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Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
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1068 Budapest
Városligeti fasor 10.

Tárgy: köszöntő levél

Kedves Pedagógus Kollégák! Tisztelt Kollégiumi Szakemberek!

Az elmúlt években számos fórumon elhangzott - a pedagógus társadalom álláspontjával összhangban -
hogy az oktatás mellett a nevelés súlyát is meg kell erősíteni a magyar közoktatásban. Számos felmé-
rés tanúsítja, hogy a mai diákok meghatározó hányada magára hagyatva küszködik a személyes prob-
lémáival. Egy részük nem, vagy csak részben vonódik bele a család, a társadalom vérkeringésébe. Rend-
kívül sok olyan problémával szembesülnek, amit nem tudnak megoldani, és igazán segítő kezekre sem
lelnek, sőt, számos esetben átkerülnek az „árnyékos oldalra“. Szerencsére ezek közül a fiatalok közül
csak kevesen tartoznak a kollégisták közé.

Egyre inkább azt látjuk, hogy e változások tükrében a kollégiumnak, a pedagógusnak feladata - számos
speciális, korábban ritkán gyakorolt - tapasztalat, tudás átadása, így pl. az egészségnevelés, a drog-pre-
venció, a médiaismeret, a környezeti nevelés, a pályaorientáció, a tanulásmódszertan. A kollégiumi pe-
dagógusoknak tehát még hangsúlyosabb feladata lesz a nevelés, a fiataloknak a társadalmi normákkal
való megismertetése.
Bízom abban, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának fejlesz-
tési tervei összhangban vannak a kollégiumi szakmai szervezetek kollégiumfejlesztési igényeivel, és ha
megtekintik a tárca honlapjára kihelyezett új közoktatási törvény szakmai koncepcióját, bíztató lehető-
ségeket láthatnak javaslatainkban, elképzeléseinkben.

Sikeres konferenciát, eredményes, hasznos szekciómunkákat kívánok Önöknek! Bízom abban, hogy
a szakma és az államigazgatási szándék találkozik majd egymással, közösen fejleszthetjük a jövőben a
közoktatási kollégiumi intézményrendszert.

Budapest, 2010. december 9.
Szeretettel:

Dr. Hoffmann Rózsa 
oktatásért felelős államtitkár
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Köszönöm meghívásukat, s ezúton is
szeretném elnézésüket kérni, hogy sze-
mélyesen nem tudok részt venni meg-
beszélésükön!

A pedagógusokat, a közoktatás szerep-
lőit képviselő szervezetek közül a Kol-
légiumi Szövetség az egyike azoknak,
amelyek legitimitása aligha kérdőjelez-
hető meg. Ez vonatkozik szervezettsé-
gére és szakmaiságára egyaránt.
Magam is egy civil szervezet képvise-
lőjeként dolgoztam évekig, így rendkí-
vül nagyra értékelem a Kollégiumi
Szövetség pártsemleges megközelítését
is. Tudom, mekkora a kísértés, de azt is
tudom, hogy a higgadt, korrekt, meg-
bízható partnerségre törekvés alapfel-
tétele annak, hogy az adott közösség ér-
dekeit bármilyen politikai, oktatásirá-
nyító közegben eredményesen lehessen
képviselni.

Személyes tapasztalatom, hogy a Kol-
légiumi Szövetség ilyen megközelí-
tésre törekszik, ezért volt képes nem
csupán véleményt, kritikát megfogal-
mazni, de aktívan, kezdeményezőén is
fellépni a kollégiumok, az itt élő diá-
kok és az intézményekben dolgozó pe-
dagógusok érdekében. Ezt a kezdemé-
nyező szerepet külön is köszönöm, hi-
szen ennek előnyét számos alkalommal
érzékelhettem, akár jogszabályalkotás-
ról volt szó, akár egy-egy szakmai
program elindításáról.

Magam, és az a párt, amelynek vezeté-
sében hosszú ideje részt veszek a kol-
légiumokra mindig is úgy tekintett,
mint az esélyteremtés meghatározó in-
tézményeire. Ezért is rendeztük 1998-
2002 között a kollégiumok működésé-
nek szabályozását a közoktatási tör-
vényben, és ezért adtuk ki a Kollégiumi
Nevelés Országos Alapprogramját.
Létrehoztuk a Nemzeti Kollégiumi
Közalapítványt, amely a szakmai és
infrastrukturális fejlesztések hátterét
biztosította hosszú éveken keresztül.
Fontosnak tartottam e munka megbe-
csülésének, a társadalmon és a szak-
mán belüli presztízsének emelését, e

cél megvalósulását szolgálta a Tessedik
díj megalapítása. Végül - de talán a leg-
fontosabbként - sikerült jelentősen
emelni a kollégiumok támogatását,
1998-2002 között a normatíva összege
megközelített a működés költségeinek
100 %-át.

A kollégiumokról való gondolkodás
szempontjából az esélyteremtés, mint
meghatározó feladat, ma sem kisebb,
mint volt egy évtizeddel ezelőtt. A múlt
héten nyilvánosságra hozott PISA vizs-
gálat eredményei, bár örvendetes
módon javulást jeleznek egyes terüle-
teken, továbbra is jelzik, hogy a diákok
teljesítménye egyáltalán nem csak te-
hetségükkel és szorgalmukkal van
összhangban, hanem meghatározó
ebben családjuk szociális helyzete és
lakóhelyük is. Az 1999-2000-ben kia-
dott kerettantervek, a kompetenciamé-
rés bevezetése vagy az új érettségi ösz-
szességében segítettek abban, hogy el-
mozduljunk a holtpontról, ám stabil ja-
vulást akkor várhatunk, ha az esélyek
kiegyenlítése terén tudunk előre lépni.

Ebben a munkában kiemelt szerep
hárul a kollégiumokra, hiszen letéte-
ményesei a társadalmi mobilitásnak: a
kistelepülésen élők, sokszor halmozot-
tan hátrányos helyzetű fiatalok számára
a kollégiumok létezése, működési szín-
vonala meghatározó későbbi sikeressé-
gük szempontjából. A hátrányok kom-
penzálása mellett, ezzel egyenértékű a
tehetséggondozás. A Nemzeti Tehetség
Program jó lépés, de a kollégiumok fe-
lelősségét és feladatait ez mit sem
csökkenti ezen a területen.

Ugyanígy kiemelt fontosságú az integ-
ráció segítése. Ez utóbbi esetében azon-
ban nem tartom elegendőnek a pusztán
adminisztratív szabályozást, szükséges
a megfelelő szakmai és finanszírozási
háttér biztosítása is. Előbbi esetében a
pedagógus életpályamodell kaphat
meghatározó szerepet, de nem csupán
azáltal, hogy emelkedhet a pedagógu-
sok jövedelme, hanem azért is, mert itt
írhatók le azok a feladatok, az a szak-

emberigény - legyen szó az adott intéz-
ményekkel közösen alkalmazott fej-
lesztő pedagógusról, pszichológusról,
szociális munkásról, asszisztensről -,
amely elengedhetetlen a sikeres mun-
kához. Utóbbi, a finanszírozás esetében
pedig akkor tudunk előrelépni, ha sike-
rül a fejkvóta alapú finanszírozástól a
feladatfinanszírozás irányába elmozdí-
tani a költségvetést.

Tisztelt Konferencia! 
Kedves Kollégák!

A kollégiumi terület munkáját, a köz-
oktatásban betöltött szerepét továbbra
is meghatározónak tartom. Az esélyte-
remtés azon intézményei közé tartozik,
amelyek még viszonylag jól vészelték
át az elmúlt évek megszorításait (szem-
ben például a kistelepülési óvodákkal,
iskolákkal). Annak érdekében, hogy a
szűk esztendők után a kollégiumok
ismét megkaphassák a feladataikhoz
szükséges szakmai és finanszírozási tá-
mogatást, ahogyan eddig is, a jövőben
is kész vagyok együttműködni a Kollé-
giumi Szövetséggel. Bízom abban,
hogy ez az együttműködési szándék
kölcsönös, s a jövőben is számíthatok
véleményükre, javaslataikra, kezdemé-
nyezéseikre.
Jó munkát, sikeres tanácskozást  kívá-
nok Önöknek.

Pokorni Zoltán
elnök

Parlament Oktatási Bizottsága

Tisztelt Konferencia! Tisztelt Résztvevők!



Értékeink a múltban gyökereznek, a jelen-
ben hatnak, és a jövő nemzedékét formál-
ják. A kollégiumok történetének ezer éves
múltja ismét gazdagabb lett. Gazdagabb lett
azzal a 20 éves kollégiumpedagógiai fej-
lesztéssel, szakmai érdekvédelemmel,
amire egy olyan történelmi korszakban ke-
rült sor, ahol a közoktatási kollégiumi in-
tézményrendszer léte, vagy nem léte volt a
tét. A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség által összefogott több mint négy-
száz kollégiumi nevelőtestület az elmúlt két
évtizedben szinte napi küzdelmet folytatott
a fennmaradásért, a szakmai és szervezeti
önállóságért, a pedagógiai munka és a lak-
hatási feltételek törvényi hátterének megte-
remtéséért. Bátran, szerénytelenség nélkül
állíthatjuk, neveléstörténeti tettet hajtottak
végre, akik a rendszerváltáskor nem csak
létrehozták, hanem töretlen lendülettel, hit-
tel működtetik 20 éve a „Szövetséget”.
Az évforduló alkalmából rendezett keszt-
helyi jubileumi konferencián közel 200 kol-
légium képviseltette magát, ahol az alapító
tagok, az egykori ügyvivők, megyei elnö-
kök, nyugdíjas kollégák örömmel köszön-
tötték egymást. Most is - mint mindig - tar-
talommal megtöltött találkozónak voltunk
részesei. Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért fe-
lelős államtitkár levélben üdvözölte a kon-
ferenciát. Pokorni Zoltán az Országgyűlés
Oktatási Bizottságának elnöke elismeréssel
szólt a Szövetség eddigi munkájáról, a kol-
légiumok meghatározó szerepéről a közok-
tatásban. Singer János az OKA Kollégiumi
Alkuratóriumának elnöke a megnyitón
tényszerűen is érzékeltette, hogy az alapít-
vány eddigi pályázatainak köszönhetően
milliárdos nagyságrendben került sor kol-
légiumi programok szervezésére, eszközök
beszerzésére, felújításokra. Dr. Simon Ist-
ván az OM ny. kollégiumi referense a mi-
nisztériumokkal való kapcsolattartásról, a
kollégiumok működését meghatározó tör-
vényi, jogszabályi háttér megteremtéséről,

a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprog-
ramjának jelentőségéről tartott nagy ívű
nyitó előadást. A konferenciát az Országos
Kollégiumi Diákszövetség nevében Kele-
men Zsolt alelnök és Ősz Dániel titkár kö-
szöntötte.
Horváth István a Kollégiumi Szövetség el-
nöke értékelte az eddig meg tett utat, jubi-
leumi emlékéremmel ismerte el az ügyvi-
vők és a megyei elnökök munkáját, de ezt
követően azonnal felhívta a figyelmet arra,
hogy az új közoktatási törvény előkészítése,
a kollégiumokat érintő várható változások
pozitív irányba mozdítása nem tűr halasz-
tást, azonnali cselekvésre van szükség.
Ringhofer Ervin a Kollégiumi Szövetség al-
elnöke a kollégiumok tehetségmentő szere-
péről, az Arany János Programokról tartott
előadásában kiemelte, hogy a tehetségek
felismerése,  „az időben elkapott lelkese-
dés” hosszú életre szól, ha értő kezek
egyengetik, segítik a diákévekben a tanuló-
kat.
Fuschné Hattinger Zsuzsanna ifjúsági
ügyvivő az Országos Kollégiumi Diákszö-
vetség munkáját kiemelkedőnek értékelte a
kollégiumok diákönkormányzatának össze-
fogása,vezetőképzése terén.
Jusztin László igazgató, szakértő arra hívta
fel a figyelmet, hogy a kollégium nem csak
egy intézmény, hanem az emberi kapcsola-
tok színtere, nehézsorsú, elbizonytalano-
dott, útkereső fiatalok otthona. Nagy Kál-
mán igazgató, szakértő a kollégiumokban
rejlő oktatási-nevelési lehetőségekről, mint
a tehetségek megnyilvánulásának, felisme-
résének kiváló terepéről beszélt előadásá-
ban. Deák Erika szervezeti ügyvivő felvá-
zolta, hogy az elmúlt 20 évben hogyan si-
került országos szinten a kollégiumok kö-
zött folyamatosan biztosítani az informáci-
ócserét. Pethes Zoltán gazdasági ügyvivő a
takarékos gazdálkodás mellett kiemelte,
hogy a Szövetség tisztségviselői a megala-
kulás óta társadalmi munkában látják el fel-

adatukat. Szallár Csabáné szakmai ügyvi-
vőnek versenyt kellett futni az idővel, hogy
fel tudja sorolni a Szövetség két évtizedé-
nek konferenciáit, szakmai napjait, tovább-
képzéseit, országos rendezvényeit.
Benda János ügyvivő a „Kollégium” c. lap
főszerkesztője és Gulyás Béla kommuniká-
ciós ügyvivő, az újság felelős szerkesztője
a lap történetiségének áttekintése mellett
köszönetet mondtak mindazoknak, akik
több mint ezer cikkel, tudósítással, fény-
képpel járultak hozzá, hogy a kiadvány 19
éve szolgálja a kollégiumok szakmai fejlő-
dését. Dr. Csépe György a „Kardos-díj” Ku-
ratóriumának elnöke 47 évi kollégiumpe-
dagógiai tapasztalatokkal felvértezve fel-
elevenítette azokat az időket, amikor az első
Kardos kiállítás megnyílt, átadásra került az
első Kardos-díj.
Dr. Benedek István igazgató, a Kollégium
Akadémia elnöke előadásban megfogal-
mazta, hogy a jelen társadalmi-gazdasági
helyzetben még inkább igaz, hogy a kollé-
giumok szocializációs szerepe felértékelő-
dik: a neveltebb emberek könnyebben ta-
níthatók, és aki többet tud, könnyebben ér-
vényesül a munkaerőpiacon is.
Az előadásokat követően kötetlen beszél-
getésre, tapasztalatcserére, „nosztalgiá-
zásra” is sor került az esti fogadáson.
Szép és megható pillanata volt a konferen-
ciának, amikor a résztvevők egy emléklap-
pal és egy kedvderítő palackkal köszöntöt-
ték Horváth István elnök urat abból az al-
kalomból, hogy 20 éve fáradhatatlanul ve-
zeti a Kollégiumi Szövetséget. Ezúton is
köszönjük elnök úr!

A konferencia a hagyományoknak megfe-
lelően Záródokumentum elfogadásával ért
véget.

Gulyás Béla 
kommunikációs ügyvivő
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Kollégiumi Konferencia 
2010

Horváth István elnök
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Nekem adatott meg, hogy sok szeretet-
tel köszöntsem a Kollégiumi Szakmai
és Érdekvédelmi Szövetséget 20. szüle-
tésnapján.
Köszöntöm Önöket azon kiemelkedő
évforduló kapcsán is, hogy ez a szerve-
zet húsz éve fogja össze, irányítja a kol-
légiumok tevékenyégét, védi érdekeiket,
s minden erejével azon fáradozik, hogy
a kollégiumok a közoktatási rendszer-
ben méltó helyükre kerüljenek. A Kol-
légiumi Szövetség rangját, szakmai sú-
lyát mi sem bizonyítja jobban, mint az
a tény, hogy a magyarországi kollégiu-
mok döntő többsége tagja a szervezet-
nek.

A Kollégiumi Szövetség tömöríti a kol-
légiumi pedagógusok több mint 90%-át,
keresi a kapcsolatot és kész együttmű-
ködni minden olyan szervezettel, amely
hasonló célok érdekében tevékenyke-
dik.

Az elmúlt 20 év alatt, a kollégiumok tár-
sadalmi szerepe fokozatosan növekedett
azáltal, hogy a családok egy része mun-
kanélkülivé vált, megjelent a mélysze-
génység, melyet a 2008-as statisztikai
adatok már 700 ezerre becsülnek. Ebből
a hétszázezerből nagyon sok a kiszol-
gáltatott helyzetben lévő gyerek, akik-
nek gyakran még ennivaló sem jut min-
dennap.

A kollégiumi intézményrendszer sajátos
lehetőségeivel, alapvető funkcióin ke-
resztül segíti a társadalom súlyos gond-
jainak megoldását: tehetségmentő, hát-
ránykompenzáló, szocializációs, a kul-
turális-szociális integrációt szolgáló, a

közösségi együttműködés képességére
nevelő, a demokratikus értékrendet erő-
sítő szerepe, tevékenysége révén is
képes enyhíteni a társadalmi különbsé-
geket, és elősegíteni a mobilizációt.

A kollégiumok – megfelelő feltételek
teljesülése és szakmai fejlődés mellett –
képesek elősegíteni a társadalmi mobi-
lizációt, és az intézményrendszer tehet-
ségmentő, hátránykompenzáló, szocia-
lizációs, a kulturális-szociális integrá-
ciót szolgáló, a közösségi együttműkö-

dés képességére nevelő, a demokratikus
értékrendet erősítő szerepe társadalmi
méretekben is igen jelentős lehet.

Tennivalónk maradt még bőven.

Szeretnénk ezen a mérföldkövet is je-
lentő szép ünnepen örülni, csak a szépre
és a jóra emlékezni, de nem tehetjük fel-
hőtlenül. Annyi szerencsénk még van,
hogy elnökünk, ügyvivőink megszállott
kollégák. Vannak elhivatott területi el-
nökeink, munkacsoport vezetőink, segí-
tőink, támogatóink.
A 20 év alatt a szakma újabb, lelkes,
tettre kész fiatalokat, követeket küldött
az ügyvivő testület köré, mellé, holdud-
varába.
Vannak ötleteink, még mindig nem
mondtunk le a túléléssel egyenlő ön-
szervező képességünkről.
Viszont eljött az az idő, hogy fel kell
tenni magunknak a következő évtized
programjának megfogalmazásakor, ké-
pesek vagyunk-e önszervező módon
biztosítani a szakmai, intézményháló-
zati túlélés esélyét?
A kollégiumi pedagógusok és dolgozók
nevében hálásan köszönöm elnök úr
ügyszeretetét és szolgálatát. 

Köszönöm az ügyvivőtestület és a me-
gyei elnökök operatív és organizációs
szorgoskodását.

További alkotókedvet, stressz mentes
érdekérvényesítést, egészséget és jó
munkát kívánok mindnyájunknak!

Ezen gondolatok szellemében a konfe-
renciát megnyitom.

Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő

Köszöntő

Fuschné Hattinger Zsuzsanna, Szallár Csabáné, Dr. Simon István, Ringhofer Ervin
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A kezdet
Eredeti dokumentumok alapján 

Fonyódi felhívás
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Tisztelt Kollégák!

Az esztergomi Martos Flóra Középiskolai Kollégium nevelőtestülete felkér minden középfokú kol-

légiumi tanárt, hogy cgyüttgondolkodva. beszéljünk végre a Kollégiumról!

Megítélésünk szerint nem halasztható tovább a Kollégium, mint nevelési-oktatási intézmény, s

benne a tanár és diák helyzetének, szerepének, tevékenységének tisztázása. Túl nagy a hallgatás

ezen intézményhálózat kórul A Kollégium eddig is „fehér foltnak“ számított a pedagógiában, a pe-

dagógusképzésben, a művelődéspolitikában egyaránt.

Ha ez a csend tovább tart, akkor félő, hogy a jelenlegi problémák éles konfliktusokká válnak, me-

lyek negatív hatását éppen azok fogják leginkább érezni, akikért dolgozunk, a diákok.

A Kollégium jövőbeni sorsa tőlünk függ! Mi tudjuk igazán, hogy min kell feltétlenül változtatni!

Azon kevesek, akik ezt a hivatást felvállalták, értelmet és reális jóvőt tulajdonítanak ennek a tanári

pályának. Mindenkit felkérünk arra, hogy beszéljük meg mindazokat a problémákat, ellentmondáso-

kat, melyekkel naponta találkozunk.

A jelenlegi fogalmi tisztázatlanság úgy pedagógiai, mint jogi területen sokszor zűrzavaros álla-

potokat eredményez. Egyfajta identitászavarban szenvedünk, a legkevésbé saját hibánkból. Egyete-

met és főiskolát végzett, valódi tanári munkát folytató pedagógusok vagyunk, azonban ezt a tényt a

jelenlegi jogszabályok nem veszik figyelembe.

A kőtelező óraszám nagyságát inkább gyermekfelügyelői szerepkörre határozták meg. Az isko-

lán kívüli tevékenység már nem számít tanári munkának? A konzultációs foglalkozásokra, szakköri

órákra nem szükséges felkészülni? Kötelező túlmunkánk és ennek díjazása kapcsán a munkajogi

viták rendszeresen kiújulnak. A tanári tevékenység mikor tekinthető túlórának, ügyeletnek, készen-

létnek? Átlagbérünk nemhogy a középiskolai tanárokét nem éri el, hanem sok helyen a szakoktatók

fizetését sem haladja meg!

Ilyen feltételek mellett a kvalifikált pedagógusok alkalmazása, megtartása egyre lehetetlenebb. A

tanévenkénti fluktuáció eléri a 3o %-ot, de néha előfordul, hogy az egész nevelőtestület egy év alatt

lecserélődik! A kedvezőtlen feltételek még azokat a tanárokat is távozásra kényszerítik, akik jó szak-

emberek és megszerették ezt a hivatást.

A Kollégium nem attól kollégium, mert így nevezik, hanem mert nevelő és oktató, ismeretszerző

és tudást bővítő tanári-tanulói tevékenység jellemzi. Nem engedhetjük diákszállóvá degradálni ezt

az intézményt! Tevékenységünk nem tanulószobai felügyelet!

Nagyon sok még a megoldásra váró probléma, pl. a nevelőtanár-képzés és továbbképzés rende-

zetlensége, a gazdálkodási és pénzügyi nehézségek, a tanári és tanulói tevékenység pedagógiai tisz-

tázatlansága, a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos problémák, stb.

Beszéljünk tehát a Kollégiumról, mert a változtatás kezdetét ez jelenti!

Üdvözlettel:

Esztergom, 1990. október 8.

az esztergomi Martos Flóra 

Középiskolai Kollégium Nevelőtestülete

Esztergomi felhívás 

Akét felhívás eredményezte azt, hogy a Pedagógusok
Szakszervezete szervezésében országos kollégiumi
találkozóra került sor 1990. november 22-én Buda-

pesten. Ezen a fórumon képviseltette magát az oktatási tárca
is a hallgatóság soraiban. Az előadóterem zsúfolásig megtelt
az ország kollégiumaiban dolgozó pedagógusokkal.  

Javaslat született arról, hogy egy olyan társadalmi szervezet
jöjjön létre, mely célul tűzi ki a kollégiumok helyének és

szerepének tisztázását a közoktatás rendszerében.
Ekkor született meg a Kollégiumi Szövetség létrehozásának
gondolata, melyet a résztvevő kollégiumi pedagógusok egy-
hangúlag támogattak. 

A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség élet-
képességét, létezésének szükségességét mi sem bizonyítja
jobban, hogy 20 éve céljait követve, eredményesen ellátja
az intézményrendszer szakmai és intézményi képviseletét.  
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Megalakulás
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A február 22-én tartott Választmányi ülés óta 
végzett tevékenység áttekintése

Az ügyvivő testület febr. 28-i ülésén „üzembe helyezte“ az „önsegélyező központot“, amely azóta is fo-
lyamatosan működik. Az ország számos helyén elindult a kollégiumok Önállósodása, kb. 10 helyről kértek - a
jogi, szakmai tanácsadáson kívül - konkrét segítséget. A Szövetség az önkormányzatokhoz, oktatási bizottsá-
gokhoz címzett szakmai véleménnyel, szükség szerint személyes képviselettel az önkormányzati ülésen, ill. -
támogató - minisztériumi szakvélemény kikérésével segítette ezt a folyamatot.

Ugyanakkor indult - a Feladattervnek megfelelően - a szakmai bizottságok szervezése; ezek márc. 19-én
tartották alakuló ülésüket, s - elsősorban a törvényelőkészítő munkára tekintettel - ütemtervet fogadtak el. A bi-
zottságok ápr. 10-én, 16-án, ill. 18-án tanácskoztak, majd az ápr. 26-i ülésen „fésülték“ össze az elkészített anya-
gokat. (A bizottságok általában a koncepciónál részletesebb, konkrét szabályozási javaslatokat is produkáltak;
a munka folytatódik, hiszen ezekre szükség lesz a végrehajtási utasítás, mellékletek, kapcsolódó törvények elő-
készítése során.)

A febr. 28-i ülésen elkezdődött a különböző kapcsolatok kiépítése (Minisztérium, törvényelőkészítő mun-
kacsoport, pedagógus szakszervezetek). Azóta korrekt munkakapcsolat alakult ki a minisztériummal, „laza“ a
viszonyunk a munkacsoporttal, igen komoly támogatást kapunk a Pedagógusok Szakszervezetétől, kezdemé-
nyezésünk ellenére nem alakult ki érdemi együttműködés a PDSZ-szel. (Mindkét szakszervezet kongresszusán
képviseltettük magunkat.)

Az ügyvivőtestület márc. 19-i ülésén határoztuk el, hogy a - velencei tanácskozás (márc. 22-23) mellett
- részt veszünk az „Új Népi Kollégiumo kért“ Alapítvány Pécsett, (ápr. 4-5) megrendezett tanácskozásán. Itt ve-
tődött fel a kollégiumi lap megteremtésének gondolata, ezt az Alapítvány anyagilag is támogatná. (Az ezzel
kapcsolatos - ápr. 25-i - tanácskozáson Szövetségünk is részt vett.) Ugyancsak itt kezdődött - s jelenleg is fo-
lyamatban van - egy együttműködési megállapodás kidolgozása a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szö-
vetségével.

Az ápr. 19-i ülésen döntött az ügyvivő testület - a márc. 27-én tartott előzetes megbeszélésről való tájéko-
zódás után -, hogy részt vesz az MKM politikai államtitkára által összehívott háromoldalú Érdekegyeztető
Fórum munkájában. Az ápr. 24-i - egyelőre ügyrendi kérdésekkel foglalkozó - tanácskozás jelentős eredménye
számunkra, hogy a szakmai érdekképviseleti oldal 9 tagú tárgyalócsoportjában helyet kapott Szövetségünk is.

Az ápr. 26-i ülésen az ügyvivő testület - a szükséges előkészületek megtételével együtt - elhatározta a Vá-
lasztmány összehívását, s azt, hogy segítséget nyújt a kollégiumi lap megteremtéséhez, ill. a szükséges tájéko-
zódáshoz.

Az ápr. 30-án tartott ügyvivőtestületi ülés hagyta jóvá a beszámolót, és véglegesítette a kollégiumokhoz
kikerülő anyagot, döntött a PSZ máj. 4-re tervezett küldöttgyűlésén való képviseletről.

A máj. 17-re tervezett tanácskozáson az ügyvivő testület - a Választmányi ülés ügyrendjének és egyéb elő-
készületeinek megtárgyalásán túl - értékeli az Érdekegyeztető Fórum máj. 15-i ülésének, ill. a munkavállalói
oldal máj. 9-i előtanácskozásának tapasztalatait.

Jelenleg a Szövetséghez közel 300 kollégium csatlakozott. (A pontos szám hiányának nemcsak - éppen „fel-
újítás“ alatt álló - nyilvántartásunk gyengesége, hanem néhány „egészen biztosan“ feladott jelentkezés meg nem
érkezése is oka.)

Budapest. 1991. április 30.

Ügyvivő Testület

A Szövetség működésének kezdeti tevékenysége
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Konferenciák:
- 1991. Velence, Pécs (szervezeti törek-

vések, jogszabályi rendezés, pedagó-
giai keretek)

- 1995. Békásmegyer – NAT – kollégi-
umi szekció

- 1996. Budapest – Táncsics Kollégium
- 2001. Esztergom - Alapprogram meg-

jelelése
- 1999-2002. 4 alkalom – Gyula
- 2000. Budapest: Jubileumi Konferen-

cia (10 év)
- 2000 – 2007. Szombathely (évente)
- 2004. Fonyód
- 2005. Balatonföldvár: Jubileumi Kon-

ferencia (15 év)
- 2008. Balatonboglár (Módosult az

Alapprogram)
- 2009. Keszthely, majd Budapest
- 2010. Keszthely: Jubileumi Konfe-

rencia

Konferenciák – szakmai napok téma-
köreiből:
- Felkészülés hatósági (fenntartó, ÁSZ,

OKÉV) ellenőrzésre
- Mutasd meg értékeidet! - a kollégiumi

tanár teljesítményének értékeléséről
- Intézményi önértékelés
- A szocializációs defektek és a fejlő-

dés-lélektani sajátosságok hatásai a
kollégiumi nevelésben

- A tanulói és tanári teljesítményértéke-
lés problematikája, módszertana

- Sajátos nevelési igényű tanulók kol-

légiumi integrációja
- A „nagykorú tanulók” helyzete a kol-

légiumban
- Kollégiumok működésének jogszabá-

lyi feltételei, előírásai, a jogkövetés
egységes gyakorlatának elősegítése

- Újra fogalmazódott a Kollégiumi Ne-
velés Alapprogramja

További szakmai képzések
- A pedagógiai programhoz kapcsolódó

multiplikátor-képzés (Apáczai Kollé-
gium) – 1997.

- Foglalkozási tervekhez multiplikátor-
képzés (Apáczai Kollégium) – 1997.

- Kerettanterveknek való felkészítés
(Táncsics Kollégium - 2 nap/3 alka-
lom) 2003.

- Kapcsolódási pontok: Önfejlesztő
mozgalomhoz

- Önfejlesztő tréning sorozat (3 alka-
lom): Balatonfüred, Mátraháza, Bu-
dapest) 1999-2000. 

- JÖN program (3+1 alkalom: Szolnok
és Budapest) 2005-2006. 

Kollégiumi Akadémia életre hívása
Szövetségünk megbízásából Dr. Bene-
dek István kidolgozta a képzési progra-
mot, melyet minisztériumi támogatással
2003-ban életre hívtunk. A továbbkép-
zések helyszíne: Ady Endre Fővárosi
Gyakorló Kollégium lett. Képzési terü-
letek többek között: kollégiumpedagó-
giai ismeretek, a kollégiumpedagógiai
módszertani kultúra fejlesztése stb.

Egyéb országos rendezvények
- 2000 évtől évente megrendezésre ke-

rülő „Legügyesebb kollégium – Leg-
ügyesebb kollégista”versenyek;

- 2008-tól kétévente Kollégiumi Ki -
Mit - Tud? versenyek.

Szakirodalom megjelentetése:
- kollégiumi foglalkozások tervezése,
- pedagógiai programkészítés,
- kollégiumi foglalkozási terve I. II.

kötet,

Szövetségi honlap készítése:
(www.kollszov.hu)

- interneten keresztül történő szakmai,
szövetségi információk átadása, do-
kumentumok (Állásfoglalások, Sza-
bályzatok, Jogszabályok stb.)

Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő

Szakmai - REnDEZVÉnyEK
- ToVáBBKÉPZÉSEK
- InFoRMácIóK

Szallár Csabáné

Kezdetben
- Megalakulásakor Szövetségünk telje-

sen társadalmi munkán alapult, így
tagdíjfizetés sem volt.

- Hírlevelek, tájékoztatók sokszorosí-
tása, kipostázása intézmények kere-
tein belül valósult meg.

Fejlesztéseink
- Számítógépes rendszer kiépítése

székhelyünkön
- Megyei elnökök számítógépes konfi-

gurációval történő ellátása
- Prezentációs eszközök vásárlása kon-

ferenciákra

Gazdálkodásunk jellemzői
- Törekedtünk a kiegyensúlyozott-

ságra.
- Bevételek-kiadások testületi döntése-

ken alapultak.
- A közterheket időben kifizettük.
- Átmeneti anyagi gondokat az ügyvi-

vők hidalták át.

- A Számvizsgáló Bizottság elismerés-
sel szólt gazdálkodásunkról.Szövetségünk 

gazdálkodása

Pethes Zoltán
gazdasági ügyvivő
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A Kollégiumi Szövetség a szakma eltű-
nésének utolsó pillanatában alakult
meg, vette kezébe a bentlakásos intéz-
mények történelmi hagyományaira
építve a kollégiumi pedagógia moderni-
zálását, feltételrendszerének törvényes
biztosítását.
A Kollégiumi Szövetség megalakulásá-
tól kezdve fontos tartotta, hogy olyan
szervezetet alakítson ki, amely behá-
lózza valamennyi megyét azon belül,
pedig kialakuljanak a megye kollégiu-
mait átfogó megyei szervezetek. 
Ez nem ment egyszerűen, hiszen a meg-
alakuláskor mindössze az ország felé-
ben sikerült a megyei elnököket megvá-
lasztani. Alig telt el egy félév, kiépült az
ország minden megyéjében, Budapesten
is elnöki hálózatunk. Létrejött a Kollé-
giumi Diákszövetség, megalakultak a
megyei, kollégiumi szervezeti.
El kell mondani, hogy nagyon nehéz
volt a kapcsolattartás. Az ügyvivő testü-
let „Hírlevelei”, szakmai tervezeti, tör-
vényalkotási javaslatai postán jutottak
el véleményezésre, javaslattételezésre a
megyei elnökökhöz és természetesen a
válaszok is hasonlóképen, postán érkez-
tek. Nehéz időszak volt, sok pénzt
emésztett, amire szűkösön volt fedezet.
Nagy áttörést jelentett a kollégiumi
szakma híranyagainak eljuttatásában a
KOLLÉGIUM c. újság. Minden pályá-
zati lehetőséget megfogtunk, pályáz-
tunk, ahová csak lehetett. Az OM,
OKA, a NKKA, Megyei Közoktatási
Közalapítványokhoz stb. 
Szívesen idézem fel ismételten a 2001.

december 8-9-én szerzett esztergomi él-
ményeket, élményünket, amikor megyei
elnökeink átvehették a pályázati pénz-
ből vásárolt a számítógépeket. Ezzel új
fejezet kezdődött a kollégiumi hálózat
működtetésében. A különböző tájékoz-
tatások, fontos kérdések véleményalko-
tásában nem kellett tovább csigalassú-
sággal dolgozni.  Igaz továbbra is ma-
radtak gondok a szervezésben, hiszen az
elektronikusan érkező anyagokat napo-
kig nem nézték meg a kollégák, nem
szoktak hozzá,   pedig nem egyszer
gyors és azonnali véleményre, válasza-
dásra, intézkedésre volt szükség. A me-
gyei hálózatok kiépülése, e kollégiumok
számítógépekkel történő felszerelése
nagy segítséget jelentett az információ
áramlásában.
Évente egyszer tartottunk választmányi
ülést, amikor minden ügyvivő beszá-
molt munkájáról. Szükségessé vált a
megyei elnökökkel való találkozás,
évente egy-két alkalommal, amikor tá-
jékoztatást adtak a megyéjük kollégiumi
életéről, legfontosabb eseményekről,
kérdéseiről. Valóban, ami az ügyvivő
testületben történt az végigment a kol-
légiumi szervezet gerinchúrján.
A Nemzeti Alaptanterv, az Oktatási Tör-
vény, a különböző törvények megalko-
tásánál Szinte minden kollégiumot
érintő kérdésben sikerült eljutni azok-
hoz, akik segítették a szövetség ajánlá-
sait, kéréseit, javaslatait érvényre jut-
tatni. Köztársasági elnök, Miniszterel-
nök, Oktatási Miniszterek, 
Parlamenti Oktatási Bizottság, Ország-

gyűlési képviselők, a megyei Közgyű-
lések Elnökei. Minden szinten ajánlot-
tuk szakembereink segítségét, hogy
jobb megértsék a szakmai kérdéseket,
segítsék őket a döntéshozatalban. 
A Kollégiumi Akadémia akkreditált
képzései, a különböző országos szerve-
zések: Megyei Sportversenyek, Mille-
neumi Nap, Kulturális Seregszemlék,
Legügyesebb kollégista, a Kollégiumi
Diákszövetség Táborai stb. az egész or-
szágot átfogó szervezései, rendezvényei
igen nívós szakmai munkát, maradandó
élményeket, emlékeket jelentettek szak-
embereinknek, diákjainknak. 
A kollégiumi pedagógusok elismerte-
tése a Minisztérium által alapított Tes-
sedik díj, a Kollégiumi Szövetség Kar-
dos díja, a különböző kitüntetések me-
lyeket a kollégiumi pedagógusok kap-
tak, a kollégiumpedagógiai szakma he-
lyét szerepét, elismerését, demonstrálja
a közoktatásunk rendszerében.
Minden szinten takarékoskodunk. Az
ügyvivő testület tagjai a legfontosabb
kérdéseket e-mailen, konferencia-be-
szélgetéseken, elektromos úton beszélik
meg.
Nem volt sima az utunk. Értek bennün-
ket kritikák, kaptunk jó és rosszindulatú
véleményeket, de célunk mindenki előtt
világos, hogy a kis és nagytelepüléseken
élő hátrányos és szegény sorsú gyerekek
nevelését esélyegyenlőségük megte-
remtését, továbbtanulását, felemelkedé-
sét segítjük.
A szervezeti ügyvivői munkát 2006-ig
Dr. Csépe György látta el, 2006-tól
Deák Erika végzi az ezzel kapcsolatos
tevékenységeket.

Deák Erika
szervezeti ügyvivő

Szervezetfejlesztés

Deák Erika
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A kitüntetések témájával való foglalko-
zás két szempontból is aktuális. Egy-
részt a KSZ megalakulásának 20 éves
jubileumát ünnepeljük, másrészt Kardos
László halálának 30 éves évfordulója
előtt tisztelgünk. 

Kardos László részese volt a NÉKOSZ
mozgalom elindításának, megalapítója
és tagja a Bolyai Kollégiumnak, igazga-
tója volt a Győrffy Kollégiumnak.
1946-ban e kollégium évzáró ülésén fo-
galmazódott meg egy országos mozga-

lom beindítása, mely célul tűzte ki, di-
ákotthonok és kollégiumok szervezését,
létesítését a középiskolák és a főiskolák
mellett a szegény paraszt és munkásfia-
talok számára. E mozgalom 3 évet élt.
Ez alatt több mint 100 Népi Kollégium
jött létre az országban, és 10 ezer diák
tanult a falai között. Ez akkor olyan át-
törés volt a pedagógiában, amire még
nem volt példa. Földes Ferenc írásaiból
is tudjuk, hogy a 30-as években a mun-
kás és parasztcsaládok gyerekei alig ju-
tottak be a középiskolákba, nem is be-

szélve a főiskolákról, egyetemekről. A
Népi Kollégiumok segítségével viszont
ezek a fiatalok tömegesen jutottak be a
gimnáziumokba, közép és főiskolákra,
egyetemekre. Kardos László pedagógiai
teljesítménye mai szemmel is óriási
volt. Ezért a pedagógiai munkáért 1948-
ban Kossuth-díjat kapott.  A Népi Kol-
légiumi Mozgalom Kardosi összegzése:
„haladó politikai öntudat, nemzeti fele-
lősségérzet, közösségi érzés, társadalmi
munkában való aktivitás, kritikai szem-
lélet, szociális hajlékonyság, szociabili-

Kardos László díjról, a Kardos kiállításról 
és az állami kitüntetésekről

AKollégiumi Szövetség Ügyvivő
testületében 1991. május 24-én
felmerült annak igénye, hogy

egy szakmai jellegű folyóiratot hozzunk
létre a kollégiumok szakmai fejlődése,
a megfelelő információcsere érdekében.
E cél megvalósítása érdekében a Kollé-
giumi Szövetség felvette a kapcsolatot
a „Fényes Szellők“ Baráti Körrel, az
Ag rár és Falusi Ifjúság Szövetségével
(AGRIA), az Új Népi Kollégiumokért
Közalapít vánnyal.

1991. augusztus 16-án az AGRIA. a
„Fényes Szellők“ Baráti Kör, a Felső-
oktatási Kollégiumok Országos Szövet-

sége, az „Új Népi Kollégiumokért“ Ala-
pítvány és a Kollégiumi Szakmai és Ér-
dekvédelmi Szövetség közösen hozta
létre a „Kollégiumo kért“ Sajtó Alapít-
ványt, melynek kuratóriumi elnöke Rét-
hei Prikkel Lajos volt.

Az alapítvány célként jelölte meg azt,
hogy sajtótermékekkel támogassa a lé-
tező és az újonnan létesülő kollégiumo-
kat annak érdekében, hogy belőlük kor-
szerű és a magyar hagyományok szelle-
mében működő, demokratikus szemlé-
letű kollégiumok váljanak.

1991. december 16-án a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium nyilván-
tartásba vette a „Kollégium“ című szak-
mai, módszertani és információs kiad-
ványt.

A „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítvány
kuratóriumának 1992. április 9-én tar-
tott ülésén megbízta dr. Benedek Istvánt
a folyóirat főszerkesztői, és dr. Simon
Istvánt a felelős kiadói feladatok ellátá-
sával. Ezt követően a „Kollégium“ című
újság havi rendszerességgel került kia-
dásra.

A „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítvány
a lap kiadásával Horváth Istvánt, a Szö-
vet ség elnökét bízta meg.

1998-tól a Kollégiumi Szövetség
Ügyvivő Testülete Benda János ügyvi-
vőt bízta meg a folyóirat főszerkesztői,
Gulyás Béla sajtó ügyvivőt pedig a fe-
lelős szerkesz tői feladatok ellátásával.

A terjesztési feladatokat Pethes Zoltán
gazdasági ügyvivő látja el.

Lapunk - mely a kollégiumok több mint
90%-ába, ill. mintegy 400 középisko-
lába eljut, az évek során a szakmai tájé-
koztatás elsőszámú, mindenki számára
hozzáférhető fórumává vált.  Eddig
közel 1000 írás jelent meg a lapban, s
közel 100 kollégium mutatta be in téz-
ményét.

A lap kiadását támogatta az oktatási
tárca, a So ros Alapítvány, a „Kollégiu-
mokért“ Sajtó Alapítvány, Oktatásért
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Al-
kuratóriuma, valamint a lapot előfizető
intézmények, pedagógusok és a kollégi-
umi élet iránt érdeklődők. Segítségükért
köszönet illeti őket.

Benda János  Gulyás Béla
szerkesztők

A „Kollégium“ újság

Benda János

Gulyás Béla



Tisztelt Konferencia!

Kedves Kollégák!

Az évforduló minden intézmény élet-
ében jeles és jelentős esemény. Azt gon-
dolom, hogy a Szövetség eddigi tevé-
kenységére való emlékezés további erőt
adott mindnyájunknak.
Ha hibáztunk, nézzétek el nekünk,
nekem, jelezzétek vissza, hogy javítani
tudjunk!

Köszönjük, hogy megtiszteltetek Ben-
nünket jelenlétetekkel, és ezzel ismét a
szakmai elkötelezettségetekről tettetek

tanúbizonyságot. Nem beszélve arról,
hogy ismét szeretteitektől vontátok meg
a hétvége odafigyelését a szakmai
munka érdekében.
Ez a konferencia is rávilágított arra,
hogy a kollégiumi szakma képes mara-
dandót alkotni. Szövetségünk bebizo-
nyította, hogy az összefogásban és az el-
kötelezettségben igen nagy szakmai és
társadalmi erő rejlik.
Csak közös erővel segíthetjük a kollégi-
umok fejlődését, mutathatjuk be az ott
folyó szerteágazó, egész embert kívánó
pedagógiai munkát.

Jubileumi konferenciánkon is megerő-
sítést kapott, hogy a kollégium minden-
napjaiban az együttműködés, a közös al-

kotás semmihez sem hasonlítható.
Hiába a legkorszerűbb technika, ha a
szakmai döntések nem az együttgondol-
kodás szintjén döntetnek el.
Ügyvivő Testületünk, előadóink igye-
keztek megfelelni vállalt feladataiknak.
Munkánk maradt még bőven! 
Most még van mód a jövő felelős, hig-
gadt átgondolására, a megfelelő lépések
megtételére. Ez mindnyájunk felelős-
sége a kollégiumok jövője érdekében.
Támogatásotokat, ötleteiteket előre is
köszönjük!
A jubileumi „Múltunk – Jövőnk záloga”
kollégiumi konferenciát ezen gondola-
tok szellemében bezárom.

Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő
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tás, az egyéni jellem társas kiépítése,
komoly szakképzettség, népi nemzeti
hagyományok tisztelet, az egyetemes
kultúra ismerete” mely mának szóló
üzenetként is felfogható. 
A kiállítási anyagot véglegesen kiállít-
ható formában a Kollégiumi Szövetség
anyagi támogatásával Dr. Csépe György
a Kardos kuratórium akkor még titkára
és Daubner Béla a Kollégiumi Szövet-
ség titkára több hetes munkával tette. A
kiállítás végigjárta az egész országot,
minden megyét. A kiállítások neves kol-
légiumokban voltak. A kiállítások meg-
nyitását, a megye, város, vagy település
polgármestereinek közreműködésével a
Kollégiumi Szövetség ügyvivői végez-
ték. Minden kiállítás megnyitásán jelen
volt Dr. Pogány Mária, aki a kiállítások
után a kollégistákkal beszélgetve eleve-
nítette fel a NÉKOSZ kollégisták életét,
hasonlította össze a mai kollégiumi le-
hetőségekkel. 
1999-ben Pogány Mária és a Kollégi-
umi Szövetség Kardos László példaadó
kollégiumi tevékenységére emlékérmet
alapított a kollégiumpedagógia fejlesz-
tésében, gyakorlati megvalósításában
kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló
nevelő-oktató munkát végző pedagógu-
sok kitüntetése céljából. A kuratórium
elnöke Dr. Pogány Mária lett, aki mint
az alapítók egyike díszoklevelet kapott. 
Az elismerést évente három kollégiumi
pedagógus kapja meg, amely éremből,
oklevélből és pénzjutalomból áll.  E ran-
gos kitüntetés első három díjazottja volt
Dr. Szabó Istvánné a vásárosnaményi
Babus Jolán Kollégium igazgatója, Dr.
Terényi Zoltán a kaposvári Gyergyai Al-
bert Kollégium igazgatója, Vincze Ist-
ván a székesfehérvári József Attila Kol-

légium nevelőtanára. Azóta 33 fő kapta
meg ezt a kitüntetést. 2001. június 7-én
Vésztő-Mágoron, a népi írók szobor-
parkjában kapott elhelyezést Balás Esz-
ter szobrászművész nívós alkotása, a
Kardos László mellszobor. A szobor el-
helyezésére az ország minden részéről
összegyűlt pályatársak, népi kollégisták,
közéleti személyiségek és a kollégiumi
szövetség, valamint a család tagjai, a
helyi önkormányzat tagjainak részvétele
mellett került sor. Meggyőződésünk,
hogy Kardos László és társai jó úton jár-
tak, amikor a tudás társadalmasítását cé-
lozták meg, meggyőződésünk, hogy ma
sincs más útja az ország felemelkedésé-
nek, mint Széchenyivel szavaival élve, a
„kiművelt emberfők” számának meg-
sokszorozása. Mi is jó úton járunk, ami-
kor a kistelepüléseken élő hátrányos
helyzetű szegény sorsú fiatalok esély-
egyenlőségének megteremtésén fárado-
zunk. Ebben az esélyteremtésben kie-
melkedő munkát végzők számára tart-
juk a legnagyobb szakmai kitüntetésnek
a Kardos díjat. A 2009 évi Kardos Ku-
ratóriumi ülésén (február 25-én) Dr. Po-
gány Mária nem tudott részt venni, mert
kórházi kezelés alatt állt. Az ülés előtt
néhány nappal telefonon beszéltem vele
és megígértem, hogy tájékoztatni fogom
a döntésről. Már nem tudtam, mert feb-
ruár 23-án (78 éves korában) elhunyt.
Végakarata szerint a Kardos Kiállítás
anyaga visszakerül Vas megyébe, Vas-
várra a Kardos László Általános Isko-
lába, mint állandó emlékkiállítás. A
KSZ ügyvivő testülete úgy határozott,
hogy a Kardos kuratórium elnöki tevé-
kenységére Dr. Csépe Györgyöt, a tit-
kári tevékenység ellátására Deák Erika
szervezeti ügyvivőt kéri fel.   

Tisztelt Kollégák!
A Kardos László díjon kívül kollégiumi
szakemberek több mint 100 egyéb ál-
lami kitüntetést is kaptak, amely hatvá-
nyozottan aláhúzza a kollégiumi tanári
szakma országos megbecsülését. 
Apáczai díjat 2 fő, Németh László díjat
1fő, Tessedik díjat 60 fő, Teleki Blanka
díjat 8 fő, Kiss Árpád díjat 1 fő, Magyar
Köztársaság Érdemkeresztet 21 fő,
Arany Katedrát több mint 20 fő.

Úgy gondolom, hogy a kitüntetések léte,
erkölcsi értéke, nagyságrendjük jól mu-
tatja, hogy olyan pedagógusok dolgoz-
nak ezen a pályán, akik a fiatal nemze-
dékek számára maradandó erőt, emberi
értékeket, tudást adtak további életük si-
keres folytatásához. Nyugodtan mond-
hatjuk Kardos László nyomán: Minket

emberré, magunknál többé a kollégi-

umi mozgalom tett.  

Dr. Csépe György 
a Kardos Kuratórium elnöke

Dr. Csépe György

Zárszó
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A „Kollégium - 2010“ konferencia 
állásfoglalása

A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség – alapításának 20 éves évfordulója kap-
csán, szakmai konferencia keretében – áttekintette a kollégiumi intézményrendszer helyzetét, a
kollégiumokkal kapcsolatos társadalmi elvárások alakulását, elemezte az elmúlt időszaknak a
jövő érdekében felhasználható tapasztalatait.

A Konferencia megállapította, hogy az utóbbi időben a társadalmi környezetben újabb ked-
vezőtlen változások történtek:

- a hátrányos helyzet kíméletlenül újratermelődik, a mobilitás gyakorlatilag leállt, a társadalmon
kívül rekedt rétegek bezáródása folytatódik;

- családok tömegei kerültek kilátástalan helyzetbe, számukra a munka, a beilleszkedés egyre re-
ménytelenebb, a magyar kultúra és tudomány tehetségek tömegét veszíti el;

- a gazdasági, kulturális különbségek szinte elviselhetetlenné váltak, az együttműködési kész-
ség és képesség hiánya veszélyes méreteket öltött.

A súlyos mértékű polarizáció megfordításának szinte egyetlen eszköze egy jól működő neve-
lési-oktatási-képzési rendszer lehet:

- alapvető feladat az esélyteremtés, a – képességének megfelelő – tudás megszerezhetőségének
biztosítása minden gyermek számára;

- ebben – esélykiegyenlítő, hátránykompenzáló, tehetségmentő, integráló, együttműködésre ne-
velő funkciója révén – a kollégiumra kulcsszerep vár;

- ugyanakkor a társadalom nem fordít elég figyelmet erre az intézménytípusra, nem használja
ki a benne rejlő lehetőségeket.

Szövetségünk tömöríti a kollégiumi terület több, mint 90%-át, kitűnő szakembergárdával ren-
delkezik, tevékenysége során jelentős szakmai tapasztalatot halmozott fel. Ezen erőforrás birto-
kában aktív részese kíván lenni a közoktatás tervezett újra-szabályozásának, különös tekintettel:

- a közoktatási törvény kollégiumot érintő fejezeteire, a kollégiumi nevelés országos alapprog-
ramjára;

- a rendszeridegen fenntartói szisztéma átalakítására, a kiszolgáltatott helyzetet okozó autonó-
mia-hiány felszámolására;

- a kollégiumi infrastruktúrát méltó színvonalra emelő, ill. szakmai fejlesztést generáló köz-
ponti (közalapítványi) források biztosítására;

- a kollégiumok létét, a működéshez minimálisan szükséges feltételek biztosítását veszélyeztető,
a folyamatos csökkenés miatt kritikus ponthoz érkezett finanszírozási rendszerre.

A 20 éves Kollégiumi Szövetség elkötelezett a kollégiumok fejlesztése iránt, mindent megtesz
azért, hogy az intézményrendszer képes legyen a diákok színvonalas ellátására, nevelésére és ok-
tatására, ezáltal fontos társadalmi küldetésének méltó betöltésére. Ennek jegyében együttműkö-
dést ajánl minden, a fenti célok megvalósítása érdekében tenni akaró partnerének.

Keszthely, 2010. december 11.
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Keszthelyre tartva az autórádióban a kö-
zépiskolai szalagavatók kedvenc Máté
Péter dala szólt:

„Húsz év múlva az ifjú vándor
megpihen,
De hosszú még az út és közben
valamit tenni kell.”

1990-ben az alakuló ülésen nem éne-
keltük ezt a dalt. Pihenésről meg szó
sem lehet húsz év után sem. A szakmai
„vándorok” a huszadik megállónál most
is összejöttek, a hívó szó ismét, a
„KÖZÖS ÜGY, A KOLLÉGIUM” volt.
Ha nem is a semmiből, de nagyon ke-
vésből álmodta meg, hozta létre egy
szűk, elkötelezett kollégiumpedagógusi
kis csapat a Kollégiumi Szakmai és Ér-
dekvédelmi Szövetséget 1990-ben. A
szervezeti születés annak félelme és fel-
ismerése volt, hogy a rendszerváltozás
nagy átalakulásának folyamatában újra
árván marad a társadalmi esélyteremtés,
a társadalmi mobilitás egyik fontos in-
tézményrendszere. 

A két évtized történéseire, eredménye-
ire Keszthelyen országos kollégiumi
konferencia keretében emlékeztek 2010.
december 10-12. között a résztvevők,
akiket Hoffmann Rózsa, a NEFMI ok-
tatási államtitkára is köszöntött.
Magukhoz méltóan, szerényen rövid
időt szántak az emlékek, az eredmények
bemutatására. Archiváltan mutatták be
a mérföldköveket. Megvitatták a
szakma legaktuálisabb kérdéseit. Szó

esett az új közoktatási törvény és peda-
gógusi életpálya modell koncepciójáról,
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóz-
tatásáról, a tehetséggondozásról, a szak-
mai innovációról, éppúgy, mint a jövő
feladatairól, a megváltozott társadalmi,
gazdasági környezet feltételrendszeréről
és ennek kollégiumokat érintő hatásai-
ról. A témaköröket a kollégiumi szakma
legismertebb előadói mutatták be. A for-
mális konferencia-napirendek teljesítése
mellett természetesen az ilyen összejö-
vetelek fontos eseménye az informális
kapcsolatok ápolása, a tapasztalatcsere,
a meghitt kollegiális és baráti beszélge-
tés. Ehhez a Hotel Helikon Keszthely
helyiségei és figyelmes vendéglátása
adott teret és keretet. 
Egy szakmai konferenciához méltóan
ismét új kiadvánnyal gazdagodott a kol-
légiumi szakirodalom, mert a Szolnoki
Városi Kollégium az „Úton, útközben a
kollégiumi esélyteremtésért 2009” után
szakmai műhelymunkáját folytatva
megjelentette a „A kollégiumi esélyte-
remtés módszertana 2010” című, ha-
sonlóan igényes kötetét. A három napos
programban helyet kapott az elmúlt 20
év szorgosainak elismerése is. A szövet-
ség elnöke, Horváth István kollégiumi
emlékérmet adományozott az alapítók-
nak, a megyei elnököknek, a tagozatve-
zetőknek és az ügyvivőknek. 

Egy modern társadalomnak alappillérei
a civil szerveződések és kezdeményezé-
sek. Nincs – alig van – ma az országban

olyan szakmai szervezet, amely minden
egyes feladatát saját erőből oldott volna
meg 20 éven keresztül. 

A kollégiumi nevelés-oktatásnak és a
mögötte álló mintegy 100 ezer család-
nak az intézményfenntartói rendszer sa-
játosságai miatt alig van érdekérvénye-
sítő képessége. Ezt a hiányt pótolja a
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség. A Szövetség minden közok-
tatási törvénymódosításnál igényes,
szakmai anyagokkal kezdeményezte a
változásokat a kollégiumok érdekében.
A fenntartókkal és a mindenkori okta-
tásirányítással kemény, nyílt, szakmai és
érdekérvényesítési csatákat vívott min-
den – a kollégiumokat marginalizálni
akaró – törekvéssel szemben. A kollégi-
umi nevelés-oktatásnak nincs egyetemi
tanszéki kutató bázisa, de van belső,
kollégiumi akadémiai továbbképzése és
vannak lelkes, felkészült szakemberei. 
A Nemzeti Alaptantervet és annak mó-
dosításait jelentős állami költségvetési
támogatással hivatalosan szervezett
szakértő műhelyek fogalmazták meg, a
Kollégiumi Nevelés Országos Alap-
programjának kiadását és szakmai kon-
cepcióját a Kollégiumi Szakmai és Ér-
dekvédelmi Szövetség kezdeményezte,
generálta a gondolattól a rendelet kia-
dásáig. A belső szakmai továbbképzése-
ket, a multiplikációt, a szakmai kiadvá-
nyokat a szövetség szervezésében és
gondozásában lehetett megoldani. 
A két évtizedes következetes kiállásnak
is köszönhető, hogy Pokorni Zoltán, a
Parlament Oktatási Bizottságának az el-
nöke vállalta a konferencia védnöksé-
gét, és személyes hangú, a szövetség
munkáját méltató, a szövetséget szak-
mai partnernek tartó, a kollégiumi ügy
fontosságát hangsúlyozó levélben üd-
vözölte a konferenciát. 
A konferencia záródokumentum elfoga-
dásával fejeződött be. A dokumentum
szerényen említi a két évtizedes utat,
koncentrál a jelen helyzet fontosságára,
és nagy várakozással tekint az esélyte-
remtés és a társadalmi mobilitásban, a
szakmai fejlesztésben való részvételre,
felajánlva az oktatásirányítás számára a
további együttműködő segítséget. 

„Elbúcsúzunk, holnap már távol
vagyunk,
Húsz év múlva lehet, hogy talál-
kozunk?”

Dr. Benedek István

Húsz év múlva……
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Dr. Simon István
Oktatásért Felelős Államtitkárság

ny. kollégiumi referense

Dr. Benedek István igazgató 
a Kollégium Akadémia elnöke

Horváth István
Kollégiumi Szövetség elnöke

Ringhofer Ervin 
Kollégiumi Szövetség alelnöke

Jusztin László igazgató 
közoktatási szakértő

Singer János igazgató
OKA Kollégiumi Alkuratóriumának elnöke

Nagy Kálmán igazgató 
közoktatási szakértő


