Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével
2007,06,06.
Készítette: Fehérvári Anikó
A TISZK a Bánki Donát Szakképző Intézményben jött létre. A TISZK a
földszinten, az iskola pedig az emeleten működik. A pályázat feltétele az volt, hogy
fizikailag is külön legyen a két intézmény, de a leválasztást nem sikerült
megcsinálni.
A beszélgetésben a TISZK önkormányzati konzorciumának vezetője is részt vett.
- A tanműhelyeket tehát megkapták az iskolától?
- Nem kaptuk, csináltuk magunknak.
- Nem, az iskolára gondolok.
- Igenis, meg nem is. Egyenként a saját kis műhelyüknek örülnek a kollégák, akik
bekerültek. Kollektív ennek az örömnek szinte nyoma sincs. Őket az nyomasztja,
hogy befizettek a korlátlan rendelkezésű területből. Ezt mélyebben élik meg, mint
azt, hogy szebb lett a környezet.
- De egy emeletre szorultak vissza? Végül is az önállóságukat is vesztették?
- Igen.
- Mennyiben?
- Egész konkrétan ez az iskola, amely korábban önálló volt, és megyei fenntartású, a
projekt részeként, vagy ahhoz kapcsolódóan átkerült a városhoz, tehát a fenntartó
városhoz, mindenek következtében egy másik műszaki képző intézménnyel
összevonták, a korábban meglévő területi önállósága is teljes mértékben megszűnt.
Tehát két intézmény összevonásával jött létre. Azt a lépést még nem tették meg,
hogy az összes.partneriskolát összevontunk, egyébként kívánatos lenne, vagy
legalábbis ezt sugallják az irányítók Pestről. Praktikus is lenne, hogy ha ezek egy
intézménnyé lennének, mert nagyon sok szervezési kérdés leegyszerűsödne, van
hátránya is ennek az összevonásnak, mert akkor elveszne az ambíció, a
komfortérzet…, nagy iskola kevésbé személyes, ugyanakkor sokkal könnyebb lenne
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ésszerűen gazdálkodni mind ez emberi erőforrással, mind az eszközrendszerrel.
Mondjuk épp mások szerint pedig sokakat könnyebb lenne, a diákokat
átcsoportosítani. Azok az osztály létszám keretek, amelyeket a törvény megad az
ugye egy intézményen belül alakítható. De hogyha véletlenül csak két általános
osztály van, akkor az nem ….Úgyhogy egy intézményben négy, hat, nyolc, tíz
átlagos évfolyam van, akkor ott lényegesen könnyebb az osztály szervezés, ami a
pénzügyi részét illeti. Szakmailag persze ez továbbra is kihívás. De hát ez nem
menti fel a többi problémát.
- Térjünk egy kicsit vissza 2004-hez. Egy kicsit előreszaladtunk. Amikor kiírták ezt a
pályázatot, akkor mit tudtak erről ez egészről? Erről a TISZK-dologról? Tehát, hogy
mi a csuda ez az egész, és mit terveztek, hogy mit lehet ebből kihozni, miért lenne jó
ez a városnak, mondjuk?
- 2004 áprilisában kezdtünk hozzá érdemben ehhez a TISZK projekthez. A város két
tagot küldött ki maga elé, az egyik a TISZK-től független és probléma, városi
felügyelet alatt álló középfokú képzés, és a szakképzésnek problémája AZt tűzte ki
az Önkormányzat, hogy át kell szervezni az iskolarendszert, ehhez a gondolathoz
párosult a TISZK, mint lehetőség, és ezt összekapcsoltuk, hogy induljunk el egy
TISZK pályázat megírása felé, de feljött az is, hogy a tatabányai szakképzést is
alakítsuk át. Nyilván, hogyha a pályázat nyer, akkor az segíti a struktúraváltást, mert
pénz jön az …. És a legnagyobb gond most, amit a …gyártók megélnek, az a
pénztelenség, tehát így motiváltabbak voltak, hogy adják magukat, ugyanis
önkéntesség volt a feltétele a TISZK-nek, tehát minden iskola jött hogy ebben részt
akar venni. Sajnos a …kiírás, bár több fórumon ismertették ezt a koncepciót, én
magam csak áprilisban találkoztam vele, de amikor a kiírást megkaptuk, akkor az
egy nagyon szép hatalmas anyag volt, uniós nyelven írva sok helyen, ugye amit
tanulnunk kellett és csak ilyen általános elvárások voltak benne. Olyan képzés
kellene, ahol a csúcstechnika egy helyen van, ami az ipar kihívásaira rugalmasan
reagál, amelyben a folyamatos, folytonos, életfogytig tartó tanulás az előny, de ez
preferálja a sérült emberek dolgát, a hátrányos helyzetű nők és idősebb korúak
dolgát, tehát nagyon sok feltétel meg volt fogalmazva, amit ismerünk mindahányan,
és ez mind bele lett ebbe a pályázati kiírásba foglalva. És induláskor nyilván az volt
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a cél, hogy olyan pályázatot készítsünk, ami a bírálókat is meggyőzi, és sok pontot
lehet rá kapni, és kevésbé tudtuk a praktikus szempontokat erőltetni, mondjuk amely
a helyi, lokális problémákat orvosolta volna jobban.
- És egyébként a helyi szakképző intézmények közül hányan jelentkeztek? Tehát most
úgy látom, mintha hét lenne ebben a TISZK-ben, és összesen hány szakképző
intézmény?
- A kiírás szerint összesen hat, hét, nyolc intézmény lehet, több mint nyolc, nem.
Feltétel, ugye hogy térségi legyen. Ehhez nyilván valóan a városhatáron túl kel
lakni. Így szóba jött Tata, Oroszlány, Bicske, Kisbér, ugye az egy nagyobb merítési
lehetőség. Másrészt feltétel volt, illetve előnyként volt megfogalmazva, hogyha
kollégium van, vagy biztosítható, az ugye kedvező. Másik ilyen szempont volt, hogy
felsőfokú képzés is, ha a partnerek között van, akkor az is plusz értékelési szempont.
Miután Tatabányán van egy főiskola, amelynek a képzési profilja a kereskedelem,
marketing területébe illeszkedik, ami a kiírás is, nyilván őket is bevontuk,
figyelembe véve, hogy távlatilag a műszaki képzést is szeretnék megindítani. Ilyen
értelemben kettős motiváció is van. Végül is a tatabányai érdekek azt mondták,
hogy a tatabányai iskolák közül minél nagyobb arányban kerüljön ide be, és így
született ez a döntés, hogy nyolc intézmény, ebből egy főiskola, egy Oroszlány,
másik hat az tatabányai. És a másik hat tulajdonképpen lehetőleg tatabányai
általános szakképzést egészít ki azzal, hogy a projekt építése kapcsán a
gimnáziumban a szakképzéseket megszüntettük. Tehát így csökkentettük a
szakképzések számát, és egy iskola maradt ki a rendszerből, amely általános iskola
és speciális szakiskola, ami szintén illett volna bevonni a programba, mert egy külön
szempont volt, de ugyanakkor őket mindig is a törvény külön kezeli, tehát végül is
nem probléma, hogy nem kerültek be a korlátok miatt. Tehát így a tatabányai
szakképzés, ami az önkormányzathoz tartozik, az mind benne van, ennek az
iskolának a kivételével, illetve van egy alapítványi iskola, amely nincs, mert az ugye
más fenntartó, illetve vannak még más, nem tatabányai fenntartású szakképző
intézmények is, melyek nem részei.
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- És az iskolák? Jó, hogy az önkéntesség alapon működött a dolog, de mennyire
voltak ezzel elégedettek?
- A 3.2.2-es programnak van egy része, a 370 millió forintból 120 millió forintot
lehetett az iskolákra közvetlenül fordítani. Úgy indult a dolog, hogy minden iskola
15 millió forint körüli összegben eszközhöz, építési jellegű probléma megoldásához
juthatott. Ez nyilvánvaló szimpatikus volt az iskolák számára.
- De ez sajátja, és arra költhette, amire akarta?
- Igen, így van. Tehát egy ilyen felszólítást kaptak az iskolák, még a pályázat írás
alatt, hogy mondják meg, hogy mit szeretnének, és ne foglalkozzanak azzal, hogy
mennyibe kerül, hanem bátran kérjenek eszközt, bútort, épületjavítást. Ez aztán meg
is valósult, sőt még egy kicsit gazdagabb lesz a végkifejletben ez az ajándék, mint
ahogy eredetileg szántuk, mert egy csomó mindent olcsóbban tudtunk beszerezi,
mint ahogy az várható volt, és így többet kaptak, mint amennyit szerettek volna. De,
mint minden ajándékkal az ember úgy van, hogy megvan, jól van, és újabb igények,
és más jellegű igények és más jellegű dolgok jönnek előtérbe, a hála az viszonylag
gyorsan múló érzet, vagy érzelem. Az iskolák bevonásán úgy élik meg a TISZK-et,
hogy veszélyezteti az önállóságukat, és tényleg veszélyezteti, mert mindenféle
szövetségben az ember, szövetségben, vagy kényszerszövetkezésben az ember
elveszíti a rendelkezési lehetőségeinek egy részét. Itt is ez történik, a fejlesztésekben
már nem azt teszik az iskolák, amit akarnak, már egyeztetni kell a TISZK-kel,
vagyis egymással tulajdonképpen. Azon kívül van egy vonatkozása a dolognak,
hogy a tanárképzésből nagyon sok került a programba. Sokkal több, mint amit az
iskolák simán el tudnak viselni. Azért nehéz elviselniük ezt a sok képzést, sok oka
van, de az egyik az, hogy a programban nem lehetett fedezetet biztosítani arra, hogy
a tanárképzésekkel együtt járó helyettesítésekre fordítható legyen. Az önkormányzat
erre nem tudott külön összeget biztosítani, az meg hogy az iskola gazdálkodja ki a
helyettesítési díjat, az azt jelenti, hogy szabad rendelkezésű pénze fogy. Ezért a
programok egy jelentős részét délutánra tettük, ami viszont a tanároknak a
szabadidejét csorbítja. Az a közös tevékenység, amit nagyon ambíciózusan, és szép
gondolatokkal kezdtünk el, negatív jelenségekkel is jár együtt. Azon kívül van egy
olyan vonatkozás a dolognak, hogy ezt a sok- sok képzést megszervezni, elég
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bonyolult szervezési feladat. Amit egy ember nem tud ellátni, minden iskolának
részt kell vennie ebben a szervezési feladatban is, és mivel azért a TISZK,
bármennyire is része vagyunk, egy kívülálló valami, nyűgként jelentkezik. Tehát
amelyik igazgató felvállalja, hogy küld ide embereket, az a mindennapi
robotmunkájától idegen tevékenység, és könnyen elfelejtkezik róla, és ha pedig én
elmulasztok valamit iskolaigazgatóként, akinek meg kellett volna tennem ezt a
gesztust, arra haragudni fogok, mert ugye olyan helyzetbe hozott, hogy
lelkifurdalásom kell, hogy legyen miatta. Tehát nem én magammal leszek rosszban,
hanem ővele leszek rosszban. Tehát egy csomó ilyen apróság miatt van az
iskoláknak gondja velünk. Nem is szólva arról, hogy a központi képzőhely a gépész,
és villamos képzéseket fogja tudni támogatni. Tehát azok az iskoláink, ahol ilyen
jellegű képzés folyik, számíthatnak arra, hogy majd itt a csúcstechnológiát
megismerhetik a gyerekei. Kereskedelmi és vendéglátó ipari iskola, a közgazdasági
és humán szakközépiskola és szakiskola, ahol ápolónőket és közgazdászokat
képeznek, nincs semmi közvetlen érdekeltségi viszonyban a központ képzőhellyel.
A TISZK-hez van közük természetesen, mert a TISZK néhány szolgáltatását éppen
úgy fogják élvezni, mint a többiek, a tanárképzéseken ugyanúgy részt kell venniük,
és részt is vesznek, mint a gépész, villamosok, de a központi képzőhely az az
érdeklődési körükön kívül esik.
- Milyen szolgáltatások vannak, amit még ők igénybe vehetnek? Mondjuk a
tanártovábbképzéseknél ők mondhatják, hogy ezen a területen mire van igényük, és
akkor Önök megtervezik?
- Tanárképzésnek nekünk egy jelentős része arra irányul, hogy megtanuljanak a
tanárok az új helyzetnek megfelelően, meg egyáltalán a korábban volt helyzetnek is
megfelelően tanárként ténykedni. A középiskolai tanárkokat nem tanítják meg sehol
sem tanítani. Ők nem tanárok, hanem tudós félék, akik jó memóriájuk révén képesek
voltak arra, hogy egyetemi végzettséget szerezzenek, de azt, hogy mit kell
csinálniuk az iskolában, azt csak annyira tudják, hogy emlékeket őriznek arról, hogy
velük szemben hogyan viselkedtek a tanárok, és melyik tetszett, melyik nem, és
esetleg a szimpatikusabban követeik. Nincsenek módszereik. Azon kívül kiállnak a
katedrára, és mondják. Egy kettő tehetséges, ambíciózus emberke megtalálja a maga
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módszereit, és megtalálja az utat a gyerekekhez, de a tanárok jelentős részének
semmi köze nincs a tanítási feladatokhoz. Ennek a hiányhalmaznak egy részét
próbálják megszüntetni ezek a továbbképzések. Azon kívül van bizonyos új helyzet
is. Tehát a gyerekek nem csak a statisztikák szerint, hanem a tapasztalataink szerint
is egyre rosszabb állapotban kerülnek a középiskolába, egyre kevésbé taníthatóak,
egyre kevésbé vannak birtokában az írás, olvasás, számolás és beszélni- tudás
képességének, valamint nagyon nem jól megy az általános iskolában, de erre nem áll
módunkban csak mutogatni, meg azt mondani, hogy javítsuk meg az általános
iskolát, hanem ezzel kell valamit kezdeni. A közgazdaságival, amit az előbb már
emlegettem, nagyon népszerű iskola, oda csak protekcióval lehetett bejutni, ha
valaki már nem jeles, vagy jó tanuló volt. Már ők is küszködnek azzal, hogy írniolvasni nem tudó gyerekek jutnak be, elfogadható osztályzatokkal az iskolában és
tulajdonképpen képtelenek ezek a gyerekek arra, hogy a középiskolának megfelelő
szinten tanulni tudjanak. Újra kell kezdeni egy csomó mindent velük. Na most hogy
hogyan lehet egy ilyen felkészültségű gyerekkel foglalkozni, azt nem nagyon
tudjuk, mi középiskolás tanárok. Mert gyógypedagógiai végzettségű nem sok van
köztünk, pedig sok esetben erre lenne szükség, meg nincsenek meg a metodikáink.
Ezt próbáljuk adni a képzések során a tanároknak. Az a baj, hogy amikor ezek a
képzések folynak, akkor kiderül a tanár számára, hogy itt felvezetnek egy csomó
mindent, és bizonyítják azt, hogy alkalmatlan vagyok, vagy felkészületlen vagyok
arra munkára, amit itt végzek. Erre az első reakció az, hogy megsértődik, mert 10,
15, 30 éve ténykedek ezen a területen. Hogy jön az a fiatal, vagy esetleg idősebb
emberke ahhoz, hogy közölje velem, hogy nem tudom, hogy hogyan kell ezt
csinálni? Tehát szembefordulok vele. Ha kellően alázatos vagyok, vagy elég jól
csinálta a továbbképzés vezetője, akkor aránylag szelíden élem meg ezt az élményt,
és akkor hajlandó vagyok befogadni, mint új ismereteket. Kiderül, hogy miután
valamit megmutattak, elhittem, megpróbálom alkalmazni, és akkor arra késztetnek a
TISZK keretében, hogy ezeket a megszerzett új ismereteket adjam tovább a
kollégáknak multiplikátorként, akkor fenyeget az a veszély, hogy ahogy én utálattal
fogadtam az előadómat, engem most az én kollégáim fognak ugyanígy fogadni, és
ugyanúgy le kell győzni az ellenállásukat és megmutatni, hogy mégis mit lehet
csinálni ezen a területen. Nem egyszerű a dolog. Egy- kettő elszánt emberke
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vállalkozik ilyen fajta feladatra, sokkal kevesebb, mint amennyit szerettünk volna.
Akkor, mikor még a pályázati időszakban voltunk, akkor úgy igyekeztünk, már a
megvalósítás elején is, úgy igyekeztünk szervezni a dolgokat, hogy amit meg lehet
oldani

a saját tanári gárdával, azt csináljuk azzal, ne idegen képzők jöjjenek,

tanítsanak bennünket, hanem inkább mi egymást, ha ez lehetséges. Azért, hogy
eggyel több motiváció legyen, eggyel több olyan dolog legyen, ami miatt a TISZK
szimpatikus lesz. Tehát hogyha egy tanár a TISZK-kel való együttműködés, vagy a
TISZK-ben való működés révén plusz jövedelemhez jut, az ambícióinak kiéléséhez,
megvalósításához jut, akkor nyilván szeretni fogja ezt a TISZK-et. És ha szereti,
akkor együtt lehet vele működni és meg lehet csinálni sok minden mást. Ezért
akartuk, hogy minél többen, aktívan vegyenek részt a dolgokban. Nem is szólva
arról, hogy szerettünk volna nagyon kevés olyan továbbképzést csinálni, amit
megéltünk már valamennyien jó páran. Okos, nem okos előadó odajött, elmondta a
nagy igazságot, hazament, becsuktuk a jegyzetfüzetet, és aztán a lehető
leggyorsabban, mint ahogy egy kollokvium anyagát igyekeztünk elfelejteni az
egészet, hogy ne zavarja a ténykedésünket a továbbiakban. Hanem az a jó
továbbképzést, azt gondoltuk, amelyikben tanultakat azonnal próbálja alkalmazni az
ember, és a képzés maga oda- visszacsatolásból, újraértékelésből és a saját
igényeinknek megfelelő további lépésekből áll. Valamelyik részét meg tudtuk
valósítani, meg tudjuk majd valósítani, a másik részét nem. Kicsit optimistábbak
voltunk a tanárok befogadóképességét illetően, mint az indokolt lett volna.
Egy kicsit drasztikus ez a szembesülés a tanároknak. De amikor rendszer szinten
ugye számokat mutattak, hogy nagyon sok a sikertelen tanuló. Ezt nem lehet a
gyerek hibájaként kezelni most már hosszú távon. Ez a rendszernek a hibája, az
sikoláé, a tanáré …, a gyereké, a szülőé, a társadalomé. Tehát ilyen értelemben én
árnyalnám a képet, a tanárnak vannak módszertani ismeretei, minthogy a tanár
diplomával ezt kapta, főleg hogyha ő tanár szakon végzett és nem műszaki
emberként került a tanítási pályára. Hanem ennek a módszernek a változtatásában
gondolkoztunk mi, hogy nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy ilyen arányban
gyengék a tanulók, mint amilyen arányban gyengék, meg van egy szociológiai,
társadalmi vetületei is, hogy nem buták, nem gyengék, hanem olyan a környezet,
hogy minek törjem magam?! Kötelező iskolába járni, nem tudnak kirúgni, nem
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tudnak velem mit kezdeni, a szülő se tud vele mit kezdeni. Ezt szerettük volna,
hogyha megértik a kollégák, hogy ez a mi problémánk. Az a tanárról fog sikertelen
képet mutatni kifelé, hogyha a gyerekei tömegesen buknak. Ezt nem tudtuk átvinni,
ebben nekünk is van hibánk, hiszen nem tártuk fel a kezdet- kezdetén, hogy mit
szeretnénk, és a tanár valóban azzal szembesült, hogy odament, meghallgatott egy
kurzust és akkor kiderült, hogy ez az ember azt mondta, hogy te mindent rosszul
csináltál. A másik dolog, hogy 2004 nyarán, tehát mint említettem áprilisban
indultunk, magát a feladatot nyáron kellett megélni, az intézményeket nyáron kellett
bevonni. A nyári szünet előtt kellett megkérni a tanárokat, kollégákat, vezetőket,
hogy akkor ez jó lesz-e így. Mindenki azt mondta, hogy az ötlet jó, …fejlesztési
lehetőségek jönnek be a rendszerbe, … összefogás, és ha összefogás van, akkor
inkább legyünk a körön belül, mint kívül. Tehát anélkül mondtak igent, hogy
részletesen végiggondolták volna, hogyha ez esetleg elindul, akkor milyen terheket
jelent. A 2004 szeptember 30.-a volt, tehát ugye addigra mindent le kellett írni, x
példányban, tehát majdnem teherautóval kellet felvinni a pályázatot, és ez ugye
beszűkítette a mozgásteret, majd amikor egy-két év elteltével ezt meg kell
valósítani, akkor kiderül, hogy „Jézus Mária, ez túl nagy teher!”. És még egy
dologról nem beszélt Tibor, arról, hogy menet közben hogyan módosult az oktatási
törvény. A tanároknak a kötelező óraszámát megemelték, ráadásul olyan
szerencsétlenül, mint ahogy, ami további feszültségeket okozott az iskolában. Az
iskolák mindegyikében. Az egyik tanárnak ennyit kell, a másiknak annyit kell,
akkor mennyit kell. Miközben a munkabérek nem emelkedtek, sőt stagnáltak, és
plusz még ehhez hozzájött, nem csak Tatabányán, hanem országosan is a jelenség, a
nagyvárosokban mindenképpen, hogy úgymond forráshiányos. Tehát nem tud annyi
pénzt adni a közoktatásra, mint amennyi kellene, tehát azt a struktúrát nem tudja
finanszírozni, és emiatt ugye a struktúrához nem nagyon bátorodnak hozzá,
egyszerűbb, ha pénzügyi megszorításokat tesznek. A mi esetünkben ez történt. Most
már több éven keresztül ez történt, hogy elvettek a pénzből. Tehát azokat a
lehetőségeket is elvesztjük, hogy motiváljuk a tanárt, hogyha te ezen részt veszel,
akkor neked jó lesz. Egyfajta bizonytalansági légkör van az iskolában, ami abból
táplálkozik, hogy most 18 helyett 20, 21, 22 órát biztos, hogy a tanár felesleget
indukál. Holott tíz intézményt összevonok, akkor mint struktúra biztos, hogy
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kevesebb munkaerővel oldható meg. Ez megint bizonytalanságot jelent. Nagyon sok
olyan a apró elem van, ami ebben a környezetbe beletartozik, amit vizsgálni kell, és
benne van a mi optimizmusunk is. Tehát mi azt a ….., ami a pályázat benyújtásakor
volt, mi azt készténynek vettük, elkövettünk elég goromba szervezési hibákat ebből
adódóan, és szembesülnünk kellett azzal, hogy nem aktivizálható olyan mértékben a
tanerő, mint ahogyan az kellene, nem érzik azt a közvetlen dolgot, hogyha ő most
ide belül, és csinálja, és jól csinálja, akkor az ő státusza erősödik hosszú távon.
Vélhetőleg azok az emberek, akik most aktívak, azokkal az iskola is, meg a TISZK
is, ha ez más struktúra lesz, számítani fognak. Akik kiválással játszanak, mert egy
hónap után nyugdíjba megy, meg ennyit mindek tanuljon meg, hogyan tanuljon
meg, meg csúcstechnika, hát befogadni nekem, mint mérnöknek is nehéz, amit itt
most próbáltunk Önnek megmutatni, csak egy töredékét, hát ezeknek oktatni kell.
Ez is egyfajta félelem generátor, hogy „Jézus Máriám, képes leszek én ezt a
számítógépek ilyen tömegével, olyan komplett, vagy csúcstechnikai szoftvereket
megismertetni a gyerekekkel, amit még nekem is meg kell tanulni?”. Vagy a gépek
kezelését meg kell tanulni.
- Van olyan nehézség is, hogyha valaki itt dolgozik, és a napi munkája során ezekkel
a gépekkel matat, akkor jó helyzetben van, mert megtanulja, gyakorolja, tudni fogja,
és akkor majd tudni fogja tanítani is. De a másik iskolák tanáraival is szeretnénk
ezeket megtanítgatni, ezeknek az eszközöknek a kezelését, ők viszont egy kicsit úgy
állhatnak hozzá, rendben van, eljövök, megtanulnom, de ha nem csinálom, akkor el
fogom felejteni.
- Igen, ezt akartam mondani, hogy ez az iskola nagy előnyben van ahhoz képest, hogy
ők nem pozitívan érzékelik a dolgokat. De hát az oktatók is, meg a gyerekek is, meg
mindenki sokat profitálhat ebből.
- Így igaz, és ők mindennapi használókként tényleg tudni fogják mindazt, ami itt
működik.
- Korábbi kérdésére: nem csak a 110-120 millió forint ténylegesen megkapott pénz
az, ami motivál, hiszen azért itt vannak közösségi funkciók, amelyek minden
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intézmény számára elérhetők. Tehát például a pszichológus, a szociológus, a
szociálpedagógus alkalmazása éppen most indul, és egy évig lesz a rendszeren belül.
- Ez most a TISZK alkalmazásában van?
- Most egyenlőre a pályázat részeként ezeket a feladatokat, hogy kiírjuk, nem
bonyolítjuk, hanem közbeszerzésen megnyerte egy cég, és ők bonyolítják. Tehát
most nincs senki alkalmazásban a TISZK-kel, pályázati pénzből szerződéssel.
Nyilván, ha a TISZK elindul….., addigra el kell dönteni, hogy akkor a pszichológus,
vagy szociálpedagógus szolgáltatást milyen keretek között, hogy tudjuk folytatni. Itt
jön be egy nagyon fontos dolog, ez a fenntarthatóság kérdése. Nyilván akkor
tudnánk ezeket a közösségi szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítani,
hogyha a fenntarthatóság biztosított lenne. Magyarán, ha a bevételi oldalon látnánk
a jövőt. Itt jönnek ezek a jogszabályi problémák, amivel küszködünk a kezdetektől
fogva, mondjuk, hogy mit kellene, ennek egy része át is megy azon a soron, ami
kell, hogy eljusson a parlamentig, tárgyalás formájában, csak miközben átmegy
azon a sok szinten, bejönnek a különböző érdekek, amelyek között vannak
csoportérdekek, vannak szakmai érdekek, vannak politikai érdekek is. Annyira
szerteágazó, hogy meg kell nézni, hogyha valaki, aki az oktatással foglalkozik, és a
törvényt is tudja, és ismeri és elolvassa azt a parlamenti csomagot, amit most a
szakképzési törvény, és a felnőttképzési törvény kapcsán benyújtottak, ha azt valaki
megérti, akkor én azt mondom, hogy tisztelettel leveszem a kalapomat. Ha valaki
azt mondja, hogy…..A parlamentben átment 800 képviselőn, állítom, hogy abból
250-nek lövése sincs, hogy most miről folyik a vita. Megszavazzák azt, amit majd
valaki bekiabál. De ez rendkívül szétnyitja ezt a struktúrát, ami azt mutatja, hogy
már nyomai se nagyon lelhetők fel annak a szándéknak, ami 2003-ban, 2002-ben
megfogalmazódott, hogy majd egy olyan szakképzési rendszer jön létre
Magyarországon, ami dominánsan 40, 60 ilyen koncentrált képzést, és a hozzá
tartozó 400, 450 intézményt fog jelenteni, ami már irányítás szempontjából is
kézben tartható. Az erőforrások vonatkozásában is optimalizálható, ezek már nem
köszönnek vissza, mert van vagy tíz TISZK szerű képződmény, vannak szakképző
szövetségek, van ez, van az, és ugye a speciális szakiskolákat hagyjuk ott, ahol
vannak, mert az jó helyen van. Tehát a felsőoktatási törvény, illetve a felsőfokú
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képzésnek a válságát úgy tudná most ledolgozni az ország, hogy beengedni a
felsőfokú szakképzést ebbe a résbe, ami nem szakmai törekvése a felsőoktatásnak,
hanem túlélési technikája. Tehát elveszi a középiskoláktól azokat a gyenge
képességű tanulóit, akik nem jutottak be a felsőoktatási képzésbe, de nekik kell a
kvóta, meg a túlélés miatt ez a létszám, és akkor átveszi. De ez visszavág a
szakképzés rendszerében, mert onnan veszik el a gyereket. Hisz’ a jelenlegi oktatási
struktúrában a kilenc, tizedik év az tulajdonképp’ szakképzésben teljesen elvesztett,
és csak problémát generál, mert a gyerekeknek a nagy része az szakmunkás
képesítésre determináltak, azok a kilenc, tizedik évet nem tudják értelmesen
kihasználni. És nyűglődnek ott, és nyűglődik a tanár is. Amiről az előbb beszéltünk.
Módszertani problémák és egyebek. Mert ő azt már nem akarja, mert neki már elege
volt az általános iskolában, hogy írni tanítják. Ő már lehet, hogy megfogná az
eszközt, amivel valamit csinál, majd megutálja azt is, ha nem volt jó. De eljut a
tizedikbe, …. De ha még tovább tanul, akkor kap érettségit és szakmát is, most ez a
jellemző, akkor ezek az emberek nagy része már azt mondja, hogy ő most
érettségizett, most fogja meg ezt a rongyot? … Most én ezt a tömeget beviszem a
felsőoktatásba, akkor már 22 éves, ahol még inkább a professzor áll a katedrán és
kevésbé gyakorlati szakember, ahol még inkább az elméleti kutatás és az a kutatás
kerül középpontba, és nem az úgymond tömeges szakképzési igény kiszolgálása, ez
az én megítélésem szerint katasztrófa, még akkor is, hogyha mi itt a TISZK-en belül
bizonyos fokú érdekeltséget megteremtettünk. Hiszen itt a főiskola, ami Tatabányán
van, az is konzorciális partner, és az ő túlélése is függ attól, hogy tud-e felsőfokú
szakképzést indítani. És ez egy probléma, hogy TISZK-en belül kell…., mert a
gyerek szám darabra annyi, amennyi. Nem lesz több attól, hogy itt 66 ezer féle
képzést engedek meg. Illetve akkor ezt tágítja most ezzel a felsőfokú szakképzéssel.
Másik ágon ugye, a gimnáziumok meg lenyúltak az általános iskolák felé, amit
mondjunk mi helyben leszűkítettünk. Pont a szakképzésnél értékelt rendkívüli
ellentmondás miatt, hogy Tatabányán megvédjük, hogy korábban nem menjenek. A
8 és 6 osztályos gimnáziumok képzési kapacitását 50%-kal csökkentettük. Vagy ha
mással nem megy, akkor 100%-kal. Mert a felére csökkentettük, de ezzel két-két
osztály helyett egy-egy osztályt indítottunk.
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- Visszatérve erre a finanszírozás dologra. Tehát 2005-ben létrejött a TISZK, a
tatabányai TISZK. Hány fővel jött létre és mennyi pénzt kaptak? És meddig lesz
elég? Hány állandó alkalmazottjuk van?
- Kétféle pénzt kaptunk, az önkormányzat, mint fő szociális partner adott ahhoz pénzt,
hogy magát a Kht-t, tehát a TISZK Kht-t létrehozzuk. Ennek a Kht-nak van egy
vezetője, aki nincs ott állásban, és van egy adminisztrátor, aki állásban van. Tehát ez
így akkor egy állás – én állásba vagyok a Kht-nál. – Kht-nál vagy állásban? Hát
akkor két alkalmazott van, nem is tudtam. Munkaviszonyod van? Akkor sokkal jobb
a helyzet… Tehát akkor két alkalmazott van, tehát a TISZK-Kht, azért kerestem,
hogy mi a TISZK… Tehát igazándiból annyi év eltelte után is, ezt azért mondom,
mert 3 év minimum, de vehetjük úgy, hogy négy, mert van aki már 2003-ban is
ezzel foglalkozott. Ennyi év elteltével még nem tudjuk, hogy mi a TISZK, ez a
TISZK Kht egy non-profit szervezet, amely jogi személyiségű és amelyiken
keresztül fut be ez a pénz, és van a TISZK, amely áll egy központi képzőhelyből, ez
egy fizikai objektum, meg áll a 8 jelen esetben 7 intézmény valamiféle
együttműködéséből. De hát még nem tudjuk, valaki megkérdezze egy laikus, hogy
mi a TISZK, hát akkor ha nem akarok ott fél napig vele polemizálni, akkor azt
mondom, hogy … és akkor kész, megyek tovább és megtanult valamit. Tehát így
most a TISZK Kht-n belül van két alkalmazott, minden más az ki van szervezve.
Most a projekt … nincs státuszba senki akkor, mindenki megbízásos jogviszonyba
végzi a feladatot. Illetőleg van aki megbízásos jogviszonyba, vannak akik pedig
vállalkozók egyébként, ugyanis amikor a pályázatot elnyertük, akkor sem csökkent a
szervezethez képest a költségvetés. És a költségvetés csökkentésnél határozott
követelmény volt, hogy a bérköltséget felére kellett csökkenteni, a szoftverekre
szánt összeget nullára kellett csökkenteni. Tehát vehettünk két számítógépet, de nem
vehettünk még operációs rendszert se hozzá.
- Miből lehetett venni?
- Megoldódott… Akkor az volt, hogy a megbízásos jogviszonyokat át kellett alakítani
vállalkozóivá, mert különben ez a szolgáltatás megvan, de más soron jelentkezik, és
akkor ez már elviselhetetlen a programnak. Minden esetre ez a két külön
menedzsment, illetőleg a két külön menedzsmentből lett egy menedzsment, és csak
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a két projektnek a menedzsmentje létezik külön-külön. Tehát a vezetője ez a
fiatalember volt, aki az előbb megjelent …
- Mennyi pénzt kaptak összesen eddig?
- Azt lehet mondani, hogy a Kht működésére kaptunk, sikerült elérni, hogy több pénzt
kapott, mint amit elköltött… és az éves működésre pedig hát 10 millió forint volt
ígérve, de csak 8,2 milliót kapott a Kht most. Ez a Kht működésére kell, de nem a
projekt részeként, tehát amit elnyert ez a pályázat, 3.2.2, azt hiszem 5 millió forint
kerekítve, ahhoz nem nyúltunk még. … 258 millió forint mondjuk kerekítve, ahhoz
pedig volt 45,5 millió forint erő, amit jelen esetben nem a három konzorciumi
partner együttesen, hanem a tatabányai város önkormányzata adta teljes mértékben
azon logika mentén, hogy az ingatlan is a városé. Illetve, hogyha bármi történik a
jövőben, akkor mind a városhoz kerül vissza, tehát ilyen értelemben az volt a
korrekt, hogy ezt az összeget a város felvállalja. Tehát még a projekt
megvalósításhoz rendelkezésre álló összeg ugye akkor 370 millió forint, úgyhogy
ebből 50 millió forint a Kht jogi személyiségű társaság működésére pedig…
- Meddig kellett elkölteni ezt a pénzt? El kellett-e már költeni az egészet?
- Még 556 millió forint, ezt május 31-ig kellett elkölteni. Egész pontosan úgy, hogy
papírforma szerint el kellett költeni, az összes dokumentumnak eddig kellett
megszületni, kifizetések, szóval ami kell. A kettőt pedig 2008. március 31-ig.
- És abból mit fognak még vásárolni?
- Abból a pénzből, amit az iskolákra fordítottunk, megspóroltunk valamennyit, de
további eszközökre akarjuk elkölteni, ez egy ilyen 10 millió forint lehet abból a 110ből, amit emlegettem. A többi az pedig alprogram megvalósítására, nem eszközjellegű, hanem képzések, rendezvények…
- Említette, hogy belső emberekkel próbálják megoldani ezeket a képzéseket. Ebből a
8 intézményből kerülnek ki azok a tanárok, vagy azért nemcsak ezekből, nemcsak
ebből a körből?
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- Tehát a Comitment nyerte el azt a feladatot, hogy a képzési programjainkat
megvalósítsa. Amennyiben olyan feladatról van szó, amihez megfelelő színvonalú
saját előadónk nincs, akkor a Commitmentből kerül ki a külső előadó. Ha egy
sokmenetes továbbképzésről van szó, akkor a szakértőt a Commitmentből kapjuk, és
amennyiben a hallgató tanárok között vannak olyanok, akik feladatot vállalnak,
akkor a többieket már nem, csak a Commitment, tehát a pedagógiai intézet. Tehát
ebből a körből, ennek az intézmény-együttesnek a tanárai... -–Vissza kell menni az
előző kérdéshez, a pályázat-kiírásban pontosan meg volt adva, hogy az elnyert
összeg hány százalékát lehet erre-arra, tehát megvolt a bérarány is, hogy nem lehet
több. Nagyon pontosan kiszámoltuk ezt, és tudtuk, hogy nem nyerünk annyit, tehát
eleve csökkentett összeggel terveztük ezeket a béreket. Ezért most nem tudni mikor
lesz az, hogy lesz,.. előírták, hogy a tervezett béreket csökkenteni kell. Most ez azért
katasztrofális és azért okoz nehézséget, mert az eredeti koncepció az volt, hogy a
TISZK egy olyan csuda képződmény lesz, ahol majd nem közalkalmazottak fognak
lenni vezetők és tanár, ilyen-olyan minőségben dolgozni, hanem az iparos, tehát már
más jogszabályi háttér mentén, de más kondíciókkal fog ez működni és ezért milyen
nagyon vonzó. Majd amikor ez a döntés megszületett, meggyőződésem, hogy akik a
döntést hozták, fogalmuk sem volt, hogy milyen pályázatról döntenek, akkor
kiderült, hogy normális ember nem hagyja ott a garantált közalkalmazotti státuszát
azért, hogy eljön egy projektbe, amelyik tart 15-20, maximum 36 hónapig, és
mondjuk ugyanannyi vagy feleannyi pénzt kap érte. Hát hogyha én olyan embert
akarok behozni a rendszerbe, aki mondjuk valamilyen rutinnal már rendelkezik,
tapasztalattal, mondjuk igazgatóhelyettes mondjuk, és korba is ott van, hogy nem az
1. fizetési fokozatba tartozik, akkor őneki megvan, hogy mennyit keres ott
garantáltan, azt ő fel akarja adni, akkor annál jobb kondit kell adni. Ez a váltás a
bérbe ez nem kezelhető, ezt mi most megszenvedjük. Tehát sokkal jobb lenne,
hogyha itt a projekt-végrehajtás során főállású lenne a Kht ügyvezetője, vagy
állásba lenne itt a Kht vezetője, fontos lenne, hogy a projekt vezetője, egyik vagy
másik összevontan csináljunk majdnem mindent, és ő kapna külön státuszt,
főállásba csinálja, és ezen túl nagyon kívánatos lett volna, hogy a szakmai vezető
minimum állásba kerüljön, ez a minimum szint ami kellett volna. Ezzel szemben ezt
a fiatalembert igazgatóhelyettesi rangban, azt nem lehet … néhány évre kivesszük a
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rendszerből, aztán 20 hónap után azt mondjuk, hogy viszont látásra, mert ugye most
már elfogyott a pénz, mert végére értünk a projektnek, tehát, s akkor ez egy őrült
nagy probléma. Több féle probléma van, az egyik probléma az, hogy az eredeti
kiírásban volt egy ilyen buzdítás, hogy jó lesz ide bemenni állást vállalni, mert az
milyen jó lesz, majd már a döntés, amit hoztak, útközben kiderült, hogy eszük
ágában sincs ezt a jó kondíciót megteremteni. Ha megnézzük az összes TISZK-et,
majdnem mindenhol azt látjuk, hogy a két vezető meg a … ugyanaz a személy, és ez
a rendkívül nagy adminisztrációs teher miatt, meg a probléma összetettsége,
rutintalansága miatt rendkívül terhelő, fárasztó. Miközben az egész rendszert se
fizikailag nincs elhelyezve sehol, mert mi kezdetben sehol nem voltunk, nekem volt
egy olyan lehetőségem, hogy a közösségi házba ott bújtunk el és ott foglalkoztunk.
Se jogilag nem tisztázott, hogy mi van, hogy van, és van még ez a működési
bizonytalanság. Ha pénzről beszélünk, az egy teljesen más téma, a finanszírozásnak
a rendszere, amiről külön kell beszélni… most nem keverném ide bele. Tehát
hogyha itt legalább 3 ember állásba tudott volna lenni, hogy csak ez a feladata,
akkor sokkal jobb eredményeket

tudunk felmutatni, és sokkal inkább előbbre

vagyunk. El kell fogadni azt, hogy nem tudjuk majd, hogy szakmailag ebből mit fog
elfogadni az irányító hatóság, mert ha megnézzük, hogy az eddig benyújtott
elszámolásaink közül mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy szakmailag még valójában
le sem ellenőrizték. Tehát igazából az elszámolásokat kifizették, de hogy szakmailag
elfogadják-e, nem tudjuk, mert legalább is az interneten a szervezetellenőrzésnél ott
nem szerepel ilyen paraméter. Tehát az átalakulás miatt, az egész struktúraváltás,
kormányváltást követően nem tudjuk, hogy akkor elfogadják-e. Azok az
indikátorok, amit beírtunk 2004. szeptember 30-ig, hogy mondjuk hány nő fog …
jutni… ez viszonylag azt mondom, hogy összességében fele férfi, fele nő, közben
az országos statisztikai átlagban… és akkor ez nem sértés, nem törvénysértés. Tehát
ha én azt megkérdezem, hogy bocsáss meg, te cigány van, cigánylány vagy, ezt
ugye már nem tehetem meg, mert innentől kezdve, és nekünk azt is meg kellett
kérdezni, hogy mennyi lesz a cigányszármazású nő, aki majd pozitív élményhez jut
a TISZK révén. Mi a pozitív élmény? Én nekem lenne sejtésem, hogy egy nő
számára mi a pozitív élmény, de vélhetőleg ennek kapcsán nem azt tekintik pozitív
élménynek, ha egy nő boldog, hanem valami mást. És ilyen indikátorokat kellett
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nekünk behazudni, miközben hogy az indikátor maga mit jelent, arról majdhogynem
nem definiálták. Magyarul nem tudjuk értelmezni, hogy például mi az, hogy pozitív
élmény. Vagy egyáltalán, azok a számok, amit ott beírtunk, vagy behazudtunk,
azokat most kumuláltan kell értelmezni, miként kell érteni. Egyáltalán, azt mondom,
hogy itt 10 ezer ember tudja, hogy van TISZK, mert annyi sajtó megy egyéb anyag
van. Azt mondja, az nem érdekli, nem pozitív élmény, senki nem tudja
megmondani, majd a végén eljut oda a dolog, hogy most már lejárt a határideje,
elkezdődik a monitoring-vizsgálatokat, és kiderül, hogy hát mi nem is erre
gondoltunk.
- Egyébként 2008-tól mi lesz? Hogyan lesz…?
- 2008-tól a rendszer nem tudjuk hogy lesz finanszírozva, mert nem tudjuk a törvény
mit fog lehetővé tenni. De mivel garantálni kell, hogy ez a struktúra működik,
tovább él, ezért a fő konzorciumi partner, tehát Tatabánya Önkormányzata
határozatot hozott… amely arról szól, hogy biztosítja a működés feltételeit. Tehát
magyarán, hogyha a TISZK nem kap olyan jogszabályi támogatást, mint amilyet
induláskor ígértek, akkor nem tudjuk, mi lesz, csak egy módon tud működni,
hogyha a fenntartó finanszírozza ezt a rendszert.
- Arra várnak, hogy a szakképzési alaptól pályáznak, vagy mire várnak?
- Tehát ugye nem istenkáromlás az, hogy a fenntartó finanszírozza, mert éreztük,
hogy ez lesz a vége, ezért hoztuk létre azt a struktúrát úgy, hogy meglévő iskolába
hajtottunk végre fejlesztést. Tehát a fenntartónak nem jelent többletterhet a TISZK,
legfeljebb a közösségi szolgáltatásokat, pszichológus, szociálpedagógus, meg ezek.
Meg egyébként is nyomasztó teher volt, egyébként is meg kell valahogy oldani,
tehát ilyen értelemben kikényszerítjük szegény fenntartótól, hogy azokat a szakmai
dolgokat finanszírozza. De nyilván a törekvés az, hogy az más módon is
működőképes legyen, adott esetben piaci tevékenységgel is. Egy kiváló lehetőséget
nyújt a szakképzési alap. A szakképzési alaptörvényt úgy fogalmazták meg, mint
ahogy most a módosításnál már majdnem … a TISZK iskolái jogosultak
szakképzési alap fogadására, akkor az rendben van. Egy gyenge pontja van, hogy a
benyújtott

szakképzési

alapot

fejlesztésre
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fordíthatja

az

intézmény.

Az

intézményeknek, képzőhelyeknek nem a fejlesztés a fő problémája, hanem a
működtetés, mert jelenleg a törvény 15%-os keretet tesz lehetővé működtetésre, s az
kevés. Tehát ez a 15%, ahogy mi ezt jeleztük, hogy ezt 30%-ra megemelni,
minimum. Abban az esetben lehetne egy olyan modell, nem 2008-ra, hanem amikor
majd beindul az érdemi működés, olyan modellt kihozni a rendszerből, ami adott
esetben fölismerhető oly módon, hogy a fenntartó biztosítja a nappali tagozatos
képzési létszámnak megfelelő valamilyen normatív támogatást, a szakképzési
alapból, akik aláírták az együttműködést, biztosítják a támogatást. És még van még
egy harmadik lába, ez pedig a felnőttképzés, a munkaerőpiaci képzés. Hogyha a
TISZK-ek nem konkurensei lesznek majd a meglévő munkaügyi központi
képzőhelyeknek, hanem mondjuk a mi esetünkben nincs ilyen, tehát hogyha mi
ezeket be tudjuk vállalni, megvan hozzá az emberünk, tehát a humán erőforrás
megteremthető. Megvan most már a technikai háttér, tehát nyilvánvaló, hogy ez
lehet a finanszírozásnak az egyik fontos eleme. Annál is inkább, mert ugye itt
szabad forráshoz jut a TISZK, vagy a képzőhely. Ennek fontos része az akkreditáció
kérdése. Most azt látjuk, hogy a benyújtott jogszabályban szerepel, hogy az OKJszerinti képzéseket végzi az iskola, de ezt ha felnőttképzésbe van… tehát ezt most
elrendezni, hogy bizonyos feltételek mellett nem kell akkreditáltatni. Ugye az
akkreditáció az nem nagyon szól másról, minthogy van egy szervezet, amely őrült
summákat lenyúl az összes ilyen intézményről, miközben vagy elvégzi ezt a
vizsgálatot vagy sem. De hogyha az iskola jogosult arra, hogy nappali tagozaton
képezzen gyerekeket és adjon neki szerszámkészítő szakmunkás oklevelet, akkor
disszonáns, hogy a felnőttképzésbe pedig nem akarják akkreditálni. Látjuk, hogy
itten a mohóság mindent determinál.
- Egy kérdéskörről nem beszéltünk még…
- Milyen a TISZK és a gazdasági szervezetek vagy vállalkozások viszonya? Mennyire
jellemző az, hogy külső gyakorlóhelyen vannak a gyerekek Tatabányán, vagy ebben
az iskolában? És esetleg az új tanműhely elveszi a helyet, a külső
gyakorlóhelyektől?
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- Semmiképpen, nem. A cégek nem nagyon szeretnek részt venni a szakképzésben,
tehát nekik ez általában teher, mint külön feladat. Általában a kicsi cégek nem is
vállalják föl, kivéve talán a kereskedelmet, ahol kicsi egységek is jól tudnak
gazdálkodni az ingyen, vagy majdnem ingyen munkaerővel. A nagyobb cégeknek
már van elegendő anyagi erejük és személyzetük is arra, hogy tanműhelyt vagy
ilyen jellegű részleget tartsanak fenn, de nem ez a tipikus. Mi nem konkurálunk
velük, mert ide nem hozzuk a teljes képzést, gyakorlati képzést. A központi
képzőhely hangsúlyozottan csak arra való, hogy a csúcstechnikai eszközök
megtanulásának színhelye legyen. Rengeteg mindent kell megtanulni az
emberkéknek, csak amikor éppen arra van szükség, hogy valaki megtanulja, hogy
kell egy szikraforgácsolóval dolgozni, akkor ahhoz ne kelljen az oroszlányi
ötvösnek, a Fellnernek, a Pécsi Antalnak külön egy-egy szikraforgácsolót tartani,
vagy olyan céghez vinni a gyerekét, ahol működnek ezek a gépek. És mivel drága
berendezésekről van szó, a cégek meg célszerűen úgy működnek, hogy mennek
egész nap, folyamatosan reggeltől… neki az nem jó, hogyha azon a gépen a tanulót
engedni kell bütykölni, és próbálkozni. Neki az a jó, hogyha nálunk megtanulja
ennek a gépnek a kezelését, és amikor odamegy, akkor ja, ez nem Michubishi
hanem Siemens-vezérlés, akkor vegyük át, hogy mondjuk milyen különbségek
vannak, és akkor odamegy, dolgozik vele, mert a filozófiát ismeri, magát a gépet
ismeri. A vezérlés különbözőségét, egy-két specialitást kell csak megtanulni, nem az
egészet. Tehát nekik ez a jó, nem is szólva arról, hogy a cégek saját embereiket is
kell, hogy képezzék, mert ahogy mi középiskolában elégedetlenek vagyunk az
általános iskola produkciójával, a cégek is sok helyen elégedetlenek a mi
szakképzésünkkel és van, amikor őnekik kell megtanítani. Előfordul, hogy erre
felkészültek és elég sok embert tudnak egyszerre képezni ahhoz, hogy normális
körülmények között és rentábilisak legyenek a cégen belüli továbbképzések. Van,
amikor erre nem futja az erejükből meg az idejükből, akkor nekik jó, hogyha van
egy ilyen létesítmény, és ők is így élik meg, így beszélnek velünk. Jó egy ilyen
létesítmény, mint mi vagyunk, ahol megvannak a technikai eszközök. Az iskolákban
megvan az a tanári gárda, aki ezeket az eszközöket tudja működtetni, és tud képezni,
és akkor ideküldhetik az embereiket, akár úgy, hogy egy egész csoportot, akár úgy,
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hogy csak néhány embert és akkor különböző cégekből összeszervezünk 10-15 fős
csoportokat, akiket már érdemes képezni. Eddig is volt ilyen…
- Ezt akarom kérdezni, hogy volt már ilyen?
- Volt, csak nem a TISZK-el, hanem az egyes iskolákkal. Tehát ebben a
létesítményben rendszeresen folynak ilyen képzések, vagy munkanélküliek
képzései. A … pneumatika-laborjában rendszeresen – nem minden nap – de
ismétlődő jelleggel folynak olyan képzések, amik a Colorplast embereinek
szólnak… Odaviszik az embereket és a Pécs Antal nagyon jól felszerelt laborban
tanulják meg az ilyen jellegű ismereteket. Úgy kell pontosítani, hogy a
konkurencia… tehát vannak a szolgáltató jellegű képzések, ez a kereskedelem,
vendéglátás… kint van üzemekben, kisebb cégeknél. Ott a probléma az, hogy a
gyerek kimegy egy munkahelyre, és megtanul valamit, amit jól megtanul, de az
töredéke, meg kisebb része annak, mint amit neki az OKJ szerint tudni kell. Azon a
terepen a képzésnek az a problémája, hogy az iskolai képzésre azért van szükség,
mert egy munkahelyen nem feltétlenül egy OKJ teljes képzésre van szükség, az az
iskolának kell, ez lehet egy nagy szálloda is ahol szupermodern minden, meg lehet
modernül felszerelt kis motel is, de ő akkor nyilván azt a szűk keresztmetszetet
tanulja, és más ételkészítést, vagy más tudnivalókat nem tanul. A műszaki képzés
területén, amit dominánsnak… oroszlányi ötvös, ők eléggé érintettek… képzések
folynak. Tehát van együttműködésre képzés. A TISZK-pályázat benyújtása előtt is
jó néhány céggel megállapodtunk, nyilatkozatot tett, hogy ő támogatja különböző
módon, ha majd … és azért fontos, hogy a TISZK még nem működött soha itt,
tegnap előtt érkezett meg az utolsó gép. Tehát van olyan gép, amelyiket még be sem
lehet kapcsolni, mert még a használatbavételi oktatás ezután fog megtörténni. Az
előzmények alapján mi azt reméljük, hogy amit a Tibor mondott, hogy írásbeli
nyilatkozatok, azok a rendezvények, amelyen már részt vettek a cégek képviselői,
látogatás során bevittünk egy szakvezetőt az asztalosüzembe, akik együttműködő
partnerek lettek, és kevésbé konkurensként kezelnek majd bennünket. A konkurens
cég inkább majd a központi képzőhely meg az iskola. Ha ugyanis az iskola önállóan
csinálja majd a képzést, akkor az a saját bevételét csökkentheti, központi képzéssel,
akkor a TISZK bevétele lesz. Tehát ezért nyűgös számunkra az, hogy a struktúra
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milyen legyen, de addig, amíg a törvények nem állnak rendelkezésre, nagyon nehéz
kitalálni. Ezek a jogszabályok, törvények, amik most vannak a parlament előtt, ezek
minimum egy évet késtek ahhoz, hogy én a pályázati ütemezést valamilyen módon
is tudjam tartani, és ahhoz tudjak igazodni. Teljesen fölösleges leírni egy
tanulmányban, hogy ilyennek kell lenni, miközben a jogszabályok ezt nem
támasztják alá… hogyha egyetlen egy intézmény … innen beinvesztálni, innen
aztán sok mindent el lehet rendezni. Ha a TISZK-ek kiemelt pozitív viszonyát nézve
minden más képzőhelyhez képest kedvező helyzetbe kerülnek, és ezzel magát a
programot végig tudják vinni. Akkor korrekt lenne, de nem ez látszik most, hogy
végig lehet vinni a TISZK-esítést, hanem virágozzék, továbbra is… abból a
sokfélefajta, számunkra is …
- Az lett volna az utolsó kérdésem, hogyan tudna maximálisan működni, de akkor ezek
szerint az a lépés hiányzik, hogy ezt a hét intézményt összevonják?
- Nem feltétlen. Lehet, hogyha a törvény úgy módosul, hogy az intézmények
önállóan, de a, b, c-döntést nem hozhat meg nélkülünk, akkor az is elég.
Optimálisan akkor lehetne működni, hogyha a 2003-2004-ben alkalmazott
koncepció végigfutna, tehát nemcsak odáig, hogy most a 16 TISZK elkezd
valamilyen nyomor-körülmények között működni, hanem végigfutna úgy is, a
koncepció az volt, hogy az állami fenntartású szakképzés egésze be kell terelődjön
ilyen TISZK-es formációba. Ez volt a koncepció, ez nem fut végig, ez futna végig.
Onnantól kezdve nincs mindig felújítva az a vita egyes intézmények esetében, hogy
nekem most miért jó idetartoznom? Azért jó, hogy te majd nekem megmondod,
hogy én mit csináljak, egyébként semmi konkrét előnyöm nincs belőle. Mert az,
hogy egyszer kaptam 10 millió forintot, ez nem olyan nagy előny. Ennyi pénzt a
szakképzési alapból évente költsük el. Tehát ettől el kell az embernek… mert nem
lehet mindig erre hivatkozni. Ezeket az előnyöket kaptam, az sem baj, ha nem
vagyok tagja a TISZK-nek, és itt van a törvénnyel a baj.
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