelkedő szerepe van, a szervezetbe való beilleszkedés
egyik alappillére.
„Ez egy kis cég, hallani pár dolgot a multikról meg a szalagokról, meg
egyébről, szóval itt nálunk, mivel összeszokott kollektíva van, fontos az, hogy
mindenki jól érezze magát, közösen, együtt dolgoznak, jó hangulatban, tehát aki
nem tud beilleszkedni ebbe, az ki is lóg.”
(kecskeméti vállalat művezetője)
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Meggyőződésünk szerint ennek a készségnek nemcsak a mikro- és
kisvállalkozások területén van jelentősége. Kétségtelen tény, hogy a kisebb
KKV vállalkozások napi munkavégzésében hangsúlyosabb szerepe lehet e
készségnek a sokrétű-, illetve a kevésbé technológiavezérelt munkavégzés
miatt. Azonban még egy olyan szervezetnél is szükség van e készségre,
amelyben a munkakörök leszabályozottak, technológiavezéreltek, hiszen
minden szervezetben van munkahelyi kollektíva, amely több/kevesebb hatást
fejt ki a munkavállalóra. Egy pályakezdő szakembernek a sikeres szervezeti
beilleszkedéshez a külvilág felé kell irányítania a kommunikációját és a
megtapasztalt visszajelzések szerint alakítania társas kapcsolatait a
kollegákkal. A nem kezdeményező, túlságosan introvertált személyiségnek
sokkal nehezebb beilleszkednie egy új munkahelyre és/vagy pozitív légkört
kialakítania a kollektívában.

III.10.4 Módszerkompetenciák

•

Áttekintő képesség
Az áttekintő képesség olyan elvárást jelent, hogy egy adott tevékenységgel
kapcsolatosan a főbb összefüggéseket meg kell tudni érteni, hogy a lényeget
magába foglaló, emellett teljes kiterjedésében látott kép alakuljon ki a
szakember fejében. Ennek a kompetenciának ismét azokban a
munkakörökben van a legnagyobb értéke, amelyek időről-időre kreatív
gondolkodást is igényelnek, tehát a munka nemcsak jól megszokott, szinte
automatikus cselekvésekből áll.
„Sokszor előfordul, hogy olyan helyzet áll elő, hogy elsőre nem tudom, hogy mi
lehetne a következő lépés. Amikor először hagyott a főnököm teljesen egyedül
dolgozni, akkor nagyon megrémültem. Nem volt ott velem, és nem tudtam kitől
segítséget kérni. A család meg ott várta, hogy visszakaphassa a fürdőszobáját.
Na az egy nagyon kemény pillanat volt. Le kellett ülnöm, és nagyon
összeszedtem magam, és megtaláltam a megoldást. Nagyon jó érzés volt.”
(székesfehérvárii vállalat pályakezdője)
„Amikor dönteni kell, akkor alternatívákat kell találni, fel kell vázolni több
lehetőséget, és utána lehet csak jól dönteni. Én ezt értem áttekintésnek. Esete
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válogatja, van nálunk olyan fiatal, aki néha csak bámul maflán, máskor meg
hihetetlen dolgok jutnak eszébe, és olyankor ő visz engem is előre.”
(kecskeméti nagyvállalat művezetője)
• Figyelem-összpontosítás
A figyelem-összpontosítás olyan folyamat, amelyben az ember észlelése egy
meghatározott célra irányul. A cél változatos lehet: a munkáltató utasításai, egy
munkafázis elvégzése (stb.). Minél változatosabb, minél bonyolultabb egy
munkafolyamat, annál nagyobb intenzitású összpontosításra van szükség.
Természetesen az egyszerűbb jellegű, betanított munkakörökben sem lehet
nélkülözni a figyelem-összpontosítást.
„(…) még a betanított munkánál is fontos, hogy egy kondenzátort nem fordítva
rakunk be, ezért lényeges, hogy képes legyen valaki összpontosítani.”
(székesfehérvári vállalat termelésirányítója)
„Arra

nagyon

haragudtak,

ha

nem

figyeltünk

oda

és

állandóan

visszakérdeztünk. Velem is előfordult, persze, hogy előfordult, hogy valahol
egész máshol járt a fejem, és olyankor mindig lebuktam, mert mehettem oda
megint megkérdezni. Nem dicsértek meg…”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
• Körültekintés, elővigyázatosság
A körültekintés alapos megfontolást és gondos mérlegelést jelent, amely a pontos
és felelősségteljes minőségi munkának a része:
„Azért az nem kis dolog, hogy rábíznak az emberre egy százmilliós gépet, hogy na
gyere, most már dolgozhatsz rajta. Ezzel nekem nem is volt különösebb gondom
soha. Hanem amikor először adtak oda egy négytonnás fémtömböt, amit nem is
mertem kiszámolni, hogy mennyibe kerül, na akkor értettem meg, hogy itt nem
lehet másra figyelni. Akkor jöttem rá, hogy megbíznak bennem.
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
A körültekintés elővigyázatossággal értelmezve egy előrelátó, körültekintő
óvatosságot is jelent, amelyet elsősorban balesetvédelmi szempontból értelmeztek
az interjúalanyok:
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„Nálunk figyelni kell, építési területen dolgoznak a csőhálózat-szerelő
szakemberek, együtt dolgoznak más szakterület munkásaival, figyelni kell mások
és saját testi épségére és munkájára. Gázzal-vízzel dolgoznak, veszélyes.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
Egy pályakezdő kolléga számára a munka- és balesetvédelmi szempontból
értelmezett körültekintés és elővigyázatosság olyan kompetencia-elem, amelynek
az elmulasztása túlmutat azon, hogy az új munkavállaló képes-e integrálódni a
szervezetbe, hiszen saját maga vagy mások testi épségének a veszélyeztetése és az
ebből származó baleset hosszú időre/végleg megfoszthatja a szakembert
hivatásának gyakorlásától. Utóbbi miatt a körültekintő és elővigyázatos
viselkedés alapvető fontosságú kompetencia-elem.
• Tervezési képesség
Tervezési képességen azt értjük, hogy a szakember egy adott dolog
vonatkozásában (a megfelelő információk birtokában) elgondol egy
megvalósítást, amit később el fog(nak) végezni. A köztudatban a tervezés
többnyire a magasabb kvalitású emberek jogosultsága, amíg az alacsonyabb
kvalitású szakemberek elsősorban a végrehajtásért felelnek. Ebben természetesen
sok igazság rejlik: hatékonyan tervezni a gyakorlott és/vagy nagy elméleti
tudással rendelkező szakemberek tudnak. A pályakezdő munkavállalónak is van
tervezési képessége, de nincsen elegendő tapasztalata (elméleti felkészültsége
pedig gyakran hiányos) ahhoz, hogy eredményesen tudjon tervezni.
„(…) a pályakezdőnek, ötlete lehet, de az is egy fél év, egy év után inkább, amikor
már megismerte a szakma fortélyait és akkor lehet mondani, hogy ezt így kellene”
(miskolci vállalat termelésirányítója)
Számos olyan eset van azonban, amikor a szakmunkásnak is terveznie és
mérlegelnie kell.
„Az ember megtervezi, hogy ide vagy oda tennénk, de lehet, hogy van ott egy olyan
tartóoszlop, ami a tervrajzon nem látszik, és akkor gyorsan kell tudni reagálni, hogy
mit lehet tenni.”
(kecskeméti nagyvállalat pályakezdője)
„A szakmunkás látja kézzelfoghatóan magát az épületet, és ha valami nem praktikus,
akkor ilyen szempontból felülbírálhatja. Sőt a megrendelők van, hogy napról-napra
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módosítják az elképzeléseiket, tehát a szerelőnek nagyon rugalmasnak kell lennie, és
tudnia kell a helyzettel mit kezdeni, hogy bár a terv erről szól, de a megrendelő mást
szeretne.”
(miskolci vállalat termelésirányítója)

• Kreatív gondolkodás
A kreatív gondolkodás általában olyan munkaköröknek, szakmáknak a
sajátossága, amelyekben a munkavégzés tartalmaz ’nem bejáratott’ műveleteket,
’előre nem látott’ kérdéseket, amelyekre a választ a kreatív elmének kell
meghoznia. A fizikai munkavégzés területén főleg az egyedi gyártás- és/vagy a
szolgáltatásnyújtás kapcsán merülhetnek fel ötletességet igénylő kérdések:
„Itt rengeteg lehetőség van a kreativitásra, minden épület más-más, amellett hogy
a fűtéscsövet ugyanúgy kell bekötni, de mindig felmerül, hogyan lehet valamit
célszerűbben megoldani.”
(kecskeméti kisvállalat művezetője)
Tekintve, hogy a munkakörök a mikro- és kisvállalkozások területén a legkevésbé
szabályozottak, ugyanakkor nagyon gyakran többféle munkavégzést (szakmai
területet) is átfognak, a kreatív gondolkodás igénye is erőteljesebben jelentkezik,
mint egy jól leszabályozott, egyértelmű, sokszor automatikus tevékenységeket
tartalmazó közép- és nagyvállalati munkakörben. A középfokú végzettségű
pályakezdő fiatalok számára tehát mindenképpen ajánlott a kreatív gondolkodás
készségének elsajátítása, mert így képesek megfelelni a mikro- és
kisvállalkozások által támasztott specifikációnak is. A pályakezdő szakemberek
számára a kreatív gondolkodás iránti igény a betanulási időszakban (fél-másfél
év) elsősorban ötletes megoldások javaslásában, felvetésében érhető tetten.
„A pályakezdőtől nem reális elvárás, hogy kreatív legyen egy olyan szakterületen,
amelyben most kezdi kibontani a szárnyait, de előnyös, ha megfelelő tisztelettel
elő tudja adni az ötletét”
(székesfehérvári vállalat termelésirányítója)
A megkérdezett vállalkozások a pályakezdőket általában az önállóság, a döntésképesség, a
kezdeményezőkészség kompetenciák, illetve az együttműködési készség mentén marasztalták
el. Tapasztalataink szerint ennek mindenekelőtt az az oka, hogy a személyes- és társas
kompetenciák fejlesztésének fontossága jelenleg alul van becsülve a képzésben. Gyakori
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tapasztalat, hogy szakmailag kiváló munkavállalók azért veszítik el az állásaikat, mert nem
rendelkeznek azokkal a személyes- és társas kompetenciákkal, amelyek ugyanúgy
szükségesek a munka ellátásához, mint az alapvető szakmai ismeretek.
A pályakezdő munkatársaknál hatványozottan jelenik meg a megfelelő személyes- és társas
kompetenciák birtoklásának fontossága, hiszen a pályakezdő nem tudja ellensúlyozni a fenti
kompetenciák hiányából fakadó munkáltatói/munkatársi ellenszenvet azáltal, hogy
szakmailag mesteri fokon teljesít, mert arra pályakezdő szakemberként képtelen. Arról nem is
beszélve, hogy amennyiben egy pályakezdő, nem rendelkezik e képességekkel, az
betanításának, és munkaszervezetbe illesztésének sikerét veszélyezteti.
A kutatás keretében kikristályosodott empirikus tapasztalataink szerint a munkaerőpiacnak a
szakmai tudás átadásán kívül erőteljes igénye van arra is, hogy az iskolában a diákok
személyiségét úgy fejlesszék, hogy az megfeleljen a vállalkozások által támasztott
kompetencia követelményeknek. A nem kompetencia alapú oktatáson alapuló
tanintézmények azonban saját szervezeti működésükből, évszázadokat követő módszertani
szabályaikból kifolyólag erre képtelenek. Nem véletlen, hogy az interjúk során a legnagyobb
hiányosságok nem a módszer-, hanem a személyes- és társas kompetenciák területén kerültek
felszínre, ugyanis ebben a leggyengébbek a mai (szak)képző intézmények. A probléma
megoldására a kompetencia alapú oktatás, módszertani fordulat elterjesztése, oktatásba
történő integrálása jelenthet megoldást.

III.10.5 A szakmai-munkakörök betöltéséhez szükséges kiegészítő tudások
Kutatás során nem hagyhattuk figyelmen kívül azt, hogy a megkérdezettek részéről van-e
igény olyan kiegészítő tudásokra, amelyek segítenék, javítanák a szakmai munka minőségi
végzését, illetve ezen tudások birtoklása támogatná-e a pályakezdők munkaerőpiaci
integrációját. A vállalati interjúk során két (tipikus) kiegészítő tudás iránti igény/passzivitás
jelent meg: 1. idegen nyelvtudás, 2. számítástechnikai ismeretek.
Általánosságban elmondható, hogy a többnyire lakossági piacot kiszolgáló, hagyományos
technológiákkal működő vállalatok a ’legigénytelenebbek’ a kiegészítő tudások elvárásának
területén. Az ’igénytelenség’ ténylegesen abból adódik, hogy a napi munkavégzés során
nincsen szükség vagy csak minimális szinten a fent említett kiegészítő tudásokra.
„A szakmai anyagok magyar nyelven jönnek, a termékforgalmazó a külföldi termékről az
információkat magyar nyelven tudja produkálni, nem kell nyelvtudás.”
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(székesfehérvári kisvállalat ügyvezetője)
„A nyelvtudás az én cégem szempontjából nem fontos, az a multiknál lehet lényeges, az
én szempontomból semmit nem jelet.” (kecskeméti kisvállalat ügyvezetője)
„Nyelvtudás nem lényeges, a rajznál, az hogy a stück a darab – hogyha egy cégnél
kiírják a falra hogy a stück az darab, kész.”
(székesfehérvári kisvállalat ügyvezetője)
Az egyedi alkatrészek, szerkezetek gyártásával is foglalkozó cégek, amelyeknek volt a
modernizálás irányába jövőbeli elképzelésük, az alapfokú számítástechnikai tudás iránt
gyenge ’elvárást’ fogalmaztak meg:
„Alapszinten kezeli a számítógépet, az jó lenne, ez nemcsak a cég számára, hanem a
pályakezdőnek is jó, mert ha egy NC, CNC megmunkáló gép mellé kerül egyszer, akkor
könnyebben rátanul.”
(székesfehérvári kisvállalat ügyvezetője)
A kiegészítő tudások más megítélés alá estek a CNC technológiákat működtető és egy vagy
több nemzetközi nagyvállalat beszállítójaként működő cégeknél. A számítástechnikai
hozzáértés a szakképzésbe integrálódott informatikai-tananyag miatt magától értetődik,
ezeknél a cégeknél inkább az idegen nyelvtudás iránti igény fogalmazódott meg.
„A nyelvtudás az napi téma, mert ezeknek a gépeknek egyre kevésbé lesz lefordított
kezelési felületük, bizony az angol tudás nagy előny, vettünk például most egy nagyon
modern forgácsoló gépet, annak nincsen magyar felülete.”
(székesfehérvári kisvállalat ügyvezetője)
Az alapvető számítástechnikai tudás pedig elvárás:
„Számítógépes alapfelhasználói tudás az szükséges ma már, alapvető
számítógépkezelés azért kell, a különféle áramkör-programozók számítógépen futnak,
minden számítógépes.”
(kecskeméti kisvállalat ügyvezetője)
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III.10.6 A komplex szaktudás iránti igény
Többször utaltunk már rá, hogy a KKV cégeknél és elsősorban a mikro- és
kisvállalkozásoknál rendkívül nagy hangsúly helyeződik a munkatársak sokrétű tudására.
Általános tapasztalat, hogy míg a kisvállalkozások a szakmai ’polihisztorokat’ részesítik
előnyben, addig a nagyobb vállalatok – ahol jóval egyértelműebbek és leszabályozottabbak
a munkakörök – sokkal inkább mellőzni tudják a szerteágazó tudást.
A sokrétű tudás, illetve a komplex tudás megszerzéséhez, a folyamatos fejlődéshez szükséges
alapkompetenciák tehát felértékelődtek a (műszaki) munkaerőpiacon. Tanulmányunkban
többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kisebb KKV cégek esetében gyakori a
szolgáltatásnyújtás
és
az
egyedi
gyártás
összefonódása,
mert
így
költséghatékonyabb/biztonságosabb fenntartani a vállalkozást. Ezekben a cégekben is tág
munkakörök vannak, betöltésükhöz sokrétű tudás szükséges, mert gyakran nemcsak a
szolgáltatásban kell helytállnia a munkavállalónak, hanem a gyártás területén is (ezeknél a
cégeknél természetesen nem gyártanak szériákat, gyakran minden munka másféle
megközelítést igényel a munkavállalótól).
„Struktúrában nagyon messze állunk a túl mamutokhoz, ott mennek a sorozatok, elég
hogy a technológia szegmensében valaki profi, ha a mi iparunkat nézzük, akkor itt az
nagyon kevés.”
(kecskeméti kisvállalat ügyvezetője)
Például az NC-, CNC gépekkel rendelkező egyedi és tömegtermeléssel foglalkozó cégek –
technológiájukból és stabil beszállítói hátterűkből kifolyólag – lehetőséget tudnak teremteni
jól leszabályozott munkakörök létrehozására, így mérsékelni tudják a sokrétű tudással
rendelkezető szakmunkások iránti igényüket.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy tapasztalataink szerint a legmodernebb technológiával
rendelkező közép- és nagyvállalatoknál nem tapasztalhatóak olyan szigorú, a szakma minél
szerteágazóbb ismeretére vonatkozó elvárások a pályakezdőkkel szemben, mint a vegyes(modern- és hagyományos technológiájú) vagy hagyományos technológiákkal termelő,
illetve műszaki szolgáltatások nyújtásával foglalkozó mikro- és kisvállalkozásoknál.

III.10.7 A pályakezdők bevezetése a szervezetbe
Egy pályakezdő munkatárs szervezetbe való bevezetése sarkalatos pontja a vállalkozás
életének, hiszen minél előbb sikerül az új munkatársat beintegrálni a munkaszervezetbe, annál
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hamarabb kezdheti el a hatékony munkavégzést. A vállalat szempontjából tehát
nagymértékben költséghatékonysági kérdés a beillesztés folyamata. Utóbbi tényezőből
kiindulva megállapíthatjuk, hogy a költségérzékenyebb vállalkozásoknak elemi érdeke a
pályakezdő gyors és zökkenőmentes beillesztése a szervezetbe. A tipikus mikro- és
kisvállalkozói mentalitás a pályakezdők/új munkatársak bevezetésére az azonnali munkába
állítás, többnyire mindenféle különösebb előkészítés nélkül. Nem állítható ugyanakkor, hogy
ez a pályakezdő azonnali „mély vízbe dobását” jelenti. Mindenekelőtt arról van szó, hogy
olyan feladatokkal igyekeznek ellátni a pályakezdőt, amiről egyfelől feltételezhető, hogy
képes megfelelő biztonsággal ellátni; másfelől pedig biztosítja, hogy az új kolléga
megismerkedhessen munkakörnyezetével, és megkezdje a „betanulást”.
Optimális esetben a beilleszkedés problémamentes megvalósításának előfeltétele az alapos
előkészítés, de erre – tapasztalataink szerint – csak a nagyobb vállalatok fordíthatnak külön
kapacitást, ahol nem ritka, hogy a pályakezdő több napon át mintegy „gyárlátogatáson” vesz
részt, mindent megmutatnak és elmagyaráznak neki, anélkül, hogy azonnal munkába
állítanák. Nyilvánvaló, hogy a kis- és középvállalatoknak erre sokkal ritkábban van
lehetőségük. A továbbiakban a szervezetbe való bevezetés ideális módszertanán keresztül
mutatjuk be, hogy a megkérdezett cégek milyen ’stratégiát’ követnek a gyakorlatban.
Az eredményes beilleszkedés alapja a beilleszkedési terv elkészítése/megléte. A magyar
tulajdonú KKV vállalkozások – eddigi és jelenlegi tapasztalataink szerint – általában nem
ismerik a személyügyi tervezés fogalmát, így ennek megfelelően nem kerül sor egyéni
beilleszkedési terv összeállítására sem az új munkatárs fogadásakor.
„A mesterre van bízva, hogy a pályakezdőt miként tanítja be, erre nincsen koncepció a
cégnél.”
(kecskeméti kisvállalat ügyvezetője)
„Hát csak arra figyelünk igazán, hogy fokozatosan kapja a terhelést. Hogy a kisebb felől
haladjon a komolyabb munkák felé. Ennél bonyolultabb tervünk az nincs.”
(székesfehérvári vállalat művezetője)
Ezzel szemben a nagyobb vállalatoknak sokszor a munkavállaló szervezetbe való
bevezetésének határozott koncepciója van – a vállalati kultúra megismertetésén keresztül a
szakma gyakorlati világába való bevezetésig.
„Bemutatom, hogy ide jött ehhez a Kft.-hez, milyen alkatrészgyártással foglalkozik a cég,
milyen szakemberek vannak, mivel kell foglalkozni, milyen munkarend van, ezeket a
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dolgokat a munkakörével kapcsolatosan, ez egy első HR-es interjú. Utána közvetlenül egy
szakemberhez levinni, aki a munkafolyamatot, a gépet meg tudja mutatni, kifaggatjuk,
hogy milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan. Van betanulási idő, ha
megegyeztünk, akkor jön a munkavédelmi 2-3 napos betanítás, megkapja az egész képet a
cégről: milyen kapcsolataink vannak, milyen elvárásaink vannak a munkaerővel
szemben, és persze ő is kérdezhet, ez kölcsönös beszélgetés.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
Természetesen a nagyobb-, humánpolitikai osztállyal és nyílt vállalati kultúrával rendelkező
cégekben, ahol HR-szakemberek koordinálják az új munkavállalók beilleszkedését, nem
számít különlegességnek a szervezetbe való bevezetés tervezett rendszere. A KKV cégeknél a
beilleszkedés folyamatában az ügyvezető igazgató (nagyobb cégeknél a HR- vagy szakmai
vezető) az első kulcsszereplő, hiszen egyrészt a vezető ismeri a betöltendő munkakör
tartalmát, ennek megfelelően fogalmazza meg az elvárásait, másrészt a vezető tud tényleges
hatást gyakorolni a munkavállalókra a pályakezdő munkatárs befogadása érdekében. A
vezetés – amennyiben van arra lehetősége – a pályakezdő mellé egy mentort ad segítségül,
aki támogatja az új munkatársat a gyakorlati szakmai ismeretek elsajátításában.
„A pályakezdőt úgy vezetik be a szervezetbe, hogy minden esetben kap maga mellé egy
tapasztalt szakembert, aki a munkáját úgy végzi, hogy a pályakezdőt bevonja, illetve a
pályakezdőnek adott munkában pedig a szakember segít a kezdő kollegának.”
(székesfehérvári vállalat termelésirányítója)
„A pályakezdő kap maga mellé egy szakmunkást, és ő vezeti be a szakmába. A műhelyben
úgy vannak elosztva, hogy tapasztalt szakember mellé kerüljenek, igyekszem olyanok
mellé tenni őket, akik át is adják a tudásukat.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
A betanításra már csak amiatt is nagy szükség van, mivel egyedi gyártást folytatunk, ezért
egy nem pályakezdőnek is időbe telik, amíg beleszokik a munkába. 2-3 hónapig egy öreg
szakival dolgoznak együtt, afféle ’párjátékban’, ezt egy vizsgadarab követi, és ha itt
megfelelnek, akkor már dolgozhatnak egyedül is.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
A mentor általában egy nagy szaktudású szakmunkás (mester), aki formálisan nem feltétlenül
áll az új munkatárs felett, de a pályakezdő saját inkompetencia érzése miatt minden
valószínűség szerint felettesének tekinti a mentor személyét. A mikro- és kisvállalkozások
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sokrétű tudás iránti igényét jól mutatja, hogy egy pályakezdőnek akár több mentora is lehet,
hiszen ’mindenki csinál mindent’ alapelven ’mindenki ért mindenhez’.
Módszertani szempontból a vállalatok körében kétféle technika terjedt el az új munkavállalók
beillesztésére: az ’on-the-job’, valamint az ’off-the-job’ módszerek. Tapasztalataink szerint a
KKV vállalkozásokra valamennyi szektorban az ’on-the-job’ módszer túlsúlya jellemző, ami
azt jelenti, hogy az új (pályakezdő) munkatárs már az első napokban tényleges, kisebbnagyobb
felelősséggel együttjáró feladatokat végez. A nagyobb cégek az új munkatársak esetén ’offthe-job’ és ’on-the-job’ módszereket vegyítenek, amely a leghatékonyabb módszer arra,
hogy az új dolgozót hatékonyan támogassák a sikeres beilleszkedésben. Az ’off-the-job’
keretén belül az új munkavállalók olyan programokon, foglalkozásokon vesznek részt,
amelyek megismertetik őket a vállalat-, illetve a munkaterület működésével, szabályaival, az
elfogadott normákkal, technológiákkal, a szervezeti kultúrával. Az ’off-the-job’ eseményt
követően/mellett veszi kezdetét a betanulási időszak (’on-the-job’). Utaltunk rá, hogy a
tőkeszegényebb KKV vállalkozások az új pályakezdő munkatársat azonnal ’betanulási’,
azaz munkavégző státuszba utalják (megspórolva az ’off-the-job’ idejét és költségeit), mert a
költséghatékonyság ezt a ’stratégiát’ kényszeríti ki. Az ’off-the-job’ módszer természetesen
nemcsak a nagyobb vállalatoknál alkalmazható. A kisebb cégek is teret tudnak engedni annak,
hogy az új munkavállaló először szemlélődjön, feltárja a munkafolyamatokat, megérezze a
munkavégzés látens szabályait, kérdezzen, majd ha kialakult egy egész kép a cégről, akkor
álljon tényleges munkába. A gyakorlati életben azonban még a kis- és középvállalkozásnak
számító KKV cégek esetében is ritka az ’off-the-job’ módszer alkalmazása, így – a jelenlegi
vállalati ’kultúra’ mellett – aligha képzelhető el egy mikrovállalkozás, amely a fentebb
nevezett módszert alkalmazza a pályakezdő bevezetésére.
Az elkészített interjúk tanúsága szerint a betanulási ciklus időtartama általában 6-12 hónap
között mozog, és a következő tényezők függvénye:
1. a pályakezdő munkatárs rendelkezésre álló tudásának, készségeinek és
képességeinek minősége,
2. a betöltött munkakör feladatkörének terjedelme,
3. a betöltött munkakör szabályozottsága,
4. a betanulási időszakban végzett feladatok betöltött munkakörhöz való
illeszkedése.
A felsorolt tényezők együttes hatására alakul ki, hogy mennyi az az időtartam, amíg egy
pályakezdő szakember szakmai-munkakörének szempontjából kompetens munkavállalóvá
válik. Tanulmányunkban többször érintettük azt a KKV vállalkozások körében gyakran
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tapasztalható munkaköri sajátosságot, hogy nagyszámú olyan beosztás létezik, amelynek a
feladatköre rendkívül széles (pontosan nem meghatározható), gyakran több szakterületre is
átível. Ezzel ellentétben a közép- és nagyvállalatoknál általában szabályozottabb és
egyértelműbb munkakörök vannak. Utóbbiakból kiindulva egy mikro- és kisvállalkozói
munkakör elsajátítása hosszabb időt vehet igénybe, mint egy – ugyanazzal a szakmával
betöltött – nagyvállalati státusz betöltése. Vegyük figyelembe, hogy a KKV cégek nagyobb
valószínűséggel zárják ki az ’off-the-job’ módszert a beilleszkedés fázisában, így nagyobb a
kockázata a beilleszkedési nehézségek felszínre kerülésének, mint egy nagyvállalat esetében –
ez utóbbi ismét a betanulási időszak hosszát növelheti.
A releváns szakmai gyakorlat sokat segíthet egy pályakezdőnek a beilleszkedésben. Ha egy
tanuló a szakmai gyakorlat során megtapasztalja, hogy egy cégnek, mint munkáltatónak
milyen elvárásai vannak a munkavállalók felé, akkor könnyebben veheti a felmerülő
akadályokat.
„Saját tanműhelyünk van, itt szakmai gyakorlaton vesznek részt a fiatalok.
Megtapasztalják, milyen egy munkahelyen lenni, milyen elvárásai vannak a
munkáltatónak, neki milyen elvárásai vannak, tényleg megfelel-e számra is ez a
munkahely, és ha szívesen visszajönnek, akkor innentől kezdve könnyebb a dolgunk.”
(székesfehérvári nagyvállalat HR-menedzsere)
Problémát okozhat azonban, ha a szakmai gyakorlat és a később választott munkahely
egymástól teljesen eltérő szervezetet takar. Egy multinacionális környezethez szokott
gyakornok nehezebben illeszkedhet be mikro- és kisvállalkozások által kínált munkakörökbe,
ugyanakkor ez megfordítva is igaz lehet. Minden kétséget kizáróan azok a pályakezdők
kerülnek előnyös helyzetbe a munkaerőpiaci integrációban, akik többféle szervezetnél tettek
szert szakmai-, illetve munkahelyi tapasztalatra.
„(…) fontosnak tartanám, hogy a gyakorlati elvégzése ne egy helyen történjék, nagyon
fontosnak tartanám, ha félévenként lehetne váltani, több cégnél végezzék el a szakmai
gyakorlatot, minden cégnél más a munkastílus, különböző munkastílusokat
megtanulnának egy termelőüzemben, egy szolgáltatónál, egy multinál, egy
kisvállalkozónál (…)”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
A szakmai gyakorlatnak a szakma-, illetve a szervezet megismerésén és a későbbi munkahelyi
beilleszkedés elősegítésén túl van egy másik, rendkívüli fontossággal bíró jelentősége. A
szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a szakmáját tanuló ember számára, hogy úgy
ismertesse meg magát a céggel, mint leendő munkavállalóval. Számos cég választja
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

308

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
magának a munkaerőbeszerzés ezen legbiztonságosabb formáját, ugyanis a szakmai
gyakorlaton megismert tanuló nem okozhat a későbbiekben kellemetlen meglepetéseket,
ráadásul a cég mentesül a beilleszkedés időigényes folyamatától.
„Én úgy érzem, hogy a munkaerő utánpótlásnak egyik legideálisabb biztosítási módja,
hogy a gyakorlaton lévő embereket itt neveljük ki.”
(kecskeméti nagyvállalat szakoktatója)
Végezetül bemutatjuk, hogy a pályakezdő munkavállalókat milyen jellegű munkákkal vezetik
be a szervezet által folytatott tevékenységekbe. Általános megfigyelés, hogy a pályakezdőket
lényegileg kétféle módon engedik a munka területére:
1. Egyszerű segéd- és/vagy operátori munka elvégeztetésével, mérsékelt ellenőrzés
mellett (például vésés, algoritmusok programozása, stb.):
„(…) első megközelítésben (…) egyedül biztos, hogy nem dolgozna a műszakban, őrá
olyan feladatok hárulnának, amivel betanulja ezeket a feladatokat, alapvetően az első
feladata majdhogynem operátori szinten lenne, hiszen a dolgokat elsőnek meg kell
tapasztalnia”
(székesfehérvári kisvállalat ügyvezetője)
„(…) mellérendelünk egy gyakorlott embert és olyan munkát adunk neki elsőként, amit
önállóan is elvégez, például falvésés, de nem kap olyan munkafeladatokat, amelyekhez
több éves gyakorlat kell.”
(kecskeméti kisvállalat ügyvezetője)

2. Komolyabb, komplexebb szakmai feladatok kivitelezésével, szigorú szakmai
ellenőrzés mellett:
„A pályakezdőnél az első feladat, hogy írjon meg egy programot egy adott
szerszámgépen, de addig nem indíthatja el a gépet, nem nyomhatja meg a zöld gombot,
amíg a pályakezdővel foglalkozó ember át nem néni, hogy nincsenek esetleges ütközési
lehetőségek, és ha jó, akkor a pályakezdő programjából – nem egyszer fordult már elő
– alkatrészeket gyártottunk. Ha ezek a programok minden esetben jók, és nem kell
tartani attól, hogy ütközések lesznek, akkor utána már előbb-utóbb önállóan dolgozik és
nem is kell, hogy kikérje a főnöke véleményét.”
(székesfehérvári vállalat ügyvezetője)
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„(…) megfelelő embert rendeljük mellé, ahol gyakorlatilag élesben látná a történést, és
utána (…) ha eljutna az önállóságnak már egy olyan fokára, akkor lenne egy
tesztüzeme, ahol gyakorolhat, és akkor utána már eljutunk arra, amikor már élesben,
de felügyelője mindig lesz, ez a tesztüzem egy szimuláció, ahol nem élesben mennek a
dolgok, hogyha hibázik, akkor nem az ügyfél fogja megérezni a saját bőrén, hanem csak
a diagramok mutatják, erre vannak megfelelő programok.”
(székesfehérvári vállalat termelésirányítója)
A nem betanított és/vagy segédmunkával jellemezhető munkaköröknél ideális esetben a
pályakezdő munkatárs fejlődési útja a könnyebb tevékenységektől a nehezebb szakmai
feladatok felé mutat.

III.10.8 Munkahelyi tapasztalatok, az alkalmazás feltételeinek és körülményeinek
megítélése
Módszertani szempontból mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az általunk megkeresett
pályakezdők többségéről elmondható, hogy csak néhány hónapja álltak munkába; viszonylag
kevés olyan fiatal munkavállalót sikerült megtalálnunk, aki esetleg már egy évnél hosszabb
ideje dolgozna, és kivétel nélkül valamennyien első munkahelyükön tevékenykednek.
Szándékunk az volt, hogy megismerjük, a pályakezdők hogyan érzik magukat
munkahelyükön, milyenek az első munkatapasztalataik, milyen elvárásaik vannak
alkalmazójuk felé. Az alábbiakban az ezen interjúkból leszűrt tapasztalatainkat mutatjuk be.

III.10.8.1

Első munkahelyi tapasztalatok

Az első élmények a munkavégzéssel kapcsolatban minden szakmában, minden munkavállaló
számára – nyilvánvaló módon – nagyon fontosak. Ezért interjúalanyainkat arra kértük, hogy
számoljanak be nekünk kezdeti benyomásaikról, tapasztalataikról, mivel kíváncsiak voltunk
arra, hogy a munka világában melyek voltak azok az első élmények, amelyek meghatározták
beilleszkedésüket, vagy éppen újdonságot jelentettek a szakképzéshez képest.
Interjúalanyaink szerint az első időszak a munkavégzésbe való fokozatos bekapcsolódás
jegyében telt el. Ilyenkor kezdtek ismerkedni a munkafolyamatokkal, az egyes munkafázisok
során alkalmazandó fogásokkal és a hozzájuk tartozó szerszámokkal és anyagokkal. A
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beilleszkedés e fázisában nagyon fontos, ha a pályakezdőt egy tapasztalt, kellő pedagógiai
érzékkel megáldott idősebb munkatárs támogatja, aki szakmailag is példaként állítható a fiatal
munkavállaló elé. (Ennek jelentőségéről néhány bekezdéssel korábban részleteiben is
szóltunk.) Elmondható tehát, hogy az első időszak az „elrendeződés” jegyében telik a
munkahelyen a pályakezdő számára.
„Meg kellett tanulni, hogy minek mikor van az ideje, melyik szerszám mire való, melyik
gépet mikor és miért kell használni. Ez nem volt könnyű, mert nagyon sokfelé kellett
figyelni, és nem is tudtam mindent fejben tartani. Igazából azt mondom, hogy egy olyan
fél év kellett ahhoz, hogy magabiztosan eligazodjak a műhelyben.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
Ez a folyamat különösen azok számára nehéz, akik folyamatosan más környezetben
dolgoznak, mint pl. az egyes épületgépészeti szakmák esetében.
„Az első két hétben több házban jártam, mint addig életemben összesen. Mindenhol
másféle fal, más csövek és vezetékek, csak kapkodtam a fejemet. Sokszor azt sem értettem,
hogy miről beszél a kollégám.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
Az ismerkedés fázisába szorosan beletartozik az is, hogy a munkavégzés emberre gyakorolt
hatásaival is megismerkednek a pályakezdők.
„Ha sokat hegesztettem, megfájdult a szemem, és krumplit kellet rátenni éjszakára, ami
lehúzza a duzzanatot. Ezt egy idősebb szaki mondta nekünk. Azt is mondta, hogy lehet a
patikában venni szemcseppet, de az nem annyira jó.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
Miután – hosszabb-rövidebb idő alatt – a pályakezdők túlestek a betanulás legalapvetőbb
formuláink, egyre szélesebb összefüggéseiben értették meg a munkájukhoz kapcsolódó
munkafolyamatokat. Ennek jelentőségét szinte minden interjúalanyunk kihangsúlyozta.
„A művezető, aki velem nagyon sokat foglalkozott midig odajött, átbeszéltük a
tennivalókat. Ilyenkor arra kért, hogy én mondjam el, hogy szerintem mi következik
ezekből, mi lesz a következő lépés. Az elején persze nem nagyon tudtam mit mondani, de
aztán egyre jobb lett. Amikor meg először mondtam el ugyanúgy, ugyanazt, amit ő
gondolt, az nagyon jó volt.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
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„Felszabadító érzés volt, amikor végre eljutottam oda, hogy tudtam, mi miért történik,
mit miért csinálunk, miért így, és miért nem úgy. Utána egész máshogy jöttem dolgozni,
és úgy éreztem, hogy most már nemcsak ahhoz a tevékenységekhez van közöm, amit én
csinálok, hanem a többihez is. Szerintem egy munkahelyen nagyon fontos, hogy mindenki
így érezze.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
Innentől már „csak” annyi dolga van a pályakezdőnek, hogy bebizonyítsa rátermettségét, és
megmutassa, szakmailag is felnőtt a feladatához – ez ugyanis azt jelenti, hogy egyre
fontosabb feladatokat is elláthat, kezdetben felügyelet alatt, később már önállóan is.
„Csicskáztattak az elején, hozzam a szerszámot, meg ilyenek, de mondtam, hogy én tudok
mást is. És megmutattam, és onnantól kezdve nem volt gond, mert látták rajtam, hogy
tényleg meg tudom csinálni, amit kell.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
„Nekem az elején egyből azt mondta a főnököm, hogy minél előbb azt akarja, hogy
egyedül járjak dolgozni, mert akkor ő is tud menni külön, és ketten keressük a pénzt.
Ezért nagyon aprólékosan mutatott meg mindent, amit lehetett, velem csináltatott meg, és
mindig mondta, hogy mi miért jó, vagy miért nem jó. A második hónapban már volt, hogy
egyedül engedett el. Az nagyon jó érzés volt, bár természetesen tartottam tőle.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
Az önálló munka már egyértelműen komoly felelősséggel jár. Több interjúalanyunk is
hangsúlyozta, hogy ennek megtapasztalása kulcsmozzanat volt munkaerőpiaci szocializációja
során.
„Az elején az volt, hogy amikor végeztem, mindig megnézték, hogy mit csináltam, ha
kellett, meg is beszéltük. Igazából ekkor még bennem volt, hogyha valamit el is rontok,
az annyira nem baj, mert utánam még többen is ellenőrzik, így nem lesz baj belőle. De
egy idő után amúgyis annyi volt a munka, hogy hihetetlen, és egyre többször volt az,
hogy anélkül ment tovább az én munkadarabom, hogy bárki is megnézte volna. Na
akkor mondtam magamnak, hogy hoppá, ez itt már az én felelősségem, hogy milyen lesz
a végeredmény.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
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„Furcsa helyzet volt, mert mindig azt mondta a főnököm, hogy az elégedett ügyfél a
lényeg, mert csak az hív újból minket, ha van valami. Emiatt nem lehet összecsapni a
munkát, és az azért kemény volt, amikor eszembe jutott, hogy ha most jól dolgozom,
akkor lehet, hogy épp piacot építek magunknak. Ha meg elrontom, akkor meg lehet,
hogy elveszítünk egy ügyfelet.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)

Ahogy egyre inkább belefolyik munkahelye mindennapi tevékenységébe, a pályakezdőnek
reflektált viszonya kezd kialakulni munkakörnyezete különféle adottságaihoz. Hamar kialakul
vonzódás, vagy éppen ellenérzés is több tényezővel kapcsolatban. Több olyan
munkakörülmény is adódhat, amelyek jelenléte nem tölti el örömmel a pályakezdőt.
„Hát a szagok, azzal az elején nemigen tudtam mit kezdeni. Az hagyján, hogy a
műhelyben mindenféle szagok terjengtek, mert azt el lehet viselni, én például a gépszagot
nagyon szeretem, lehet, hogy azért is vagyok itt, de egész nap azért sokszor még nekem is
túlzás. Hanem az öltözőben, amikor először bementem, sajnáltam otthagyni a ruháimat,
mert féltem, hogy olyan büdös lesz, mint amilyen ott van.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
„Irtózatos zaj volt, legalábbis akkor nekem annak tűnt. El nem tudtam képzelni, hogy
lehet így dolgozni. Hiába volt rajtam füles, nekem akkor is zajos volt. Mára megszoktam,
nem nagyon zavar.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
„Az iskolával voltunk gyárlátogatáson, és akkor bennem az üzem az olyanképpen élt,
amit ott láttam. Az egy nagyon modern, új multicég volt, hatalmas csarnok, új gépek,
szinte tökéletes tisztaság, világos is volt a csarnokban. És hát amikor idekerültem, akkor
itt egész más volt a felállás: az üzemnek nincs lebetonozva a padlója, sokszor az olajos
homokban mászkál az ember. Hiába ég minden lámpa, itt akkor is félhomály van, és hát a
gépek sem olyanok, hogy enni lehetne róluk. Kellett vagy egy hónap, amíg hozzászoktam,
hogy ez bizony nem a legtisztább munkahely.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
Ezek a taszítódások természetesen kijelölik azokat a munkakörülményeket is, amelyeket egy
pályakezdő vonzónak talál.
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„Nagyon jó volt, hogy végre volt értelme, meg célja a munkámnak. Meg volt adva, hogy
egy nap mennyit kell megcsinálni, és én akkor úgy dolgoztam, hogy meglegyek vele, mert
tudtam, hogy számítanak rá.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
„Szerencsém volt, mert egy nagyon jó brigádba kerültem. Minden nap velük mentem
dolgozni, és amellett, hogy nagyon jól elvoltam velük, szinte észrevétlenül tanultam meg
egy csomó mindent. Ma azt mondom, hogy ennek köszönhetek mindent, amit tudok. De a
jó társaság amúgy is nagyon fontos, mert különben hogy menne úgy szívesen dolgozni az
ember.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
„Itt nagyon jól felszerelt a műhely, amikor idekerültem, és megláttam, hogy milyen profi
szerszámok, meg erőgépek vannak, azt hittem álmodom. Ezekkel öröm a munka, és mi is
vigyázunk rájuk.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
„Számítanak olyan dolgok is, mint a munkaruha. Én például először egy használtat
kaptam, hát nem volt nagy öröm, és sokszor foltozgatni kellett. Aztán amikor a többieké is
kezdett elkopni, akkor a főnök már sokkal jobbakat vett. Ezek sokkal strapabíróbbak, nem
szakadnak el. Így azért sokkal jobb érzés dolgozni, és mi is úgy érezzük, hogy
megbecsülnek minket.”
(budapesti vállalat pályakezdője)

III.10.9 Munkahelyi tapasztalatok a szakképzésben szerzett tudás tükrében
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a nem túlságosan régóta pályán lévő fiatal munkavállalók,
akik számára a szakképzés még viszonylag közeli „élmény”, hogyan vélekednek – immáron
első munkatapasztalataik szemüvegén keresztül – a szakképzésben megszerzett,
megszerezhető tudásról. Mindenekelőtt azt szerettük volna megtudni, hogy a megkérdezett
fiatalok munkaerőpiacon történő „megfelelését”, helytállását mennyiben határozták meg azok
a tapasztalatok, amelyeket a szakiskolákban, ill. a szakközépiskolákban megszereztek. Az
alábbiakban munkaerőpiaci boldogulás alatt mindenekelőtt annak szakmai vetületét értjük,
azaz tehát a mindennapi termelő/szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges kompetenciák
a szakképzésben történő megalapozásának sikerességét vettük nagyító alá.
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Ezért arra kértük interjúalanyainkat, hogy jelenlegi munkaköri/munkahelyi elvárásaik és
feladataik fényében értékeljék a szakképzés során elsajátítható tudásokat és készségeket,
külön figyelmet szentelve az elméleti, ill. a gyakorlati képzés során tanultakra.
Az elméleti oktatással kapcsolatban interjúalanyaink egy különös kettősségre hívták föl a
figyelmünket. Lévén valamennyi általunk megkeresett pályakezdő már az új, öt éves
szakképzésben vett részt, ezért mindannyian saját bőrükön tapasztalták meg a 9-10.; ill.
szakközépiskolában 9-12. évfolyamon történő „szakmacsoportos alapozás” összes előnyét és
hátrányát. Az általunk megszólaltatott pályakezdők közül különösen a szakiskolai
végzettséggel rendelkezők kivétel nélkül nemtetszésüket fejezték ki amiatt, hogy a szakmára
való felkészülésüket nagyban hátráltatta az, hogy két éven keresztül lényegében nem tudtak
választott szakmájukkal „gyakorlati közelségbe” kerülni.
„Olyan hihetetlennek tűnt, hogy évekig nem csinálhatunk semmit. Én azért mentem oda,
hogy szakmát tanuljak. Ehelyett ugyanúgy magolni kellett, mint az általános iskolában.
Senkinek sem volt kedve hozzá.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
Az egyik székesfehérvári szakközépiskola igyekszik áthidalni valahogyan ezt a problémát, és
szakmai élményekhez próbálja juttatni tanulóit, akik papíron csak az érettségit követően
kezdhetik a tényleges szakmatanulást.
„Az nagyon nehéz volt, hogy két évig alig fogtunk szerszámot a kezünkbe. Nagyon jó fej
szakoktatók voltak nálunk, akik mindent megtettek azért, hogy az első években is legalább
lássunk valamit abból, hogy hogyan is néz ki a szakma. Voltunk üzemlátogatáson, és volt
szakkör is a műhelyben. Ez segített valamennyit.”
(székesfehérvári vállalat pályakezdője)
A pályakezdők ugyanakkor mégsem állították azt, hogy az elméleti oktatás fölösleges, vagy
legalábbis akár csak részben is helyettesíthető lenne: interjúalanyaink szerint a
szakmatanulás elméleti megalapozása létfontosságú, melynek sikeressége nagyban
befolyásolja, hogy a gyakorlati oktatás során hogyan teljesítenek a diákok.
„Nagyon fontos volt, hogy amikor a műhelybe kerültem, már tudtam minden fontosabb
alap dolgot. Tudtam, hogy milyen anyagokkal fogok dolgozni, hogy milyen szerszámokkal
és nagyjából milyen gépeken. Láttam is előtte őket, mert többször levittek minket a
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műhelybe, de adott valamiféle magabiztosságot az, hogy engem érdekelt, és ezért
tanultam.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
„A gyakorlaton kiderült, hogy az elméleti tanárok sem mindig a levegőbe beszéltek, mert
nagyon sok minden előjött az elméleti órákról. Ma már azt mondom, hogy sokat lehetett
volna tanulni az elméleti órákon, de akkor nagyon utáltuk. Egyszerűen nem láttuk
értelmét. Jobban kellene figyelni az arányokra, hogy valahogy párhuzamos legyen az
elmélet és a gyakorlat.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
Nem mindegy azonban, hogy az elméleti oktatás során miket, és hogyan tanítanak a
diákoknak. Az egyik kecskeméti vállalatnál dolgozó fiatal forgácsoló például komoly
eltéréseket tapasztalt a vállalati tanműhelyben egymás mellett dolgozó/gyakorlatozó társai, és
a saját (elméleti) felkészültségében.
„Amikor idekerültem (vállalati tanműhelybe), többen voltunk itt fiatalok, más iskolákból
is. Nem mondom, én is teljesen a nulláról kezdtem, de voltak elképzeléseim a szakmáról,
nagyjából tudtam, hogy miről van szó. Volt itt két tanuló, akik egy másik iskolából jöttek,
hát ők például alig tanultak valamit korábban. Nem azért, mert olyan nagyon lusták
lettek volna – az egyik egy nagyon jó kollégám, együtt kaptunk szerződést – hanem mert
alig beszéltek nekik pl. az anyagismeretről. Ezt tudom, mert megkérdeztem tőlük. Azt
mondták, hogy nem jutott rá elég idő az órán.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
Tapasztalataink szerint nem mindegy az sem, hogy az elméleti tanárok milyen módszerekkel
végzik a tanítást. Hallottunk ugyanis olyan metódusokról, melyek segítségével legalábbis
enyhíthető a diákok ellenállása az elméleti oktatással szemben.
„Volt olyan, hogy rézcső óra, egy fél évig. Volt abból elmélet is, na most mit lehet arról
beszélni egy fél éven keresztül? Untuk rettenetesen, de a tanár kitalált mindent, hozott
csöveket, mutogatott mindenfélét, rejtvényeket adott, hogy hogyan lehet elvágni és
illeszteni őket, meg már nem is emlékszem, hogy mi mindent csinált még. A lényeg,
hogy meg tudtuk tanulni. Meg, mert nem olyan száraz volt. Belevitt valami
életszerűséget.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
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„Sokszor feleltettek úgy, hogy csoportosan kellett megmondani a választ és így sokkal
könnyebb jó jegyet kapni. Izgalmasabb volt, hogy együtt tanultunk, és együtt is kellett
előadnunk magunkat. Ma már tudom, hogy ezzel a csapatmunkára nevelés volt a cél.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
„Az volt a baj az elmélettel, hogy sohasem tudtuk, hogy ennek miért van jelentősége.
Nem tudtuk elhelyezni. Csak mondták, mondták, hogy majd meglátjátok, majd ha
dolgozni fogtok. De mivel nem dolgoztunk vele, nem alkalmaztuk, semmit sem értettünk
belőle. Ez hiányzott a legjobban, hogy kontextusba helyezzék az éppen tanított anyagot.
Nem teremtettek összefüggést elmélet és gyakorlat között.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
A gyakorlati oktatást illetően is sok esetlegességre hívták fel figyelmünket a pályakezdő
fiatalok. Elmondásuk szerint – amit saját, iskolákban tett megfigyeléseink is alátámasztanak –
ugyanis számos olyan tényező van jelentős befolyással a gyakorlati képzés sikerességére,
amelynek megléte, teljesülése nagyon sokszor az iskolák által nem teljes mértékben
kontrollált feltételektől függ.
Alapvető fontosságú például, hogy hol kerül sor a gyakorlati képzésre. Egészen más
ismeretekre tehet szert az a tanuló, aki vállalati tanműhelyben gyakorlatozik, mint az, aki az
iskola tanműhelyében tölti gyakorlati idejét. (Ennek bővebb kifejtését lásd a 3.2. fejezetben.)
Helyesebb azonban azt állítanunk, hogy a gyakorlóhelyen alkalmazott technológia, a
rendelkezésre álló gépek, szerszámok és nyersanyag minőségén és mennyiségén múlik a
gyakorlati oktatás sikeressége.
„A szerszám- és, anyagellátottsággal, meg a munkaanyaggal volt a baj, nem az
idővel. Mert többször felhasznált roncsból dolgoztunk, lecsiszolva.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
A korszerű technika meglétét további akadályozó tényezők is semmissé tehetik. Többször
találkoztunk azzal, hogy interjúalanyaink a tanműhelyben történő túlzsúfoltságra
hivatkoztak.
„Kevés volt a szerszám, az anyagból sem volt sok. Túl sokan voltunk egy csoportban,
egyszerűen nem lehetett folyamatosan dolgozni. Valakinek mindig ki kellett állnia,
hogy mindenki sorra kerüljön.”
(székesfehérvári kisvállalat pályakezdője)
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A technikai feltételek (gép, szerszám, nyersanyag) meglétét azonban nem értelmezhetjük
önmagában a gyakorlati képzés sikerességének legfőbb garanciájaként. Egyik székesfehérvári
interjúalanyunk ugyanis arra hívta fel a figyelmünket, hogy „értelmes” feladatok nélkül nem
sokat ér a korszerű technika és a nyersanyag.
„A mi TISZK-ünkben például ott volt egy sor olyan marógép, CNC-központ, aminek
még ma is csodájára járnak. Az iskola igen jó összeköttetésekkel rendelkezett, és volt
elég nyersanyag is hozzá, mégsem történt semmi. Mi volt az oka? Az iskola nagyon
féltette a drága gépeket, gyerekeket nem is engedett mögé, csak nagyon minimális
feladatokra. Vállalatokat sem engedett be, hogy azok termeljenek rajta, mert akkor
leharcolják a szép új gépeket. Ha nekem nem szól egy osztálytársam, hogy el lehet
menni az iparba is gyakorlatra, és ott maradok, állítom, ma nem lennék sehol.”
(székesfehérvári vállalat pályakezdője)
Korábban részletesen is szóltunk róla, most tehát kevesebb figyelmet szentelünk annak a
ténynek, amelyet pályakezdő interjúalanyaink közül többen is hangsúlyoztak, ez pedig a
produktív munka jelentősége. Állításuk szerint a gyakorlat ezen formája nemcsak a szaktudás
elmélyítésére alkalmas, hanem a munkához való hozzáállás formálásának egyik legfontosabb
nevelő hatású eszköze.
„Az, hogy igazi munkát végeztünk, az, hogy számított minden, hogy mennyi idő alatt,
milyen minőségben végzem a munkámat, nagyon meghatározó volt. Közünk lett a
munkához. Rajtunk állt, hogy hogyan sikerül. Ez alapvető tapasztalat volt, a munka
céljához, eredményéhez egészen átalakult a viszonyunk.”
Korábban idézett interjúalanyunk (a felszerelését „féltő” iskola egykori tanulója) ezzel
kapcsolatban a következőkről számolt be:
„Hát nem igazán lelkesítő az, hogy megcsináltam valamit, még azt is megkaptam érte,
hogy jól sikerült, és akkor a szakoktató gyakorlatilag ugyanazzal a mozdulattal a
szemétbe hajította, mert már nem volt rá szükség. Ment a hulladékba, és utána
beolvasztották, csak arra volt jó. Ez úgy nem motivál egy gyereket.”
(székesfehérvári vállalat pályakezdője)
A termelő tevékenységnek vannak olyan követelményei is, amelyeknek a munka
sikerességében hatalmas szerepe van. Több interjúalanyunk is hangsúlyozta, hogy ezeknek
óriási jelentősége van a szakmatanulás szempontjából.
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„Minden reggel volt egy feladatismertetés, és a nap végén meg az egyéni vagy
brigád munkaértékelés. Világos és tiszta, fegyelmezett munkát vártak el az oktatók.
A szerszámokat reggel elő kellett készíteni, délután meg elpakolni. Néha tisztítani is
kellett őket. Az ilyenekre szerintem nagyon oda kell figyelni, és örülök, hogy ezt
akkor megtanultam. Ma ez teljesen automatikus, és ezt akkor tanultam meg.”
(miskolci vállalat pályakezdője)
Szintén nagyon sokan hangsúlyozták a szakoktatók szerepének fontosságát, aki
nélkülözhetetlen a tanulási folyamatban.
„Nagyon fontos a visszajelzés. Megdicsér a munkáért. Elmagyarázza a
munkafolyamatokat. Következetes, egyenletes munkát követel meg. Ezt kell csinálnia
egy szakoktatónak. Én tudom, mert én is így tanultam meg a legtöbb dolgot.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)
„Az én szakoktatóm igazi szakmabeli volt. Az ő dolga volt, hogy figyeljen ránk a
műhelyben, de ő emellett dolgozott rendesen. Illetve hát inkább velünk dolgozott.
Tökéletesen felkészült volt, és nem okozott nehézséget neki, hogy tanítson minket,
mert tudott a nyelvünkön.”
(kecskeméti vállalat pályakezdője)

A pályakezdőkkel készített interjúkból számunkra az a kép rajzolódik ki – amit kutatásunk
során az iskolákban és vállalatoknál látottak csak megerősítenek –, hogy a képzés tartalmát
illetően rengeteg az esetlegesség. Az iménti néhány bekezdésben szinte csak olyan tényezőket
érintettünk, amelyeket az egyik interjúalany dicsért, egy másik pedig elmarasztalt, vagy pedig
nem is találkozott vele.
Mint arra korábban utaltunk és bővebben is kifejtettünk, ez mindenekelőtt az iskolák eltérő
működési környezetéből, és az abból fakadó finanszírozási, szociális, stb. feltételektől függ.
Ebbe éppúgy beletartozik az, hogy egyik iskolában motivált, szakmájukat jól ismerő,
szociálisan érzékeny szakoktatók dolgoznak, egy másik iskolában pedig megkeseredett, a
gyerekekkel folyamatosan csatázó oktatókkal találkozni; mint ahogy ennek az eltérő
környezetnek az eredménye, hogy a diákok milyen minőségű képzést kapnak. Tapasztalataink
szerint ez a „változatosság” nem ismeri a földrajzi távolságokat, egyetlen, általunk vizsgált
városban, azonos szakmákat oktató intézmények között is hatalmas különbségek
tapasztalhatóak. Innen nézve nem tudunk csak Kecskemét, Miskolc, és Székesfehérvár
képzési környezetére érvényes megállapításokat tenni.
Úgy véljük, a pályakezdőkkel folytatott interjúk több ponton is rámutatnak a szakképzés
jelenlegi gyenge pontjaira, és egyik legfőbb tanulságuk, hogy a szakképzés nem lehet sikeres
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TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
addig, amíg nem teremtődnek olyan körülmények, amelyek lényegében azonos minőségű
oktatást garantálnak az ország valamennyi szakképző intézményében tanuló fiatal számára.

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE
IV.1 KUTATÁSI CÉLOK
Dolgozatunk elsődleges célja, hogy felkutassuk elektronikai és gépészeti szakmák esetében a
legújabb technológiákat, eljárásokat, annak érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, milyen
mértékben befolyásolják ezek a szakmák oktatását. A feladat igen sokrétű, így az
átláthatóság érdekében először némiképp szűkítenünk kell. A kutatás tárgyául választott két
szakmacsoporton
megvizsgáltunk.

belül

kiválasztottunk

négy-négy

szakmát,

melyeket

tüzetesen

Hipotézisünk szerint az újdonságok az oktatásba a gazdaság felől áramlanak. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy az oktatásból is érkezik új a gazdaság felé, ez azonban inkább a
felsőoktatás sajátja. Ezért megvizsgáltuk, hogy az egyes szakmákban az elmúlt 3 – 5 évben
milyen változások következtek be. Választ kerestünk arra továbbá, hogy ezeket a változásokat
az új OKJ követte-e, ill. szükséges-e, hogy kövesse. A vizsgálathoz interjúkat készítettünk
pedagógusokkal, nagy-, közepes- és kisvállalati szakemberekkel, fejlesztő cégekkel,
kereskedelmi vállalkozásokkal.
Nem általános, de a szakképzésből is érkezhet újdonság akár az ipar felé is. Szerencsére
kutatásunk során tapasztalhattuk, hogy az újítás, a kutatás mennyire felvillanyozza a benne
dolgozó tanulókat, tanárokat. Pl. Miskolcon a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
tanulói és tanárai egy nemzetközi pályázat keretében hat országgal közösen készítenek egy
kisautót a legkorszerűbb technikákat felhasználva. Magyarországon készül a villamos hajtás,
Olaszországban a szenzoros irányítás, Szlovákiában az alváz, Németországban fedélzeti
számítógép, Hollandiában az energia ellátás, Finnországban a kapcsolattartás, GPS vezérlés.
A projekt keretében fel kellett kutatniuk a modern autóépítés lehetőségeit, ki kellett
alakítaniuk a különböző egységek megműködtetését szolgáló berendezéseket. Ez teljesen új,
egységek kifejlesztését is jelentette, mely munkában részt vettek a tanulók és a tanárok
egyaránt. A munka eredményeként 2009. márciusára kell a kisautónak elkészülni. Már több
teszten túl vannak, többször módosítaniuk kellett elképzeléseiket és az elkészült alkatrészeket,
de a berendezés szinte teljesen kész van.
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