
A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Közép-
iskola, Szakiskola és Kollégium oktatási rend-
jébe a 2007-es évben került be az új OKJ sze-
rinti nyomdaipari szakmák oktatása.

Mint az integrált szakképzési központ egyi-
ke, eddig az ideig semmiféle kapcsolata nem
volt a nyomdaipari szakmákkal. Mikor 2007-
ben a nyomdaipari szakmák oktatása is elkez-
dődött, viszonylag egyszerű volt a helyzet, mi-
vel 2003 óta, mikor megszüntették a Kavicsos
közi iskolát, a nyomdaipari szakmák képzése
egy pillanatra sem szünetelt, és így – ha kü-
lönböző iskolanevek alatt is – az eddig is mű-
ködő nyomdaipari szakmai képzést kapta meg,
teljes személyi gárdájával és berendezéseivel.
A nyomdaipari képzést 1954-től magába fo-
gadó Tolnai Lajos utcai épület tehát továbbra
is a nyomdaipari szakmai képzést szolgálja,
ezért elmondhatjuk, hogy az iskolában a nyom-
daipari képzés csupán csak kétéves, de mégis
mélyre nyúló gyökerei vannak.

A képzés jelenlegi helyzete az utóbbi öt év-
ben erősen megváltozott. Az érettségi meglét-

ének feltétele nem tette népszerűvé szakmáin-
kat. Mostanában változtattak ezen, de ennek
a rossz intézkedésnek még sokáig isszuk a le-
vét. Ráadásul a gazdasági helyzet olyan ami-
lyen, a nyomdák helyzete – már amelyik még
működik – nem teszi lehetővé, hogy hasonlóan
szoros kapcsolatot alakítsunk ki a nyomdákkal,
mint mondjuk tizenöt évvel ezelőtt. Végzett
tanulóink elhelyezkedése bizonytalan, mivel
a gyakorlott szakembereket előnyben részesí-
tik. Visszajelzéseket nem is a nyomdáktól, ha-
nem maguktól a végzett fiataloktól kapunk,
zömmel a fentiek okán. Hogy milyen szak-
mákban és hány tanulót képezhetünk, az két
szervezettől függ. Az egyik a főváros, mivel ő a
fenntartó, működésünk anyagi feltételeit Bu-
dapest Főváros Önkormányzata biztosítja, a má-
sik pedig a Közép-magyarországi Regionális
Tanács.

Jelenleg a Tanács javaslatára a nyomdaipari
szakmák közül három az, amit oktatni enged
a fenntartó. A kiadványszerkesztő, a nyomdai
gépmester és a könyvkötő.  Mindhármat szint-
fenntartó kategóriába helyezték, ami azt je-
lenti, hogy ha például a tavalyi tanévben volt
20 kiadványszerkesztő tanuló, most sem lehet
több. Igaz, hogy a Tanács ezen határozata csak
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egy tanévre szól, a következő tanévre elképzel-
hető változás.

A tanulóink zöme szakképző iskolás, a nyom-
daipari szakközépiskolai képzést, amit még az
alapítványi nyomdaipari iskola kezdett el is-
mét, kifutó jelleggel újra megszüntették. A szak-
iskolában, illetve a kétéves szakképző évfolya -
mokon a tanulóink zöme érdeklődés hiányában

szenved, dolgozni velük igen nehéz. De min-
dig van közöttük olyan, aki motivált, érdeklődő,
sőt főiskolán továbbtanuló, ők adják a sikerél-
ményt. Rájuk gondolva rendeztünk be egy
Gutenberg-termet, régi Liberty tégelysajtóval,
pálcás megállóhengeres gyorssajtóval, kézi betű-
szedő szekrényekkel, ahol a reménybeli nyom-
dász kézbe veheti az ólombetűt, megtapogat-
hatja, sőt kinyomtathatja, érezve, honnan

indult leendő szakmája. Az első emelet aulájá-
ban Timkó György kolléga hathatós segítsé-
gével, tárgyaival és szerszámaival egy komplett
nyomdaipari múzeum is berendezésre került,
ugyancsak tanulóink szakmai épülésére.  

A jelenleg érvényes OKJ szakmái közül három
szakma oktatása folyik iskolai rendszerben:
a könyvkötő, a kiadványszerkesztő és a nyom-
daipari technikus.  Nyomdai gépmester jelen-
leg nincs, és amíg érettségihez lesz kötve, gya-
nítom, nem is lesz. A könyvkötő érettségihez
kötését már megszüntették, sőt úgy tűnik, hogy
jövőre visszajön a régi szakmunkásképző isko-
lai módszer, alternatív szakmai képzés elneve-
zéssel, ahol nyolc általános után már elkezdhe-
tő a szakmai képzés könyvkötő szakon. A jövő
tanévben indul az első ilyen osztály. 

Jelenleg a nyomdai szakmák képzése a Szily
Kálmán Középiskolában folyik, jó körülmények
között. Ennek bizonyítéka, hogy novemberben
helyeznek üzembe egy új, Ryobi típusú négy-
nyomóműves, irányítópultos nyomdagépet,
az előkészítés fejlesztése állandó, új programok,
új PC- és Mc-gépek beszerzésével.  A jövőben a
kikészítés területét szeretnénk fejleszteni. Mi-
vel azt minden nyomdaipari szereplő tudja,
hogy a legköltségesebb a gépi fejlesztés, a nyom-
daipari szakképzés megfelelő szinten tartását
úgy tudja segíteni, ha iskolánknak ajánlja szak-
képzési támogatását. 

Az eddigi támogatásokért is nagyon hálásak
vagyunk, és remélem, hogy ennek folytatását
a jövőbeni gazdasági helyzet lehetővé teszi.
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