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I. A szakképzés változásai az elmúlt években - a jelenlegi TISZK modellek 
kialakulásának előzményei 
 
 
2006-ban az alapfokú oktatás mellett a szakképzés irányítási rendszere is átalakult, amelynek 
célja a szakképzés és a foglalkoztatáspolitika összehangolt irányításának létrehozása volt. 
Ennek keretében egyes, az iskolarendszerű szakoktatáshoz és a szakképzéshez kapcsolódó 
feladatok az Oktatási Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
között megosztásra kerültek. A szakoktatásért, iskolai rendszerű szakképzés szabályozásáért 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, míg a szakképzés tartalmi, ágazati irányításáért a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium a felelős, a rendeleteket azonban mindkét minisztérium 
egyetértésével lehet kiadni.  
2006-ban az új Országos Képzési Jegyzék kidolgozásával párhuzamosan NFT I. keretében 16 
térségi integrált szakképzési központ (TISZK) jött létre az országban, ahol a  2006/2007. 
tanévtől már az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), valamint az új szakmai- és 
vizsgakövetelményeknek megfelelően tanulnak a diákok. A TISZK-ek felépítése és pénzügyi 
helyzete a mai napig nem tisztázott kérdés, és a modulrendszerű TISZK gyakorlati képzése is 
nehezen egyeztethető össze az elméleti oktatás tantárgyi és órarendjével. A tizenhat régi 
típusú TISZK egy központi tanműhelyen ötvözi a kiemelt szakmák oktatásához szükséges 
csúcstechnológiát. A tizenhat TISZK közül tizennégy közhasznú társaságként, kettő pedig 
költségvetési szervként működik. A Kht. formában működő TISZK-ek nem rendelkeznek OM 
azonosítóval, így nem juthatnak hozzá a normatív támogatásokhoz, fenntartásukhoz az 
érdekelt önkormányzatoknak jelentős mértékben hozzá kell járulniuk. 
A régi típusú TISZK-ek megalakulása és nehézségei után 2006 tavaszán egy újabb pályázat 
került kiírásra, amelynek keretében több fenntartós szakképzés-fejlesztési konzorciumok 
létrehozását támogatta az OKM Alapkezelő. A konzorciumok megalakultak, városunk szinte 
egyedülálló módon két konzorciumhoz csatlakozott, így több esélyt teremtve szakképző 
intézményei számára. A két konzorcium Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Csongrád Megyei Önkormányzat vezetésével alakult meg. A konzorciumok egy szakképzés 
fejlesztési terv létrehozására pályáztak, és nyertek közel 10-10 millió forintot. 

  
A pályázat során megvalósítandó tevékenység volt: 
150 nap alatt, a pályázat első szakaszában, olyan EU-s és hazai forrásokból finanszírozásra 
kerülő, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításához 
szükséges komplex beruházási tervek és ezekhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok 
valamint projekttervek- széles körű együttműködésben történő-elkészítése, valamint az ehhez 
szükséges, intézmények közötti együttműködési (fenntartók, szakképzést folytató közoktatási 
intézmények gazdasági szereplők szoros együttműködésével) és irányítási modell létrehozása. 
A pályázat során a projekttervek és a komplex stratégia elkészült és a részt vevő fenntartók 
elfogadták. A pályázat 2007 februárjában lezárult, de a stratégiához kapcsolódó pályázatok 
nem jelentek meg, így a tervek és a kitűzött célok megvalósulása a pályázatokat benyújtani 
kívánó konzorciumok törekvései ellenére meghiúsult. 

I/1.2007. évi törvény változások 

Ezt követően, 2007. szeptember 01. napjával újabb jogszabály-módosítások léptek életbe, 
amelyek az egész eddigi szakképzési rendszer újragondolását teszik szükségessé. A törvényi 
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módosítások, a szakképzés szervezést irányító testületek és a fejlesztési támogatások, ezen 
felül a várható pályázati kiírások elkerülhetetlenné teszik egy újfajta Térségi Integrációs 
Központ létrehozását. A fenntartó döntésén múlik, hogy az intézményei számára a 
legideálisabb TISZK-be társuljon. Az eszközölt törvénymódosítások az alábbi főbb 
irányvonalakat képviselik:  
 
1. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) és a Nemzeti Szakképzési Tanács 
feladat és hatáskörének változásai Regionális Fejlesztési Bizottság jogkörének változásai, 
2. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény módosítása fejlesztési és szakképzési hozzájárulások módosítása, 
3. Új szakképzés-szervezés feladatellátás szerinti rendszerekkel kapcsolatos 
törvénymódosítások (új TISZK modellek). 

I/2. A) Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) és a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Tanács feladat és hatáskörének változásai 

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak az elmúlt években is komoly szerepük 
volt a szakképzés szervezésében, azonban ezen a néven 2008. január 01. napjával egy új 
Bizottságot hoznak létre, amelynek hatásköre kibővül és régiós szinten döntő jelentőségűvé 
válik, különösen a források elosztása szempontjából. A cél a munkaerő-piac és a szakképzés 
közelítése.  
 
A bizottságok főbb feladatkörei: 
1 –Gazdaság igényeinek meghatározása; 
2 –Regionális képzések meghatározása, a kapacitások figyelembevételével; 
3 –Döntés a regionális képzési irányokról és arányokról; 
4 –Döntés a Decentralizált keret felosztásáról; 
5 –RFKB összetételének változása. 
 
B) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 
 
A szakképzést érintően a Tanács legfontosabb feladatköre, hogy dönt a szakképesítésért 
felelős miniszter javaslata alapján az országos beiskolázással indítható szakképesítések 
köréről és a szakképesítés megszerzésére felkészítő intézményekről. („országos TISZK”).) 
 
I/3. Új szakképzés-szervezés feladat-ellátási rendszerekkel kapcsolatos 
törvénymódosítások (új TISZK modellek- 1 .számú melléklet) 
 
A munkaerő-piaci helyzet javítása, a szakképzési rendszer modernizálása, érdekében a 
törvénymódosításokkal egy úgynevezett „ösztönzőrendszert” hoztak létre, amely 2008. 
szeptember 01. napjától elkerülhetetlenné teszi a fenntartók részére, hogy valamelyik új 
típusú TISZK modellhez kapcsolódjanak. A jogszabály által javasolt új TISZK modellek 
ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
a) Az ösztönző rendszer lényege: 

- Az eddigi iskolai szintű fejlesztési támogatások fenntartói szintre emelése; (kivételek: 
speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és felsőoktatási intézmény) 

- A fejlesztési támogatások fogadható mértékének növelése; 
- A fejlesztési támogatások fogadásának szakképző-iskolai tanulói létszám-minimuma 
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1500 fő. (NSZFT javaslat alapján SZMM miniszteri engedéllyel kivételesen lehet  
1275 fő) 

- Pályakövetési rendszer kialakítása, amelynek segítségével nyilvánossá válik, hogy 
mely intézményben végzett tanulók tudnak elhelyezkedni a szakképzést követően 

 
b) Az elnyerhető támogatások: 

- normatíva, amely mindenkinek jár  
- fejlesztési támogatások (szakképzési hozzájárulás, MPA- KA) - feltételekhez kötött: 

- új TISZK modellek szerinti feladat-ellátás 
- Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság támogatása 
- minimum 1500 fő szakképző iskolai tanuló. 

- Uniós források.(TÁMOP, TIOP programok keretében): 
a megjelenő pályázati feltételek szerint, amelyek szintén a TISZK 
modelleket támogatják. 

A fejlesztési támogatások mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
A TISZK rendszerek kialakítását elősegítő pályázatok: 
1. szervezeti felépítésre (TÁMOP 2.2.3)  
igényelhető összeg: max. 400.000.000 Ft/TISZK 
2. infrastrukturális, valamint eszközfejlesztés (TIOP 3.1.1) 
Igényelhető összeg: max. 900.000.000 Ft/TISZK, ennek 90%-át a TISZK székhelyén, egy 
helyrajzi számon kell elkölteni 
 
I/4. Jelenleg a szakképzéshez kapcsolódó pályázatok: 
 
TÁMOP 2.2.3.  
Célja: A Térségi Integrált Szakképző Központok modelljének kialakítása, a menedzsment 
szervezet humán erőforrásaink fejlesztése, irányítási rendszer korszerűsítése, 
hátránykompenzációs programok kialakítása.  
Készültség: A pályázat 1. fordulójára benyújtásra került a pályázati anyag. 2. forduló beadási 
határideje 2008. április 15. 
A szervezet kialakítására nyertes pályázat esetén 2 év áll rendelkezésre, de a 2008. év 
szeptemberétől csak úgy tudják a fenntartók a fejlesztési támogatásokat fogadni, ha valamely 
TISZK modellt létrehoztak. Áprilisra elkészül egy végleges ütemterv, amely meghatározza a 
TISZK menedzsmentjét, feladat-ellátását és döntési jogosultságait, valamint a társaság 
létrehozásának mérföldköveit. 

 
TIOP 3.1.1. 
Célja: A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, új OKJ struktúrájához 
szükséges eszközfejlesztés, gyakorlati képzés technikai feltételeinek megteremtése 
Készültség: A pályázat január első napjaiban megjelent, a TISZK szervezeti felépítésének 
kialakításával párhuzamosan elkezdődnek a tárgyalások a fenntartók között, hogy a 
fejlesztések, mely intézményekben, szakmacsoportban történjenek. A pályázat beadási 
határideje 2008. április 21. 
Felvetődő probléma: A pályázati kiírás szerint a pályázaton nyerhető támogatási összeg 90%-
át a TISZK székhelyén, vagy egy helyrajzi számon lehet felhasználni. Ez a létrejövő TISZK-
ek decentrumokra épülő koncepcióit kérdőjelezi meg, azonban a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség a Megyei Jogú Városok Szövetsége, valamint más pályázó fenntartók által is 
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markánsan megfogalmazott ellenvélemény ellenére is ragaszkodik a korábbi TISZK  
modellekhez kapcsolódó, és nagy valószínűséggel a kellő körültekintés hiánya miatt a 
kiírásban bennragadt szövegrészhez. A fenntartók határozott kérése, hogy módosítsák a 
pályázati kiírást, hogy több helyszínen lehessen fejleszteni az elnyerhető támogatásból. 
 
További, kiírásra kerülő pályázatok: 
TÁMOP 2.2.2 
Célja: A pályaorientáció rendszerének fejlesztése, tananyagfejlesztések, on-line fejlesztések, 
képzések, stb. 
Készültség:a pályázat megjelent, de csak az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részére elérhető, 
amely szerv fogja kiírni azt az egyes fenntartók, illetve TISZK-ek részére. 
TÁMOP 2.2.1. 
Célja: A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése, pályakövetés, minőségbiztosítás, 
gyakorlati oktatás fejlesztése, stb. 
Készültség: még nem jelent meg a pályázat. 
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II. „1000 Mester – Integrált Szakképzési Központ a Dél-Alföldön” 
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mind a négy szakképző 
intézményével részt vesz egy Csongrád megyét átszövő és Békés megyét is érintő Térségi 
Integrált Szakképző Központ létrehozásában. Ez a TISZK lesz az ország legnagyobb 
tanulólétszámot (kb. 22.000 tanuló) magába foglaló térségi szakképző központja.  
A régi típusú TISZK-kel ellentétben ebben a formációban nem az a cél, hogy minden 
fejlesztés egy központi helyen valósuljon meg. A cél, hogy szakmacsoportonként a 
legmegfelelőbb helyet kiválasztva történjen a fejlesztés, így elkerülhetővé vállnak a TISZK-
en belüli párhuzamos fejlesztések. Sajnos sok helyen tendencia, hogy több milliós eszközöket 
csupán 5-10 fős tanulólétszámú osztályok használnak, egymástól alig 10-20 km-es 
távolságban. Az eszközök optimálisabb kihasználtsága esetén több beruházásra lesz lehetőség 
ennek következtében a tanulók koncentráltan, de a csúcstechnológia megismerésével 
sajátíthatják el az adott szakmát.  A profiltisztítás után ugyan kevesebb átfedés lesz a 
szakmák, szakmacsoportok között, de kialakulnak egyfajta decentrumok, ahol a legfejlettebb 
eszközök mellett részesülhetnek minőségi szakmaképzésben a tanulók. 
 
Formája: kiemelten közhasznú non-profit szakképzés-szervezési társaság (V.TISZK modell) 
Tagjai: 
Önkormányzati fenntartók: 

1. Szeged Megyei jogú Város Önkormányzata 
2. Csongrád Megyei Önkormányzat 
3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
4. Mórahalom Város Önkormányzata 
5. Orosháza Város Önkormányzata 

Alapítványi fenntartók: 
6. Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány 
7. "SZEGEDI KATEDRA" Oktatási Alapítvány 
8. „Szinergia” Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány 
9. Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú Alapítvány 
10. Diana Vadász- Felnőttképző Alapítvány 

Felsőfokú intézmény: 
11. Szegedi Tudományegyetem 

 
A létrehozandó gazdasági társaság döntéshozói szintjében, a megkötött együttműködési 
megállapodás alapján, jelenleg tanulólétszám-arányosan szavaznak és vállalják a pályázati 
költségeket. Ez városunk esetében 15,5%, amellyel Hódmezővásárhely az esetek nagy 
részében igen fontos döntéshozó szerepet harcolhat ki magának.  

A TISZK célja:  
a szakképzés-fejlesztés révén a Dél-alföldi régióban Csongrád és Békés megye gazdasági 
potenciáljának növekedése, a versenyképesség javítása, a foglalkoztatottság növelése, és 
ezzel a térség munkaerő-megtartó képességének fokozása, a munkanélküliség csökkentése. 
Az „1000 Mester – Integrált Szakképzési Központ a Dél-Alföldön” projekt 
megvalósításával – amely földrajzi kiterjedésében és tanulólétszámában az országban a 
legnagyobb – hatékony forrásfelhasználással, a képzési struktúra átalakulásával, a képzések 
minőségének és tartalmának javulásával olyan szorosan együttműködő intézményhálózat 
jöhet létre, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára; felkészíti őket az 
egész életen át tartó tanulásra és az eredményes részvételre a munkerőpiacon. 
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Konkrét célok: 

1. A Dél-alföldi régió szakképzésének összehangolása 
2. A képzési rendszer megfelelése a munkaerő-piaci igényeknek  
3. A szakképzés integrációjának javulása 

 
A pályázat kétfordulós és a második kör sikeres elbírálása után, a projekt megvalósításának 
három fő szakasza van, amelyre a pályázati kiírás szerint 24 hónapja van a támogatotti 
körnek. A projekt kezdete (2008 második félév eleje) előtt bizonyos felkészítő, előkészítő 
tevékenységeket kell elvégezni, ezek eredményeképpen a TISZK szervezete, humánerőforrás 
rendszere, szabályzatai, végleges és részletes tervei alakulnak ki. 
A megvalósítás első szakaszában (2008 második féléve, 2009 első féléve) a legfontosabb 
feladat a TISZK folyamatainak szabályozása, az eljárásrendek közös kidolgozása az alábbi 
három fő területen: 

1. Térségi pályaorientációs rendszer kialakítása a TISZK szintjén 
2. A tanítás-tanulás folyamata a TISZK és az intézmények szintjén 
3. Mérés-értékelés a TISZK és az intézmények szintjén 
 

Miután a folyamatszabályozás lezajlott, 2009 második félévében a kidolgozott eljárásrendeket 
a TISZK és partnerintézményei gyakorlatába kell bevezetni, a korábban kialakított tervek 
szerinti továbbképzések (pedagógus-továbbképzések, nyelvi képzések) is elindulhatnak. A 
projekt során a TISZK által ellátandó szolgáltatások is ebben az időszakban válnak aktuálissá 
(családsegítő programok, SNI-s, hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódása ellen ható 
szolgáltatások, pályaorientációs tevékenység, „inkubátorház” kialakítása). A szakképzési 
rendszer monitorozása során összegyűjtött „jó gyakorlatok” felhasználása és publikálása is a 
projekt ezen fázisában célszerű (próbaműködtetés időszaka).  
A projekt befejezése előtti utolsó negyedévben az elért eredmények és véghezvitt események 
és tevékenységek értékelése, ellenőrzése (beválás-vizsgálat, nyomon követés megtervezése) 
folyik, melynek során a szükséges korrekciók körvonalazódnak (véglegesítés időszaka). 
 
II/1. A TISZK létrejöttének indokoltsága 
 
A központi kormányzat releváns dokumentuma, a Szakképzés Fejlesztési Stratégia 
megállapításai szerint megfogalmazott hiányosságok érintik a Dél-alföldi Régiót is, ezeken 
felül a térség fejlesztési terveinek kidolgozása során a képzési rendszer olyan helyi 
hiányosságai is körvonalazódtak, amelyekre megoldást kell találni. Ezek a megállapítások 
nagymértékben egyeznek a Hódmezőváaárhelyi Szakképzés-fejlesztési Tervben 
meghatározottakkal. Főbb pontjai: 

• nincs a gyakorlati képzésben együttműködés az iskolák között, 
• nincsenek kidolgozott, modul rendszerű tananyagok, a képzéshez igazodó e-learning 

anyagok, 
• nincs biztosítva az átjárhatóság az intézmények képzései között, 
• nincs a szakképzésbe belépő tanulók bemeneti kompetenciáit mérő rendszer,  
• nem célirányos a pedagógus továbbképzés és a szakoktatók (vállalati is) képzése, 
• a szakképzés nem követi a térség jellemző beruházásait (nagyobb cégek, főutak, 

autópálya stb.) 
• a munkaerő-piaci igények felmérése megoldatlan, így a szakmák indításának, a tanulói 

létszámok meghatározásának nincsenek meg a megfelelő módszerei, 
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• a halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozásnak nincsenek meg az 
intézményesített egységes háttere, 

• nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásra, valamint 
nagy a lemorzsolódás csökkentésére, 

• nem összehangolt, így párhuzamos fejlesztésekhez vezet a fejlesztési források 
felhasználása, a szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása 
nagymértékben a személyes kapcsolatokon múlik. 

A felsorolt problémák megoldására – a térségi szakképzés-fejlesztési stratégiák alapján – a 
TISZK létrehozása a legmegfelelőbb forma. 
 
II/2. Várható eredmények, hatások hosszútávon 
 
• erősödik a szak- és felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodása, 
• javul a képzési rendszer hatékonysága, a rendelkezésre álló források hasznosulása, 
• növekszik a képzésben résztvevők száma, a munkaerő-piaci kereslethez igazodó 

támogatási rendszer működtetésével, 
• megtörténik a projekt célcsoportja (szakképző iskolák fenntartói, háttérintézmények, 

állami felnőttképzési intézmények, a képzésben részt vevő személyek és a munkáltatók, 
gazdasági élet szereplői) bekapcsolása a megvalósításba, 

• optimális a kihasználtság, a hatékonysági mutatók javulnak, a fenntarthatóság biztosított, 
• érvényesül az „üzemek feletti” jelleg a dél-alföldi TISZK-ben: 

- hiányosságok pótlása, technológia kiegészítése, 
- iskolai gyakorlati oktatási lehetőségek és gazdálkodó szervezetek igényeinek 
közelítése, 
- párhuzamos fejlesztések költséghatékonyságot célzó kiküszöbölése. 

 
Továbbá régiós szinten megvalósul: 
• a pályaorientáció rendszerének fejlesztése, 
• a szakképzésből kilépők pályakövetése, 
• a minőségirányítás, 
• a vizsgaellenőrzés, 
• a tananyagfejlesztés, 
• a tanárok, gyakorlati oktatók képzése, továbbképzése, 
• a munkahelyi gyakorlati képzés. 
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III. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szakképzés-fejlesztési Terve 
 
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg négy szakképző intézményt 
tart fenn. A jogszabályi változások, költséghatékonyabb rendszer kialakítása, és a leendő 1000 
Mester TISZK-ben betöltött pozíció optimalizálása érdekében városunk felkérte a 
Commitment Pedagógiai Intézetet, hogy vizsgálja meg a szakképző intézmények struktúráját 
és egy új rendszer kialakításának lehetőségeit. Fontos szempont volt, hogy a szakképzés-
fejlesztéséhez beadandó pályázatok egy részét nem a fenntartó, hanem a leendő TISZK 
nyújtja be (TÁMOP 2.2.3, TIOP 3.1.1), így bármilyen intézményhálózatot alakít ki 
városunk, figyelembe kell vennünk a pályázati esélyeinket is.  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  a TISZK-hez kapcsolódó pályázatok 
mellett hosszú távú szakképzés-fejlesztési tervet készíttetett a Commitment Pedagógiai 
Intézet szakértőjével (Velkey Péter). A Terv célja, hogy feltárja az intézményrendszerünk 
lehetőségeit a TISZK-ben és kijelölje a hosszú távú irányt mind a szakma, mind a pályázati 
lehetőségek terén.  
A szakértői jelentés elkészült és a Közgyűlés az anyagban szereplő javaslatok alapján 
határozatot hozott egy Intézkedési Terv kialakításának előkészítéséről. 
 
III./1. A szakértői jelentésben tett javaslatok: 
 
„1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és Csongrád megye demográfiai adatainak 
ismeretében célszerű a középfokú közoktatási rendszer szerkezetét felülvizsgálni, különösen 
szakközépiskolai-szakiskolai osztályok, illetve tanulók számának arányára, figyelembe véve a 
szakiskolai osztályok és tanulók jelenlegi viszonylag alacsony számát, ami nincs összhangban 
a munkaerő-piaci igényekkel. 
2. Javasoljuk a párhuzamos szakmacsoportokban folyó képzések felülvizsgálatát, ezek 
indokolatlansága esetén megszüntetését. Végig kell gondolni, hogy az egyes intézményekben 
mely szakmacsoportok és szakmák képzését engedélyezi a fenntartó, arra törekedve, hogy 
reálisan határozzák meg az egy-egy intézményben indítható szakmacsoportok számát, illetve 
elkerüljék ugyanazon szakmák képzésének több intézményben való indokolatlan fenntartását, 
finanszírozását.  
Az intézmények alapító okiratait a döntések meghozatalával párhuzamosan az új képzési 
szerkezetnek megfelelően módosítani kell. 
3. Javasoljuk, hogy az azonos szakmacsoportokba tartozó, de eltérő szintű szakmai 
képzéseket lehetőleg egy intézmény keretei között biztosítsa a fenntartó, mérlegelve az 
érintett intézmények közös igazgatás alá vonását. 
4. A szakképzéseknek nemcsak a tanulói, szülői igényeket és az intézmények érdekeit kell 
szolgálniuk, hanem a gazdasági szféra, a munkaerő-piac igényeit is. 
Ezen a téren is jelentős szerepet kell szánni a TISZK-nek, illetve a városi fenntartású 
intézményekben megszervezett iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 
szakképzéseknek. 
Feltétlenül meg kell vizsgálni az iskolarendszerű felnőttoktatás-képzés nagyobb arányú 
megszervezésének lehetőségét. 
5. A TISZK működtetésével kapcsolatban javasolható, hogy a képzési profiljához tartozó 
szakközépiskolai szakmai képzéseket lehetőség szerint a TISZK keretein belül szervezzék 
meg, másrészt a munkaerő-piaci képzések terén a felnőttképzésekben a TISZK-re jelentős 
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szerep hárulhat, mivel ez az intézmény képes lehet az esetenként gyorsan jelentkező és 
változó szakember szükséglet színvonalas képzésének biztosítására. 
6. Javasoljuk a nappali oktatási forma biztosítását a szakiskolát végzettek számára, 
amely felkészít az érettségi vizsga megszerzésére, biztosítva azt, hogy a tanulók 
bekapcsolódhassanak az érettségihez kötött, magasabb szintű, modulrendszerű szakképzésbe.  
7. Javasoljuk, hogy elsősorban a szakközépiskolák esetében a szakmai gyakorlati 
képzéseket nagyobb arányban szervezzék meg külső gyakorlati képzőhelyeken. 
8. Meg kell vizsgálni a szakközépiskolák terén a nyelvi előkészítő évfolyamokon a 
jelenleginél több osztály indításának lehetőségét. 
9. Prioritásként kell meghatározni a lemorzsolódások számának csökkentését, a tanulóknak 
az iskolarendszerben való bent tartását, hogy ne szakképzetlenül kerüljenek ki a munkaerő-
piacra. Ennek érdekében továbbra is javasoljuk a jelenleg hiányzó felzárkóztató oktatási 
forma biztosítását az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók számára. 
10. A demográfiai adatok alapján a tanulói létszámok csökkenése középfokon is néhány éven 
belül határozottan prognosztizálható, célszerű azonban már most mérlegelni az intézmények 
más szerkezetben való fenntartásának lehetőségeit, amit a szakképzést körülvevő 
jogszabályi és finanszírozási környezet is alátámaszt. 
11. Meg kell vizsgálni a Corvin és az Eötvös iskolák szakmai képzései alapján a két 
intézmény közös igazgatás alá vonásának lehetőségét.   
12. Megvizsgálandó a szakmai képzések alapján a Gregus és a Kalmár iskolák közös 
igazgatás alá vonásának lehetősége.  
13. Nem elvethető annak a lehetősége sem, hogy a város jelenleg 4 szakképző intézménye 1 
közös igazgatású, nagy szakképző intézményként legyen tagja a TISZK-nek, illetve a 
konzorciumnak. 
14. A város szakképzési- és intézményszerkezete módosításakor fontos, hogy a tanulók 
számára biztosítva legyen a horizontális intézményi és szakmai átjárhatóság.” 

 

A szakértői javaslatok két nagy csoportba sorolhatók:  

1. A szakképzés szerkezetét érintő, intézményhálózatot érintő változások  

2. A szakképzés minőségének javítását, munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodást 
szolgáló tartalmi módosítások. 

A szerkezetet érintő változások minden esetben megelőzik a tartalmi módosításokat, de ez 
utóbbiakat mindenképpen szem előtt kell tartani az intézményhálózat átszervezésénél. Mind a 
két csoport esetében elmondható, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény alapján 
a fenti módosítások mindegyike átszervezésnek minősül. Átszervezést a jogszabály tiltja 
szorgalmi időszakban, ezekről szóló testületi előterjesztések elfogadására sor kerülhet, a 
végrehajtásra azonban csak a nyári hónapokban lehetséges. 

III/2. A szakképzés szerkezetét érintő, intézményhálózatot érintő változások  
 
A szakértői jelentés 3 alternatívát vázol fel az intézményszerkezet átalakítására. 

A) A négy szakképző intézményből két intézmény létrehozása, tehát a Gregus SZKI és 
Kalmár SZKI, valamint külön intézményként az Eötvös SZKI és a Corvin SZKI közös 
igazgatás alá vonása 
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A kétintézményes modell értékelése: 

Előnyei:  

− a párhuzamosan működő szakmacsoportok esetén lehetővé válik a pedagógus 
munkaerő hatékonyabb kihasználása, főleg a közismereti és az általános alapozó 
képzések esetén 

− a két összevont intézmény tanulólétszáma, az oktatott szakmacsoportok 
átstrukturálásával külön-külön is eléri az 1500 főt. A tanulólétszámok arányosításhoz 
és az azonos szakmacsoportok átfedésének megszüntetéséhez ez esetben javasolt a 
Kalmár SZKI-ban folyó fogtechnikus képzés áthelyezése az Eötvös–Corvin SZKI 
integrált intézménybe, 

− a két összevont intézményben az azonos szakmacsoportokban, a modulrendszer 
bevezetésével könnyebben megoldható az átjárhatóság, 

− a létrejövő TISZK-ben mind a két intézmény tartalmaz olyan szakmacsoportot, 
amely köré lehet eszközöket és beruházást pályázni és a munkaerő-piaci igényekkel 
alátámasztható,  

− a Gregus-Kalmár SZKI esetén az informatikához, mechatronikához, napenergiához 
kapcsolódóan a szakiskolai képzés indítása is kapcsolható. 

− a Corvin-Eötvös SZKI-ban a vendéglátás-idegenforgalom fejlesztése mellett a 
wellnesshez kapcsolódóan az egészségügyi szakmacsoport egyes képzései is 
hozzáfűzhetőek lehetnek, akár szakiskolai, tanfolyam szinten is (pl. masszőr), 

− a szakmacsoportok átstrukturálásával a Corvin-Eötvös SZKI-ban több szakiskolai 
osztály indításával a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya is 
konszolidálódna, így megállítható a Kalmár SZKI szegregálódása (fogtechnikus 
képzés átadása), 

− A Gregus-Kalmár SZKI-ban a gépészethez kapcsolódó tanműhelyek eszközeinek 
kihasználtsága növelhető (CNC gépek, stb.). Javasolt az eszközök elhelyezésének 
racionalizálása. Azonos szakmacsoporthoz tartozó tanműhelyek, gyakorlati termek 
eszközeinek csoportosítása (tanműhely és a Gorzsai tanüzem férőhely- 
kihasználtsági arányainak növelése), 

−  a pályázatok esetén, ugyanazon forrásra mind a két intézmény benyújthat pályázatot 
(pl. épület-felújítás, eszközfejlesztés), 

− a pedagógusok munkaóráinak jobb kihasználásán felül a gazdasági ügyeket intéző 
munkaerő-gazdálkodás is racionalizálható, és az intézmények gazdasági ügyeit a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elláthatná, 

− eddig csupán a Kalmár SZKI volt a kötelezően beiskolázó intézmény, azonban 
egységes intézményként (Gregus-Kalmár) a kötelező beiskolázás keretében bekerülő 
diákok számára több továbbtanulási alternatívát fel lehet ajánlani, a tanulási 
nehézségekkel sajátos nevelési igénnyel küzdő fiatalok aránya így jobban megoszlik 
az osztálylétszámokban. 

Hátrányai: 

12 



− a nappali tagozatos tanulók száma, a 2007. októberi 01-jei statisztika alapján, 3.124 
fő, esti és levelező tagozattal együtt 3.416 fő. A Regionális Fejlesztési és Képzési 
Bizottságok döntései alapján, és a középfokú intézményekbe is begyűrűző 
demográfiai hullám előidézheti, hogy a tanulólétszám az összevont intézményekben 
1500 fő alá csökken. 

 

 

B) A város jelenlegi négy szakképző intézményének egy közös igazgatású, nagy 
szakképző intézményként történő összevonása: 

Előnyei: 

− egy nagy létszámú intézmény esetén, a jelenlegi intézménystruktúra mellett, a közel 
22.000 tanulót magában fogadó TISZK-ben a hódmezővásárhelyi intézmény érheti 
el a legnagyobb intézményi tanulólétszámot, 

− közös igazgatás esetén is kiszervezésre kerül a gazdasági feladat a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodájára, így ellátása lényegesen költséghatékonyabbá 
válik és a nem pedagógus munkaerő esetén létszám-racionalizálás történik. 

− a pedagógusok rugalmasabb munkáltatása válik lehetővé, hiszen szabadon 
mozoghatnak a négy intézményegység között, 

− a gazdasági ügyek racionalizálásán felül a vezetői pótlékok, órakedvezmények egy 
része, a szakszervezeti órakedvezmények is megtakaríthatók, amellyel szintén 
jelentős költségmegtakarítás érhető el, 

− a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az egész intézményben 
eloszlik, az esélyegyenlőség követelményeinek így teljes mértékben eleget tesz, 

− a speciális pedagógiai feladatok – integráció, családpedagógia – a város teljes 
szakképzésében a legfelkészültebb pedagógusok kezébe kerülhetnek 

− az egész intézményrendszerben rugalmassá válik a szakmák közötti átjárhatóság, 
hiszen a gyermekeknek nem szükséges intézményt váltani a szakmaváltáshoz; 
természetesen ez esetben is megfelelő pályaorientációs rendszer kidolgozása 
szükséges (javasolt a forgó rendszerű pályaorientáció bevezetése, amely már a 
Kalmár SZKI-ban bevált), és a lemorzsolódás is csökkenthető, 

− a megalakuló TISZK-ben nagyobb jelentőséggel bír tanulólétszáma alapján. 
Nagyobb eséllyel tudja fenntartani a városi igényekkel alátámasztott szakmákat, 
szakmacsoportokat. 

− a döntések nagyobb része marad városi kézben (Az egyes iskolák közötti 
feladatmegosztásról városi szinten döntenek) 

− eddig csupán a Kalmár SZKI volt a kötelezően beiskolázó intézmény, egy egységes 
intézmény esetén a kötelező beiskolázás keretében bekerülő diákok számára több 
továbbtanulási alternatívát is fel lehet ajánlani. 
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Hátrányai: 

− egy óriás intézmény működtetése bonyolult, adminisztrációja, felügyelete igen 
szerteágazó figyelmet kíván, fennáll a veszélye, hogy nehézséget okoz egységben 
tartani, 

− a tagintézmények közötti távolság miatt komplikált lehet a pedagógusok, diákok 
órák közti mobilitását biztosítani, 

− előfordulhat, hogy egy pályázati forrásra (pl. infrastrukturális fejlesztés, épület-
felújítás, decentralizált pályázatok stb.) csupán egy pályázat nyújtható be, amivel 
csak egy helyrajzi szám alatt lévő épület, vagy csak egyetlen szakmacsoport 
támogatható, így pályázati forrástól esik el az intézmény. 

 

C) Gazdasági társaság létrehozása, amely fenntartója lenne egy nagy szakképző 
intézménnyé összevont egységnek 

Előnyei: 

− a közalkalmazotti munkaviszonyban lévő pedagógus és nem pedagógus 
alkalmazottak jogviszonya átalakul Munka Törvénykönyve alá tartozó 
munkavállalóvá, így a munkaerő-piachoz igényeihez rugalmasabban igazodva 
alakítható pedagóguslétszám és a foglalkoztatás, valamint a szakmai képzések közti 
átjárhatóság könnyebbé válhat, 

Hátrányai: 

− gazdasági társaságként sok pályázati forrástól elesnének az intézmények, amelyeket 
csupán önkormányzati fenntartók részére írnak ki, 

− gazdasági társaság csupán együttműködési megállapodással csatlakozhat a létrejövő 
TISZK-hez, amelyben az eddig kiharcolt szavazati arányai nem érvényesülhetnek, 

− a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. törvén 3. 
számú melléklet 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
című pontjában foglaltak szerint „A létszám számításánál csak az önkormányzati 
fenntartásban költségvetési szervként működtetett központi képzőhelyeken 
tanulók vehetők figyelembe.” A szakmai gyakorlati képzésekre az 
Önkormányzat a 2008. évre 112.186.000 Ft. támogatásban részesül, amit ez 
esetben teljes egészében elveszítene.  

− amennyiben az Önkormányzat átadja fenntartói jogát egy gazdasági társaságnak, 
kizárja magát a létrejövő TISZK-ből, hiszen a TISZK tagjai csak 
intézményfenntartók lehetne, 

− a TÁMOP 2.2.3 a térségi TISZK szervezeti felépítését kialakítását támogató pályázat 
1. fordulója már beadásra került, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
tájékoztatása alapján, a létrejövő TISZK tagságában már nincs módosítási lehetőség. 

Mindezek mellett megjegyzendő, hogy az elkövetkező években, kedvező jogszabályi háttér 
kialakulása esetén mindenképpen érdemes a gazdasági társaságként működő fenntartó 
modelljében dolgozni. 
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III/3. A szakképzés minőségének javítását, munkaerő-piaci igényekhez való 
alkalmazkodást szolgáló tartalmi módosítások 
 
A tartalmi módosítások kidolgozására az intézményhálózat átalakulásával kapcsolatos 
döntések meghozatala után van mód. A jelenlegi 8. osztályos tanulók 2008. február 15. 
napjáig jelentkezhetnek a 2007 decemberében megjelent felvételi tájékoztatóban meghirdetett 
szakmákra. Így további nyelvi előkészítő osztály, felzárkóztató osztály vagy új szakma 
indításának előkészítésére van lehetőség. A tartalmi módosítások kidolgozása a testületi 
döntés után megkezdődik és 2008. március hónapban részletes kidolgozásra kerül. 

 

III/4. Szerkezeti változások 
 
A Gregus Máté Szakközépiskola Kaszap utca 29. szám alatt álló épület szerkezeti állapota 
szükségessé teheti a későbbiekben új telephelyre költözését. A TISZK-ben való részvétel 
biztosításához szükséges az intézmény elismert infrastruktúrájának és a szakmai 
színvonalának a fenntartása. A TISZK-hez kapcsolódó pályázatok benyújtási határideje 2008. 
április. A TIOP 3.1.1. pályázatban nagy valószínűséggel lehetőség nyílik az intézmény 
eszközfejlesztésére is. Javasolható, hogy az intézményben működő gimnáziumi osztályok 
helyileg a következő tanévben átkerüljenek a Németh László Gimnáziumba. A megszűnt 
gimnáziumi osztályok helyére a Kaszap utcai telephelyre költöztethető mindkét 
mezőgazdasági osztály 2008. szeptemberétől. A továbbiakban szükségtelenné válik az 
Andrássy utcai telephely fenntartása. 
Az iskolában fejlesztési támogatásokból megközelítőleg 15-20 millió Ft-ot teremépítésre 
fordítottak. A 2003. évi LXXXVI. törvény alapján a tárgyi eszközöknek legalább 5 évig - 
ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Telephely-módosítás 
esetén ezen beruházások elszámolása kérdésessé válik. 
 
 
III/5. Egy integrált intézmény esetén javasolt vezetői szervezeti felépítés 
 

Székhelyintézmény: 
 

1 magasabb vezető 
 

1 gyakorlati oktatásvezető 
 

Tagintézmény: 
 

1 tagintézményt vezető 
igazgató-helyettes 

 
1 gyakorlati okt. vezetőhely. 

 
1 fő gazdasági ügyintéző 

Tagintézmény: 
 

1 tagintézményt vezető 
igazgató-helyettes 

 
1 gyakorlati okt. vezetőhely 

 
1 fő gazdasági ügyintéző 

. 

Tagintézmény: 
 

1 tagintézményt vezető 
igazgató-helyettes 

 
1 gyakorlati okt. vezetőhely 

 
1 fő gazdasági ügyintéző 

. 
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Az intézményvezetés 1 magasabb vezető, és 6 vezető beosztású közalkalmazottból áll 
(órakedvezményben részesülnek). 
 
Az 1 fő magasabb vezető munkáját segíti 4 igazgatóhelyettes. A gyakorlati oktatásvezető 
irányítja a 3 gyakorlati oktatásvezető helyettest. 
 
Az intézményben a szakmai elméleti és gyakorlati munkaközösségek munkáját a 
tagintézmény-vezető irányítja. 
 
A közismereti munkaközösségek munkájának irányítását – amelyekből az intézményben 
azonos tantárgyakból csak egy munkaközösséget javaslunk működtetni – a tagintézmény-
vezetők elláthatják egymás közötti munkamegosztásban is, azaz minden tagintézményre 
(illetve a székhelyintézményre is) 1-2 szakmai munkaközösség munkájának irányítása eshet. 
 
A gazdasági, könyvelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája láthatná el, 
így az egyes tagintézményekben szükséges gazdasági és egyéb ügyintézők számát is a 
feladatnak megfelelően kell meghatározni. 
Ez azt jelentheti egyben, hogy az intézmény pénzügyi-gazdasági szempontból részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működne, amelynek a Polgármesteri Hivatal 
együttműködési megállapodás alapján látná el pénzügyi-gazdasági feladatait. 
 
 
III/6. Az integrált intézmény főbb adatai és az átszervezésből várható 
megtakarítások mértéke 
 
Alkalmazotti létszám változása 
 
Az intézmény tanulólétszáma a 2007. évi adatok alapján nappali oktatásban 3124 fő, amely  
112 osztály tanulólétszámát teszi ki a négy intézményben együttesen. A 2008 szeptemberi 
tanulólétszámok valószínűsíthetően hasonló tanuló és osztályszámot tesznek ki, azonban 
végleges adatokat a középiskolai jelentkezések lezárása és a beiratkozások után lehet 
mondani. A gyermeklétszám demográfiai okok miatti csökkenésével számolva az új 
tanévben az osztályok száma hozzávetőlegesen 105, a tanulók száma 3000 fő körül 
alakulhat. 
 
Jelenleg a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusok engedélyezett létszáma: 239,9 
fő.  
Az egy intézménybe történő integráció után a pedagógusok és a nem pedagógus 
munkakörökben összességében 5-10%-os létszám-racionalizálás prognosztizálható, amely a 
gazdasági feladatokkal foglalkozó nem pedagógus létszámot megközelítőleg 30-40%-ban 
érinti. 
 
Egy közös igazgatású intézmény esetén a pedagóguslétszám racionalizálható, az alábbiak 
szerint:  

- Az új intézményszerkezetben a jelenleg 22 vezetői beosztású pedagógus helyett 7 
vezetői beosztás marad, így 14 fő vezetői pótléka és óraszámkedvezménye 
megszűnik. Ez megközelítőleg 10 álláshelyet kitevő óraszám. Az intézményben 
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engedélyezett óraszámkedvezményeket a 4. számú mellékletben foglalt táblázat 
tartalmazza. 

- Egy intézményben csupán egy Közalkalmazotti Tanács működésére van szükség. A 
Közalkalmazotti Tanácsban részt vevő 3 pedagógus intézményenként összesen 7 
órakedvezményre jogosult. Az átszervezés után ez 21 óra megtakarítást 
eredményez, ami szintén egy álláshely feleslegessé válásával járhat. 

- Intézményenként 1 szakszervezeti tisztségviselő 2 óra órakedvezményben részesül. 
Egy nagy intézmény esetén 1 szakszervezeti tisztségviselő látja el a feladatot, így 6 
órányi órakedvezmény kerül megtakarításra 

- A gazdasági, könyvelési feladatok Polgármesteri Hivatalba szervezése esetén a 
jelenleg gazdasági feladatokkal foglalkozó alkalmazottak jelenlegi 19,5 fő 
engedélyezett létszáma kikerül az intézményekből és egy részük átkerül 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára és tagintézményenként 1-1 fő 
gazdasági ügyintéző marad az új intézményben. Ez esetben előreláthatólag akár 6 
fős létszámcsökkentés is végrehajtható. 

- Andrássy utcai épület kiürítésével a takarító személyzet feladata megszűnik, amely 
esetben 1-2 takarítói státusz megszűnésével számolhatunk. 

 
Összességében a jelenlegi 362 engedélyezett órakedvezményből az új intézményben csupán 
79 óra órakedvezményre van szükség. A megtakarított 283 óra órakedvezmény több mint 12 
fő pedagógus státuszt jelent. 
 
Elmondható továbbá, hogy a fentieket, valamint a párhuzamosságok megszüntetését, és a  
később kialakuló tanulólétszámot figyelembe véve összesen akár 15-20 státusz pedagógus, és 
10-15 státusz nem pedagógus álláshely megszűnésével is számolhatunk, amely igen  
jelentős költségcsökkenést eredményezhet.    
 

  Létszám/fő 
 Havi 

illetmény 
(Ft)  

 Éves illetmény 
(Ft)  

Éves járulék 
(Ft) 

 Személyi 
juttatás 

összesen (Ft) 
Pedagógus 12        179 520        28 005 120       8 961 638     36 966 758    
Gazdasági üi. 6        120 000          9 360 000       2 995 200     12 355 200    
Takarítók 1          80 000           1 040 000        332 800         1 372 800    
Minőségbiztosítási 
team - vezető 3          15 750             567 000          181 440          748 440    
Minőségbiztosítási 
team - vezető 6          10 500             756 000          241 920          997 920    
vezetői pótlék 3          50 000          1 800 000          576 000       2 376 000    
vezető-helyettesi 
pótlék 10          30 000          3 600 000        1 152 000       4 752 000    
 összesen           485 770     59 569 118          45 128 120      14 440 998   
 
A fenti, jelenlegi átlagadatok alapján készült táblázat alapján jól látszik, hogy a különböző 
pótlékok megszüntetése, órakedvezmények megszűnése, valamint az ezek folytán felmerülő 
többletstátuszok lecsökkentésének eredményeként hozzávetőlegesen 60 millió forintos éves 
költségmegtakarítás érhető el. 
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Jelentős megtakarítást jelenthet az Andrássy úti, jelenlegi Gregus SZKI telephely 
megszüntetése, amelynek fenntartása éves szinten 3,5 millió forintjába kerül az 
Önkormányzatnak. 
 
Egy közös igazgatású intézmény kialakítása, és telephely megszüntetés esetén a jelenlegi, 
kilenc telephelyen elhelyezkedő négy intézmény helyett az Önkormányzatnak egy 
intézményt kellene fenntartania hét telephellyel. 
 
 



 
III/7. Javasolt ütemterv 
 
 

Megvalósítás ütemterve 
 

Határidő Tevékenység Felelős Eredmény Megjegyzés 
2008. február 13. 

(KGY) 
Közgyűlés döntése a létrejövő integrált 
intézmény formájáról 

Dr. Végh Ibolya, Dr. 
Ambrus Norbert, Dr. 

Kiss Zoltán 

A közgyűlési határozat 
meghatározza a 
szeptemberig lefolytatandó 
átszervezés feladatait 

 

2008. február 15.  A 8. osztályos tanulók jelentkezési 
határideje a középiskolákba 

Középfokú 
intézmények 

A gyermekek jelentkezési 
aránya határozza meg az 
indítható osztályok számát 

Összesítés után megközelítőleg 
meghatározhatók az indítható 
osztálylétszámok- és az ehhez 
kapcsolódó szükséges 
pedagóguslétszám 

2008. március Az esetleges telephely-módosítások 
kidolgozása, műszaki helyreállítás 
tervének elkészítése 

Oktatási Csoport, 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Iroda 

A már meglévő technikai 
eszközök új telephelyre 
költöztetéséhez szükséges 
műszaki háttér biztosítja, 
hogy a TISZK-ben ne érje 
pályázati hátrány az adott 
intézményt 

A pályázat beadása után 
történt telephely-módosítás 
veszélyeztetheti a pályázati 
eredményt 

 A szakértők által javasolt tartalmi 
változások kidolgozása 

Oktatási Csoport,  
intézményvezetők 

 A tartalmi változások 
kidolgozására szerkezeti 
módosulások után van 
lehetőség 

 Központosított előirányzatok 
pályázatainak megjelenése 
 

   

 A 8. osztályos tanulók szüleinek 
tájékoztatása és tájékoztató napok 

Oktatási Csoport, 
igazgatók, 

A tájékoztatásokkal 
elkerülhetővé válik, hogy a 
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tartása a középiskolákban osztályfőnökök tanulók a bizonytalanság 
miatt esetleg más nem 
vásárhelyi intézményt 
válasszanak 

2008. április 
(KGY) 

A Közgyűlés megbízza az átszervezés 
intézményi felelőseit 2008. július 15. 
napjáig a leendő új iskolák tanévének 
előkészítésével  

Oktatási Csoport, 
Jogi és Munkaügyi 

Csoport 

Ismertté válik, hogy kik 
lesznek az átszervezés 
intézményi szintű 
lebonyolítói 

A jelenlegi igazgatók és az 
átszervezés intézményi 
felelőseinek személye 
meghatározó a program sikeres 
lebonyolításához. 
K.okt.tv. 66. § (2) bek. alapján 
 

Elkészülnek az új intézmény(ek) 
alapító okiratainak tervezete(i) 

Oktatási Csoport, 
Jogi és Munkaügyi 

Csoport  
 
Konkrét feladathoz rendeljük a 
pedagóguslétszámot 

Elkészülnek az intézmény/ 
intézmények tervezett 
tantárgyfelosztásai a 2008/2009. 
tanévre 

Átszervezés intézményi 
felelősei 

Megállapításra kerülhet előzetesen az 
átszervezéssel létrejövő intézmények 
működtetéséhez szükséges pedagógus-
létszám, a szükséges létszámcsökkentés 
módja és mértéke 

Oktatási Csoport , 
Közgazdasági Iroda és 
átszervezés intézményi 

felelősei 
 

2008. április  

Az átszervezéssel kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatása (OKÉV-
szakértő, alkalmazottak/KAT, TISZK 
iskolaszék, szülői szervezet, dök, CKÖ, 
CSMÖ), helyi reprezentatív 
szakszervezetek 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelkezésre állnak az új 
intézmények  

létrejöttéhez szükséges 
dokumentumok 

Oktatási Csoport és 
átszervezés intézményi 

felelősei 

 
 

 TÁMOP 2.2.3. és a TIOP 3.1.1 
pályázat beadása 

Oktatási Csoport, 
intézményi felelősök,és 
a leendő TISZK tagjai 
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 Szükséges közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának előkészítése és 
megkezdése 

Jogi-Közbeszerzési 
Iroda 

  

A Közgyűlés módosítja a középfokú 
intézmények alapító okiratát,  
dönt a régi intézmények összevonással 
történő megszüntetéséről 2008. július 
01. napjával, – elkészülnek az alapító 
és megszüntető okiratok  

Oktatási Csoport, 
Jogi és Munkaügyi 

Csoport 

 
Megszületik az átszervezésre 
vonatkozó közgyűlési 
határozat 

 
Elő tudjuk készíteni a 
dokumentumokban foglaltakhoz 
igazodó feladatellátást 

2008. április 
(KGY) 

TÁMOP 2.2.3.és TIOP 3.1.1 pályázat 
beadási határideje 

   

2008. április 30. 
napjáig  

Pedagógiai programok szakértői 
véleményeztetése 

Átszervezés intézményi 
felelősei, Oktatási 

Csoport 

  

2008. május 
(KGY) 

A Pedagógiai programok elfogadása Oktatási Csoport 
Átszervezés intézményi 

felelősei 

  

 A csoportos létszámcsökkentéssel 
esetleges kapcsolatos egyeztetések a 
reprezentatív szakszervezetekkel és a 
Munkaügyi Központtal  

Intézményvezetők 
Az átszervezés 

intézményi felelősei és 
a szakértői csoport 

A kiválasztás alapja 
szakértőkkel az iskolák 
szempontjait figyelembe 
vevő mérőlap lesz 

 

Az új intézmény(ek) költségvetésének 
előkészítése 

Közgazdasági Iroda   2008. május 
 

Az új intézmény(ek) pedagógiai 
programjának, SZMSZ-ének, 
házirendjének elkészítése, az eszközök 
felmérése, jogelőd intézmények 
eszközeinek megosztására program 
kidolgozása  

igazgatók és az 
átszervezés intézményi 

felelősei 

  

2008. június 
(KGY) 

Az új intézményekben magasabb 
vezető(k) megbízása  

Oktatási Csoport 
Jogi és Munkaügyi 

Csoport 
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2008. július 
(KGY) 

Közgyűlés meghatározza az új 
intézményi engedélyezett létszámokat 
és a racionalizáláshoz szükséges 
létszámcsökkentés mértékét 2008. 
július 01. napi hatállyal, 
együttműködési megállapodás 
megkötése a Polgármesteri Hivatallal 

Oktatási Csoport   

2008. július-
augusztus 

KIR-ben a szükséges változások 
jelentése 
MÁK-nál a szükséges változások 
jelentése 
OKÉV-nél a szükséges változások 
jelentése 

Oktatási Csoport   
 

2008. július Az eszközök átadása a jogutód 
intézményeknek  

Oktatási Csoport, 
mb. igazgatók, 

vagyonnyilvántartók 

  

2008. augusztus 
15. 

A 8. osztályosok pótvizsgájának 
határideje 

mb. igazgató(k) A pótvizsgán sikeresen 
teljesített tanulók 
továbbtanulhatnak 
középiskolában. Jelentkezni 
csak a pótvizsga után tudnak.

A kötelező beiskolázású 
intézmény esetében szükséges a 
tanulólétszám meghatározása, az 
órarend és tantárgyfelosztás 
meghatározása céljából 

2008. augusztus 
25. 

A kötelező beiskolázás és pótfelvételi 
tudatában a végleges osztálylétszámok 
és tantárgyfelosztások jóváhagyása 

Oktatási Csoport 
intézményvezetők 

tantestületek 

 Szülők szerepe meghatározó 

2008. 
szeptembertől 

2009. februárig 
havonta 

1 alkalom 

Havi megbeszélések a TISZK-ben 
betöltött szereppel kapcsolatosan és a 
integrációval kapcsolatos tapasztalatok 
értékelésére 

Oktatási Csoport 
intézményvezetők 

 

 Rendszeres konzultáció a 
szülőkkel 



Mellékletek: 
 

1. számú melléklet- A jogszabályban feltüntetett TISZK modellek 
 
TISZK I. 
 

 
 
 
TISZK  II. 
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TISZK III. 

 
 
 
 
TISZK IV. 
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TISZK V. 

.  
 
 

TISZK VI. 

25 



 
TISZK VII. 
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2. számú melléklet – Intézményi szakmastruktúrák megoszlása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Corvin Szki

kereskedelmi szki; 109

vendéglátó 9-10.; 118

élelmiszer vegyiáru 
eladó; 56

pincér; 38

kereskedelmi szki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szakács; 81

cukrász; 31

idegenforgalmi, és 
vendéglátóipari 

szakmenedzser ; 81

általános szki.; 47

kereskedelmi 
szakmenedzser; 50

kereskedelmi 9-10.; 60

vendéglátóipari szki; 
242

v endéglátóipari szki

általános szki.

kereskedelmi 9-10.

v endéglátó 9-10.

élelmiszer v egy iáru eladó

pincér

szakács

cukrász

idegenforgalmi, és v endéglátóipari
szakmenedzser 

kereskedelmi szakmenedzser

Gregus Szki

gépész szki; 59

elektronika szki; 59

mezőgazdasági szki; 
119

mezőgazdasági 
technikus; 25

mechatronikai 
technikus; 35

műszaki informatikai 
mérnökasszisztens ; 

22

multimédia fejlesztő; 
34

informatikai szki; 
231

gimnázium szki; 81

informatikai szki

gépész szki

elektronika szki

mezőgazdasági szki

gimnázium szki

műszaki informatikai
mérnökasszisztens 
multimédia fejlesztő

mechatronikai technikus

mezőgazdasági technikus
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Eötvös Szki

angol nyelvi 
előkészítő; 103

intézményi 
kommunikátor; 29marketing 

reklámügyintéző; 22
humán szakterület

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pénzügyi számviteli 
ügyintéző; 24

humán szakterület; 
186

gazdasági-
szolgáltatási 

szakterület; 181

gazdasági-szolgáltatási
szakterület
angol nyelvi előkészítő

pénzügyi számviteli
ügyintéző
marketing reklámügyintéző

intézményi kommunikátor

Kalmár Szki

9-10.évf.; 228

felzárkóztató; 17

speciális; 17

épületburkoló; 48

kőműves; 66
szobafestő mázoló 

tapétázó; 55

nőiruha készítő; 11

fodrász; 37

gázvezeték és 
készülékszerelő; 13

hegesztő; 5

asztalos; 48

ács- állványozó; 25

karosszérialakatos; 29

villanyszerelő; 16
szerszámkészítő; 4

; 

fogtechnikus; 70

porcelánkészítő; 12
kerámiakészítő; 34

gépi forgácsoló; 11
szerkezetlakatos; 21

üvegfestő és 
ólomüvegező; 10

émforgácsoló; 11

autóelektronikai 
műszerész; 15

mezőgazdasági gépész; 3
gipszmintakészítő; 1

porcelánfestő; 6autószerelő; 33

vasbeton műkőkészítő; 1

9-10.évf.
felzárkóztató
speciális
épületburkoló
kőműves
gépi forgácsoló
szerkezetlakatosf
kerámiakészítő
porcelánkészítő
vasbeton műkőkészítő
szobafestő mázoló tapétázó
nőiruha készítő
fodrász
gázvezeték és készülékszerelő
hegesztő
üvegfestő és ólomüvegező
asztalos
ács- állványozó
karosszérialakatos
villanyszerelő
szerszámkészítő
fémforgácsoló

fogtechnikus
autószerelő
autóelektronikai műszerész
mezőgazdasági gépész
gipszmintakészítő
porcelánfestő
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3. számú melléklet- Az intézménybe befolyt fejlesztési támogatások mértéke 2003-2007 
között 

 

Szakképzési hozzájárulás 2003-2007.
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4. számú melléklet- Intézmények engedélyezett órakedvezménye a 2007/08. tanévben 
 
 
 

Corvin SZKI - órakedvezmények (heti)  
Megnevezés Óra 

Igazgató 18
Igazgatóhelyettesek (2×16) 32
Szakiskolai gyakorlati oktatásvezető 9
Szakközépiskolai gyakorlati oktatásvezető 9
Közalkalmazotti tanács elnöke 3
Közalkalmazotti tanács tagjai (2fő) 4
Szakszervezeti titkár 2
Összesen 77
 
 

Eötvös SZKI órakedvezmények 
Megnevezés Óra 

Igazgató 20
Igazgatóhelyettesek (1×18) 18
Szakiskolai gyakorlati oktatásvezető   
Szakközépiskolai gyakorlati oktatásvezető 11
Közalkalmazotti tanács elnöke 3
Közalkalmazotti tanács tagja 2
Szakszervezeti titkár 0
Összesen 54
 

Gregus SZKI órakedvezmények  
Megnevezés Óra 
Igazgató (2 köt.ó) 20,00
Igazgatóhelyettesek (4köt.ó.) (3*18) 54,00
Szakközépiskolai gyakorlati oktatásvezető (11 köt.ó 11,00
Szakközépiskolai gyakorlati oktatásvezető helyettes 5,00
Közalkalmazotti tanács elnöke 3,00
Közalkalmazotti tanács tagja(2*2fő) 4,00
Szakszervezeti titkár 2,00
Munkavédelmi képviselő 2,00
Összesen 101,00
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Kalmár SZKI órakedvezmények  
Megnevezés Óra 
Igazgató 20,00
Igazgatóhelyettesek (3*16) 54,00
Felnőttképzési tagozatvezető 18,00
Szakiskolai gyakorlati oktatásvezető 11,00
Szakiskolai gyakorlati oktatásvezető helyettes 5,00
Közalkalmazotti tanács elnöke 5,00
Közalkalmazotti tanács tagja(2*1fő) 4,00
Szakszervezeti titkár 9,00
Munkavédelmi képviselő 4,00
Összesen 130,00
 
 

Új intézményben várható órakedvezmények  
Megnevezés Óra 
Igazgató 20,00
Székhelyintézmény igazgatóhelyettes 16,00
gyakorlati oktatásvezető 11,00
Szakiskolai gyakorlati oktatásvezető helyettes (2*5 ó.) 10,00
Közalkalmazotti tanács elnöke 5,00
Közalkalmazotti tanács tagja(2*1fő) 4,00
Szakszervezeti titkár 9,00
Munkavédelmi képviselő 4,00
Összesen 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 


