
1

AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
[Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag

megértéséhez. ]

A térségi integrált szakképző központ 

A képző központ és a térségi integrált szakképző központ

A térségi integrált szakképző központ nem tekinthető a közoktatás intézményrendszere
részének. Ilyen közoktatási intézmény nem létezik, nem jöhetett létre, és ilyen szakképző
intézmény sem létesíthető. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (4)
bekezdése központi képzőhelyről rendelkezik, amely a térségi integrált szakképző központ
keretei között működik. Ez a szabályozás azonban nem ad választ arra a kérdésre, hogy a
gyakorlatban mit is jelent a térségi integrált szakképző központ, milyen jogosítványokkal
rendelkezik. 

A térségi integrált szakképző központ a feladatszervezés új lehetősége

A közoktatásról szóló törvény módosítása alapvető változtatásokat hozott ezen a
területen. A térségi integrált szakképző központot szervezési megoldásként szabályozza,
amelynek célja és lényege a szakképzés jelenleginél hatékonyabb formában történő
megszervezése, annak garantálása, hogy a szakképzés igazodni tud a munkaerő-piac
elvárásaihoz. Ehhez bármilyen, a törvényekből levezethető megoldást választhatnak az
intézményfenntartók. Minden megoldás elfogadható, minden megoldás azonos értékű,
egyenrangú. A törvénymódosítással bevezetett új megoldások megfelelnek a térségi integrált
szakképző központ új típusú szervezési elvének. 

Ebből következik, hogy a szakképző iskola fenntartója bármelyik megoldás
választásával megkapja a lehetőséget ahhoz, hogy hozzáférjen azokhoz a külön forrásokhoz,
amelyek az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott normatívák és támogatások
mellett nyújtanak segítséget a szakképzésben részt vevő iskolák fejlesztéséhez. 

A” hagyományosan” szervezett iskolák

A közoktatásról szóló törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint a szakiskolának
kilencedik-tizedik évfolyama és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az
Országos képzési jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. Ez alól a fő
szabály alól kivételt enged az említett § (13) bekezdése, mivel lehetővé teszi, hogy kizárólag
szakképzési évfolyammal működjön a szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai
vizsgára, akik már eredményesen befejezték a tizedik évfolyamot, vagy akik már teljesítették
a tankötelezettségüket. 

A közoktatásról szóló törvény 29. §-ának (1) bekezdése alapján a szakközépiskolának
négy középiskolai évfolyama van, továbbá az Országos képzési jegyzékben meghatározott, az
adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges felkészítést biztosító számú szakképzési
évfolyama. Az említett § (9) bekezdése azonban lehetővé teszi, hogy kizárólag szakképzési
évfolyammal működjön a szakközépiskola abban az esetben, ha érettségi bizonyítvánnyal
rendelkező tanulókat készít fel a szakmai vizsgára.

Az ismertetett törvényi rendelkezésekből megállapítható, hogy a hagyományos rend
szerint kialakított szakiskolában és szakközépiskolában elkülönülnek egymástól a középfokú
nevelés-oktatás szakaszait megvalósító és a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz
követelményeit átadó évfolyamok. Nyilvánvalóan ez az elkülönülés elsősorban igazgatási
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szempontból valósulhat meg, hiszen pedagógiai szempontból ezek a részek egymáshoz
szorosan kapcsolódnak, figyelembe véve a középfokú nevelés-oktatás szakaszain belül
átadásra kerülő olyan ismereteket, amelyek előkészítenek a szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakaszra, illetőleg amelyek beszámítására lehetőség van a szakképzési évfolyamon
folyó tanulmányok során. A szakképzési évfolyamok kialakításánál a szakképzési
évfolyamokon belül az osztályok szervezésénél azonban gondot okozhat, ha a tanulói létszám
lényegesen megváltozik, csökken. Ilyen gondok különösen a szakközépiskoláknál
jelentkezhetnek, hiszen az érettségi vizsga letétele után a tanulók jelentős hányada
felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, illetőleg nem elképzelhetetlen az sem,
hogy munkába áll. 

A közös szakképzési évfolyammal működő iskolák

A közoktatási törvényt legutóbb módosító törvény 9. §-a új lehetőséget teremt a
szakképzés megszervezéséhez azáltal, hogy a közoktatásról szóló törvény 67. §-át
kiegészítette egy új (5) bekezdéssel. A szabályozásnak a törvényben való elhelyezése arra
utal, hogy ez a megoldás irányadó mind a két szakképzésben részt vevő iskola tekintetében,
tehát alkalmazható a szakiskoláknál és a szakközépiskoláknál. A közoktatásról szóló törvény
67. §-a a szakképzésbe történő bekapcsolódás feltételeit határozza meg. Az új (5) bekezdés
szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz, mivel az oktatás-szervezési megoldás mellett
garantálja a tanulói továbbhaladást akkor is, ha jogilag a tanulónak iskolát kell váltania ahhoz,
hogy a szakképzési évfolyamba lépjen. 

Az új rendelkezések alapján a szakiskola és a szakközépiskola megszervezhető oly
módon is, hogy nem rendelkezik saját szakképzési évfolyammal. A fenntartónak kell
meghatároznia, hogy melyik az a szakiskola, illetve szakközépiskola, amelyik a szakképzési
évfolyam nélkül működő iskolából fogadja a tanulókat. A szakmai vizsgára ez a kijelölt
szakiskola, illetve szakközépiskola készíti fel azoknak az iskoláknak a tanulóit, amelyeknek
nincsen szakképzési évfolyama. Ez a szakmai vizsgára felkészítő iskola. 

A szakmai vizsgára felkészítő iskola feladatait elláthatja az olyan szakiskola, illetve az
olyan szakközépiskola, amelyik kizárólagosan szakképzési évfolyammal működik, de
elláthatja egy olyan szakiskola vagy olyan szakközépiskola is, amely a hagyományos módon
épült fel, azonban az alapító okiratában a fenntartó kijelölte arra, hogy másik iskolák tanulóit
is felkészítse a szakmai vizsgára. 

A felkészítés lehetősége az egyes iskolatípusokban

A szakiskola, illetve a szakközépiskola eltérő körben készíti fel szakmai vizsgára a
tanulókat. 

- A közoktatásról szóló törvény 27. §-ának (3) bekezdése szerint a szakiskola olyan
szakképesítés megszerzésére készít fel, amelynél a belépési szint nem kötődik a középiskola
utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez. 

- A közoktatásról szóló törvény 29. §-ának (4) bekezdése alapján a
szakközépiskolában a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez, illetve a középiskolai
végzettséghez kötött szakképesítések megszerzésére történő felkészítés folyik. 

Ehhez igazodóan lehet tehát meghatározni, hogy melyik iskola melyik másik
iskolához kapcsolódik. Természetszerűen annak nincs akadálya, hogy olyan többcélú
intézmény lássa el a szakmai vizsgára felkészítő iskola feladatait, amelyben a szakiskolai és a
szakközépiskolai feladatok végrehajtását is megoldják. 

A közös feladatellátás megszervezése
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Az új megoldás alkalmazása esetén a szakképzési feladatok közös feladatellátás
keretében történő megszervezésére kerül sor, amelyben a részt vevő iskoláknak eltérő a
funkciója. 

Az a szakiskola, illetve az a szakközépiskola, amely nem vagy csak részben készít fel
a szakmai vizsgára, a tanulóit továbbküldi abba az iskolába, amelyben a szakmai vizsgára
történő felkészülés befejeződik, illetőleg amelyben a szakmai vizsgára történő felkészítés
folyik. 

- A szakképzési feladatait nem vagy csak részben ellátó iskola az úgynevezett küldő
iskola, 

- míg a szakképzés feladatait folytató vagy ellátó iskola az úgynevezett szakmai
vizsgára felkészítő iskola. 

A szakképzési feladatok közös feladatellátás keretében történő megoldása esetén a
küldő iskola szakképzési évfolyamainak száma csökkenthető, illetve a küldő iskola
szakképzési évfolyam nélkül is működhet. Nyilvánvalóan a szakképzési évfolyamok számát
ahhoz kell igazítani, hogy a szakmai vizsgára felkészítő iskola milyen mértékben veszi át a
szakképzési feladatok végrehajtását az úgynevezett küldő iskolától. Amennyiben teljes
egészében, abban az esetben a küldő iskolának nincs szüksége szakképzési évfolyamra. 

Az érintett iskolák tevékenységének összehangolása

A tanulót nem érheti hátrány amiatt, hogy a tanulmányai befejezése előtt a
közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulói jogviszonyának megszűnése nélkül
iskolát kell váltania. A küldő iskolának és a szakmai vizsgára felkészítő iskolának pedagógiai
programjaikat ezért össze kell hangolni. Mindenek előtt a fenntartónak kell egyértelműen
rögzíteni az iskolák alapító okiratában, hogy melyek azok a szakképzéssel összefüggő
feladatok, amelyeket közös feladatellátás keretében oldanak meg. A közoktatásról szóló
törvény 27. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a szakiskola kilencedik évfolyamán
általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás, illetőleg pályaorientáció, gyakorlati
oktatás, a tizedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások legfeljebb negyven
százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A közoktatásról szóló
törvény 29. §-ának (1) bekezdése alapján a szakközépiskolában a középiskolai nevelés és
oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik illetőleg a tizenharmadik
évfolyamon fejeződik be. A kilencedik évfolyamtól kezdődően azonban szakmai orientáció, a
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően pedig elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó
oktatás is folyhat. 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-a (4) bekezdésének b) pontja
szerint abban a kérdésben, hogy a szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció szakmai
alapozó elméleti és gyakorlati oktatás illetőleg a szakközépiskolai szakmai elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek milyen
módon számíthatók be a tanulmányokba, a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. A
tanuló azonban nem tehető ki annak a veszélynek, hogy a küldő iskolában folytatott
tanulmányai során elsajátítottakat a szakmai vizsgára felkészítő iskola igazgatója nem fogadja
el. Ezért fenntartói feladat annak vizsgálata, hogy az érintett iskolák legalább ebben a
kérdésben összehangolták pedagógiai tevékenységüket. Indokolt, hogy az iskolák pedagógiai
programjából világosan meg lehessen állapítani a beszámítással összefüggő kérdéseket. A
közoktatásról szóló törvény rendelkezései nem kötelezik arra az iskolákat, hogy teljes
pedagógiai programjukat hangolják össze. A közoktatásról szóló törvény 25. §-ának (7)
bekezdése azonban lehetővé teszi, hogy az iskolák megállapodjanak a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott feladataik összehangolt, illetve közös megszervezésében.
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Egyébként az általános jogelvek alapján a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
szerződéskötési jogosultsággal rendelkeznek. Ebből következően mindenképpen indokoltnak
és célszerűnek látszik, hogy a küldő iskolák és a szakmai vizsgára felkészítő iskola a
pedagógiai programjukat annak részeként helyi tantervüket egyeztessék. Ez azért is indokolt,
mivel a közoktatásról szóló törvény ismertetett rendelkezése döntési lehetőséget biztosít a
szakiskolák és a szakközépiskolák részére abban a kérdésben, hogy az általános műveltséget
megalapozó oktatás részeként milyen mértékben biztosítanak olyan felkészítést, amely
beszámítható a szakképzésbe.

A tanuló továbbhaladása

A szakiskola, illetve a szakközépiskola tanulója a küldő iskolából a szakmai vizsgára
felkészítő iskola szakképzési évfolyamába ugyanazokkal a feltételekkel léphet át, mintha a
tanulmányait a küldő iskolában folytatná tovább. Bár az egyik iskolából - az átvételre
vonatkozó rendelkezések szerint - átkerül a másik iskolába, az átvevő iskolának nincs döntési,
választási lehetősége, köteles átvenni a küldő iskolából érkezett tanulót. Indokolt ezért, hogy
az érintett iskolák egymás között rendezzék a továbbhaladás kérdéseit is oly módon, hogy azt
a tanulóval már a beiratkozáskor közölni lehessen. Az átvétel során olyan szakmai képzésbe
történő bekapcsolódást kell biztosítani a tanulónak, amely lehetővé teszi az elsajátított
ismeretek beszámítását. 

A szakiskolába illetve a szakközépiskolába beiratkozott tanuló nem konkrét
szakképesítés megszerzésére kezdi meg tanulmányait. A kilencedik évfolyamra történő lépés
nem jelenti a szakképzésbe történő bekapcsolódást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
tanulónak nincs joga annak ismeretére, hogy milyen lehetőségei vannak a szakképzésbe
történő bekapcsolódásra, milyen eredményeket kell elérnie, hogy megválassza, melyik
szakképzésbe kíván bekapcsolódni. A szakképzés közös megszervezése esetén ezekre a
kérdésekre csak akkor lehet megnyugtató választ adni, ha az iskolák közösen dolgozzák ki a
megfelelő választ, illetőleg a megválaszolás alapjául szolgáló feltételeket.

A tanuló iskolaváltása nem sértheti a megkötött tanulószerződéseket, illetőleg nem
veszélyeztetheti a tanulószerződés kötési szándékokat. Ezért indokolt az is, hogy a szakképzés
közös megszervezésében érintett iskolák szükség szerint bevonják a felkészítési feladatok
összehangolásába azokat a gazdálkodó szervezeteket is, amelyek közreműködnek a tanulók
gyakorlati képzésének a megszervezésében.

A térségi integrált szakképző központ feladatszervezés megvalósítása

A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények
módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény keretei között a szakképzésről szóló törvény
számos rendelkezése is megváltozott. Így módosult a szakképzésről szóló törvény 2. §-ának
(5) bekezdése is, amely meghatározza, hogy milyen feltételekkel és módon lehet térségi
integrált szakképző központot létrehozni. Az új rendelkezések szerint a térségi integrált
szakképző központ többek között megvalósulhat a közoktatásról szóló törvény 67. §-ának (5)
bekezdése szerint működő szakképző iskola feladat-ellátási rendszerében is. 

Ha a fenntartó közös feladatellátással működteti a szakiskoláit, a szakközépiskoláit,
ekkor térségi integrált szakképző központ szervezési elv szerint működteti a szakképzésben
részt vevő iskoláit. 

A szakképzés feladatainak regionális megszervezése

A szakképzés feladatainak végrehajtásában közreműködők köre



5

A szakképzés feladataiban három rendszer intézményei vesznek részt:
- az iskolarendszeren kívüli szakképzés intézményei,
- a közoktatás rendszeréhez tartozó szakképző iskolák,
- a felsőoktatás intézményei.
A különböző rendszerhez való tartozás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyakorlatban

is különböző intézményről van szó, hiszen a közoktatás intézményrendszeréhez tartozó
szakiskolák és szakközépiskolák bekapcsolódhatnak az iskolarendszeren kívüli képzésbe. A
szakközépiskolákban a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján folyhat
felsőfokú szakképzés. A felsőoktatási intézmények is szervezhetnek iskolarendszeren kívüli
szakképzést. A különböző szakképzést szervező tevékenységek jelenleg azonban nincsenek
összehangolva, nincsen olyan szervezet, amely "látná", hogy egy adott térségben milyen
szakképzések folynak, ebből következően az említett három rendszer milyen körben, területen
fog kibocsátani szakképzett munkaerőt. 

A munkaerőpiac szabályozó szerepe

Az az állítás is fedi a valóságot, miszerint a különböző rendszerek intézményei által
indított felkészítések általában nem igazodnak a munkaerőpiac igényeihez. A szakképesítés
megszerzésére történő felkészítés indítása elsősorban a képzésben részt vevő intézmény
érdekeltségén, lehetőségein, a meglévő személyi és tárgyi feltételein múlik, ahhoz igazodik és
nem a munkaerőpiac elvárásaihoz. 

A regionális fejlesztési és képzési bizottságok

A legutóbbi módosítás új 89/B §-sal egészítette ki a közoktatásról szóló törvényt. Az
újonnan beépült § a szakképzés feladatainak regionális megszervezésének teremtette meg a
törvényi feltételeit. Az új 89/B § (1) bekezdése szerint a külön törvény alapján létrehozott
regionális fejlesztési és képzési bizottság közreműködik a munkaerő-piaci igények és a
közoktatásban folyó szakképzés fejlesztésének összehangolásában. 

A regionális fejlesztési és képzési bizottság megalakulásáról, összetételéről és
működéséről a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 13. §-a rendelkezik. A szak- és
felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
szóló 2007. évi CII. törvény 33. §-a módosította az Szht. 13. §-át megteremtve ezzel a
szükséges feltételeket ahhoz, hogy a regionális fejlesztési és képzési bizottság el tudja látni a
szakképzés koordinációjával összefüggő feladatokat. 

A regionális tervezés szerepe a szakképzés tervezésében 

A regionális fejlesztési és képzési bizottság feladata, hogy kidolgozza az iskolai
rendszerű szakképzés fejlesztésének irányát a régió középtávú területfejlesztési
koncepciójához, illetve a régió fejlesztési programjához kapcsolódva. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-ának m)
pontja alapján kell elkészíteni az adott térség átfogó, távlati fejlesztését megalapozó és
befolyásoló olyan tervdokumentumot, amely meghatározza az adott térség hosszú távú átfogó
fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket,
biztosítva az információkat az ágazati és kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés
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szereplőinek. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 16. §-a rendelkezik a
regionális fejlesztési tanácsokról, amelyek feladata többek között a régió területfejlesztési
koncepciójának és programjának a kidolgozása. A jövőben ez a koncepció szolgálhat alapul
annak meghatározásához is, hogy milyen legyen az iskolai rendszerű szakképzés
fejlesztésének az iránya. 

A szakképzés fejlesztési iránya és beiskolázási aránya

A regionális fejlesztési és képzési bizottság szakképzést érintő legfontosabb feladata,
hogy meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási arányait az adott
régióban. Ez az a jogosítvány, amely alapján a regionális fejlesztési és képzési bizottság a
jövőben döntő szerepet tölt majd be a szakképzés összehangolása terén, mivel e döntés
elfogadása és végrehajtásában való közreműködés alapozza meg annak lehetőségét, hogy a
közoktatásban közreműködő intézményfenntartó és a közoktatási intézmény hozzájusson a
szakképzés fejlesztését szolgáló forrásokhoz.

A szakképzés-szervezési társulás

A regionális fejlesztési és képzési bizottság feladatai közé tartozik, hogy a régiókban
működő helyi önkormányzatoknál kezdeményezze a szakképzés-szervezési társulás
megalakulását. A szakképzés-szervezési társulás a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtására hozható létre a közoktatásról szóló
törvény 89/B. §-ának (2) bekezdése alapján. Önkéntes társulásról van szó, amely bővíti az
önkormányzatok társulási lehetőségét nem korlátozva a társuláshoz való jogot. A szakképzés-
szervezési társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés
feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. Ez a társulási lehetőség megteremti a feltételeket
ahhoz, hogy a községi, a városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi, valamint a megyei
önkormányzatok közösen keressék a lehető legjobb megoldásokat a szakképzés terén, hiszen
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése alapján a
helyi önkormányzatok körébe beletartozik az összes említett önkormányzat. 

Az új társulási lehetőség nem érinti és nem is érintheti az önkormányzatok társulási
szabadságát. A szakképzés-szervezési társulásba történő belépés nem zárja ki annak
lehetőségét sem, hogy az érintett helyi önkormányzat részt vegyen más önkormányzati
társulásban. 

A közoktatásról szóló törvény a szakképzés-szervezési társulás létrejöttével és
működésével kapcsolatosan nem tartalmaz részletes szabályokat. A közoktatásról szóló
törvénynek a módosító törvény 14. §-ával megállapított 89/B §-ának (6) bekezdése szerint
ugyanis a szakképzés-szervezési társulás működésére a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni minden
olyan kérdésben, amelyről a közoktatásról szóló törvény 89/B §-a nem tartalmaz rendelkezést.

A szakképzés-szervezési társulásba történő belépés feltételei

A közoktatásról szóló törvény új 89/B §-ának (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat abban az esetben léphet be a szakképzés-szervezési társulásba, amennyiben
elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntést. Ez a feltétel nem jelent sem többet, sem
kevesebbet annál, hogy a szakképzés-szervezési társulásba történő belépéssel a helyi
önkormányzat magára nézve kötelezőnek ismeri el a regionális fejlesztési és képzési bizottság
szakképzés-fejlesztési irányaival és beiskolázási arányaival kapcsolatosan hozott döntését.
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Nem előfeltétel tehát a szakképző iskolák "bevitele" a szakképzés-szervezési társulásba. Nem
előfeltétel az sem, hogy a helyi önkormányzat átadja a fenntartói jogát a szakképzés-
szervezési társulás részére.

A szakképzés-szervezési társulás fenntartói irányítást érintő jogosítványai 

A közoktatásról szóló törvény új 89/B §-ának (3)-(6) bekezdése határozza meg a
szakképzés-szervezési társulás megalakulására, működésére és feladataira vonatkozó
legfontosabb szabályokat. A szakképzés-szervezési társulás létrehozatalának legfontosabb
célja, hogy biztosítsa a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének
megfelelő megszervezését. Ezért követelmény, hogy az az önkormányzat, amelyik belép a
szakképzés-szervezési társulásba, az magára nézve kötelezőnek fogadja el a szakképzés
fejlesztésének és összehangolásának kérdéskörébe hozott fejlesztési és képzési bizottsági
döntéseket. 

- A szakképzés-szervezési társulás ugyanis a regionális fejlesztési és képzési bizottság
döntésének megfelelően meghatározza a társulás által fenntartott, illetve a társulás tagjai által
fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. Ez a
jogosítvány érinti a fenntartói irányítás jogosítványait. A közoktatásról szóló törvény 102. §-a
(2) bekezdésének c) pontja alapján a fenntartó joga, hogy meghatározza az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok számát. A szakképzés-szervezési társulás a döntését a
regionális fejlesztési és képzési bizottság által meghatározott szakképzés-fejlesztési irányok és
beiskolázási arányok figyelembevételével hozza meg. 

- Ugyancsak a fenntartói irányítás korlátozását jelenti a szakképzés-szervezési
társulásba belépő helyi önkormányzatok tekintetében az a szakképzés-szervezési társulást
megillető jogosultság, miszerint egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásánál a szakmai program tekintetében.

Abban az esetben tehát, ha a helyi önkormányzat belép a szakképzés-szervezési
társulásba, tudomásul kell vennie, el kell fogadnia, hogy a szakképzés-szervezési társulás
határozza meg az általa fenntartott iskolák tekintetében, hogy a szakképzési évfolyamokon
hány osztály indítható. Nyilvánvalóan ez a döntés azzal a kérdéssel függ össze, hogy az adott
iskolában folyó szakképzés milyen mértékben áll összhangban a szakképzés-fejlesztési
irányokkal. Ehhez kapcsolódóan sor kerülhet arra is, hogy az adott iskola pedagógiai
programját a szakképzés tekintetében újra kell gondolni.

A szakképzés-szervezési társulás jogállása

A szakképzés-szervezési társulás jogi személy. Ebből adódik, hogy létesíthet és
fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és ezekhez kapcsolódó kollégiumot is. Ebből
következik az is, hogy a szakképzés-szervezési társulás intézményfenntartó társulásként is
működhet, tehát adott esetben a belépő helyi önkormányzatok át is adhatják a fenntartásukban
lévő szakiskola vagy szakközépiskola fenntartói jogát. A szakképzés-szervezési társulás részt
vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében is. A regionális szintű szakképzés
szervezésénél szükség lehet a foglalkoztatás kérdéseinek az újragondolására is, hiszen a
megfelelő színvonalú szakképzés szakmai elméleti és szakmai gyakorlati felkészítés jelentős
mértékben függ a megfelelő felkészültségű szakembergárda meglététől, illetve hiányától. A
szakképzés-szervezési társulás jogosult arra is, hogy a szakképzés terén működtesse a
pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét és az utazó szakember hálózatot. Nyilvánvalóan
ezekre a feladatokra akkor lesz joga a szakképzés-szervezési társulásnak, ha az érintett
önkormányzatok a társulási megállapodásban erre felhatalmazzák, és megteremtik a
szükséges feltételeket ahhoz, hogy ezt a tevékenységet a társulás el tudja látni.
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Miután szakképzés-szervezési társulás jogi személyiséggel rendelkezik, a
feladatkörébe tartozó kérdések tekintetében közoktatási megállapodást vagy más
megállapodást is köthet. A közoktatási megállapodás megkötésének joga ahhoz nyújt
lehetőséget, hogy a nem állami, nem önkormányzati fenntartásban működő szakközépiskolák,
illetve szakiskolák közreműködjenek a helyi önkormányzati feladatok megoldásában.

Az önkormányzati feladatellátási kötelezettség alakulása szakképzés-szervezési
társulás létrehozása esetén

A közoktatásról szóló törvény 86. §-ának (3) bekezdése alapján a megyei
önkormányzat köteles gondoskodni a kollégiumi ellátásról, a középiskolai és a szakiskolai
ellátásról, a nemzeti- és etnikai kisebbségi középiskolai és szakiskolai ellátásról, amennyiben
ezek a feladatok a községi, a városi, a fővárosi kerületi önkormányzat által ellátott feladatok
keretei között nem megoldottak. 

A közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (7) bekezdése szerint a szakképzés-
szervezési társulás által ellátott feladatok tekintetében a megyei önkormányzat feladatellátási
kötelezettsége megszűnik a társulásban részt vevő települési önkormányzatok illetékességi
területén. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakképzés-szervezési társulásba belép a községi, a
városi önkormányzat, nem adhatja át a szakképzéssel összefüggő feladatait, illetőleg az e
feladatellátásban közreműködő intézményeinek fenntartói jogát a megyei önkormányzat
részére. [A közoktatásról szóló törvény 88. §-ának (9) bekezdése szerint, ha a községi vagy a
városi önkormányzat a tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel nem vállalja a
szakképzéssel összefüggő feladatok ellátását, értesíteni köteles a megyei önkormányzatot a
feladat átadásáról. A megyei önkormányzat a feladat átvételét nem tagadhatja meg, azt
jogosult mérlegelni, hogy szükség van-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény
átvételére és további működtetésére. A megyei önkormányzat kérésére a feladatot átadó
községi, illetve városi önkormányzat köteles átadni használatra annak az intézménynek a
vagyonát, amelyik az átadott feladatot ellátta.] 

Szakképzés-szervezési társulás esetén a feladatátvételre a szakképzés-szervezési
társulás válik jogosulttá, illetve kötelezetté. A feladat átvételéhez kapcsolódóan mérlegelheti
az intézményi vagyon átvételének szükségességét. Amennyiben pedig az átengedett feladat
ellátásához szükség van az intézményi vagyonra, abban az esetben a feladatot átadó községi,
városi önkormányzat köteles az intézményi vagyon használati jogát ingyenesen átengedni a
szakképzés-szervezési társulás részére.
 

A megyei önkormányzatoknak átadott szakképző iskolák helyzete

A közoktatásról szóló törvény 88. §-ának (9) bekezdése alapján átadott szakképzési
feladatok tekintetében az érintett városi, községi önkormányzatok adott feladatellátásban való
közreműködése megszűnt. Az a községi, illetve az a városi önkormányzat, amely korábban a
megyei önkormányzatnak átadta az összes szakképzési feladat ellátását, nem léphet be a
szakképzés-szervezési társulásba, mivel nem lát el szakképzéssel összefüggő feladatot. 

A közoktatásról szóló törvény 88. §-ának (9) bekezdése szerint az átadott feladatok
ellátásához szükséges ingatlanvagyon használatra történő átengedésének ideje tíz évnél nem
lehet rövidebb. Az ingatlan használatba adására egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közoktatásról szóló törvény 89/B §-a nem tartalmazza azokat a rendelkezéseket,
amelyeket a közoktatásról szóló törvény 89/A §-a állapít meg a többcélú kistérségi
közoktatási feladatellátás megszervezéséhez. A 89/A § (3) bekezdése szerint a megyei
önkormányzat köteles a többcélú kistérségi társulás részére átadni azoknak az intézményi
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vagyonoknak a használati jogát, amelyet a községi, városi önkormányzatok adtak át részére a
közoktatásról szóló törvény 88. §-ának (9) bekezdése alapján, ha arra az átvett kistérségi
feladatok ellátása érdekében szükség van. Mindebből az következik, hogy amennyiben a
községi vagy a városi önkormányzat lemondott a szakképzési feladatok ellátásáról, és azt a
megyei önkormányzat átvette, a szakképzés-szervezési társulásnak csak a feladatot átvevő
megyei önkormányzat adhatná tovább a feladatot. A feladatot átadó városi, illetve községi
önkormányzat csak abban az esetben tud belépni a szakképzés-szervezési társulásba, ha
visszakérte és visszakapta a szakképzés szervezésének jogát, illetőleg, ha az ehhez kapcsolódó
intézményi vagyon használati jogát is átengedte, akkor a feladattal együtt visszakapja a
vagyon használati jogát.

A megyei önkormányzat részt vehet a szakképzés-szervezési társulásban. A saját
intézményeivel és a hozzá kapcsolódó feladatokról szabadon rendelkezhet, szabadon dönthet.
Kérdéses azonban, hogy a községi, illetve a városi önkormányzatok által átadott feladatokról
és használatra átengedett intézményi vagyonról dönthet-e? A vagyon feletti rendelkezés jogát
átadhatja-e a tulajdonos községi illetve városi önkormányzatok hozzájárulása nélkül a
szakképzés-szervezési társulás részére?

A használati jog és a feladat ellátási jog rendezése

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 115. §-ának (5) bekezdése szerint a községi,
illetve a városi önkormányzat, mint települési önkormányzat a megválasztását követő hat
hónapon belül ajánlhatja fel az érintett megyei önkormányzatnak a szakképzéssel, illetve a
kollégiumi ellátással összefüggő feladatokat. E döntés a települési önkormányzat
megbízatásáig szól. Ily módon a szakképzéssel összefüggő feladatok "visszavételére" is ennek
a határidőnek a lejártát követően nyílik lehetőség. Értelemszerűen, ha megszűnik a feladat-
átadás, abban az esetben a feladat-ellátáshoz átadott intézményi vagyon használati jogával
való rendelkezés is visszaszáll az átadó önkormányzatra.

A Polgári Törvénykönyv 165. §-ának (1) bekezdése határozza meg a használat
jogának a lényegét. A használati joggal rendelkező jogosult a dolgot a saját valamint együtt
élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használni és hasznait szedni. A
használat gyakorlásának a joga azonban másnak nem engedhető át. Miután a megyei
önkormányzat részére használatra átengedett intézményi vagyont ténylegesen az intézmény
használja, tehát az az iskola vagy kollégium, amely részt vesz a szakképzés feladataiban, le
lehet vonni azt a következtetést, hogy a megyei önkormányzat beléphet a szakképzés-
szervezési társulásba azokkal a feladatokkal is, amelyeket a községektől, a városoktól vett át.
Amennyiben ugyanis a megyei önkormányzat belép a szakképzés-szervezési társulásba, és
beviszi a szakképzéssel, illetve a szakképzéshez kapcsolódó kollégiummal összefüggő
feladatok ellátását, az nem érinti az átengedett intézményi vagyonnak az érintett iskolák és
kollégiumok által történő használatát. Arra azonban a megyei önkormányzatnak nincs
jogosultsága, hogy a fenntartói jogokat a községtől vagy várostól átvett használati jog alapján
működtetett iskolák tekintetében átadja a szakképzés-szervezési társulás részére. 

A helyi önkormányzatok közös megállapodással rendezhetik a különböző feladatok
ellátásában, megszervezésében való együttműködésüket, közreműködésüket. Közös
megállapodással rendezni lehet a szakképzés-szervezési társulásba történő belépést, a
szakképzéssel és a kollégiumi ellátással összefüggő feladatok és az ehhez kapcsolódó
használati jog visszaadását a községi, városi önkormányzatnak, illetve átadását a szakképzés-
szervezési társulásnak. Annak sincs akadálya, hogy közös megállapodással az intézményi
vagyon tulajdonos önkormányzatai hozzájáruljanak ahhoz, hogy a megyei önkormányzat
továbbadja a fenntartói jogot a szakképzés-szervezési társulás részére.
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A fejlesztési terv elkészítési kötelezettsége

A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet
készít. A fejlesztési terv elkészítésére alkalmazni kell a közoktatásról szóló törvény 88. §-
ának (1) bekezdésében foglaltakat. A szakképzés-szervezési társulás a területén működő helyi
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével a szakképzési feladatok
megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv készítésénél a
fővárosi, megyei statisztikai hivatal, és az állami foglalkoztatási szerv, a területi gazdasági
kamara, a fővárosi, megyei szülői és diákszervezet, a nem állami, nem önkormányzati
intézményfenntartók, a fővárosi, megyei szintű pedagógus szakszervezet véleményét ki kell
kérni. A fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az önkormányzatok együttműködésének
alapelveit, az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit. A
fejlesztési terv elkészítéséhez véleményt nyilváníthat, és az elkészítésében közreműködhet az
érdekelt települési, területi kisebbségi önkormányzat. A fejlesztési terv elkészítéséhez be kell
szerezni az országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A szakképzés-szervezési társulás
megkeresésére a fővárosi, megyei statisztikai hivatal, és az állami foglalkoztatási szerv
köteles a fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges adatokat szolgáltatni. 

A fővárosi feladatszervezés

A fővárosban alkalmazni lehet a szakképzés-fejlesztési társulásra vonatkozó
rendelkezéseket, amelyből az következik, hogy létrejöhet a régiókban működő helyi
önkormányzatokkal közösen a fővárosi és a pest megyei illetékességi területen működő
szakképzés-szervezési társulás. Ugyanakkor a fővárosi önkormányzat akár egy kerületi
önkormányzattal is létrehozhat olyan társulást, amely ellátja a szakképzés-szervezési társulás
feladatait. Ehhez a társuláshoz csatlakozhat Pest megye városi vagy községi önkormányzata is
[Kt. 89/B. § (11) bek].

A szakképzés-szervezési társulással történő közös feladatszervezés

Nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részvétele a szakképzés regionális
megszervezésében

A szakképzés-szervezési társulás a közoktatásról szóló törvény 89/B.§-ának (3)
bekezdése alapján jogi személyként működhet, és jogosult közoktatási megállapodást vagy
más megállapodást kötni. A közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának  (12) bekezdése alapján
a közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény a
nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a szakképzés-
szervezési társulással a feladatok közös megszervezésére. 

A többcélú kistérségi társulás nem lehet tagja a szakképzés-szervezési társulásnak,
mivel nem helyi önkormányzat. Hasonló módon a főiskola, illetve az egyetem, az alapítvány,
az egyházi jogi személy, a gazdálkodó szervezet vagy más intézményfenntartó nem lehet a
szakképzés-szervezési társulás tagja, azonban megállapodhat a szakképzéssel összefüggő
feladatok közös megszervezésében a társulással.

A részvétel feltételei
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A megállapodás előfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a szakképzés
megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára
vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a szakképzés-szervezési társulás által
meghatározottak figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók bekapcsolódása a szakképzés
feladatainak regionális megszervezésébe

A közoktatási megállapodás megkötése

A közoktatásról szóló törvény 89/B §-a nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a szakképzés
terén, a helyi önkormányzati kötelező feladatellátás végrehajtása során megvalósuljon a
regionális szintű, a munkaerő-piachoz igazodó szakképzés-szervezés. 

A helyi önkormányzatok azonban nem feladatellátásra és nem intézmény fenntartásra
kötelesek, hanem szolgáltatás-szervezésre. Amelyből következik, hogy megválaszthatják,
milyen módon teljesítik a közoktatásról szóló törvényben előírt kötelező önkormányzati
feladatokat. 

Egyik ilyen lehetőség a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartóval
kötött közoktatási megállapodás. A közoktatási megállapodás megkötésére a közoktatásról
szóló törvény 81. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A
közoktatási megállapodás legfontosabb szabálya, hogy az intézményfenntartója és a feladat
ellátásért felelős helyi önkormányzat írásbeli megállapodása alapján a nevelési-oktatási
intézmény részt vesz az önkormányzati feladatok megvalósításában. A közoktatási
megállapodás keretében az oktatás ingyenessé válik.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók egyik lehetősége, hogy a
közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (3) bekezdése alapján a szakképzés-szervezési
társulással közoktatási megállapodást kössenek, és ennek keretei között bekapcsolódjanak a
szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásába. 

Megállapodás a feladatok közös megszervezésére

A másik lehetséges megoldás, hogy a közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (12)
bekezdése alapján kössön a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó
megállapodást a szakképzés-szervezési társulással a feladatok közös megszervezésére.

A két megállapodás közötti lényeges eltérés, hogy a közoktatási megállapodással a
nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a szakképzési feladat ellátását
vállalja át a szakképzés-szervezési társulástól. A feladat közös megszervezésére történő
megállapodás esetén a szakképzés-szervezési társulás is részt vesz a feladat
megszervezésében, ily módon abban a kérdésben kell megállapodni, hogy a végrehajtásra
kerülő feladatot hogyan osztják meg. A két különböző feladatellátás közös vonásokat is
takarhat, hiszen nem lehet kizárni azt sem, hogy a közös feladatellátás tartalmazza azokat az
elemeket is, amelyek a közoktatási megállapodásra irányulnak. A feladatok közös
megszervezésében való részvétel esetén a nem állami, nem helyi intézményfenntartó
önkormányzati feladatellátásban működhet közre, ezért amennyiben a szakképzést azoknak a
tanulóknak szervezi, akik a közoktatásról szóló törvény 114. §-a alapján ingyenes ellátásra
jogosultak, gondoskodni kell arról, hogy ez a joguk ne sérüljön. Nem kizárt az sem, hogy a
közös feladatszervezésnek nem része az ingyenes oktatás biztosítása a nem állami, nem helyi
önkormányzati fenntartási iskolában.



12

A non-profit gazdasági társaság létrehozásának lehetősége

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére biztosít további
lehetőséget a közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (13) bekezdése ahhoz, hogy
bekapcsolódjanak a szakképzés feladatainak regionális megszervezésébe. Az említett
törvényhely alapján ugyanis a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók
non-profit gazdasági társaságot hozhatnak létre azoknak a feladatoknak a végrehajtására,
amelyekre a szakképzés-szervezési társulás kapott felhatalmazást. A non-profit gazdasági
társaság, ha jogi személy, elláthatja a szakiskola, a szakközépiskola és a kollégium fenntartói
jogát.
 További feladata lehet a non-profit gazdasági társaságnak, hogy a regionális fejlesztési
és képzési bizottság döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és
beiskolázási arányára tekintettel - meghatározza a non-profit gazdasági társaság által, illetve a
társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok
számát, illetőleg hogy a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakoroljon az iskola
pedagógiai programjának a jóváhagyásánál. 

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók ilyen gazdasági társaság
létrehozása esetén arra vállalnak kötelezettséget, hogy elfogadják a regionális fejlesztési és
képzési bizottság közreműködését az általuk fenntartott szakképző intézmények feladatainak a
meghatározásához és végrehajtásához. 

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók e döntésükkel
lényegében elfogadják azt az elvet, hogy az iskolai rendszerű szakképzés megszervezésénél
követik a munkaerőpiac igényeinek az elvárását, és elfogadják a fenntartói jogosítványaik
korlátozását. 

A non-profit gazdasági társaság létrehozása nem szükségszerűen jelenti a fenntartói
jog átadását. A non-profit gazdasági társaság betölti a rendeltetését abban az esetben is, ha
ellátja a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók tekintetében azokat a
koordinációs feladatokat, amelyek biztosítják, hogy az iskolai rendszerű szakképzés terén
érvényesüljön a regionális fejlesztési és képzési bizottság összehangoló, koordináló
tevékenysége. A non-profit gazdasági társaság létrehozása és a társaság működésének
koordináló szerepének az elfogadása nem jár együtt a helyi önkormányzati feladatellátásban
való közreműködéssel. Ebből tehát az következik, hogy a non-profit gazdasági társaság
létrehozása és a tevékenységében való közreműködés nem teszi ingyenessé a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók által nyújtott szolgáltatást.

A szakképzés-szervezési társulás és a non-profit gazdasági társaság megállapodása

A közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (13) bekezdése szerint a szakképzés-
szervezési társulás és a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók által
létrehozott non-profit gazdasági társaság egymással is megállapodhat a szakképzés közös
megszervezésében.

Non-profit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető.
Non-profit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság
legfőbb szerve elhatározza a non-profit gazdasági társaságként való továbbműködést. Non-
profit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel
folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek)
között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.[2006. évi IV. tv. 4. §-a]

A non-profit gazdasági társaság lehet közhasznú szervezet, de működhet közhasznú
minősítés elnyerése nélkül is. Az egyes kedvezmények (ld. pl. a társasági adóról és az
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osztalékadóról szóló törvény 6. számú mellékletét) nem a jogi személy formájához kötődnek,
hanem ahhoz, hogy az adott non-profit gazdasági társaság közhasznú tevékenységet folytat-e.

A térségi integrált szakképző központ lehetséges formái 
a szakképzésről szóló törvényben

A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények
módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény - többek között - módosította a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvényt. A módosítás érintette a szakképzésről szóló törvény 2. §-
ának (5) bekezdését is, amely meghatározta a térségi integrált szakképző központ fogalmát.
Ugyanakkor a szakképzésről szóló törvény 2. §-a új (6)-(7) bekezdéssel egészült ki. Nem
változott meg viszont a 2. § (4) bekezdése, amely a központi műhelyről tartalmaz
rendelkezéseket.

A központi képzőhely

A központi képzőhely feladatai

A különböző törvények változásai nem érintették a központi képzőhely fogalmát, és a
központi képzőhely feladatait meghatározó rendelkezéseket. A szakképzésről szóló törvény 2.
§-a (1) bekezdésének f) pontja a szakképzés intézményei között sorolja fel a központi
képzőhelyeket. Ez az intézményi forma egyébként nem jelenik meg a közoktatásról szóló
törvény rendelkezései között. Hogy milyen feladatokat láthat el, arra a választ a szakképzésről
szóló törvény 2. §-ának (4) bekezdése adja meg. A központi képzőhely az iskolai rendszerű
gyakorlati képzés feladataiban vesz részt, illetőleg részt vehet az iskolarendszeren kívüli
képzés megszervezésében is. A központi képzőhely közreműködhet a pályaválasztási
tanácsadás és a pályakövetés feladatainak a végrehajtásában. 

A központi képzőhely működése

A központi képzőhely működhet 
- költségvetési szervként,
- vagy olyan jogi személy részeként, amelyik a gazdasági tevékenységét nyereség és

vagyonszerzési cél nélkül a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében folytatja. 
A központi képzőhely a térségi integrált szakképző központ keretei között működik. 

A központi képzőhely szerepe a gyakorlati képzésben 

A szakképzésről szóló törvény iskolai rendszerű szakképzésre vonatkozó Negyedik
része több pontjában tartalmazza a központi képzőhelyre történő utalást. 

- A szakképzésről szóló törvény 15. §-ának (3) bekezdése szerint az iskolai rendszerű
szakképzésben a központi műhely is részt vehet a tanulók gyakorlati képzésének
megszervezésében, a gyakorlati képzés szervezőjével kötött megállapodás alapján. 
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- A szakképzésről szóló 19. §-a szerint a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést
folytató intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján többek között abban az
esetben folytatható, ha a tanuló gyakorlati képzésére központi képzőhelyen kerül sor. 

A központi műhely és a térségi integrált szakképző központ kapcsolata

Az ismertetett rendelkezésekből megállapítható, hogy a központi képzőhely
működésére csak a térségi integrált szakképző központok keretei között van lehetőség. Másik
fontos következtetés, hogy a központi képzőhely akkor láthatja el a tanulók gyakorlati
képzését, ha együttműködési megállapodás keretei között arra "felhatalmazást" kap.

Annak megállapításához, hogy a központi képzőhely milyen keretek között működhet,
arra van szükség, hogy egyértelművé váljon a térségi integrált szakképző központ létrejötte,
felépítése, működése.

A térségi integrált szakképző központ

A térségi integrált szakképző központ létrehozására jogosultak köre

A szakképzésről szóló törvény 2. §-ának újrafogalmazott (5) bekezdése szerint a
közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó
szervezetek, a felsőoktatási intézmények a közoktatási törvényben meghatározott
szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző központot
hozhatnak létre. Ebből a megfogalmazásból megállapítható, hogy a térségi integrált
szakképző központ létrehozásában valamennyi intézményfenntartó közreműködhet. 

Az intézményfenntartóra történő utalás nem tartalmazza a szakképzés feladataiban
való részvételi kötelezettséget, azonban a térségi integrált szakképző központ lehetséges
formáinak a meghatározásából egyértelműen kiderül, hogy azokról a fenntartókról van szó,
amelyek érdekeltek az iskolai rendszerű szakképzés megszervezésében. Hasonló módon a
gyakorlati képzés szervezésében részt vevő olyan gazdálkodó szervezetek kapcsolódhatnak be
a térségi integrált szakképző központ létrehozásába, amelyek a szakiskolai illetve a
szakközépiskolai gyakorlati képzés megszervezésében vesznek részt. 

A központi képzőhelyek működhetnek gazdasági társaság, közhasznú társaság
részeként. A szakképzésről szóló törvény 2. §-a (2) és (4) bekezdésének összevetéséből
megállapítható, hogy azok a non-profit gazdasági társaságok, amelyek központi képzőhelyt
működtetnek, a térségi integrált szakképző központhoz csatlakozva kapcsolódhatnak be a
gyakorlati képzés szervezésébe. 

A felsőoktatási intézmények körét is le kell szűkíteni azokra a főiskolákra és
egyetemekre, amelyek érdekeltek valamilyen módon az iskolai rendszerű szakképzésben,
beleértve a felsőfokú szakképzést is. 

A térségi integrált szakképző központ lehetséges formái

A korábbi szabályozáshoz képest a térségi integrált szakképző központ létrehozására
többfajta, egymással teljesen egyenrangú megvalósítására nyílik lehetőség. A szakképzésről
szóló törvény újrafogalmazott 2. §-ának (5) bekezdése a térségi integrált szakképző központ
létrehozásának, megvalósításának lehetséges formáinál visszautal a közoktatásról szóló
törvény ismertetett rendelkezéseire, azokra a megoldási módokra és formákra, amelyek között
megvalósulhat a szakképzésben részt vevő iskolák átalakítása, illetve a szakképzés
feladatainak regionális megszervezése.
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A térségi integrált szakképző központ megvalósul a szakképzés-szervezés bármelyik
bevezetett új formájával

A szakképzés-szervezési társulás, az térségi integrált szakképző központ 

A szakképzésről szóló törvény 2. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint a térségi
integrált szakképző központ lehet a közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (2) bekezdése
alapján létrejött szakképzés-szervezési társulás. 

A két törvény rendelkezéseinek összevetéséből megállapítható, hogy a szakképzéssel
összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására önkéntes szakképzés-szervezési társulást
létrehozó helyi önkormányzatok egyben megalkották az új típusú térségi integrált szakképző
központot. Ennek keretei között működhet a központi műhely függetlenül attól, hogy
létrehozására költségvetési szervként került sor vagy valamely gazdasági társaság részeként.

A fővárosi társulás, az térségi integrált szakképző központ

A szakképzésről szóló törvény módosított 2. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint a
térségi integrált szakképző központ lehet a közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (11)
bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat, és a kerületi önkormányzat által létrehozott
társulás is. A fővárosi önkormányzat amennyiben társul a kerületi önkormányzattal a
szakképzés-szervezési társulás feladatainak az ellátására, abban az esetben a térségi integrált
szakképző központot is létrehozta. Amennyiben ehhez a társuláshoz Pest megye valamelyik
városának vagy községének az önkormányzata csatlakozik, e csatlakozással egyidejűleg tagja
lesz a térségi integrált szakképző központnak is. 

A Fővárosi Térségi Integrált Szakképző Központ részeként működhet a költségvetési
szervként létrehozott vagy gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság keretében létesített
központi képzőhely is.

Kistérségi társulás, felsőoktatási intézmény, nem állami, nem önkormányzati
intézményfenntartó csatlakozása a térségi integrált szakképző központhoz

A szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-a (5) bekezdésének a) pontja
szerint a térségi integrált szakképző központ egyik lehetséges megoldása az is, ha a
közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (12) bekezdése alapján a közoktatási intézményt
fenntartó többcélú kistérségi társulás a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köt a szakképzés-szervezési társulással a
feladatok közös megszervezésében.

Ez a megoldás ahhoz nyújt lehetőséget, hogy a térségi integrált szakképző központ
létrehozásában közreműködjenek azok az intézményfenntartók illetve szakképzésben
érdekeltek, amelyek közvetlenül nem tudnak szakképzés-szervezési társulást létrehozni illetve
abban társulási tagként közreműködni.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók által létrehozott non-profit
gazdasági társaság, az térségi integrált szakképző központ

A szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-a (5) bekezdésének a) pontja
szerint a térségi integrált szakképző központ lehet a közoktatásról szóló törvény 89/B §-a (2)
bekezdésének (13) bekezdése alapján a nem állami, nem helyi önkormányzati
intézményfenntartók által a szakképzés-szervezési társulás feladatainak ellátására létrehozott
gazdasági társaság is.



16

A szakképzési feladatok közös feladatellátás keretében történő megoldása, az térségi integrált
szakképző központ

A szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-a (5) bekezdésének b) pontja
szerint a térségi integrált szakképző központ lehet a közoktatásról szóló törvény 67. §-ának
(5) bekezdése szerint működő szakképző iskola. Ebből az következik, hogy amennyiben a
helyi önkormányzat olymódon szervezi meg a szakképzést, hogy egy iskola szakképzési
évfolyama több szakiskola, illetve több szakközépiskola tanulóit készíti fel a szakmai
vizsgára, abban az esetben is megvalósul a térségi integrált szakképző központ. 

Az ilyen szervezési elv szerint létrejött térségi integrált szakképző központ keretei
között is működhet központi képzőhely.

Szakképző iskolák összevonása, az térségi integrált szakképző központ

A szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-a (5) bekezdésének c) pontja
alapján a térségi integrált szakképző központ megvalósítható a szakképzésben részt vevő
intézmények egy intézmény keretében történő fenntartásával is. Ez a szervezési forma akkor
valósul meg, ha a szakképző intézményeket egy intézménybe összevonják. Ez az összevonás
lehetséges azonos intézmények között és különböző intézmények között. Az összevonásra
kerülő intézményekből egy szakképző intézmény jön létre, amely több feladatellátási helyen
működik. A több feladatellátási hely közül az egyik lesz az új intézmény székhelye, az összes
többi az új intézmény telephelye. Az új intézmény telephelyén működő intézményegységek
működhetnek tagiskolaként. 

Azonos típusú iskolák összevonása

Eltérő szervezési elveket kell alkalmazni abban az esetben, ha azonos típusú iskolák
összevonására kerül sor, tehát csak szakközépiskolákat vagy csak szakiskolákat vonnak össze.
Ebben az esetben nem jön létre többcélú közoktatási intézmény, tehát nem alkalmazható a
közoktatásról szóló törvény 33. §-a. Amennyiben például "csak" szakközépiskolákat hoznak
össze egy iskola keretei közé, abban az esetben a különböző feladatellátási helyek egy
iskolához, az adott szakközépiskolához fognak tartozni. Az adott szakközépiskolának egy
nevelőtestülete van, amely magában foglalja a székhelyen és a telephelyen feladatokat ellátó
valamennyi pedagógiai vezetőt és pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat. Egy pedagógiai
programja, egy házirendje, egy szervezeti és működési szabályzata van ennek az iskolának.
Szükségszerűen eltérő lehet az egyes tagiskolákban folytatott képzéshez igazodó helyi tanterv
és szakmai program.

Különböző típusú iskolák összevonása

Abban az esetben, ha az iskolák összevonásával több iskolatípus kerül egy szervezeti
keretbe, többcélú intézmény jön létre, amely ellátja a szakiskola és a szakközépiskola
feladatait is. Ekkor alkalmazni kell a közoktatásról szóló törvény 33. §-át vagyis meg kell
határozni, hogy a létrejövő iskola 

- egységes iskola, 
- összetett iskola,
- vagy közös igazgatású közoktatási intézmény formájában működik tovább. 
Jogilag nem zárható ki az sem, hogy a szakképzésben részt vevő intézmények

összevonása mellett a létrejövő új közoktatási intézmény más feladatokat is ellásson a
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közoktatásról szóló törvény 33. §-ában meghatározottak szerint. A térségi integrált szakképző
központ létrehozásához azonban elégséges a szakképzésben részt vevő intézmények egy
intézmény keretében történő fenntartása. 

A fenntartói kör

Az egy intézmény keretében történő fenntartás egyébként megvalósulhat úgy is, hogy
valamennyi iskola fenntartója egy fenntartó, de megvalósulhat úgy is, hogy több fenntartó
társul egymással a szakképzésben részt vevő iskolák összevonása céljából. Ebből következik,
hogy a térségi integrált szakképző központ megvalósulhat olymódon is, hogy egy helyi
önkormányzat, egy egyházi jogi személy, egy gazdálkodó szervezet, egy alapítvány a
fenntartásában lévő, a szakképzésben részt vevő iskoláit összevonja egy iskolává.
Megvalósulhat azonban úgy is, hogy a szakképző iskolák fenntartói jogát átadják a többcélú
kistérségi társulás részére vagy a szakképzés-szervezési társulás részére vagy új társulási
formát alkotnak a fenntartói jogok gyakorlása céljából, az iskolák összevonása érdekében.

A kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaság az térségi integrált szakképző
központ

A szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-a (5) bekezdésének d) pontja
alapján a térségi integrált szakképző központ egyik lehetséges formája a szakképzésről szóló
törvény 2. §-ának (6) bekezdése alapján létrehozott kiemelkedően közhasznú, non-profit
gazdasági társaság.

A szakképzésről szóló törvény 2. §-ának új (6) bekezdése szerint a szakképzést
folytató intézmény fenntartója, a felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlati képzésben
részt vevő gazdálkodó szervezet kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságként
is létrehozhat szakképzés-szervezési társaságot. 

Az ily módon létre hozott szakképzés-szervezési társaság egyúttal térségi integrált
szakképző központ is. Ez a társasági forma nem tesz különbséget az intézményfenntartók
között, tehát részt vehet benne minden szakképzést folytató közoktatási intézmény
fenntartója. Csatlakozhat a társaság létrehozásához minden a gyakorlati képzésben részt vevő
gazdálkodó szervezet is, beleértve a központi képzőhelyet működtető gazdasági társaságot,
közhasznú társaságot. 

A kiemelkedően közhasznú, non-profit gazdasági társaságként létrejövő szakképzés-
szervezési társaság

- létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és ehhez kapcsolódóan 
kollégiumot,

- részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében,
- meghatározza a társulás által illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a

szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát,
- az iskolák szakmai programja tekintetében egyetértési jogot gyakorol. 
A szakképzési-szervezési társaság tekintetében egyébként alkalmazni kell a

közoktatásról szóló törvény 89/B §-ának (1)-(5) bekezdésében foglaltakat.

A "régi típusú" térségi integrált szakképző központok

A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények
módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény 42. §-ának (4) bekezdése szerint a 2007.
szeptember 1-je előtt létrehozott térségi integrált szakképző központokat 2010. január 1-jéig
át kell alakítani a szakképzésről szóló törvény újrafogalmazott 2. §-ának (5)-(6) bekezdésében
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meghatározottak szerint. Az átalakulási kötelezettség elmulasztása esetén 2010. január 1-je
után az érintett térségi integrált szakképző központ fenntartója nem jogosult arra, hogy a
szakképzési hozzájárulás forrásaiból származó fejlesztési támogatásban részesüljön.

A térségi integrált szakképző központok létrehozásához fűződő fenntartói érdekek

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése

A térségi integrált szakképző központ egy szervezési elv lehetséges formáit ötvözi,
biztosítja. A szakképzésben résztvevők számtalan lehetőség közül választhatnak
elhatározásuk, döntésük és érdekeik függvényében. Arra a kérdésre, hogy milyen érdekük
kapcsolódhat a térségi integrált szakképző központ kialakulásához, a választ a szak- és
felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
szóló 2007. évi CII. törvény 27. §-a adja meg a választ, amely az
Szht-t módosította. Ezzel a módosítással változik meg ugyanis a szakképzési hozzájárulás
fejlesztési támogatás nyújtásával történő teljesítésének módja. Az új rendelkezések szerint a
hozzájárulásra kötelezett, amennyiben a kötelezettségének más módon nem teljes egészében
tesz eleget, a még fennmaradó kötelezettségét 2008. szeptember 1-jétől csak a térségi integrált
szakképző központ részét képező, iskolai rendszerű szakképzést nyújtó intézmény
tekintetében teljesítheti. Változás egyrészt, hogy a fejlesztési támogatást nem közvetlenül az
intézmény, az iskola kaphatja, hanem annak fenntartója, vagy a szakképzés-szervezési
társulás, a nonprofit gazdasági társaság, avagy a szakképzési-szervezési társaság kaphatja az
általa működtetett térségi integrált szakképző központ intézményeiben folytatott gyakorlati
oktatás és képzés feltételeinek fejlesztése céljából. A másik alapvető változás, hogy térségi
integrált szakképző központban részt nem vevő intézmények tekintetében fenti időponttól
fejlesztési támogatás nem fogadható. (Kivétel ezalól a speciális szakiskola és a
készségfejlesztő speciális szakiskola)

A minimális tanulói létszám 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást átadhatja minden
olyan intézményfenntartónak, társulásnak, non-profit gazdasági társaságnak, amely
megvalósította a térségi integrált szakképző központot. Az átadás feltétele azonban az, hogy a
térségi integrált szakképző központ keretei között működő, szakképzési feladatot ellátó
intézmény vagy intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző
iskolai tanulóinak a létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint - három tanítási
év átlagában – a térségi integrált szakképző központban részt vevő intézményekben
együttesen – elérje az ezerötszáz főt.

Áttérés a támogatás új rendszerére

A szakképzési hozzájárulás teljesítésének új rendjét meghatározó előírások a szak- és
felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
rendelkező 2007. évi CII. törvény 42. §-ának (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 1-jén
lépnek hatályba. Ugyanezen § (5) bekezdése határozza meg, hogy az ezerötszáz fő
számításánál az új rendszerre történő átlépésnél milyen tanulói létszámot kell alapul venni. 

- A 2008/2009-es tanévben az arra a tanévre bejelentett tanulók létszámát, 
- a 2009/2010-es tanévben a 2008/2009-es tanévre, valamint a 2009/2010-es tanévre

bejelentett tanulói létszámot,
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- 2010. szeptemberétől már alkalmazható a fő szabály a három év átlaga, amelyet a
2008/2009-es tanévből, a 2009/2010-es tanévből és a 2010/2011-es tanévből kell majd
számítani.

A térségi integrált szakképző központ szervezési elvének és a minimális létszámnak a
kapcsolata

A térségi integrált szakképző központok létrehozásának különböző lehetőségei és
formái azt a célt szolgálják, hogy a szakképzés közös megszervezése legalább ezerötszáz, a
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében szakképzésben résztvevő tanulót érintsen. Hogy
ezt milyen technikával, formában érik el az intézményfenntartók, annak eldöntését a
törvények rábízzák az érintettekre. Bármilyen formában valósul meg a feladatszervezés, ha
„összejön” az ezerötszáz tanuló, megnyílik a lehetőség a szakképzési hozzájárulás
igénybevétele előtt.

Kivételek a térségi integrált szakképző központba szervezés alól

A közoktatásról szóló törvény illetőleg a szakképzésről szóló törvény nem tesz
különbséget a szakképzésben részt vevő iskolák között akkor, amikor meghatározza a térségi
integrált szakképző központ létrehozásának különböző lehetőségeit. A különböző szakképzési
feladatok közötti különbségtétel a szakképzési hozzájárulás teljesítését meghatározó
rendelkezésekből vonható le az Szht. újrafogalmazott 4. §-ának (5) bekezdéséből. A
szakképzési hozzájárulásra kötelezett ugyanis a fejlesztési támogatást átadhatja a speciális
szakiskolának és a készségfejlesztő speciális szakiskolának akkor is, ha ezek az iskolák nem a
térségi integrált szakképző központ keretei között működő szakképzési feladatot ellátó
intézmények. A speciális szakiskolának és a készségfejlesztő speciális szakiskolának történő
fejlesztési támogatás átadásának nem előfeltétele az ezerötszáz fő meglétére vonatkozó
rendelkezések megtartása sem.

A térségi integrált szakképző központok és a fejlesztési támogatás

Mind a közoktatási, mind a szakképzési törvény módosítása szorosabbra fűzte a
szakképző intézmények integrációját - a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való
erősebb összehangolása érdekében - elsősorban a térségi integrált szakképző központok új
koncepciója által. Ezen szabályok változása nagymértékben összefügg az Szht-nek a
fejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályaival, hiszen a térségi integrált szakképző
központok finanszírozásának egyik jövőbeni pillérévé a szakképzési hozzájárulásra
kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások forrásvolumene válhat.

A fejlesztési támogatás 

A kedvezményezettek köre

2008. szeptember 1-jétől – a korábban kifejtetteknek megfelelően - az Szht-nek a
fejlesztési támogatás nyújtására vonatkozó szabályai a szakképzési hozzájárulásra kötelezett
gazdálkodó szervezetek számára nem teszik lehetővé, hogy bármely szakképző intézmény
részére közvetlenül átadhassák a bruttó hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható
fejlesztési támogatást. Az Szht. 5. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis a jövőben csak azok a
szakképző iskolák részesülhetnek közvetve ilyen támogatásban, akik valamely térségi
integrált szakképző központ részét alkotják.
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Amennyiben egy intézmény bármely, a korábban felsorolt 7+1 modell valamelyikének
részét képezi, a térségi integrált szakképző központon keresztül részesülhet fejlesztési
támogatásban, ellenkezőleg elesik e forrásoktól. Kivételt csak a speciális szakiskolák és a
készségfejlesztő speciális szakiskolák képezhetnek a jövőben, nekik méltányolható szakmai
indokok alapján akkor is átadható közvetlenül fejlesztési támogatás, ha nem képezik valamely
térségi integrált szakképző központ részét.

További fontos, már említett változás, hogy 2008. szeptember 1-jétől a fejlesztési
támogatás nem magát az intézményt, hanem annak fenntartóját, vagy a szakképzés-szervezési
társulást illeti meg, akkor is, ha nem intézményfenntartó. 

A fejlesztési támogatás nyújtásának feltétele

Az Szht. az eddigi tanulónként maghatározott támogatásfogadási plafon mellett a
támogatás nyújtása elé létszámfeltételt is állított, amely azt a célt szolgálja, hogy a
hatékonyabb és koncentráltabb feladatellátás céljából fejlesztési támogatást csak a térségi
integrált szakképző központok fenntartói fogadhassanak, és ehhez - garanciaként - egy
életképes nagyságú, azaz megfelelő tanulólétszámú intézményrendszer kapcsolódjon. Ennek
megfelelően csak azok után a térségi integrált szakképző központban részt vevő intézmények
után fogadható fejlesztési támogatás, amelyekben a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő szakképző iskolai, nem a szakképzési évfolyamra, hanem az iskolába járó tanulók
létszáma – a térségi integrált szakképző központban részt vevő intézményekben
együttesen – eléri az ezerötszáz főt, az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerinti három
tanítási év átlagában. Ez alól a korlát alól csak a szakképzésért felelős miniszter adhat
felmentést, de csak abban az esetben, ha a létszám az ezerötszáz fő legalább nyolcvanöt
százalékát, azaz ezerkettőszázhetvenöt főt eléri.

Változatlan szabályok a fejlesztési támogatásnál

Fenti szabálymódosítások mellett 2008. augusztus 31-ig a jelenlegi rend szerint lehet
átadni fejlesztési támogatást az intézményeknek (központi képzőhelynek, szakképző
intézménynek és felsőoktatási intézménynek), azonban 2007. április 1-jétől már nem a
szakmai alapképzés fejlesztését célzó felhalmozási támogatásként, hanem a (gyakorlati
oktatás és) gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgálhatja közvetlenül e forrás.
A fejlesztési támogatás változatlanul a tárgyév utolsó napjáig nyújtható.

Továbbra is átadható fejlesztési támogatásként a gyakorlati képzést közvetlenül
szolgáló tárgyi eszköz (pl. gép, szerszám, egyéb berendezés), 2008. szeptember 1-jétől
azonban e támogatási forma is csak a térségi integrált szakképző központban lévő iskola
fenntartójának, illetve a térségi integrált szakképző központnak áll rendelkezésre, miközben a
tárgyi eszköz átadása a jövőben sem esik tanulónként a közoktatási kiegészítő hozzájárulás
fajlagos összegének háromszorosában meghatározott korlátozás alá. 

2008. január 1-jétől hatályos az a rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy vagyoni
értékkel bíró szoftver felhasználási jogának, illetve szellemi jogvédelemben részesülő
szoftverterméknek a beszerzésére is lehessen fordítani a fejlesztési támogatást.

Egyéb szabályok a fejlesztési támogatás tekintetében

Kérdés, hogy a „régi” térségi integrált szakképző központok milyen elbírálás alá esnek
a fejlesztési támogatás fogadása tekintetében. Ehhez segítséget az Szht. 30. §-a ad, ez ugyanis
2008. január 1-jei hatállyal meghatározza, hogy a fejlesztési támogatás és a beruházási célú
támogatás nyújtása és átvétele szempontjából fenntartónak kell tekinteni azt a térségi integrált



21

szakképző központot létrehozó fenntartót is, amely 2007. szeptember 1-jét megelőzően jött
létre. Ezek a térségi integrált szakképző központok a szakképzést folytató intézmények
fenntartói és a szakképzést folytató felsőoktatási intézmények megállapodásai alapján is
létrejöhettek. Gondot csak az jelent, hogy ezeknél az integrált szakképző központoknál nincs
elkülönült, jogi személyiséggel rendelkező fenntartó, bár az Szht. egyértelművé teszi, hogy a
fenti fenntartó kaphat fejlesztési, illetőleg beruházási célú támogatást az általa működtetett
központi képzőhely fejlesztésére is.

A fejlesztési támogatás átadására megkötendő megállapodások szabályai

Az Szht. 2008. január 1-jétől új 4/A.§-sal egészül ki, amely törvényi szintre emeli az
eddig az Szht. végrehajtási rendeletében szereplő azon kötelező tartalmi elemeket, amelyek a
fejlesztési megállapodás részét kell hogy képezzék. 

A fejlesztési támogatásban részesíthető kedvezményezett és a gazdálkodó szervezet
között létrejövő fejlesztési megállapodás tartalmi elemei szempontjából fontos körülmény,
hogy 2008. szeptember 1-jétől a fenntartó (vagy a szakképzés-szervezési társulás, illetve
társaság) a címzettje a fejlesztési támogatásnak, és nem az iskola vagy a központi képzőhely.
A megállapodásnak tartalmaznia kell 

- a megállapodást kötők adatait, 
- az érintett szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezését, 
- a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és időtartamát, 
- a gyakorlati képzésben részesülő tanulók (hallgatók) létszámát, 
- a nyújtott fejlesztési támogatás összegét és átadásának módját. A megállapodásnak

rendelkeznie kell a tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések bemutatásáról, az
átadásra kerülő tárgyi eszközök megnevezéséről, adatairól, valamint a támogatás
felhasználásának határidejéről, illetőleg a fejlesztési támogatásban részesítettnek az erről
szóló beszámolása határidejéről is. 

Az Szht. szerint a megállapodásban fel kell tüntetni a szakképzés korszerűsítéséhez
szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati
tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését
szolgáló programok felsorolását is. Ez utóbbi tartalmi elem a végrehajtási rendeletben nem
szerepelt.

A beruházási célú támogatás szabályainak változása

Részben a térségi integrált szakképző központokhoz kapcsolódik az a 2008.
szeptember 1-jétől hatályos szabályozás is, amely szerint a Munkaerőpiaci Alap képzési
alaprészébe ténylegesen befolyt forrásokból adható beruházási célú támogatások eddigi
kedvezményezetti köre leszűkül. Azon támogatható alanyoknak a körét, akiknek beruházási
célú támogatás nyújtható a képzési alaprészből, a Szht. 14. §-ának (1) bekezdése határozza
meg. A jővőben - igazodva a fejlesztési támogatással kapcsolatban bevezetett új szabályokhoz
- csak azon szakképzést folytató intézmények fenntartói kaphatnak ilyen beruházási célú
támogatást, amelyek integrált szakképző központot (vagy szakképzés-szervezési társulást)
hoznak létre. 

A két támogatási forma között az az alapvető különbség, hogy míg a fejlesztési
támogatás „helyben” történő felhasználást jelent, azaz a szakképzési hozzájárulásra kötelezett
gazdálkodó szervezet maga döntheti el, hogy a törvényi keretek között mekkora mértékű
támogatást (eszközt) ad és mely intézménynek (2008. szeptember 1-jétől fenntartónak), addig
a beruházási célú támogatás „központi” elosztáson, újraosztáson alapul. Igaz ez utóbbi is a
szakképzési hozzájárulás bevételeiből összejövő képzési alaprészből kerül az
intézményekhez, illetőleg a fenntartókhoz, azonban volumene, felhasználási céljai szűkebb
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körben tudnak csak érvényesülni. (Támogatási prioritások meghatározásával, illetőleg
pályázati rendszerben vagy az Szht. által szabályozott egyedi döntés alapján.)
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