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1. Preambulum 
Ez év februárjában dr. Tóth József polgármester úrnak és Holopné Schramek Kornélia 

alpolgármester asszonynak Benda József, az Országos Közoktatási Intézet munkatársa, a 
Humanisztikus Alapítványi Iskola vezetője fölajánlotta a kerület javára a 15 éves múltra visszatekintő, 

jelentős hazai és nemzetközi tekintéllyel rendelkező iskolaprogramot1. A tárgyalások során a kerület 
vezetői fokozott érdeklődést mutattak a jövő pedagógiai rendszere felé mutató program iránt. 
Javasolták, hogy Benda József pályázzon meg egy igazgató állást a kerületben, ahol a program 
megvalósítását közvetlenül irányíthatja valamint azt, hogy tegyünk közösen lépéseket abban az 
irányban, hogy a kerület iskoláinak vezetői és pedagógusai jobban megismerkedhessenek a 
gyermekbarát iskolamodellel. A vezetői állás megpályázásának lehetőségével a program vezetője nem 
élt, azonban a kerület egyik dinamikusan fejlődő és jelentős pedagógiai eredményeket felmutató 
iskolájának igazgatójával és munkatársaival olyan kapcsolatot alakított ki, amely a Kerület céljainak 
megvalósítására lehetőséget teremt. Így nem csak egy sikeres kerületi adaptáció, hanem országos 
jelentőségű kutató-fejlesztő bázis, módszertani központ kialakulása is elérhető. A tervvel megkerestük 
az alpolgármester asszonyt, aki támogatásáról biztosított, amennyiben ez külön költségnövekedéssel 
nem jár. Ezért biztató reményt látunk arra, hogy az összevonás sikeresen megvalósulhasson.  

Kérjük ezért terveinkhez az igen tisztelt Önkormányzat jóváhagyását és - a későbbiekre vonatkozóan 
- anyagi támogatását is. 

 
2. A HKT program honosításától várható eredmények 
A program a „kooperatív tanulás” nemzetközi pedagógiai irányzat hazai adaptációja. Általános 

megítélés szerint a hagyományos tanítási formáknál hatékonyabban tudja kezelni a szocializáció, az 
esélyegyenlőtlenség, a hátrányos helyzetű rétegek motiválatlanságának problémáit. Segíti a gyerekek 
lelki egészségének megőrzését, toleranciára és együttműködésre nevel. (Ahol a devianciák 
megelőzésére kevés figyelmet fordítanak, a kialakuló személyiségtorzulásokat az egészségügyi vagy 
bűnüldöző szervek kénytelenek kezelni, amelynek kedvezőtlenebb a társadalmi-pénzügyi hatása.) 

A program céljai a Kormány oktatáspolitikai koncepciójának fontos része. Idézetünk is ezt példázza: 
„Különleges figyelmet igényel az alacsony teljesítmény-orientáltság problémája. Szociális és 
oktatásügyi szempontokra egyaránt kiterjedő új nevelési, tanítási és iskolaszervezési módszerek 
kidolgozása szükséges ennek az igen nehéz problémának a megoldására, figyelembe véve, hogy az 
oktatás kiterjesztésével növekvő számú gyermek kerül az iskolába társadalmilag deprivált és 
disszociális családi környezetből. A továbbtanulásban megnyilvánuló esélyegyenlőtlenség érdemi 
javítása nemzeti érdek, amely valamennyi társadalmi tényező és politikai erő támogatására számíthat. 
A hazai iskolarendszerben uralkodó hagyományos pedagógiai módszerek, a tekintélyelvet érvényesítő 
frontális ismeretközlés nem alkalmazható azokban az iskolákban, ahol a tanulók összetétele 
heterogén, és az eddiginél nagyobb közöttük a kevéssé teljesítményorientált tanulók aránya.” ( részlet 
a Kormány oktatáspolitikai koncepciójából, 24.o.)  

 
A program eddigi sikerei: 

• a Művelődési és Közoktatási Minisztérium rendszeres támogatásban részesíti; 

 
1 Rövid ismertetõ a programról és az iskoláról 



• tudományos kutatás (hatásvizsgálat) bizonyítja, hogy eredményesebb tanulást és szocializációt 

biztosít.2 

• 1982-től több mint 300 pedagógus alkalmazza országszerte;  

• az 1996-os felkészítő workshopra már több mint hetven kolléga jelentkezett; 

• a HKT Továbbképző Intézet negyedik éve rendelkezik belső használatú folyóirattal, amit az MKM 

és a Soros Alapítvány is támogat;3 

• 1992-től az ország egyik legnagyobb létszámú alapítványi iskolája működik a program szerint 
Újpesten (140 gyermek); 

• 120 fölött van a sajtó- tévé- rádió interjúk, és a szakmai publikációk száma;  

• nemzetközi érdeklődés övezi (USA, Németország, Anglia, Hollandia, Skócia4, Japán);  

• készülő tantervünket az Országos Közoktatási Intézet megvásárolja és Tantervbankján keresztül 
ajánlani fogja az iskoláknak  

 

A program intézményei : 

Szellemi központja és intézményi bázisa ma az Országos Közoktatási Intézet, a Humanisztikus 
Alapítványi Iskola valamint a tíz éves múlttal rendelkező Továbbképző Intézet. Fenntartója az 
Alapítvány, amelynek pénzforrása szülői befizetésekből és a pályázati támogatásokból áll.  

3. A honosítás javasolt formája, intézményei, tárgyi feltételei 

 A Humanisztikus Alapítványi Iskola egy HKT tagozatként beolvadna a XIII. kerületi  Tomori Pál Elemi 
és Általános Iskolába. Az iskola neve „Tomori Pál Kooperatív Iskola”. Az új iskola jogutódja lenne a 
Tomori Pál Elemi és Általános Iskolának és a Humanisztikus alapítványi iskolának. A tagozat vezetője a 
pedagógiai vezető Benda József, ügyvezetője az iskola harmadik igazgatóhelyetteseként, László József. 

A HKT Továbbképző Intézet  

A/ A HKT Továbbképző Intézetet a Humanisztikus Iskola Alapítvány tartja fenn. Létszáma 3,5 fő. 
Telephelye a Tomori Pál Kooperatív Iskola. Forrásai a szülői és egyéb támogatások, a külső 
pályázatok, fizető tanfolyamok. Feladata a program helyi és országos innovációja. 

B/ A  HKT Továbbképző Intézetet a XIII. kerületi Önkormányzat tartja fenn. Létszáma 3-5 fő. 
Működési helye  a Tomori Pál Kooperatív Iskola. Irányítása az iskola és a kerületi Pedagógiai 
Kabinettel való szoros együttműködésben valósul meg. Feladata a program helyi, XIII. kerületi 
és országos innovációja.  

Működésének egyéb forrásait (a béreken felül) a szülői és egyéb befizetések, támogatások, 
pályázatokon nyert összegek és a fizető tanfolyamok adnák. 

 
4. Az intézmények összevonásának alapjai 
Mindkét iskola rendelkezik jelentős szellemi erőket felvonultató saját nevelési koncepcióval, 

amelyek szellemiségükben egymáshoz közel állnak, és amelyeket külön-külön is elismer, támogat a 
szakmai és a kerület vezetése.  

A Tomori Iskola koncepciójában a tantervi rész van részletesebben kimunkálva, a HKT program 
Iskolájában a módszertani elvek és eljárások. A Tomoriban kifejlesztett és megvalósított értékelési 
rendszert minden elemével beilleszthető látjuk a HKT programjába. 

 
2 A HKT program hatásvizsgálata: tanulmányi eredmények, szocializáció, HIA, 1994.; 
3 A KAPCSOLAT címû folyóirat 1996. márciusi száma mellékelve; 
4 mellékelve  az „Europa -Schulpartnerschaften” c. megállapodás egy-egy  német, holland, skót, iskolával. A négy iskola 

közösen pályázik egy   projekttel  az Európai Közösség támogatására; 



A Tomori iskola rendelkezik elegendő tanteremmel. A két iskolában pedig már jelenleg is 
megvannak az induláshoz a szükséges bútorok, és egyéb tárgyi feltételek. A fúzió során az Alapítványtól 
kb. 12-15 millió forint értékű dologi és tárgyi eszköz kerülne az új iskola használatába illetve 
tulajdonába. A fúzió lehetőségének ismeretében a Soros Alapítvány jelentős támogatást helyezett 
kilátásba. 

A Tomori iskola vezetői, pedagógusai és szülői a HKT programot, az iskola egyik tagozatának, 
fejlesztendő-kiteljesedő programjaként elfogadják. 

Az Alapítványi Iskola vezetői, pedagógusok és szülők a Tomori Iskola vezető(i)ével, az épület 
adottságaival, tárgyi feltételeivel megismerkedtek, s ennek alapján a fúzió lehetőségét további 
eredményes munkájuk alapjaként - az Önkormányzat támogatása esetén - jónak találják. 

 
5. A Tomori Pál Iskola szerepe a honosításban 
A HKT Iskola programja alapján minden évfolyamban kialakítható egy-egy osztállyal a HKT tagozat. 

A Tomori programja és a HKT program sok közös vonást tartalmaz, ezért egymásra épülésük és szerves 
kapcsolódásuk „magától értetődő”. A „kötelező” egybeépülését  - kudarc-forrás jellege miatt - 
elkerülendőnek tartjuk, ezért a két iskola az első években tagozatos formában élhet egymás mellett. 
Ez a szituáció várakozásaink szerint  mindkét tagozaton egy hatékonyabb, egymást kölcsönösen 
inspiráló nevelőmunkát eredményezhet. Ennek a várakozásnak mindkét iskola esetében a fúziótól várt 
eredmények adnak szilárd alapot: 

 

• a fúzió mindkét intézményben egy hosszú távra tervezhető, stabil munkakörülményeket biztosíthat 
egyrészt a tanulólétszám tekintetében, hiszen az állandósuló 450-520 tanulós iskola az 
évfolyamonként legalább 2 osztállyal már működőképes közepes nagyságú intézmény; 

• másrészt a kiegyensúlyozott tanulólétszámhoz (16-18 tanulócsoport) jól tervezhető és építhető egy 
állandó tantestület 50-55 fős létszámmal; 

• harmad részt az épület kihasználtsága és a fenntartási-üzemeltetési költségek optimálisak lesznek, 
nem ez az iskola lesz a kerület „legdrágább” iskolája; 

• negyed részt a 1998-ban beiskolázandó első osztályosokat érintő, törvényben előírt 12 éves képzési 
kötelezettség a következő években mind tartalmában, mind szerkezetében kedvező körülmények 
között lesz formálható, kialakítható (új épület építése nélkül ); 

• végezetül a Tomori Iskola körül kialakult vitás helyzet egy új struktúrában megoldását lelheti úgy, 
hogy ez az érintetteket nem kényszeríti elvtelen kompromisszumokba. 

 
6. Gazdasági feltételek 
A Tomori Pál Iskola önálló gazdálkodását, és ez évi költségvetését érintetlenül hagyva az egyesülés 

anyagi feltételei az Alpolgármester Asszony által szóban biztosíthatónak látott tanulónkénti 110 ezer 
forint/év összegből megoldhatók. (Az adott összeget az egyesülés kimondásától, részarányosan 
tekintve)  

Az átiratkozó tanulólétszámot optimálisan 100 fő körül véve az összegből megoldható az átjövő 9-
11 kolléga KJT szerinti bére közterhekkel, illetve a tanulóknak járó juttatások szeptembertől 
decemberig.  

A HKT Továbbképző Intézetről, illetve az ott foglalkoztatottak béréről (az A vagy a B variációt 
választva) külön megállapodást kell kötni, hiszen az ő munkájuk, tevékenységük nem a gyermeklétszám 
függvénye. 

 
Költségszámítás   

      
A számítások egy évre (12 hónapra) készültek   
      
Várható átiratkozó gyereklétszám 86 fő   
Foglalkoztatni kívánt pedagógus 11 fő (a KJT hatályos táblázata alapján) 



      
      
személyi juttatás        5 333 500       
étkezés            21 600       
        5 355 100       
TB        2 275 918       
      
dologi kiadások        1 813 469       

 
összes kiadás       9 444 487       
összes bevétel        9 460 000       

 
 
7. Zárszó 
A leírtak alapján kérjük mérlegelje a Tisztelt Önkormányzat, hogy a döntés a kerületben és az 

országban sok száz gyermek életpályáját befolyásolhatja olyan irányban, amelyre méltán lehet büszke 
minden döntéshozó. Kérjük egyben a döntés mielőbbi meghozatalát, mert az egyesítésre most 
kedvezőek leginkább a feltételek.  

Az Alapítvány kuratóriuma május 22-i ülésén úgy döntött, hogy a XIII. kerület állásfoglalását 
megvárva, az érdekeltek maghallgatása után, június végi hatállyal, támogatja az egyesülést.    

Gál Ferenc   Benda József 
      igazgató         pedagógiai vezető 

 


