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Keresztfinanszírozási 

konstrukció

Sokan azért tekintenek különösen nagy tisztelettel Klebelsberg Kúnó valamikori

vallás- és közoktatásügyi miniszterre, mert az ô minisztersége idején nagyon sok

iskolát építettek Magyarországon. Ez tény. Aminthogy az is tény, hogy ezek 

az épületek egyre kevésbé alkalmasak a mai pedagógiai célokra.

Iskoláink épületállománya korszerûtlen, fûtési-világítási rendszere elavult, 

az építmények többsége minden szempontból felújításra szorul, s gyakran az elemi

egészségügyi normáknak sem felel meg. Ahhoz, hogy valóban a kor színvonalán álló

épülethálózat jöhessen létre, mintegy 600 milliárd forint befektetésre volna szükség.

Ennyi pénz azonban nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre. Ezért az Oktatási

Minisztérium kidolgozott egy olyan programot, amely a felújítás legfontosabb elemét,

a világítás és a fûtés korszerûsítését lehetôvé teszi. 
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Helyzetkép 
2002-ben    

2002. szeptember 14-én 
a Magyar Szocialista Párt
Pedagógus Tagozata 
oktatási konferenciát 
rendezett. A tanácskozáson
elôadást tartott 
Hiller István is – akkor 
az Oktatási Minisztérium
politikai államtitkára. 
Beszédében többek között
elmondta, hogy az Oktatási
Minisztérium iskola-
felújítási programot indít.
A hazai iskolaépületek 
40 százalékát ugyanis 
1940 elôtt emelték, 
14 százalékát pedig 1900
elôtt. Azoknak az 
épületeknek, amelyekben
ma a hazai közoktatás 
folyik, mindössze 
6 százaléka épült 
a rendszerváltás után. 
102 iskolában ma sincs 
angol WC, és 
300–500 közöttire tehetô
azoknak az épületeknek 
a száma, amelyek statikai
szempontból 
problematikusak.

Forrás: MTI

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

16%

12% 6%

13%

27%

12%

14%

■ 1900-ig,
■ 1901-1945,
■ 1946-1959,
■ 1960-1969,
■ 1970-1979,
■ 1980-1989,
■ 1990-2000

Forrás: Torba Nándor: 

Az évszázad iskolafejlesztése

■ Az épületek állapotát a koruk már önmagában is
jelzi. Nézzük meg, milyen az épületek korösszetétele.
Az ábrából látható, hogy a XIX. században épült 
épületek aránya magasabb, mint amennyi 1990 és
2000 között épült és újnak mondható. Igen magas
azoknak az épületeknek a száma is, amelyek a XX.
század elsô felében épültek, tehát koruk 50 és 100 év
között van. Ebbe a két halmazba tartozó mintegy öt és
fél ezer épületnek az oktatásra való folyamatos
alkalmassá tétele jelentôs terhet hárít 
az iskolafenntartókra és végsô soron a központi 
költségvetésre. A magyar gazdaság 
az elmúlt évtizedekben olyan állapotban volt, hogy 
éppen azok a szükséges karbantartások, 
felújítások maradtak el, amelyek az épületek 
állagát, stabilitását biztosították volna.
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Amagyarországi iskolaépületek nagyon sok szempontból
nem felelnek meg a kor követelményeinek. Még azok-
nak az épületeknek a zöme sem tekinthetô megfelelô-

nek, amelyekkel szemben mûszaki szempontból nem emelhe-
tô kifogás. Ezek a házak ugyanis egy másik kor már idejétmúlt
pedagógiai szemléletének lenyomatát viselik magukon. Ha az
ember meglátogat egy iskolát Németországban, Angliában,
Hollandiában, Dániában vagy Belgiumban, egészen másfajta
intézménybe lép be. Ezek az iskolák gyakran lényegesen kiseb-
bek, mint kelet-európai társaik, viszont sokkal otthonosabbak.

A teret szinte az utolsó négyzetcentiméterig kihasználják.
Gyakran egyáltalán nem szerelnek fel az osztálytermekre ajtó-
kat, mert a hagyományos értelemben vett osztálytermek sin-
csenek. Természetesen vannak elkülönülô közösségi terek, de
a diákok nincsenek ide vagy oda bezárva, szabadon mozoghat-
nak, akár óra közben, az épületben. Az iskolának helyet adó
ház alapterülete viszonylag kicsi, de nagyon jól felszerelt, szer-
tárak, tornatermek, laboratóriumok, számítógépes sarkok áll-
nak a diákok és a tanárok rendelkezésére. Az iskola nagyon
sok, nem tanórai jellegû foglalkozásnak is teret ad, s ez a diá-
kok motiváltságában jelentôs szerepet játszik.

Ha az ember belép egy ilyen iskolába, a szabadság és ember-
ség kategóriáját látja megtestesülni maga körül.

Nálunk az iskolák jelentôs része zárva van délután, nem ott-
hona a gyereknek. A gyerekek nem mehetnek be délután fociz-
ni, kosarazni vagy pingpongozni, mert az intézmény zárva van. 

Szemünk 
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Ajtók, termek,
díszlépcsôházak   

ELMARADT FELÚJÍTÁSOK
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Fûtéskorszerûsítés Világításkorszerûsítés Hôszigetelés felújítás

■ elkészült, ■ nem készült el

A közoktatási intézmények jelentôs részében elavult mind a fûtés, mind a világítás színvonala, 

mivel a közoktatási intézmények jelentôs részében 1990 óta nem, vagy csak részlegesen végeztek

fûtés- vagy világításkorszerûsítési beruházásokat. (Az fenti ábra arra ad választ, milyen arányban

történtek fûtés- és világításkorszerûsítési beruházások a közoktatási intézményekben 1990 óta.) 
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A TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES MEGVILÁGÍTÁSMÉRTÉKE

23%

67%
10%

TANTEREM 

■ mindkettô
megfelelô, 

■ egyik vagy másik
nem megfelelô, 

■ egyik sem
megfelelô

TATAROZÁS ÉS FEJÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE AZ ISKOLÁBAN

27%

11%

35%

27%

MAGYARORSZÁGON=5350

■ egyik sem, 
■ tatarozás és

felújítás, 
■ felújítás,
■ tatarozás
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A megfelelô iskola feltételei: a mûszaki állapota jó (sem
felújításra, sem tatarozásra nem szorul); van udvara; 
a természetes és mesterséges megvilágítás egyaránt 
elég erôs; az ablakok kialakítása megfelelô (légcsere 
biztosított); az asztalok vagy padok állapota megfelelô; 
vízöblítéses WC biztosított; a toalettek száma a tanulók 
létszámának megfelelô; a mellékhelyiségek tisztasági 
meszelése az utóbbi 2 évben megtörtént. Ezeknek 
a feltételeknek a hazai iskolák 11 százaléka felel meg.

Az épületek mûszaki állapotát vizsgálva elég lehangoló 
képet kapunk. Az épületek felérôl lehet csupán elmondani,
hogy mûszakilag rendben van, míg a másik fele kisebb 
nagyobb beavatkozást igényel. Vannak azonban olyan 
épületek is, amelyek gazdaságosan már fel sem újíthatók.
...Komoly probléma ezen túlmenôen, hogy a közoktatási
épületállományban még mindig jelentôs a 
szükségtantermek, csoportszobák száma. ... 
Ezek a termek szûkösek, sötétek, levegôtlenek, az 
oktatási feladatok ellátása a pedagógusok többletmunkája
ellenére itt nem lehet teljes értékû.

Forrás: Torba Nándor: Az évszázad iskolafejlesztése.

A közoktatási intézmé-
nyek jelentôs részében
elavult mind a fûtés,
mind a világítás szín-
vonala, mivel a közokta-
tási intézmények jelen-
tôs részében 1990 óta
nem, vagy csak részle-
gesen végeztek fûtés-
vagy világításkorszerû-
sítési beruházásokat.
(Az alábbi ábra arra ad 
választ, milyen arányban
történtek fûtés- és 
világításkorszerûsítési
beruházások a közokta-
tási intézményekben
1990 óta.)

Szemünk 
fénye-program 9

Minimális 
paraméterek 

Szükségtantermek 
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■ Mindannyiunknak, akik az oktatásban dolgozunk, van egy közös célunk.
Az, hogy Magyarországon minden gyerek tiszta, világos, jól fûtött termek-
ben végezze tanulmányait. Ennek megteremtése nem könnyû feladat. Az
energia drága és szûkös erôforrása Földünknek. Ezért az Oktatási Miniszté-
rium kidolgozott egy programot, amely közelebb visz minket a közös cé-
lunk megvalósításához.

A „Szemünk Fénye Program“ lehetôséget teremt arra, hogy az ország összes
iskolájában világítás- és fûtéskorszerûsítést valósítsunk meg úgy, hogy köz-
ben egyáltalán ne vegyünk igénybe költségvetési forrásokat. A program a vi-
lágítás- és fûtéskorszerûsítési beruházásokat a mûködési költségekbôl képes
fedezni úgy, hogy ezek a mûködési költségek az iskolák számára nem emel-
kednek. 

Az Oktatási Minisztérium által kidolgozott program koncepciója az alábbi-
ak szerint foglalható össze: a programban résztvevô oktatási intézményekbe
új világító és fûtôberendezések kerülnek beépítésre. A berendezések megté-
rülését a korszerûsítés révén elérhetô energia megtakarítás biztosítja. Az új
berendezéseket az oktatási intézmények fenntartói tartós bérleti konstrukci-
óban kapják meg (amelynek lejáratakor egy jelképes összeg ellenében a tu-
lajdonukba mehet át). A tartós bérlet összege és az új világításra fordított vil-
lanyszámla összege az esetek túlnyomó többségében nem lesz nagyobb,
mint az eddig világításra fordított villanyszámla összege.

A program végrehajtásáról az Oktatási Minisztérium közbeszerzési eljárás
keretében gondoskodik, amelyhez az oktatási intézmények fenntartói a köz-
beszerzési eljárást követôen csatlakozhatnak. A közbeszerzési eljárás nyerte-
se köteles ingyenes felmérést végezni a csatlakozni kívánó oktatási intézmé-
nyekben a szükséges világítás- és fûtéskorszerûsítési munkákról. Ezek ered-
ményérôl a nyertes ajánlattevô az oktatási intézmény fenntartójának szak-
embereit tájékoztatja, majd az igényeknek megfelelôen végrehajtja a beruhá-
zást.

A XXI. századi színvonalú új berendezések a legszigorúbb magyar és Eu-
rópai Uniós szabványoknak felelnek meg. Mindennél fontosabb azonban az,
hogy a „Szemünk fénye“ program növeli tantermeink kényelmét, és javítja
gyermekeink tanulási feltételeit.

Részlet Magyar Bálint oktatási miniszter 
2005. szeptember 12-én kelt levelébôl

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

A XXI. század 
színvonalának megfelelô
iskola 
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Az iskolák elavult fûtési és világítási rendszere veszélyez-
teti a gyerekek egészségét, rossz közérzetet okoz. Mind
a tanulók, mind a tanárok azt élik meg nap, mint nap,

amikor egy ilyen elöregedett, felújításra szoruló intézménybe
lépnek be, hogy ôk a társadalom számára nem fontosak. A mo-
dern, eredményes, hatékony, versenyképes pedagógia egyik
alapvetô feltétele, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok
motiváltak legyenek. Ez a környezet drámai erôvel rombolja a
motivációt.

Azok a fûtési és világítási rendszerek, amelyek színvonalát jog-
gal kifogásolhatjuk, általában nemcsak rosszak, hanem drágák
is, hiszen mind az energiával, mind az iskolafenntartó pénzével
pazarlóan bánnak. Logikus tehát a következtetés: egy korszerû-
sített rendszer nemcsak jobb, hanem költségkímélôbb is lenne.
Vagyis kifizetné magát, egy bizonyos idô eltelte után. Mindan-
nyian tudjuk, hogy a drágább autó üzemeltetése olcsóbb, még-
sem veszünk drágább autót, hiába járnánk jobban hosszú távon
anyagilag is, mert nincs rá pénzünk. Ez a helyzet az iskola-fel-
újítás esetében is. Ezen a helyzeten kíván változtatni az Oktatá-
si Minisztérium a Szemünk Fénye-program bevezetésével.

A konstrukció abból indul ki, hogy az iskolafenntartó – le-
gyen az akár önkormányzat, akár egyház, civilszervezet vagy
alapítvány –, a felújítás végrehajtására külsô forrást von be, ame-
lyet az alacsonyabb fenntartási költségek révén keletkezô megtaka-
rításaiból fizet vissza.

Csakhogy: egy sor fenntartó olyan bizonytalan helyzetben
van - nemcsak magánalapítványok, hanem sok szegény önkor-
mányzat is –, hogy egyáltalán nem gondolkozhat hosszú távú
vállalkozásokban. Éppen azokban a falvakban kellene nagyon
sokat költeni az iskola felújítására, ahol magas a munkanélkü-
liség, ahol alacsony az iparûzési adóból származó önkormány-
zati bevétel, tehát a csapdahelyzetben lévô önkormányzat in-
kább az iskola megszüntetésén gondolkozik, mint azon, hogy
kölcsönt vegyen fel a felújításra.

További akadály, hogy egy sor iskolaépület annyira rossz ál-
lapotban van, hogy nagyon sokat kellene költeni a renoválás-

ra. A korszerûbb villamoshálózat mûködtetése olcsóbb ugyan,
de az így keletkezô megtakarítás nem fedezné a felújításra fel-
vett kölcsön részleteit.

Végül: még ahol lenne is pénz, ott is a gyorsan megtérülô be-
ruházásokra fordítják, érthetô módon – s így a lényegi problé-
ma megoldatlan marad, noha a pénzt elköltöttük.

Az OM által kidolgozott, piacbarát  megoldási konstrukció a
következô: nem az adott intézményfenntartó, hanem az OM
hirdet közbeszerzési eljárást a felújításra, a fenntartók ehhez
csatlakozhatnak. A különbözô intézményekben, különbözô
idôben keletkezô megtakarításokat összevonva, azokból tarta-
lékot képezve a felújítások nyereségesen finanszírozhatók. A
Programhoz közoktatási intézményfenntartók csatlakozhatnak
– díjmentesen –, és nem csak közoktatási intézményeikkel.
Egy közoktatási intézményfenntartó akár valamennyi, általa
fenntartott intézményével (szociális, egészségügyi, kulturális,
oktatási, és sport létesítményei, stb.) részt vehet a Programban.
Lehetôségük van arra is, hogy miután a nyertes ajánlatot rész-
letesen megismerték,  összehasonlíthassák az egyéb piaci aján-
latokkal, és ezután szabadon döntsenek: vagy csatlakoznak a
közbeszerzési eljáráshoz (azaz a Szállítótól a fenntartók meg-
rendelhetik a fûtés-, és világításkorszerûsítési szolgáltatásokat)
vagy nem élnek a lehetôséggel. 

Ez a keresztfinanszírozási szisztéma egyben konkrét példája an-
nak is, mit értenek a liberálisak a kisebb, de aktívabb államon:.
Az állam dolga azoknak a feltételeknek a megteremtése, megszer-
vezése, amelyek között ezeket a feladatokat a versenyszféra ellát-
ja anélkül, hogy az adófizetôkre további terheket róna.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Sze-
münk Fénye Program megvalósításának kötelezettje a „CAMI-
NUS” Rt., OTP Bank Rt., a GE Hungary Rt. a Viessmann Kft.,
valamint a Rátherm Kft., kötelezettséget vállaltak arra, hogy az
iskolafenntartók által megjelölt intézményeik mûszaki állapo-
tát ingyenesen felmérik, és annak alapján ajánlatot tesznek a
világítási és fûtési rendszer rekonstrukciójára. Az errôl szóló
szerzôdéseket 2006. március 10-én aláírták a felek.

Szemünk 
fénye-program 9

Szemünk Fénye-program 
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A pályázat célkitûzése:
A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Regionális Fejlesztés
Operatív Program 2.3-as intézkedés  keretében meghirdetett
pályázat célja az volt, hogy az óvodai és 
alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának
fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minôségében
meglévô különbségeket a hátrányos helyzetû 
kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre,
amelyeken magas a hátrányos helyzetû csoportok és 
a roma lakosság aránya. 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek voltak támo-
gathatóak:
■ Az épületek átfogó felújítása, korszerûsítése
pl.: az épületek fizikai állagának javítása, mûszaki színvonalá-
nak emelése; épületek, terek kialakítása; IKT (Információs és
Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének
fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása;

Csak a fentiekkel együtt támogatott tevékenységek:
■ az iskolai, óvodai funkciók kiegészítését ellátó létesítmé-
nyek, szabadidôs programok, foglalkozások lehetôségét bizto-
sító épületek, terek telekhatáron belüli építése, megújítása;
■ az intézmények udvarának felújítása;
■ orvosi szoba, konyha, étkezô kialakítása és felújítása
■ a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszkö-
zök, berendezések beszerzése;
■ a sajátos nevelési igényû gyerekek, diákok képzését biztosí-
tó speciális eszközök és berendezések beszerzése;
■ informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) be-
szerzése csak iskolák esetében;
■ az intézmények akadálymentesítése azért, hogy a létesítmé-
nyekhez a sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók is hozzá-
férjenek.

Az intézkedés keretében kizárólag azon projektek voltak jo-
gosultak támogatásra, amelyek:
■ hátrányos helyzetû kistérségben valósulnak meg, vagy
■ olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, 
amelyekben a gyerekek több mint 50%-a részesül rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban.

Rendelkezésre álló források:
A pályázati kiírás keretében az Európai Unió Strukturális
Alapjai és a Magyar Kormány nyújtanak vissza nem térítendô
támogatást, a ROP 2.3-as intézkedés rendelkezésre álló ke-
retösszege 13 785 301 Ft:

ÓVODÁK, ÉS ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE



243

A Szemünk Fénye
Program keretei
között lehetôvé
válik: 
❖ a közoktatási intézményt
fenntartók döntése 
alapján, 
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ÖSSZEHASONLÍTÁS

■ Békéscsaba, ■ Szekszárd, 

■ Fûtés- és világításkorszerûsítés
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Összes (A+B+C) ráfordítás

Összes (A+B+C) megtakarítás

Az alábbi ábra a Szemünk Fénye Program révén elérhetô káros anyag kibocsátás csökkenését veti

össze városok légszennyezésével

CO2 (t) NOx CO (kg) SO2 (kg) Por (kg)

A Szemünk Fénye Program keretében a többlet megtakarítások teszik lehetôvé azt, hogy ott is

európai körülmények között tanulhassanak gyermekeink, ahol a megtakarítás nem nyújtana

fedezetet a beruházásra

Finanszírozással növelt beruházási költség (forint)

Elérhetô megtakarítás 15 év alatt (forint)

4 PÁLYÁZAT - 27 MILLIÁRD
FORINT A KÖZOKTATÁSI
ÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉRE 
1. „Információs technológia az általános iskolákban” 
címû PHARE program 1. alprogram
Kedvezményezettek száma: 126
Forrás: több mint 6,3 milliárd

2. Beruházás a 21.századi iskolákba hitel program
Kedvezményezettek száma: 140 oktatási intézmény
Forrás: 8,023 milliárd forint hitelt igényeltek

3. ROP 2.3 „Óvodák és alapfokú nevelési oktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázat
Kedvezményezettek száma: kb. 120 
Forrás: 13 785,3 Millió HUF (2004-2006)

4. Akadálymentesítés PHARE program
Kedvezményezettek száma: 15 közoktatási intézmény
Forrás: 332,3 millió Ft.

❖ akár valamennyi
fenntartott intézményben, 
❖ olyan átfogó világítási-,
és fûtéskorszerûsítési
program megvalósítása,
❖ mely a jelenleginél 
lényegesen magasabb
szolgáltatási színvonal
mellett, 
❖ közvetlen állami forrás
igénybevétele nélkül 
végrehajtatva, 
❖ pusztán a beruházás 
által elért megtakarításból
finanszírozható.
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INFORMATIKAI 
FEJLESZTÉSEK 
AZ ISKOLÁKBAN 
A Phare és az Oktatási Minisztérium társfinanszírozásával
indult el az „Információs technológia az általános iskolák-
ban” címû program. A program távlati célkitûzése a gazda-
sági és társadalmi kohézió erôsítése a hátrányos helyzetû
régiókban élô gyermekek oktatási esélyegyenlôségének
elôsegítésével. A pályázatok benyújtására 2003. október 30-
ig volt lehetôség. A két alprogramban összesen 196 pályázó
nyert támogatást, majdnem 7 milliárd forint értékben.

1. alprogram:
Szakmailag, mûszakilag teljes mértékben alátámasztottan
az infokommunikációs technológiai (IKT) funkció befogadá-
sát lehetôvé tevô, a hatályos jogszabályoknak megfelelô épí-
tési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelôen
IKT berendezések és eszközök beszerzése. Az igényelhetô
támogatás legmagasabb összege 250.000 euro volt, amely-
nek maximum 60%-át lehetett építési tevékenységre (felújí-
tás, bôvítés, rekonstrukció) fordítani.

2. alprogram:
1. komponens: Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens
keretében e-tanulási tananyagok kifejlesztése, szakmai-
tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése; 
2.komponens: A pedagógus továbbképzés komponens kere-
tében akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési
alapszintû képzéseken való részvétel; akkreditált e-tan-
ulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel;
e-tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását
célzó akkreditált képzésen való részvétel. Az igényelhetô tá-
mogatás maximális összege 50.000 euro komponensenként.

BERUHÁZÁS A 21. SZÁZADI
ISKOLÁBA 
A pályázat célja, hogy hosszúlejáratú, kedvezményes (támo-
gatott) hitel felvételével közoktatási intézmények felújítását,
korszerûsítését, bôvítését támogassa. A programot az Okta-
tási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2003. már-
ciusban hirdette meg. A program az Országos Területfej-
lesztési Hivatal (korábban MeH Területfejlesztési Hivatala)
és az Nemzeti Sporthivatal (korábban GyISM) pénzügyi tá-
mogatásával (kamattámogatás) valósul meg.

Hitelcélok:
■ A közoktatási intézmények mûszaki felújítása
■ Fûtés- és világítási rendszer korszerûsítése
■ Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda és kap-
csolódó vizesblokk építése, felújítása, bôvítése
■ Akadálymentesítés

A pályázati kiírás – elsôsorban a kamattámogatást nyújtók
kérésére, a kamattámogatás mértékével összefüggésben –
megjelenésétôl kezdve többször módosult. 

2006 elsô negyedévéig
■ 119 fenntartó, 153 oktatási intézményére; összesen 9,441
milliárd forint igényelt hitel összegben nyújtottak be pályá-
zatot, 
■ melybôl 110 fenntartó, 140 oktatási intézményére; 8,023
milliárd forint igényelt hitel összegben támogatta az OM 
a pályázatokat, 
■ ebbôl összesen 80 fenntartóval, 100 oktatási intézmény
felújítására és korszerûsítésére, 5.575 milliárd forint érték-
ben kötött hitelszerzôdést az MFB. 

Az elmúlt évek során a 9,441 milliárd forint igényelt hitel
összegben benyújtott pályázatok potenciálisan 14,181 milli-
árd forint tervezett beruházást jelentettek. 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006
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Szemünk 
fénye-program 9

Az Európai Bizottságtól az „Esélyegyenlôség biztosítása fo-
gyatékosok részére” címû program keretében elnyert tá-
mogatás a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

(GYISM, jogutódja ICSSZEM) koordinációjával valósul meg. A
program fô célja a fogyatékos emberek társadalmi integrációjá-
nak elôsegítése az alábbi területek fejlesztésén keresztül:
■ inkluzív nevelés-oktatás (sajátos nevelésû igényû és többségi
gyerekek együttes nevelése, oktatása) 
■ középületek akadálymentesítése.

A GYISM és az OM együttmûködését a két miniszter által
2003 novemberében aláírt Együttmûködési Megállapodás sza-
bályozza.

Általános és középiskolák
A projekt elsôdleges célja az volt, hogy megtegye a kezdeti lé-
pést az általános és középiskolák akadálymentesítése terén, így
biztosítva a sajátos nevelési igényû gyerekek és tanulók esély-
egyenlôségét, növelje továbbtanulási esélyeiket és elôsegítse
hosszú távú társadalmi integrációjukat.

Pályázásra elsôsorban azon iskolák voltak jogosultak, melyek

12 évfolyamot mûködtetnek, és amelyekben legalább 700 diák
tanul. (Az általános és középiskolák közös pályázata esetén a
két intézménynek együttesen kellett, hogy legalább 700 diákja
legyen.) 

A kiválasztás során elônyt élveztek azok a pályázatok, ame-
lyek pályázatukban kidolgozott stratégiát mutattak be arra, ho-
gyan kívánják elôsegíteni a sajátos nevelésû diákok iskolába
szállítását.

Ha a pályázó iskolához kollégium is tartozik, a pályázat költ-
ségvetésbôl az is akadálymentesíthetô volt.

Az épületet teljes körûen akadálymentesíteni kellett, hogy
azok mindenfajta fogyatékkal élô személy számára használha-
tóvá váljanak, legyen szó akár mozgás-, látás- vagy hallássé-
rültrôl, esetleg értelmi fogyatékosról.

A kedvezményezett iskoláknak – miután akadálymentesítés-
re kerültek – kötelezniük kell magukat arra, hogy tanáraik
20%-át képzésben részesítik az integrált oktatás terén azon
tananyag alapján, amely a Twinning komponens keretében ke-
rül kidolgozásra. 

Mivel a támogatások minimális és maximális mértékét a lift
költsége (egy lift 20–40.000 euróba kerül), nagyban befolyá-
solja, a költségvetésben a támogatások alsó és felsô határa a kö-
vetkezôképp alakul:
■ 60–90.000 euró lift építése esetén
■ 10–40.000 euró lift nélküli átalakításokhoz.

Kedvezményezetti hozzájárulásként a teljes költségvetés
10%-át kell biztosítani.  

A középületek akadálymentesítésének az értéke 4 millió euró,
amelybôl 3 millió euró PHARE, 1 millió euró pedig magyar for-
rás. Az 1 millió euró hazai hozzájárulás 1/3-2/3 arányban oszlik
meg az ICSSZEM és az OM között. Az általános- és középiskolák
akadálymentesítésére 15 intézmény nyert támogatást 332,3 mil-
lió forint értékben.

Az esélyegyenlôség elôsegítése 
Phare támogatással


