
Javaslat a HKT program támogatására (vitaanyag az MKM, a Fõváros, a IV. kerület és a 
Soros Alapítvány vezetõinek tárgyalásához,) 1995. január 

 
 
Az OKI-ban lefolytatott vita után ismételten úgy tűnt, megmozdulnak a „hegyek”. Az illetékes 

főhatóságok tárgyalóasztalhoz ültek, hogy megoldást találjanak az iskola helyzetése. Az előterjesztés1 
erre az alkalomra készült   

 
1. Előzmények 
A HKT iskola és posztgraduális továbbképzési program kidolgozása 13 évvel ezelőtt kezdődött, az 

ország különböző iskoláiban elszórtan működő osztályokban.  
1995-ig kb. 100 kísérleti osztály tapasztalata alapján fejlesztettük ki a programot. Több ezer oldal 

szakirodalmat publikáltunk. 80 fölött van a sajtó és médiaszerepléseink száma, több száz fős országos 
konferenciát tartottunk, 300 pedagógust készített fel országszerte a program alkalmazására. 
Osztályainkban több ezer bemutatót tartottunk. A program kimutatható hatással van az állami iskolák 
szemléletének változására és a rendszerváltozás után megjelent alternatív iskolák munkájára is. 1994-
ben egy multidiszciplináris hatásvizsgálattal bizonyítottuk a program eredményességét a tanulmányi 
teljesítmények javulása és a szocializáció területén egyaránt. 

1989-ben az MKM fölismerte a program társadalmi jelentőségét, és egy fejlesztő csoport (HKT 
Központ) létrehozásával támogatta. Országos hálózatunk ekkor érte el csúcspontját. A Központ 
támogatása 1991-ben lecsökkent, majd megszűnt. 1993-tól taneszközök kidolgozására újra kaptunk 
némi támogatást az MKM-től.  

A program igen népszerű a szülők és a pedagógusok körében. Ezt fölismerve az újpesti önkormányzat 
1992-ben egy önálló iskola indításához segítette hozzá. Először önkormányzati fenntartású iskolát 
ígért, de később csak részben tudta ennek fenntartását vállalni. Ezért kénytelenek voltunk alapítványi 
iskolát indítani.  

Az iskola indításához kényszerűségből, a szükséges gazdasági feltételek nélkül fogtunk hozzá. Bár 
támogatást sokszor, több helyről kaptunk, de a működés növekvő költségeit ezek nem fedezik. E 
nehézségek, valamint az MKM támogatás megszűnése az utóbbi két évben nem engedték a program 
intenzívebb fejleszését-terjesztését. 

Mindezzel együtt 1986. óta - önköltséges formában - folyamatosan működtetjük továbbképzési 
rendszerünket. A költségek növekedése évről évre csökkenő tanfolyami létszámot eredményezett. 

 
2. Mai helyzet 
2.1. Iskola  
Alapítványi formában működik. Az MKM (normatív támogatás, KJT bérkiegészítés) az Újpesti 

Önkormányzat (energiatámogatás) és egy kisösszegű szülői támogatás fedezi költségeit.  
 
2.2. HKT Központ (programfejlesztés) 
Az iskola mellett működik a HKT Központ, az Országos Közoktatási Intézet támogatásával (a 

kutatásvezető státusza). A program fejlesztése és terjesztése az iskola forrásaiból, alkalmankénti 
pályázati és MKM támogatásból kiegészítve történik.  

 
3. A fejlesztés szükséges iránya: 
3.1. A modelliskola  
stabilitásának és fejlődési lehetőségének megteremtése. (12 (6+6) évfolyamos komprehenzív típusú 

modelliskola kiépítése 4-500 gyerekkel 18 osztályban, kb. 5 év alatt). 

 
1 Sok-sok elõterjesztés és tárgyalás készült ezekre az alkalmakra is. A végsõ eredmény az 1995 végén 3 millió Ft támogatás 

volt az MKM részérõl. Fellélegeztünk, új lendületet kapott a csapat. 1996 elején a normatív támogatási rendszer 
átalakításával 5 millió elvonásban részesült az iskola. 



3.2. A HKT Központ fejlesztésével a program továbbfejlesztése és átadhatóvá tétele. (kutatási- 
fejlesztési- innovációs feladatok)  

 
3. Megoldásra váró problémák 
3.1. Iskola  
Az alapítvány elegendő támogatás hiányában nem tud stabil működési- fejlődési lehetőséget 

biztosítani (pl.: nincs megfelelő nagyságú épületünk). Ezért vagy állami iskolává kellene válnia, vagy 
garanciát kellene kapni a kerülettől illetve a fővárostól a fenntartás költségeire, beleértve az un. 
„induló beruházás”, illetve a kis létszámból fakadó plusz költségeket is. 

 
3.2.2. Programfejleszttés 
- Órakedvezményeket kell adni a pedagógusoknak a fejlesztő munkára 
- A Kutatás és fejlesztés folyamatosságának fenntartására státuszokat kell telepíteni 
- A taneszközfejlesztés dologi költségeit kell fedezni  
- A terjesztés személyi és dologi költségekkel jár.  
 
4. A megoldás javasolt módja 
4.1.Jogi-szervezeti 
 A probléma megoldásának egyik lehetséges útja - amennyiben erre a Minisztérium továbbra is 

lehetőséget lát - az iskola önkormányzati státusba kerülése, MKM "megrendelés" alapján.  
A HKT Központ működtetése történhet az iskola mellett vagy az Országos Közoktatási Intézethez 

rendelve. A fenntartó Önkormányzat (ill. az OKI) gyakorolná a törvényességi felügyeletet, és biztosítaná 
a működés műszaki-technikai feltételeit, és a fejlődés lehetőségét (épület, udvar stb.), mint más 
önkormányzati iskolák esetében.  Az MKM egyetértésével történhetne Önkormányzati döntés a profil 
kialakításában (változtatásban), a szervezeti felépítésben, a vezetők kiválasztásában, az alapítvány 
kuratóriumának előterjesztése alapján, A MKM szakmai felügyeleti jogokat gyakorolna a 
kuratóriummal közös megegyezéssel felkért testületeken keresztül. 

 
4.2. Pénzügyi 
Az Önkormányzat adná az épületet a növekedés lehetőségével és fedezné ennek fenntartását 

valamint az energiaköltséget (ezt 95. júliusig vállalták szerződésben)  
A Minisztérium biztosítaná  
- az induló beruházás költségét, 
- az iskola bérköltségeit és járulékait a KJT szerint, a gyakorló iskolák normái alapján,     
- a működtetés dologi költségeit, 
- A HKT Központ működésének személyi és dologi kiadásait  
- A program fejlesztési- és terjesztési költségeinek egy részét,  
 
5.Becsült költségterv 
- A tervezésében nehézséget okoz, hogy a mai napig nem állnak rendelkezésre információk az 

iskolafinanszírozás új, általános szabályairól. Az MKM normatív támogatása mellett KJT bérkiegészítést 
kapunk, melynek kiszámításához az 1992/93. év fordulóját vették alapul, amely már nem aktuális.  

- Az iskola évről-évre történő növekedése miatt csak részben tervezhető előre a gazdálkodás. 
- Meglévő épületrészünket már kinőttük. Nem látható még, hogy milyen körülmények között folyhat 

tovább a munka, a költségek pedig épületfüggőek.  
Tervünk inkább egy elvi döntés előkészítéséül semmint konkrét tárgyalási alapul szolgál. A 

feltüntetett összegek csak a nagyságrend felbecsülésére szolgálhatnak. 
 
5.1. Az induló beruházás becsült költségei 
8 osztály bútorzata 300/osztály 2.400.000 
irodatechnikai felszerelések 300.000 
számítógépek 1.500.000 



szertárak (biológia, kémia, fizika, technika) 500.000 
tornaszerek 500.000 
udvar 500.000 
szekrénysor 1.000.000 
műhely 1.000.000 
könyvtár 500.000 
konyha 500.000 
gép-szerszám 300.000 
fénymásológép 1.000.000 
irodabútor 1.000.000 
AV-eszközök 1.000.000 
biztonsági felszerelések 300.000 
átépítés 1.000.000 
 13.300.000 
 
5.2. Az iskola bérköltségei 
A bérköltséget külön tételként nem említjük, mert ez kisebb korrekcióval megfelel a ma is folyósított 

normatív támogatás és a KJT együttes összegének. 
 
5.3. Az iskola működtetésének folyamatos dologi költségei 
1994-ben kb.  1.300.000  
 
5.4. A HKT Központ működtetésének személyi költségei 
kutatásvezető (jelenleg OKI költségvetés) 
pszichológus 700.000 
szociológus 700.000 
2 fejlesztő 1.000.000 
kutatásszervező 500.000 
 4.400.000 
 
5.5. A HKT Központ induló beruházása 
számítógépek, videók, 800.000 
kamera 200.000 
AV eszközök 200.000 
könyvtár 100.000 
bútor 700.000 
 2.000.000 
 
5.6. Hozzávetőleges összes költség: 
egyszeri kiadás: 15-16 millió 
folyamatos:     4,2 millió 

 


