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1. Helyzetelemzés 

A 2015. július 1-én alapított Nagykanizsai Szakképzési Centrumhoz a nagykanizsai 

szakképző iskolák tartoznak, mint tagintézmények, ezek a következők: 

 Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája 

 Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája 

Nagykanizsán már a Centrum megalakulása előtt megszüntetésre kerültek a 

párhuzamosságok a szakképzésben, és a lehetséges összevonásokra is sor került. Néhány 

képzést és ágazatot kivéve, a jelenlegi képzési paletta is kialakult. Az intézményben nappali 

rendszerű oktatás-, felnőttoktatás esti munkarend szerint-, és felnőttképzés folyik. 

1.1. Személyi feltételek 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum engedélyezett létszáma 10 fő, az eddigi tapasztalatok 

szerint ez két fővel kevesebb annál a létszámnál, amellyel a feladatok optimálisan elvégezhetők 

lennének. A tagintézményekben a jogszabályoknak megfelelően kerültek megbízásra a vezetők, 

vezető-helyettesek, gyakorlati oktatásvezetők. A teljes munkaidőben foglalkoztatott 

pedagógusok száma ebben a tanévben 212 fő, óraadóként 12 oktató dolgozik nálunk. A 

pedagógiai munkát segítők létszáma a három tagintézményben 19 fő, a technikai dolgozók 

létszáma 75 fő. Ami a pedagógusok esetén aggodalomra ad okot, az a tantestületek 

átlagéletkora, ami tagintézményenként a következő: 

 Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma 51,57 év 

 Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája 50,35 év 

 Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája 49,85 év 

A következő ábra az életkorok eloszlását mutatja a Centrum főállású pedagógusai körében: 
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Természetesen ez pozitív, ha az oktatási tapasztalatot vesszük alapul, de aggasztó, ha a 

következő 10 esztendőt nézzük, mert ekkor a pedagógusok közel harmada nyugdíjas lesz. A 

jövőt tekintve az is nyugtalanító, hogy a 40 év alatti tanárok aránya az összes létszám 9 %-át 

teszi ki, 30 évesnél fiatalabb pedagógusunk pedig nincs. 

A szaktanárok esetében az ipar elszívó hatása már évek óta érződik, elmennek 

vállalkozásokhoz dolgozni, illetve nagyon nehéz cégektől tapasztalt szakembereket megnyerni, 

hogy oktassanak a szakképzésben (pedig ez az út a képzés szempontjából nagyon ideális lenne). 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a centrumok között a kisebbekhez tartozik, így a 

tanulói létszámcsökkenés nálunk még fájóbb, mint a nagyobb intézmények esetében. 

A következő táblázat az elmúlt tanévek október 1-i létszámadatait tartalmazza Centrum szinten: 

LÉTSZÁMADATOK 

 
Nappali rendszerű 

oktatás (fő) 

Felnőttoktatás 

(fő)  

Kollégium 

(fő) 
Összesen (fő) 

2015/2016. október 1. 2000 432 178 2610 

2016/2017. október 1. 1851 687 164 2702 

2017/2018. október 1. 1721 822 151 2694 

2018/2019. október 1. 1578 811 155 2544 

 

Az adatokból látható, hogy a nappali rendszerű oktatásban létszámunk legalább 130 

tanulóval csökkent tanévenként. E változást kisebb mértékben a technikus képzés 6 évről 5 évre 

való csökkenése okozta, nagyobbrészt a szakközépiskolai tanulók létszámának fogyása. A 

szakközépiskolások létszámának apadása pedig leginkább a hiányszakképesítéseknél 

jelentkezik. Emiatt nem tudtunk indítani az elmúlt években Ács, Burkoló, Ipari gépész, Húsipari 

termékgyártó, Járműfényező, Női szabó, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő képzéseket. 

Épület- és szerkezetlakatos, Festő, mázoló, tapétázó, Karosszérialakatos, Kárpitos, Kőműves, 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő és Villanyszerelő képzéseket sem tudtunk minden 

tanévben indítani, vagy csak kis létszámmal indultak. Az eddig felsorolt képzések mind 

hiányszakképesítések ebben a tanévben, Zala megyében. Nyilván a vállalkozások oldaláról 

jelentkezik az igény a fenti szakmákat tanuló fiatalok iránt, de a sikertelen beiskolázás miatt ezt 

az elvárást nem tudjuk teljesíteni. Ezt a helyzetet még fokozza az a tény is, hogy a hozzánk 

érkező tanulók egy része alig motiválható, és hiányos készségekkel érkeznek a középiskolába. 
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1.2. Tárgyi feltételek 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a valamikori Nagykanizsa és Térsége TISZK 

Nonprofit Kft. 2010-ben készült új épületében működik, optimális körülmények között. 

Tagintézményeinknél az elmúlt években központi támogatásból jelentős fejlesztések valósultak 

meg, közel 700 millió Ft értékben. Ingatlanok energetikai felújítására-, tanműhely felújítására-

, illetve napelemek telepítésére-, és épületek felújítására került sor. Ezek a fejlesztések döntő 

többségben a Cserháti tagintézményben valósultak meg. A támogatások forrásai: 

 KEHOP 5.2.11-16-2016-00038  105.000.000 Ft 

 Miniszteri döntés 140.000.000 Ft 

 KEHOP 5.2.10-06-2016-00059  144.000.000 Ft 

 KEHOP 5.2.2-16-2016-00098 270.000.000 Ft 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum az elmúlt években pályázati- és központi támogatások 

nélkül is elég jelentős összeget tudott fejlesztésekre és eszközök beszerzésére fordítani ésszerű 

gazdálkodásával, ezen összegeket mutatja a következő táblázat: 

Év 
Felújítások-, eszközbeszerzések 

értéke saját erőből (Ft)  

2016 40 068 531 

2017 54 387 722 

2018 77 848 850 

A közeljövőben még a Cserháti tagintézmény kollégiumának gépészeti felújítását-, és az A 

épület tetőfelújítását kell elvégezni, illetve a Thúry tagintézmény épületeit kell felújítani. 

Az oktatás egyéb tárgyi feltételeit pályázati forrásokból-, és a felnőttoktatás nyújtotta 

lehetőségek felhasználásából próbáltuk biztosítani, de komolyabb informatikai- vagy 

tanműhelyi beruházást már nem tudtunk megvalósítani. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a jövő 

kihívásainak, informatikai téren-, és a tanműhelyek esetében is el kell végezni a szükséges 

fejlesztéseket.  

1.3. Oktatás, szakképzés 

Ebben a tanévben iskolai rendszerű oktatásban 45 féle szakmát, 18 szakmacsoportban 

oktatunk, és 16 féle ágazati képzés folyik a szakgimnáziumban. A szakmacsoportok megoszlása 

a tagintézmények között: 
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 Cserháti tagintézmény: 

o Gépészet 

o Elektrotechnika-elektronika 

o Közlekedés 

o Oktatás 

 Thúry tagintézmény: 

o Közgazdaság 

o Ügyvitel 

o Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

o Vendéglátás-turisztika 

o Élelmiszeripar 

 Zsigmondy tagintézmény: 

o Egészségügy 

o Szociális szolgáltatások 

o Gépészet 

o Elektrotechnika-elektronika 

o Informatika 

o Építészet 

o Könnyűipar 

o Faipar 

o Közlekedés 

o Egyéb szolgáltatások 

o Rendészet, honvédelem és közszolgálat 

Néhány szakmacsoportban van szakmai képzés két tagintézményben is, de nincs olyan 

szakma vagy ágazat, amelyek oktatása két tagintézményben párhuzamosan történne. A 

szakközépiskolai képzések gyakorlati oktatása az első évfolyamon iskolai tanműhelyben 

történik, majd az első összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve már külső gyakorlati helyeken 

folyik az oktatás. Szakgimnáziumban a 9-12. évfolyamokon többségében iskolai 

tanműhelyekben-, laborokban folyik a gyakorlati oktatás, 13. évfolyamon a képzések egy 

részében már külső gyakorlati helyen vannak a tanulók. 

Amíg a nappali rendszerű oktatásban a tanulók száma csökken, felnőttoktatásban, az utóbbi 

években a létszám emelkedett. A felnőttoktatás egyre inkább ismertté vált, és sokan élnek az 
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általa nyújtott lehetőségekkel. Itt a gyakorlati oktatás többségében külső gyakorlati helyeken 

folyik. 

A hiányszakképesítések közül kettő kivételével mindegyiket oktatjuk, illetve szeretnénk 

oktatni, ha lenne jelentkező az adott képzésre. Az elmúlt években kénytelenek voltunk 

lemondani néhány szakma oktatásáról (pl.: Vegyipari technikus - annak ellenére, hogy igény 

mutatkozik erre a végzettségre, az utóbbi öt évben egyszer tudtunk felnőttoktatásban 

beiskolázni erre a szakmára), de be is hoztunk képzéseket, vagy ágazatokat (pl.: Turisztika 

ágazat, egészségügyi képzések). 

Az iskolai rendszerű oktatáson kívül a Centrumban felnőttképzés is működik. 2015. 

szeptemberétől (ekkor kaptuk meg a felnőttképzési engedélyünket) már 100 db képzést 

engedélyeztettünk. Mind a négy képzési körben (A, B, C és D) rendelkezünk engedélyezett 

képzésekkel, 66 db A körös-, 13 db B körös-, 4 db C körös- és 17 db D körös képzésre van már 

engedélyünk. Az A és B körös képzéseink sokféle területet fednek le, összesen 17 

szakmacsoportot érintenek. 

Felnőttképzésünk néhány adata: 

 2015-2016. tanév: 24 képzést valósítottunk meg; 319 fő résztvevővel, 

 2016-2017. tanév: 47 képzést valósítottunk meg; 722 fő résztvevővel, 

 2017-2018. tanév: 35 képzést valósítottunk meg; 546 fő résztvevővel. 

Centrumunk felnőttképzése az elmúlt években jó teljesítményt nyújtott, és jelentősen 

hozzájárult ahhoz, hogy saját erőből fejlesztéseket valósítsunk meg. A kormányhivatal 

pályázataira beadott ajánlataink sok esetben kaptak pozitív bírálatot. Az általuk megvalósított 

tanfolyamok adják felnőttképzésünk jelentős részét, de az utóbbi időben egyre több cég keres 

meg bennünket, hogy képzéseket valósítsunk meg számukra. A most indult GINOP („Idegen 

nyelvi készségek fejlesztése” GINOP-6.1.3-17-2018-00028) pályázatunk révén sok nyelvi 

képzést fogunk megvalósítani felnőttképzés keretében a következő három évben. 

Az oktatás szerves részét jelentik a tanulmányokat lezáró vizsgák. Az elmúlt évek  

érettségi-, és szakmai vizsgáinak eredményeit tartalmazza a következő táblázat:  
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  Érettségi vizsgák eredményei Szakmai vizsgák eredményei 

 

Tanév 
Nappali 

rendszerű 

oktatás 
Felnőttoktatás 

Nappali 

rendszerű 

oktatás 

Felnőttoktatás 

Nagykanizsai SZC 

Cserháti Sándor 

Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

2015-2016 3,36  2,56 3,9 

2016-2017 3,41  3,15 3,28 

2017-2018 3,64  3,15 3,23 

Nagykanizsai SZC 

Thúry György 

Szakképző Iskolája 

2015-2016 3,38   3,20 2,68 

2016-2017 3,21   2,79 3,37 

2017-2018 3,12   2,76 3,45 

Nagykanizsai SZC 

Zsigmondy Vilmos 

Szakképző Iskolája 

2015-2016 2,8 2,8 3,38 3,21 

2016-2017 2,85 2,64 3,51 3,49 

2017-2018 3,07 2,75 3,49 3,65 

Ahhoz, hogy iskolákat országos szinten össze tudjunk hasonlítani, a vizsgákon kívül az 

országos kompetenciamérés szolgáltat még adatokat. A következő táblázatban e mérés FIT-

jelentéseinek 2013-2017. évi adatai láthatóak tagintézményenként. 

 

Mérési 

terület 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Iskola 2017 2016 2015 2014 2013 

C
se

rh
át

i 

ta
g
in

té
zm

én
y
 

 

 

Matematika 

 

szakgimn. 
1667 

(1635;1703) 

1646 

(1608;1684) 

1722 

(1686;1755) 

1665 

(1640;1690) 

1680 

(1655;1707) 

 
szakköz. 

1430 

(1348;1538) 

1603 

(1523;1674) 

1281 

(1180;1422) 

1480 

(1421;1529) 

1548 

(1495;1617) 

 

 

Szövegértés 

 

szakgimn. 
1552 

(1520;1580) 
1578 

(1544;1617) 
1603 

(1566;1629) 
1596 

(1573;1620) 
1634 

(1608;1657) 

 
szakköz. 

1374 

(1315;1432) 

1485 

(1431;1541) 

1316 

(1253;1404) 

1474 

(1425;1532) 

1588 

(1535;1648) 

T
h

ú
ry

 

ta
g
in

té
zm

én
y
 

 

 

Matematika 

 
szakgimn. 

1546 
(1516;1585) 

1537 
(1504;1577) 

1727 
(1691;1761) 

1588 
(1545;1618) 

1692 
(1673;1711) 

 
szakköz. 

1485 

(1451;1519) 

1587 

(1552;1612) 

1465 

(1415;1516) 

1450 

(1410;1487) 

1624 

(1590;1654) 

 

 

Szövegértés 

 
szakgimn. 

1573 

(1531;1615) 

1545 

(1511;1571) 

1538 

(1510;1573) 

1589 

(1565;1615) 

1581 

(1555;1604) 

 

szakköz. 1446 

(1405;1491) 

1522 

(1483;1568) 

1469 

(1428;1507) 

1459 

(1433;1486) 

1453 

(1419;1478) 

Z
si

g
m

o
n

d
y

 

ta
g
in

té
zm

én
y
 

 

 

Matematika 

 

szakgimn. 
1609 

(1573;1644) 

1544 

(1511;1580) 

1574 

(1537;1606) 

1574 

(1513;1625) 

1529 

(1482;1594) 

 
szakköz. 

1424 
(1392;1464) 

1404 
(1363;1434) 

1405 
(1370;1442) 

1629 
(1594;1664) 

1466 
(1429;1500) 

 
 

Szövegértés 

 
szakgimn. 

1595 

(1573;1624) 

1573 

(1534;1611) 

1573 

(1529;1614) 

1544 

(1495;1599) 

1546 

(1496;1599) 

 
szakköz. 

1414 

(1364;1465) 

1377 

(1349;1405) 

1320 

(1298;1345) 

1443 

(1405;1477) 

1403 

(1378;1435) 
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Természetesen az elért eredményeket több körülmény befolyásolja, ilyen többek között a 

családi háttér-index is, tehát az elért eredményeket komplex módon kell vizsgálni. Több évet 

áttekintve - a körülményeket is figyelembe véve - már lehet következtetéseket levonni a 

mérések alapján. 

Az oktatás minőségét az is jelzi, hogy az iskolák hogyan tudják kezelni a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók gondjait, valamint hogyan segítik a tehetségeket. A lemorzsolódás 

problémája a Cserháti tagintézményt kevésbé sújtja, de a másik két tagintézményben ez már 

nagyobb gondot jelent. A lemorzsolódás kezelésére adtuk be még 2017 őszén „A Nagykanizsai 

Szakképzési Centrum átfogó tanulói lemorzsolódást csökkentő fejlesztése” GINOP-6.2.3-17-

2017-00019 című pályázatunkat, amelynek sikeres megvalósítása, és eredményeinek a 

továbbvitele komoly szervezetfejlesztést eredményezhet, és reményeink szerint jelentősen 

csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyást. 

Tagintézményeink a tehetséges tanulók felkészítésében is részt vesznek, sokféle 

megmérettetésre és versenyre viszik a tanulókat. Az országos szintű szakmai versenyeken az 

elmúlt években viszont szerényebb sikereket értünk el, ennek okait, és a továbblépés 

lehetőségeit a jövőben mindenképpen vizsgálni kell. 

A Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma telephelyén van a 

kollégium, ebben a tanévben 155 tanulóval és 9 kollégiumi nevelővel működik. A kollégisták 

nagyobb részét az Arany János Kollégiumi Programban (AJKP) tanuló diákok alkotják, akik az 

ún. nulladik tanévben a Zsigmondy tagintézményben tanulnak, majd jelentkeznek gimnáziumi 

vagy szakgimnáziumi képzésekre. Az AJKP-s tanulókkal való foglalkozás sok plusz terhet ró 

az iskolákra, de úgy gondolom, hogy a programban való részvétel mindenképpen előnyös az 

intézmény számára. Évek óta megoldatlan az AJKP finanszírozása, pedig az a sikeres 

működtetés feltétele. 

A Centrum tagintézményei közül a Zsigmondy iskolában működik Szakképzési 

Hídprogram, amelyben a lányoknak Lakástextil-készítő-, a fiúknak pedig Faipari gépkezelő 

részszakképesítést oktatnak. Talán ebben a képzésben a legnagyobb a lemorzsolódottak aránya, 

azaz azoké, akik úgy lépnek ki a képzésből, hogy nem szereznek végzettséget. 

1.4. Külső kapcsolatok 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum fennállása óta sok intézménnyel, vállalkozással és 

szervezettel alakított ki együttműködést. Jó kapcsolatot tartunk fel Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalával, ugyanis a Centrum által működtetett intézmény javainak 

jelentős része az Önkormányzat tulajdonában van. Folyamatos az együttműködés a 
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Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Zala Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarával, ugyanis tanulóink külső gyakorlati munkáját e két szervezet segíti szervezni. 

Ezen kívül e két kamarával más területeken is együtt dolgozunk, ilyenek a pályaorientációs 

tevékenységek (közösen szervezzük a „Kisinas tábort”, pályaorientációs tábort, 

üzemlátogatásokat általános iskolásoknak, egyéb pályaorientációs tevékenységeket valósítunk 

meg együtt), szintvizsgák szervezése, szakmai vizsgák előkészítése, külső gyakorlati helyek 

ellenőrzése, egyéb szakképzéssel kapcsolatos együttműködések.  

Jó a kapcsolatunk a helyi tűzoltósággal, rendőrséggel (pl. a Rendészet és közszolgálat 

ágazati képzésünkben többszálú a szakmai együttműködés). Ugyancsak folyamatos az 

együttműködésünk a Nagykanizsai Tankerületi Központtal, főleg pályaorientációs területen, és 

a Tankerületen keresztül kapcsolatot ápolunk a helyi és a környező általános iskolákkal is. A 

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal is folyamatos a kapcsolatunk (pl. a Cserháti 

tagintézményünk bázisintézmény). Zala megyében két centrum működik, nagyon sokféle 

területen vagyunk napi kapcsolatban a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal. A Pannon 

Egyetem Nagykanizsai Kampuszával is több téren együttműködünk (képzések tekintetében, 

rendezvények szervezésében). 

Külső kapcsolataink jelentős részét jelentik azok a vállalkozások, amelyek tanulóinknak 

biztosítanak külső gyakorlati helyet, vagy egyéb szakmai téren alakítottunk ki velük 

együttműködést. A teljesség igénye nélkül a jelentősebb cégek, intézményeket, de néhány 

jelentősebbet megemlítek közülük: 

 Ágoston Tibor vállalkozó; 

 HEAT-Gázép Kft.; 

 Hotel Karos Spa; 

 Hotel König; 

 Hunguest Hotel Freya Zalakaros; 

 INTERSPAR Hipermarket; 

 Kanizsa Trend KFT; 

 Kanizsai Dorottya Kórház; 

 MenDan Magic Spa & Wellness Hotel Zalakaros; 

 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény; 

 OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt.; 

 Rotary Fúrási Zrt.; 

 TESCO Nagykanizsa Hipermarket; 
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 Tungsram Operations Kft. Nagykanizsa Fényforrásgyár; 

 ZÁÉV Építőipari Zrt.; 

1.5. Gazdálkodás 

Centrumunk megalakulása óta fegyelmezett gazdálkodást folytat. A fenntartótól kapott 

támogatásokból el tudtuk látni a nappali rendszerű oktatáshoz kapcsolódó feladatainkat, a 

kollégium működtetését, sőt az AJKP programot is meg tudtuk valósítani (természetesen ez 

utóbbi feladat ellátásához más területektől kellett forrásokat elvonni). A felnőttoktatást az arra 

kapott támogatásból fenn tudtuk tartani, sőt a személyi juttatásokon és az oktatáshoz szükséges 

anyagokon kívül valamennyi eszközt is be tudtuk szerezni.  

Az elmúlt három év előirányzatait, többletbevételeit, és azok felhasználását mutatja a 

következő táblázat. 

 

Év 

Eredeti 

előirányzat 

alapfeladat 

ellátására 

(felnőttoktatás 

nélkül) 

Többletbevétel 

Felhasználás 

projektek 

nélkül 

Kötelezettség-

vállalással terhelt 

maradvány 

(projektek nélkül) 

2016 1 712 614 034 Ft - 1 609 907 349 Ft 102 706 685 Ft 

2017 1 805 935 914 Ft 79 815 838 Ft 1 720 257 971 Ft 85 677 943 Ft 

2018 1 750 633 785 Ft 68 246 756 Ft 1 628 678 897 Ft 121 954 888 ft 

Centrumunk többletbevételeinek jelentős részét a felnőttképzési tevékenységből származó 

bevételek teszik ki. Ezen bevételek jelentős részét a résztvevők díjazására fordítjuk, és a 

fennmaradó (kb. 20 %) összeget tudjuk épületek fenntartására, eszközök beszerzésére költeni. 

Bevételeinkhez hozzátartoznak a pályázati úton elnyert támogatások is. Nyilván ezen 

összegek elköltését maguk a pályázatok határozzák meg, de ezekből a támogatásokból a legtöbb 

esetben eszközöket is be tudunk szerezni. Jelenleg az éppen futó két GINOP pályázatunk 

megvalósítása jelenti a legnagyobb feladatot. 
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2. A helyzetelemzésen alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai 

elképzeléseim 

Igaz, hogy a Nagykanizsai Szakképzési Centrum alig négy éve működik, de tagintézményei 

már több évtizedes múlttal rendelkeznek. Ez idő alatt rengeteg érték és tapasztalat gyűlt össze 

az iskolákban. Természetesen a hagyományokat, az értékeket tovább kell vinni, és ezekre lehet 

építeni az új kihívások által megkövetelt változásokat. Szeretném azokat a nevelési-oktatási 

értékeket tovább vinni, amelyek hozzájárulnak az intézmény fejlődéséhez, szolgálják az iskolák 

pozitív megítélését.  

A szakképzés előtt álló változások (pl. Szakképzés 4.0) Centrumunkban is változásokat 

fognak eredményezni. Aki az utóbbi évtizedben a szakképzésben dolgozott, megtapasztalhatta, 

hogy erre a területre az állandó változás nagyon is jellemző. Vezető társaimmal eddig is arra 

törekedtünk, hogy a változások pozitív hatásait minél jobban felhasználjuk a tanulók és az 

intézmény javára. Az esetleges negatív következményeket mindig próbáltuk úgy kezelni, hogy 

az az érintetteknek a legkisebb mértékben okozzon gondot.  

A tagintézmények vezetésével az elmúlt években már kialakítottam a munkakapcsolatot, és 

úgy gondolom, hogy ezen alapvetően nem szeretnék változtatni. Mindig is az adott feladat 

határozta meg, hogy azt miként oldjuk meg. Vannak esetek, amikor egy vezetőségi értekezleten 

meg tudjuk beszélni a teendőket, de esetenként erre nincs idő, ugyanakkor hatékonyan kell 

megoldani a feladatot rövid határidőn belül. Alapvetően a munkához való hozzáállásomat 

mindig az adott probléma megoldása motiválta, azaz a „hogyan” jelenik meg a gondolatomban, 

és próbálom elérni, hogy a feladatot megoldjam. Úgy gondolom, hogy ezután is ez a 

gondolkodásmód fog jellemző lenni rám. 

A helyzetelemzésben próbáltam az intézmény főbb jellemzői köré csoportosítani azokat az 

adatokat és tényeket, amelyek bemutatják a mai Nagykanizsai Szakképzési Centrumot. Most 

szeretném sorra venni ezeket a jellemzőket, és leírni az azokkal kapcsolatos észrevételeimet, 

terveimet. 

2.1. Személyi feltételek 

Egy iskola működésének alapfeltétele, hogy legyen megfelelő számú tanuló és tanár. Amint 

a helyzetelemzésben bemutattam, a tanulói létszám a nappali tagozatos diákok körében 

folyamatosan csökken. Ehhez még a jövőben hozzájárul a kedvezőtlen demográfiai változás is. 

Természetesen nem vigasztal az a tény, hogy ez a folyamat országos. Úgy gondolom, hogy a 

csökkenés érdekében nekünk meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek azt mérsékelik, vagy 



13 

akár meg is tudják fordítani. A pályaorientációs tevékenységünk az elmúlt években is sokat 

változott (nyilván pozitív irányban), jóllehet ebben még vannak tartalékok. Úgy gondolom, 

hogy a pályaorientáció területén működő szervezetek összehangolt pályaorientációs 

tevékenysége hatékonyabb lehet. Az intézménynek is vannak még tartalékai ezen a téren, és 

terveink is vannak ezzel kapcsolatban (DKA műhely működtetése, szorosabb kapcsolat az 

általános iskolákkal). Meglátásom szerint a tanulók beiskolázásában jelentős szerepet játszik az 

a kép, ami az iskoláról kialakult. Ezt a képet nagyon sokféle módon lehet javítani, de szerintem 

a leglényegesebb szerepe ebben a jól végzett munkának van. Ez fogja leginkább meghatározni 

az iskoláról kialakított képet. 

Centrumunkban a pedagógusok létszáma megfelelő, az óraadók alkalmazását a legtöbb 

esetben az okozza, hogy sajátos szakmai tartalmakat kell viszonylag kisebb óraszámban oktatni. 

Viszont a tagintézmények tantestületeinek átlagéletkora elég magas. A következő években 

elengedhetetlen lesz, hogy minél több fiatalt alkalmazzunk pedagógus munkakörben. A mi 

akaratunkon kívül ehhez természetesen más feltételeknek is változni kell, remélhetőleg azok be 

is fognak következni. Szakmai tanárainknak is szükséges lenne, hogy tapasztalatokat 

szerezzenek cégeknél, ebben is szeretném, ha előbbre jutnánk a következő években. 

A 2019. január 1-től hatályosak a Szakképzési törvénynek azon részei, amelyek a 

szakképzési centrumok új vezetési szerkezetét írják le. Ebben az új vezetési szerkezetben a 

kancellár és a főigazgató együtt látja el az intézmény vezetését. Azok a feladatok, amelyek 

eddig a főigazgatóra hárultak, a törvény alapján megoszlanak a két vezető között. Ez az új 

irányítási mód akkor lehet sikeres, ha a két vezető együtt tud dolgozni. Remélem, hogy a 

feladatok elosztása a centrumok jövőbeni működését segíteni fogja.  

A főigazgató a centrum alaptevékenységének megfelelő működésért felelős. Ennek 

keretében gyakorolja a pedagógusok, oktatók, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak és a pedagógiai szakmai munka koordinációját végző dolgozók 

tekintetében a bérgazdálkodást érintő munkáltatói jogokat (kinevezés és közalkalmazotti 

jogviszony megszüntetése), valamint a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót 

megillető jogosultságokat. Az illetmények, és megbízási díjak megállapítására a kancellár 

egyetértésével jogosult. 

2.2. Tárgyi feltételek 

A helyzetelemzésben is jeleztem, hogy az elkezdett felújítási munkákat folytatni kell, úgy 

érzem, hogy erre a fenntartó részéről is komoly a szándék. Tavaly nyáron készítettük el az ITM 

részére az ötéves fejlesztési tervünket, amelynek a 3.1 pontjában (Intézmény infrastrukturális 
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fejlesztési koncepciója (fenntarthatóság és területi igények függvényében, jövőkép kialakítása)) 

pontosan bemutattuk azokat a lépéseket, amelyek az infrastrukturális fejlesztéshez szükségesek. 

A tanműhelyek és laborok eszközállományát is fel kell újítani. Eddig is komoly összegeket 

szántunk erre a feladatra, de nagy értékű eszközök beszerzésére nem nagyon volt lehetőségünk. 

Az előzőekben említett fejlesztési terv 3.2. pontja (A tagintézmények műszaki és az oktatás-

nevelés-képzéshez szükséges eszközök, az adott szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményének (SZVK) eszközjegyzékét is figyelembe vett infrastrukturális 

beszerzési igények bemutatása) tartalmazza szakmacsoportonként azokat a fejlesztéseket, 

amelyeket meg szeretnénk valósítani az elkövetkező öt évben.  

Ugyancsak az említett fejlesztési terv 3.4. pontjában (Digitális infrastrukturális változtatási 

tervek bemutatása, a képzési kapacitások és a képzési szerkezeti változások 

figyelembevételével) írtuk le, hogy a Digitális Oktatási Stratégia alapján mit szeretnénk 

fejleszteni az informatika területen. A fejlesztés főbb területei: 

 A fizikai hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása (internethozzáférés, belső 

hálózatok). 

 Az intézmény informatikai eszközökkel (hardver és szoftver) való ellátottságának 

biztosítása, biztonságos működés kiépítése. 

 A vezetők és pedagógusok informatikai attitűdjének formálása, IKT ismereteinek 

bővítése. 

 Módszertani képzések, amelyek módszereket, jó gyakorlatokat, ötleteket adnak arra, 

hogyan lehet bevonni az oktatásba az informatikai eszközöket. 

 Tartalomfejlesztés, megosztás. 

80.180.000 Ft támogatási összeget kaptunk a SZFHÁT/38609-2/2018-ITM programban, 

ennek az összegnek egy nagyobb részét költik a tagintézmények informatikai eszközökre, 

amelyek jelentős informatikai fejlesztést jelentenek az iskolákban. 

Természetesen a fenti fejlesztéseket saját erőből nem tudjuk megvalósítani. Központi 

támogatás hiányában a prioritási sorrend dönti el a fejlesztés lépéseit. 

2.3. Oktatás, szakképzés 

Az intézményekben alapvetően kialakultak azok az ágazatok, amelyekben az oktatás folyik. 

Jöhetnek be új képzések, de ugyanúgy le is kerülhetnek a képzési palettánkról. Ezt a jövőben 

befolyásolhatja az új OKJ, illetve a Szakképzés 4.0 stratégiája. Eddig is próbáltuk követni a 

piaci változásokat, hoztunk be új képzéseket (pl. egészségügyi képzések), amelyre a 
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környezetünkben igény mutatkozott. Ezen igényeket maradéktalanul nem tudtuk teljesíteni, 

ugyanis szép számmal vannak olyan képzések, amelyekre nem tudtunk beiskolázni (ezeket a 

helyzetelemzésben említettem). A jövőbeni feladatunk, hogy megtegyünk minden tőlünk 

telhetőt, hogy ezeket a képzéseket indítani tudjuk.  

A Centrum vezetésének az egyik legfontosabb feladata az intézmény képzési szerkezetének 

alakítása. Ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy közben többféle szempontot is figyelembe kell 

venni. Úgy gondolom, hogy a piaci szempontoknak a közeljövőben még hangsúlyosabb lesz a 

szerepe, mint most. A helyzetelemzésben említettem, hogy a szakközépiskolai képzés duális 

formában történik, a szakgimnáziumban már vegyesebb a kép. Ez utóbbi esetén is törekedni 

kell arra, hogy 13. évfolyamon minél több képzés gyakorlati részekülső gyakorlati helyeken 

valósuljon meg. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek olyan vállalkozások és 

intézmények, amelyek komplexen fel tudják készíteni tanulóinkat a szakmai vizsgákra. 

Szeretném, ha a következő években javítani tudnánk az érettségi- és szakmai vizsgák 

eredményein. Ugyancsak meg kell vizsgálnunk, hogy a körülményeinkhez képest hogyan 

tudnánk az országos kompetenciamérésekben is jobb eredményeket elérni. A vizsgák és a 

kompetenciamérések eddigi eredményei alapján szükséges lenne, hogy előbbre lépjünk. 

Nemcsak intézményi cél, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók lemorzsolódási 

arányát csökkentsük. Remélem, hogy a GINOP-6.2.3 pályázatunkban kifejlesztett módszerek 

eredményesek lesznek a lemorzsolódás kezelésében, és így be tudjuk építeni őket az iskolák 

pedagógiai programjaiba. 

Ahol szintén előbbre kell lépnünk, azok az országos szintű szakmai versenyek. A jövőben a 

szakmai munkaközösségeknek ki kell dolgozniuk azokat a programokat, amelyektől javulás 

várható ezen a téren. 

Az Arany János Kollégiumi Program intézményünk számára előnyös volt, de az utóbbi 

években a program támogatása megoldatlan maradt. Jó lenne, ha továbbra is működne az AJKP, 

vagy ahhoz hasonló program, mert az mind a benne résztvevő tanulók-, mind az intézmény 

számára hasznos.  

Felnőttoktatásunk az elmúlt két évben szerintem elérte azt a szintet, amit még meg tudunk 

valósítani, itt nagyobb mértékű létszámemelkedés nem nagyon várható. Ezen a területen 

nagyon széles a képzési palettánk, amire igény mutatkozik, azt meg is valósítjuk. Ebben a 

képzésben a cégek, vállalkozások oldaláról még kevés igény mutatkozott, itt várható még 
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változás. Ahogy eddig, úgy a jövőben is szeretnénk az ilyen jellegű képzési igényeket 

kiszolgálni. 

Felnőttképzés területén úgy gondolom, hogy eddig is nagyon szép eredményeket értünk el a 

megvalósított képzések számában, és az elért bevételekben is. A továbbiakban is törekednünk 

kell arra, hogy a felnőttképzés eredményeit fenntartsuk. Ehhez az is szükséges, hogy a 

kormányhivataloknak legyenek pályázataik, amelyek megvalósítására ajánlatokat nyújthatunk 

be hozzájuk.  

Működésünket eddig is segítették a különböző pályázatok által elnyert támogatások, illetve 

hozzájárultak ahhoz, hogy a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat az oktatás-nevelési 

tevékenységünkbe beépítsük. Eddig is törekedtünk arra, hogy éljünk a pályázatok adta 

lehetőségekkel. Úgy tervezem, hogy ezt az utat kell járnunk a jövőben is. 

Egy intézmény megfelelő működéséhez hozzátartoznak a tanügyigazgatási feladatok, és a 

különféle adatszolgáltatások is. Ennek a munkának az irányításában eddig is részt vettem, úgy 

gondolom, hogy ezt a feladatot a jövőben is el fogom tudni látni. 

2.4. Külső kapcsolatok 

Centrumunk szerteágazó külső kapcsolatokkal rendelkezik, természetesen ezeket a 

kapcsolatokat továbbra is fenn kell tartani, és a lehetőségekhez mérten szélesíteni. Van viszont 

két olyan kör, akikkel kapcsolatainkat szélesíteni és mélyíteni kell. E két körbe a cégek, 

vállalkozások és intézmények tartoznak, ahol tanulóink a gyakorlatukat töltik, illetve ahol majd 

el fognak helyezkedni. A másik kört az általános iskolák jelentik (kisebb mértékben a 

gimnáziumok is), ahonnan azokat a tanulókat várjuk, akik nappali rendszerű oktatásunkban 

szeretnének valamilyen szakmát tanulni. A kapcsolatok szélesítésén nyilván azt értem, hogy 

még több új kapcsolatot alakítsunk ki, a mélyítésen pedig a már kialakult kapcsolatokat kell 

még tartalmasabbá tenni. Ki kell dolgoznunk e két körrel való kapcsolattartásra tervezetet, 

amely biztosíték lehet arra, hogy ezek az összeköttetések egy magasabb minőségi szintet 

érjenek el. 

A pályaorientációs tevékenységek is a megfelelően szervezett külső kapcsolatokon 

alapulnak. Ez az a terület, ahol a közeljövőben még többet kell dolgoznunk, hogy a beiskolázási 

mutatóinkon változtatni tudjunk. 
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2.5. Gazdálkodás 

Amint a helyzetelemzésben leírtam, Centrumunk eddig is fegyelmezett gazdálkodást 

folytatott. A jogszabály szerint a centrum gazdálkodásáért a kancellár felel, de úgy gondolom, 

hogy a leendő főigazgatónak döntéseivel támogatni kell az intézmény ésszerű és hatékony 

gazdálkodását. Törekednie kell arra, hogy az alapfeladatokra kapott támogatáson kívül a 

bevételeket, mint eddig is, növeljék a felnőttoktatásból és felnőttképzésből származó összegek. 

A bevételek további forrását jelenthetik a pályázatok, amelyekkel a lehetőségekhez mérten 

ezután is élni kell. Bízom abban, hogy a jövőben is lesznek olyan központi támogatások, 

amelyek ingatlanfelújításra, informatikai fejlesztésre illetve nagy értékű eszközök beszerzésére 

irányulnak. 
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3. Összefoglaló 

A helyzetelemzésben néhány, az oktatásra jellemző pontban, próbáltam bemutatni a 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum mai állapotának lényeges jellemzőit. A következő 

fejezetben pedig e pontok alapján mutattam be azokat az elképzeléseket, fejlesztéseket, 

amelyeket én kezdeményeznék, támogatnék. Egy állami fenntartású intézmény működését 

nagyon sokféle jogszabály egyengeti, amelyeket egy vezetőnek figyelembe kell venni. A 

szakképzés is újabb változások előtt áll, amelyek megkövetelik a vezetőtől, hogy ezekre 

megfelelő választ adjon. Ez egy olyan terület, ahol a tervek végrehajtását nagyon sok tényező 

befolyásolja. Viszont vannak olyan alapvető célok, amelyek megvalósításáért az intézménynek 

minden tőle telhetőt meg kell tenni, még akkor is, ha e célok elérését külső körülmények 

nehezítik. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum esetében a legfontosabb célok meglátásom 

szerintem a következők: 

 A nappalis tanulólétszám csökkenésének mérséklése, vagy megfordítása, különös 

tekintettel a szakközépiskolai létszámra. 

 Az oktatás minőségének emelése. 

Ez utóbbi lehet az az eszköz a kezünkben, amellyel a legtöbbet tehetünk azért, hogy a 

nappalis tanulólétszám fogyását megoldjuk. 

A célok között fel lehet még nagyon sokfélét sorolni, sőt a célokat tovább lehet bontani 

részcélokra, mindazonáltal  úgy gondolom, hogy az előzőleg említett két cél elérése 

Centrumunk legfőbb feladata a következő években. 

  ..............................................  

 Anda Zoltán 


