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Nagyon szubjektív köszöntő
az évfordulóhoz
A Gondviselés szinte az elindulás pillanatától összekötötte sorsomat a húszéves jubileumát most ünneplő intézet („leánykori nevén” Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet, ma KaPI) munkatársaival. 1998.
augusztus 1-jétől lettem a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, ettől kezdve ugyanabban az épületben
végeztük munkánkat. Sőt, a lakásom is az ő irodáik szomszédságában volt. A sok-sok közös munka, imádság, a lelkigyakorlatok és a zarándoklatok egyre szorosabbá fűzték
kapcsolatunkat. Ezek a szép élmények adták meg az emberi
és kegyelmi alapot a növekvő munka eredményes végzéséhez. Hála Istennek, egyre nőtt a katolikus iskolák száma,
gyorsan kirajzolódtak azok a területek, ahol a központi
szervezésre és segítő szakmai szolgálatra egyre több igény
mutatkozott.
Viszont a kormányváltások nem mindig segítették a katolikus, ill. az egyházi iskolák zavartalan működését. Ebből
fakadóan, bizony nagyon komoly nehézségekbe ütköztünk,
amelyek megoldását a püspöki konferencia titkárságától, ill.
a KPSZTI-től várták. Néha szinte a kilátástalanság határáig
jutottunk, de egyre több erőt kaptunk a további küzdelemhez. Hogy ez mennyi fáradtságba került, azt csak az tudhatja, aki benne volt a folyamatban. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a katolikus iskolák mai, még dinamikusabb fejlődésének azok a küzdelmek teremtették meg a feltételeit.
Mint egykori egyházi középiskolás, nagyon jól ismertem
az egyházi iskolákban rejlő óriási lehetőségeket. A püspöki
konferencia tagjai is kérték és erősítették ez irányú szándékaik megvalósítását. Ezért nem volt kétséges, hogy a politikai
változással, az ateista ideológia fojtogató szorításából való
szabadulással együtt kell járnia az egyházi iskolák még szélesebb körű elterjedésének. Hála Istennek, sokan gondolták
ezt így, ezért egyáltalán nem várt helyekről és emberektől is
megkaptuk a segítséget ezen célunk eléréséhez. Óriási összefogás nyilvánult meg az egyházi iskolákért való tenni akarásban. Ennek volt az eredménye, hogy az egyházi iskolákba
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járó gyermekek szülei is egy adott helyzetben elérkezettnek
látták a pillanatot, hogy az utcára menjenek az iskolák megmentéséért.
Mind az iskolák számának növekedése, mind a szakmai
elvárások szükségessé tették a KPSZTI további erősítését.
Ezért a munka hatékonyabb végzéséhez egy tágasabb irodaházra volt szükség. Ennek létrejötte után magam is új feladatot kaptam, így fizikailag ugyan lazult a kapcsolatunk, de
lelkileg ma is együtt fáradozunk Isten országának építésén,
amelynek egyik fontos helyszíne a katolikus iskola. Kívánok
hát mindnyájuknak sok testi és lelki erőt munkájuk gyümölcsöző végzéséhez! Vivat, crescat, floreat!

Dr. Veres Andr ás
győri megyéspüspök,
az MKPK elnöke
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A katolikus közoktatási
intézményrendszer
bővülése
Az 1990-es rendszerváltással jelentős változás kezdődött a
magyar köznevelési intézményekben. Az egyházak ugyanis –
nagy politikai és média ellenszélben – visszakapták korábbi
iskoláik egy részét. A törvények értelmében az egyházi iskolák
is jogosultak voltak az állami finanszírozásra. A törvény (1990.
évi IV.sz.) biztosította az állami iskolákkal azonos, úgynevezett
normatív finanszírozást, ami azonban néhány év elteltével már
nem volt elegendő. A hiányt a fenntartónak kellett előteremtenie.
Az egyházaknak saját bevételük nem volt, így az állammal vagy
az önkormányzatokkal kellett úgynevezett közoktatási megállapodást kötni a hiányzó pénz biztosítására. Újabb változást
hozott a 2010-es esztendő. Az ekkor megalakult Országgyűlés,
még mielőtt megválasztotta a kormányt, sürgősséggel döntött
arról, hogy felszabadítja ezt az önkormányzatokra nehezedő
nyomást, és az állam vállalja az egyházi iskolák teljes finanszírozását. Ezzel egy évek óta húzódó feszültség oldódott meg. Egyes
polgármesterek és önkormányzatok kettős szorításban voltak.
Egyrészt érzékelték a szülők részéről az egyházi iskola igényét, másrészt választópolgáraiknak nem tudták elmagyarázni,
hogy miért kell még évekig egy olyan intézményt finanszírozni,
amelynek fenntartói jogát másnak átadták. Ennek az áldatlan
helyzetnek vetett véget a 2010-es döntés.
2010 után, az új feltételek mellett, különösen az ország
keleti megyéiben nőtt jelentősen az egyházi iskolák száma.
A legnagyobb változás azonban nemcsak a számszerűségben mutatkozott, hanem abban a tényben is, hogy olyan
iskolák is egyházi fenntartásba kerültek, amelyek korábban soha nem voltak azok. Személy szerint szívesen neveztem és nevezem ezt a folyamatot a demokrácia diadalának,
hiszen szabályozott körülmények között az érintett szülők
és pedagógusok szabad döntése folytán került sor ezekre a
változásokra. Nyilván a korábbi egyházi iskolák jó híre és
eredményei is generálták azokat az új igényeket, amelyek a
katolikus iskolahálózat bővüléséhez vezettek. Így jutottunk
el előadásom címéhez.
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Senkit sem akarok számokkal untatni. Egyrészt nem
vagyok sem szociológus, sem statisztikus, másrészt az ide
vonatkozó adatok szükség esetén megtalálhatók az interneten, ha valakit mégis érdekelne. Amennyit a számszerű bővüléséről és annak okairól elmondtam, legyen elegendő bevezetésként. Visszatekintés helyett most inkább előre szeretnék
tekinteni. Inkább programot adnék, mintsem összefoglalást.
Az „intézményrendszer bővülése”, illetve „iskoláink bővülése” kifejezésnek szeretnék egy mélyebb, szellemi, spirituális értelmet adni. Ezért a bővülést a „növekedés” értelemben
fogom használni. Szent Pál-i értelemben, aki a kolosszeieknek azt írta: „Az Úrhoz méltóan éljetek, teljes mértékben
az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó
cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében” (Kol 1,10).
Ilyen értelemben beszél növekedésről az első Péter levél is:
„Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött
csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon
növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr” (1Péter 2,1).
A napokban járt nálam egy káplán atya, akinek feladatai
közé tartozik az Egri Főegyházmegye egyik iskolájának a lelki
gondozása, amelyet néhány évvel ezelőtt vettünk át a KLIKtől. Elmesélte, hogy egy családlátogatás alkalmával szóba
került a helyi egyházi iskola helyzete. Amikor megkérdezte,
hogy éreznek-e valami változást, amióta egyházi lett, azt a
megnyugtatónak szánt választ kapta a szülőktől: „Nem, nincsen semmi változás”. Feltehetően a szülők arra gondoltak,
hogy nem lett rosszabb a helyzet. Mindenesetre ezt a kollégát
nem töltötte el kitörő lelkesedéssel munkájának ez az értékelése. Hiszen ő éppen azon dolgozik, azért imádkozik, hogy
abban az iskolában legyen valami változás, valami „bővülés”,
ne csak számban, hanem munkastílusban, szellemiségben,
lelkiségben, egyháziasságban: hogy mindenki növekedjék
Isten ismeretében. Az egyháznak kétségtelenül türelmet kell
gyakorolnia mind a diákok, mind a pedagógusok irányában.
Senkire sem akarja rákényszeríteni sem Istent, sem Krisztust,
sem az Evangéliumot. Tiszteletben tartjuk pedagógusaink
lelkiismereti szabadságát. Nekik pedig tiszteletben kell tartaniuk és segíteniük a fenntartó céljait. Ezért az intézményeknek egyre inkább irányba kell állniuk. Itt megkerülhetetlen az
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igazgatók felelőssége! Bár az iskola kétségtelenül hasonlít az
egyházhoz: olyan, mint egy nagy hajó, amely lassan fordul, de
az nem jó, ha ez a fordulat egyáltalán nem érzékelhető. Nem
elfogadható, ha ezt az emberek úgy élik meg, hogy „nincsen
semmi változás”. Ha lassan is, de érzékelhetően fordulni kell.
Az állandó előrehaladás, bővülés igénye emberileg, szakmailag és lelkiségben olyan program, amely iskoláink jellemzője kell, legyen. Minden évben előre akarunk lépni valamennyit. Nem szabad leülni, mindig kell egy kis előrelépés.
Az a tény, hogy a fenntartó nem támogatja a drasztikus változtatásokat, nem jelentheti azt, hogy leülünk, megelégszünk
a meglévővel. Érdemes emlékezetünkbe idéznünk Sík Sándor
híres versét: „Ments meg Uram!” Legszívesebben végig felolvasnám, de elégedjünk meg egyik veretes versszakával: „Ne
hagyj Uram, megülepednem, / Sem eszmében, sem kényelemben. / Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, / S nem vágyni
többre kis mái magamnál.”
Az iskola akkor lesz katolikus, ha Valaki oda beköltözik.
Ezt nem lehet megspórolni. Ha egy katolikus iskola nem jól
működik, akkor elsősorban a katolicitásával van a baj. Isten
nélkül nem lehet jó egyházi iskolát vezetni. Krisztus és az
Evangélium a kulcs. Ezek nélkül nincs egyházi iskola. Ha csak
a táblát és a díszleteket cseréljük ki, az nem elég a hatékony
neveléshez, az átalakuláshoz. Nem tudjuk megspórolni a jó
példát. Az az igazgató, aki nem belső meggyőződésből jár
templomba, annak a pedagógusai sem fognak, ezért aztán
a diákok és a szülők sem. Templom nélkül pedig nem lehet
hatékony az egyházi iskola. Lehet úgy csinálni, „mintha”… de
hiányzik a vonzás.
Ferenc pápa gyakran idézett mondata iskoláinkra is érvényes: „Az egyház nem az erőszakos térítés, hanem a vonzás
által növekszik”. Nem titkolt célunk az, hogy az egyház így
növekedjék. Minden evangelizációnak, minden missziónak ez
a fő célja. Nem arról a növekedésről van szó, amely egy vállalatot vagy egy multinacionális céget hajt. Az egyház növekedése
nem önmagáért van. Nem a saját hatalmát, befolyását akarja
növelni, hanem az Evangélium örömhírét akarja eljuttatni
minden emberhez, és el akarja vezetni egy tágasabb, teljesebb
életre. A ránk bízott embereket akarjuk nevelni-növelni. Az
Evangélium olyan dimenziókat mutat meg az embernek, amelyeket csak a hit kapuján belépve ismerhet meg. Az egyház és
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iskolája csak akkor tud vonzani, ha elkötelezett, szimpatikus
képviselői vannak, akik az öröm és a béke hordozói.
Nem is olyan egyszerű ezt a fajta bővülést elérni, hiszen
az emberek többsége megelégszik az elért eredményekkel,
mondván, már az is jó, ha a helyzet nem romlik, és nem akar
tovább bővülni, fejlődni!
Sokan félnek attól, hogy valamit fel kell adniuk korábbi,
megszokott, kényelmes életükből. Félnek belépni a templomba. Mint érdeklődők megállnak a küszöbön. Halogatják az
elköteleződést. Félnek attól, hogy az istenes élet szegényebbé teszi őket. Pedig Isten nem elvenni akar bármit is az életünkből, hanem hozzáadni. Ezért aki beengedi Krisztust az
életébe, nem veszít semmit, egyáltalán semmit abból, ami az
életet szabaddá, széppé és naggyá teszi. A vele való barátságban kitárulnak a teljes élet kapui. Csak ebben a barátságban
ismerjük meg az emberi természet nagy képességeit. Csak
ebben a barátságban tapasztalhatjuk meg azt, ami szép, és
ami megszabadít. Ő nem elvenni akar bármit is az életünkből,
hanem inkább adni.
Ezért idézte egyik homíliájában XVI. Benedek pápa elődjének, Szent II. János Pál pápának híres szavait: „Ne féljetek
Krisztustól! Nem vesz el tőletek semmit, hanem mindent nektek ad! Aki neki adja magát, megkapja a százszorosát! Igen,
nyissátok ki, tárjátok ki az ajtókat Krisztusnak – és megtaláljátok az igazi életet!”
Melyek azok a területek, ahol növekedhetünk?
Ferenc pápa, amikor a Nevelési Kongregáció tagjaival találkozott, három területet jelölt meg. Elsőként a nevelés humánussá tételéről beszélt. Az iskolának az emberi személy teljes kibontakoztatását kell szolgálnia. A fiatalokat hozzá kell
segítenie ahhoz, hogy egy szolidárisabb és békésebb világot
építhessenek. A katolikus nevelési intézmények küldetése az,
hogy megnyissák a távlatokat a transzcendens előtt. Ehhez
azonban elkötelezettségre és szeretetre van szükség, folytatom a pápa gondolatát. Olyan jó látni, amikor a pedagógusok szeretik a gyerekeket. Olyan jó látni, amikor az igazgatók
szeretik a pedagógusaikat és az iskolájukat. Szolgálni akarják
az intézményüket. Ne nekem szolgáljanak, hanem én szolgáljak. Természetes, hogy egy pedagógus, egy igazgató az isko10

lából él. Érdemes tudatosan felvállalni, hogy nemcsak belőle,
hanem érte is élünk. Így vagyunk az egyházzal is, hiszen az
egyházi iskola része az egyháznak. Amikor tehát az iskolából
élünk, akkor az egyházból élünk. Vállaljuk tudatosan, hogy
nemcsak belőle, hanem érte is élünk! Pontosan olyan benső örömet tapasztalhatunk meg, mint amikor édesanyaként
vagy édesapaként valaki a családjáért él.
Tanítsuk meg a fiatalokat arra, hogy emberek tudjanak
maradni minden helyzetben. Ahogyan Arany János írta: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember lenni mindég,
minden körülményben.” Bátorság kell ahhoz, hogy a tanárokat is neveljük, növeljük, ilyen értelemben is. Ha korrekcióra van szükség, akkor korrigálni kell. Nem megszégyenítve,
nem kibeszélve, hanem négyszemközt, szeretettel. Egy olasz
film címe: „Emberek vagyunk, vagy tizedesek?” Sajnos vannak olyan emberek, akik a mundérjuk, hivataluk tekintélye
mögé bújva, hivalkodó büszkeséggel és csak hivatalosan tudnak embertársaikhoz viszonyulni. Legyenek ők katonák vagy
orvosok, papok vagy tanárok – a kísértés lényegében mindig
ugyanaz: a másik emberben nem az embert, a felebarátot,
a gyermeket látni, hanem a beteget, az „esetet”, a klienst, a
hívőt, a beosztottat, a főnököt, aki rangban alattunk vagy
felettünk áll. Alapvetően fontos: szeressük a ránk bízottakat!
Egy másik szempont, amire a pápa rámutat: a párbeszéd
kultúrájának az erősítése. Világunk mára egy globális faluvá
vált, ahol mindenki az emberiség családjához tartozik, jobb
jövőre vágyik. Ugyanakkor sajnos jelen vannak az erőszak,
a szegénység, a kizsákmányolás, a diszkrimináció, a kirekesztés és a szabadság korlátozásának különböző formái,
melyek a leselejtezés kultúrájához vezetnek. A pápa azt kéri,
hogy a katolikus iskolák mutassanak példát a párbeszédre,
a találkozásra, a kulturális és vallási különbözőségek tiszteletben tartására. A párbeszéd ugyanis megkívánja a másik
iránti tiszteletet, megbecsülést és odafigyelést, anélkül,
hogy tagadná az Evangéliumból fakadó identitásunkat. A
pápa meg van győződve arról, hogy a keresztény szellemben
nevelt jövő nemzedékek az iskolát elhagyva is képesek lesznek a párbeszédre, hidak építésére, és így tudnak válaszolni
korunk kihívásaira. Különösen fontos, hogy megtanulják
annak az intellektuális párbeszédnek a módszerét, amely
az igazság keresését célozza.
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Ferenc pápa végül arra kér bennünket, hogy segítsünk
elhinteni a remény magvait az iskolákban. Növekedjünk a
reményben! Az ember ugyanis nem élhet remény nélkül, a
nevelés pedig fölkelti a reményt. Keressük a szépet, a jót, az
igazat és a másokkal való szeretetközösséget, hogy együtt
növekedhessünk. A fiataloknak ma erre a reményre van a
legnagyobb szükségük. A remény nem felületes optimizmus, hanem helyes kockázatvállalás, mint ahogyan a nevelés is az. A mai fiataloknak elsősorban a jövőt építő reményre van szüksége. Az igazi tanító és nevelő olyan, mint egy
édesapa vagy édesanya, aki továbbadja a jövőre képes életet.
Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy hallgassuk meg a
fiatalokat: az „odahallgatás munkája” ez. A nevelés persze a
remény mellett kockázatokkal is jár. A remény nem felszínes optimizmus, hanem elsősorban a kockázatok helyes vállalása, ahogy ez a nevelésben történik. Mi magyarok általában pesszimisták vagyunk. Iskoláink legyenek a remény
forrásai!
Rengeteg a teendő, de ne feledjük a nagy nevelő, Bosco
Szent János gondolatát. „Csak semmi lazítás! Ne fáradjunk el
a jóban, velünk az Isten! Dolgozzunk fáradhatatlanul a ránk
bízott növendékekért.” „Ha azt akarjuk, hogy meglássák rajtunk az emberek, hogy mi a növendékeink örök boldogságáért
fáradozunk, és őket a sajátos feladataik teljesítésére tanítjuk
meg, akkor mindenekelőtt szükséges, hogy sohase feledkezzetek meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit helyettesítitek.”
Tisztelettel, szeretettel és segítőkészen szolgáljuk, neveljük, növeljük őket, a hit, a hűség és a hivatás útján!

Dr. Ternyák Csaba
a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Oktatási
Bizottságának elnöke
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EMBERI ERŐFORR ÁSOK
MINISZTÉRIUMA
MINISZTER

Tisztelt Olvasó!
Magyarországon az egyház és az állam egymástól „különváltan” ugyan, de a közösségi, nemzeti, értékőrző és értékteremtő
célok érdekében együttműködik. Ennek az együttműködésnek egyik legfontosabb terepe a köznevelés, az oktatás világa. Ez nem egyszerűen a katolikus iskolák (újra)alapításának
lehetőségét és gyakorlatát jelenti, hanem azt az esélyt is, hogy
a keresztény szellemiségű oktatás inspirációt jelent az állami közoktatásnak is. A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy
hatni tudjon egymásra az állami és az egyházi oktatás: szakmailag, szellemileg és erkölcsileg is. Hogy ne az elzárkózás,
hanem a kapcsolat, a tapasztalatcsere jellemezze az egymás
melletti létezést. A Katolikus Pedagógiai Intézet különösen
alkalmas helyszíne lehet egy ilyen tapasztalatcserének. Azon
túl, hogy segítséget, iránymutatást nyújt a katolikus iskoláknak, közvetíteni tudja azokat az értékeket és tapasztalatokat,
melyre a magyar köznevelésnek nagy szüksége van.
A keresztény értékrendünkben gyökerező hit szükségszerűen közösségbe hív minket. Ha komolyan vesszük ezt a
hívást, vagyis hitünket, akkor törvényszerű, hogy a magunk
módján a társadalom, a nemzeti közösség formálásában is
részt veszünk - közvetve vagy közvetlenül. Ki-ki a maga
helyén, a maga megbízatásában, a maga képességei szerint. A
Katolikus Pedagógiai Intézet felelősségteljes szakmai munkájával vesz részt ebben a munkában.
S most, e kiadvánnyal a közös ünneplésre teremtünk lehetőséget. Nem csupán az elmúlt két évtizedről emlékezünk meg
a Katolikus Pedagógiai Intézet életből, amely komoly munkával, reményekkel és várakozással telt. Hanem arról az elmúlt
7 esztendőről is, ami elhozta számunkra és történelmi egyházaink számára az egyházi oktatási rendszer megújulását és
bővülését. Közös sikerünk, hogy az egyházi oktatási rendszer
egyre vonzóbb Magyarországon. Vonzó a diákok, szüleik és a
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pedagógusok számára is. Ma nagyon sokan valódi garanciát
látnak az egyház értékközvetítő képességében, hiszen az egyházi iskolarendszer egyszerre képes a múlt értékeit és a jövő
korszerű ismereteit átadni. Örömteli tény, hogy ma a magyar
közoktatás 6,6 százalékát teszik ki a katolikus iskolák: a 2016os őszi adatok szerint az összesen 45 katolikus egyházi fenntartó 636 köznevelési intézményt működtet Magyarországon.
A Katolikus Pedagógiai Intézet munkájára, hozzáértésére egyre inkább szükség van, hiszen a növekvő köznevelési rendszer
nem nélkülözheti a szakmai műhelymunkát és koordinációt.
Ez teszi pótolhatatlanná e szolgálatot.
A katolikus iskolafenntartói gyakorlat ugyan már több
mint egy évezredes hagyománnyal bír hazánkban, sok mindent ismét végig kellett gondolni, újjá kellett formálni, hiszen
a XX. század diktatúrái megtépázták, majdnem teljesen
elpusztították e veretes intézményrendszert. A kormányzati munka célja éppen ezért a kármentés, a jóvátétel mellett
a lehetőségek tárházának szélesítése volt - többek között - a
katolikus egyház számára is az elmúlt években. A katolikus
nevelés és oktatás rendszerének értékállóságából mindan�nyian erőt meríthetünk távlati céljainkhoz. Nem csupán
orientációt, hanem komoly inspirációt jelent számunkra az,
amit létrehoznak – nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak,
közösségeinknek, nemzetünknek.
A jubiláló Intézet tevékenysége is bizonyítja, hogy kereszténynek lenni jó, sőt kereszténynek lenni igazi méltóságot
jelent a következő nemzedékeknek is.
Köszönet munkájukért!
Budapest, 2017. április 27.

Balog Zoltán
az emberi erőforrások
minisztere
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A Katolikus Pedagógiai Intézet
történelmi gyökerei a kiegyezéstől
a rendszerváltásig
Dr. Gianone Andr ás
Százötven évvel ezelőtt, 1867. július 28-án a frissen megkoronázott Ferenc József
szentesítette a kiegyezési törvényeket. Minden jeles évforduló megállásra késztet,
hogy visszanézzünk, honnan indultunk és milyen úton jutottunk el napjainkig. A
katolikus oktatás elmúlt másfél évszázadának áttekintése a katolikus tanügy országos szervezeteinek történetén keresztül, nemcsak a múlt megismerésére ad lehetőséget, hanem reményt és inspirációt jelenthet a jövőre nézve is.

A dualizmus idején
Magyarországon lényegében 1867-ben kezdődött meg a modern polgári állam
kiépítése. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a magyar állam – más európai
országokhoz hasonlóan – az addig szinte kizárólag felekezeti kézben levő iskolák
mellett saját intézményhálózatot is létrehozott.

A népiskolák száma Magyarországon a XIX. század második felében1

1



MÉSZÁROS I. (2000): A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Szent István Társulat,
Budapest, 209.
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A diagram tükrözi, hogy a kiegyezéskor csak a felekezetek tartottak fenn népiskolákat (alapfokú iskolákat): a katolikus iskolák aránya ezen belül hatvan százalékot
tett ki, amely nagyjából megfelelt a katolicizmus népességen belül elfoglalt súlyának. Jól látható az is, hogy a felekezeti népiskolák száma lényegében stagnált a dualizmus egészét tekintve, ezzel szemben az állami iskoláké ugrásszerűen emelkedett.
A XIX. század végére a népiskolák száma hatvan százalékkal nőtt, de e növekedés
háromötödét a nem felekezeti fenntartású iskolák adták. (Ebben az is szerepet játszott, hogy több város, például Pest, az Eötvös-féle 1868-as törvény alapján saját
fenntartásába vette a felekezeti iskolákat.) Az első világháború előtti másfél évtizedben stagnált az alapfokú oktatási intézmények összlétszáma, de ezen belül az
állam több mint kétszeresére növelte súlyát, míg az összes többi fenntartó iskoláinak, így a katolikus intézményeknek az aránya is csökkent. Az egyházak képviselői
ugyanakkor a nem felekezeti oktatásban is jelen voltak, mivel a hitoktatás ott is
kötelező maradt.2
A dualista állam viszont nemcsak a saját iskoláira, hanem – az 1777-es Ratio
Educationisig visszanyúlóan – a katolikus intézményekre is jelentős befolyást
gyakorolt. Az alapfokú oktatásról szóló, Eötvös Józsefhez köthető 1868. évi XXXVIII. törvénycikk és az alapfokú oktatási intézmények igazgatásáról szóló 1876.
évi XXVIII. törvénycikk alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter a katolikus népiskolák fölött főfelügyeleti joggal rendelkezett, amely a gyakorlatban azt
jelentette, hogy az állami tanfelügyelőkön keresztül azt ellenőrizte, betartják-e
az intézmények a rájuk vonatkozó jogszabályokat.3 Ennél jóval nagyobb volt az
állam beleszólása a katolikus középiskolák működésébe. Jóllehet a Trefort-féle
1883. évi XXX. törvénycikk jelentős autonómiát biztosított az egyes felekezeteknek középiskoláik igazgatásában (pl. tanterv megállapítása, tankönyvek kiválasztása), de a törvény végrehajtási utasítása az összes katolikus középiskolát – arra
hivatkozva, hogy a katolikus egyháznak nincs a protestánsokéhoz hasonló autonóm szervezete – a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium alá rendelte. (Csak
azok az intézmények jelentettek kivételt, amelyeket az erdélyi Katolikus Státus 4
tartott fenn.) Az úgynevezett királyi katolikus gimnáziumok (túlnyomórészt
egykori jezsuita intézmények) igazgatás szempontjából teljes mértékben állami
iskolának számítottak (pl. állami tantervet, tankönyveket használtak, és a taná-

2

MÉSZÁROS (2000) i.m. 207–209.;
BALOGH M. (1997): Egyházak a dualizmus korában. In: KOLLEGA TARSOLY I. (főszerk.): Magyarország a XX. században. II. Babits Kiadó, Szekszárd, 287–291.

3

MÉSZÁROS I. (1989): A magyarországi római katolikus tanügyigazgatás történeti áttekintése. In:
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, I. 226.

4

Az Erdélyi egyházmegye egyháziakból és világiakból álló autonóm szervezete. KUSZÁLIK P. –
MARTON J.: Erdélyi Római Katolikus Státus. Magyar Katolikus Lexikon
http://lexikon.katolikus.hu/E/Erd%C3%A9lyi%20R%C3%B3mai%20Katolikus%20St%C3%A1tus.
html (Utolsó megtekintés: 2017. március 19.)
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rokat a miniszter nevezte ki). A többi – általában szerzetesek által fenntartott
– katolikus középiskola ennél nagyobb önállóságot élvezett, amely elsősorban a
tanárok – minisztériumtól független – kinevezésében nyilvánult meg.5
A dualizmus idején a katolikus oktatás egyházi felügyeletét és irányítását
– azokban a jogkörökben, amelyeket az állam nem tartott fenn magának – az
egyházmegyék és a szerzetesi rendtartományok alapvetően saját hatáskörükben intézték. Csak egy évtizeddel a kiegyezés után születtek meg az első
országos érvényű rendelkezések a püspöki kar értekezletein. A magyar katolikus egyház legfelső tanácskozó és döntéshozó testületének ülésein 1867 előtt
többnyire az országgyűlésekhez kapcsolódva folytattak eszmecserét a magyarországi püspökök a mindenkori hercegprímás elnökletével. A püspökkari
értekezletek a kiegyezés után sűrűbbé váltak, évente kettő-négy ülést tartottak, amelyeken az iskolaügy a rendszeresen felmerülő témák közé tartozott. 6
Az 1876-os tanügyigazgatási törvény megjelenése után egy évvel a püspöki
kar elrendelte, hogy valamennyi katolikus iskola mellé – az intézmény alapfokú
hatóságaként – iskolaszéket kell szervezni, amelyek elnöki tisztét a mindenkori
plébános töltötte be, tagjai – a tanító vagy tanítók mellett, választás útján – a
plébánia írni-olvasni tudó hívei közül kerültek ki. A katolikus népiskolák tanügyi
főhatósága a püspök lett (szemben az 1845-ös állami szabályozással), aki a felügyeletet az egyházkerületi tanfelügyelőkön, az espereseken keresztül gyakorolta. A tanfelügyelők feladatait ugyancsak 1877-ben szabályozta a püspöki kar,
és ekkor döntöttek az egyházmegyei (fő)tanfelügyelői tisztség létrehozásáról is.
Mindez azt jelenti, hogy ettől kezdve a magyar katolikus iskolaügy legfelső döntéshozó szervének a püspöki kar tekinthető, mivel országos érvényű utasításokat
fogalmazott meg. Többek között kiadta (először ugyancsak 1877-ben) a katolikus
népiskolák, polgári iskolák, illetve a tanítóképzők tantervét.7 E tanterveket és a
hozzájuk kapcsolódó rendtartásokat a püspökök által megbízott ad hoc bizottságok fogalmazták meg. 8 A tankönyvek bírálatát pedig a Szent István Társulat
iskolakönyv-bíráló bizottsága végezte, amelynek tagjait a hercegprímás nevezte
ki. 9 A XIX. század legvégéig ugyanis a katolikus oktatás nem rendelkezett saját
országos szakmai szervezettel.

5

1883. évi XXX. tc. 5–8., 11., 13., 18–19., 23., 32. §
MÉSZÁROS (1989) i.m. 238–241.
BEKE M. (1992, szerk.): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei
1919–1944 között. II. kötet. Aurora, München–Budapest, 7–10.

6

BEKE M. (1992): A magyar konferenciák története. In: BEKE M. (szerk.): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. I. kötet. Aurora Kiadó, München–Budapest, 12–18.

7

MÉSZÁROS (1989) i.m. 226–229., 250

8

Budapesti Hírlap, 1896. február 9, 8.

9

Budapesti Hírlap, 1896. március 28, 7.
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Az első központi katolikus oktatási szervezet
a Katolikus Tanügyi Tanács létrejötte
A dualizmus korában a liberális törvényhozás által biztosított szervezkedési szabadsággal élve számos katolikus tanítóegyesület jött létre, többnyire egyházmegyei
szinten.10 1895-ben a nagyszombati és az egri tanítóegyesület közlönyét egyesítve
országos katolikus nevelés-oktatásügyi lapot hoztak létre, amely 1918-ig a Népnevelő, 1919-től a Nemzetnevelés címet viselte.11 Ezután az országos szervezet létrehozása
sem váratott már sokáig magára. A millennium évében hívták össze az első katolikus
tanítói kongresszust, amely sürgette a
katolikus tanítók egyesületi életének
fejlesztését, és ebből a célból létrehozott egy százfős bizottságot, amelynek
védnöke a kongresszus elnöke, Hornig
Károly veszprémi püspök lett.12
A katolikus tanítók országos megszervezését a püspöki kar is támogatta.13
1898-ban, a két évvel korábban létrehozott bizottság ülésén elhatározták, hogy
megalakítanak egy kisebb, de állandó
albizottságot, amelynek feladata a püspöki karral való kapcsolattartás lenne. E
testület kapta az (Országos) Katholikus
Tanügyi Tanács nevet.14 A tanács első
egyházi elnöke – egyben a hercegprímás
által hivatalosan jóváhagyott százfős
Hornig Károly az első „iskolapüspök”
bizottság elnöke – Steinberger Ferenc
nagyváradi kanonok, világi elnöke Ember
Károly tanítónőképző-igazgató lett. Első ülését 1899. február 27-én tartotta, amelyen
határoztak egy országos kongresszus összehívásáról, és arról, hogy megíratják a magyar
katolikus tanügy 900 éves történetét, ezenkívül egy árvaházalapot is létesítenek.15
Természetesen a Katolikus Tanügyi Tanács (KTT) feladatköre elsősorban pedagógiai

10 Ezeknek üléseiről a korabeli sajtó is tudósított. Többek között lásd Budapesti Hírlap, 1891. október
16. 10., 1897. október 1. 6.
11

TAKÁCS E.: Népnevelő. Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/N/N%C3%A9pnevel%C5%91.html (Utolsó megtekintés: 2017. március 14.)

12 Pesti Napló, 1896. július 9, 3–4. A millenniumi katolikus tanítógyűlés szervezéséről lásd Budapesti
Hírlap, 1896. március 17, 7.
13 Pesti Napló, 1897.szeptember 28, 2., Budapesti Hírlap, 1898. augusztus 20, 4.
14 Budapesti Hírlap, 1898. augusztus 20, 5. 1899. március 21, 9.
15 Religio, 1899. március 25. 192. Budapesti Hírlap, 1899. február 28. 8. A történelmi munka megírására pályázatot írtak ki 1899 végén. Heti Szemle, 1899. december 20, 5.
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jellegű volt, immár e tanács készítette különféle katolikus iskolatípusok (pl. gazdasági ismétlő iskolák, tanítóképzők) tanterveit a püspöki kar megbízásából, az állami
tantervekhez igazodva. Ezenkívül összeállította az iskolai könyvtárak könyvjegyzékét, megbírálta a katolikus népiskolákban használható tankönyveket, és jóváhagyta
a katolikus iskolák tankönyvjegyzékét.16 Feladatai közé tartozott, hogy előkészítse
és összehívja időről időre a katolikus tanítóegyesületek országos kongresszusát.17 A
KTT foglalkozott a katolikus tanítóság anyagi ügyeivel is: memorandumot nyújtott
be a képviselőházhoz a tanítók fizetésének rendezéséről, emlékiratot készített a tanítói nyugdíjtörvényről, és foglalkozott a kántortanítók járandóságaival.18 A különféle
tevékenységeknek megfelelően a KTT-n belül bizottságok jöttek létre, mint például
a tankönyvbíráló bizottság.

A Horthy-korszak első felében
A Horthy-korszakban a katolikus oktatás súlya a dualizmushoz hasonlóan jelentős maradt. Ahogy az alábbi diagramon látszik, a felekezeti iskolák
aránya lényegében nem változott, de a katolikus intézményeké némileg növekedett: a világháború előtti negyvenkét százalékról negyvennégy százalékra. (E növekedés természetes, hiszen a trianoni területen a katolikus lakosság
aránya is nagyobb volt, mint a történelmi Magyarország területén.) Az állami
oktatás súlya a világháború után csökkent a korábbi évekhez képest, ugyanis a dualista kormányzat elsősorban a nemzetiségi területeken hozott létre
iskolákat az asszimiláció elősegítésére, és ezek a trianoni békeszerződéssel a
határon túlra kerültek. A trianoni országterületet nézve viszont a Horthy-korszakban is folytatódott az állami iskolák számának növekedése, de mes�sze nem az első világháború előtt tapasztalható ütemben, és nagyrészt a
Klebelsberg Kuno nevéhez köthető alföldi iskolaépítési programnak köszönhetően. 19 A katolikus iskolahálózat fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárult
az állami segítség, a magát kereszténynek valló kormányzat ugyanis kiemelten
támogatta a felekezetek hitéleti és társadalmi tevékenységét beleértve természetesen az oktatást is.

16 Esztergom és Vidéke, 1902. április 27, 2., Katholikus Szemle, 1905. június, 637., Katholikus Szemle,
1905. szeptember, 742., Katholikus Szemle, 1906. június, melléklet 17., Corvina, 1905. április 30. 74.,
Religio, 1899. július 1. 416.
17 Pesti Napló, 1899. augusztus 12, 5. Pesti Napló, 1899. augusztus 25, 4–5., Pesti Napló, 1899. augusztus 26., 5–6.
18 Budapesti Hírlap, 1903. július 7. 10.
19 A m. kir. kormány 1898. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai
évkönyv. Athenaeum, Budapest 1899, 143–144. A m. kir. kormány 1919–1922. évi működéséről és az
ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Athenaeum, Budapest, 1926, 342*. A
m. kir. kormány 1932. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai
évkönyv. Athenaeum, Budapest, 1932, 126*.
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A népiskolák aránya az első világháború előtt és után20

A katolikus tanügyigazgatás területén az 1920-as években nem történt változás a dualizmus korához képest: az alapfokú és az úgynevezett középfokú
iskolák (pl. polgári iskola) főhatósága az egyházmegye, a középiskolák (gimnáziumok, reáliskolák) főhatósága a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
(VKM) maradt. 1921-ben viszont újjászervezték a Katolikus Tanügyi Tanácsot,
immár egyértelműen a püspöki karnak alárendelt nevelés- és oktatásügyi véleményadó szervként. Az egyházi hierarchiához való erősebb kötődését tükrözi, hogy elnöke Hanauer Á. István váci püspök lett, új alapszabálya pedig
tartalmazta, hogy a tanács előterjesztéseit a püspöki karhoz a hercegprímáson keresztül teheti meg, más hatósággal pedig egyáltalán nem érintkezhet.
A püspök-elnök munkáját segítette a világi másodelnök, Dsida Ottó tankerületi
főigazgató és az ügyvezető elnök Szölgyémy Ferenc premontrei szerzetes. A tanács
tagsága neves egyházi és világi szakemberekből került ki, köztük szerepelt Sík
Sándor piarista, Bitter Illés ciszterci szerzetes és Tóth Tihamér későbbi veszprémi
püspök, illetve Erődy-Harrach Béla tankerületi főigazgató és Gévay-Wolff Nándor
későbbi VKM államtitkár. A tanácsban képviseltették magukat az országos katolikus pedagógiai egyesületek, köztük az 1922-ben megalakult Katolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetsége és a másfél évtizeddel korábban életre hívott Kato-

20 A m. kir. kormány 1912. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai
évkönyv. Athenaeum, Budapest, 1914, 370. A m. kir. kormány 1919–1922. évi működéséről és az ország
közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Athenaeum, Budapest, 1926, 359–360. A m. kir.
kormány 1932. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv.
Athenaeum, Budapest, 1933, 263.
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likus Középiskolai Tanáregyesület is.21
A Katolikus Tanügyi Tanács pedagógiai tevékenysége lényegében nem változott a világháború előtti időszakhoz
képest: tanterveket, különböző szabályzatokat dolgozott ki, bírálatot készített
a katolikus iskolákban bevezetendő tankönyvekről, amelyek döntő többségét
egyébként a Szent István Társulat adta ki,
ifjúsági könyvtárjegyzéket és állásfoglalásokat készített a püspöki kar számára.22

A Horthy-korszak utolsó
évtizedében

Hanauer Á. István az 1920-as
és 1930-as évek „iskolapüspöke”

Az 1930-as évek derekán jelentős oktatásügyi változások zajlottak, ekkor valósult meg középiskolai szinten is a katolikus autonómia. A Hóman Bálint nevéhez
köthető új középiskolai törvény, az 1934. évi XI. törvénycikk általánosságban növelte az állami befolyást, de a katolikus középiskoláknak is ugyanazokat a jogokat
biztosította, mint a protestánsoknak.23 1934. március 20-án, a még tárgyalás előtt
álló törvényjavaslat ismeretében döntött a püspöki kar a Katolikus Középiskolai
Főhatóság (KKF) létrehozásáról, melynek elnöke a hercegprímás (akkor Serédi
Jusztinián), ügyvezető alelnöke a pannonhalmi főapát (akkor Kelemen Krizosztom), a tagsága pedig két püspökből és a tanítórendek tartományfőnökeiből állt.24
Hatáskörébe tartozott az 1934. szeptember 29-én elfogadott ideiglenes ügyrend
szerint huszonkilenc fiúgimnázium (lásd az alábbi diagramot) és tizennégy lányközépiskola, amelyből négyet az angolkisasszonyok, kettőt az orsolyiták és a többit
is különböző női kongregációk tartottak fenn.25 A KKF felállításával párhuzamosan az átszervezett Katolikus Tanügyi Tanácson belül létrehoztak egy középiskolai
szakosztályt Sebes Ferenc piarista tartományfőnök vezetésével, azzal a céllal, hogy
szakmai kérdésekben a KKF segítségére lehessen és ezáltal pedagógiai téren segítse az egységes irányítás megvalósítását.26

21 BEKE (1992) i.m. I. kötet. 83., 94–95. 106. A katolikus tanügy vezető szervei. In: GEREVICH T. –
LEPOLD A. – ZSEMBERY I. (1927, szerk.): Magyar Katolikus Almanach I., Stephaneum, Budapest,
335.; MÉSZÁROS (1989) i.m. 251–252.
22 BEKE (1992) i.m. I. kötet. 145., 168., GEREVICH – LEPOLD – ZSEMBERY (1927): i.m. 336.
23 NAGY P. T. (1994): Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon. Kandidátusi
disszertáció, Budapest, 95., 98–99.
24 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 11–15.
25 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 63–64.
26 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 52–53. 81–82.
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Katolikus fiúgimnáziumok a KKF megalakulásakor

Az ügyrend (és az 1935. évi VI. törvénycikk) alapján a KKF jogkörébe tartozott
a tantervek és a működési szabályzat megállapítása, a tankönyvek engedélyezése
(mindkettő a minisztérium jóváhagyásával), az érettségi elnökök kiküldése (de
a minisztérium is küldött képviselőt a bizottságokba), a katolikus középiskolák
képviselete, valamint a nevelés és oktatás felügyelete. A felügyelet gyakorlására a
KKF 1938-ban három tankerületet (budapesti, dunántúli és Dunán inneni) hozott
létre élén egy-egy főigazgatóval, és központi végrehajtó szerveként életre hívta a Katolikus Középiskolai Főigazgatóságot élén Stuhlmann Patrik premontrei
szerzetessel. 27 A katolikus intézmények egységes irányítását szolgálta az 1937-től
megjelenő katolikus tanügyi közlöny, amelyben az iskolák számára fontos jogszabályokat tették közzé. 28
1940 márciusában a KKF hatáskörébe vonták a katolikus líceumokat 29 és tanítóképző akadémiákat is. Ennek következtében októberben módosult a név Katolikus Iskolai Főhatóságra (KIF), amely alá ekkor összesen 98 iskola tartozott. A KIF
elnöke a hercegprímás maradt, tagjai: öt püspök és ugyanennyi szerzetesi elöljáró
(a pannonhalmi főapát, a zirci apát, a csornai és a jászói prépostok, valamint a
piarista tartományfőnök). A végrehajtó szervként funkcionáló Katolikus Középiskolai
Főigazgatóság is új nevet vett föl (Katolikus Tanügyi Főigazgatóságra – KTF – cserélve
27 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 64–65., 185–189.; MÉSZÁROS (1989) i.m. 244.; VICZIÁN J., Stuhlmann
Patrik, Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/S/Stuhlmann.html (Utolsó megtekintés: 2017. március 14.)
28 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 135.
29 A líceum olyan középiskola 14-18 éves diákok számára, amelyek nem egyetemi, hanem főiskolai
jellegű tanulmányokra (pl. az akkor középfokú intézménynek számító tanítóképzőre) készített elő.
1938. évi XIII. tc. 29§ (2)
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a névtáblát) és Kürti Menyhért ciszterci személyében új elnök-főigazgatót
kapott. Kürti javaslatára a gyakorlati
középiskolákat (2-2 mezőgazdasági,
illetve ipari, valamint 8 kereskedelmi
iskolát) is a KIF hatáskörébe helyezték.
1943. szeptember elsejétől mintegy száz
polgári iskolával tovább bővült, lényegében megduplázódott a KIF alá tartozó intézmények száma. Ettől kezdve
már csak az óvodák és a népiskolák
nem tartoztak hozzá. Ezeknek az intézményeknek a helyi hatósága a plébános
elnökletével működő, az iskolaszék
szerepét betöltő, egyházközségi tanács
maradt, a felügyeletet pedig az espereskerületi tanfelügyelő, illetve az egyházmegyei főtanfelügyelő gyakorolta.30

Kürti Menyhért, 1940 és 1948 között
a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság
vezetője, 1946-tól egyben a Katolikus
Tanügyi Tanács elnöke

A kommunista diktatúra idején
A második világháború után a katolikus oktatás súlya három évig változatlan
maradt, ugyanakkor a földosztással eltűnt az anyagi bázis, amely a katolikus iskolák önálló fenntartását legalább részben biztosította. A nyolcosztályos általános
iskola bevezetésével gondoskodni kellett azok igazgatási, iskolafegyelmi és tanulmányi ügyekben illetékes felettes szervéről. 1946-ben a püspöki kar, a Katolikus
Tanügyi Főigazgatóság javaslatára, azt a salamoni döntést hozta, hogy a gimnáziumokból, illetőleg a polgári iskolákból létesített általános iskolák a KIF, a többiek
az egyházmegyei tanfelügyelőség felügyeleti hatósága alatt maradnak. Emellett a
KTF-en belül létrehoztak egy új főigazgatói állást a népiskolák és általános iskolák
egységes elvek szerinti vezetésére. Ugyancsak 1946-ban az addig iskolafenntartói
jogkörbe tartozó tandíj-meghatározást is a KTF kapta meg az egységesítés jegyében.
A tanügy-igazgatási változások sorába illeszthető, hogy 1946 januárjában a Katolikus Tanügyi Tanácsot gyakorlatilag beolvasztották a KTF-be, mivel a tanács elnöke
is Kürti Menyhért lett.31

30 BEKE (1992) i.m. II. kötet. 235., 259–261., 376.
31 BEKE M. (2015, szerk.): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei
1945–1948 között. MTA, Budapest, 96., 207–209.
BEKE M. (é.n.): A katolikus egyház oktatási és nevelési intézményei 1948-ig. In: TURÁNYI L.
(szerk.): Magyar Katolikus Almanach II. 234.
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A különböző iskolatípusok megoszlása fenntartó alapján 1946/47-ben32

E tanügyi változások azonban eltörpültek amellett a küzdelem mellett, amelyet a katolikus egyház iskolái védelmében folytatott, jóllehet e küzdelem végül
sikertelennek bizonyult a kiépülő kommunista diktatúrával szemben. 1948. július
16-án a baloldali befolyás alatt álló országgyűlés törvényt hozott a nem állami iskolák államosításáról, a katolikus egyháztól 193 óvodát, 2885 általános és népiskolát,
86 polgári iskolát, 48 gimnáziumot, 22 egyéb gazdasági középiskolát, valamint 35
tanító-, illetve óvónőképzőt vettek el.33
Az oktatási intézmények államosításával megszűnt a KIF szerepe, a KTF Papp
Elemér elnökhelyettes vezetésével azonban tovább működött „megfigyelő, tapasztalatszűrő” szerepben „és a hitoktatás eredményessége érdekében”, a hittan ugyanis még egy évig kötelező tantárgy maradt, az államosítás egyházellenességének
elkendőzésére.34
1950-ben a püspöki kar és az állam kényszertárgyalásai nyomán működési engedélyt kapott nyolc katolikus gimnázium, amelyek akkor az összes hazai gimnázium
mintegy négy százalékát jelentették. Ezeknek az iskoláknak felügyeleti szervéül a
püspöki kar ismét felállította a Katolikus Középiskolai Főhatóságot, élén Hamvas
Endre csanádi püspökkel, tagként a négy meghagyott rend tartományfőnökével.

32 MÉSZÁROS (1989): Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti vázlat: 1945–1948. A szerző magánkiadása, Budapest, 49–51.
33 MÉSZÁROS (2000) i.m. 301.
34 BEKE (2015) i.m. 528.
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A KKF előadója, főigazgatói címmel – Papp Elemér piarista szerzetes lett, aki e tisztet 1971-ig töltötte be. (További főigazgatók: Sebestyén Szaniszló ferences 1971–1975,
Kapuy Vitál bencés 1975–1985, Kemenes László piarista 1985–1992/1996.) A KKF
feladatai közé tartozott a szakfelügyelet és az érettségi elnökök biztosítása. A KKF
mellett felállították a Katolikus Tanügyi Bizottságot (első elnöke Palos Bernardin
ciszterci), amely tanulmányi ügyekben (tankönyvek és tantervek véleményezése)
segítette a KKF munkáját.35
***
A kiegyezéstől a rendszerváltozásig tartó időszak történelméből kitűnik, hogy
a katolikus iskolák – a kommunizmus évtizedeit leszámítva – jelentős szerepet játszottak a magyar oktatásügyben és ennek az egyházi vezetés is tudatában volt. A
kötelező közoktatás megjelenését követően és az iskolaügy professzionalizálódását érzékelve a püspöki kar felismerte annak fontosságát, hogy a katolikus oktatási
intézményeknek szükségük van egységes iránymutatásra. Ezt a szerepet részben
hatósági jogkörrel felruházott, részben szakmai, tanácsadó jellegű testültek játszották. A katolikus oktatás sajátosságainak biztosítása mellett mindig lényeges szempont volt az állami oktatáshoz való alkalmazkodás, amelyet persze a jogszabályok
is megköveteltek. A XXI. század kihívása a korábbi másfél évszázadhoz hasonlóan
abban rejlik, mennyire tud a katolikus oktatás megfelelni annak, hogy az állami
iskolákkal bizonyos fokig versenyezve, ugyanakkor a magyar oktatásügy részeként
ne csak oktasson és neveljen, hanem saját identitásának megfelelően az evangélium
örömhírét is hirdesse.

35 KEMENES L. (1988): A mai katolikus középiskolák. In: TURÁNYI L. (szerk.): Magyar Katolikus
Almanach II., Szent István Társulat, Budapest, 258–268.
Kemenes László az 1992-ben újjászervezett Katolikus Iskolai Főhatóságnak is főigazgatója maradt.
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A Katolikus Pedagógiai Intézet
története
Barcsák Marianna

Bevezetés és mentegetőzés
A történeti írások jobbára két részre oszthatók. Az egyiket sűrű lábjegyzetek tarkítják, források sora zárja a mondanivalót, a másik egyetlen ember halántéklebenyében tárolt információk eredménye. Ez az írás az utóbbi kategóriába tartozik, a
megélt, mára történelemmé vált évek, a Katolikus Pedagógiai Intézet történetének
személyes felidézése.36
Sajátossága ennek az írásnak az is, hogy meghatározó folyamatokról, eseményekről csak említést tesz, de teszi ezt azért, mert azok kibontása a kötet további
írásainak tárgya lesz majd.

Előzmények
1990-ben, a rendszerváltozás évében az országban a jól ismert nyolc katolikus
gimnázium működött, de a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV.
törvény és az 1991-ben az egyházak kárpótlásáról szóló törvény alapján lehetőség
nyílt a korábbi katolikus fenntartású óvodák, iskolák, kollégiumok újjáalapítására
és új intézmények alapítására. A szabadság lendületében 1994 áprilisára az 1990es szám megtízszereződött, már 85 katolikus nevelő-oktató intézmény működött
országszerte. 37
A bővülő intézményhálózat azonban nemcsak sok feladatot, hanem újfajta feladatokat is jelentett a katolikus fenntartók számára. Az egyházmegyék területén
kezdetben még a plébániák fenntartásában nyitották meg kapuikat az új intézmények, sok szerzetesrend pedig magyarországi újjáalapításával egyidőben indította
útjára első iskoláit, kollégiumait.
A nevelés-oktatás mint közfeladat ellátásának jogi, gazdasági, pedagógiai-szakmai hátterét is ki kellett alakítani, egy folyamatosan változó, még forrásban lévő
államigazgatási, oktatáspolitikai környezetben.
A szakmai támogatást a gyorsan bővülő intézményhálózat számára az 1992-ben
létrehozott Katolikus Iskolai Főhatóság (KIF) jelentette. Az évek során azonban a
többféle szempontból is sokszínű intézményrendszer közös ügyeinek intézése, érde36 A szerző 1996 októbere és 1998 júliusa között az MKPK Titkárságának Oktatási Osztályán dolgozott, majd 1998. augusztus 1-jétől a Katolikus Pedagógiai Intézetben.
37 Részletesen a katolikus intézményrendszer kiépüléséről Schillingerné Gulyás Ilona írásában.
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keik közös képviselete önálló feladattá nőtte ki magát, ezért a Magyar Katolikus
Püspöki Kar (MKPK) úgy döntött, hogy átalakítja a katolikus oktatásügyet támogató hátteret. Ennek első lépéseként a KIF működését szüntette meg, és létrehozta az
MKPK Iskolabizottsága mellett, az MKPK Titkárságán működő Oktatási Osztályt38
(1996). Ezzel egyidőben az egyes intézménytípusokban pedagógusként aktívan dolgozó munkatársakra, úgynevezett referensekre bízta a közoktatási intézmények
szakmai ügyeit, akik az Oktatási Osztály segítségét igénybe véve dolgoztak. Az első
referensek voltak: Antal Éva – óvoda, Vitéz Gyula – általános iskola, Reisz Pál OFM
– középiskola, Kemenes László SchP – külkapcsolatok.
A feladatot így kettéválasztva, annak egy részét, a hivatali ügyeket, az Oktatási
Osztály vitte, így például a plébániai fenntartások egyházmegyei fenntartásba kerülésének támogatását, a közoktatási megállapodások ügyeit, a központi adminisztráció biztosítását, központi adatgyűjtést, az adatok feldolgozását, a másik részét, a
pedagógiai-szakmai feladatokat, a referensek intézték, például szakmai napok tartása, érettségi elnökök kijelölése, tanulmányi versenyek indítása. A helyszín ekkor a
Ferenciek tere 7-8. I. emeletének egyik lakása volt, hiszen ebben a házban működött
akkor a MKPK Titkársága.
A közös munka eredményeképpen 1997-ben a budapesti Kongresszusi Központban közel 1300 pedagógus részvételével sor került a megújult katolikus közoktatás
első nagyobb szabású bemutatkozására.

A történet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a fenntartói feladatokat nemcsak
a törvényes működtetés, hanem a pedagógiai, szakmai feladatellátás oldaláról is
szabályozta. A kiegészítő jogszabályok, például a pedagógusok továbbképzéséről,
vagy az intézmények működéséről szóló rendeletek olyan feladatokat is meghatároztak, amelyek szükségessé tették, hogy a jogszabályi elvárásoknak megfelelő
szakmai szervezet kerüljön kialakításra.
Ezért 20 esztendeje, 1997. június 11-én az MKPK megalapította a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézetet (KPSZTI) azzal a céllal, hogy a katolikus köznevelési intézményrendszer egységes szakmai támogatását megteremtse.
Az intézet vezetőjévé Szilágyiné dr. Szemkeő Juditot nevezték ki.
Az MKPK Titkársága 1997 tavaszán új épületbe költözött, a Városligeti fasor 45.
szám alá, az Oktatási Osztály pedig, amely továbbra is vitte a központi hivatali ügyintézést, elköltözött a Ferenciek teréről, így irodáit a KPSZTI vehette át.
Az állami pedagógiai intézetek működése, a közigazgatási beosztásnak megfelelően megyei elven, a földrajzi közelségben lévő intézmények ellátására szerveződött, a

38 Az osztály vezetője 3 éven át dr. Fülöp Tibor, székesfehérvári egyházmegyés pap volt.
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KPSZTI működése ugyanakkor az ország szinte minden szegletében lévő intézmények
igényeire kellett, hogy épüljön. Az első esztendő ezért az alapozás évének tekinthető, hiszen meg kellett ismerni azt az intézményhálózatot, amely egy közös értékrend
alapján szerveződött, de lehetőségeiben, hagyományaiban és elkötelezettségében igen
sokszínű volt. Bizalmat és együttműködést kellett kérni a fenntartóktól, kapcsolatot
kellett kiépíteni az oktatásirányítás és a szakmai irányítás végrehajtó intézményeivel.39
1998-ban, az első intézetvezető leköszönésekor az MKPK Titkársága már azt az
elhatározást valósította meg, amely egy főállású munkatársakkal működő, lépésenként bővülő intézmény létrehozását tűzte ki célul. Az új intézetvezető Bajzák
Erzsébet M. Eszter nővér lett, aki az Iskolabizottság elnökével, dr. Pápai Lajos, győri
megyéspüspök úrral közösen választotta ki az intézet új munkatársait. Amikor az
MKPK Titkárságának Oktatási Osztálya megszűnt (1999), a központi hivatali feladatellátás átkerült az intézet feladatai közé (például központi adatgyűjtés és adatszolgáltatás, a kiegészítő támogatás ügyintézése). 40
A helyszín most már a Városligeti fasor 45. II. emelet, az MKPK Titkárságának
három irodahelyisége volt. A teljes munkatársi létszám 6 fő volt.
1999-ben közoktatási megállapodást írt alá az intézetet fenntartó MKPK elnöke
és az oktatási miniszter. Ez a dokumentum nemcsak anyagilag biztosította a működést, hanem szakmai szempontból is megerősítette a KPSZTI helyzetét, hiszen már a
kormányzat által elismert pedagógiai intézetként vehetett részt a feladatellátásban.
A KPSZTI-re ebben az időszakban kettős feladat hárult. Egyrészt ki kellett
alakítani a klasszikus pedagógiai intézeti struktúrát, kiépíteni a tantárgygondozás, a pedagógusok továbbképzésének rendszerét, szakértői hálózatot hozni
A munkatársak
2000 karácsonyán

39 Részletesen erről az évről az intézet első vezetőjének, Szilágyiné dr. Szemkeő Judit írásában.
40 Részletesen a finanszírozásról Schillingerné Gulyás Ilona írásában.
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létre, 41 másrészt az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején megszületett,
az oktatáspolitika által az egész közoktatási rendszerre kiterjesztett új feladatok
elvégzésében kellett támogatnia a fenntartókat és az intézményeket (például a
minőségbiztosítás új modelljének bevezetése, a fenntartói ellenőrzés és értékelés
rendszerének kialakítása, az új Nemzeti alaptanterv adaptálása).
A feladat szerteágazó volt, ezért hosszú távú szakmai tervezést, és hogy felelős gazdája lehessen az egyes területeknek, újabb munkatársak felvételét kívánta
meg. 2004-ben a pedagógus munkatársak száma már kétjegyű volt, 10 fő. A helyszín pedig két esztendeje már az MKPK Központi Irodaházának első emelete volt a
Városligeti fasor 42. alatt. 42
A szakmai feladatoknak megfelelő intézeti struktúra felépítése 2000 és 2004
között valósult meg. Külső munkatársak, 39 tantárgygondozó, megbízása révén
fokozatosan megszületett az óvodai, az alsó és felső tagozatos, valamint a középiskolai tantárgygondozás rendszere. 43
Az akkreditált pedagógus továbbképzések formálódó rendjébe oly módon kapcsolódott be az intézet, hogy szakmai összeköttetései révén elérte, hogy munkatársai bekerülhessenek a képzők képzésébe. Így a szakmai tartalom pontos megvalósulásán túl a keresztény szemléletmód is megjelenhetett a képzéseken, tréningeken.
Például az emelt szintű érettségi bevezetésekor 2004 és 2006 tavasza között a három
keresztény egyház képzői közel kétezer pedagógust készítettek fel a vizsgáztatásra.
Az oktatáspolitikai által kijelölt új feladatok megvalósításában az intézet támogatásra talált fenntartójánál abban a törekvésében, hogy egységesen, a teljes katolikus köznevelési rendszernek nyújtson segítséget. A két legnagyobb jelentőségű
eredménye ennek a munkának a komplex intézményellenőrzési-értékelési rendszer és a Katolikus kerettanterv kidolgozása volt. A 2000. évben a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai Intézetével közösen
került kialakításra egy komplex intézményellenőrzési-értékelési rendszer, amely a
2001/2002-es tanévben történő tesztelést követő bevezetésétől egészen 2013-ig, az
országban egyedülálló egységes, fenntartói megbízás alapján végzett külső ellenőrzési és értékelési rendszerként működött. 44 Az egyes fenntartók négyévente
valamennyi intézményük szakmai munkájáról készült szakértői vélemény alapján
hozhatták meg döntéseiket, formálhatták intézményeik arculatát. Az új Nemzeti
alaptanterv alapján 2003. évben még csak kerettantervi ajánlások születtek az intézet részéről, majd több tucat elkötelezett külső szakember közreműködésével létrejött a Katolikus kerettanterv, amely 2008-ban kapott akkreditációt.

41 Részletesen az intézet szakértői rendszeréről dr. Leibinger Jánosné és Szentes Judit közös írásában.
42 Részletesen az irodaházról Fabók Györgyné írásában.
43 Részletesen a tantárgygondozói rendszer kiépüléséről Grolyóné Szabó Éva és Rajkányi Lajosné
írásában.
44 Részletesen a komplex intézményellenőrzés és értékelés rendszeréről dr. Hoffmann Rózsa írásában.
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Nemzetközi
Köznevelési
Konferencia,
Bara Hotel 2002.
Bajzák Erzsébet
M. Eszter nővér
intézetvezető és
dr. Orbán Viktor
miniszterelnök

A 2000-es évek intézményhálózata méreteit tekintve átmeneti nyugvópontra
jutott, így a katolikus nevelés, az intézmények nevelő-oktató munkájának értékei, elért eredményei a nyilvánosság számára is megmutathatták már magukat
kisebb-nagyobb szabású rendezvényeken az intézet szervezésében, például 2002.
Nemzetközi köznevelési konferencia, Bara Hotel, 2003. a Katolikus oktatás napja,
Budapest Sportaréna.
A 2005 és 2010 közti időszak feladata az intézet számára az addig elvégzett
munka tapasztalatai alapján a szakmai megerősödés, az egyes pedagógiai-szakmai
szolgáltatások tartalmának bővítése, képzések szakmai anyagainak kidolgozása és
a jogszabály által előírt pedagógiai szakkönyvtár kiépítése volt. A helyszín nem változott, a pedagógus munkatársak létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelően
elérte a 15 főt, és kialakult egy jól együttműködő, a közös munkára építő, stabil
szakmai tudással rendelkező és a folyamatos önképzést komolyan vevő munkatársi
közösség. 45 A külső szakmai kapcsolatrendszer már komoly támogatást, és folyamatos szakmai információszerzést is jelentett, így a feladatok tervezése a korábbiaknál gördülékenyebb valósulhatott meg.
A 2010-es évek oktatáspolitikai változásai nemcsak a köznevelés fejlődésének
adtak új irányt, hanem az intézet munkáját is új kihívások elé állították. Egyrészt a köznevelés szinte minden szintjét és területét érintő változások megvalósításában kellett támogatnia a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat
(köznevelési törvény, új kerettanterv, új tankönyvek, pedagógus életpályamodell,
önértékelés-tanfelügyelet), másrészt a katolikus intézményrendszer ugrásszerű
bővülésének és szerkezeti átalakulásának megfelelő szakmai szolgáltatásokat kellett kialakítania (az új intézmények jellemzően kistelepülési intézmények voltak,
45 Részletesen a közös ünnepeinkről, programjainkról, amelyek a napi feladatokon túli együttléteket
mutatják be dr. Leibinger Jánosné írásában.
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Intézményvezetői
értekezlet 2005.

Intézményvezetői
értekezlet 2015.

jelentősen nőtt a hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók száma).
Ezzel párhuzamosan az intézet pedagógiai-szakmai szolgáltatásainak körét, a
jogszabályoknak való teljes körű megfelelés alapján, tovább bővítette. 2013-ban az
új típusú szaktanácsadás, 46 2015-ben pedig a lemorzsolódás megelőzésének támogatása kerül be szakmai programjai közé.
A KPSZTI alapító okiratában megfogalmazott alapfeladata, hogy az intézményfenntartók és az intézmények pedagógusai számára nyújtson pedagógiai-szakmai
segítséget. De az intézet történetének van egy másik része is, amelyre nagy örömmel
gondolnak vissza a munkatársak: az olyan, általunk szervezett alkalmak, amikor
gyerekzsivaj töltötte meg az előadótereket, a kiállítótermeket, templomokat. Az a

46 Részletesen a szaktanácsadóinkról Szabó Klára írásában.

A Katolikus Pedagógiai Intézet története

31

A Patrona
Hungariae Katolikus
Iskolaközpont
óvodásai az
intézetben

A munkatársak
2016 tavaszán

32

K ATOLIKUS PEDAGÓGIAI INTÉZET JUBILEUMI ÉVKÖNY V 1997–2017

hét esztendő, amikor emelt szintű érettségi vizsgaközpontként működtünk, a Szent
Erzsébet, a Szent Márton és a Szent László emlékév pályázatai, közös programjai, a
tanulmányi versenyeink döntői, a katolikus iskolák zarándoklatai Makkosmáriára
vagy Mátraverebély-Szentkútra.
2016 nyarán az intézet vezetője, Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, 18 év felelősségteljes vezetői munka után, nyugdíjba vonult. 47 Az MKPK Tokár Imre P. Jánost
nevezte ki öt esztendőre az intézet élére.
A 2016-2017-es tanév a változások jegyében telt el. Az intézet neve Katolikus
Pedagógiai Intézetre (KaPI) módosult és új logó született (Fecske Orsolya az intézet
számára készített grafikájából).
Megkezdődött a fenntartók igényeinek pontosabb, részletesebb megismerése,
bővült a képzési rendszer (30+ néven kihelyezett képzések kerültek meghirdetésre
országszerte), megújult az intézet honlapja, több munkatársunktól elköszöntünk és
új kollégákat fogadhattunk közösségünkbe. Intézetvezetőnk kiemelt célként jelölte
meg, hogy intézményeink közös értékrendje, a katolicitás megerősítésében támogassa az intézet óvodáink, iskoláink, kollégiumaink sorát. 48

A jelen
2017 tavaszán a Katolikus Pedagógiai Intézet 45 katolikus egyházi fenntartó
munkáját és az általuk működtetett intézményeket segíti, amelyekben közel 12 ezer
pedagógus neveli-oktatja a jövő nemzedékének egy részét, több mint 120 ezer gyermeket és fiatalt. A legfontosabb feladat számunkra, hogy a tiszteletet parancsoló
számok mögött mindig meglássuk a továbblépésre váró, a segítséget kérő, a tehetségét kibontakoztatni akaró pedagógust, diákot. Úgy jelentsünk számukra szakmai
lehetőséget, támaszt, hogy az nekik igazán hasznos és hatékony legyen, és ez komoly
elkötelezettséget, szakmai alázatot kíván meg Intézetünk minden munkatársától. …
és arról sem szabad soha megfeledkeznünk munkánk során, hogy „Nem az a fontos,
hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem, hogy íveljen.” (Pilinszky János)

47 Részletesen a vezetésben eltöltött időről Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér írásában.
48 Részletesen vezetői terveiről Tokár Imre P. János írásában.
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Irodaház története
Fabók Györgyné

Az irodaház történetének elbeszéléséhez egyrészt vissza kell nyúlnom az előző
fejezethez, amelyben Barcsák Marianna bemutatta a Katolikus Pedagógiai Intézetet, annak szakmai fejlődését megalakulásától napjainkig. Másrészt sok személyes
emlékemet kell felidéznem, amelyek hűen bemutatják az épület átalakításának
történetét, a birtokba vétel eseményeit, valamint azt a sok munkát, amelyeket 2016
decemberéig vezetésem alatt végeztünk.
Tehát először a személyes történetemmel kapcsolódom az előző fejezethez. 2000
őszén munkahely keresése közben jutottam el Bajzák Erzsébet M. Eszter nővérhez a
Patrona Hungariae Gimnáziumba, aki munkatársakat keresett a KPSZTI számára, az
egyre sokasodó feladat elvégzéséhez. Így lettem 2000. november 1-től a Pedagógiai
Intézet munkatársa. Az intézet akkor az MKPK épületében, a második emeleten,
három szobában működött.
A következő időszakban többféle feladat elvégzésében vettem részt, melyek
közül az egyik, hogy a város különböző pontján bérelt termekben meg lehessen tartani azokat a továbbképzéseket, konferenciákat, nagyobb létszámú értekezleteket,
amelyekkel nem fértünk el az MKPK épületében. Nagy körültekintést, szervezést
igénylő feladat volt. Minden alkalommal megpakoltuk az autónkat a továbbképzés
anyagaival, a vetítő eszközökkel, magnóval. A vendéglátáshoz szükséges felszereléseket, a termoszban lefőzött kávét, kristályvizet, és szendvicseket is mi szállítottuk a kihelyezett rendezvényeinkre. Az irodáinkban is egyre többen dolgoztunk a
pedagógiai feladatok megnövekedése miatt, valóban kezdett szűk lenni a hely a számunkra. De minden nehézség ellenére, ez nagyon szép időszak volt. Nagy barátságban, békességben dolgoztunk, egymást segítve, valódi katolikus munkahely voltunk.

Az épület
2001 végén felgyorsultak az események, több ingatlanajánlatot végignézve, döntés
született, hogy a Városligeti fasor 42-ben lévő villaépületet megvásárolja a Püspöki
Kar, és ez lesz az a ház, amelybe mi és még néhány központi intézmény beköltözhet!
Hihetetlen öröm volt valamennyiünk számára, hiszen a jól ismert környéket – ami valljuk be, nagyon rangos területe Budapestnek – nem kell elhagynunk. Közel vagyunk a
fenntartónkhoz, ami szintén nem elhanyagolható körülmény a kapcsolattartás szempontjából. És végre, lesz előadótermünk, nem kell vándorolnunk a városon belül, hogy
alkalmas teremben tarthassák a pedagógus kollégák továbbképzéseiket!
Az épület Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján 1912-ben épült, eredeti
funkciója lakóház volt. Stílusát tekintve historizáló elemeket tartalmazó, késő szecessziós épület, amely számos tulajdonos után került a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia birtokába.
34
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Két család, egy gyáros és egy parlamenti képviselő családja lakott itt,
a kornak, és a rangjuknak megfelelő
számú személyzettel, valamint az életvitelükhöz szükséges helyiségek kialakításával. A házban megtalálható volt
– többek között - a sofőrlakás, a cselédek szálláshelye mosdókkal, szőnyeg
és zöldségtárolók, mosókonyha, lakószobák, dolgozószoba, valamint egy
bálterem. Az épületnek különös, egyedi dísze az utcai homlokzatra szerelt
napóra. A mai napig is turisták látványossága. De ugyanitt meg kell említenem szintén az utcai fronton az építési
korszakot híven tükröző csiszolt ablakokat, valamint a csiszolt üvegbetétes
Az épület utcai frontja
ajtókat, melyek a felújítás után is szép
díszei a háznak. Az épület utca frontján a mai napig megvan a fogadótérhez vezető
lépcső, melyről az erkélyt lehet megközelíteni. Ennek a külső feljárónak különös
dísze a kő oroszlán. Évekkel ezelőtt látogatóba járt épületünkben az a Svájcban
élő idős hölgy, aki gyermekként ebben a házban lakott, nevelkedett. Szép emlékei
között mesélte, milyen kedves „játszó pajtása” volt az oroszlánszobor.
Az MKPK tulajdonába kerülése előtti utolsó 16 évben több átalakítást is végeztek a házon, az egyik 1985-ben történt, amikor megtoldották a házat a kertre néző,
északi oldalán. Így alakult ki a vétel időpontjára 3072,75 m2 bruttó területű, jellemzően három traktusból álló épület, melyben közvetlen a megvétel előtt a Geofizikai
Kutató Vállalat működött.
Amikor az ingatlan megvételével kapcsolatos hivatalos szakasz lezárult, lehetőséget kaptunk a ház megnézésére. Akkor ismerkedtünk meg a majd velünk együtt
költöző intézmények munkatársaival is, akikkel közösen, Kapitány Erzsébet (akkor
az MKPK műszaki osztályvezetője) vezetésével végigjárhattuk az épületet. Nagyon
érdekes volt ez a bejárás. Egy teljesen más – a mi gyakorlatunktól eltérő - funkciót
ellátó irodaházba léptünk be, emeletről emeletre jártunk végig minden helyiséget,
ámultunk a terület nagyságán, és fantáziáltunk arról, hogy milyen módon fogjuk
majd birtokba venni az épületet.
Ezután következett a tervezés ideje. Az épületet nem csak tatarozni kellett,
hanem átalakítani is, az új funkció számára. A tervezőnek ehhez meg kellett adjuk
azokat a technikai paramétereket, igényeinket, amelyek a megfelelő munkavégzéshez szükségesek voltak. Melyik intézmény hány munkatársa költözik, milyen
feladatokat fognak végezni, hol helyezkedjenek el a kiszolgáló helyiségek, és sorol-

Irodaház története
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hatnám még. De leginkább, amire mi, a Pedagógiai Intézet dolgozói vágytunk, az
előadóterem mekkora és milyen kialakítású legyen. A tervezésre Bozsó Annamária és az Iparterv munkatársai kaptak megbízást, akik kiváló építészi fantáziával,
ötleteket és leleményes megoldásokat alkalmaztak a tervezés során, amelyekkel
a leghasználhatóbbra és a legízlésesebbre alakították ki számunkra a megfelelő
minőségi tereket.
A kiviteli tervek szerinti megvalósítást az ARCHITEKTON Rt. végezte, Szeberényi Csaba művezető koordinálásával. A kivitelezés megbízott műszaki ellenőre
Rébay Lajos volt az MKPK részéről. Tavasszal elkezdődött az építkezés. Ami természetszerűleg, mint minden újjáépítésnél, először bontással kezdődött, falak
kiváltásával, a közművezetékek cseréjével, földmunkával, a nagy gépészeti terek
kialakításával a padláson, az alagsor funkcionális átépítésével, és sorolhatnám
tovább. Meg kell említenem, hogy az átalakítási munka talán legnagyobb, és
leglátványosabb feladata, a főlépcsőházban a lépcsőkarok megfordítása volt. Az
A kápolna üveg
festményei Fecske
Orsolya munkái

Dr. Erdő Péter,
bíboros, prímás,
érsek úr a püspöki
konferencia tagjaival
közösen celebrálta
az első szentmisét az
épület kápolnájában
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eredeti megoldásban a portásfülkétől jobbra volt megtalálható a főlépcső feljárója, amely eredetileg még az első emeletre sem vezetett fel. Csupán az épület
északi felében, az un. melléklépcső volt, amelyről az összes szintet meglehetett
közelíteni. Ez a lépcsőház azonban olyan szűknek mutatkozott, hogy a tervezett
létszám mellett a használata nem lett volna szerencsés. Így, a bejárattól balra
tették át, amely elhelyezés lehetővé tette az összes szintre és a tetőtérbe való feljutást is. Természetesen ez volt a legfontosabb cél, de ugyanakkor ez a megoldás
jobb helykihasználást, és kedvezőbb fényviszonyokat is eredményezett. A bálteremből gyönyörű könyvtárhelyiség lett, és a földszinti, valamikori számítógépteremből – amelyben még hatalmas, lyukkártyás gépeket találtunk az első bejárás
alkalmával – 230 fős előadótermet alakítottak ki számunkra, melynek utcafelőli
vége egy kápolna.
A tolófalak segítségével többféle variációban, többféle funkciót betöltő előadóterem/templom alakítható ki.
A Szent István
előadóterem
díjkiosztóhoz
előkészítve

A reprezentatív helyiségekben a falakon és a mennyezeten gipsz stukkó található, melyeket a felújítás során a régi minták alapján, a felújított állapothoz igazítva újonnan készítettek el. Ugyanígy az épület lábazata és a hangsúlyos felületek
kőburkolattal voltak ellátva, amelyeket kisebb javítással az eredeti megoldás szerint állítottak helyre.
Az építkezés lassan a befejezéséhez közeledett. Nagy öröm volt most végigmenni az épületen. Szép, harmonikus színdinamikát tervezett a belsőépítész, halványszürke, olajzöld és néhol terrakotta színekből. Igényes volt a kivitelezés minden
részlete, a mosdóhelyiségek, az ebédlő, a teakonyhák, a fogadótér. Minden! Az irodák elhelyezkedéséből egyértelműen adódott, hogy ki, hová fog költözni, milyen
elrendezésben, bútorokkal, eszközökkel.

Irodaház története
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A tetőtérben kapott elhelyezést a
KURÍR, MALEZI, OKGYK, Ifjúsági
Bizottság, OLI, és a Migráció irodái.
Illetve egy kb. 54m2-es gondnoki lakás.
Ugyanis eredetileg a ház éjjel-nappali
őrzése egy bentlakó gondnok és éjszakai
portaszolgálattal volt megoldott. Mára,
költségkímélési megfontolásból az épület őrzése éjszaka és ünnepnapokon
távfelügyelettel van megoldva. Az első
emeleten a KPSZTI munkatársai kaptak
helyet, valamint a 10000 kötetes könyvtár,
melyet a korábban említett bálteremből
alakítottak át. A földszinten a RK Szeretetszolgálat, a kápolna, az előadótermek,
valamint az ehhez szükséges kiszolgáló
A fogadótér
terek, a technikai helyiség, ruhatár, fogadótér, büfé, mosdók kaptak helyet.
Megemlítem a földszinti előtér - amelyet mi „fogadótér”-nek emlegetünk - díszeit, a fa balluszteres korlátokat és a boltíves kiváltást tartó köroszlopokat. Mindezek
szép környezetet biztosítanak a különféle vendégfogadások, kiállítások, könyvismertetések, sajtókonferenciák, jubileumi estek számára. A földszint folyosószerű
előterét a fehér falak, és a kerek ablak megfelelően világossá, és levegőssé téve a
ruhatár, valamint a vendégfogadás számára adtak helyet.
Az épület földszintjén alakították ki a konferenciatermet. Iványi Mónika belsőépítész tervei szerint könnyen mozgatható gördülő falakkal négy kisebb, különálló szekcióteremre választható a kissé ügyetlen, hosszúkás nagyterem. De ezzel
Pedagógus
továbbképzés a Szent
Margit teremben
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a mobillá tétellel jó hangszigetelésű, praktikusabb, kényelmesebb, és jó térérzetet
idéző termeket nyerhetünk.
A termet már építéskor felszerelték audio-vizuális eszközökkel, amelyeket az igényeknek megfelelően évről-évre bővítettünk.
Mára kielégített lett az igény, hogy a termek műszaki paraméterei legyenek
egyformák. Ezzel lehetővé vált, hogy akár egyszerre mind a négy előadóteremben,
vagy a termeknek bármely együttes variációban történő használatakor képet és
hangot tudunk szolgáltatni, valamint az internet is minden teremben elérhető.
Az alagsorban újonnan alakították ki az UPS helyiséget. Ez a szünetmentes
áramforrás, amely a biztonságos üzemmódot teszi lehetővé a számítógépek, az
épületgépészeti felügyeleti gépek számára. Itt újították fel a melegítő és tálaló
konyhát, az éttermet, illetve műhely, raktárak kerültek kialakításra. Minden szinten takarítószeres raktárak, mosdóhelyiségek, teakonyhák kaptak helyet. A felső
padlástérben liftgépház, és a szellőző, valamint a hűtőgépek kerültek elhelyezésre,
melyek a tetőtéri irodák, és az előadótermek klimatizálását, valamint az egész épület szellőztetését hivatottak végezni. Az előírásoknak, és a főépítészi engedélynek
megfelelően maximum 59 fő volt elhelyezhető az épületben, ami a folyamatos benntartózkodást, és a 8 órás munkavégzést illeti. Az épület működtetéséhez új munkatársak felvételére került sor. Takarítónőket, konyhást, portásokat, gondnokot, az
előadóterem technikai kiszolgálóját vettük fel. Ezután a konkrét költözés menetrendjét készítettem elő. Augusztus 11-én reggel átköltöztünk, délben meghozták az
új bútorokat, beszerelték azokat, másnap délelőtt az informatikusok beüzemelték
minden kolléga számítógépét, és gyakorlatilag elkezdődhetett a munka.
Ezután a működéshez szükséges felszerelések, és eszközök beszerzése következett, szőnyeg, függöny, az étterem felszerelése, textíliák, edények, a szükséges
élelmiszerek, takarítószerek.
A kert és a parkoló végleges kialakítása, valamint a vezetői traktus faburkolatának helyreállítása és visszaszerelése a beköltözést követően fejeződött be.
2016 decemberéig az állagmegóvás, a tervszerű karbantartás folyamatos munkavégzéssel volt megoldva, 2012-ben és 2013-ban az egész épületben tisztasági festést,
a kopott parketták csiszolási és lakkozási munkáit, valamint több ablak cseréjét
hajtottuk végre.
Napjainkra az épületet használó intézmények száma és összetétele részben megváltozott. A tetőtérben MALEZI, OKGYK, OLI, IB, Caritas in veritate, KURÍR Új
Ember Szerkesztősége, az első emeleten a KaPI, a földszinten a Katolikus Szeretetszolgálat, az alagsorban az Új Ember Szerkesztősége kapott helyet, majdnem 100
embernek adva helyet a munkára.
Az előadótermekben, melyeket a ház összes intézménye használ, és külsősöknek
is sok esetben kiadjuk rendezvényeik számára, évente átlagban 10-12 ezer fő fordul
meg, akik számára igyekszünk a megfelelő technikai feltételeket biztosítani, valamint a vendéglátást, amit a költségvetés megenged.

Irodaház története
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Házszentelő
szentmise 2017.
január

Összegezve, a külső és belső harmónia, ízléses térkialakítások, működési megoldások és az intézmények munkatársainak keresztény elkötelezettsége, az MKPK
Központi Irodaházát reményeink szerint nem csak a benne dolgozóknak, hanem
minden vendégünk számára valódi katolikus munkahellyé tette.
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A katolikus közoktatási
intézményrendszer fejlődése
a rendszerváltástól napjainkig
Schillingerné Gulyás Ilona

Bevezetés
Ebben az írásban a katolikus intézményrendszer rendszerváltás utáni változásait szeretném ismertetni, de a jelenlegi helyzet helyes értékelése érdekében először a
magyarországi katolikus oktatás történelmi gyökereire hívom fel a figyelmet, valamint néhány mondatban, röviden jellemzem az államosítást megelőző tanévben
folyó katolikus oktatást.

A katolikus közoktatási intézményrendszer
a rendszerváltás előtt
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Az 1. ábra mutatja az 1946/47-es
tanév adatait. 49 A század első felében
az óvodák 15%-a, az általános iskolák
és népiskolák 41%-a, a polgári iskolák
24%-a, a gimnáziumok 28%-a, a szakképző intézetek 17%-a, a tanító- és
óvónőképző intézetek 56%-a működött
katolikus fenntartásban.
A kommunista diktatúra 1948-ban
az államosítással50 meg akarta semmisíteni a felekezeti oktatás rendszerét,
de az 1950-es megegyezést követően
négy szerzetesrend – a bencés, a ferences, a piarista és a szegény iskolanővérek – fenntartásában nyolc gimnázium
működhetett tovább. Ezek az intézmények mentették át a katolikus nevelés
értékeit a diktatúra idején.

Katolikus intézmények

1. ábra: Katolikus közoktatási
intézmények aránya Magyarországon
az 1946/47-es tanévben

49 Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam LI-LIV. (1943-46) Budapest, 1948. 253-270. o.
50 1948. évi XXXIII. törvény a nem állami iskolák államosításáról
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A katolikus intézményrendszer fejlődése 1990 után
Az 1990-es évektől kezdődően születtek meg azok a törvények, amelyek a Katolikus Egyház számára újra lehetővé tették a közoktatásban való nagyobb szerepvállalást. A legfontosabb jogi alapokat az 1990. évi lelkiismereti és vallásszabadságról szóló
törvény,51 valamint az 1991-es egyházi kárpótlási törvény52 biztosította. Az egyházak
visszakaphatták az egykori oktatási célú intézményeiket, megindulhatott a felekezeti
nevelés-oktatás rendszerének újbóli kiépítése. A 2. ábra mutatja a katolikus köznevelési intézmények számának alakulását Magyarországon 1990 és 2016 között.53
636
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2. ábra: Katolikus közoktatási intézmények számának alakulása

A grafikonon jól látszik, hogy milyen ütemben növekedett évről évre a katolikus
nevelési-oktatási intézmények száma. A világosabb színnel jelölt terület jelzi az egy
OM azonosítóval rendelkező önálló intézmények, intézményi központok számának alakulását. Amennyiben az intézményi központokon, többcélú intézményeken
belül az intézményegységeket (az intézményben ellátott feladatokat, tagintézményeket) is figyelembe vesszük, akkor a sötétebb terület jelzi a bővülést.
Szembetűnő, hogy az önálló intézmények, központok számának növekedése kevésbé gyors ütemű, sőt 2000-től 2010-ig kismértékű csökkenés is tapasztalható. Az eltelt
évek alatt kiderült, hogy gazdaságosabban működtethetőbbek a nagyobb, többcélú,
közös vezetés alatt álló intézmények. A gazdaságosságon kívül az eredményességet
segíti az is, hogy sok esetben óvodától a középiskoláig biztosított a gyermekek, tanulók
egységes értékrend szerinti nevelése. Ez a szülők számára is fontos szempont, az intézmény számára is előnyös, hiszen a tanulók jelentős része az intézmény keretei között
marad, így kevésbé okoz gondot a beiskolázás, a tanulói létszám megtartása.

51 1990. évi IV. törvény hatályát vesztette, helyette hatályos a 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
52 1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
53 Az 1990 utáni adatok a Katolikus Pedagógiai Intézet nyilvántartása alapján szerepelnek
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A 2. ábra szemléletesen mutatja, hogy a növekedés üteme nem egyenletes. A kezdeti
lendület után lassabb növekedés, majd 2010 és 2013 között ismét ugrásszerű emelkedés
tapasztalható. 1994 után is évről évre nőtt az intézmények száma, de láthatóan kisebb
mértékben, mert a már átvett, megalapított intézmények működésének biztonságára
és a belső, tartalmi fejlesztésekre kellett nagyobb hangsúlyt fektetni.
Katolikussá nem a fenntartóváltás, vagy alapítás pillanatában lesz az iskola, óvoda, hanem azzá válik, ha katolikus értékrend szerint működik, ennek megvalósítása is
komoly feladatokkal jár. Később, 2010 és 2013 között, az iskolákat és óvodákat fenntartó
önkormányzatok számára egyre nyomasztóbb terhet jelentett az intézmények finanszírozása. Az érintett intézményeket és településeket az iskolák bezárásától és az ezzel járó
társadalmi problémáktól mentette meg az egyházi fenntartásba átadás-átvétel.
Eltérő volt az önkormányzatok gazdasági helyzete és különböző a Magyar Katolikus Egyház keretében működő egyházmegyei és szerzetesrendi fenntartók átvételi
készsége, így Magyarország területén belül nem egységes, egyenletes a katolikus
intézmények elhelyezkedése.
A 3. ábra ugyan nem az összes intézménytípust, csak a katolikus óvodák területi
elhelyezkedését mutatja, mégis jól szemlélteti, hogy nagy különbségek mutatkoznak.
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3. ábra: Katolikus óvodák Magyarországon a 2012/2013-as tanévben54

54 Készült: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Budapest, 2012.
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Vannak olyan országrészek, ahol továbbra is égető szükség van bővítésre, fejlesztésre,
hogy a szülők a köznevelési törvényben meghatározott jogaikat érvényesíthessék:
„A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.”55

A katolikus köznevelési intézmények jelenlegi helyzete
A katolikus intézmények, intézményegységek számának emelkedése ellenére a
katolikus nevelés-oktatás súlya még messze elmarad az államosítás előtti részesedéstől. A 4. ábrán a köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek adatai láthatók a KIR adatbázisban56 2017. január 17-én rendelkezésre álló adatok alapján.
Egyházi szervezetek fenntartásában a köznevelési intézmények feladatellátási
helyeinek csupán 9,29%-a működik. Az egyházi fenntartású intézmények 46,94%át a Magyar Katolikus Egyház működteti, így országosan 4,36%-os a katolikus
intézmények aránya.

4. ábra: Köznevelési feladatellátási helyek megoszlása fenntartók szerint 2017-ben

55 2011. évi CXC. törvény 72§ (2)
56 https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku (utolsó megtekintés: 2017. 02. 23.)
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5. ábra: Katolikus köznevelési intézményben tanulók/gyermekek aránya
Magyarországon a 2015/2016-os tanévben

A tanulói létszámadatok elemzése során figyelembe kell venni, hogy jelenleg még
csak az előző, 2015/2016-os tanév adatai állnak a rendelkezésünkre, valamint a Központi Statisztikai Hivatal oktatási statisztikáiban57 nem szerepel a kollégiumi ellátás és az
alapfokú művészetoktatás. A tanulói létszámok arányának alakulását az 5. ábra szemlélteti. Összességében a vizsgált időszakban és intézménytípusokban Magyarországon a gyermekek 6,93%-át nevelték, oktatták katolikus köznevelési intézményekben.
Az 5. ábrán az is látható, hogy intézménytípusonként is nagy eltérések tapasztalhatók. Katolikus gimnáziumban tanulók aránya jóval az átlag feletti, a katolikus
általános iskolások aránya az átlagos értéket közelíti, míg a katolikus óvodában,
szakképzésben ellátottak aránya elmarad az átlagos értéktől. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2011-es népszámlálási adatok58 szerint a magukat katolikusnak vallók aránya országosan 39%. Tehát a magukat katolikusnak vallók jelentős
részének gyermekei továbbra sem részesülhetnek katolikus nevelésben-oktatásban.
Az eltelt évtizedek alatt nemcsak számban gyarapodtak folyamatosan az intézmények, hanem bővülés mutatkozik az ellátott feladatok típusainak terén is. A kommunista diktatúra idején csak néhány gimnáziumra és kollégiumra korlátozódott a
nevelői munka. A rendszerváltás után jelentősen színesedett az intézményrendszer:
óvodák, általános iskolák, alapfokú művészetoktatási intézetek és különböző típusú szakképző iskolák indultak. A gimnáziumokban 4, 5, 6 és 8 évfolyamos képzési
formában, a középiskolákban nappali tagozaton kívül több helyen esti és levelező
tagozaton is tanulhatnak a diákok. Több óvodában, iskolában kínálnak nemzetiségi
képzésre vagy két tannyelvű oktatásra lehetőséget. Az alapfokú művészeti iskolákban leggyakrabban zeneművészeti oktatással találkozunk, de sok helyen lehetőség
van képző- és iparművészeti vagy tánc-, szín- valamint bábművészeti képzésre is.

57 https://www.ksh.hu/stadat_eves_2_6 (utolsó megtekintés: 2017. 02. 23.)
58 http://www.ksh.hu/nepesseg_nepmozgalom (utolsó megtekintés: 2017.02.23.)
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6. ábra: Katolikus köznevelési intézmények száma intézménytípusonként
a 2016/2017-es tanévben

A 6. ábra mutatja a főbb intézménytípusok számának alakulását a 2016/2017-es
tanévi adatok alapján.
A szakképzési adatok értelmezéséhez, összehasonlításához feltétlenül figyelembe
kell venni, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. évi módosítása59 megváltoztatta a köznevelési alapfeladatok elnevezését, tartalmát. A korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a korábbi szakiskolák szakközépiskolaként működnek
tovább a jogszabály értelmében. „A szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára…”60
Még színesebb képet kapunk, ha a katolikus köznevelési intézményekben folyó
nevelő és oktatómunkát tovább elemezzük. Sok katolikus gimnáziumot a magas
színvonalú oktatás, kiváló verseny- és felvételi eredmények jellemeznek. Több általános iskola bekapcsolódott a felsőfokú pedagógusképzésbe gyakorlóiskolai feladatok vállalásával. Valamennyi katolikus intézmény igyekszik a katolikus iskola sajátos jellegét megvalósítani, kialakítani: „…egész szorosan egyesíti a vallásoktatást,
a vallásos nevelést egy nagyon jól meghatározott szakmai tevékenységgel”,61 azaz
igyekszik megteremteni a hit és műveltség valamint a hit és az élet szoros egységét. Ennek a szemmel látható példája és eredménye az is, ahogyan az intézményekben a fogyatékos, sérült, hátrányos helyzetű vagy kisebbségi tanulókat ellátják,
a roma tanulók integrációját segítik. A katolikus nevelési intézmények között alig
akad olyan, amelyikben ne oktatnának sajátos nevelési igényű tanulókat. Működik
külön óvodájuk, iskolájuk a vak gyermekeknek és iskolájuk az autista gyermekeknek. Több szakiskolában folyik példaértékű munka, hogy a sajátos nevelési igényű
vagy fogyatékos tanulók életét nekik megfelelő szakma elsajátításával segítsék. A

59 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról.
60 2015. évi LXV. törvény 13/A.§ (1)
61 A Katolikus Nevelés Kongregációja: A Katolikus Iskola, Róma, 1977 (fordította: Jelenits István)
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diákok jelentős mértékben a vallásukat gyakorló családokból kerülnek a katolikus
iskolákba, így az országos átlagot meghaladja a nagycsaládosok száma. A 2016/2017es tanévben a katolikus köznevelési intézményekben nevelt gyermekek 3,7%-a sajátos nevelési igényű, 4,66%-a küzd beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarral,
1,5%-a részesül gyógypedagógiai ellátásban, 7,98%-a hátrányos helyzetű.
A katolikus intézményekben a 2016/2017-es tanévben 11.894 pedagógus dolgozik, minden intézménytípusban, nappali, esti és levelező tagozaton összesen 125.199
gyermek, tanuló nevelkedik.

A katolikus köznevelési intézmények fenntartói
Miután 1990-től a Magyar Katolikus Egyház újra lehetőséget kapott közoktatási
intézmények alapítására, évente egyre több lett az egyházon belül működő, intézményfenntartásra vállalkozó szervezetek száma is. 1990-ben négy egyházmegye: a
Győri, a Hajdúdorogi, a Szeged-Csanádi és a Székesfehérvári Egyházmegye indított elsőként újra köznevelési intézményt. 1994-ben már az összes egyházmegye
működtetett több-kevesebb iskolát, óvodát, így az egyházmegyei fenntartók száma
13 lett, majd 2015-ben további két görögkatolikus fenntartóval 15-re emelkedett az
egyházmegyei fenntartók száma.
1991-ben a Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend csatlakozott először a
négy iskolafenntartó rendhez és óvodát alapított, majd egyre több szerzetesrend
vállalkozott fenntartói feladatokra. A rendszerváltás óta eltelt időszakban voltak
olyan szerzetesrendek is, amelyek különböző okok miatt átengedték iskolájuk
működtetését más katolikus szervezeteknek. Jelenleg 27 szerzetesrend tart fenn
köznevelési intézményt, ebből 13 női és 14 férfi közösség.
A 2016/2017-es tanévben a Katolikus Egyház keretén belül két főiskola és a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet is működtet óvodát vagy
iskolát, így a fenntartók száma összesen: 45.

A finanszírozás kérdései
Az intézményrendszer újbóli kiépítése során sok nehézséggel kellett megküzdeni. Az államosítás előtt jól felszerelt iskolákban, magas színvonalú oktató munka
folyt. A visszakapott épületek sok esetben leromlott állapotú, felújításra szoruló,
oktatási felszerelés nélküli ingatlanok voltak. Nagy anyagi ráfordításra volt szükség, hogy a működéshez a legfontosabb feltételeket meg tudják teremteni. A súlyos
anyagi gondok ellenére nagyon sok támadás érte a felekezeti oktatást, éppen azzal
vádolták az egyházi nevelési intézményeket, hogy több támogatást kapnak, mint
más fenntartók. A magyar-vatikáni megállapodás nyomán 1997-ben megalkotott,
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az egyházak támogatásáról szóló törvény62 kimondja, hogy az egyházi jogi személy
által ellátott nevelési-oktatási tevékenység finanszírozása az állami és helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékben és azonos szempontok szerint történik.
Ez a jogszabály valamint az egyenlő finanszírozás elvén alapuló működési támogatás (korábbi nevén: egyházi kiegészítő támogatás) nagy segítséget jelentett abban,
hogy az egyházi iskolák működtetése kiszámítható, viszonylag biztonságos alapokon nyugodjon, azonban nem jelenti a teljes anyagi gondoktól való mentességet. Az
intézmények sajátos küldetésüket felvállalva kiemelten kezelik a nagycsaládos, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, aminek a többletköltségét a fenntartónak kell biztosítania. Erre sok esetben külön forrást kell keresniük,
igénybe venniük.
Jelenleg a katolikus szakképzési rendszer helyzete a legnehezebb a szakképzés
finanszírozása és a keretszámok elosztásának rendszere miatt, noha az egyházi
szakképző iskolák elismerten különösen értékes tevékenységet folytatnak, kiemelkedő eredményeket érnek el a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének
megteremtése és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása területén.

Katolikus Pedagógiai Intézet
Az anyagi biztonság megteremtésén túl a szakmai színvonal emelése és a katolikus értékrend kialakítása is jelentős fenntartói feladat, ezért 1997-ben a Magyar
Katolikus Püspöki Kar pedagógiai szakmai szolgáltató intézetet hozott létre, azzal a
céllal, hogy magas színvonalú, egységes elveken alapuló szakmai támogatást nyújthasson a katolikus köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak. A Katolikus Pedagógiai Intézet (korábban Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési
Intézet), amelyet 1999-ben a kormányzat is elismert pedagógiai intézetként, a fenntartókkal együttműködve segíti a katolikus óvodákat, iskolákat.

Remény és jövő
A nehézségek és küzdelmek ellenére ezek az intézmények maguk is a remény
jelei, ezért kell folytatni a megkezdett utat. A Katolikus Oktatás Világszervezetének a „Gravissium educationis” 50. évfordulója alkalmából, a Nevelésügyi Kongregáció 2015. november 18. és 21. között Rómában tartott világtalálkozójára megjelentetett kiadványban63 a katolikus oktatásról készített interjúkat olvashatunk.
Az interjúk foglalkoznak a nehézségekkel, a kihívásokkal, a remény jeleivel és a
katolikus oktatás előtt álló lehetőségekkel. A válaszadók között van iskolafenntar62 1997. évi CXXIV. törvény 5. § (1)
63 Testimonios. Educar Hoy y manñana. Una pasión que se renueva. Szerk. Juan Antonio Ojeda Ortiz
– Beatziz Ramírez Ramos. PPC, Madrid, 2015.
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tó püspök, politikus, pedagógus, iskolaigazgató és szülő is, így több szemszögből
vizsgálhatjuk azt is, melyik területen látszik a katolikus nevelés eredményessége,
melyek a bizakodásra okot adó tényezők.
A magyar válaszadók kiemelik, hogy a kisebb településeken a katolikus iskola biztosítja a megmaradás és az evangelizáció lehetőségét. A katolikus iskola pedagógusainak
lehetőségük és küldetésük van a keresztény nevelési eszmény megvalósítására. A fiatalok számára meghatározó a hiteles nevelőkkel való találkozás, az értelmes feladatokba,
szociális és kulturális tevékenységekbe való bevonásuk a kortárs csoporttal együtt. A
katolikus tanítás alapja a szeretet és a szent nevelők útmutatása, így a nehézségekkel
küzdő diákok fejlesztése is eredményes. A szülők számára biztonságot jelent, hogy a
családokban és az iskolában azonos értékrend szerint nevelik a gyermekeket. Az iskola
közösséget teremt. Reményre ad okot az is, hogy az eltelt évek alatt érezhetően nőtt
a szentségekben részesülő fiatalok száma, akik később katolikus nevelést választják
gyermekeiknek is. A nem vallásos vagy csak a maguk módján vallásos szülők is találkoznak a gyermekeiken és az iskolán keresztül az Egyházzal.
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A KPSZTI működésének kezdetei

Szil ágyiné Dr. Szemkeő Judit | intézet vezető (1997–1998)

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia 1997. év nyarán fogadta el a KPSZTI
működésének tervezetét. Az MKPK döntése alapján kaptam felkérést a szervezet
létrehozására és vezetésére.
Az intézetről a Magyar Kurír 1997. október 3-i számában jelent meg egy hos�szabb ismertetés. Röviden összefoglalom. Az 1993. évi közoktatási törvény előírta
az iskolafenntartók számára, hogy meg kell szervezniük az intézmények számára
a pedagógiai szolgáltatást. Az 1996. évi jogszabály-módosítások miatt a továbbképzési támogatások felhasználásához a pedagógiai szolgáltatás működése szükségessé vált. A katolikus iskolák számára 1993-tól a KIF (Katolikus Iskolák Főhatósága)
mellékfeladatként látta el a pedagógiai szolgáltatások biztosítását. Farkas István
– Lupus atya – vezetésével a KIF sok pedagógus bevonásával kidolgozta a katolikus
kerettantervet. A KIF megszűnése után a katolikus közoktatási intézmények munkájának szakmai összehangolását az MKPK Oktatási Osztálya átvette, de a feladatok ellátásához külső segítséget igényelt, ezért hozta létre a KPSZTI-t.
A továbbképzési feladatok ellátása érdekében egyeztetések folytak a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem BTK vezetőivel is, mivel felmerült annak lehetősége, hogy
az egyetem keretei között jön létre a KPSZTI, de végül más döntés született.
A KPSZTI alakulásakor az iskolákban folyó munkáról keveset tudtunk, ezért
munkánkat egy felméréssel indítottuk. Ebben informatikusként Bene Béla működött közre. A felmérés célja a helyzet alaposabb megismerése volt, továbbá az, hogy
önkéntes jelentkezés alapján tantervkészítéshez, tankönyvíráshoz munkatársakat
találjunk. Szerettünk volna munkacsoportokat alakítani azokból, akik be tudnak és
be akarnak kapcsolódni az alkotó tevékenységbe. Bíztunk abban, hogy a továbbképzési célokra elkülönített kormányzati támogatásból ki tudjuk alakítani azt a szakmai hátteret, amely mind a fenntartók, mind a pedagógusok számára a minőségi
munka lehetőségét segíti elő.
Az első feladatom a KPSZTI szervezésekor a helyzet felmérése és a kapcsolatépítés volt. Személyesen meglátogattam minden iskolafenntartó püspököt. Találkoztam a fenntartói szervezetek munkatársaival. A már említett felmérést a személyes beszélgetések kiegészítették. Célunk az volt, hogy országos szinten lássuk, kik,
milyen felkészültséggel és milyen elképzelésekkel tanítanak a katolikus iskolákban.
Szerettük volna megtudni, hogy az egyes iskolákban mekkora a gyakorló vallásos
pedagógusok, gyerekek (szülők) aránya, és milyen segítségre lenne helyben szükség az iskola valóban katolikus iskolává alakítása érdekében. Rákérdeztünk a helyi
szociális problémákra is. Az elkészült felmérésről a Katolikus Óvoda és Iskola című
lapunk újrainduló számában számoltunk be, amely 1997. szeptember 17-én jelent
meg. Nem árt, ha 20 év után szembesülünk a kezdetekre jellemző helyzettel.
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A felmérés alapján elkészítettük a
katolikus közoktatási rendszer fejlesztési koncepcióját az MKPK számára.
Munkámat főállású munkaviszonyom
megtartásával végeztem. Munkatársaim - titkársági alkalmazottak - sokat
segítettek, de világos volt, hogy a feladat hatékony ellátása érdekében főállású szakemberekre, kiépített szervezetre
lenne szükség. (Az Intézet a Ferenciek tere 7-8. szám alatti ingatlanban
kapott másfél szobát. Egy titkársági
feladatokat ellátó részmunkaidős munkatárs, majd később még egy fokolare
szerzetes nővér alkotta a KPSZTI munkatársi körét.) A felmérések és személyes tapasztalatok alapján hosszasan
beszélgettem a KPSZTI működtetésének feltételeiről Seregély érsek úrral, aki akkor
az MKPK elnöke volt. Jeleztem, hogy a feladatok ellátásához szakemberek alkalmazására és megfelelő infrastruktúrára lenne szükségünk. Beszélgetésünk során
elmondtam, hogy nem kívánom a KDNP Oktatási Bizottságának elnökeként vállalt
munkámat feladni a választások (1998.) előtti időszakban, tehát az egyházi iskolák
ügyében támadási felületet jelenthet a személyem. Javasoltam, hogy helyettem egy
olyan iskola igazgatóját nevezzék ki a KPSZTI vezetőjének, aki már 1990. előtt is
tapasztalatot szerzett katolikus iskola vezetésében. Kiemelten ajánlottam Bajzák
Erzsébet Eszter nővér megbízását. A helyi tantervek készítéséhez már a vezetésem alatt megindult munka során is az általuk készített helyi tantervet használtuk.
Javaslatomat érsek úr elfogadta, és a tervezett feladatok döntő többségét már új
helyen és több munkatárssal működő, Eszter nővér által vezetett szervezet végezte.
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„Csak azt tettem,
amit meg kellett tennem”
Bajzák Erzsébet M. Eszter SSND | intézet vezető (1998–2016)

1998 nyarán, amikor a Püspöki Kar megbízott a KPSZTI vezetésével, és a rendem
(a Boldogasszony Nővérek) ide küldött szolgálatra, nagyon komolyan vettem azt.
Akkor csak egy munkatársam volt, aki az MKPK Titkárságának korábbi Oktatási Osztályán dolgozott, így az első és legfontosabb feladatom az lett, hogy a
törvényi szabályozásnak megfelelően felépítsek egy pedagógiai-szakmai szolgáltató intézetet. Ezzel párhuzamosan hozzá kellett kezdenünk a szakmai feladatok megvalósításához is. A legfontosabb és legszebb feladat az volt, hogy a
pedagógusok képzésének és továbbképzésének rendszerét kialakítsuk, segítve
ezen belül az önképzésüket. 2001-2002-ben dr. Hoffmann Rózsa vezetésével
a komplex intézményellenőrzési és -értékelési programot dolgoztuk ki, majd
vezettük be a katolikus köznevelési intézményekben, biztosítva ezzel a fenntartói ellenőrzés és értékelés jogszabályi kötelezettségének megvalósulását. Ezzel
egy időben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával
közösen egy pedagógus szakvizsgára felkészítő képzést is összeállítottunk, és
útjára indítottunk.
Nagyon fontos volt, hogy más szakembereket, intézményünk pedagógusait is
bevonjunk a munkába, hiszen egymagában a KPSZTI egy teljes ország katolikus
közoktatásának támogatását nem tudta volna ellátni. Először több tucatnyian,
az évtizedek alatt aztán már sok százan kapcsolódtak be a munkánkba tantárgygondozóként, szakértőként, szaktanácsadóként, műhelyek vezetőiként.
Munkánk volt bőven, mivel évről évre nőtt azoknak az intézményeknek a
száma, amelyek a katolikus nevelés-oktatás értékes hagyományát felvállalták.
Ahogy bővült a katolikus intézményrendszer, úgy színesedett is. Már nemcsak
a budapesti és a vidéki nagyvárosokban volt jelen, hanem aprófalvakban is. Láttuk, hogy nemcsak úgynevezett elitiskoláink vannak, hanem a nagyon szegény,
nehéz körülmények között élő területeken is működnek katolikus óvodák, iskolák, kollégiumok, amelyek kiemelten foglalkoznak a hátrányos helyzetű, súlyos
családi problémáknak kiszolgáltatott gyermekekkel. Ez új és új feladatokat
jelentett számunkra is.
A katolikus szemléletmód, értékrendszer hatékonyabb közvetítése érdekében katolikus kerettantervet készítettünk (2008), illetve kerettantervi ajánlások
születtek (2003., 2012.)
Ki kellett építenünk a pedagógiai tájékoztatás lehetőségeit, kidolgoztuk a
pedagógiai értékelés módszereit, a diákok felé is fordultunk: tanulmányi versenyeket indítottunk útjára és támogattunk. Tanügyi szolgáltatást is kellett
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biztosítanunk, hiszen a fenntartóknak és az intézményvezetőknek is segítséget
kellett nyújtani abban, hogy milyen jogszabályi és szakmai elvárásoknak kell
megfelelniük. Ehhez kapcsolatokat teremtettünk minél szélesebb körben, az
oktatáspolitika, oktatásirányítás területén, szakmai műhelyeket alakítottunk
ki, levelezőlistákat hoztunk létre, fölhasználtuk a honlapunkat, adatbázis-rendszert építettünk fel.
Ma úgy látom, hogy a Püspöki Kar rendkívül fontos döntést hozott akkor,
amikor 1997-ben megalapította a Katolikus Pedagógiai Intézetet. Ennek egyik
leglényegesebb eleme a szakmai támogatáson és segítésen túl az, hogy a keresztény értékrendben is megerősítsük a pedagógusokat. A szakmai rendezvényeinkre nyilvánvalóan olyan előadókat hívunk, akik a kimagasló szakmai tudásuk
mellett képesek keresztény értékeket is közvetíteni mások számára.
Egy jubileum mérföldkő, a számvetés és az összegzés pillanata. Visszatekintve a közel két évtizedre, amelyet az Intézetben töltöttem, úgy érzem, csak azt
tettem, amit meg kellett tennem, amit a lelkiismeretem diktált, és amit a körülmények és az adottságaim lehetővé tettek. Hiszen mindannyian jól tudjuk: „… az
sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, csak Isten, aki a növekedést adja.”(1 Kor 3,6)

2016 júniusában a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)nyugdíjba vonuló vezetője az egyház és a katolikus oktatásügy érdekében végzett munkájáért az
MKPK Pro Ecclesia Hungariae díját vehette dr. Veres András püspök úrtól, az MKPK elnökétől

„Csak azt tettem, amit meg kellett tennem” 
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Köszöntő a 20 éves KaPI
emlékünnepségén
Tok ár Imre P. János ofm | intézet vezető (2016-)

„Anélkül, hogy ismétlésekbe akarnánk bocsátkozni, hangsúlyozni kívánjuk: az
egyház szemében legelső evangelizációs eszköz híveinek őszintén keresztény
élete, szoros egységben Istennel, akire teljesen ráhagyatkoznak; másokat szolgáló, áldozatos magatartásuk. Tavaly, világiak egy csoportja előtt mondottuk:
„A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a
tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is”64 . Szent Péter szépen fejezi ki
ugyanezt, amikor azt írja, hogy a keresztények tiszta és szép élete „szavak nélkül is megnyeri azokat, akik nem hisznek az igének”65 . Az egyház elsősorban
magatartásával, saját életével evangelizálja a világot: tanúságtételével, amikor
hűséges az Úr Jézushoz, a szegénység, a lemondás szelleméhez, független a világ
hatalmasságaitól. Egyszóval: életszentségével.”66

Kedves Testvérek!
Megható szép példák sorakoznak most a szemem előtt. Papok, lelkiatyák,
iskolalelkészek, akiknek élete új értelmet nyert azzal, hogy iskola van a plébánián, hogy újra gyerekek nyüzsögnek körülöttük. Az egyik igazgatónő meséli: „Az
atya minden reggel nálunk kezdi. Nem kis elégedettséggel és örömmel mondja - Van egy iskolám! - És mi is boldogok vagyunk, hogy az Egyház befogadott
minket! Tudjuk, kevés az, hogy kereszt legyen a falon, hogy tanítás előtt és után
imádkozunk, hogy az atya bejár hozzánk, hogy vasárnap szentmisére megyünk,
de igyekszünk! A másik iskolában ezt hallottam: - Képzeld el, jöttek a gyerekek
reggel. A plébános úr ott várja őket az ajtóban. Kérdezi tőlük: - Mi volt otthon
a reggeli? Semmi válasz. Másnap, és azóta minden nap ott várja őket a zsíros
kenyér, a tea. Egyetlen gyerek se ül be az órákra éhen.
Így kerül a bejárathoz lóca, ahol a nedves időben ülve átvehetik a cipőt a gyerekek. A sokszor csendes, rezignált egy-két idősebb emberre beszűkült napirend
kiszélesedik az iskolai zsivajra, a miden osztályt jelentő hittanórákra. A templom
és az iskola klasszikus harmóniája - kölcsönösen, egymásért.

64 VI. Pál pápa beszéde a Consilium de Laicis tagjaihoz, 1974. okt. 2-án: AAS 66 (1974) 568. old.
65 Vö. 1Pét 3,1.
66 Evangelii Nuntiandi 41.
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Tokár János atya
a nevelőtestületi
értekezlet vendége
Hevesen 2017.

1999-ben az újrakezdés első évtizede után Kárpáti Imre az Anna Frank Gimnázium akkori igazgatója kifejtette: „A zsidóság életében mindig nagy jelentősége
volt a tanulásnak. Elődeink olyan komolyan vették e parancsot, hogy ha valahol új
zsidó közösség jött létre, előbb építették meg az iskolát, mint a zsinagógát.”67
Az egyházi iskolák, óvodák iránti érdeklődés lényegét jól foglalja össze az Állami
Számvevőszék 2008-as jelentése: „Az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben erkölcsi alapú, értékközpontú eredményes nevelési-oktatási munka folyt. Az iskolai oktatás és a pedagógusok eredményességét a kiemelkedően jó
tanulmányi átlag, a sikeres érettségi és nyelvvizsgát tevők, valamint a felsőoktatásban továbbtanulók száma mutatja. Az egyházi közoktatási intézmények tanulói
az országos kompetenciaméréseken magasan az országos átlag felett teljesítettek.”68
A katolikus iskola a jövő kereszténységének legnagyobb szolgálattevője. Lehet
panaszkodni a strukturális megosztottság miatt, hogy hova tartozik a tanulmányi
időben inkább a gyerek – a templomi közösséghez vagy iskolai barátaihoz, de statisztikailag biztos, hogy az egyházi fenntartású intézmények nélkül jóval kisebb
lehetőségünk, felületünk lenne a fiatalokhoz közelebb kerülni. Azt is élére lehet
állítani, hogy milyen arányban maradnak meg az iskola elvégzése után a hitben, az
elkötelezett, gyakorló keresztény életben, az Egyházhoz való hűségben ezek a fiatalok, de leginkább ekkora kérdés a befogadó közösségek felkészültsége, életvitele,
példaadása, vonzása. És ez nem oda-vissza dobálózás, hanem feladat. Az, amiről
VI. Pál pápa beszél – a saját életszentségünk komolyan vétele és tudatos megélése,
tanúságtétel, aminek alapja azért mindig a tanításból származó tudás, és ebből
nőnek ki a tettek, a keresztények tiszta szép élete.

67 Katolikus Kollégiumi Nevelők Nemzetközi Konferenciája 1999. okt. 25.-26.
68 ÁSZ jelentése, 2008. május

Köszöntő a 20 éves KaPI emlékünnepségén
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A 20 éves intézményi struktúra a KaPI-t is kérdések elé állítja. Hogyan tudnánk
a hatalmassá duzzadt katolikus közoktatás ügyét még hatékonyabban szolgálni?
Hogyan lehet a pedagógust hagyni, hogy folyamatosan végezze a munkáját a gyerek mellett, de időnként megújuljon lélekben, hivatásában és a pedagógiai módszerek, eszközök használatában is? Hogyan lehet az elit-iskolák és a nagyobb részt
lemorzsolódással küzdő iskolák kéréseit, elvárásait egyformán szolgálni? Hogyan
lehet a különböző szerkezetű, elvárású fenntartói műhelyek, irodák számára valódi segítséget, tájékoztatást nyújtani? Hogyan lehetne sokféle képzéseinket, programjainkat, amelyeket az intézmények igényeire válaszolva kínálunk fel annyira
komolyan vetetni, hogy el is jöjjenek rá azok, akik ezt kérték, megrendelték tőlünk?
Hogyan lehetne a pedagógusok szellemi igényességét úgy segíteni, hogy ne dőljenek be a divatos szalagcímeknek, az oktatási celebek önreklámjainak? Mi segít
jobban egy decentralizált szervezetté tágulás, vagy a meglévő formákban a vidék
nagyobb felkarolása? Nincsenek előre megfogalmazott válaszok, de az se lenne jó,
ha csak költői kérdésként tekintenénk minderre.
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A tantárgygondozói rendszer
kiépítése
R ajk ányi L ajosné
37 év tanári munka után, 2002. január 1-én kezdtem dolgozni a KPSZTI-ben.
Tekintettel arra, hogy 25 évig tantárgygondozói feladatokat láttam el Budapest IX.
kerületében, intézetvezetőnk, Eszter nővér az 1-12. évfolyamokon tanító tanárok
továbbképzéseinek szervezésével bízott meg. Ez a munka már 2001-ben elkezdődött dr. Leibinger Jánosné vezetésével. Tőle vettem át, egy évig Pitz Máriával
megosztva, majd 2003-tól 2016 őszig önállóan láttam el. A munkatársak létszámának bővülésével 2004-ben az alsó tagozatos képzések szervezése Csébi Józsefné feladata lett, és 2015-től Szepsi Rita átvette tőlem néhány általános iskolai
program szervezését. (Az alábbiakban a tőlük kapott adatokat is felhasználtam.)
A továbbképzéseket kezdettől fogva külső munkatársak segítségével szerveztük. Az intézet a „Közoktatási Szakmai Pályázat 2002” keretében 1 000 000 Ft-ot
nyert tantárgygondozói, óvodai és diákotthoni tanácsadó rendszer kiépítésére, és
a 2002/2003-as tanévben bevezetésre kerülő kerettantervi ajánlások kidolgozására.
A cél megvalósítása érdekében 2002-ben 26 tantárgygondozót bíztunk meg, felsőoktatási intézmények pedagógiai tapasztalattal bíró munkatársait, illetve katolikus iskolákban dolgozó szakértőket, kiváló tanárokat. Sokan közülük már 2001ben is részt vettek a szakmai napok szervezésében. Feladatul tűztük ki a szaktárgyi
továbbképzések témájának meghatározását, előadások, bemutatóórák, műhelyfoglalkozások megtartását, külső előadók és helyszínek kiválasztását. Olyan munkatársakat kerestünk, akik kiválóan végzik nevelő-oktató munkájukat, tájékozottak
szaktárgyuk módszertani és tudományos újdonságai terén. Tantárgygondozóinktól
elvártuk az állandó önképzést, mert ez tudásuk gyarapításán kívül jó alkalom arra
is, hogy megismerkedjenek egy-egy szakterület kiváló előadóival, akiket később
meghívhatnak az általuk vezetett képzésekre. Önképzésük során eljutnak szakmai
műhelyekbe, egyetemekre, múzeumokba stb., ahová később elvihetik a katolikus
iskolák érdeklődő pedagógusait is.
A tantárgygondozók száma az évek során gyarapodott, haláleset, nyugdíjba vonulás, vagy más munkakörbe való áthelyezés miatt történt néhány személycsere is.
Az elmúlt 15 évben kiváló munkát végeztek, az intézet nélkülözhetetlen külső
munkatársai voltak és jelenleg is azok.
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1-4. évfolyam tantárgygondozói
1-4.
Ének-zene
Idegen nyelvek
1-4.
Angol
Német,
1-6.
nemzetiségi német
Környezetismeret

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Osztályfőnöki
Rajz, Technika
Testnevelés
Világlátó (környezetismeret,
rajz, technika)

1-4.

1-4.

1-4.
1-4.
1-4.
1-4.
1-4.

Blazsek Andrea

2004-től

Trentinné dr. Benkő Éva

2015-től

Némethné Gálvölgyi Mária

2002-től

Baloghné Erdei Margit
Nagy Ildikó Orsolya
Tóka Zoltánné
Dósa Béláné
Pogányné Forgács Klára
Reszeginé Erdélyi Beáta
Horváth Judit
Dósa Béláné
Csébi Józsefné
dr. Estók Bertalanné
Erdősné Sólyom Krisztina
Meskóné Kőmíves Fruzsina

2002-2011.

Baloghné Erdei Margit

2002-2011.

2011-től
2002-2007.
2002-2007.
2007-2013.
2013-tól
2002-től
2002-2007.
2011-től
2004-2007.
2006-2008.
2008-tól

Tantárgyhoz nem köthető továbbképzések szervezői 1-4. évfolyamon
Drámapedagógia
Napközi és iskolaotthonos
nevelés

1-4.

Szepsi Rita

2006-tól

dr. Hermann Istvánné

2005-től

2002-2010.
2003-2010.
2011-től
2002-2014.
2014-től

5-12. évfolyam tantárgygondozói
Biológia

5-12.
9-12.
5-12.

Ének-zene

5-12.

Fizika

5-12.

dr. Párdányi Miklósné
Siklódi Enikő
Lobmayer András
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Blazsek Andrea
dr. Juhász András

Földrajz

5-12.

Ignáczné Vándor Ildikó

2002-től

Háztartástan

5-12.

Cser Istvánné

2006-2007.

dr. Baksa Brigitta

2014-től

Hon- és népismeret

5.

2002-től

Idegen nyelvek
Angol
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Leic Gabriella
Ábrahám Károlyné
5-12.
Nagy Katalin Kornélia
Seán Thompson

2002.
2003-2007.
2008-2014.
2014-től
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Francia

9-12.

Német

5-12

Informatika

5-8.
9-12.
5-12.

Kémia

5-12.

Latin örökségünk

5-6.

Gianone András
László Tímea
Bayerné Gombási Zsuzsanna
Bánhegyi Andrea
Kissné Esztergár Klára
dr. Farkasfalvy Judit
dr. Farkasfalvy Judit
Oláh Gábor

2002.
2003-tól
2002-2011.
2012-től
2002-2008.
2002-2008.
2009-től
2015-től

2002-től

Mozgókép és médiaismeret

5-12.

dr. Gianone András
Frészné Gergácz Zsófia
Gere Edit
Sályiné Pásztor Judit
Mihályi Anikó
Pluzsik Szivia
Nyeste Pál
dr. Horváth Eszter
Petróczki Zoltánné

Rajz

5-12.

Szalay József

2002-től

Technika

5-8.

Pálfi Györgyné

2009-2010.

Természetismeret

5-8.

dr. Ujházy András
dr. Estók Bertalanné
dr. Görhöny Gáspárné
Meskóné Kőmíves Fruzsina
dr. Görhöny Gáspárné
Markos Judit
Kozicz János
dr. Párdányi Miklós
Havas István SchP
dr. Gianone András

2002-2017.

5-8.

Magyar nyelv és irodalom
9-12.
5-8.

Matematika

9-12

5-8.

Testnevelés
9-12.
5-8.

Történelem

9-12.

2002-2012.
2013-tól
2002-2011.
2011-től
2002-től
2002-2013.
2013-tól
2003-2012.

2002-2004.
2004-2006.
2006-tól
2002-2011.
2012-től
2002-től
2002.
2002-2007.
2007-től

Tantárgyakhoz nem köthető továbbképzések szervezői 5-12. évfolyam
Drámapedagógia

5-12.

Szepsi Rita

2006-tól

Fejlesztőpedagógusok

5-12.

Tari Irén

2015-től

Gyermekvédelem

5-12.

dr. Párdányi Miklósné
Szentes Judit
Varga Zoltán
Leányvári Éva
Mészöly Magda
Perényiné Apáthy Edit
dr. Eigner Judit

2003-2012.
2012-től
2002-2009.
2010-2017.
2003-2005.
2006-2013.
2013-tól

Komáromi Jánosné

2002-től

Kollégium
Könyvtár

5-12.

Osztályfőnöki

5-12.
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Terveink szerint évente tantárgyanként 2-2 alkalommal szándékoztunk képzéseket szervezni, általában 3 csoportban, külön-külön az 1-4., 5-8. és 9-12. évfolyamokban tanító pedagógusoknak. Ezt fokozatosan tudtuk megvalósítani. Kezdetben
az alsó tagozatban tanítók részére a magyar, matematika, világlátó (környezetismeret, rajz, technika) és osztályfőnöki továbbképzéseket közösen, egy napon tartottuk.
2004-től, amikor Csébi Józsefné vette át a tanítók szakmai napjainak szervezését,
több új tantárgygondozó kapott megbízást és ettől kezdve az egyes tantárgyaknak
már ezen a szinten is teljes 5 órás képzési napot szántunk. Csébi Józsefné nyugdíjba
vonulása után feladatait dr. Mártonné Sárossy Mónika vette át.
Napközis tanítók
továbbképzése –
nemezelés 2016.

Kezdetben az idegen nyelveknek is csak egy képzési napot szerveztünk, részben
közös, részben nyelvenként különböző programokkal. Fokozatosan választottuk
szét a nyelveket és a korcsoportokat, így 2004-től már teljes 5 órás képzést biztosítottunk az alsó tagozatban tanító némettanároknak és a középiskolai franciatanároknak, egy-egy képzést az 5-8., valamint a 9-12. évfolyamon tanító német-, ill.
angoltanároknak,
Képzéseinken rendszeresen mértük (és jelenleg is mérjük) a résztvevők elégedettségét és igényeit. Az eredményeket nemcsak a programok tervezésénél
vettük figyelembe, hanem ezek alapján fokozatosan bővítettük képzési kínálatunkat. Elindítottuk az alsó tagozatban tanító angoltanárok, testnevelők, környezetismeret-, ének-, rajz- és technikatanárok továbbképzéseit. Rendszeresen
tartottunk szakmai napokat a mozgókép és médiaismeret, az utóbbi időben a
hon-és népismeret, valamint a latin örökségünk tantárgyak tanárainak. Tantárgyakhoz nem köthető képzéseket rendszeresítettünk drámapedagógiából,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, iskolai könyvtárosoknak, kollégiumi,
napközis és iskolaotthonos nevelőknek, osztályfőnököknek és fejlesztőpedagógusoknak,
60
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Aktuális témájú, néhány alkalmas képzések, tanfolyamok szervezésével nem
bíztunk meg tantárgygondozókat, ezek szervezését magam láttam el. Az előadók
részben a KPSZTI munkatársai voltak: szövegszerkesztés (Bálint Erzsébet, Bálint
Gábor és dr. Mártonné Sárossy Mónika), Power Point-szerkesztés (dr. Mártonné
Sárossy Mónika), EU-s pályázatírás (Barcsák Marianna).
2011-ben Oktatás és pasztoráció a hazai cigányság körében címmel rendeztünk
konferenciát. Gabnai Katalin vezetésével drámapedagógiai előadássorozatot, Wettstein József piarista tanár vezetésével több éven keresztül videofilm-készítéssel foglalkozó tanfolyamot szerveztünk.
Power Point
használata –
10 órás képzés 2016.

2014-2015-ben a Hazai Pestalozzi Hálózat trénerei két interaktív szemináriumot
tartottak fegyelmezés, illetve konfliktuskezelés témában. Volt képzésünk a pedagógusok horizontális tanulása, illetve tehetséggondozás témakörében is. Szentes Judit kolléganőnk 2016-tól szakmai napokat szervez az Iskolai Közösségi Szolgálat munkájában
résztvevő pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, valamint ökoiskoláknak. 201516-ban Szepsi Rita az IKT eszközök és az iTábla használatát segítő képzéseket indított.
A 2002-től 2016 végéig terjedő időben több mint 1300 továbbképzést tartottunk,
melyekre közel 40 000 jelentkezőt fogadtunk, egy-egy félévben általában 110-120
iskolából érkeztek pedagógusok.
A résztvevők kérdőíveinkre adott válaszai alapján joggal állíthatjuk, hogy elégedettek voltak a tantárgygondozók munkájával, a témaválasztással, az előadók felkészültségével. Az elégedettséget 5-ös skálán mértük, az egy-egy félévben tartott
összes képzés értékelésének átlaga általában 4,7 és 4,9 között mozgott, elvétve fordult elő egy-egy gyengébben sikerült program, amely az összesített átlagnál sokkal
kisebb értékeket kapott. A sok köszönet és dicséret mellett természetesen kritikát
is kaptunk, ezeket, valamint a nagyon sok hasznos tanácsot és javaslatot a tantárgygondozók a tervezésnél messzemenően igyekeztek figyelembe venni.
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Programjainkat kezdetben külső helyszíneken tartottuk (Tamás Alajos Ház,
MKPK alagsori tárgyaló, Szent Margit Gimnázium). 2003 őszén beköltözhettünk a
jelenlegi irodaházba, ettől kezdve a képzések zömét itt tartjuk, kulturáltabb körülmények között és az eddigieknél sokkal jobb technikai felszereltség mellett. Ezzel
egyidejűleg Fabók Györgyné műszaki osztályvezetővel együttműködve kialakítottuk a teremfoglalás, a termek berendezésének és a szükséges technikai eszközök
biztosításának rendjét. Zéher Andor felelt az eszközök előkészítéséért és gondoskodott megbízható működésükről. Lelkiismeretes és pontos munkájuk alapfeltétele
volt a nagyszámú képzés zavartalan lebonyolításának.
Alsó tagozatos
angol tanárok
képzése 2017.

Természetesen az irodaházba költözésünk után is szükség volt külső helyszínekre. A testnevelés továbbképzéseket hosszú ideig a Szent Margit Gimnázium tornatermében tartottuk, 2012. óta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokát vesszük igénybe.
Tantárgygondozóink széles látókörét, tájékozottságát bizonyítja a számtalan érdekes helyszín, ahová elkalauzolták a képzések részvevőit. Múzeumokban
kiállításokat tekintettek meg vezetéssel és múzeumpedagógusok foglalkozásain
vettek részt: Petőfi Irodalmi Múzeum, Műcsarnok, Ludwig Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Keresztény Múzeum, Molnár C. Pál Műterem
és Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Magyar Matematikai Múzeum, ELTE TTK Ásvány- és Kőzettár,
valamint Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Bajor Gizi Színészmúzeum, Bárdos Lajos Múzeum, Bartók
Béla Emlékház, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Zenetörténeti Múzeum, esztergomi
Duna Múzeum, Mesemúzeum. Az érdeklődők eljuthattak a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézetbe, a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetbe, az MTA
Izotópkutató Intézetébe, a Hulladékhasznosító Mű és Köztisztasági Múzeumba,
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az ELTE TTK Kémiai Intézetébe és Informatikai Karára. Tartottunk képzéseket
a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltárban, a Piarista Könyvtár
és Levéltárban, a Prímási Levéltárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, az
Országos Széchényi Könyvtárban, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Tantárgygondozóink vezetett sétákra hívták a pedagógusokat Bel-Budára, a Fiumei úti sírkertbe, a Farkasréti temetőbe, a Várnegyedbe. Képzéseink
résztvevői jártak Ócsán, Ráckevén, az Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámiban, a
Szent Adalbert Központban és a Prímási Pincészetben, a Jókai-villában és kertjében, a Fasori református templomban, a városligeti Vajdahunyad várában, a
Sziklatemplomban, a Várkert bazárban, látták többek között a Dalí, a Csontváry,
a Mediciek fénykora kiállításokat, Virágh András orgonajátékában gyönyörködhettek a Belvárosi templomban. Volt továbbképzésünk a Nemzeti Színházban,
a Magyar Katolikus Rádióban, a Fővárosi Növény- és Állatkertben, a Füvészkertben, az Országos Meteorológiai Szolgálat székházában. A biológiatanárok
terepgyakorlaton vehettek részt a Csömöri patak és a dunakeszi láp területén, a
pilisszentiváni tanösvényen, kirándultak a Sas-hegyi Természetvédelmi Területre, a Vácrátóti Arborétumba, a Szemlő-hegyi és a Pál-völgyi barlangba.
Természetismeret
és biológiatanárok
továbbképzése
– a Sas-hegyi
Természet
védelmi Terület
megismerése 2012.

A fizikatanárok gyakran láthattak és maguk is végezhettek kísérleteket az
ELTE TTK Anyagfizikai Tanszékének Demonstrációs Laboratóriumában. Rendszeresen szervezünk biológia-, fizika-, informatika-, kémia- és matematikaképzéseket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és
Bionikai Karával együttműködve, a pedagógusok ilyenkor tájékozódhatnak az
egyetemen folyó képzésekről és laborlátogatásokon is részt vehetnek. Szerveztünk programokat a Faludi Ferenc Akadémiával közösen is. A német nyelv tantárgygondozói szorosan együttműködnek a Goethe Intézettel, alkalmanként az
Osztrák Intézettel, a francia tantárgygondozó a Francia Intézettel.
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Elégedettségi kérdőíveken már a kezdetektől újra és újra felmerült a kérés, hogy
ne csak Budapesten tartsunk képzéseket, hiszen a katolikus iskolák zöme nem a
fővárosban működik. Többször szerveztünk ezért szakmai napokat vidéki nagyvárosokban.
A tantárgygondozók rendszeresen tartanak előadásokat, bemutatóórákat, vezetnek műhelyfoglalkozásokat, de meghívnak külső előadókat is. A 2001-től 2016-ig
terjedő időszakban több mint 1910 előadót kértünk fel. Vendégeink voltak püspökök, akadémikusok, professzorok, orvosok, pszichológusok, írók-költők, nyelvészek,
karvezetők, zeneszerzők, előadóművészek, művészettörténészek, képzőművészek,
sportolók. Meghívtunk tankönyvszerzőket, egyetemi oktatókat, az oktatáskutató
intézetek69 munkatársait, könyvkiadók képviselőit, szakértőket, szaktanácsadókat,
gyakorló pedagógusokat.
Képzéseink egyik fő célja a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése,
amelynek elengedhetetlen feltétele bemutatóórák látogatása. A 2002-től 2016-og terjedő időszakban az 1-12. évfolyamokon 600 bemutatóórát láthattak a pedagógusok,
melyek nagy részét – a fent már említett regionális képzések helyszínei kivételével
– budapesti katolikus intézményekben tartottunk. Többször jártunk Budapest közelében fekvő települések iskoláiban is.
2005-től Csébi Józsefné, majd később dr. Mártonné Sárossy Mónika minden évben
megszervezi a Katolikus Tanítók Szakmai Konferenciáját, melyek témájául egy-egy,
a katolikus pedagógusokat foglalkoztató problémát választ. A meghívott előadók a
téma kiváló szakértői. Az eddig megtartott 12 konferencián kb. 700 tanító vett részt.
2004-ben sikeresen pályáztunk a HEFOP 3.2.1 programra, melynek eredményeként részt vettünk a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon által vezetett konzorcium munkájában.
A „Naprakészség” – Kompetenciafejlesztés az egyházi iskolákban című programtól
azt vártuk, hogy segítségével olyan korszerű módszereket és eszközöket kaphatnak
a pedagógusok, amelyekkel hatékonyabban tudnak dolgozni az oktatás és nevelés
legfontosabb területein. Vállaltuk a 6 kompetenciaterületen – matematikai, szövegértés-szövegalkotás, idegen nyelvi, IKT, szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési – kidolgozott anyagok vizsgálatát, bírálatát és a konzorcium
iskoláiban folyó kipróbálásuk mentorálását. Grolyóné Szabó Éva közreműködésével bekapcsolódtunk az óvodai programba is. A program sajnos nem hozott annyi
eredményt, amennyit reméltünk, de segítséget jelentett kompetencia alapú kerettantervünk kidolgozásakor.
Programajánlataikat kezdetben papíralapon, postán küldtük ki az iskolákba. Jelentkezni szintén postán vagy faxon küldött jelentkezési lapokon lehetett.
Jelentős előrelépést jelentett, hogy 2009 őszén informatikusaink, Schillinger-

69 Több névváltozás történt: KÁOKSZI, OFI stb.
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né Gulyás Ilona és Kalácska Gábor az intézet honlapján elérhető elektronikus
jelentkezőrendszert és a nyilvántartáshoz adatbázist hozott létre. A következő
évben programjainkat honlapunkon is elérhetővé tettük, így a papíralapú postázás szükségtelenné vált.
Az elmúlt 15 évben igyekeztünk támogatni a katolikus iskolák pedagógusait az
oktatásügy változásai következményeként rájuk háruló feladatok megoldásában is.
A kétszintű érettségi bevezetésére készülve Eszter nővér néhány tantárgygondozót és a katolikus iskolák más kiváló tanárait felkérte, hogy vegyenek részt
a szükséges tanfolyamokon. Az így kiképzett multiplikátorok segítségével 2004ben az intézet érettségiztetésre előkészítő akkreditált képzéseket szervezett az
egyházi (református és evangélikus is) iskolák tanárainak. Ezt kiegészítve az
őszi szaktárgyi továbbképzésekre is meghívtuk a multiplikátorokat, alkalmat
adva a pedagógusoknak a tanfolyamokon megszerzett ismereteik elmélyítésére
és gyakorlására.
A NAT 2003 bevezetésekor tantervi ajánlásokat dolgoztattunk ki a katolikus
iskolák számára, amelyeket a tantárgygondozók (kevés kivételtől eltekintve ők
készítették) a továbbképzéseken is ismertettek.
A Katolikus
Kerettantervet
készítő munkatársak
köszöntése 2009.

A NAT 2007 megjelenésekor Katolikus Kerettantervet készíttettünk. Megfelelő előkészítés után ekkor is főként a tantárgygondozókat kértük fel a tantervek
megírására. Az így elkészült, fent már említett kompetenciaalapú és 2008-ban
akkreditáltatott tanterv minden évfolyam (beleértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat is), minden tantárgyának (hittan is) tantervét tartalmazta. A szakmai
továbbképzéseken a kollégák tájékoztatást, segítséget kaptak a helyi tantervek
kidolgozásához is.
Tantárgygondozóink 2012-ben Katolikus helyi tantervi ajánlást dolgoztak ki
az általános iskolák, gimnáziumok minden tantárgyára és évfolyamára, valamint
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a szakközépiskolák és szakiskolák közismereti tárgyainak minden évfolyamára.
A tantervek készítésével járó szervezési feladatokat és a szerkesztést Bajzák
Erzsébet M. Eszter nővér, dr. Leibinger Jánosné, Csébi Józsefné és Rajkányi
Lajosné végezte.
2014-15-ben több 5 órás képzést tartottunk a pedagógusok minősítéséhez szükséges portfólió készítésének segítése érdekében, részben a KPSZTI-ben, részben
az egyházmegyék kérésére különböző helyszíneken. Ezzel a tanárokat nagyon
foglalkoztató kérdéssel a szaktárgyi képzéseken is foglakoztuk.
Intézetünk fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást is.
Szent Márton-év
rajz és tárgyalkotó
pályázatának
díjkiosztója 2016.

Tantárgygondozóink komoly szerepet vállaltak a 2007-ben megrendezett
Szent Erzsébet Jubileumi Év, 2016-ban a Szent Márton Emlékév és 2017-ben a
Szent László-év alkalmából meghirdetett, több ezer diákot és pedagógust megmozgató pályázatok és versenyek összeállításában.
Támogatunk három, a tantárgygondozóink, illetve iskolák által elindított és
az évek során hagyományossá vált tanulmányi versenyt is. Dr. Juhász András
25 évvel ezelőtt indította el a Károly Iréneusz Fizika tanulmányi versenyt 7-12.
osztályosoknak. Kozicz János nevéhez fűződik a Katolikus Iskolák Takáts Sándor Történelemversenyének gondolata, melyet 2016-ban már tizenkettedszer
hirdettünk meg 5-8. osztályosoknak. A Páduai Szent Antal Iskola matematika
munkaközössége, Mocsáry Dezső vezetésével, a 2000/2001. tanév óta szervezi
4-8. osztályosoknak a Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyét. Intézetünk támogatja a 2016-ban 5. alkalommal meghirdetett Ökumenikus Diákfilmszemlét, mely Wettstein József piarista tanár ötlete alapján és
az ő szervezésében zajlik 5-12. osztályos katolikus, református és evangélikus
diákok részvételével. Dr. Ujházy András 2005 óta szervez természetismeret versenyeket 5-6. osztályosoknak. Ezek a versenyek évről-évre sok száz tehetséges
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diákot mozgósítanak. 2011-től kezdve a fenti versenyek anyagát (a természetismeret verseny kivételével) évente benyújtottuk a Nemzeti Tehetség Program
által tanulmányi versenyek támogatására meghirdetett pályázatokra. Jelentős
összegeket sikerült nyernünk, lehetővé téve ezzel a versenyek méltó keretek
között való megrendezését, a tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazását és
nem utolsó sorban a versenyek anyagát kidolgozó és a szervezést végző tanárok
díjazását.
Ha röviden kellene összefoglalnom a KPSZTI működésének fent részletezett 15
éves szakaszát, melynek legnagyobb örömömre szemtanúja és résztvevője lehettem, akkor ezt legszívesebben a nyitás időszakának nevezném. A katolikus intézmények megerősödésével és számuk jelentős növekedésével egyidejűleg a KPSZTI lehetőségei is bővültek. Bajzák Erzsébet Eszter nővér vezetésével naprakészen
követtük a közoktatás törvényi változásait, újdonságait, jó gyakorlatait, munkánkat úgy terveztük, hogy segítsük ezek végrehajtását, meghonosítását a katolikus
iskolákban. Egyre több területen, egyre több iskolával, pedagógussal és diákkal
sikerült közvetlen kapcsolatot teremtenünk, felmértük és munkánk tervezésekor
figyelembe vettük igényeiket.
Katolikus Iskolák
Takáts Sándor Történelemversenyének
döntője 2015.

A fentiekben egy-egy nagyobb intézeti feladat leírásánál megneveztem a fő
felelősöket, de nagyon fontos leszögezni, hogy ezek megvalósításához mindig csapatmunkára volt szükség, nem csak a pedagógus munkatársak, hanem a K
 PSZTI
minden dolgozójának elkötelezett, fegyelmezett és baráti együttműködésére.
Mindnyájunknak erőt és biztonságot adott a tudat, hogy kollégáink pontos munkavégzésére, segítségére mindig számíthatunk.
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A komplex intézményellenőrzés és
-értékelés rendszere a jelen tükrében
Dr. Hoffmann Rózsa | országgyűlési képviselő

Szeretettel üdvözlöm a tisztelt Olvasót!
E visszaemlékezésben az ezredfordulón újjászülető katolikus köznevelési rendszer
egyik legjelentősebb vállalkozásáról, az ún. komplex intézményellenőrzés és -értékelés
programjának indulásáról, céljáról és reményeiről tájékozódhat.

Előzmények
A rendszerváltoztatás után a 90-es évek végére országszerte megnyitották kapuikat az új katolikus óvodák, iskolák, kollégiumok, és ezzel lezárult az egyházi fenntartásban működő köznevelési rendszer újraindulásának intenzív korszaka. Ám a
gyarapodás nem állt meg. A továbbiakban szükségszerűen a minőségi fejlődés felé
fordult mind az irányítók, mind az iskolamesterek figyelme és minden törekvése.
Erre késztette őket a keresztény oktatás ezeréves múltjából táplálkozó pedagógiai
kultúra, amely a nevelést az ember folytonos tökéletesedésének, jobbá válásának elősegítéseként értelmezi, és e felfogást értelemszerűen kiterjeszti az ember nevelését
hivatásszerűen művelő intézményeire is. De erre kényszerítették őket azok a romló külső körülmények is, amelyek a magyarországi közoktatás egészét jellemezték:
hangsúlyosan a kártékony liberális nézetek térhódítása, és ami ebből következett, a
színvonal romlása és a pedagógiai munka eredményességével való általános elégedetlenség, a számonkérhetőség teljes hiánya.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jó időben és jó érzékkel ismerte fel a
minőségi fejlődés sürgető parancsát. Gyarapodó intézményrendszerének szakmai
támogatására megalapította a most huszadik születésnapját ünneplő Katolikus
Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézetet (KPSZTI), amelynek mai jogutódja a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI). Az intézet számos segítő-támogató
szakmai programot indított a katolikus iskolák, óvodák és kollégiumok pedagógiai
tevékenységének fejlesztésére. Tanfolyamok, továbbképzések, információk nyújtása,
közoktatási szakértők és vezetők akkreditált képzése, pedagógiai folyóirat kiadásában való közreműködés, a közoktatás országos szervezeteinek döntés-előkészítő
és véleményező munkájában való aktív részvétel stb. Mind-mind nyilvánvalóan jelzi, hogy a keresztény pedagógiai örökség őrzését és erősítését a korszerűség iránti
elkötelezettséggel szolgálta és szolgálja. Programjainak sorából kiemelkedik az a
nagyszabású projekt, amely intézményhálózatának egységes elvek alapján történő
szakszerű értékelését tűzte célul maga elé.
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Ismeretes, hogy ilyen egységes rendszer sohasem működött a magyarországi
közoktatás egészében. A korábbról ismert szakfelügyelet biztosított ugyan némi
külső kontrollt (bár nem a pedagógiai munka egészével, hanem csak a szaktárgyak oktatásával, a szaktanári munkával foglalkozott, és a hangsúlyt a szakmai
mellett vagy nem ritkán előtt, a politikai ellenőrzésre helyezte, a kommunista
hatalom politikai szigorát testesítve meg). Ám ez is megszűnt 1985-ben70 . Ily
módon a 80-as évek mintegy 8000 iskolája és a többi közoktatási intézménye
anélkül működött, hogy tevékenységét objektív, külső, segítő-támogató jellegű
szakmai kontroll figyelte és minősítette volna. Ez a helyzet európai viszonylatban
is példátlan volt, nem beszélve a köznevelési rendszerben mutatkozó súlyos szervezeti hiányosságról. Mindazonáltal a rendszerváltoztatást megelőző és követő
évek szabadságmámorában a pedagógus társadalom java része pozitívan fogadta
a szakfelügyelet, s ezzel együtt a külső ellenőrzés megszűnését.
A törvény ettől kezdve csak a belső szakmai ellenőrzést várta el, amelyet az igazgatók feladatává tett. Később 71 már arról is rendelkezett, hogy minden intézménynek meg kell alkotnia a maga belső ellenőrzési, értékelési rendszerét. Kutatások72
viszont azt mutatják, hogy a belső ellenőrzés és értékelés gyakorlatilag nem, vagy
korántsem elégséges módon működött. Ennélfogva sem a fenntartóknak, sem az
oktatásirányításnak nem lehetett valós képe arról, hogy valójában hogyan zajlik és
mit ér a közoktatás intézményeiben végzett munka.
A szakmai ellenőrzés és értékelés nélküli állapot a köznevelés egyetlen szereplőjének sem kedvez – sem a tanulóknak, sem a szüleiknek, sem a pedagógusoknak,
sem az intézményvezetőknek, sem a fenntartóknak – lévén hogy nélküle senkinek
sem lehet reális képe a folyamatokról és az eredményekről. A hiteles információk
hiánya pedig bizonytalanságot, kételyeket és téves ítéleteket, a valós értékek alábecsülését vagy éppen túlbecsülését eredményezi. Már az első PISA vizsgálat és jelentés is rámutatott az általános teljesítményromlásra, amelyre több európai ország
oktatásirányítása egyebek között a külső szakmai ellenőrzési rendszer kialakításával vagy megerősítésével reagált.

70 Lásd 1985 évi I. Törvény a Közoktatásról
71 Lásd a közoktatásról szóló törvény 1999. évi módosítását
72 Lásd pl. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézetének
2001-2003 között 218 önkormányzati és egyházi intézményre kiterjedő vizsgálatának eredményét.
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A magyar oktatásügy akkor még nem tett határozott lépést egy külső pedagógiai
ellenőrzési és értékelési rendszer kiépítésének és működtetésének érdekében. Nem
készültek el az ellenőrzések és értékelések irányelvei73 sem. Időközben kidolgozták
ugyan az országos kompetencia-mérést, amely mára jól működik és hiteles adatokat
szolgáltat a vizsgált jelenségekről, ám ezek nem helyettesíthetik maguknak a pedagógiai folyamatoknak a feltárását, az egyes pedagógusok és az intézmények egésze
munkájának konkrét segítését.
A frissen alakult KPSZTI úgy döntött, hogy a katolikus intézmények vonatkozásában orvosolni kívánja ezt a helyzetet. 2000 nyarán felkérte a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézetét, hogy nyújtson
szakmai segítséget egy komplex ellenőrzési-értékelési rendszer kidolgozásához
és működtetéséhez. Ezzel kezdetét vette az a tudományosan megalapozott munka, amely kísérleti kipróbálás után intézményesítette a külső szakmai ellenőrzést
és értékelést a keresztény köznevelésben, és amely megbízható bázist teremtett a
későbbiekben egy hasonló országos rendszer kiépítéséhez.
A program előkészítő szakasza a 2000-2001-es tanévet, intenzívebb formájában
annak második félévét vette igénybe. A munkacsoport összetételét az interdiszciplináris jelzővel illethetjük, lévén, hogy pedagógiai kutatók, intézményvezetők, a mindennapok gyakorlatában járatos kiváló pedagógusok, jogász, közgazdász egyaránt
részt vett a munkában. A célok és keretek meghatározását követően először kidolgozta
magát a modellt, összeállította az üzemszerű működés feltételeit, megalkotta a standardizált dokumentumokat, majd előadások és képzések útján gondoskodott a modell
megismertetéséről, a szakértők képzéséről és az egész rendszer kísérleti kipróbálásáról.
Ez utóbbi már a 2001–2002-es tanév történése volt. Pedagógusok és intézményvezetők a várakozásokhoz képest is igen jól fogadták. Ekkorra már mindinkább érezték a
külső szakmai támogatás hiányát.74 Visszajelzéseik és a témával foglalkozó konferenciákon elhangzott javaslatok felhasználásával megtörténtek a modell és a dokumentumok
javítását szolgáló kisebb korrekciók, folytak az újabb szakértői képzések. Ilyen előzmények után, a 2002–2003-as tanévtől kezdve jól és hasznosan működik a katolikus köznevelési intézmények komplex intézményellenőrzési és -értékelési rendszere, a „Komplex”.
A néhány év elteltével esedékes és megvalósult felülvizsgálat munkálataiban a szerző
– mivel az egyetemi oktatói, kutatói munkát a nemzeti köznevelési rendszer kidolgozásában vállalt szerepe miatt más tisztséggel váltotta fel – már nem vett részt.

73 A 105/1999. sz. Kormányrendelet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatául
írta elő az ellenőrzési-értékelési irányelvek megalkotását és kiadását. A dokumentum ugyan elkészült, de a kiadása elmaradt.
74 1999-ben például a Magyar Gallup Intézet az Oktatási Minisztérium felkérésére kérdőíves vizsgálatot végzett a minőségbiztosítási program bevezetése és indoklása érdekében. A felmérés – egyebek mellett – arról tanúskodott, hogy a pedagógusok 81 %-a egyértelműen negatív hatásúnak ítéli
meg a külső ellenőrzés visszaszorulását, és fontosnak tartaná annak elterjesztését. (Lásd: Köznevelés folyóirat 1999/27. sz.)
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Célok
A program nem kisebb célt tűzött tehát maga elé, mint a pedagógiai munka
fejlesztését, színvonalának, korszerűségének állandó javítását a katolikus köznevelésben. Továbbá azt, hogy a fenntartóknak, az iskolahasználóknak és az az oktatásügy irányítóinak hiteles információkat szolgáltasson az egyes intézményekről és
a rendszer egészéről. A célok között ott szerepelt az is, hogy a katolikus köznevelés
ismét megmutassa, hogy utat tud törni, példát tud nyújtani a modern világban, mint
ahogyan tette ezer esztendeje az első iskolájának megalapításával, majd a történelem során többször, visszatérően. Vagyis hogy a modell megalkotása és a „Komplex” eredményes működtetése mintául szolgálhasson egy későbbi országos, nemzeti
programhoz.
E célok elérését csakis egy tudományosan megalapozott, a sűrűn változó külső
körülményekhez rugalmasan alkalmazható modell szolgálhatta.

Források
A hazai előzmények között értelem szerűen adódott a szakfelügyelet tanulságainak számbavétele. E felügyeleti típusú ellenőrzés – mint fentebb már utaltunk
rá – elsősorban a szaktárgyak tanítását és a központi normáknak való megfelelést
vizsgálta. A fejlesztés csak látensen szerepelt a céljai között. Ám jelen volt azokban
az esetekben, amikor a szakfelügyelő a hivatása magaslatán állt, és nem a politikai megrendelést, hanem a pedagógia ügyét szolgálta. A 21. század elejére a hangsúly a tantervekről, tankönyvekről, iskolai rendszabályokról stb. már világszerte a
pedagógus szerepére és állandó fejlesztésére helyeződött át75 az iskola munkájának
megítélésében. Ezzel teljes egyetértésben a „Komplex” is a pedagógus, az igazgató
és az intézmény egészének munkáját helyezte vizsgálódása középpontjába.
Fontos szempont volt, hogy a modell hasznosítsa az ismert minőségbiztosítási
rendszerek azon elemeit, amelyek értelemszerűen alkalmazhatóak az iskolák, óvodák és kollégiumok sajátos világára, nem idegenek azoktól. Sokat merített az alábbiakból:
a magyarországi felsőoktatásban a 90-es évek második felében már teljes
körben alkalmazott akkreditációs eljárásrendszerből – az irányított önértékelést, a tekintéllyel rendelkező, elismert külső egyetemi szakemberek előzetes dokumentumelemzését és ezt követő helyszíni látogatását, amely jól
előkészített forgatókönyv szerint 2-3 nap leforgása alatt történt, és nyilvános,
javaslatokat is megfogalmazó értékelő dokumentummal zárult, valamint a
határozott időre szóló akkreditálást;

75 Számos nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredmény igazolta, hogy egyfelől a jó iskola legjellemzőbb fokmérője a jó pedagógus, valamint hogy az iskola minőségét legalább 50 %-ban meghatározza a vezető munkájának színvonala.
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a svájci eredetű EFQM minőségfejlesztési modellből – a fejlesztés elsődlegességének tudatosítását minden szereplőben, az ellenőrzésben részt vevő
dolgozók érdekeltté tételét, és kiemelten az intézmény eredményes működésének megítélésében meghatározó szerepet játszó tényezők, szempontok számbavételét (vagyis az erőforrásokat, intézményi stratégiát, vezetést
és szervezeti kultúrát, kulcsfolyamatokat, végül mindezeknek együtthatása következtében az eredményeket és az elégedettség mértékét);
az ISO minőségfejlesztési rendszerből – a pontos útmutatással segített egységes ellenőrzési metódust, valamint a felkészített és vizsgázott független
szakértők alkalmazásának elvét és gyakorlatát.

A szakértők
Az ellenőrzést végző szakértőknek kulcsszerepét nem szükséges bizonyítani. A
team tagjai tehát kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettek a majdani szakértők kiválasztására, felkészítésére, vizsgáztatására, az emberi és szakmai alkalmasságukról,
kompetenciáikról való folyamatos meggyőződésre. Itt most szükséges rámutatni
néhány alapvető különbségre a „Komplex” szakértői és a korábbról ismert szakfelügyelők között. Az alábbi táblázat szemlélteti a legjellemzőbb eltéréseket. Az összehasonlításból kiderül, hogy a korábbi felügyelethez képest jelentős attitűdváltásra
volt és van szükség a szakértők, de az ellenőrzési rendszer működtetői részéről is.
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A szakfelügyelő és a szakértő összehasonlítása
Szakfelügyelő

A „Komplex” szakértője

csak az adott szaktárgy tanítását
figyeli szakmai-metodikai szempontból,
valamint politikai megfelelőséget is

az intézményi munka egészét, hangsúlyosan a pedagógiai folyamatokat figyeli,
politikai szempontokat nem kell és nem is
szabad a munkájába bevinni

külön képzésben nem részesült

komoly összetett felkészítést kap, a tanfolyam végén vizsgát tesz

alkalmazásának feltétele: korábbi tanári
sikeressége és politikai megbízhatósága

alkalmazásának feltétele: pedagógusi
diploma és előírt gyakorlati idő, jogszabályban rögzített szakvizsga, a tanfolyam
sikeres elvégzése, rendszeres továbbképzés, továbbá hangsúlyos a saját szaktárgyon túlmutató általános pedagógiai
tudás megléte, állóképesség, a folytonos
megújulási készség, jó kommunikáció,
nyitottság, informatikai tudás stb.

elvégzett munkáját nem minősítik

elvégzett munkáját az ellenőrzött intézmények értékelik, visszatérő probléma jelentkezése esetén nem kap újabb megbízást

az óralátogatások nem igényelnek
számottevő külön felkészülést részéről

az intézménylátogatásra nagy mennyiségű
előzetes dokumentum-elemzéssel, forgatókönyv készítéssel és egyéb módon kell felkészülnie, ami több napot is igénybe vesz

látogatásáról jegyzőkönyvet készít
belátása szerinti műfajban és stílusban

látogatását és annak eredményeit részletesen dokumentálja a modellben megadott
formában

státusza: teljes állású szakfelügyelő, aki
óraadóként esetleg néhány órában tanít

státusza: köznevelési intézmény alkalmazásában álló gyakorló pedagógus, aki
alkalmanként időkedvezménnyel, külön
díjazásért végzi a szakértői munkáját

egyedül dolgozik

szakértői csoport tagjaként dolgozik, szorosan együttműködve a többi (2-4) szakértővel és a vezető szakértővel

ítéletet alkot saját értékrendje alapján

tanácsot ad, javaslatot fogalmaz meg,
nyilvános kritériumok alapján objektíven
értékel

nem lehet szó összeférhetetlenségről

az összeférhetetlenség szabályait a modell
leírja
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Módszerek
Bonyolult feladatokat nem lehet eredményesen megoldani kizárólag egyetlen
módszer alkalmazásával. A köznevelési intézményekben folyó munka sokoldalúságát, összetett jellegét nem szükséges bizonygatnunk. Ezzel is magyarázható az
ellenőrzési-értékelési rendszer komplex jelzője. A sokféleség feltárása és értékelése
megköveteli az igénybe vett módszerek kombinálását. A „Komplex” modellje ennek
megfelelően többféle módszer együttes alkalmazásával törekszik a lehető leghitelesebb képet kapni és adni az intézmények valós működéséről.
A részletes leírást itt most mellőzve76 csupán felsoroljuk az alkalmazott és bevált
módszereket:
irányított önértékelés
előzetes és helyszíni dokumentumelemzés
helyszíni vizsgálat:
megfigyelés
egyéni és csoportos interjúk
egyéni és csoportos megbeszélések
kérdőíves kikérdezés
tanulói teljesítménymérések eredményeinek értékelő elemzése.
A fenti felsorolás jól reprezentálja a modell objektivitást szolgáló törekvéseit. Ugyancsak az objektivitás maximalizálását biztosítja a csoportban végzett szakértői munka,
az együttműködés, a szakértői team többszöri strukturált megbeszélése, értekezlete.

Hogyan zajlik az ellenőrzés-érrtékelés folyamata?
1. Előkészítés, szervezés
A folyamat azzal veszi kezdetét, hogy a KPSZTI értesíti az intézményt és fenntartóját a tervezett ellenőrzésről. Közli annak időpontját és a szakértői csoport
tagjainak nevét. Ezzel együtt megküldi a modell-leírást és az önértékelési füzetet, és tájékoztat a határidőkről. Igény szerint szóbeli konzultációs lehetőséget
teremt az önértékelés elkészítéséhez és a látogatásra történő felkészülés érdekében. Az intézmény nyolc napon belül kifogással élhet a szakértői csoport bármelyik tagjával szemben, amennyiben összeférhetetlenséget vagy elfogultságot
állapít meg, illetve indoklással kérheti a látogatás időpontjának módosítását.
A szakértői csoport tagjait, közöttük a vezető szakértőt a KPSZTI bízza meg.
Annak összetétele tekintetében többféle szempontot érvényesít: például az adott

76 A részletes kifejtést lásd: Hoffmann Rózsa: Szakmai ellenőrzés és értékelés a katolikus nevelési-oktatási intézményekben. in: Mester és Tanítvány 2. sz., 2004 április, 15-40. o.

74

K ATOLIKUS PEDAGÓGIAI INTÉZET JUBILEUMI ÉVKÖNY V 1997–2017

intézménytípus sajátosságainak ismeretét, az összeférhetetlenség kizárását, a
szakértők ésszerű és arányos terhelését a tanévben, a csoport sokoldalúságának
biztosítását, a szükséges kompetenciák meglétét a csoporton belül. Az előkészítő szakasz a szakértői megbízólevelek kiadásával ér véget.
2. Önértékelés
Az önértékelési szakasz folyamatát – tiszteletben tartva az intézmények szakmai
autonómiáját – nem szabályozza a modell-leírás, de a kritériumokat igen. Ajánlásokkal viszont segíti. És elvárja, hogy az önértékelés a nevelőtestület többségi véleményét tartalmazza. A valós helyzettel történő együttes számvetés és a további
irány közös kijelölésének kötelezettsége az intézmény munkájának összehangolt
javítását szolgálja, tehát már ebben a szakaszban megnyilvánul a modell fejlesztés-centrikus jellege.
3. Tanulói teljesítménymérések
A tanulói mérések időben elválnak a látogatástól. Az eredmények oldaláról nézve
megkerülhetetlen, hogy mind a központi, mind a helyi mérések adatai bekerüljenek
majd az értékelésbe. Visszatérő vizsgálat esetén lehetőség nyílik és szükség is van a
nyert adatok összehasonlítására, a tendenciák feltárására. Mindazonáltal a mérések
eredményét nem abszolutizálja a modell, hanem az értékelés során összevetteti azokat a meghatározó tényezőkkel, például az erőforrásokkal, az intézményi szabályzatokkal stb. (lásd az EFQM modell ismertetésénél felsoroltakat).
4. Szakértői felkészülés
Ez a program fontos, fáradságos és nem látványos állomása. A szakértői csoport,
miután megkapta az összes szükséges intézményi dokumentumot (pedagógiai
programot, önértékelést, tantárgyfelosztást, órarendet), többkörös megbeszélést, egyeztetést tart. A „Komplex” indulásakor jobbára még papír-alapon történt
információcserét idővel felváltotta az elektronikus kommunikáció, ami jelentős
idő- és anyagi megtakarítással jár. A szakértői csoport tagjai közötti munkamegosztást a vezető szakértő határozza meg. A szakértők egyénileg végzik a rájuk
osztott feladatnak megfelelő felkészülést, amelynek három megkerülhetetlen
mozzanata van:
a dokumentumok előzetes elemzése
a vizsgálati terv összeállítása és a szakértői csoporttal történő egyeztetése
a vizsgálati jegyzőkönyv előkészítése.
A felkészülésre mintegy két hét áll a szakértők rendelkezésére.
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5. Helyszíni vizsgálat
Ez a „Komplex” legérzékenyebb eleme. Ezért a modell részletesen szabályozza
annak mozzanatait, opcionális lehetőségeket ajánl a szakértői csoportnak, időkereteket határoz meg, szakmai és etikai útmutatásokkal szolgálja az egységességet
és a magas emberi-szakmai színvonalat. Külön is foglalkozik a team együttműködésének leírásával, az értekezletek levezetésének metodikájával, a dokumentáció
elkészítésével, és így tovább. A vizsgálat menete jól ismert a katolikus köznevelési
intézmények körében, így eltekintünk annak részletes ismertetésétől. 77
6. Értékelés
Az értékelés a helyszíni látogatás folyamatában végig jelen levő funkció, akárcsak
a tanácsadás. Igazán hangsúlyossá és felfokozott érdeklődést kiváltóvá a záró értekezleten, majd az értékelő dokumentumban válik, ami a feltárt jellemzők tényszerű összegzésén alapul. Úgy is mondhatnánk, hogy határozott időre (öt évre) szóló
bizonyítványt állít ki a szakértői csoport az intézményről, ami szabályozott eljárást követően hivatalos minősítés rangjára emelkedik. Valamennyi óvoda, iskola
és kollégium számára egységes kritériumok mentén és azonos struktúrában. Így
módot nyújt az intézmények reális összehasonlítására és visszatérő látogatáskor a
belső fejlődés számbavételére. Természetesen az ellenőrzés alanyának biztosítottuk a véleményezés jogát, és szabályoztuk a véleménykülönbségek egyeztetésének
mechanizmusát is. (Ez is lényeges eltérés a megszűnt szakfelügyelettől.)

A „komplex” eddigi eredményei
A projekt indulása óta mintegy másfél évtized telt el. Kezdettől fogva élénk
érdeklődés, izgalom és figyelem kísérte a katolikus iskolamesterek körében. Hitelességének fenntartására sok eszközt megragadott a projektgazda KPSZTI. Sorukból kimagaslik az intézetigazgató és a projektvezető számtalan szakmai fórumon
tartott előadása, összegző tanulmánya78, a modell részletes bemutatásának szentelt
folyóirat kötet79, legalább félszáz konferencia bemutató80 és a nyári értékelő szakmai konferenciák. A vélemények rendszeres feldolgozása pedig azt mutatja, hogy a
modell megalkotói és a program gazdái sohasem zárkóztak el a javaslatok alkotó felhasználástól, mindig nyitottak voltak és maradtak a javító és újító törekvések előtt.

77 A komplex ellenőrzési-értékelési rendszer minden jellemzőjét részletesen tárgyalja a Mester és
Tanítvány konzervatív pedagógiai folyóirat 2004. áprilisi száma
78 Bajzák Erzsébet M. Eszter: A komplex intézményellenőrzési és –értékelési program jelentősége és
eredményei. In: Mester és Tanítvány 2004. április48-62. o.,
79 Mester és Tanítvány konzervatív pedagógiai folyóirat (Kiadó a PPKE BTK, a KPSZTI közreműködésével) 2., 2004. áprilisi számának hét tanulmánya
80 A szakmai bemutatkozások sorából kiemelkedik2003. októberében a III. Országos Neveléstudományi Konferencián szervezett külön szimpózium.
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A komplex
intézményellenőrzési
és -értékelési
program bemutatása

Ha az eredményekről, a „haszonról” kell szólnunk, akkor első helyen magának
az ellenőrzésnek és értékelésnek, mint eddig mellőzött pedagógiai-vezetési funkciónak az intézményesülését emelhetjük ki. És azt az egyöntetű tapasztalatot, hogy a
projekt hatására felpezsdülés és kimutatható fejlődés, korszerűsödés, közös gondolkodás indult meg mind a katolikus köznevelési intézményekben, mind a szakértők
körében. Akik értelemszerűen nemcsak elvégezték megbízásuknak megfelelően az
ellenőrzési-értékelési munkájukat, hanem egyrészt szakmai kiválóságukkal mintaként szolgáltak a látogatott intézményekben kezdő és gyakorlott pedagógusoknak,
saját iskolájukban pedig hasznosítani és terjeszteni tudták a másutt szerzett tapasztalataikat. Vagyis a kitűzött cél megvalósulni látszik. 81
Az említetteken túl óriási jelentőségűnek kell tartanunk azt az eredményét
még, hogy a „Komplex” alkotó teamjénk több tagja 2010 után újabb felkérést
kapott az oktatást irányító minisztériumtól. Jelesül, hogy tapasztalataik felhasználásával vegyen részt most már egy, az egész magyarországi köznevelési rendszer
számára készítendő ellenőrzési-értékelési program kidolgozásában. A megbízás
azt tartalmazta, hogy az országos program megalkotásakor minél többoldalúan hasznosítsák a katolikus intézmények ellenőrzési-értékelési programjának
szakmai és egyéb elemeit, tanulságait. E felkérés mögött nem nehéz felismerni a
katolikus ”Komplex” szakmai és oktatáspolitikai elismertségét. Teljesült tehát az
a – kezdetben bátortalanul megfogalmazott – cél is, hogy a katolikus nevelésügy
és pedagógiai ismét a magyar köznevelés egészének impulzust adó útmutatója
legyen, mint volt jó ezer évvel ezelőtt.

81 A program további folytatásáról és 15 éves összegzéséről majd másik tanulmány fog szólni.
A KAPI minden bizonnyal gondoskodni fog róla, hogy megfelelőképpen tájékoztassa erről az
érdeklődőket.
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Zárszó
Befejezésül annak a reményünknek adunk hangot, hogy a katolikus köznevelési intézmények körében 2000-ben megindult, és a nemzeti köznevelés egészében
2010 után lendületet kapott program folytatódni fog, és hozzájárul a magyar diákok
eredményeinek javulásához, következésképpen Magyarország fejlődéséhez. Biztató, hogy a pedagógus társadalom többsége ma már jó tapasztalatokkal rendelkezik
a külső ellenőrzés-értékelés hasznáról, és belátja, tudja, hogy egy ilyen program –
annak minden esetleges gyermekbetegségével együtt – a saját fejlődését is szolgálja.
Ez a magyarázata annak, hogy kezdeti pedagógusi ellenállások mára lehalkultak és
szűnőben vannak.
Köszönöm, hogy a KPSZTI megbízásából szakmai vezetője lehettem ennek a fontos programnak, hogy éveken keresztül magam is részt vehettem a kipróbáló-korrigáló munkában vezető szakértői megbízások tucatjainak keretében, majd megadatott, hogy 2010 után köznevelési államtitkárként kezdeményezhettem a program
elemeinek országos bevezetését!
Isten adjon kellő bölcsességet, türelmet és erőt mindenkinek a folytatáshoz!
Budapest, 2017. április 1.
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„Személyes beszámoló
az óvodai szakterületről”
Grolyóné Szabó Éva

Mindig nagy öröm és megtiszteltetés, amikor egy intézmény jubileumi kiadványába írhatunk emlékező sorokat. Ilyen alkalmakkor először a hála és a köszönet jut
az eszembe. Köszönet az intézet megalapításáért, működéséért, köszönet a munkatársakért.
1999-ben egy katolikus intézmény pedagógusaként kerültem kapcsolatba az
intézettel, majd később az intézet munkatársa lettem. Külön személyes ajándéknak és kegyelemnek élem meg, hogy ebben az intézetben végezhetem a munkámat,
immár 15 éve, mint pedagógiai előadó, az óvodai szakterület szakértője, szaktanácsadója.
Intézeti feladataim közé tartozik a katolikus óvodák szakmai munkájának
segítése, kapcsolattartás, szakmai képzések, programok, konferenciák szervezése,
előadások tartása, szakmai anyagok, segédanyagok összeállítása, készítése, továbbá szaktanácsadói feladatok ellátása.
Ma Magyarországon összesen 143 katolikus óvoda működik, ebből a Katolikus
Pedagógiai Intézet 111 katolikus óvodának biztosítja a pedagógiai szakmai szolgáltatást.
Évek hosszú sora óta számtalan képzést, szakmai napot, programot, konferenciát szerveztünk a katolikus óvodák munkatársainak. Többnyire óvodavezetőknek,
óvodapedagógusoknak, de voltak tanácskozások dajkáknak, pedagógiai asszisztenseknek is.
Személyes élményeim között kutatva eszembe jutnak az első képzések, amiket
még a Püspökkari Titkárság előadótermében és külső helyszíneken tartottunk.
Az első óvodai szakmai napok, melyeknek Mosonmagyaróvár, Nagykőrös, Csor-

Meemondó verseny 2007.



Népdaléneklő verseny 2012.
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na, Miskolc, Debrecen, Szikszó, Szeged, Kecskemét, Tatabánya, Kalocsa adott
helyet. A Leányfalun és Dobogókőn tartott első lelkigyakorlatok. Nagy élmény
volt 2003. október 4-én a Katolikus Oktatás napját megszervezni a Sportarénában, ahol közel tízezer részvevő volt jelen. A gyermekek, diákok színvonalas,
gazdag kultúrműsorokkal, sportbemutatókkal, a felnőttek előadásokkal, színészek szép versekkel, prózákkal, a kórusok gyönyörű kórusművekkel színesítették
a programot. Ezen a nagyszabású rendezvényen külön színfolt volt az óvodások
mozgásos körjátéka, melyet 150 óvodás kisgyermek és 20 óvodapedagógus közreműködésével sikerült megszervezni. Játékuk nagy sikert aratott, melyet a nézők
vastapssal jutalmaztak.
Továbbfűzve az emlékezés fonalát,
tehetségkutató szakmai programokat
szerveztünk
óvodapedagógusoknak:
mesemondó versenyt, népdaléneklő
versenyt. Nagyon szép, élményekben
gazdag, mesés, népdalos napokat töltöttünk ilyenkor együtt, miközben tehetséges kollégákkal ismerkedtünk meg.
Az intézet szervezésében nagy
sikere van az óvodai szakmai napoknak. Ezek célja, hogy óvodáink bemuPiliscsaba, Szent László Óvoda
tatkozhassanak egymásnak, megmutathassák az intézményükben folyó
nevelő, fejlesztő munkát. A meghirdetett program keretében az óvodapedagógusok gyermekcsoportokban
hospitálhatnak, szakmai előadásokon, konzultációkon vehetnek részt.
Az évek során a katolikus óvodáink
több mint 50 %-át már meglátogattuk.
Nagyon sokat tanulunk egymástól.
Mohács, Szent Ferenc Óvoda
A Katolikus Pedagógiai Intézet
támogatásával évente általában 30
alkalommal szervezünk óvodai szakmai képzéseket. Ezeken hosszú évek
óta nagyon gazdag szakmai anyagot
sikerült összegyűjteni.

Székesfehérvár, Szent Imre Óvoda
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Csak néhány téma kiemelve:
Figyelemhiány és viselkedési zavarok, agresszió kezelése az óvodákban
Mit tegyünk, ha baj van? Elsősegélynyújtás az óvodában
Mese, játék, zene – úri passzió, vagy létszükséglet?
Népi gyermekjátékok, gyermekdalok lehetőségei az óvodákban
Hol tartunk az óvodai tehetséggondozásban?
Játék és a viselkedés idegrendszeri folyamatai
Konfliktuskezelés, közösségépítés a gyermek- és felnőtt közösségben
Felkészülés a pedagógusminősítésre
Óvodavezető, mint a minősítési eljárás szereplője
Az óvodapedagógus egy napja a pedagóguskompetenciák tükrében
Az öt szeretetnyelv
Az életvezetés etikája. Kapcsolatom Istennel.

Az előadások anyagainak nagy része megtalálható az intézet honlapján, az
Óvodai oldalon, amit az óvodapedagógus kollégák nagy érdeklődéssel látogatnak
és használnak. Célunk, hogy ezzel is segítsük az óvodapedagógusok ismereteinek
bővítését, tudásuk mélyítését.
2003 óta két óvodai munkacsoportot működtetünk sikeresen. Az Óvodavezetői
munkacsoport célja, hogy segítse az óvodavezetőket a mindennapi vezetői munkájukban, a vezetői feladataik minél hatékonyabb ellátásában. 50-60 óvodavezető vesz
részt rendszeresen a munkacsoport munkájában. A vallásos és erkölcsi neveléssel
foglalkozó munkacsoport célja, hogy a katolikus óvodákban dolgozó óvodapedagógusokat segítse az óvodában folyó mindennapi vallásos és erkölcsi nevelés alakításában. A munkacsoport közreműködésével és az intézet támogatásával több lektorált
segédanyagot készítettünk, melyek a honlapról letölthetők és használhatók.

Óvodai kiadványok

Jézus hív és vár – ima- és
énekgyűjtemény (2003.)

„Személyes beszámoló az óvodai szakterületről” 

„Szent Mártonnak ünnepén...”
– segédanyag (2016)
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Kiadványaink, segédanyagaink:
2003. Jézus hív és vár (ima- és énekgyűjtemény óvodásoknak)
2004. 3-7 éves korú gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének ajánlott éves terve
2005. „Ajándék a világ” Katolikus szemléletmód, a vallásos és erkölcsi nevelés megvalósulása a külső világ tevékeny megismerésében
2006. Katolikus szemléletmód, a vallásos és erkölcsi nevelés megvalósulása a tanulási, ismeretszerzési folyamatokban
2007. Az ünnepek, egyházi ünnepek, hagyományok megélésének lehetőségei a katolikus óvodákban
2008. Küldött vagy! A katolikus óvodapedagógusok hivatása és küldetése
2009. Közös kincstárunk a Biblia
2010. Csillagösvény – Katolikus nevelés együtt a családdal
2011. Barátunk a teremtett világ
2012. A játék- az élet kicsiben
2013. Növekedés a hitben tevékeny szeretettel
2014. Együtt lenni jó! Erkölcsös viselkedés alapozása katolikus óvodáinkban
2015. Óvodából iskolába
2016. „Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én…”.
Tovább gombolyítva az emlékezés fonalát megfogalmazódik, hogy az intézet
az éves pedagóguspályázatok mellett több alkalommal írt ki az óvodáknak is
jubileumi évekhez kapcsolódó pályázatokat, mint pl. 2007. Szent Erzsébet-pályázat, 2016. Szent Márton-pályázat, 2017. Szent László-pályázat. Az óvodás
gyermekek rajzpályázatokon keresztül kapcsolódtak be az események méltó
megünneplésébe. A Szent Márton-év óvodás rajzpályázatra 272 gyermekmunka
érkezett be a katolikus óvodákból. A kiválasztott gyermekalkotásokból kiállí-

Szent Márton-év óvodás pályázatának legkiválóbb rajzai a kiállításon
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tás készült, amely a Katolikus Pedagógiai Intézetben, a XIII. Katolikus Óvodák
Szakmai Konferenciáján volt megtekinthető, majd szeptemberben ismét kiállításra kerültek a KATTÁRS rendezvényen.
A Katolikus Pedagógiai Intézet az elmúlt 20 évében a fenntartók megbízásából
nagy hangsúlyt fektetett a katolikus köznevelési intézmények szakmai ellenőrzésére, értékelésére a Komplex intézményellenőrzési és -értékelési program keretében.
A szakmai ellenőrzés a katolikus közoktatási szakértők közreműködésével valósult
meg 2000-2013 között. Számomra is nagy megtiszteltetés és kihívás volt szakértőként, vezető szakértőként részt venni az óvodáink szakmai ellenőrzésében. A
munka során nagyon értékes emberekkel, szakmailag elkötelezett óvodavezetőkkel,
óvodapedagógusokkal ismerkedtem meg, és szoros munkakapcsolat alakult ki. A
komplex intézményellenőrzési és -értékelési program nagymértékben hozzájárult
katolikus intézményeink, így óvodáink szakmai fejlődéséhez, elismertségéhez.
Jelenleg az intézmények kérésére szaktanácsadói segítséget tudunk nyújtani a
Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül.
2003 óta, immár hagyományosan minden nevelési évet szakmai konferenciával
zárunk. Ezeken az alkalmakon általában 100-150 óvodavezető, óvodapedagógus
vesz részt. A programon a szakmai előadások mellett püspökatyák, egyházi személyek tartanak előadást teológiai kérdésekről, majd a délutáni szekcióüléseket óvodavezető kollégák irányítják a megadott témában.

A konferenciák előadásainak témái közül néhány:
- A katolikus óvodák, iskolák szerepe az alapozásban, értékmegőrzésben
- Átmenet az óvoda és az iskola között
- Játék a kisgyermek legfontosabb tevékenysége, fejlődésének záloga
- Egészséges életmódra nevelés, a mozgás öröme és fontossága
- Óvodáskorú gyermekek szocializációja és érzelmi nevelése
- „Életed üzenet”
- Katolikus óvodák missziós feladata
a családok felé
- A megváltás műve családban kezdődött
- A Szent nevelő
- Az imádság és a Biblia kapcsolata
- A II. Vatikáni Zsinat tanítása a katolikus nevelésről
- A test és lélek egysége és a keresztény emberkép
- Gyermekirodalmunk szakrális vonulatai
- A teremtett világ rendje és szépsége, felelősségünk a természet értékeiért
- Mire neveljük a gyermekeket? A nevelés, mint az értékek közvetítése
- Népmese a nevelés szolgálatában
- Az óvodák helye az Európai Unióban.

„Személyes beszámoló az óvodai szakterületről” 
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Katolikus Óvodák XIII. Szakmai Konferenciája, 2016. május 20.

A konferenciát minden alkalommal hálaadó szentmisével zárjuk. Nagy érdeklődéssel
vesznek részt a kollégák ezeken az alkalmakon. A konferencia méltó zárása a nevelési év
szakmai képzéseinek, programjainak, melyekre a résztvevők szívesen emlékeznek vissza.

Néhány gondolat a Konferencián résztvevőktől.
„Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem, részese lehettem a napnak. Tartalmas,
nagyon tanulságos, hasznos előadásokat hallottam. Élmény volt a „koncert” a szentmise. Köszönöm.” (2015. május 15.)
„Mindig szívesen veszek részt a KPSZTI által szervezett rendezvényeken: színvonalasak, értékesek, hasznosak.” (2015. május 15.)
„Nagyon sok megerősítést, erőt kaptunk megint a munkánkhoz és magánéletünkhöz egyaránt. Köszönöm szépen.” (2016. május 20.)
„Mindig szívesen jövök ide. Lelkiekben megerősítve, jókedvvel megyünk haza. Jó
érzés, hogy ilyen sokan valljuk a keresztény nevelés fontosságát!” (2016. május 20.)
Visszaemlékezésem záró soraiban nagy szeretettel, hálával és köszönettel
gondolok az elmúlt évek intézményi sikereire, örömeire, nehézségeire, élményeire, feladataira. A múlt eredményei megalapozzák a jövő szakmai kihívásait.
Célom, hogy ezeknek az elvárásoknak a jövőben is magas színvonalon tudjunk
megfelelni.
Kérem a Gondviselő Isten áldását a Katolikus Pedagógiai Intézet működésére és
minden itt dolgozó és korábban itt dolgozott munkatársam életére.

84

K ATOLIKUS PEDAGÓGIAI INTÉZET JUBILEUMI ÉVKÖNY V 1997–2017

Renovabis
Ol áh Gáborné
A Renovabis 1993 óta a Német Katolikus Püspöki Konferencia közép- és kelet
európai szolidaritási segélyszervezete. Szociális, karitatív, társadalmi és lelkipásztori jellegű anyagi és nem anyagi támogatásai között Magyarországon a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül a katolikus közoktatást is támogatta 1999 óta,
pályázatok keretében.
Az Intézet által kiírt Renovabis pályázatok tartalmáról, a nyertesekről és a pályázati beszámolók elfogadásáról egy tíztagú Renovabis-kuratórium döntött.
A Renovabis-pályázatok tartalma az évek során változott. Az első években főleg
taneszköz-fejlesztésre nyújtott támogatást a Renovabis, aztán elsősorban a tartalmi
fejlesztésekre biztosítottak fedezetet, amelynek keretében akkreditált pedagógus
továbbképzések szervezését, a sajátos nevelési igényű, a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a tehetséges tanulókat részesítették támogatásban.
A pedagógus továbbképzések keretében a Renovabis támogatta a tanárok, a
szülők és a tanulók közötti konfliktusok megoldását elősegítő pedagógustréningek megvalósulását, a szociális és kommunikációs készségek fejlesztését szolgáló
képzéseket. A kommunikációs és konfliktuskezelő tréningek célja az volt, hogy a
nevelőtestületi légkör javuljon, a szociális érzékenység és a nevelőtestület együttműködési készségei fejlődjenek.
A tanulók szociális hátrányának enyhítése, személyiségfejlesztése - pszichológus,
fejlesztő pedagógus bevonásával -, a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozása volt számos
pályázati kiírás célja. Támogatott programok között volt a tanulók testi és lelki
egészségének megőrzése, a környezettudatos magatartás kialakítása és a konfliktuskezelési módszerek elsajátítása.
A Renovabis és a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2012. évben már együttműködve biztosított a katolikus köznevelési intézmények által megpályázható
ingyenes továbbképzési lehetőségeket az intézményekben dolgozó vezetőknek és
pedagógusoknak (Továbbképzések: Demokratikus intézményvezetés I-III, A roma
kisebbség társadalmi integrációjának segítése, Konfliktuskezelés).
Az utóbbi években a kiemelkedő képességű, ugyanakkor nehéz helyzetű tanulók
egyéni képzését, tehetséggondozását támogatta a Renovabis (sportolási lehetőség,
nyelvtanulás, szakmai képzések, tanulmányutak, múzeum-, színház- és koncertlátogatások, tanulmányi versenyekre való felkészítés, illetve a verseny lebonyolítása
stb. keretében).



85

A katolikus iskolák
szakértői hálózata
Dr. Leibinger Jánosné, Szentes Judit

A magyar oktatási rendszerben 1935-től működő szakfelügyeleti rendszer 1985-ben
megszűnt, így ezután külső ellenőrzés nélkül folyt a nevelés, oktatás. Helyette teljesen más jellegű szaktanácsadói hálózat működött. A szaktanácsadó javasol, segít,
tanácsokat ad, de nem ellenőriz, nem minősít. A rendszerváltás után szükségessé
vált a szakmai alapokra épülő ellenőrzés is. Ehhez a munkához kiváló szakemberekre volt szükség az ország egész területén. Az 1993-as közoktatási törvény82 megfogalmazta a szakértői feladatokat, és előírta, hogy szakmai ellenőrzést csak olyan
személy végezhet, aki szerepel az Országos közoktatási szakértői névjegyzékben.
Ezért 1995-től folyamatosan pályázatot írtak ki pedagógusoknak a közoktatási
szakértői névjegyzékre kerülésre.
A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet vezetése nagyon
fontosnak tartotta, hogy a katolikus közoktatási intézményekben nagy gyakorlattal és szakmai elismertséggel dolgozó pedagógusok is jelentkezzenek a szakértői
listára. Egyrészt a szakértők száma valamiképpen rangot is ad az intézménynek,
másrészt ezeken a személyeken keresztül az intézet lényegesen több feladatot tud
ellátni. Úgy mondtuk, hogy ők az intézet kinyújtott karjai, akikre – különösen az
országos jelleg miatt – nagyon nagy szükségünk van.
Szakértőink különböző területeken dolgoztak. Az 1993. évi LXIX. közoktatási
törvény egészen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény életbe lépéséig több olyan kötelezettséget rótt az iskolafenntartókra, amelyekhez kötelező volt
szakértői közreműködést igénybe venni. Ezek közül a legfontosabbak a pedagógiai
programok és minőségirányítási programok szakértői véleményezése és a szakmai
munka komplex ellenőrzése voltak. Ezen kívül több fenntartó kért tőlünk az igazgatói megbízások lejártakor a vezetés hatékonyságára vonatkozó, vagy a kinevezés
előtt pályázatok elbírálásához szakértői véleményt. Több esetben kértek egy-egy
helyi szaktárgyi probléma megoldásához is szakértői segítséget. A könyvtárak
gyűjtőköri szabályzatának szakértői véleményezését is igen sokan rendelték meg
tőlünk. Intézetünk ezeket a felkéréseket minden esetben elfogadta, és az igényeket
mindig ki tudtuk elégíteni.
A fenntartói ellenőrzést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és valamen�nyi katolikus iskolafenntartó egységes megbízása és anyagi támogatása alapján
saját országos program kidolgozásával valósítottuk meg. A katolikus közoktatási

82 Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
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Szakértőink
egy csoportja

intézmények komplex intézményellenőrzési és –értékelési programját a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógia Tanszékével
közösen dolgozta ki intézetünk szakértői csoportja. A program keretében 2001től 2012-ig három ciklusban összesen 557 intézményellenőrzést és -értékelést hajtottunk végre.
„Felbecsülhetetlen jelentőségű az a tény, hogy egységes szempontok szerint
végezzük az egész ország katolikus iskoláinak ellenőrzését és értékelését, s így
egységes szakmai segítségadás, továbbképzés és tanácsadás mellett fejlődik és
bontakozik ki az egész katolikus iskolahálózat. És éppen országos jelenléte miatt
ez a program minden bizonnyal hatással lesz az egész magyar közoktatásra is.”
– írta 2004-ben dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök a programról. 83 A püspök
úr szavai kétszeresen is beigazolódtak. Egyrészt a katolikus közoktatás fejlődése valóban nem elhanyagolható az egész magyar közoktatás rendszerében sem.
Másrészt – bár az azóta kidolgozott és jelenleg érvényben lévő állami tanfelügyeleti és minősítő rendszer lényegesen eltér a mi komplex intézményellenőrzés és
-értékelés programunktól, de – alapjait tekintve mégis felhasználta annak tapasztalatait, így programunk az állami ellenőrzés előzményének tekinthető. A program a „Közoktatás 2001” pályázaton támogatást nyert, és ezzel állami szakmai
elismerést is kapott.
A programban 420 katolikus intézményben dolgozó közoktatási szakértő közül
azok dolgoztak, akiket – erre a nagyon fontos és nagy körültekintést igénylő speciális feladatra – külön továbbképzés keretében készítettünk fel. A programról többször részletesen publikáltunk (III. Országos Neveléstudományi Konferencia 2003.,
Mester és Tanítvány folyóirat 2004. 2. szám, stb.). A program egyik hozadéka, hogy

83 Mester és Tanítvány 2004. 2. szám 12. oldal
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Bajzák Erzsébet
M. Eszter
intézetvezető nővér
köszönti
a résztvevőket

a szakértők alaposabban megismerték egymást, jó munkakapcsolatot alakítottak
ki egymással, az intézettel és az intézményekkel. Másrészt saját iskolájuk is profitált a szerzett tapasztalatokból, hiszen a kollégák hazavitték a jó gyakorlatokat,
sikerre vezető megoldásokat.
A 2004-es esztendőben az intézményeknek kötelezően módosítaniuk kellett
pedagógiai programjaikat és intézményi minőségirányítási programot kellett
készíteniük. Ezek kötelező szakértését 154 intézmény esetében végeztük el határidőre. Az elkövetkezendő években már jóval kevesebb, összesen körülbelül ugyanennyi program szakértésére került sor.
A közoktatási szakértői hálózat mellett arra is törekedtünk, hogy intézetünk
saját dolgozói is minél több szakértői szakterületet elláthassanak. Saját dolgozóink közül pedagógiai értékelés területen 9 fő (Bajzák Erzsébet, Bálint Erzsébet, Barcsák Marianna, Bereczné Pitz Mária, Csébi Józsefné, dr. Leibinger Jánosné, dr. Gianone András, Grolyóné Szabó Éva, Rajkányi Lajosné), kerettantervi
és pedagógus-továbbképzési akkreditációs szakértőként 4 fő (Bajzák Erzsébet,
Bálint Erzsébet, Csébi Józsefné, dr. Leibinger Jánosné), mérés-értékelési szakértőként 1 fő (Bálint Erzsébet), tanügy-igazgatási szakértőként 3 fő (Bajzák Erzsébet, Barcsák Marianna, Szentes Judit), tehetségfejlesztés szakterületen 1 fő (Gianone András) és tanfelügyeleti és minősítő szakértőként 1 fő (Barcsák Marianna)
dolgozott, illetve dolgozik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény új alapokra helyezte
az intézményi működést. Ennek köszönhetően a szakértői munka területei is
változtak. A szaktanácsadói rendszer kiépítése miatt a korábbi szakértői feladatok kisebb hangsúllyal maradtak meg, és új területként az állami tanfelügyelet bevezetésével jelentős igény lépett fel a tanfelügyeleti és minősítő szakértők
képzésére. Jelenleg 360 katolikus tanfelügyeleti és minősítő szakértő dolgozik a
magyar köznevelési rendszerben.
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Márfi Gyula
veszprémi érsek atya
és Tokár Imre P. János
atya a konferenciát
záró szentmisén

A szakértői munka igazán szép keresztény feladat. Az Istentől kapott adottságunkat és a szaktudásunkat felhasználva hasznára lenni másoknak – ez lehet a
mottója. Hasznára lenni a másiknak úgy, hogy érezze tiszteletünket, megbecsülésünket és azt is, hogy megállapításaink mögött segítő szándék áll.
Valamennyi szakértőnk munkáját ezúton is megköszönjük.
A képek a komplex intézményellenőrzés és -értékelés program továbbfejlesztéséről
rendezett 2008. június 30 és július 2. között megtartott háromnapos értékelő konferencián készültek.
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A szaktanácsadói rendszer kiépítése
Szabó Kl ár a
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egyik területeként a szaktanácsadás, tantárgygondozást jelöli meg. Az
új típusú szaktanácsadói rendszer kiépítése a katolikus oktatás számára is fontos
feladat volt, hiszen ezáltal gyakorló pedagógusok nyújthatnak közvetlen segítséget
a kollégáknak napi munkájukban, minősítésre való felkészülésükben és oktató-nevelő tevékenységük során felmerülő nehézségeik megoldásában.
2014 tavaszán a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
vezetése azzal a feladattal bízott meg, hogy vegyem fel a kapcsolatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) illetékes munkatársaival, és kapcsolódjunk be
a szaktanácsadók képzésébe. Néhány személyes egyeztetést követően a TÁMOP
3.1.5 vezetőinek (Kovács Melitta és dr. Pompor Zoltán) jóváhagyásával megkezdtük a szervezést. A közös munkát megkönnyítette, hogy a KPSZTI néhány
munkatársa (Bajzák Erzsébet, dr. Mártonné Sárossy Mónika, Grolyóné Szabó
Éva, Leibinger Jánosné) már korábban elvégezték az OFI trénerképzését. Májusban meghirdettük a katolikus intézményekben dolgozó pedagógusok számára
a képzési lehetőséget – akkor még csak óvodapedagógusok és tanítók számára
–, és júniusban megtörtént az első csoportok felkészítése. A képzői feladatokat
a KPSZTI munkatársai végezték az OFI budapesti központjában. Mivel technikailag nálunk is minden feltétel biztosított volt, a további csoportok már a mi
intézményünkben tanulhattak. A jelentkeztetés, a résztvevők adatainak begyűjtése és továbbítása, annak ellenőrzése, hogy a feltételeknek megfelelnek-e, az
én feladatom volt. A dokumentumok pontos elkészítését az OFI-s kollégákkal
szoros együttműködésben végeztük. A szaktanárok általános képzésébe Bálint
Erzsébet kolléganő is bekapcsolódott, a szaktárgyi napon pedig az OFI csoportjaihoz csatlakoztak a szaktanácsadó-jelöltek.
2014–2015-ben 7 csoportban összesen 94 szaktanácsadó szerzett a KPSZTI-ben
tanúsítványt.
Sok vidéki kolléga a területi pedagógiai intézetekben végezte el a képzést,
így 2015 januárjában 148 szaktanácsadóval kezdtük meg a munkát. Mivel közülük 21-en időközben tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők is lettek,
sokuknak pedig nem sikerült bekerülni a minősítési eljárásba, a jogszabályoknak megfelelően 72 mesterfokozatban lévő szaktanácsadónak kellett kötelezően meghatározott feladatokat ellátniuk. A munkaszervezés megkönnyítése és
egységessége érekében az OFI rendszeres tájékoztatást nyújtott a pedagógiai
intézetek képviselőinek a jogszabályi változásokról, a látogatások dokumentumairól, az informatikai háttér használatáról. Az OFI munkatársaival való szoros
együttműködésnek köszönhetően arra is lehetőséget kaptunk, hogy a katolikus
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intézményekben dolgozó valamennyi érdeklődő szaktanácsadó részt vehessen
a 30 órás interprofesszionális képzésen; így 2 csoportban 46 szaktanácsadónk
készült fel intézményi szintű szaktanácsadásra.
A rendszer kiépítése hatalmas munkát jelentett. Kialakítottunk egy adatbázist, a honlapon tájékoztató felületet hoztunk létre mind a szaktanácsadók, mind
az intézmények számára, online felületet biztosítottunk űrlapok és jelentkezési
lapok kitöltésére. Nagyon sok segítséget kaptam ebben Schillingerné Gulyás Ilona kolléganőmtől.
Az OFI adatai alapján fölvettem a kapcsolatot valamennyi, katolikus intézményben dolgozó szaktanácsadóval, és bekértem a szükséges adataikat. A szaktanácsadók képzettségét, érdeklődését is igyekeztünk feltérképezni, hogy tudjuk, mely
területeken számíthatunk munkájukra.
Szervezési kérdésekben is egyeztettünk az OFI-val, hogy az állami szféráéval
összhangban legyen a tevékenységünk. Ők jelölték ki a szaktanácsadói feladatok
körét, és javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy ezek igazolására milyen dokumentumokat kérjünk. A rendszeres konzultáció és tapasztalat-megosztás során is
hasznos ismereteket és ötleteket kaptunk és adtunk a rendszer kiépítéséhez.
Mivel a szaktanácsadás egy kétszereplős folyamat, elengedhetetlen volt az
intézmények és pedagógusok megszólítása. Honlapunkon tájékoztatót tettünk
közzé, és állandó jelentkezési felületet nyitottunk szaktanácsadást érintő kérdésekre. Az év elején tartott igazgatói értekezleten felhívtuk az intézményvezetők
figyelmét az új szolgáltatásra, továbbá egy kérdőív segítségével igyekeztünk felmérni az igényeket.
Az első hónapokban aránylag kevés felkérés érkezett egyéni fejlesztő célú látogatásra. A pedagógusok elsősorban portfólió-készítésben, a minősítési eljárás megismerésében és az arra való felkészülésben kértek segítséget. Azért, hogy a szaktanácsadóknak szakértelmüknek megfelelő munkát adhassunk, illetve fel tudjuk
őket készíteni olyan feladatok ellátására, amelyekhez a képzésen nem kaptak ismereteket, műhelymunka keretében kis létszámú szaktanácsadói csoportokkal szakmai anyagokat dolgoztunk ki. A fent említett okok miatt első témául a pedagógusminősítés és portfólióírást választottuk. Mivel kiemelten fontosnak tartottuk, hogy
mind a vezetők, mind a pedagógusok megismerjék az új típusú szaktanácsadás
céljait, folyamatát, a benne rejlő lehetőségeket, egy másik csoport néhány hetes
munkával elkészítette az erről szóló ismertetőt. Az anyag birtokában a csoportban
dolgozók műhelynapok keretében átadták az információkat az összes szaktanácsadónak, akik megkapták a teljes anyagot is, hogy annak segítségével mindenki egységes, színvonalas tudással mehessen ki az intézményi tájékoztatókra.
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Szaktanácsadói
műhelynap 2017.

Nagy fordulatot jelentett az életünkben, hogy az OFI szerepét átvette az Oktatási Hivatal, és 2015 szeptemberétől új elvárásoknak kellett megfelelnünk. Néhány
egyeztetést követően megkaptuk az új dokumentumokat, és lassan körvonalazódott,
mely tevékenységek sorolhatók a szaktanácsadói feladatok körébe. Az Oktatási Hivatal szaktanácsadásért felelős munkatársával, Pap Judittal rendszeresen egyeztettünk,
és tájékoztató előadásokkal is támogatták munkánkat, 2016 őszén Együttműködési megállapodás aláírására is sor került, biztosítva ezzel a zavartalan feladatellátást.
A kezdeti nehézségek után kiépült a szaktanácsadói hálózatunk. Az első év tervezési, szervezési munkái meghozták az eredményt. A legtöbb intézményünk vezetősége megismerte és megértette a szaktanácsadásban rejlő lehetőségeket. Bizonyára
a számos ismertetőnek és tájékoztatónak is köszönhető, hogy egyre több igény érkezik az intézményektől, pedagógusoktól és munkaközösségektől. Kollégáinkat kezdik
megismerni, kiépülnek a kapcsolatok, sokukat személyesen kérik újabb látogatásra.
Ez tükrözi legjobban a partnerek elégedettségét. A tapasztalatok szerint ahol egy
szaktanácsadót megismernek, örömmel hívnak és várnak más szakos kollégát is.
A munkát a Katolikus Pedagógiai Intézet által felmért igények alapján végezzük,
de eljutnak hozzánk az OH-tól a KIR felületén jelzett kérések is. A honlapunkon
keresztül, e-mailben és telefonon is folyamatosan fogadjuk a szaktanácsadói támogatásra vonatkozó kéréseket. A feladatok elosztásában kihívást jelent, hogy egyes
régiókból a szaktanácsadók számához viszonyítva aránytalanul érkeznek az igények, továbbá hogy a beérkezetteket nehéz egyeztetni földrajzilag, szakterületileg
és intézménytípusok szerint. A kollégáknak gyakran nagy távolságra kell utazniuk.
Ennek ellenére szinte minden feladatot elvállalnak, amelyre felkérjük őket. Szükség esetén a területi POK-okkal való együttműködésre is számíthatunk.
A szaktanácsadói képzésen egyéni fejlesztő célú látogatásra készítették fel a
szaktanácsadókat, de az intézmények egyre nagyobb számban várnak tőlünk más
területen is segítséget.
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Szaktanácsadói
szakmai nap 2017.

Ahhoz, hogy minden szaktanácsadónk megfelelő ismeretek és kidolgozott anyagok birtokában tudjon a látogatásokra, tájékoztatók tartására felkészülni, magabiztosan, megfelelő tudással láthassák el szaktanácsadói feladataikat, különböző programokat szervezünk a számukra:
1. Évente két szakmai napon (a tanév és a naptári év elején) tájékoztatjuk a szaktanácsadó kollégákat az előző félév eseményeiről, eredményeiről, a beérkezett igényekről és az elvárásokról. Ezt összekötjük egyéb szakmai felkészítéssel is – előadásokkal és azzal, hogy alkalmat teremtünk a tapasztalatcserére.
2. Műhelynapok keretében kommunikációs tréninget tartunk számukra, szakmai
ismertetőket szervezünk, illetve megosztjuk a szaktanácsadókkal a műhelymunkák során kidolgozott anyagokat, a fejlesztéshez kérjük azokról a véleményüket.
3. 5-6 fős csoportokkal műhelymunkában szakmai anyagokat dolgozunk ki. Ezek
témáját a beérkezett kérések és az aktualitások alapján választjuk ki. Sok ily módon elkészült programot pedagógus-továbbképzéssé fejlesztünk, amelyet mind a
Katolikus Pedagógiai Intézetben, mind iskolákban meg tudunk tartani.
A már kész, illetve készülő anyagok témái:
- Új típusú szaktanácsadás folyamata
- Pedagógus előmeneteli rendszer, minősítés
- Országos kompetenciamérés: általános ismeretek
- Országos kompetenciamérés: adatelemzés
- Intézkedési terv készítése
- Feladatírás, tesztszerkesztés a diagnosztikus mérésekben
- Diákönkormányzatot segítő pedagógusok támogatása
- Az iskolai közösségi szolgálat támogatása

A szaktanácsadói rendszer kiépítése
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-

Katolikus iskola lettünk
Az óvodai nevelés támogatása
Az IKT-eszközök tudatos használata
A teremtett örökség védelme
A nyelvi kompetencia fejlesztése
Módszertani megújulás

A sokrétű és szerteágazó feladatok megoldásához nagyon sok segítséget kapok a
Katolikus Pedagógiai Intézetben dolgozó szaktanácsadó kollégáktól (Bálint Erzsébet, Grolyóné Szabó Éva, dr. Mártonné Sárossy Mónika, Szentes Judit, Szepsi Rita).
Megbeszéléseink eredményeként alakult ki a jelenlegi gyakorlat. Ötleteikkel és a
programok szervezésében és lebonyolításában nyújtott támogatásukkal sikerült
elérni eddigi eredményeinket. A szakmai munkában is nagy szerepet vállalnak,
valamennyien részt vesznek a műhelymunkák megvalósításában és a szakmai
anyagok kidolgozásában. A munka szervezésébe és dokumentálásába ettől az évtől
egy új kolléganő (dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes) is bekapcsolódott, neki köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben folyik a terület ellátása.
Az új típusú szaktanácsadás rövid története ellenére számos eredményt ért már
el. Több mint 300 pedagógusnak nyújtottunk közvetlen szakmai támogatást, 200
alkalommal jutottunk el az intézményekhez, tájékoztató előadásokat tartottunk
nevelőtestületek számára, segítettük az intézményvezetők munkáját, részt vettünk
intézményi dokumentumok felülvizsgálatában és készítésében, és ebben az évben
szaktanácsadóink bekapcsolódtak a helyi szervezésű továbbképzések tartásába
is. A kollégák ismereteiket felhasználva 14 témában dolgoztak ki szakmai anyagot,
segítették intézetünk munkáját a versenyek és pályázatok zsűrizésével, szaktanácsadói feladatok ellátásával, továbbképzések fejlesztésével és tartásával. Arról sem
feledkezhetünk meg, hogy ezek a pedagógusok saját intézményükben is segítik a
szakmai munkát, tudásukkal és felkészültségükkel hozzájárulnak az ott folyó nevelő-oktató munka magas színvonalához.
A jövőben is számítunk az intézmények és pedagógusok bizalmára. Igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy a lehető legtöbb területen támogathassuk munkájukat, magas szinten lássuk el feladatunkat és tapasztalatainkat, tudásunkat továbbadhassuk.
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„Mester, jó nekünk itt lennünk” (Lk. 9,33)

közösségi és lelki programjaink
Dr. Leibinger Jánosné

Tanulmányutak
A megfelelő színvonalú szakmai
szolgáltatáshoz elengedhetetlen a személyes kapcsolattartás. Ezért döntöttünk úgy, hogy minden évben egy-egy
katolikus iskolafenntartó egyházmegyébe látogatunk, hogy jobban megismerjük a fenntartók véleményét,
gondjait és elvárásait, illetve személyes
látogatást tegyünk néhány általa fenntartott intézményben. Jártunk az Egri
és a Veszprémi Főegyházmegyékben
és a Székesfehérvári, Debreceni, Győri,
Pécsi, Kaposvári, Szombathelyi, Hajdúdorogi és Váci Egyházmegyékben. Meglátogattuk Pannonhalmát is. Minden
esetben találkoztunk az adott egyházmegye püspökével.
Az oldott légkörű beszélgetések
során örömmel tapasztaltuk a fenntartók intézményeik iránti elkötelezettségét és szeretetét, munkánk iránti érdeklődését és figyelmességét.
A meglátogatott intézmények bemutatkozása rendkívül kedves élmény
volt. Láttunk iskolát bemutató filmeket,
éppen készülő ünnepi műsorokat, gyermekmunkákat, megismertük az intézmények adottságait, környezetét. Mindezek sokkal többet árultak el az ott folyó
munkáról, mint a hozzánk kerülő sokszor száraz adatok. A látogatás után már
jó ismerősként tudtunk segíteni egyegy felvetődő probléma megoldásában.



2007. Szombathely– vendéglátónk:
dr. Veres András püspök úr

2004. Győr – vendéglátónk:
dr. Pápai Lajos püspök úr

2008. Eger – vendéglátónk:
dr. Ternyák Csaba érsek úr
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2004. Pannonhalma –
vendéglátóink:
Horváth Dori Tamás
OSB igazgató és
Hortobágyi Cirill OSB
perjel

Lelkigyakorlat
Varga László atya
vezetésével
Leányfalun 2007-ben

Lelkigyakorlatok
Intézetünk számára a tanév végét a három napos lelkigyakorlat jelentette, amit
több különböző helyszínen (Leányfalu, Péliföldszentkereszt, Esztergom) tartottunk,
kilépve a megszokott munka környezetéből.
Lelkigyakorlatainkat Bábel Balázs érsek, Veres András püspök, Bíró László püspök, Hofher József SJ, Varga László kaposvári plébános, Székely János, Blanckenstein
Miklós, Kerényi Lajos és Gulyás Zsolt tartották. Örömünkre szolgált, hogy azóta
Varga László és Székely János is püspöki kinevezést kapott.
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Lelkigyakorlat Székely János atya
vezetésével Esztergomban 2008-ban

Lelkigyakorlat 2011-ben
dr. Veres András püspök úr vezetésével.

Rózsafüzér ima a Magyar Katolikus Rádióban
A Magyar Katolikus Rádióval együtt éltük meg az önálló épületbe költözés
nehézségeit. Talán ez volt az alapja annak a testvéri kapcsolatnak, ami később is
folytatódott. Mai napig rendszeresen jár imacsoportunk rózsafüzér imára, amelyben katolikus intézményeinkért, állami és egyházi vezetőinkért, a családokért,
békéért és beteg vagy szenvedő testvéreinkért imádkozunk.

Déli imaóra, szentmisék
2016 októberéig minden nap délben bekapcsolódtunk a világegyház közös imájába, a zsolozsmába. Ezeken az alkalmakon imádkozunk intézményeinkért, a ránk
bízottakért és egy-egy aktuális célra is. P. Tokár János kinevezésével ez a gyakorlat
annyiban változott, hogy minden nap, amikor csak tud, szentmisét mond ebben az
időben, ami számunkra nagy ajándék. Ha nincs erre lehetősége, akkor a déli imaórát
imádkozzuk el.

Lelkigyakorlat Gulyás Zsolt atya
vezetésével Leányfalun 2010-ben

közösségi és lelki programjaink

Magyar Katolikus Rádió 2007.
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Bajzák Erzsébet
M. Eszter nővér
intézetvezető és
dr. Leibinger Jánosné
intézetvezetőhelyettes a katolikus
oktatás és a misszió
lehetőségeit mutatja
be az érdeklődőknek

Budapesti városmisszió 2007
Fontosnak tartottuk, hogy intézetünk tevékenyen részt vállaljon a budapesti
városmisszióban. A központi helyszínen tartott délutáni műhelyek alkalmat adtak
a katolikus közoktatás missziós feladatainak és gyakorlatának bemutatására és a
résztvevőkkel való megbeszélésre.

Zarándoklatok
2006-ban a Mátraverebély-Szentkúti Kegytemplom Nemzeti Szentély rangot kapott azzal a céllal, hogy ez a nemzeti szentély katolikus közösségünk és
egész nemzetünk lelki megújulását és épülését szolgálja. Ennek következtében
kerestek meg bennünket a szentkúti ferences atyák a katolikus iskolák országos
zarándoklatának ötletével. Bár a szakmai szolgáltatáshoz ez a feladat nem kap-

A zarándokcsoportok képvselői
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Kálmán Peregrin OFM atya
fogadja a zarándokokat
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A közös éneklés
öröme

csolódik közvetlenül, mégis megéreztük a közös zarándoklat fontosságát, és azt,
hogy speciális helyzetünknél fogva mi lehetünk a katolikus iskolák közös zarándoklatainak szervezői.
2008-tól minden második évben zarándoklatra hívtuk az iskolák diákjait, pedagógusait és a szülőket. A kegyhelyre csillagtúra szerűen 1-1 ½ órás gyalogos útvonalon érkeztek a zarándokok.
Minden csoportot harangszóval köszöntöttünk, a ferences atyák pedig megáldották az érkezőket. A kegytemplomban tisztelettel köszöntötték a csoportok a
Szűzanyát és közösen imádkoztak.
Ezt követően a záró szentmisére gyülekező csoportoknak iskoláink kulturális
műsorral szolgáltak. Színdarabok, énekszámok, szavalatok, harang-együttes és
néptánc tette színessé a műsort.
Láttunk pillanatképeket Szent Erzsébet életéből óvodásaink előadásában,
színdarabot Szent Pálról, Szent Ritáról, Bódi Mária Magdolna életéből, a Legyetek

Diákszínpadi előadás 2012.

közösségi és lelki programjaink

Dr. Veres András szentmisét celebrál 2012.
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Herczegh Anita,
a köztársasági
elnök felesége és
Tokár Imre P. János
intézetvezető a
katolikus iskolák 2016.
évi Szent Márton
zarándoklatán a
Budapesti Piarista
Kápolnában.

jók, ha tudtok diákelőadását iskoláink előadásában, és elgondolkoztató pantomim
játékot a megváltásról szintén diákjaink bemutatásában. Minden alkalom nagy
élményt jelentett mindannyiunknak.
2014-ben sajnos a hetekig tartó esőzés miatt elmaradt a zarándoklat.
2016-ban a Szent Márton-évre való tekintettel a budapesti Katolikus Társadalmi
Napokhoz kapcsolódva Budapestre hívtuk a zarándokokat.
A záró szentmisék főcelebránsai Balás Béla püspök, Bosák Nándor püspök, Veres
András püspök és Várszegi Asztrik püspök főapát voltak.
Lelki programjaink minden esetben feltöltődést, „lelki izmosodást” adtak, a közös
együttlétkor bennünk is megfogalmazódott: „Mester, jó nekünk itt lennünk”(Lk. 9,33)

Zarándokok a szentmisén
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Az intézet munkatársainak névsora
Bajzák Erzsébet

1998-2016

Barcsák Marianna

1998-

Bálint Erzsébet

2003-

Bálint Gábor
Benkóczyné Erdei Fatima

2012-2013
2011-

Kristófné
Ördögh Andrea Ildikó

2014-2015

Kun László Istvánné

2014-

dr. Kunné Dévényi Stella

2012-

Lakics Mariann

2003-2006

dr. Leibinger Jánosné

2001-

Marlok Bálint

2016-

dr. Mártonné Sárossy Mónika

2006-

Besenyei László

2003-2016

Bereczné Pitz Mária

2001-2006

dr. Bodó Márton

2016-2017

Bokor Györgyi

2003-2011

Bornemissza Anna

2001-2013

Bors Katalin

2006-2014

Oláh Gábor Péterné

Csébi József Miklósné

2004-2011

Pál Lászlóné

2013-2016

Emőd Gábor

2006-

Papp Márton

2009-2017

Emőd Péter

2008-2009

Perényiné Apáthy Edit

2005-2016

Fabók Györgyné

2000-2017

Péntek István

2003-2005

Rajkányi Lajosné

2002-2016

Farkas Kálmán Albertné

2012-

Menráth András
Nagy Olivér Péter

Fazekasné Vízkelety Klára

2005-2009

Schillingerné Gulyás Ilona

2006-2009
20171998-2010,
2017-

1998-

Földvári Zsolt

2003-2005

Sebestyén Zoltánné

2003-2017

Gadácsi Péterné

2003-2012

Soós Ferenc

2003-2006

Gátas Judit

2006-2007

Szabó Klára

2014-

Gerencsér Ida

2002-2008

Szemerédy László Béla

2009-2017

Gergely-Kosza Attila

2017-

Szenthe-Tormássi Anna

2006-

dr. Gianone András

1998-

Szentes Judit

1999-

Szepsi Rita

2014-

dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes

2017-

Gréczi László
Grolyóné Szabó Éva
Jékey István
Kalácska Gábor

2005-2014
20022005-2014

Tímár Péter

2003-2014

2002-

Tintér Sarolta

2017-

Kalász Ákosné

2003-

Tokár Imre

2016-

Kalász István

2016-2017

Tormássi Eszter Éva

2010-

Kardos Tamás

2003-2004

Tormássi Máté

2014

Kiss Ferenc

2017-

Kiss Lajosné

2006-2010

Könczeiné Kuslits Katalin



2011-

Veressné Sabján Zsuzsanna

2003-2016

Wilheim Péter

2003-2004

Zéher Andor

2003-
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Tanítónk Krisztus
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Katolikus Pedagógus Konferenciájának kötete [ 1997. ]
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Papp László Sportaréna, Budapest [ 2003. dupla DVD ]

Jézus hív és vár (ima- és énekgyűjtemény óvodásoknak)
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Javított, bővített kiadás [ 2006. ]
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Konferenciakötet [ 2006. ]
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