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„Az egésznek része csak az lehet, ki szíve 
részévé tette az egészt.”

      
 /Eötvös József/

„Ha az első gombot rosszul gomboljuk be, az egész kabát 
rosszul lesz begombolva.”

        
 /Giordano Bruno/

„Az oktatást úgy kell tekinteni, mint az életet végigkísérő 
folyamatot, nem pedig mint felkészítést a későbbi éltre.”

  /Dewey/
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VISSZARENDEZŐDÉS VAGY MODERNIZÁCIÓ…

„A jövő olyan lesz, mint a ma iskolája.” – írja Szentgyörgyi Albert Nobel-
díjas tudós és pedagógus, s azt gondolom, megállapítása lényeglátó és igaz. 
A tudásalapú gazdaság és társadalom megteremtése a politika gyakran 
hangoztatott jelszava. A kultúra, gazdaság és szociális szféra kihívásai erős 
megfelelési kényszert rónak a politika jelenére. Egy azonban bizonyos: 
a gazdaság eredményességének záloga az oktatás, illetve az oktatás egy új 
minőségének definiálása, létrehozása.

A versenyképességre hivatkozva számtalan átalakítás – reform -? – és 
kifejezések zászlóra tűzése történt. Szabadon kiemelve: a nyelvi-
informatikai képességek, az önálló döntés képessége, a komplexitás, 
az infokommunikációs képességek, a kompetencia alapú tudásra való 
felkészítés, a minőség biztosítása, esélyegyenlőség, integráció, felzárkóz-
tatás és tehetséggondozás, differenciáló pedagógia és még számtalan 
felkapott és kiragadott tartalom. Az oktatás átfogó reformja várat magára.    

A minőségbeli különbségek tapinthatóak. Általam fontosnak tartott, 
hogy ebben a kérdésben különbséget tegyünk az oktatás és nevelés 
tekintetében. A nevelés hatékonysága lényegesen elkülönül az oktatásra 
szabott feltételekétől. Mi sem mutatja ezt jobban, mint egy vidéki és 
városi iskola által hozzáadott lehetséges nevelési többlet. A vidéki iskola 
kevesebb szakos tanárával szemben a városi iskola száz százalékos szakos 
ellátottságával nyújthat olyan pedagógiai többletet, amely a hozzáadott 
értékek tekintetében magasan szakmai fölénybe helyezi a vidéki iskolát. 
A hozzáadott értékeket nem az óraadó és utazó pedagógus fogja adni, hanem 
a szakmáját hivatásnak tekintő pedagógus. Vidék és város viszonyának 
egyoldalú szembeállítása nem helyes. A vidékfejlesztés szempontjából 
kifejezetten káros. A szociális, kulturális és gazdasági különbségek 
valósak és bélyegként hatóak. A települések és intézményeik különböző 
mértékben és módon szembesülnek az esélyek egyenlőtlenségével, 
a hátrányos helyzet kompenzálásával, a lemorzsolódással, a gyermekek 
létszámának fogyásával. Ez nem települések és státuszaik kérdése, hanem 
nemzeti kérdés, politika feletti nemzeti ügy.  
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A gyermekek számának fogyása, a nem egyenlő feltételek és adottságok 
kompenzációja nem csupán egy és üdvözítő vonal mentén oldható meg. 
A vonal egyenessége gyakorta megtévesztő lehet.

A kistérségi feladatellátás növekvő szerepe mellett fontos tovább 
gondolni a regionalitást bizonyos feladatok területén és azt, hogy az 
intézményi átszervezések tényleg szolgálják-e térségünk felemelkedését. 

A kistérségek jelentősége vitán felüli a hatékonyság javítása tekin-
tetében, de fontos, hogy a jogi-pénzügyi harmonizálás folyamatában, 
a területfejlesztés és közigazgatási korszerűsítés „viharában” ne feledkezzünk 
meg a legfontosabb tényezőről: a humán erőről, vagyis az emberről.  

 
 Természetes, hogy a jelen idő politikai és szakmapolitikai köreinek 

tagjai között mind a visszarendeződésnek, mind a modernizációnak 
megvan a támogatottsági bázisa, köre.

Fontos, hogy mindkét fogalmat ne politikai, hanem szakmai tartalommal 
értelmezzük és elemezzük.

A magyar nevelés és oktatásügynek mindenféle reform és ellenreform 
törekvéseit megfigyelhetjük a XX. században. A rendszerváltás utáni 
pedagógia története is izgalmas folyamatokat láttat a reform és innováció 
tekintetében. A szakmaiság és gazdaságosság gyakori ellentétpárba 
állítása az, ami mutatja és magyarázza a jelenleg folyó modernizációs 
folyamatokat. 

Az autonóm szakmaiság gyakran esik áldozatul a kényszerű gazdasági 
döntéseknek. Szükséges kritikával illetnünk annak a szakmai megújulásnak 
is a folyamatát, aminek le kellene, vagy le kellett volna zajlania az oktatás 
mindennapi gyakorlatában.

Bizonyosan nehéz úgy segíteni a modernizációt, hogy az oktatás 
gyakorlatában számtalan érdek találkozik és ütközik. Sokáig nem láthattuk, 
hogy ezek remek talajai a szakmai vitának és útkeresésnek, hiszen 
a szakma résztvevőinek diskurzusa – az esetleges modernizációs 
panelek – építő jellegű. Ez a párbeszéd az elvek szintjén működve 
közvetve és mérsékelten közvetlenül érintette a legfontosabb résztvevők 
körét, hiszen a gyermekek saját lakókörnyezetükben kapták az egyébként 
jó vagy kevésbé jó szolgáltatást. Ezt fenntartóként is fontosnak tartom.

Az oktatásügy nem lehet csupán elszenvedője a modernizációnak, 
hiszen nem csupán tárgya, de eszköze is annak. A modernizálódó iskola 
a megmerevedést választóval szemben a külső hatásokra érzékenyen 
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reagáló és fogékony, sokoldalúan tájékozódott és önállóan választani 
tudó a feltárulkozó lehetőségek között.  

  
A Berettyóújfalui Kistérség 29 települése 2004-ben megalakította 

a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását. A Bihari kistér-
ségben előrelátóan már 2001-ben megalakult Biharkeresztesen a Bihari 
Iskolaszövetség, majd 2002-ben Berettyóújfalu város gesztorságával 
a Kistérségi Közoktatási Társulás. A folyamatok 2006 és 2007-ben fölgyor-
sultak. A szakma résztvevői több-kevesebb lelkesedéssel élik át az 
átszervezéseket, intézményük és ezen keresztül egzisztenciájuk átalakulását.

A fenntartó kényszeres előremozdítója a változásoknak, és próbálja 
a legkisebb fájdalom okozásával összehangolni a gazdaságosság és 
szakmaiság kérdését. Hosszú és elodázott feladatok elvégzése ez. Gyakorta nem 
könnyű döntésekre kényszerülnek a fenntartó önkormányzatok, ahol az 
intézmények léte a település népesedésének-elnéptelenedésének kulcsa. 
Nem egyértelmű állást foglalnom amellett, hogy az urbanizálódás és a 
kistelepülések elnéptelenedése, s így a kistelepülési iskolák megszűnése is 
természetes, a gazdasági fejlődéssel együtt járó folyamat. A folyamat gyorsí-
tása, illetve lassítása is vállalható politikailag. A kérdés az, melyik az, ami 
szakmailag indokolt, és melyik csupán egy gazdasági kényszer. Nemzeti kérdé-
sekben – mint az oktatás ügye –, nem lehet csupán a fiskalitás a meghatározó.

 
Az oktatásügyben olyan egyensúlyra kell törekedni, ahol a meghatá-

rozó tendenciapárok a tradíció és modernitás, az elméleti tudás és a gyakor-
latiasság, a differenciálódottság és integráltság, a centralizáltság és decent-
ralizáltság azonos intenzitási fokon van jelen és működik. Az oktatáskutatás 
ezt ismeri. A feladat a gyakorlatban való átültetés. Ez lehet tudástőkénk 
gyarapításának záloga.

A Bihari Pedagógiai Konferencia csak egyike azoknak a lehetőségeknek, 
ahol Berettyóújfalu város segíteni kívánja a térség oktatásának fejlődését, haté-
konyságának növelését. Kívánom, hogy olvassák figyelemmel e kis tanulmány-
kötetet a benne szereplő tanulmányokkal, előadásvázlatokkal, és legyenek 
az oktatás modernizációjának alkotó kritikusai, segítői és előremozdítói. 

Szeifert Ferenc
Berettyóújfalu Város Polgármestere

BÖTKT Elnöke
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SZERKESZTÉS KÖZBEN…

Mikor igazgatóhelyettesi megbízásomat huszonöt éves koromban 
átvehettem akkori igazgatómtól, olyan elszántsággal vetettem papírra 
azokat az elgondolásaimat, – amelyek az általam ideálisnak tartott 
iskolaképét vázolták, – hogy aktív elméleti szakemberként észre sem 
vettem, milyen távol van az oktatás-nevelés gyakorlata a nem csak általam 
megfogalmazottaktól. Mindössze két év telt el, és egy innovációs lehető-
ségekre nyitott intézmény konzervatív szocializáltságú nevelőtestületével 
közösen kezdtük meg igazgatói ciklusom idejét. A lendület, az elszántság 
és innovációs szemlélet fokozatosan kezdte elárasztani a kollégákat, 
és a többség lassan elkezdte szárnyait bontogatni és az önmegvalósító 
iskolaképét kidolgozni. 

Továbbra is fenntartom – annyi emberi és szakmai csalódás után –, 
hogy lehet olyan iskolát építeni és alkotó módon működtetni-fejleszteni, 
amiben nem csupán a pedagógus – gyermek, de a szülő is jól érzi magát, 
és a fenntartó is büszke az általa támogatott – finanszírozott intézményre. 
Szolgáltatások. Partnerközpontúan. Ember központúan…

A közoktatás jelenlegi problémái az egyenetlen feltételrendszer, 
a gazdaságtalan működtetés, csökkenő források, a résztvevők esély-
különbsége, a csökkenő gyermek – tanulólétszám, mind tetten érhetőek. 
Könnyű erre – jó politikus módjára – azt mondanunk, hogy nem kell mást 
tennünk a jövőben, mint együttműködéseket létrehozni és a munkát – problémát 
megosztani. A kistérségi keretekben ellátott feladatok mélysége és 
milyensége változékony képet mutat. A minőségi közoktatási szolgál-
tatások megteremtéséhez nem elég és kimondottan káros csak a költség-
vetési irányvonalak alkalmazása, mindent kikényszerítő teljesítése. 
Izgalmas az az oktatáspolitikai megközelítés, amely szerint a szolgáltatások 
hatékonyságát és a színvonal javítását el lehet érni a költséghatékonyság 
növelésével és lényeges többletforrások ráfordítása nélkül. Persze az is 
csalfa képet vizionál, hogy a minőségi munkának csak ezeknek a hiánya, 
vagyis a nem megfelelő költségráfordítás az oka. 



8

A minőség mérése, amely az intézmény nevelő-oktató munka 
hatékonyságára – eredményességére irányul, egyre erősödni fog. Az össze-
hasonlíthatóság, az eredmények nyilvánossága és a fenntartó által való 
ellenőrzése mind segíteni fogja – segítheti – az oktatásban immár elkerül-
hetetlen modernizáció végbemenetelét. Az igénybevevők nagyobb 
mértékű kontrollja és betekinthetőségi lehetősége nem feltétlen csökkenti 
az intézményi autonómiát, de nyomást gyakorol az új feladatok megfogal-
mazására, a szolgáltatások bővítésére és a szakszerűen történő igények 
kielégítésére.

A jelenlegi problémahalmazok számtalan konferencia anyagát adhatják 
és fogják adni a jövőben is. Az esélyegyenlőség kérdése, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása – 
tehetséggondozása, az iskolai kudarc és leszakadás elkerülése nem olyan 
kérdések, amelyeket „oda lehet bízni” a pedagógiai gyakorlatra, hiszen 
ezek össztársadalmi kérdéseket takaró intézményi valóságvonalak. 

A kisiskolák vannak a legnagyobb kényszerpályán. Az alacsony 
gyermek- és tanulólétszám egy nehezen finanszírozható oktatás helyzetét 
teremti meg. A magas költségek gyakran a szakmai paraméterek 
eltolódásához vezetnek, amely kedvezőtlen szakos ellátottságban, gyenge 
infrastrukturális feltételekben és hosszútávon kisebb tanulási esélyekkel 
társulnak. Igen, nehéz kérdés. Ugyanis ezek valós tények, kiválóan 
kivetíthetőek előadások alkalmával, de nem esik szó a nem mérhető 
nevelési többletről, hozzáadott értékről, a nevelt és nevelő közötti 
viszonyról. Persze populizmus azt mondani, hogy minden jó volt ahogyan 
volt és száz gyermek alatt is tartsuk fent az iskolát. Hová tűnnek azok 
az értékek, amelyek veszendőbe mennek az átszervezések nyomán, mert 
„Gyöngyike nénit” már csak utazóként alkalmazzuk tovább. „Gyöngyike 
néni” nem fog már nevelni, csupán oktat. Az is valami.

Kik és hogyan vállalnak garanciát arra, hogy a pedagógusok és 
intézmények közötti differenciálás folyamatában a minőségbeli 
különbségek szakmai kompetenciák alapján történnek? A felelősségnek 
és helyi döntéshozásnak ez is része. Annak kell lennie. Hosszútávon.

A Bihari Közoktatási Konferencia születésekor és immár harmadik megren-
dezésekor egy olyan forrást és találkozót kívánt létrehozni, amely foglalkozik 
az aktuális oktatáspolitikai kérdésekkel, és segítséget nyújt azoknak 
a minél több oldalú megvilágítására, fény és árny oldalainak feltárására. 
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Ennek sikerét lehet kérdőívekkel mérni, de minek? A hasznosság az 
elvitt dolgokban keresendő, vagyis abban, hogy tudjuk-e segíteni azokat 
a folyamatokat, amelyek kistérségünkben lezajlanak, illetve vagyunk-e 
annyira szakmailag felkészültek, hogy legyen saját utunk, ami nem 
veszíti szem elől a többi kistérség alkotó tapogatózásait, de lehet más: 
emberibb és…

Kötetünk tanulmányai és előadásvázlatai reményeink szerint eljuthatnak 
a kistérség minden intézményébe, és nem csak az intézményvezetők, de 
a pedagógus közösségek is haszonnal forgatják majd.

Berettyóújfalu, 2007. szeptembere 

         
Bíró Gyula
szerkesztő



– Tanulmányok –
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Kapornai Judit – Bíró Gyula

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FINANSZÍROZÁSI 
GYAKORLATA

A kistérségi társulások szerepének változása leginkább a cél 
megváltozásában tettenérhető. Kezdetekben a szereplők a szakmai 
együttműködések lehetőségét érezhették ki a jogszabályi változásokból, 
azok flexibilitásából. A többletforrások bevonásának lehetősége tovább 
erősítette a társulások iránti szándékot, bár elfogultság lenne azt 
mondanunk, hogy jelentősebb ütemben mozdította elő az elképzelt 
oktatáspolitikai mozzanatokat. A jelenlegi stációban kijelenthetjük, hogy 
a pénzügyi-gazdasági vonatkozások kényszerítőleg hatnak az önkormány-
zatokra. A célok változása egyértelmű konklúzió levonására ad okot: az új 
társulások létrejöttének oka a kényszer. 

Korábbi két tanulmányunkban1 végigvezettük a kistérségi társulások 
megalakításának történetét 2003-2006 között.

A három év alatt megtörtént a társulások működésének jogi szabályozása, 
azonban a települések – bár a társulásba beléptek – többségükben 
az önállóság megtartására szavaztak. A társulásból inkább csak egy laza 
szakmai együttműködésre tartottak igényt.

2007 azonban már arról szólt, hogy a kistelepüléseknek kötelező 
valamilyen szinten társulni. Mivel a keretek a korábbi években 
kialakultak, ebben az évben olyan finanszírozási körülményeket 
teremtettek a költségvetési törvénnyel2, amely kényszerhelyzetbe hozta 
a településeket. 

Nézzük konkrétan, melyek ezek a feltételek!
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása3 minden 

települése önhibáján kívül hátrányos helyzetű település4. Költségvetésük 

1 Kapornai Judit – Bíró Gyula: A közoktatás fejlesztésének lehetséges irányai kistérségi társulás 
keretei között, Új Pedagógiai Szemle, 2006. 2.sz.

 Kapornai Judit – Bíró Gyula: Az intézményátszervezés lehetőségei a kistérségi társulás kere-
tein belül, Új Pedagógiai Szemle, 2006. 12.sz.

2 2006. évi CXXVII tv. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
3 Továbbiakban: BÖTKT 
4 ÖNHIKI
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csak az ÖNHIKI-s kiegészítő támogatás igénybevétele mellett elegendő 
a feladatok ellátására.

A költségvetési törvény az ÖNHIKI feltételek igényléséhez már nagyon 
szigorú szabályokat írt elő5. 

3000 fő alatti társulásban részt nem vevő településnél:

Intézmény 
típusa

Átlaglétszám 
%-a

Teljesítendő 
létszám (fő)

Óvoda, 1. nevelési év 75 15
Óvoda, 2-3. nevelési év 50 10
1. évfolyam 75 16
2-4. évfolyam 50 11
5. évfolyam 75 17
6-8. évfolyam 50 12

3000 fő feletti társulásban részt nem vevő településnél:

Intézmény 
típusa

Átlaglétszám 
%-a

Teljesítendő 
létszám (fő)

Óvoda, 1. nevelési év 75 15
Óvoda, 2-3. nevelési év 70 14
1. évfolyam 75 16
2-4. évfolyam 70 15
5. évfolyam 75 17
6-8. évfolyam 70 16

5  Ktsv-i. tv. 6.sz. melléklet 1.2.1. és 1.2.2. 
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ÖNHIKI-hez, 2007/2008-as nevelési-, ill. tanévben kistérségi társulás 
közoktatási feladatellátásban résztvevő önkormányzat

Intézmény 
típusa

Átlaglétszám 
%-a

Teljesítendő 
létszám (fő)

Óvoda 75 15
1-3. évfolyam 75 16
4. évfolyam 50 11
5-7. évfolyam 75 17
8. évfolyam 50 12

Országos tendencia, hogy csökken a gyermekszületések száma. 
Fokozottan érezhető ez a jelenség az alacsony lélekszámú településeken. 
Ezzel a feltétellel a településeket már kényszerhelyzetbe hozták, hiszen, ha 
önálló iskoláját megtartja, úgy nem jut elegendő pénzügyi támogatáshoz, 
és nem tudja azt fenntartani. 

Egyrészről tehát a települési önkormányzatok szerették volna megőrizni 
függetlenségüket, másrészről a pénzügyi helyzetük ellehetetlenül, ha 
önálló intézményfenntartók maradnak.

Mindemellett a közoktatási törvény6 módosult és kimondta azt, hogy az 
iskola, ahol a 7. és 8. osztályosok létszáma nem éri el a költségvetési törvény 
által előírt átlaglétszám 50%-át, nem tekinthető 8 évfolyamos iskolának 
ezért önálló továbbműködésüket külön engedélyeztetni kell. A kérelmet 
2007. január 31-ig kellett az Oktatási Hivatal OKÉV-hoz benyújtani.

Ezen irányzatok rendkívül nehéz helyzetbe hozták a kistelepülések 
vezetőit, képviselőtestületeit. Hiszen a 2006-os önkormányzati 
választásokon épp annak kampányoltak nagyon sokan, hogy megőrzik 
intézményük önállóságát és megteremtik a működés feltételeihez 
szükséges pénzt.

A költségvetési törvény nem csak az ÖNHIKI igényléshez szabott 
létszámhatárokat. Ösztönző normatíva7 igénylését is lehetővé tette a 
társulásba belépők számára.

Ezek az alábbiak:
Az intézmény fenntartása többcélú kistérségi társulás – TKT –, vagy 

intézményi társulás – IT – keretében történhet.

6  1993. LXXIX. Tv.
7  Az átszervezések pénzügyi ösztönzése 2008. 08. 31-ig. Ktsv-i tv. 8.sz. melléklet 2.2.
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I. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 TKT: 100.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónap
     2008-ra   8 hónapra időarányosan 
 IT:   80.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónapra
     2008-ra   8 hónapra időarányosan
 + 50 % a székhelyen, telephelyen lakó tanulók után

II. Iskolabusszal utaztatott gyermekek

     TKT és IT: 80.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónap
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

III. TKT által fenntartott egységes iskola 9-13.évfolyamra bejáró 
tanulók

  40.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónap
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

IV. Tagintézményi támogatás

  70.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónap
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

 ha tagintézményben 1-4. vagy 1-6. évfolyammal működik az 
oktatás és az előírt létszám teljesül.8

V. Kistelepülési tagintézményi támogatás

  30.000,-Ft/fő/év 2007-re   4 hónapra
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

1500 fő alatti települések 1-4. vagy 1-6. évfolyammal működő 
tagintézménye, ha a kieg. szab. 2.1.-ben foglaltaknak nem felel 
meg.

8  8. sz. melléklet Kieg. szab. 2.1. pont 
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VI. Szakszolgálati feladatok támogatása

 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
  2.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónapra
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

 Nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 
és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédia, gyógytestnevelés

  11.000,-Ft/fő/év 2007-re   12 hónapra
    2008-ra   8 hónapra időarányosan

A következőkben  az ösztönző normatíva igénybevételéhez szükséges 
létszámfeltételeket tekintjük át:

Társulási normatívához 2007/2008. tanév

Intézmény 
típusa

Átlaglétszám 
%-a

Teljesítendő 
létszám (fő)

1-3. évfolyam 75 16
4. évfolyam 50 11
5-7. évfolyam 75 17
8. évfolyam 50 12
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Amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési 
önkormányzat társulásban gondoskodik, és a települések átlagos 
lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az oktatás 1 ellátási 
helyen történik.

Intézmény 

típusa

Átlaglétszám 

%-a

Teljesítendő 

létszám (fő)
1-3. évfolyam 65 14
4. évfolyam 50 11
5-7. évfolyam 65 15
8. évfolyam 50 12

Amennyiben az iskolát 10.000-nél nagyobb lakosságszámú önkor-
mányzat vagy olyan társulás tartja fenn, amelynek tagja 10.000-nél 
nagyobb lakosságszámú önkormányzat.

Intézmény 

típusa

Átlaglétszám 

%-a

Teljesítendő 

létszám (fő)
1-3. évfolyam 75 16
4. évfolyam 50 11
5. évfolyam 100 23
6-7. évfolyam 75 17
8. évfolyam 50 12

Az ÖNHIKI igénylése és az ösztönzőnormatíva igénylése miatt a 
kistelepüléseknek más választásuk a társulások megalakításán kívül 
nem volt.

A társulások kezdetén még mindenki úgy gondolta, hogy formálisan 
hozza létre az iskolatársulást, úgy, hogy minden marad a régiben – a gyerekek 
1-8. osztályig helyben maradnak – és papíron alakítják meg a társulást. Így 
megigényelhetik az ösztönző normatívát, és az ÖNHIKI feltételeknek is 
eleget tettek.
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Az egyeztetések és a jogszabályok előírásainak részletes tanulmányozása 
után rá kellett arra jönnie mindenkinek, hogy a formális társulás nem 
lehetséges.

2007. szeptember 1-től a BÖTKT keretein belül az alábbi működő 
közoktatási társulások jöttek létre, látják el közoktatási feladataikat 
intézményfenntartó társulásban:

A kistérség határain belül:
 Berettyóújfalu - Mezőpeterd
 Biharkeresztes – Ártánd – Told – Bojt - Nagykereki
 Zsáka – Vekerd
 Furta – Darvas
 Körösszegapáti – Mezősas
 Szentpéterszeg – Gáborján
 Hencida – Váncsod
 Esztár – Kismarja
 Csökmő – Újiráz

A kistérség határain átnyúló társulás alakult:
 Körösszakál - Bedő – Körösnagyharsány
 Magyarhomorog
 Derecske – Tépe9

Továbbműködési engedély alapján folytatják működésüket:
 Körösszegapáti
 Körösszakál

Külön izgalmas Bakonszeg község példája. A településen a 
2007/2008-as tanévben az 5. évfolyamon 6 fő 5. osztályos tanul.

Bár a település több szálon is tárgyalt a társulásról, végül mégsem 
állapodtak meg senkivel. Az ügyből politikai konfliktus keletkezett, 
melynek eredményeképpen a polgármester és az alpolgármester 2007 
nyarán lemondott tisztségéről. Új választásokat írtak ki 2007 októberére.

Mindezek mellett, mivel a település nem hozott létre intézményfenntartó 
társulást, nem vált jogosulttá az ÖNHIKI 4/12 részére10, s így a település 
pénzügyileg ellehetetlenült.

A létrejött társulások a gyakorlatban több vonatkozású és egyedi 
esetekbeli kérdéseket vetnek föl. Ezek a későbbiekben esettanulmányok 
keretében elemezhetőek és a gyakorlati nehézségek, vonatkozások 

9  Az egyedüli társulás, ahol a gesztor település nem a berettyóújfalui kistérségben van.
10  Ez közelítőleg 12 millió Ft. összeg
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több oldalú megvilágításokat tesznek lehetővé. Az érintett partnerek a folya-
matban való részesedésük alapján más és más aspektusból érzékelik 
a változásokat: a fenntartók szemszöge, a gyermekek és pedagógusok, 
szülők és a települések lakóinak szemszöge egyelőre kevésbé felszínre 
került területek. Azok az előnyök és hátrányok, amelyek gyakran nem 
a hangoztatott reáltényezőkként vannak jelen, hanem érzelmi okokként 
nehezebben mérhetőek és nehezebben feltárhatóak. Településpolitikai 
szempontból izgalmas kérdések szülői.
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Dr. Dávid Imre 

AZ ISKOLAVÁLTÁS PSZICHOLÓGIAI HATÁSA 
A GYERMEKEKRE

Tanulmányunkban egy olyan jelenségkör – az iskolaváltás – néhány 
pszichológiai aspektusát járjuk körül, amely az utóbbi időszak politikai-
közigazgatási változásainak következtében egyre több helyen jelentkezik 
a kis- és nagytelepüléseken élő diákok életében. Megítélésünk szerint 
ezekre az átcsoportosításokra, összevonásokra nincs még pillanatnyilag 
felkészülve lélektanilag az oktatásügy. Tudomásunk szerint az iskola 
összevonásoknak az egyén szintjén megmutatkozó hatásainak 
tanulmányozására mind ez idáig nem készült hazánkban átfogó 
vizsgálat. 

A következő néhány oldalban arra vállalkozhatunk (és vállal-
kozunk), hogy beszámoljunk néhány nemzetközi tapasztalatról, 
pszichológiai vizsgálatról, amely konkrétan, vagy áttételesen 
az iskolaváltás következtében előálló bonyolult pszichológiai 
(csoportpszichológiai, szociálpszichológiai) helyzettel kapcsolatos 
potenciális következményeket és megoldási módokat tárnak elénk. Így 
tanulmányunkban szót ejtünk az előítéletekkel (különösen kisebbségi 
etnikai csoportok esetén) való megküzdés lehetőségeiről, az előítéletek 
csökkentésének módjairól (Aronson-féle mozaik-módszer, Sherif-féle 
terepkísérlet), a saját csoport favorizálásának pszichológiai jelenségéről 
(Tajfel vizsgálatai)  az iskolaváltás miatti félelmekről, a gyermekkori 
magatartászavarokról és depresszióról, az agresszivitásról, iskolai 
zaklatásról, az iskolai intervenció lehetőségeiről. Természetesen a 
felsorolásból is kitűnik, hogy az iskolaváltás csoportos és egyéni szinten 
egyaránt számos problémát, pedagógusként kezelendő nehézséget 
vet fel. Ezek közül néhányat tudunk tanulmányunk keretei közt 
megragadni. Azokat, amelyeket a legfontosabbnak tartunk.
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1. Az iskolaváltás pszichológiai háttere a csoport szintjén

A sztereotípiák, előítéletek világa rendkívül összetett, és napjaink során 
is számtalan helyzetben felütik a fejüket. Az emberekben mindig is volt 
(van) egy törekvés, hogy teljesítményüket, energia befektetéseiket mások 
munkájával vessék össze. Folyamatosan méricskélünk, összehasonlítunk, 
megítéljük a másikat. Ebben az ítélkezésben persze az is munkál, hogy 
próbáljuk egyszerűbben látni a néha ijesztően bonyolultnak tűnő világot. 
A sztereotípiák, előítéletek néha bántóan lecsupaszított gondolkodási 
sémák, amelyek ezt az egyszerűbbé tételt szolgálják. Az iskolaváltással 
gyakran olyan új közegbe kerül a gyerek, amellyel kapcsolatosan 
annak előtte esetleg csak ilyesfajta sémái vannak. Tart az újtól, tart az 
idegentől. A legtöbbször épp azért állandósulhatnak, merevedhetnek 
be az előítéletek, mert az előítéletes gondolkodásmód kényszerpályára 
állít bennünket: nem törekszünk a másik fél, személy megismerésére. 
Viselkedésében tudattalanul is azokat a jegyeket, elemeket keressük, 
amelyek megerősítik előzetes vélekedéseinket. Az ilyen viselkedés 
csökkentésére, megszüntetésére vezette be Aronson az USA-ban egy 
szociálpszichológiai vizsgálat keretében az ún. mozaik-módszert. Mi 
is ennek a lényege? Az észak-amerikai iskolákban nagyon sok volt a 
feszültség, az agresszió a különböző etnikai, szocio-ökonómiai háttérrel 
rendelkező (fehér középosztálybeliek versus afro-amerikaiak, kínai, 
mexikói, puerto ricói stb.) bevándorlók gyerekei közt. Markáns előítéletek 
jellemezték (és persze azért jellemzik mind a mai napig) a két egymással 
szemben lévő tábort. A középosztálybeliek lenézték az angolt rendszerint 
gyengén beszélő bevándorló gyerekeket. Butának tartották őket, nem 
barátkoztak velük, nem törekedtek a megismerésükre. Aronson ezért 
azt tette tanítványaival és a vizsgálatba bevont pedagógusokkal, hogy 
„egy hajóba ültette” az érdekelt feleket. Mindezt úgy tette, hogy 5-6 fős 
kiscsoportokat hozott létre vegyesen (keverve a különböző hátterű 
gyerekeket). Híres amerikai személyek életrajzát vágta fel a létszámnak 
megfelelő mennyiségű darabra. Minden gyerek egy elemet kapott. Neki 
kellett megtanulnia az abban szereplő információkat, majd második 
lépésben ő tanította meg az anyagot a kiscsoport többi tagja számára. 
A tanulási szakaszt vizsga követte. Ily módon a fehér középosztálybeli 
gyerekek is rá voltak kényszerítve arra, hogy segítsék az angolul kevésbé 
jól beszélő társuk „tanítói” munkáját, hiszen az információkhoz csak 
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így juthattak hozzá és kaphattak jó jegyet feleletükre. Odafigyelőbbek, 
türelmesebbek lettek társukkal. Kiderült számukra, hogy a korábban 
lenézett osztálytárs nem is buta, és kölcsönösen tudják egymást segíteni 
a jobb jegy megszerzése érdekében. A közös fölérendelt cél megteremtése 
eredményeként közelebbi ismeretségek, sőt barátságok kezdtek szövődni 
a két tábor között a vizsgálat hónapjai alatt, az előítéletek az egyenrangú 
kommunikáció lehetősége következtében igen erőteljesen csökkentek. 

Hasonló témakörben vizsgálódott Sherif is az Egyesült Államokban. 
Legfőbb kérdése az volt, hogy miként lehet csökkenteni a kialakult 
előítéleteket.

Egy nyári cserkésztábort szervezett középosztálybeli iskolások 
számára, majd a táborozás kezdetén véletlenszerűen kettéosztotta őket 
(„Ördögök” és „Bulldogok”). A vizsgálat első szakaszában a két tábor 
egymással szembeni előítéletes, feszült viszonyának kialakítása volt a cél. 
Versenyhelyzeteket rendeztek, amelyek eredményét rendre manipulálták 
Sherifék. Számtalan olyan helyzetet teremtettek, amelyben az egyik 
csapat jogosulatlan előnyhöz jutott a másikkal szemben, így egyre nőtt 
a frusztráció. Ekkorra már sok volt a vita, a veszekedés a két csoport 
között, semmi barátkozás nem volt köztük. Ekkor érkezett el a vizsgálat 
második szakasza, amelyben a vizsgálat vezetői megpróbálták enyhíteni, 
megszüntetni a kialakult előítéleteket. Aronsonhoz hasonlóan ők is 
közös fölérendelt célokat tűztek ki a diákok elé, amelyek leküzdéséhez 
mindkét csoportnak együtt, szinte vállvetve kellett küzdeni. Például a 
mesterségesen tönkretett vízvezetékrendszer éjszakai rendbe tétele, 
a „véletlenül” lerobbant busz tolása egy izgalmas sporteseményre 
igyekezvén, hogy időben odaérjenek. Ezekben a „vészhelyzetekben” és 
hasonlókban az Ördögöknek és Bulldogoknak együtt kellett küzdeni. 
Persze a közös erőfeszítések eredményeként minden jóra fordult. Kezdték 
egymást elfogadni, tisztelni, a moziban már keveredve ült le együtt a két 
csapat, és lassacskán barátságok is kezdtek szövődni a két, korábban 
haragos tábor tagjai közt. 

A két vizsgálat tanulsága tehát az, hogy a közös fölérendelt cél 
megteremtése jó alkalmat teremthet egymás megismerésére, az előítéletek 
csökkentésére. Úgy gondoljuk, hogy az említett vizsgálatok tanulságain 
elgondolkodva saját iskolai környezetünkben mi is tudunk teremteni 
olyan helyzeteket, amelyekben az egymással szemben előítéletekkel 
viseltető csoportok tagjai egyenrangú kommunikációs érintkezés feltételei 
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közt ismerhetik meg egymás erényeit, pozitív vonásait. Tapasztalataink 
szerint az iskola összevonások következtében igen gyakori az a lélektani 
helyzet, amikor egymással szemben előítéletes csoportok kerülnek egy 
közösségbe, egy osztályba, egy iskolába.

Egy gondolat és egy másik vizsgálat erejéig szeretnénk visszautalni 
a bevezetőben megfogalmazott állításunkra, amely szerint az emberben 
mindig is él a vágy a társas összehasonlításra. Tajfel (szintén USA) arra volt 
kíváncsi vizsgálatában, hogy melyek a csoportok megkülönböztetésének 
minimális feltételei. Kell-e egyáltalán, hogy ismerjék egymást a különböző 
csoportokba tartozó egyének ahhoz, hogy gyökeresen máshogy 
vélekedjenek egy másik csoportba tartozó társukról? Nos, a kísérlet 
tanulsága szerint nem kell. Mi is történt pontosan Tajfel vizsgálatában? 
Középiskolás diákokat véletlenszerűen két csoportba osztott. X személy 
csupán annyit tudott, hogy van egy Z személy, aki ugyanabba a csoportba 
tartozik, és van egy másik (mondjuk P személy), aki egy másikba. 
Személyesen egyikőjüket sem ismerte, soha nem is találkozott velük, tehát 
hipotetikus személyek voltak. A kísérletvezető arra kérte, hogy egy fizetési 
mátrixon jelölje azt meg, hogy szerinte a két különböző személy hány dollárt 
kapjon a kísérletben való részvételért. Ez egy olyan mátrix volt, amelyben 
az egyik fél díjazása egyúttal kijelölte a másikét is. Többféle javadalmazás 
között lehetett választani az egészen igazságos (fele pénz ide, fele oda) 
elosztástól a valamelyik javára lényegesen kedvezőbb elosztásig. Érdekes 
módon a kísérleti személyek igen erőteljesen húztak a saját csoporttag 
irányába, (még egyszer hangsúlyozzuk, hogy soha nem találkoztak vele!) 
és így azt a táblázatelemet preferálták, amellyel maximalizálták ismeretlen 
csoporttársuk díjazását. Ez a változat a másik csoport tagjának minimális 
pénzdíjával járt együtt. 

A vizsgálat legmegdöbbentőbb eredménye tehát az, hogy a különbség-
tételhez nem is szükségeltetik a személyes ismeretség: elég, ha tudjuk, 
hogy a „másik” nem ugyanolyan cimkét visel, mint mi. Nem csoda tehát, 
ha nem könnyű feladat egy pedagógus számára új, egységes, ütőképes 
csapatot kovácsolni olyan egyénekből, akik korábban csak hallomásból, 
rosszabb esetben esetleg csupán pletykákból ismerték egymást. A legjobb, 
amit tehetünk, hogy kellő türelemmel viszonyulunk pedagógusként a 
helyzethez, és biztosítjuk a közös élményeken keresztül történő reális 
tapasztalatszerzés lehetőségét. Adjunk módot arra, hogy valós, életszerű 
helyzetben ismerjék meg egymást diákjaink, lehetőség szerint oldott, 
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játékos keretek közt próbáljuk tisztázni a félreértéseket, előítéleteket. Erre 
igen jó lehetőséget teremtenek a különféle önismereti játékok, amelyeket 
bátran alkalmazhatunk osztályfőnöki órákon, kirándulásokon, egyéb 
szabadidős programokon.

Törekednünk kell arra, hogy megismerjük az összevonások 
következtében új osztályt alkotó diákjaink korábbi osztályának 
értékrendjét, normáit, és mihamarabb alakítsunk ki közösen egy mindenki 
számára elfogadható új értékrendet.

2.  Az iskolaváltás  hatásai az egyén szintjén    

Az  iskolától (adott esetben új iskolától)való félelem hátterében a követ-
kezők állhatnak:

 Iskolai kudarcok
 Megtörtént vagy rettegett traumák
 Előfordulhat, hogy bizonyos órákra nem akar menni a gyerek
 Szorongás, depresszió az új környezet, új közösség és új 

követelmények miatt
Az új környezethez, megváltozott feltételekhez való alkalmazkodás 

minden életkorban igen nehéz dolog. Ez alól természetesen az iskoláskor 
sem kivétel. Nehéz lehet elszakadni a korábbi baráti/haveri közösségtől, 
és új kapcsolatokat teremteni. Lehet, hogy valaki megszokta korábbi 
osztályában a sztárpozíciót, amit hosszú évek „munkájával” ért el, és most 
mindent kezdhet elölről, hiszen az új osztályban esetleg ismét csupán egy 
ismeretlen arc a többiek számára. Ezt gyerekként sem könnyű feldolgozni. 
Újfent ki kell vívni azt a közösségi, szociometriai pozíciót, amelyben 
komfortosan érzi magát a gyerek.

Ugyanez a nehézség mutatkozhat meg az új tanárokhoz való 
alkalmazkodási problémákban. Új szemléletmódhoz, új követelmény-
ekhez kell igazodni, ami szintén elég jelentékeny stresszor a diákok 
számára. Ebben a helyzetben is kiemelten fontos a türelem, az elfogadó 
pozitív tanári attitüd. Különösen figyeljünk oda olyan esetekben, ha 
diákjaink körében hasfájást, fejfájást, hányingert, hasmenést, körömrágást 
tapasztalunk. Ezek nagyon gyakran a szorongás, a depresszió 
pszichoszomatikus tünetei.
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Mit tanácsol a pszichológia, hogyan viszonyuljunk a láthatóan szorongó 
diákhoz?

 A segítségre szoruló értő meghallgatása
 A panaszok komolyan vétele
 Az érzések tiszteletben tartása
 A panaszok lekicsinylésének elkerülése
 A helyzetnek megfelelő dicséret
 Sikerélmény elősegítése
 Pozitív lépések megfogalmazása

Feltehetően mindnyájan éltünk már át pedagógusként olyan helyzeteket, 
amelyekben önmagában egy őszinte, nyílt beszélgetés diákjainkkal 
sokra vezetett. Az iskolaváltás következtében valószínűleg még több 
ilyen odafordulást igényelnek majd diákjaink. Lényegesen gyakoribb 
lehet tanítványaink körében a beilleszkedési zavar, a viselkedészavar, 
(a viselkedés alkalmi jellegű, a megszokottól eltérő kedvezőtlen 
megváltozása, amely egy helyzeti reakció, fegyelmezetlenség bizonyos 
órákon), a magatartászavar (életkorból és élethelyzetekből adódó 
viselkedési követelményeknek nem tud megfelelni – pl. hiányzások, 
verekedés, csúfolódás, bohóckodás). Ezen jelenségek kezelése megfelelő 
pedagógiai-pszichológiai-módszertani szemlélettel és kellő gyakorlati 
tudással megoldható. Fontos azonban az is, hogy belássuk pedagógusi 
kompetenciánk határait: súlyosabb szorongás, depresszió esetén 
feltétlenül beszéljünk a szülőkkel, és javasoljuk szakember felkeresését 
a család számára!

Külön figyelmet kell természetesen fordítanunk az iskolai 
teljesítmény negatív irányú változásaira, a rontásokra is. Az iskola-
váltás egyik nagyon gyakori kísérő jelensége szokott ez lenni. 
Ugyanakkor szerencsére a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
a kezdeti romló teljesítmény az új feltételek és követelmények 
megismerésével fokozatosan javulni szokott a legtöbb diák körében. 
Már csak azért is lényeges erre nagy hangsúlyt fektetnünk, mert 
a diákok (remélhetően) többsége számára az iskolai eredmények 
sikerélmények forrásai, melyek révén fejlődik pozitív énképük, 
önértékelésük. Ezek hiányában épp ellenkezőleg!
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Az iskolaváltás kapcsán (is) gyakorta megfigyelhető viselkedésmód 
az agresszivitás. Mit is nevezünk jelen értelmezésünkben agresszív 
magatartási zavarnak? Ha a gyerek legalább fél éven keresztül agresszív 
magatartást tanúsít, mások ellen vagy tulajdonuk ellen agresszíven lép fel. 
Fontos a különbségtétel: szerepek, szabályok be nem tartása nem jelent 
önmagában agresszív magatartási zavart! 

Az agresszió hátterében számos tényező húzódhat meg. Ezek a követ-
kezők többnyire: az otthoni kommunikáció agresszív tartalmú, elhanyagoló, 
fizikailag bántalmazó a szülő, parancsolgató szülői magatartás, primitív 
fogalmazás, fenyegető, bizonytalan kijelentések, kritizálás, negativisztikus 
viszonyulás a gyerekhez, anyai ellenségesség a gyermek irányába, 
konzisztens határok, szabályok hiánya a nevelésben, főleg az agresszióval 
szemben. Nagyon sokszor a gyereket számos frusztráló hatás éri, amelyekre 
egy potenciálisan adható válasz az agresszív magatartás (a regresszió, 
visszaesés mellett). Sajnos a pszichológiai kutatások alapján biztonsággal 
kijelenthetjük, hogy a tévében, közvetlen személyes környezetükben látott 
agresszív aktusok mintaként szolgálnak a gyerek számára. Az iskolaváltás 
kapcsán előálló bizonytalan új helyzet önmagában is sok-sok frusztrációt 
rejt magában, amelyre reagálhatnak agresszívan a diákjaink. A terápia 
vélhetően mindannyiunk számára ismert: az agresszív magatartás hátterében 
álló oki tényezőket kell megkeresnünk, hiszen az agresszió leginkább 
valamely lelki jelenség, történés tünete, lereagálási módja. Szeretetteljes 
odafordulással, sikerélmények biztosításával, a bizonytalanságból eredő 
feszültség csökkentésével többnyire jól orvosolható iskolai keretek közt is. 
Természetesen vannak súlyosabb esetek is, amelyek kezelésében 
ismételten a szülők és szakemberek bevonását javasoljuk.

Sajnos a médiából egyre többször hallunk olyan eseteket, amikor 
kisdiák diáktársai zaklatásának esik áldozatul. A diákot zaklatás vagy 
elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív 
cselekedeteknek teszi ki egy vagy több diák. Ehhez három feltétel egyidejű 
megléte szükséges: 

 agresszív viselkedés vagy sérelem okozása szándékosan
 ismétlődően, hosszú időn át történik a dolog
 hatalmi egyensúly hiánya jellemzi a szituációt
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A zaklatás tipikus áldozatait rendszerint két nagyobb csoportra szokás 
bontani:

A passzív vagy meghunyászkodó áldozatra a következők jellemzők:

 szorongók, kevésbé érzik magukat biztonságban
 gyakran elővigyázatosak, érzékenyek és csendesek
 támadás hatására sírás, visszahúzódás jellemzi viselkedésüket
 önbecsülésük alacsony
 magányosak, viselkedésük nem agresszív

A második csoportba az ún. provokatív áldozatok tartoznak:

 szorongásos és agresszív viselkedésminták jellemzik
 koncentrációs zavarok, viselkedésük irritálhatja környezetüket, 

feszültséget keltenek
 némelyikük hiperaktív, provokálják társaikat, negatívan 

viszonyulnak hozzájuk

Nézzük meg most azt, hogy mi jellemzi a tipikus zaklatót!

 kortársak ellen irányuló agresszív viselkedés
 gyakran a felnőttekkel szemben is agresszíven viselkednek
 impulzivitás, erős késztetés az uralkodásra, kevés együttérzés
 alacsony szorongásszint
 biztonságérzet hiánya nem figyelhető meg
 népszerűségük átlagos vagy átlag feletti
 vágynak a hatalomra
 ellenséges érzelem a környezetük iránt

A probléma iskolai kezelésére a szakirodalom a következőket 
javasolja: fokozott pedagógusi ellenőrzés a szünetekben, vonzó 
játszóhelyek megteremtése, rendszeres szülő-pedagógus találkozók, 
pedagóguscsoportok tevékenysége az iskolai klíma javítása érdekében, 
szülői vita- és beszélgető csoportok. Az osztályközösség szintjén alakítsunk 
ki közösen szabályokat a kegyetlenkedés ellen, alkalmazzuk a kooperatív 
tanulás módszerét, legyenek közös szülő-tanár-diák találkozók, kellemes 
közös tevékenységek, éljünk a drámajátékok és a szépirodalom sokoldalúan 
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fejlesztő eszközével, lehetőségeivel. Az egyén szintjén tartsunk komoly 
beszélgetést a támadókkal és áldozatokkal, az érintett gyerekek szüleivel, 
szükség esetén adjunk tanácsokat a szülőknek, szervezzünk vitacsoportot 
a támadók és áldozatok szülei között.

Tisztában vagyunk azzal természetesen pszichológusként, hogy a 
pedagógusok számára milyen nehéz helyzetet jelent sokszor a napi 
egzisztenciális hányatottság, a szakmai-emberi és erkölcsi elismerés 
hiányában naponta küzdeni az új meg új problémákkal. Ezek egyike a 
tanulmányunkban néhány szempont mentén bemutatott iskolaváltási 
problémakör. Ugyanakkor hisszük azt, hogy a sok csatát megért 
pedagógus társadalom ezekkel a nehézségekkel is meg fog tudni küzdeni, 
ha becsületes munkájuk alapja továbbra is a gyermekszeretet marad. 
Ehhez minden pedagógus kollégának kitartást, jövőépítő erőt és sok-sok 
sikerélményt kívánunk!
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Balogh Gyula 

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS 
ROMA TANULÓK INTEGRÁCIÓS NEVELÉSÉNEK 
JOGI HÁTTERE, TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK

1. Bevezető. Az integráció társadalmi és pedagógiai 
megközelítése.

            
A  hátrányos helyzet és a társadalmi leszakadás elsősorban nem oktatási-

nevelési probléma. A gazdasági válságtünetek felerősödése azonban 
nyilvánvalóvá tette, hogy a társadalmi kirekesztettség elleni fellépésnek az 
oktatás az egyik legfontosabb terepe:  a nem megfelelően méltányos  oktatás 
már az indulásnál megalapozza az egyenlőtlenségeket, illetőleg képtelen 
ellensúlyozni a tanulók szocio-kulturális  helyzetéből eredő hátrányokat. 
A hátrányos helyzetű gyermekek nevelését segítő kezdeményezéseknek 
ezért nemcsak az esélykülönbségek csökkentését, hanem a politikai-
közéleti kultúra fejlesztését, az előítélet-mentes, befogadó, és szolidáris 
társadalom kialakítását is célul kell, hogy tűzzék. A gyermekek között 
nem szelektáló, gyermekközpontú,  korszerű, differenciált pedagógiai  
formákat alkalmazó iskola teremthet esélyt a társadalmi integráció 
eléréséhez. 

Az oktatási integráció  a minden egyes tanuló számára hatékony 
intézmény komplex filozófiája. Olyan új iskolakultúra megteremtését 
irányozza elő, amely  megváltozott tanári személyiséget és új pedagógusi 
szerepet követel meg. Másfajta kommunikációt kíván meg a diákokkal, 
szülőkkel, iskolahasználókkal; nyitottság szükségeltetik a folyamatos 
továbbképzésre, a saját pedagógiai tevékenység állandó analízisére. 

Pedagógiai oldalról az integráció jelentése: minden tanuló 
megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, egymással kooperálva, a 
mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális 
értékeihez alkalmazkodva, individuális adottságainak megfelelő 
fejlesztésben részesüljön.
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2. Helyzetelemzés

2.1. Hátrányos helyzetű és roma tanulók a magyar közoktatásban

A hátrányos helyzetű tanulók, és  különösen a romák oktatási helyze-
téről a legújabb kutatásokat alapul véve az alábbiak állapíthatóak meg:

 A tanulók iskolai továbbhaladását és sikerességét erőteljesen 
befolyásolja, hogy milyen mértékben és módon jutnak hozzá az 
információhoz és a tudáshoz. A tudásközvetítésben nemcsak az 
iskola, hanem a család, a média és a kortárscsoportok is nagy 
szerepet játszanak (Cs. Czachesz Erzsébet – Radó Péter: 
Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények,2003.) 

 A szegénység társadalmi-gazdasági meghatározói között jelentős 
kockázati tényező a családfő életkora, iskolai végzettsége és 
lakókörülményei mellett az etnikai hovatartozása (Gábos A. és 
Szívós P. : A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok 
helyzete. IN.: Társadalmi Riport, 2002.). A cigány háztartások több 
mint negyedében nincs kereső a családban, sőt, a háztartások 
ötödét csak eltartottak alkotják.

 Az elmúlt évtizedek szociológiai kutatásainak eredményei azt 
mutatják, hogy a magyar társadalom erősen rétegzett, a családoknak 
a társadalomban elfoglalt helye hatással van a gyermekek 
iskolai sikerességére és ez által a táradalomban később elfoglalt 
pozícióikra.

 A 2000-es cigányvizsgálatba bevont 192 iskolában, ahol a cigány 
gyermekek aránya átlagosan 40 százalék volt, 157 olyan osztály 
működött, amelyben nem volt egyetlen cigány tanuló sem, és 311 
olyan, ahová csak cigány gyermekek jártak (Havas–Kemény–
Liskó: Cigány gyerekek az általános iskolában, 2001). Kialakultak 
teljesen homogén, cigány tanulókból álló, szegregált iskolák, ahol 
kb. 9000 cigány gyermek tanul.

 A jogi szigorítás ellenére az általános iskolás cigány gyermekek 
közel 20%-a (2003.) jár gyógypedagógiai intézménybe, osztályba ( 
nem romák esetében az arány 2%).

 Az eltérő tantervű iskolákba (osztályokba) kerülő gyerekek 36,8%-
a nem járt óvodába. Az általános tantervű iskolákba járóknál ez az 
arány 4,9%.
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 A PISA-vizsgálatban részt vett országok közül Magyarországon hat 
a legerősebben a család kulturális háttere (a szülők iskolai 
végzettsége, a családi könyvtár) a diák teljesítményére. A tanulók 
tanulmányi teljesítménye közötti különbségeket Magyarországon 
határozta meg a legkiugróbb mértékben az adott iskola társadalmi 
összetétele, vagyis a család háttérhatása az iskolák homogén 
összetétele folytán nálunk még fel is erősödik.

 A nem személyre szabott fejlesztések és a szelektív oktatási 
eljárások következtében nagyobb egyenlőtlenséggel lépnek ki 
a gyerekek az iskolából a nyolcadik osztály után, mint amilyenekkel 
beléptek. Ebből következik, hogy az alacsony presztízsű szakmát 
adó iskolák a hátrányos helyzetű rétegek gyermekeinek gyűjtő-
helyeivé válnak, és köztük igen nagy számban találunk romákat.

 A fenti válságjelenségek egyértelműen alátámasztják a komplex 
hátránykompenzáló és integrációs programok szükségszerűségét, 
fontosságát.

3.  A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének jogi 
háttere, szabályozása, változások

 A 2007/2008-as tanévtől kiegészítő normatíva helyett támogatás 
formájában juthatnak hozzá a forráshoz az intézmények. A 
támogatás igénylésének rendjét a 12/2007 (III.14) OKM-rendelet 
szabályozza. 

 A képesség-kibontakoztató felkészítés után járó támogatást a 
középiskolák is igényelhetik.

 Óvodák egyszeri támogatásra jogosultak, amennyiben 2007 
szeptemberében az óvoda körzetében élő, három éves halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek legalább hetven százaléka 
vesz részt óvodai nevelésben, továbbá az óvodában a HHH 
gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot.

 A támogatás összege képesség-kibontakoztató felkészítés esetében 
legfeljebb 20 500 Ft/fő, integrációs felkészítés esetében legfeljebb 
61 500 Ft/fő. Óvoda esetében a támogatás legmagasabb összege 
intézményenként 2,7 millió Ft.

 Módosult az IPR – „pedagógiai rendszer” helyett program 
formában jelenik meg (Az IPR kifejezést ennek ellenére továbbra is 
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használni fogjuk, mert az IPR rövidítés elterjedt és meghonosodott 
a szakma körében. Kikerül az IPR-ből a „Két éves bevezetési 
ütemterv”, helyette integrációs programot kell készíteni, amelyhez 
az Intézményi önértékelés táblázatait jól lehet használni. 

 A HHH tanulók számának megállapításánál figyelembe kell venni 
a sajátos nevelési igényű HHH tanulók létszámát is. A sajátos 
nevelési igényű tanulók után másfajta támogatás igényelhető, 
mint a HHH tanulók után, ez azonban nem érinti azt a tényt, hogy 
a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges arányok 
kiszámításakor a sajátos nevelési igényű tanulókat is figyelembe 
kell venni, amennyiben ők egyben HHH-nak minősülnek.

 Szintén pontosításra került a párhuzamos osztályok közötti HHH 
arány eltérésének meghatározása: a HHH arányok eltérése bármely 
két osztály között maximum 25% lehet.

 Ha az intézmény tagiskolával rendelkezik, a HHH tanulók 
arányát valamennyi feladat-ellátási helyen figyelembe kell venni. 
Amennyiben bármelyik feladat-ellátási helyen összevont osztály 
működik, az összevont osztály HHH arányszámát az összevonásnak 
megfelelő évfolyamok HHH tanulói arányszámának átlagával kell 
összehasonlítani 

 Megszűnik a felmenő rendszer (a 11/1994 MKM rendelet 
54§ (7)-(9) pontja hatályát veszti), az integrációs felkészítést az 
összes évfolyamon, egyszerre lehet és kell indítani. 

 A képességkibontakoztató támogatás igénylésekor általános 
iskola esetén a párhuzamos osztályok közötti HHH arányt is 
vizsgálni kell, olyan módon, mint az integrációs szabályoknál.

 A támogatást helyi önkormányzatok – beleértve a többcélú 
kistérségi társulásokat –, a központi költségvetési szervként működő 
felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem 
állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik. 

 A támogatás általános iskola, középiskola és szakiskola estében 
meghatározott emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, 
célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, 
eszközbeszerzésre, szakmai szolgáltatás igénybevételére fordítható, 
a mellékletben meghatározott mértékben. Óvoda esetében a 
támogatás fejlesztő eszközök beszerzésére, a szociális helyzetből 
fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységekre, a célcsoport 
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óvodai beíratását és a hiányzás minimalizálását elősegítő, valamint 
az óvoda-iskola átmenet támogatásával összefüggő emberi 
erőforrások egyszeri kiadásaira használható fel. 

 A támogatás igénylése az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóság (OKM Támogatáskezelő) honlapján 
található az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül, 
megadott formanyomtatványok kitöltésével történik. A kitöltött és 
kinyomtatott igénylőlapokat postai úton is meg kell küldeni.



– Előadásvázlatok –
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Farkasné Szabó Ildikó

KOPPÁNYVÖLGYE-KISTÉRSÉG 
OKTATÁSSZERVEZÉSNEK GYAKORLATA

A Koppányvölgye-kistérség a BÖTKT-tól távol eső ország-

részben található. Működésük során kiemelkedő eredményeket 

értek el, ezért a konferencia szervezői úgy gondolták, meghívják 

az ottani munkaszervezet vezetőjét, hogy bemutassa, hogyan 

lehet az átszervezéseket „levezényelni” – „jól csinálni”, hogyan lehet 

a hátrányokból előnyöket kovácsolni, és összefogással javítani 

az eredményeket. Munkájuk országosan elismert, kiemelkedő és 

példaértékű. A BÖTKT-t alkotó települések más elhelyezkedésűek, 

más adottságúak, és mások a hagyományaik. Azonban bizonyos, 

hogy a kitekintés hasznos.

         

            – a szerkesztő – 
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Koppány-völgye kistérség

• Területe: 480 
km²

• Lakosságszáma: 
16 311 fő

• Települések 
száma: 25,
ebből egy város



36

+ZicsNágocs

+++Somogyegres Bedegkér

+++Somogydöröcske

+++Somogyacsa, Kára

+++Miklósi, SzorosadTörökkoppány

+++Fiad, BonnyaKisbárapáti

++Somogymeggyes

++Kapoly

++Kánya

+++++Lulla, Torvaj, Zala,
Sérsekszőlős

Tab

Alapfokú
művészetoktatás:

Nevelési 
tanácsadás:

5-8. 
alapfokú
oktatás:

1-4. 
alapfokú
oktatás:

Óvodai ellátás:

Nem kötelező közoktatási feladat:Kötelező alapfeladat:Feladatellátási
megállapodással kapcsolódó

település:

Székhely település:

++Zics

+++Andocs

++Kánya

+++Tengőd

+++Bábonymegyer

++Kapoly

++Somogymeggyes

++++Karád

Alapfokú
művészetoktatás:

Nevelési 
tanácsadás:

5-8. 
alapfokú
oktatás:

1-4. 
alapfokú
oktatás:

Óvodai ellátás:

Nem kötelező közoktatási feladat:Kötelező alapfeladat:Feladat-ellátási 
megállapodással kapcsolódó

település:

Székhely település:

Várható gyermeklétszámok 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

 03/04  04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  09/10

Óvodás
Iskolás
Összesen



37

199191119122113

csoportintézménycsoportintézménycsoportintézménycsoportintézmény

2006/07.2005/06.2004/05.2003/04.

687671079128413

osztályintézményosztályintézményosztályintézményosztályintézmény

2006/07.2005/06.2004/05.2003/04.

595

osztályintézmény

2007/08.

207

csoportintézmény

2007/08.

A közoktatási közszolgáltatás térségi 
megszervezésének kiinduló helyzete:

• a közoktatás válságtüneteket halmozott fel,

• a normatív finanszírozás az előzőeket
felerősítette,

• fokozódott az oktatás minőségével
kapcsolatos elégedetlenség,

• jellemző a szakmai bezártság,

• a rendszert kiszolgáló épületek, infrastruktúra,
eszközállomány romlása.

• növekvő
különbségek

• egyéni életutak 
fejlődésének hátránya

hátrányos helyzet 
generálása, életesélyek 

leszűkülése

• az alapító okiratok szerinti szakmai jogállás
tisztázatlan,

• törvénytelen működés, működtetés,

• szakszolgálati feladatellátás – csak nevelési
tanácsadás, nem teljes lefedettség, 

• kritikusan kevés nyelvtanár,

• kis óraszámú tantárgyak szakos ellátottsága rossz,

• alacsony gazdasági hatékonyság.

A helyzetelemzésből következő megállapítások:
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A közoktatási feladat-ellátás minőségét negatívan 
befolyásoló tényezők:
• negatív demográfiai tendenciák

• szakemberhiány (közoktatás-irányítási
idegen nyelvi, informatikai, szakszolgálati,
művészeti)

•költségvetési forráshiány

•innovatív szemlélet és innovatív
műhelyek hiánya

túlméretezett intézményi kapacitás,

közoktatás-szolgáltatási választék
hiánya, inadekvátsága (pl.: 

szakszolgálati feladat-ellátási hálózat 
kiépítetlensége, a szakmai szolgáltatás igény 
szerinti ellátásának hiánya, a művészeti 
nevelés lehetőségeinek korlátozottsága),

szekértők igénybevételének hiánya,

a kistérség intézményrendszere 
tárgyi feltételeinek folyamatos 
romlása, a visszapótlás 
akadályoztatottsága,

az informatika és az idegennyelv-
oktatás korszerű feltételeinek 
hiánya,

A kistérségi közoktatási koncepció kialakításának 
kiinduló elemei:

• a kihasználtsági mutatók javítása szükséges,

• sportlétesítmények fejlesztése, létrehozása szükséges,

• fajlagos költségek csökkentése szükséges,

• az erőforrások feladat-arányos megteremtése fontos.

• a jelenleg rendelkezésre álló épület a feladat-
ellátáshoz
elegendő,

• mobilizálható szakmai munkaerő, természetes 
leépítés
lehetősége.

Összevont évfolyamokkal működő iskolákat 
önállóan fenntartó önkormányzatok közép 
távú feladatai:

tanulók perspektívái, 
érdekei

tanulási-tanítási folyamat 
szakmai oldala

átgondolás mérlegelés

a helyi közszolgáltatást 
racionalizálni szükséges

Reális célok
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A kistérségi együttműködés konszenzuson alapuló, 
az intézkedési tervben elfogadott irányelvei:

• egy térségben, de nem egy központban
gondolkodni,

• az integrációnak ne legyenek vesztesei,

• szabad társulási lehetőség – a közoktatási
törvény által meghatározott teljes körű feladat
ellátásra nyitott társulási forma,

• óvodától 4. évfolyamig helyben
történő feladat-ellátás.

Folyamatosan követendő alapértékek

• a hatékonyság növelése,
• szakszerűség, törvényesség fokozása,
• az ellátás színvonalának emelése,
• többletforrások, támogatások rendszerbe emelése, arra fogadóképes,

az ésszerű felhasználásra alkalmas intézményhálózat kialakítása a
települések lehető legnagyobb szuverenitásának megtartása mellett,

• minden tanuló (gyermek) számára minőségi szolgáltatás nyújtása,
• az intézmények közötti egyenlőtlenségek mérséklése,
• a közoktatás-szolgáltatás színvonalának javítása,
• a települési önkormányzatok kötelező közoktatási feladat-ellátásra

fordított költségeinek csökkentése,
• az óvodák és az alsó tagozat helyben, az adott településen (akár

évfolyam-összevonás alkalmazásával is) történő megtartása.

A kistérségi közoktatás-fejlesztés és feladatellátás 
szempontjából megvalósítandó fenntartói feladatok:

• stratégiai tervezés, fejlesztési irányok meghatározása,

/ racionális szervezetfejlesztés /

• érvényes önkormányzati közoktatási tervezési dokumentumok
szinkronjának megteremtése, hiányzók pótlása, elkészítése,
korrekciója 

• hatékony információs rendszer működtetése,

• kistérségi és egyben helyi szintű intézmény- működtetési,
ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozása,

• szabályozott ágazatközi kapcsolatrendszer működtetése,

• tulajdonosi és irányítási kompetenciák törvényes gyakorlása.
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Az együttműködés további, fenntartható céljai:

•a szakmai munka hatékonyságának növelése
pedagógus-kompetenciák fejlesztése,
intézményközi műhelymunka,
szakmai hiányosságok megszüntetése.

a kapacitás-kihasználás növelése,
a személyi és anyagi erőforrások koncentrálása.

•fajlagos költségek csökkentése

•a feltételrendszer kiegyenlítése
esélynövelés, hátránycsökkentés.

•a fenntartói irányítás szakszerűségének megteremtése
törvényes működés, működtetés.

•az egyes intézményi szintek közötti kapcsolat megerősítése
az átmenet megkönnyítése.

Folyamatosan ellátásra kerülő feladatok:

• időleges munkacsoportok felállítása,

• operatív terv készítése a térségi feladat-ellátás
racionalizálására:

• mikrocentrumok ki-, átalakítása,
• térségi munkaerő-térkép készítése,

• mikrocentrumok programjainak, közoktatási kínálatának
összehangolása,

• a társulás dokumentációjának (el)készítése, legitimmé tétele,

• költségvetések tervezése, végrehajtása,

• fenntartói irányítás megszervezése, apparátusának
létrehozása,

• éves programok és feladattervek elkészítése,

• pályázatok, projektek készítése.

Az elvárható eredményességet negatívan 
befolyásoló tényezők

A társult önkormányzatok a közszolgáltatások összefogással történő
ellátása területén még mindig küzdenek a párhuzamos szervezés 
problémájával, a koordináció hiányával, a közös feladatellátás helyi 
társadalom-politikai megítélésével, a települési autonómia elvesztésétől 
való félelemmel.

Dezintegráló tényezőként szerepel a helyi igények csorbulásának, a 
szolgáltatás mértékéhez viszonyított aránytalanul magas költségek 
megfizetésének, a szolgáltatások alacsonyabb színvonalának 
előrevetítése, az egyes települések integrációra vonatkozó döntéseinek 
többszöri megváltoztatása.
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A közoktatási közszolgáltatás rendszere

Az ellátás szakmai területei:
• 25 önkormányzat óvodai ellátásának és alapoktatásának koordinációja,
• szakmai szolgáltatás megszervezése valamennyi közoktatási intézmény számára,
• szakszolgálati feladatok ellátása a megállapodásban vállalt formában és területeken.

A Közoktatás-szolgáltatás szervezeti keretei
Alapfeladatok koordinációja

Humán Biz.

Pénzügyi Biz.

Társulási Tanács

(legfőbb döntéshozó szerv)

Munkaszervezet

(önálló költségvetési szerv)

intézmények
települési 
önkormányzatok
mikrocentrumok

Az integrációt segítő tényezők:

•az együttműködés szükségességének felismerése,

•több éves múltra visszatekintő, hagyományokra épülő intézményfenntartó
társulások működése,

•a kistérség közoktatási helyzetének tényfeltárása,

•támogató pályázatok eredményessége,

•nyitottság, probléma-felismerés, érdekütköztetés a megfelelő szintű és
részvételi körű fórumokon.

•a többcélú kistérségi társulás hivatalos bejegyzése, céljainak, feladatainak
megállapodásban történő rögzítése,

értelem szerintműködtetődiszpécseri szolgálat felállítása9. rendelkezésre álló kisbuszok 
menetrendjének megalkotása

tárgyév augusztuspolgármesterek,
intézményvezető,
tagintézményvezetők

8. Érintettek
tájékoztatása

tárgyév augusztuspolgármester, intézményvezetőfenntartói döntés (SZMSZ, 
HNP,HPP, MIP)

7. intézményi
alapdokumentumok elkészítése

tárgyév augusztustársulási tanácsfenntartói döntés6. intézményvezető
kinevezése

tárgyév július-augusztustársulási tanács elnöke
(vagy a gesztor
önkormányzat polgármestere)

fenntartói döntés5. intézményvezetői
pályázat kiírása,
lebonyolítása

tárgyév júliuspolgármesterek, jegyzőkfenntartói döntések
alapító okirat
(bejelentési kötelezettségek: OM, 
KIR, MÁK)

4. intézményalapítás

tárgyév júniuspolgármesterek, jegyzőkfenntartói döntések
(jelentési kötelezettségek)

3. intézmény-megszüntetések

tárgyév május-júniuspolgármesterek, jegyzőkfenntartói döntések
(társulási megállapodás)

2. Társulás létrehozása

tárgyév májuspolgármesterek, jegyzők, 
intézményvezetők

szakértő, szülők,
nevelőtestületek,
megyei önkormányzat

1. véleményeztetés

Határidő:Felelős:Eszköz, módszer:Feladat:

Az integrációs folyamatok operatív programja
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Elért eredmények

Az intézmények működtetésének törvényessége az új intézmény-
alapításokkal javult.

Szakmai:
• felső tagozaton megszűnt az összevont osztályok száma,

• nőtt a szakosellátottság szintje a felső tagozaton tanító kevesebb pedagógushoz
viszonyítva magasabb a szaktanárok száma, 

• a pedagóguslétszám csökkenése ellenére az egy osztályra jutó 1,7 fő pedagóguslétszám
2,5 főre nőtt,

• az óvodai ellátás és az alsó tagozatos nevelés-oktatás helyben történő ellátása
megmaradt,

• a tagintézmények kialakulásával a pedagógiai programok horizontális és vertikális
harmonizációja megtörtént,

• a kistérség egészére szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátására a
szakmai és törvényes működési feltételek lehetővé váltak, részben a szükségleteknek
megfelelően történik a szolgáltatás.

Gazdasági:

• a csökkenő gyermeklétszám                  növekvő átlagos osztálylétszám,

• az intézményfenntartók száma csökkent                kapacitáskihasználtság nőtt,

• 4 hónap alatt a rendszer egészében 20 millió Ft-tal mérséklődött a működési
kiadások összege,

• 10%-kal (233 e Ft-ról 208-e Ft-ra) csökkent az egy tanulóra jutó
egységköltség,

• 145 millió Ft többletforrás felhalmozási, beruházási kiadásokra.

Gazdasági mutatók összegzése a 
közoktatás-ellátás szintjeinek megfelelően

Óvodák:
• az óvodai kapacitások megfelelnek az óvodai ellátási igényeknek,
• a szakmai érvek prioritása révén a felesleges kapacitás nem vonható el,
• a működési kiadásokban nem tárhatók fel tartalékok,
• az integrációnak a vezetői pótlékok mérséklődésén túl gazdasági előnyei nem

mutathatók ki,
• az átlagos értékek (átlaglétszám, átlagos működési költség, fajlagos mutatók)

kedvezőbbé váltak.
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Következtetések 

A jogszabályban is deklarált támogatás kiemelt fontosságú,
„létkérdés”

a személyi-tárgyi feltételek biztosítása miatt. Erre azonban a 
kistelepülések többsége önerőből nem képes. 

• Összességében az óvodai integrációnak kevés mozgástere van, 
mert a gazdaságossági szempontok érvényesítése, a modell-
kísérlet egyik alapvető „sarokpontját”, hiúsítaná meg, amely 
szerint: „az óvoda és az alsó tagozat maradjon helyben, az 
adott településen”.

Nincs elegendNincs elegendőő helyi forrhelyi forráás az s az óóvodvodáák elk előőíírráás szerinti s szerinti 
mműűkköödtetdtetéésséére.re.

A kistelepA kistelepüülléési si óóvodvodáák a legracionk a legracionáálisabb szervezlisabb szervezéés mellett sem s mellett sem 
kkéépesek optimpesek optimáális llis léétsztszáámmal mmmal műűkköödni.dni.

Általános iskolák, alsó tagozat:

• a csökkenő gyermeklétszám                     az átlagos osztálylétszám nőtt,

• racionalizálás                                            1 tanulóra jutó működési kiadások
3%-kal növekedtek,

az önkormányzati saját forrás aránya
változatlan

•a szakmai létszám 73%-ról 77%-ra emelkedett,
• az egy osztályra jutó pedagóguslétszám 1,7 főről 2,5 főre nőtt,
• az alsó tagozatos osztályok száma 33-ról, 28-ra csökkent,
• 5 iskola tagintézménnyé vált.
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KOPPÁNYVÖLGYE KISTÉRSÉG - ALSÓ TAGOZAT
 Egy tanulóra jutó önkormányzati saját forrás 

Egy tanulóra jutó önkormányzati saját forrás (e Ft/fő)

Következtetések 

• A hatékonyságnövelő intézkedések ellenére a külső források 
rendre csak a működési kiadások 55-60%-át finanszírozták.

• Nagyobb településeken a normatíva hozzávetőleg a működési 
kiadások 70-75%-át fedezi.

• megállapítható, hogy a kistérségek külső források, kormányzati 
támogatás nélkül nem képesek a városi hatékonysági mutatók 
elérésére.
Az integráció igen fontos a szakmai hatékonyság, az ellátás 
színvonalának emelése érdekében, de nem valósítható meg a szűkös 
helyi forrásokat kiegészítő központi támogatások nélkül.
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Általános iskola, felső tagozat:

•20%-os tanulólétszám csökkenés               200 férőhely megszüntetése,
16 fő/osztály            20 fő/osztály,

•hatékony szervezeti formák                    az erőforrások koncentrálása              20 millió
Ft/fél év kiadáscsökkenés,

•az osztályok száma 40-ról 28-ra csökkent,  a pedagóguslétszám 67-ről 51,6-re

szakszolgálati feladatok ellátására létszámkeret-bővítés történt,

• az egy osztályra jutó pedagógusok száma 1,7-ről 2,2 főre emelkedett,

• az egy osztályra jutó kiadások emelkedtek (a rendszerből jelentős forráskivonás nem történt)
a személyi-tárgyi feltételrendszer javult,

• a megtakarítás a mikrocentrumok valamennyi önkormányzatát érinti,

•az egységköltségek csökkenése 40%.
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KOPPÁNYVÖLGYE KISTÉRSÉG - FELSŐ TAGOZAT 
Egy tanulóra jutó önkormányzati saját forrás 

Egy tanulóra jutó önkormányzati saját forrás (e Ft/fő)

Következtetések

• A pedagóguslétszám-csökkenés a struktúra kedvező változása mellett ment 
végbe.

• Létszámbővítés történt két nagyobb intézményben. 

• Az oktatás tárgyi- infrastrukturális szakmai feltételei javultak

A hatA hatéékonyskonysáág mind szakmai, mind gazdasg mind szakmai, mind gazdasáági szempontbgi szempontbóól egyl egyéértelmrtelműű
nnöövekedvekedéést mutat.st mutat.

•• szakosellszakoselláátottstottsáág,g,
•• egy osztegy osztáályra jutlyra jutóó pedagpedagóógus lgus léétsztszáám.m.

•• szemszeméélyi kiadlyi kiadáások.sok.

Összegzés

A Kistérségben ellátatlan közoktatási alapfeladat nincs.

Érdemben javult a közoktatási szolgáltatások minősége:

nőtt a szakos ellátottság szintje,

javultak a szolgáltatás tárgyi feltételei,

nőtt az egy osztályra jutó pedagógusok száma,

1-4. évfolyamon csökkent, 5-8. évfolyamon megszűnt az

összevont osztályok száma,

teljes körűvé vált a szakszolgálati ellátás 2 területen,

teljes körűen biztosított a szakmai szolgáltatás.

Javult a működés jogi feltételrendszere.
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145 millió Ft többletforrás 

Felhalmozási, fejlesztési beruházások

új létesítmények, 
épületrekonstrukciók

+
valamennyi intézmény megfelel a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
eszköz-felszerelés jegyzékében 

foglaltaknak

Működési kiadások

44 millió Ft többletforrás helyi önkormányzatok terheinek 
13%-kal történő csökkentése

Az elmúlt 15 évben a térségben közoktatásra ilyen jelentős forrás fejlesztésekre 
nem állt rendelkezésekre.

Közvetett eredmények:

nőtt az együttműködési készség (nem csupán a közoktatás-szolgáltatási
területen),

fejlődött a települések közötti kommunikáció a havi rendszerességgel
megtartott társulási tanács ülések folyamatában,

a problémalátás, -megoldás komplexitása kiteljesedett,

hatás a térség területfejlesztésére
integrált programok, stratégiai tervek

Megoldásra váró feladatok:

• szakosellátottság további növelése,

• további ésszerű integrációval az évfolyam-összevonások megszűntetése,
illetve számának csökkentése,

• utazó gyógypedagógiai hálózat kialakítása, szakszolgálati feladat-ellátás
bővítése,

• szervezetépítés (feladat-arányos foglalkoztatás megvalósítása az irányítás,
koordináció területén),

• eredményindikátorok meghatározása,

• az intézkedési terv felülvizsgálatával a tervek megvalósításának értékelése.
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A rendszer működését befolyásoló tényezők

Segítő
Belső:

• felhalmozott tapasztalat,
• polgármesterek

konszenzuskészsége,
• egymásrautaltság.

Külső:
kapcsolatépítés lehetősége,
társ vagy kapcsolódó
szervezetek nyitottsága,
képzési programkínálat, 
lehetőség,
partnerek támogató, segítő
munkája (jegyzők, gazdasági
vezetők, intézmény vezetők).

Akadályozó
Belső:

• passzivitás,
• meghatározott szinteken és

szervezetekben túlterheltség,
• a feladatokhoz viszonyítva

aránytalan foglalkoztatás, kulcs
szakemberek hiánya,

•helyi források bevonhatóságának
minimális szintje.

Külső:
jogszabályi háttér
(jogharmonizáció hiánya,
jogszabályok korszerűtlensége,
elavultsága, gyakorlat idegensége),
országos és helyi választások ténye.

Amire nagyon oda kell figyelni!

Pontos helyzetfelmérés 

Egyeztetés

Türelem

Önkéntesség

A gyermekek érdeke

Valamennyi érintett + SZAKEMBER

Folyamatos, rendszeres

Feldolgozás, elfogadtatás, azonosulás

Belátáson alapuló döntés

életesélyek

Humánus átszervezés,

amennyiben lehetséges

INFORMÁCIÓ:

F. Szabó Ildikó

cím: 8660 Tab, Kossuth L. u. 51.

e-mail: iroda@kvtktm.t-online.hu

telefon: 06/84/525-019

iroda telefon/fax: 06/84/525-018

mobil: 06/30/633-3224

web: www.koppanyvolgyeterseg.hu
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Dr. Kalicz Éva

AZ ÁTSZERVEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAJOGI 
SZABÁLYOZÁS

 Az előadás a 2007. január 1-től aktuális, az 

intézményátszervezésekhez kapcsolódó jogszabályokról szólt. 

Mivel az iskolavezetők jogi végzettséggel nem rendelkeznek, 

ezért az átszervezésekből adódó feszültségek mellett az egyik 

legnagyobb nehézséget számukra a helyes jogi lépések jelentik. 

Ezért a jogszabály ismertetésen túl egyéni kérdéseket is lehetett 

a konfrencia alkalmával feltenni az előadónak. Ezzel többen is 

éltek. Mivel 2007. szeptember 1-től új jogi szabályozás lépett életbe, 

melyet 2008. január 1-től továbbiak követnek majd, a kistérség 

tervei szerint a kistérség pedagógusai számára ingyenes képzés 

keretében ezen változások ismertetésére  kerül sor.

    – a szerkesztő –
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Az 
átszervezéshez 

kapcsolódó
munkajogi 

szabályozás

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

30. § (1)                                              FELMENTÉS

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a 
közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az 

önkormányzati képviselőtestület munkáltatót érintő döntése, különösen 
a feladatok változásából adódó átszervezés vagy a költségvetési 
támogatás csökkentése következtében a közalkalmazott további 

foglalkoztatására nincs lehetőség;

c) a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával történő
megbízás visszavonását, határozott időre szóló megbízás esetén a 

határozott idő leteltét követően a közalkalmazott eredeti vagy más 
munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség;

2007. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN KÖZÖLT FELMENTÉSEK 
ESETÉBEN A KÖZALKALMAZOTT KÖTELEZETTSÉGEIT 

ÉRINTŐEN A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁS 

2006. december 31-éig közölt felmentéseket megelőzően a 
munkáltatónak meg kellett vizsgálnia, hogy nála vagy az irányítása, 
felügyelete alatt álló szervezetben a leépítéssel érintett 
közalkalmazott esetében a közalkalmazott képzettségének megfelelő
másik betöltetlen munkakör (részmunka-idős munkakör) 
rendelkezésre állt-e, ahová a közalkalmazottat át lehetett helyezni. 
Amennyiben a munkáltató rendelkezett másik betöltetlen 
munkakörrel, akkor azt fel kellett ajánlania a leépítéssel érintett 
közalkalmazottnak. 

A 2007. január 1-jétől közölt felmentések esetében a 
munkáltatónak az előzőekben említett munkakör felajánlási 

kötelezettsége megszűnt.
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Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A létszámcsökkentés során is érvényesülnek a Kjt. 
és a Munka tv. előírt felmentési korlátozások, illetve 
tilalmak, ezért a munkáltatónak arról is meg kell 
győződnie, hogy a közalkalmazott nem esik-e 
felmentési korlátozás vagy tilalom alá.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

31. § A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmentéssel 
nem szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott időtartam és az 
azt követő harminc nap alatt:
a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi 
egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb 
intézménynél munkára kötött megállapodás alapján külföldön 
végzett munka;
b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre 
utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült 
házastársánál a fizetés nélküli szabadság;
c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút 
és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint
d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által 
iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre küldés miatt a 
munkavégzés alóli felmentés ideje.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a 

közalkalmazottat felmenteni:

a)a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb 

azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, 

gümőkóros megbetegedés esetén két év, továbbá az 

üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti 

keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság 

teljes ideje alatt [Munka tv. 90. § (1) a)].
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Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a 

közalkalmazottat felmenteni:

b. ) A keresőképtelenség tartama alatt a közalkalmazotti 

jogviszony 30 napig akkor sem szüntethető meg, ha a 

közalkalmazott a keresőképtelenség teljes időtartamára 

táppénzre nem jogosult, mivel a védelem nem a 

táppénzfolyósítás tényéhez, hanem a keresőképtelenség 

állapotához kötődik.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a 

közalkalmazottat felmenteni:

c. )  A felmentéssel szembeni védelem a rokkantsági 

nyugellátásra jogosult közalkalmazottat nem illeti meg 

(MK 9. számú állásfoglalás), mivel felmentésére 

egészségügyi állapota miatt kerül sor.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a 

közalkalmazottat felmenteni:

a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés 

időtartama alatt [Munka tv. 90. § (1) b)],

a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából 

kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt [Munka tv. 90. 

§ (1) c)],

az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a 

terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési 

szabadság időtartama alatt [Munka tv. 90. § (1) d)],
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Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a 

közalkalmazottat felmenteni:

a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott 

fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve 

a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság 

igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély 

folyósításának időtartama alatt [Munka tv. 90. § (1) e)],

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

2000. május 25-től a közalkalmazott akkor minősül 
nyugdíjasnak, ha hatvankettedik életévét betöltötte és az 

öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, 
vagyis öregségi nyugdíjra jogosult, illetve hatvankettedik 

életévének betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy 
korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy előrehozott, illetve 

csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, vagy 
szolgálati nyugdíjban, vagy korengedményes nyugdíjban, vagy 
más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, 

vagy rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban 
részesül [Kjt. 37/B. §].

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

32. § (1) A közalkalmazotti jogviszony csak különösen 

indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel

a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem 

rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező

legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és 

legalább három eltartott gyermeke van;

b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke 

tizennyolc éves koráig,
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Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

A munkáltató csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg 

felmentéssel a közalkalmazott jogviszonyát:

- az öregségi nyugdíjra való jogosultság (a közalkalmazott a 62. életévét 

betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel 

rendelkezik) megszerzését megelőző öt éven belül [Munka tv. 89. § (7)];

- ha a közalkalmazott házastársa, élettársa nem rendelkezik önálló, 

legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő

munkabérrel, és legalább három eltartott gyermeke van [Kjt. 32. § (1) 

a)];

- ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke 18 éves koráig [Kjt. 

32. § (1) b)];

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan 
nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak 
meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos 
felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.

2007. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN KÖZÖLT 
FELMENTÉSEK ESETÉBEN A KÖZALKALMAZOTT 

KÖTELEZETTSÉGEIT ÉRINTŐEN A LEGFONTOSABB 
VÁLTOZÁS 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje 

alatt a közalkalmazott, ha bármely költségvetési 

szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi 

befolyása alatt álló bármely gazdálkodó

szervezettel újabb teljes vagy részmunkaidős 

jogviszonyt létesít, akkor bejelentési kötelezettség 

terheli a korábbi munkáltatójával szemben.
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2007. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN KÖZÖLT FELMENTÉSEK 
ESETÉBEN A KÖZALKALMAZOTT KÖTELEZETTSÉGEIT 

ÉRINTŐEN A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁS 

2007. január 1-jét követően közölt 

felmentések esetében a végkielégítés 

kifizetésé-re kizárólag csak felmentési idő

utolsó napján kerülhet sor [Kjt. 37. § (10)].

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

PRÉMIUMÉVEK PROGRAM (2004. ÉVI CXXII. TV)

3. § (1) A prémiumévek programban való részvétel feltétele, 
hogy

a) a programban részt vevő legfeljebb 5 éven belül előrehozott 
öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik, 
feltéve, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, 

illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban 
nem részesül,

b) a programban részt vevő rendelkezik legalább huszonöt év 
közszférában jogviszonyban töltött idővel.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

37.§ (6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkal-
mazotti jogviszonyban töltött idő legalább

a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi

átlagkeresetének megfelelő összeg.
(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke 
négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [37/B. § (1) 
bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való
jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. 
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Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

PRÉMIUMÉVEK PROGRAM (2004. ÉVI CXXII. TV)

3. § (3) A munkáltató

a) köteles az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén írásban 
felajánlani a programban való részvétel (1) bekezdés a)-b) 
pontjában szereplő feltételeivel rendelkező érintett számára a 
prémiumévek programban való részvétel lehetőségét, egyúttal 
tájékoztatni őt a program szabályairól,
b) a programban részt vevő a felajánlás kézhezvételétől 
számított 14 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén 
gondoskodik a kinevezés közös megegyezéssel történő
módosításáról.

Az átszervezéshez  kapcsolódó munkajogi szabályozás

138/1992  (X.8.) Korm. rend: A prémiumévek programban 
résztvevők munkavégzési kötelezettsége nevelési-oktatási 

feladatok ellátása esetén
19/A. § (1) A prémiumévek programban résztvevő, korábban 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkavégzési 
kötelezettsége munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret 

átlagában - nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén a 
jogszabályban előírt heti kötelező óraszám harminchárom 

százaléka, valamint további, legfeljebb heti hat óra a nevelő-oktató
munkával összefüggő egyéb feladatokra.

(2) A programban résztvevő a munkavégzési kötelezettségének a 
fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerben is eleget tehet, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
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A KÖTET SZERZŐI

Balogh Gyula 1972- ben született Nagyrábén. A nagyrábéi 
Móricz Zsigmond Általános Iskola és 
Óvoda tanára, a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, magyar-
történelem szakos tanár, OOIH IPR-trénere, 
előítéletkezelő tréner, nemzetközi Lépésről-
lépésre tréner minősítő, Észak-alföldi Régió 
Integrációs koordinátora. Szakmai publikációi 
mellett szépirodalmi alkotásai is rendszeresen 
jelennek meg. Jelenleg Nagyrábén él.

Bíró Gyula  1979 – ben született Berettyóújfaluban. 
A nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója, korábban a 
berettyóújfalui Széchenyi István Általános 
Iskola tanára, igazgatóhelyettese, a 
Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet 
szaktanácsadója, óvodapedagógus, tanító-
ember és társadalomismeret szak, szakértői 
szakvizsga, EU multiplikátor, folyamatban: 
etika – ember és társadalomismeret egyetemi 
szak. Több tanulmány szerzője, szakmai 
témájú kiadványok szerkesztője, kutatási 
területe: tantárgyi és intézményi innovációk, 
modultárgyak tanítási gyakorlata, kistérségi 
társulások elmélete és megvalósulási 
gyakorlata. Neveléstudományi írásai mellett 
szépirodalmi alkotásai is rendszeresen jelennek 
meg. Jelenleg Berettyóújfaluban él.
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F. Szabó Ildikó  Kistérségi hivatalvezető. Magyar nyelv és 
irodalom – rajz, pedagógia - oligofrénpedagógia 
szakos tanár. Szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatási vezető. Kistérségi szakértő. 
Korábban tanárként, igazgatóként és 
humánszolgáltatási irodavezetőként dolgozott. 
Publikációi jelentek meg gyógypedagógiai 
témákban, illetve térségi oktatásszervezési 
témákban. Jelenleg Tabon él.

Dr. Dávid Imre Ph.D. 1989-ben szerzett pszichológus diplomát a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 
Ezt követően tanársegédként kezdett dolgozni 
az egyetem Pszichológiai Intézetében, 
amelynek azóta is folyamatosan oktatója. 
A ’90-es évek elején elvégezte az egyetem 
mentálhigiénikus és angol-magyar pszicho-
lógiai szakfordítói szakát. 2000-ben summa cum 
laude védte meg Ph.D. értekezését, amelyet 
az intellektuális szférában alkalmazható 
tehetségidentifikációs módszerek (intelligencia, 
kreativitás) alkalmazásáról írt.

 Szakmai érdeklődési köre több nagyobb 
területre irányul: tehetségkutatás (tehetség-
fejlesztés), kommunikációs képességek 
fejlesztése, reklámpszichológia. Az említett 
témakörökben két egyetemi jegyzet, két 
könyv és egy világbanki tankönyv társszerzője. 
Előadásokat tartott Oxfordban, Bécsben, 
Münchenben, Bragában (Portugália), 
Williamsburgben, Colombusban, Washington 
D.C.-ben (USA). Rendszeresen tart különféle 
személyiségfejlesztő tréningeket tanároknak, 
diákoknak és a versenyszféra munkatársainak. 
Jelenleg Debrecenben él.
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Dr. Kalicz Éva   Oktatási jogász. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Műszaki Pedagógiai Tanszék oktatója. 
A József Attila Állam és Jogtudományi 
Egyetem Jogtudományi karán végzett 
jogászként. A József Attila Tudományegyetem 
BTK-n filozófia szakos középiskolai tanár 
szakon szerzett oklevelet. Szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető. Közigazgatási 
kommunikátor. Jelenleg Budapesten él.

Kapornai Judit  1966 – ban született Berettyóújfaluban. 
Berettyóújfalu város intézményi irodájának 
vezetője, korábban az OKÉV Észak-alföldi 
Regionális igazgatóságának hatósági referense, 
közoktatási szakértő. Matematika-kémia szakos 
középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 
Közoktatási vezető. Egyik elindítója és kitalálója 
a Bihari Neveléstudományi Konferenciának. 
Jelenleg Berettyóújfaluban él.
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