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Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma vezetőjeként az alábbi tájékoztatást adom Dombóvár város és
vonzáskörzete szakképzési helyzetét, oktatását illetően.
Iskolánk 49. éve képzi a térségnek a szakembereket számos szakmában. Szakközépiskolaként
és szakmunkásképzőként többfajta képzésben tudtunk érvényesülni az elmúlt évtizedekben. A
nappali és esti munkarendben, a felnőttoktatás területén, a speciális szakképzésben egyaránt
helytállt az intézmény.
Demográfia: A lesújtó demográfiai helyzet következményeit rendkívüli mértékben megérezte
az iskola és jelenleg is küzd ezzel a problémával. A folyamat lényege, hogy a
munkalehetőségek, az infrastruktúra, az életkörülmények és a szociális ellátórendszerek miatt
először a falvak, községek, kistelepülések néptelenednek el, a városokat, különösen a
nagyobb városokat kevésbé érinti a csökkenő lélekszám, de minden településen észrevehető a
tendencia.
Dombóvár vonzáskörzetében a falvak általános iskoláiban 7-18 tanuló jár a felső tagozatba,
párhuzamos osztályok már rég nincsenek. Az átlagosan 8-10 tanuló oszlik el évente egy-egy
vidéki kisiskolából az Illyés gimnázium, az Apáczai és az Esterházy között, természetesen
akad köztük, aki nem is Dombóváron tanul tovább. A dombóvári általános iskolákban ennél
jobb a helyzet, de ott sincs már messze annyi tanuló, mint régen.
Az Esterházyban 5 év alatt közel 240 tanulóval lettünk kevesebben, ez egy kisebb középiskola
teljes tanulólétszáma.
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Az iskola tanulólétszáma az elmúlt öt évben
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

784 fő

762 fő

609 fő

558 fő

552 fő

A fogyás legnagyobb vesztese iskolánkban a szakközépiskolai képzés. A két éves, intenzív,
szakma utáni érettségit adó oktatásban nem számottevő a csökkenés, azonban a
hagyományos, négy évfolyamos nappali szakközépiskolai képzés gyakorlatilag kimerült.
Korábban stabilan 3, később, még 2011-ig is 2 osztály volt párhuzamosan ebben a képzésben,
2012 után viszont már egyetlen osztályt sem tudtunk indítani ezen a területen. 2016-ban az
utolsó szakközépiskolai, négy éves képzésben részt vevő osztály végez, és minimális az esély
arra, hogy újra indulhat valaha ez a struktúra. A szakiskolai képzés egyszerűsödött, tisztább,
átláthatóbb lett a törvényi szabályozásnak köszönhetően. A 3 éves, osztatlan szakképzés
lerövidítette, a 2000 előtti időszakra visszaállította a képzési időt, Ehhez igazodott a törvényi
háttér minimális és maximális osztálylétszáma is, 16 főtől már szakiskolai osztály indítható.
Ebből következően az osztályok száma nem csökkent, sőt, némileg nőtt az elmúlt öt évben,
azonban a tanulólétszám csökkent, hiszen a korábbi 26-30 fős osztályok helyett 16-18 fő
jelent egy-egy tanulócsoportot.
A Szakképzési Centrum már rugalmasabban, életszerűbben nyúlt a kérdéshez, és mint ahogy
a korábbi fenntartó, a Dombóvári Önkormányzat, ők is engedélyezték, hogy egy osztályban
több szakma kapjon helyet, hiszen nem biztos, hogy szükség van 20 cukrászra egy évben, de
6-8 találhat álláslehetőséget a munkaerőpiacon.
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A kollégium 120 férőhelye nincs kihasználva, a kollégisták számának látványos csökkenése
négy fő okra vezethető vissza:
-

a tanulólétszám csökkenése

-

a távolabb lakó tanulók számának csökkenése

-

szociológiai tényező (anyagi fedezet hiánya, igény csökkenése)

-

a kollégium állaga és felszereltsége kevésbé vonzó.

Az okok számba vétele egyben sorrendiséget is jelöl, véleményem szerint a tanulólétszám
csökkenése és a távolabb lakó tanulók számának csökkenése a legjelentősebb ok. Emellett
határozottan észrevehető tendencia a kollégiumi ellátás minimális anyagi terhének nem
vállalása. Az utolsó időszakban, amikor még az intézmény önállóan gazdálkodott, a
2012/2013-as tanév első felében a kollégisták díjhátraléka 1.788.745 Ft volt. A csaknem 2
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millió Ft hiány az iskola költségvetésének is komoly gondot jelentett. Ennek a hátraléknak a
behajtása tudtommal a mai napig nem rendeződött a KLIK által, és valószínűleg már nem is
fog. Az, hogy a szülők a minimális költséget sem tudták vállalni, holott a szállás és minden
szabadidős, valamint egyéb tevékenység biztosítása díjmentes volt, csupán a háromszori
étkezést kellett fizetni, amelyből 2 bőséges meleg étel volt, azt jelzi, hogy a diákjaink
szociális háttere rendkívül szerény. A legutolsó okot, a kollégium állagát sem szabad szőnyeg
alá söpörni, de nagyságrendileg ez a legkevésbé felhozható indok a kollégisták
létszámcsökkenése ügyében.
A képzések aránya is sokat változott az elmúlt időszakban. Már öt évvel ezelőtt is a
vendéglátás volt a leginkább meghatározó, ez a tendencia nem változott. Az építőipar
visszaesése, illetve egyes szakmák megszűnése is markáns tendencia. Nincs már
környezetvédő, autószerelő, településkarbantartó, női ruhakészítő szak. Nincs minden
évfolyamban festő, kőműves, asztalos, ipari gépész, pedig a kőműves és az asztalos évekig
hiányszakma volt.
A duális képzés legfőbb sajátossága, hogy a szakmunkás tanulók többsége a gyakorlatot
valós vállalkozási tevékenységet végző, piaci körülmények között működő, hiteles cégeknél
végezze. Így az iskolák számára jóval alacsonyabb költséget jelent a tanulóképzés,
rentábilisabb a működés, hiszen a gyakorlati képzés finanszírozása a piac szereplőinek jelent
megoldandó feladatot. A cél, hogy a diák valós munkatapasztalatot szerezzen, és az adott
vállalkozásnál

kitanulva

a

szakmát

a

későbbiekben

potenciális

munkavállalóként

maradhasson a munkáltatónál. A szakember-utánpótlás nehézségei szinte mindegyik ágazatot,
szakképesítést érintik, így a duális képzés erre is megoldást kínál. Látni kell azonban a
rendszer hiányosságait, illetve negatívumait is. A diákok mentális állapota, önértékelése,
életkori sajátosságai és szellemi-kulturális fejlettségi szintje nem mindig predesztinálja arra a
diákokat, hogy akár már 14 éves koruktól minőségi szakmai munkát végezzenek, illetve piaci
körülményekhez alkalmazkodjanak.
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Intézményünkben a felsőbb évfolyamokon a duális képzésben résztvevők aránya 100 %, ami
azt jelenti, 10. osztálytól felfelé minden diák tanulószerződést köt és az iskolától függetlenül
működő gyakorlati képzőhelyen végzi szakmai gyakorlatát. A 9. évfolyamosok között –
akiknél még joggal indokolható, hogy gyakorlatukat is az iskolában végezzék, – is nagy
arányban találunk tanulószerződéssel rendelkező diákokat, az idei tanévben már a többség a
belépő évfolyamokon is duális képzésben tanul.

A tanulószerződések aránya a kezdő
évfolyamoknál
2015/2016
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A tantestület szerkezeti átalakulása, illetve létszámcsökkenése mellett a másik komoly gondot
a duális képzés azzal okozta, hogy egy átlagos iskola napon a diákság nagyjából fele nincs az
intézményben, és így rendkívül nehéz közösségi programokat tervezni, hagyományokat
ápolni, az iskolai életet tartalommal megtölteni.

A szakmák népszerűsége változó, az intézmény próbál mindig reagálni a piaci igényekre és a
diákok elvárásaira is. Az általános iskolákban igyekszünk feltérképezni, mire van igény,
milyen szakmákat indítsunk, amely komolyabb érdeklődésre tarthat számot, és a piaci
szereplőkkel is folyamatosan konzultálunk, hogy mik az igények az iskola felé. Sokszor
azonban azt látjuk, még a hiányszakmák – amelyek ösztöndíjjal járnak a képzés teljes idejére,
– sem vonzóak oly mértékben, hogy képzéseket lehetne rá alapozni. Ezt bizonyítja, hogy az
elmúlt években Tolna megyében hiányszakmának bizonyuló képzésekre nem volt érdeklődés,
csupán néhányan jelentkeztek például kőművesnek.
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Tanulólétszám az egyes szakmacsoportokban és szakmákban
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016
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Tolna megyében erre a tanévre 12 hiányszakmát határoztak meg, ebből 2 kivételével iskolánk
mindegyiket tudná oktatni. A meghirdetett szakmáink közül az asztalos, az épület- és
szerkezetlakatos, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, villanyszerelő szakmában be tudtunk
iskolázni tanulókat, a női szabó és az asztalos szakmában nem sikerült.
Gazdálkodás: 2013 januárjától az iskola önálló gazdálkodói jogkörét a KLIK létrejöttével
elveszítette, gazdálkodási feladatok nem hárultak az intézményre, a gazdasági osztály
megszűnt. A kezdeti időszakban markánsabban, de később is érezhetően komoly gondot
jelentett az intézmény finanszírozása, működtetése, a szállítói állomány kezelése, a bevételek
felügyelete annak tükrében, hogy egy új intézményfenntartó 70 km-es távolságban működő
szervezettel próbálta kezelni az Esterházy gazdasági ügyeit és megoldani a működtetést,
valamint a fenntartást, hiszen a korábbi fenntartó, a Dombóvári Önkormányzat teljesen átadta
alapfokú, illetve középfokú oktatási intézményeit a KLIK hatáskörébe.
Korábban a felelős gazdálkodás jelentette, a jövőben pedig a felelős együttgondolkodás, a
Szakképzési Centrummal való közös tervezés jelenti a menedzser-szemlélet és az anyagi
felelősség kiaknázását. A Szakképzési Centrum gazdálkodó szerv, a KLIK-kel szemben
költségvetéssel bíró intézmény, így képes tervezni, gazdaságilag beavatkozni, illetve
fejleszteni. Természetesen így is korlátozottak a lehetőségek, és nem lehet magas szintű
innovációt végrehajtani, de a szándék megvan az oktatási körülmények javítására, és indokolt
esetben beruházásokat is lehet eszközölni.
Gazdasági partnerek, együttműködés: Dombóváron a legtöbb szakmában van felvevőpiaca
a duális képzésnek, szinte minden szakmában van gyakorlati képzőhely. Több
szakmacsoportban sokkal nagyobb létszámban is tudnának tanulókat fogadni a cégek, és
később munkalehetőséget is kínálni, azonban főként a vendéglátás területén, valamint a
fémiparban, faiparban és az építőiparban kevesebb diákot tudunk „kiszervezni”, mint
amennyire igény mutatkozik. A képzőhelyek kapacitása tehát nagyobb, mint a diákanyag.
Emellett a kapcsolat napi szintű és hatékony a gazdasági partnerekkel, a képzőhelyek
támogatják iskolánk rendezvényeit, diákprogramjait, és mindenben együttműködnek az
iskolával.
Tervek, lehetőségek: Az iskola célja, hogy hosszútávon megoldja a térség szakképzését,
csökkentse

az

elvándorlást

és

munkaerő-utánpótlást

jelentsen

a

helyi

cégeknek,

vállalkozásoknak. Ehhez igyekszünk minőségi képzést adni, ami csak abban az esetben nem
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valósul meg, ha a tanuló családi, mentális háttere, szocializációja gátját képezi a kulturált
iskolai nevelésnek, oktatásnak.
Beszédes adat, hogy a rendszerváltáskor, 1990-ben a középiskolába felvett tanulók 51 %-a
tanult szakmunkásképzőben, 26 %-a szakközépiskolában, 23 %-a gimnáziumban. Ez 2012ben a következő arány: szakmunkásképzőben 24 % (51-ről), szakközépiskolában 41 % (26ról), gimnáziumban 35 %. (23-ról). Tehát gimnáziumban és szakközépiskolában másfélszer
többen tanulnak arányában, mint 25 éve, durván 50 %-os növekedés, szakmunkásképzőben
pedig fele sem maradt meg, 55 %-kal tanulnak kevesebben, mint 25 éve. Nyilván nem lett
ennyivel több jó képességű diák a magyar közoktatásban, sőt, inkább fordított a tendencia. Ez
jól magyarázza, hogy nincsenek jó szakemberek a környezetünkben. Amíg központi
beiskolázással ezen nem változtat az oktatásirányítás, addig nem tud hatékonyan működni a
rendszer és nem lesz rangja sem az érettséginek, sem a diplomának, a szakképzésből pedig
folyamatosan hiányzik a jó szakember.

Kelt: Dombóvár, 2016. április 20.

Kiss Ernő
igazgató
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