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"Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha 

azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul 20-

25 évvel ezelőtt követett kultúrpolitikánk hibája ez. Mert a kultúrpolitikusnak a jövőbe kell 

tekinteni. Húsz-huszonöt évvel ezelőtt is számolni kellett volna a mai napnak szükségletével. 

Hányszor tapasztalhatjuk, hogyha egy nagy problémát felvet az élet, annak szakszerű 

megoldására nem állanak rendelkezésünkre azok a szakemberek, akik pedig az ügy 

érdekében feltétlenül szükségesek volnának." 

 

 

 

[Gróf Klebelsberg Kunó] 
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Összefoglalás 

 

Magyarországon a törvényi szabályozás1 értelmében 2008 és 2012 között a Regionális Fejlesztési 

Bizottságok (RFKB), majd később a Megyei Fejlesztési Bizottságok döntöttek az iskolarendszerben 

oktatott szakképzési programok beiskolázási keretszámainak tanévenkénti változásáról az egyes 

régiókban, később megyékben. Az elemzés e bizottságok döntéseinek hatását vizsgálja: hogyan 

alkalmazkodtak a szakiskolák e döntésekhez, hogyan változott valójában a szakiskolai beiskolázás 

szerkezete a vizsgált időszak alatt.  

A kutatás tapasztalatai alátámasztják a korábbi vizsgálatok eredményeit (Fazekas 2011, Hajdu 

2012), amelyek szerint az RFKB döntések csupán csekély mértékben tudják befolyásolni a 

szakiskolai tanulói létszámok alakulását. A döntések és a tényleges beiskolázási adatok 

összevetése arra mutat rá, hogy az RFKB döntések hatása egyenlőtlenül érvényesül. A 

létszámnövekedést célzó döntéseket nagyobb arányban követi a döntéseknek megfelelő reakció, 

vagyis létszámnövekedés, mint a létszámcsökkenést célzó döntéseket létszámcsökkenés. Ezzel 

szemben, a döntéseknek nem megfelelő reakciók aránya nagyobb a létszámcsökkenést célzó 

döntések esetében, mint a létszámnövekedést célzó döntések esetében. Másként megfogalmazva: a 

döntéseknek megfelelő létszámváltozás nagyobb arányban figyelhető meg a növekedést célzó 

döntések esetében, míg a döntéseknek nem megfelelő létszámváltozás nagyobb arányban fordul 

elő a csökkenést célzó döntések esetében. Így összességében a beiskolázási létszámok tényleges 

növekedése következett be, annak ellenére, hogy az RFKB-k, az általuk vizsgált szakmákban 

jellemzően létszámcsökkentést célzó döntéseket hoztak. 

                                                 
1 Lásd a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt módosító 2007. évi CII. törvényt.  

http://www.gvi.hu/data/research/2007_CII_trv.pdf 

http://www.gvi.hu/data/research/2007_CII_trv.pdf
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Bevezetés 

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB-k) 2008 és 2012 között működtek2 a szak- és 

felnőttképzést érintő reformok végrehajtásához kapcsolódó, a szakképzésről szóló 1993. évi 

LXXVI. törvényt módosító 2007. évi CII. törvényben3 és a 2009. évi CXXXV. törvényben4 

foglaltaknak megfelelően Magyarország régióiban. E törvény értelmében minden régióban az 

RFKB 

„dönt a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az 

országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés 

regionális szükségleteiről, meghatározza a térségi integrált szakképző központ és a 

szakképzés-szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási 

arányait …“5 

Tehát a 2007. évi CII. törvény értelmében az RFKB-k feladatköre a munkaerő-piaci kereslet által 

vezérelt szakképzés rendszerének kidolgozásával bővült.  

Mindemellett több más, a szakképzéssel kapcsolatos döntési, javaslattételi és véleményezési 

feladatkörrel is felruházta a fentebb említett törvény az RFKB-kat, azonban e tanulmány kizárólag 

a szakképzési beiskolázási arányokkal kapcsolatos bizottsági döntések hatásainak elemzésére 

összpontosít. 

A bizottságok tagságát is ugyanezen törvény szabályozza a következőképpen: 

„A bizottság az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, 

munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei, a területi gazdasági kamarák, az 

oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az 

állami foglalkoztatási szerv, a regionális fejlesztési tanács, a regionális munkaügyi 

tanács, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal (régiónként egy-egy), 

valamint a szakképzést folytató intézmények fenntartói (három) képviselőiből áll.“6 

A bizottságok az egyes iskolarendszerben oktatott szakképzési programokat kétféle döntéssel 

illetik alapvetően: 1) állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések (nem támogatott); 2) 

szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések (támogatott). A fentebb 

                                                 
2 A 2011. évi CLXXXVII. törvény az RFKB-k helyett bevezette az MFKB-kat (Megyei Fejlesztési és Képzési 

Bizottságok), azonban a 2013/14-es tanévre vonatkozó döntéseket még az RFKB-k hozták meg, lásd: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139866.254833 
3 lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111096.158147 
4 lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126044.181594 
5 2007. évi CII. Trv. 33. §. 
6 Uo. 

http://csmkikregi.uzletahalon.hu/index.php?id=4406
http://csmkikregi.uzletahalon.hu/index.php?id=4406
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139866.254833
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111096.158147


 

9 

említett két döntési kategória mögött rendre a beiskolázási keretszámok növelésének, szinten 

tartásának illetve csökkentésének szándéka rejlik. Az adott évben meghozott döntések a 

rákövetkező évben megkezdődő tanév keretszámait érintik, tehát például a 2012. évi döntések a 

2013/2014-es tanév beiskolázását érintették. 

Az RFKB-k működési költségeire szánt összeget – amelyet a Munkaerőpiaci Alap (MPA) Képzési 

Alaprésze fedez – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslata alapján a 

szakképzésért felelős miniszter határozta meg. Az Állami Számvevőszék adatai szerint az RFKB-k 

feladatkörének bővülésével összefüggésben a 2007. évi 143 millió Ft összegű költségvetést 2008-ra 

350 millió Ft-ra emelték, 2009-ben már 397 millió Ft, 2010-ben pedig 450 millió Ft állt a bizottságok 

rendelkezésére. 2007-ben és 2008-ban a kifizetések a tervszámokkal azonos összegűek voltak, 2009-

ben 19 millió Ft-tal, 2010-ben pedig 93 millió Ft-tal elmaradtak a rendelkezésre álló kerettől.7 Tehát 

az RFKB-k 2008 és 2010 közötti működési költségeinek fedezésére több, mint egy milliárd Ft (1085 

millió Ft) állt rendelkezésre.  A 2011. évre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat. 

Jelen tanulmányunk célja annak elemzése, hogy az RFKB-k döntéseinek nyomán hogyan alakult a 

szakképzésbe belépők száma az egyes szakmacsoportokban a döntések meghozatalát követő 

tanévben az előző tanévhez képest. Tehát az elemzés a RFKB-k döntéseinek érvényesülését, a 

szakiskolák e döntésekhez való alkalmazkodását vizsgálja. E dolgozat egy komplex hatásvizsgálat 

kiindulópontjának tekinthető, amelyben a döntéseket szakmacsoportonként aggregáltan elemezzük, 

hogy azokat milyen valós reakciók, változások követték. 

A tanulmány Fazekas (2011), illetve Hajdu (2012) munkájának nyomán, e munkák folytatásaként 

készült el. 

  

                                                 
7 Lásd: Állami Számvevőszék: Jelentés a szakképzési hozzájárulás felhasználása célszerűségének 

ellenőrzéséről, 1201, 2012. január, 29. oldal. Forrás: http://www.asz.hu/jelentes/1201/jelentes-a-szakkepzesi-

hozzajarulas-felhasznalasa-celszerusegenek-ellenorzeserol/1201j000.pdf 

http://www.asz.hu/jelentes/1201/jelentes-a-szakkepzesi-hozzajarulas-felhasznalasa-celszerusegenek-ellenorzeserol/1201j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1201/jelentes-a-szakkepzesi-hozzajarulas-felhasznalasa-celszerusegenek-ellenorzeserol/1201j000.pdf
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A vizsgálat módszere és a felhasznált adatok 

 

A kutatáshoz szükséges adatokat egyrészről a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet8 alapján előállított 

adatbázis adta. A kormányrendelet szakképesítések szerint tartalmazza az RFKB-k kategorikus 

döntéseit megyénként és a fővárosra vonatkozóan. Az első szakképző évfolyamra belépők számát 

megyei bontásban a 2012/13-as és a 2013/2014-es tanévben a KIR-STAT adatbázisaiból származó 

adatok alapján számoltuk ki. 

 

Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk a döntések létszámváltozásra gyakorolt hatását, az egyes megyei 

döntésekhez hozzá kell rendelni a szakképző évfolyamra belépők létszámát a szakképesítési 

azonosítószámok alapján. Azonban a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a hét jegyű szakképesítési 

azonosítószámokat alkalmazza9, míg a KIR-STAT főként a korábbi, 15 jegyű szakképesítési 

azonosítószámokat tartalmazza, a két rendszer közötti fordítókulcs pedig sok esetben nem teszi 

lehetővé az azonosítószámok egyértelmű egymáshoz rendelését.  

 

Ennek megfelelően az RFKB döntések hatásait és a szakképző iskolák ezekhez való 

alkalmazkodását célzó empirikus kutatás sajnos nem végezhető el a szakmák szintjén. Vagyis a 

rendszer és a rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatás felépítése azt eredményezi, hogy csak 

rendkívül szűk határok között és durva feltételezések mellett lehetséges a rendszer 

hatékonyságának, racionalitásának vizsgálatára. Minél durvább feltételezésekkel élünk az elemzés 

során, annál kevésbé tudhatunk meg tényeket arról, hogy a döntési rendszer mennyire valósítja 

meg voltaképpeni célját. 

 

Az előbbiekből fakadóan a szakképesítések szintjén a döntések túlnyomó többségéhez – az 1343 

döntésből 1210-hez – nem lehet létszámadatot rendelni. Ezért mind a létszámra vonatkozó 

adatokat, mind az RFKB döntéseket szakmacsoportok szerint összegeztük, és az elemzést ezen a 

szinten végeztük el. Tudjuk, hogy ezzel nem lehet megismerni a döntések túlnyomó többségének 

pontos hatását, és ez által nem lehet véleményt alkotni ezekről (a szakma szintű) döntésekről. 

Ezáltal sok olyan információt elvesztünk, amelyek fontosak lennének a képzések jobb munkaerő-

piaci alkalmazkodására vonatkozó cél eléréséhez.  

  

                                                 
8 Lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156522.238871 
9 Mivel a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a 7 jegyű azonosítók bevezetése mellett határozott, lásd: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153810.261268 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153810.261268
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A döntések aggregálása során három kategóriát alakítottunk ki:  

(1) olyan szakmacsoportok, amelyekben egyik szakmát sem támogatták a bizottságok: 

egységesen nem támogatott szakmacsoportok; 

(2) olyan szakmacsoportok, amelyekben minden szakmát támogatták a bizottságok: 

egységesen támogatott szakmacsoportok; illetve 

(3) azok a szakmacsoportok, amelyek egyaránt tartalmaztak támogatott és nem támogatott 

szakmákat, ezeket „nem egyöntetű döntések”-nek is neveztük. 

 

Az egységesen nem támogatott szakmacsoportok kategóriájába (1) azokat a szakmacsoportokat 

soroltuk, amelyek kizárólag nem támogatott szakképesítéseket tartalmaznak. Egységesen 

támogatott szakmacsoportnak (2) azokat a szakmacsoportokat tekintettük, amelyek kizárólag 

támogatott szakképesítéseket tartalmaznak. A támogatott és nem támogatott szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó szakmacsoportok (3) kategóriájába azokat a szakmacsoportokat soroltuk, 

amelyek egyaránt tartalmaznak támogatott és nem támogatott szakképesítéseket.  

 

A döntések és a szakképző évfolyamra belépők létszámának megyénkénti és 

szakmacsoportonkénti aggregálása után a 283 (aggregált szintű) döntéshez 266 esetben tudtunk 

(aggregált szintű) létszámadatot hozzárendelni. Tehát 17 döntés esetében hiányoznak a 

létszámadatok, ez annak a korábban már említett problémának köszönhető, hogy a KIR-STAT és a 

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a szakképesítési azonosítószámoknak nem ugyanazon 

rendszerét alkalmazza, a fordítókulcs pedig az esetek egy részében nem teszi lehetővé a különböző 

rendszerű azonosítószámok egyértelmű egymáshoz rendelését. 

 

Az elemzés során az RFKB-k döntéseinek hatását, az iskolák tényleges alkalmazkodását az első 

szakképző évfolyamra belépők számának tanévek közötti változásán keresztül ragadjuk meg. Az 

egyes szakmacsoportokban megyénként az adott tanévben a korábbihoz képest tapasztalt, 5 főnél 

nagyobb létszámcsökkenést értelmeztük a beiskolázási keretszám csökkenéseként, az 5 főnél 

nagyobb létszámnövekedést pedig a keretszám emelkedéseként, míg az 5 főt meg nem haladó 

létszámváltozásokat – és természetesen a létszám változatlanságát – a keretszám stagnálásaként. A 

tanulmányban a 2012/13 és 2013/14 tanévek közötti változási irányokkal hasonlítjuk össze az 

RFKB-k 2012-es szakmacsoportonkénti, megyei szintű döntéseit10, amelynek eredményeit a 

következőkben tárgyaljuk. 

 

Érdemes lett volna a 2012-es adatokat a korábbi évekkel összehasonlítani, azonban ezt nem lehetett 

megvalósítani, mivel a korábbi években a döntéseket még regionális szinten hozták meg. Továbbá 

                                                 
10 Tekintettel arra, hogy a felhasznált adatok nem mintavételen alapulnak, hanem a teljes sokaság ismerete 

által képződtek, a statisztikai számításokat mellőzzük. 



 

12 

a 2012-ben alkalmazott két kategória (támogatott és nem támogatott) helyett korábban három 

kategóriával dolgoztak (támogatott, kiemelten támogatott, nem támogatott).11 Ráadásul a 2011. évi 

döntések adatai – három régió kivételével – jelenleg már nem elérhetőek. 

Az elemzéshez felhasznált adatbázisokat a tanulmány mellékleteként külön fájlokban hozzuk 

nyilvánosságra. 

  

                                                 
11 Említést érdemel, hogy a 2013-as döntések esetében ismét három kategóriával dolgoztak, azonban nem 

pontosan a 2012 előtti hármas osztályozásra tértek vissza. A 2013-as kategóriák: korlátozottan támogatott, 

támogatott, nem támogatott; tehát a kiemelten támogatott kategória helyett a korlátozottan támogatott 

kategória került bevezetésre. Lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166082.256074 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166082.256074
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Az adatelemzés eredményei 

 

Az RFKB-k 1343 döntést hoztak 2012-ben (lásd az 1. táblázatot), ezek közül csupán 200 esetben 

döntöttek az adott szakképesítés támogatása mellett.  

A döntések szakmacsoportonkénti aggregálása esetén azt láthatjuk, hogy 23 esetben minden 

megyében, ahol az adott szakmacsoportba tartozó szakképesítésekről döntés született, egységesen 

támogatatták az adott szakmacsoportba tartozó szakmákat, 173 esetben egységesen a „nem 

támogatás” mellett döntöttek. 87 esetben az egy szakmacsoportba tartozó szakképesítések között 

akadt olyan is, amelyiket támogattak és olyan is, amelyiket nem. 

1. táblázat. Az RFKB-k által meghozott döntések számának alakulása 2012-ben, db 

    

A meghozott 

döntések száma 

szakmánként 

A meghozott döntések 

száma 

szakmacsoportonként 

A 

bizottságok 

döntése 

egységesen nem 

támogatott  
1143 173 

egységesen 

támogatott  
  200   23 

támogatott, illetve 

nem támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok 

   -   87 

  Összesen 1343 283 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. Rendelet, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

 

Megjegyzés: Egységesen nem támogatott szakmacsoportok: azok a szakmacsoportok, amelyek 

kizárólag nem támogatott szakképesítéseket tartalmaznak. Egységesen támogatott 

szakmacsoport: azok a szakmacsoportok, amelyek kizárólag támogatott szakképesítéseket 

tartalmaznak. A támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok: azok a szakmacsoportok, amelyek egyaránt tartalmaznak támogatott és nem 

támogatott szakképesítéseket.  

 

A 283 szakmacsoport szintű döntéshez 266 esetben állt rendelkezésünkre a szakképzésre belépők 

számára vonatkozó adat, így a továbbiakban ezeket az eseteket vizsgáljuk – az adathiány okával 

„A vizsgálat módszere és a felhasznált adatok” című fejezetben foglalkozunk.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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A döntések megoszlását illetően azt állapíthatjuk meg, hogy szakmacsoportok szintjén a döntések 

közel kétharmada (59%) egységesen a nem támogatás, majdnem egytizede (9%) egységesen a 

támogatás mellett határozott, az esetek közel egyharmadában (32%) pedig az egy 

szakmacsoportba tartozó szakképesítések között akadt támogatott és nem támogatott is (lásd az 1. 

ábrán a narancssárga oszlopokat). A 266 vizsgált eset 49 százalékában a tanulói létszám 

növekedését, 39 százalékában csökkenését, 11 százalékában pedig változatlanságát figyelhetjük 

meg (lásd az 1. ábrán a szürke oszlopokat).  

1. ábra. Az RFKB-k által meghozott döntések megoszlása irányuk szerint, illetve a tanulói létszám 

alakulásának iránya 2012-ben, százalék (N=266) 

 
Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

Megjegyzés: A narancssárga oszlopok összege 100%, a szürke oszlopok összege 100%. 

 

Az RFKB-k döntéseinek és a szakképzést ténylegesen megkezdők évenkénti számának kapcsolatát 

a 2. táblázat mutatja be országos szinten. A táblázat celláiban olvasható számok az RFKB-k 

döntéseinek számát mutatják. Megfelelő irányúnak tekinthetőek a félkövérrel szedett döntések, 

ezen esetekben ugyanis a bizottságok döntésének megfelelően változott a szakképzésbe belépők 

száma. A nem megfelelő irányú döntéseket kurzívval jelöljük, ezek esetében a tanulói 

létszámnövekedést célzó döntést létszámcsökkenés követte, a létszámcsökkenést célzó döntést 

pedig növekedés.  
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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2. táblázat. Az RFKB-k 2012. évi döntéseinek és a szakképzést az első évfolyamokon ténylegesen 

megkezdők számának a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévek közötti változásának viszonya, db 

    

A szakképzést az első 

évfolyamokon ténylegesen 

megkezdők számának a 

2012/2013. és a 2013/2014. 

tanévek közötti változása   

    Csökkent Változatlan Nőtt Összesen 

A bizottságok 

döntése 

szakmacsoportonként 

egységesen nem 

támogatott 

szakmacsoportok 75 20 62 157 

egységesen támogatott 

szakmacsoportok 6 2 15 23 

támogatott, illetve nem 

támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok 24 8 54 86 

  Összesen 105 30 131 266 

Megjegyzés: félkövér betűvel szedtük azokat az értékeket, amelyek esetében a bizottságok 

döntésének megfelelően változott a szakképzésbe belépők száma, ezeket a cellákat világosszürke 

satírozással is kiemeltük; kurzív betűvel szedtük azokat az értékeket, amelyek esetében a 

bizottságok döntésével ellentétesen változott a szakképzésbe belépők száma 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

 

Ahogyan a 2. táblázatban láthatjuk, 86 döntés esetében az adott szakmacsoportba támogatott és 

nem támogatott szakképesítések is tartoznak, ez pedig nehézséget jelent, ha azt kívánjuk vizsgálni, 

hogy az RFKB döntéseknek mennyiben felel meg a tanulói létszámok változása. E probléma 

kiküszöbölése érdekében a továbbiakban mindig megvizsgáljuk azt az esetet, ha ezt a 86 döntést 

úgy tekintjük, hogy a támogatás mellett határoztak, illetve azt is, ha úgy kezeljük e döntéseket, 

hogy a nem támogatás mellett határoztak. Tehát két esettel foglalkozunk:  

 1. eset: a támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportokat támogatottnak tekintjük, azaz: 

támogatott szakmacsoportok + támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó szakmacsoportok = támogatott szakmacsoportok 

 2. eset: a támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportokat nem támogatottnak tekintjük, azaz:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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 nem támogatott szakmacsoportok + támogatott, illetve nem támogatott 

szakképesítéseket egyaránt tartalmazó szakmacsoportok = nem támogatott 

szakmacsoportok 

A 2. ábrán azt láthatjuk, hogy ha nem vesszük figyelembe megyénként azokat a 

szakmacsoportokat, amelyek esetében bizonyos szakképesítéseket az RFKB-k támogattak, míg 

másokat nem, akkor a döntések egyharmadát (33,8%) követte megfelelő irányú létszámváltozás, 

míg egynegyedét (25,6%) ellentétes irányú létszámváltozás követte. 

 

Abban az esetben, ha a támogatott és nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportokat támogatottnak tekintjük, azt állapíthatjuk meg, hogy nagyjából 50 százalék 

(33,8%+20,3%) azon döntések aránya, amelyeket megfelelő irányú létszámváltozás követett. Azon 

döntések aránya pedig több, mint egyharmad (25,6%+9,0%), amelyeket kifejezetten ellentétes 

irányú létszámbeli változás követett (lásd a 2. ábrán az 1. esetet). 

 

A másik esetben, vagyis, ha a támogatott és nem támogatott szakképesítéseket is tartalmazó 

szakmacsoportokat nem támogatottnak tekintjük, akkor az eredmények azt mutatják, hogy a 

döntések 43 százalékát (33,8%+9,0%) megfelelő irányú létszámbeli változások, míg közel felét 

ellentétes (28,8%+20,3%) irányú létszámváltozások követtek. (lásd a 2. ábrán a 2. esetet). 

 

2. ábra. Az RFKB-k azon döntéseinek aránya, amelyeket azoknak megfelelő, illetve kifejezetten ellentétes 

létszámváltozási reakció követett az összes döntés körében 2012-ben, százalék (N=266) 

 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

Megjegyzés: Mind a létszámnövekedést, mind a létszámcsökkenést célzó döntések esetében három 

lehetőséget különböztethetünk meg: a létszám növekedését, csökkenését, illetve változatlanságát. Az ábrán 

azokat az eseteket nem tüntettük fel, amikor a csökkenést, illetve növekedést célzó döntést követően a 
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létszámbeli 
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az 1. esetben

azon döntések 

aránya, amelyeket 

azoknak megfelelő 

létszámbeli 

változások követtek 

a 2. esetben

azon döntések 

aránya, amelyeket 

azokkal kifejezetten 

ellentétes  

létszámbeli 

változások követtek 

2. esetben

2. eset: nem támogatottnak tekintjük a 

támogatott, illetve nem támogatott 

szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportokat

1. eset: támogatottnak tekintjük a 

támogatott, illetve nem támogatott 

szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportokat

egységesen támogatott vagy nem 

támogatott szakmacsoportok

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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létszám nem változott. Ebből kifolyólag, ha összeadjuk az 1. esetben feltüntetett arányokat, akkor a 

végeredmény (33,8%+20,3%+25,6%+9,0%) 88,7%, a 100%-ot úgy kapjuk meg, ha még hozzáadjuk azoknak a 

döntéseknek az arányát (11,3%-ot), amelyeket nem követett létszámváltozás. A 2. esetre ugyanez érvényes. 

 

A 2. ábrán bemutatott adatok egy alsó és felső becslést jelentenek az ellentétes irányú változások 

becslésére, ezek az összes döntés 35-56%-át tették ki. Vagyis a szakképző iskolák az RFKB-k által 

vizsgált szakmacsoportok 35-56%-ánál az RFKB döntésekkel ellentétesen változtatták tényleges 

beiskolázási keretszámaikat: csökkentették ott, ahol az RFKB növelést ajánlott, és növelték ott, ahol 

csökkenést.  

A fentebbi ábrát érdemes abból a szemszögből is megvizsgálni, hogy melyik változási irányban – 

tehát a csökkenés vagy a növekedés felé – hatottak inkább a döntések, vagyis mely kimenetelű 

döntéseket követik inkább az azoknak megfelelő létszámváltozások. 

3. táblázat. Az RFKB-k létszámnövelést illetve –csökkentést célzó döntéseinek száma és a döntéseket 

követő létszámváltozási irány a három vizsgált kategória (egységesen támogatott, egységesen nem 

támogatott, támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó szakmacsoportok) 

szerint 2012-ben – ha a nem egyöntetű döntéseket támogatottnak tekintjük, db 

 

  

egységesen 

nem 

támogatott 

szakma-

csoportok  

támogatott, 

illetve nem 

támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt 

tartalmazó 

szakmacsoportok  

összesen 

  

egységesen 

támogatott 

szakma-

csoportok  

támogatott, illetve 

nem támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok 

összesen  

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámcsökkenés 

követett 

75 0 75 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámcsökkenés 

követett 

6 24 30 

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámnövekedés 

követett 

62 0 62 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámnövekedés 

követett 

15 54 69 

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámváltozás 

nem követett 

20 0 20 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámváltozás 

nem követett 

2 8 10 

összesen  157 0 157 összesen  23 86 109 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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A 3. ábrán vázolt arányok azt az esetet mutatják be, amikor a nem egyöntetű döntéseket 

támogatottnak tekintjük. (Ezzel felülbecsüljük az iskolai alkalmazkodásnál az RFKB döntéseknek 

megfelelő iskolai alkalmazkodás súlyát.) Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a növekedésre 

vonatkozó döntéseket számottevően nagyobb arányban követték a döntésnek megfelelő 

változások a beiskolázási létszámok tekintetében, mint a csökkenést célzó döntéseket. Ezt úgy is 

megfogalmazhatjuk, hogy egy létszámnövekedésre vonatkozó döntés teljesülésének 1,3-szor 

nagyobb az esélye ((13,8+49,5)/47,8), mint a tanulói létszám csökkenésére vonatkozó döntés 

teljesülésének.  

A döntésekkel kifejezetten ellentétes irányú reakciók gyakoribbak voltak a csökkentést irányzó 

ajánlásokat követően. Annak esélye, hogy egy létszámcsökkenést célzó döntést ellentétes 

létszámnövekedés követ 1,4-szer ((39,5/(5,5+22,0)) nagyobb, mint annak, hogy egy 

létszámnövekedést célzó döntést létszámcsökkenés követ. 

 

3. ábra. Az RFKB-k azon létszámnövelést illetve –csökkentést célzó döntéseinek aránya, amelyeket 

azoknak megfelelő, illetve ellentétes létszámváltozási reakció követett az összes adott irányú döntés 

körében – ha a nem egyöntetű döntéseket „támogatott” döntésnek tekintjük, százalék 

(N=266) 

 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

Megjegyzés: Mind a létszámnövekedést, mind a létszámcsökkenést célzó döntések esetében három 

lehetőséget különböztethetünk meg: a létszám növekedését, csökkenését, illetve változatlanságát. Az ábrán 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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azokat az eseteket nem tüntettük fel, amikor a csökkenést, illetve növekedést célzó döntést követően a 

létszám nem változott. Ebből kifolyólag, ha az ábrán feltüntetett csökkentés irányába mutató döntések 

(47,8%+39,5%) arányát összeadjuk akkor a végeredmény 87,3%, a 100%-ot úgy kapjuk meg, ha még 

hozzáadjuk azoknak a csökkentést célzó döntések arányát (12,7%-ot), amelyeket nem követett 

létszámváltozás. Hasonlóan a növekedést célzó döntések esetében is akkor kapjuk meg a 100%-ot, ha 

hozzáadjuk azt a 9,2%-ot, amikor a döntést nem követte létszámváltozás.  

 

 

 

4. táblázat. Az RFKB-k létszámnövelést illetve –csökkentést célzó döntéseinek száma és a döntéseket 

követő létszámváltozási irány a három vizsgált kategória (egységesen támogatott, egységesen nem 

támogatott, támogatott, illetve nem támogatott szakképesítéseket egyaránt tartalmazó szakmacsoportok) 

szerint 2012-ben – ha a nem egyöntetű döntéseket nem támogatottnak tekintjük, db 

  

egységesen 

nem 

támogatott 

szakma-

csoportok 

támogatott, 

illetve nem 

támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt 

tartalmazó 

szakmacsoportok  

Össz. 

 

egységesen 

támogatott 

szakma-

csoportok  

támogatott, illetve 

nem támogatott 

szakképesítéseket 

egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok  

Össz. 

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámcsökkenés 

követett 

75 24 99 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámcsökkenés 

követett 

6 0 6 

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámnövekedés 

követett 

62 54 116 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámnövekedés 

követett 

15 0 15 

azon csökkentés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámváltozás 

nem követett 

20 8 28 

azon növekedés 

irányába mutató 

döntések száma, 

amelyeket 

létszámváltozás 

nem követett 

2 0 2 

 Összesen 157 86 243  23 0 23 

Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

 

A 4. ábrán bemutatott arányok azt az esetet mutatják, amikor a nem egyöntetű döntéseket nem 

támogatottnak tekintjük, ezzel az RFKB döntésekkel ellentétes szakiskolai alkalmazkodás 

arányának felső becslését adva. A 3. ábrához hasonlóan itt is azt láthatjuk, hogy a növekedés 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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irányába mutató döntéseket nagyobb arányban követték a döntésnek megfelelő létszámbeli 

változások, mint a csökkenést célzó döntéseket. Másképpen megfogalmazva: a növekedést célzó 

döntések teljesülésének esélye 1,6-szor ((65,2/(30,9+9,9)) nagyobb, mint a csökkentést célzóké. 

Továbbá, a döntésekkel ellentétes irányú létszámváltozások ebben az esetben is gyakoribbak 

voltak a csökkentést irányzó határozatokat követően. Annak esélye, hogy egy létszámcsökkenést 

célzó döntést ellentétes irányú létszámváltozás követ 1,8-szor ((25,5+22,2)/25,1) nagyobb, mint 

annak esélye, hogy a létszámnövekedést célzó döntést létszámcsökkenés követi. 

4. ábra. Az RFKB-k azon létszámnövelést illetve –csökkentést célzó döntéseinek aránya, amelyeket 

azoknak megfelelő illetve ellentétes létszámváltozási reakció követett az összes adott irányú döntés 

körében – ha a nem egyöntetű döntéseket nem támogatottnak tekintjük, százalék (N=266) 

 
Forrás: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet; KIR-STAT 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR 

 

Megjegyzés: Mind a létszámnövekedést, mind a létszámcsökkenést célzó döntések esetében három 

lehetőséget különböztethetünk meg: a létszám növekedését, csökkenését, illetve változatlanságát. Az ábrán 

azokat az eseteket nem tüntettük fel, amikor a csökkenést, illetve növekedést célzó döntést követően a 

létszám nem változott. Ebből kifolyólag, ha az ábrán feltüntetett csökkentés irányába mutató döntések 

(30,9%+9,9+25,5%+22,2%) arányát összeadjuk akkor a végeredmény 88,5%, a 100%-ot úgy kapjuk meg, ha 

még hozzáadjuk azoknak a csökkentést célzó döntések arányát (11,5%-ot), amelyeket nem követett 

létszámváltozás. Hasonlóan a növekedést célzó döntések esetében is akkor kapjuk meg a 100%-ot, ha 

hozzáadjuk azt a 8,7%-ot, amikor a döntést nem követte létszámváltozás. 

A szakiskolai beiskolázás tényleges alakulása tehát a csökkenés irányában rugalmasabbnak 

bizonyul, mint a növekedés irányában. A szakiskolák szintjén tapasztalható alkalmazkodási 

készség tehát nem szimmetrikus a két potenciális változási lehetőséget – a létszám csökkentését és 

a létszám növelését – illetően.  

30,9

65,2

25,5 26,1

9,9 22,2

0

10

20

30

40

50

60

70

azon csökkentés irányába 

mutató döntések aránya, 

amelyeket 

létszámcsökkenés követett

azon növekedés irányába 

mutató döntések aránya, 

amelyeket 

létszámnövekedés követett

azon csökkentés irányába 

mutató döntések aránya, 

amelyeket 

létszámnövekedés követett

azon növekedés irányába 

mutató döntések aránya, 

amelyeket 

létszámcsökkenés követett

támogatott, illetve nem támogatott 

szakképesítéseket egyaránt tartalmazó 

szakmacsoportok

egységesen támogatott és nem támogatott 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200331.KOR
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Összefoglalva, egyrészről azt állapíthatjuk meg, hogy a növekedést célzó döntések teljesülésének 

esélye nagyobb, mint a csökkenést célzóké. Továbbá a csökkenés irányába mutató döntések 

esetében jellemzőbb a kifejezetten ellentétes irányú létszámváltozás. Ezek szerint pedig 

összességében a szakiskolai beiskolázási keretszámok növelése jellemzőbb, mint csökkentésük, 

annak ellenére, hogy az RFKB-k jellemzően a beiskolázási létszámok csökkentését célozták meg 

döntéseikkel 2012-ben. 
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Következtetések 

Az eredmények alapján látható, hogy az RFKB-k 2012-es döntései és a szakképzésbe belépő 

tanulók tényleges létszámváltozása között komoly ellentmondás feszül. Az RFKB-k döntéseinek 

többsége a létszám csökkentését célozta meg, azonban a szakképző iskolák az esetek egy jelentős 

hányadában a tényleges beiskolázási keretszámok kialakításakor inkább növelték a beiskolázottak 

számát. 

Tehát a beiskolázási keretszámok jelenlegi szabályozó-rendszere a gyakorlatban a szakképzésben 

részesülők számának növelése irányába hat (az RFKB-k által nemkívánatosnak minősített 

szerkezetben) annak ellenére, hogy az RFKB-k a csökkentést célozzák meg. Ez a következő okok 

miatt következik be: 

1) a létszámnövelést irányzó döntéseket nagyobb arányban követi a döntésnek megfelelő 

reakció (tehát létszámnövelés), mint a létszámcsökkentést célzó döntéseket 

létszámcsökkenés; 

2) a létszámcsökkenést irányzó döntéseket nagyobb arányban követi a döntéssel kifejezetten 

ellentétes irányú reakció (tehát létszámnövekedés), mint amilyen arányban a 

létszámnövekedést célzó döntéseket létszámcsökkenés követi. 

Korábbi tanulmányaink (Fazekas 2011, Hajdu 2012) szintén arra a megállapításra jutottak, hogy az 

RFKB döntések csak csekély mértékben befolyásolják a tanulói létszámok tényleges alakulását. E 

téren a helyzet tehát 2012-ben sem változott. 

Fazekas (2011) a 2008-as RFKB döntések esetében azt találta, hogy a szakképesítések több, mint 

felében a tanulói létszámok nem az RFKB döntésekkel megegyező irányba változtak. Országosan 

átlagosan 31 százalékban (a 11.-15. évfolyamok esetében), illetve 40 százalékban (csak a 11. 

évfolyam esetében) nem egyeztek meg a tanulói létszámváltozások irányai az RFKB döntések 

irányaival. 

Hajdu (2012) a 2008 és 2010 közötti RFKB döntések hatását vizsgálta. Fő megállapítása szerint a 

bizottságok döntéseinek kevesebb, mint fele vont maga után a döntés tartalmának megfelelő 

irányú változást a vizsgált három évben. Az adatok elemzése már ekkor rávilágított, hogy a 

döntésekben a tanulói létszámok növekedésének irányába ható aszimmetria figyelhető meg, mivel 

a létszámnövekedést célzó döntések esetében nagyobb arányú a megfelelő irányú létszámváltozás, 

mint a létszámcsökkentést célzó döntések esetében – hasonlóan jelen tanulmány eredményeihez. 

Hajdu, 2012 eredményei szerint a döntést követő ellenétes irányú létszámváltozás az első két 

vizsgált évben a növekedést célzó döntések esetében volt gyakoribb, azonban a harmadik évre ez a 

kapcsolat megfordult. E tanulmányban az eredmények az utóbbi megállapítást támasztják alá. 
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Összefoglalva, az RFKB döntések és az iskolai alkalmazkodás adatait összehasonlító elemzések 

eredményei szerint a 2008 és 2010 közötti, illetve a 2012-es RFKB döntések csupán csekély 

mértékben befolyásolták a tanulói létszámok tényleges alakulását, illetve láthatjuk azt is, hogy a 

szakképző iskolák jellemzően a tanulói létszámok növelését célozták meg. Ez felveti annak 

szükségességét, hogy az RFKB döntések hatásosságának növelése érdekében olyan ösztönzési 

rendszert, illetve jogi megoldásokat kell kidolgozni, amelyek a szakképző iskolákat az eddiginél 

erősebben ösztönzik az RFKB döntéseknek megfelelő alkalmazkodásra.  

Teljesebb képet alkothatnánk az RFKB döntések tanulói létszámokra gyakorolt hatásáról, ha az 

adatok lehetővé tennék az egyes évek összehasonlítását, azonban ahogyan arra „A vizsgálat 

módszere és a felhasznált adatok” című fejezetben kitértünk, a rendelkezésre álló adatok ezt nem 

teszik lehetővé. 
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