
A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

BEVEZETÉS 

A fővárosi önkormányzat Oktatási Bizottsága részt vett európai szervezetek munkájában is, 
főként az Oktatóvárosok Nemzetközi Szervezetében (IAEC). Az itt következő tájékoztató 
anyagából  megismerhetjük  az  IAEC  céljait,  programját  és  Budapest  bekapcsolódását  a 
munkába,  majd  beválasztása  a  vezetőségbe.  Az  együttműködést  az  Oktatási  Bizottság 
koordinálta, de részt vett a szervezésben az európai kapcsolatokért felelős ügyosztály és az 
FPI is. Az utóbbi keretein belül létrehoztunk egy regionális irodát. Ennek a feladata volt a 
kapcsolattartás  a  környező  országok  városaival és  az  évenkénti  regionális  konferenciák 
megszervezése.  Ukrajnától Romániáig, Szerbiától Szlovákiáig sok magyarlakta város is 
csatlakozott  az együttműködéshez,  jött el  a budapesti  rendezvényekre.  Az Oktató Városok 
szervezetével  való  kapcsolattartás,  valamint  a  regionális  konferenciák  koordinálása  az 
Oktatási Bizottság megbízásából az én feladatom volt 1998-tól 2006-ig.

TÁJÉKOZTATÓ

Az oktatóvárosok (IAEC) II. Közép-Európai Konferenciájáról

Készítette: Dr. Spira Veronika
2002.

Szeptember 28-án, szombaton lesz az Oktatóvárosok Nemzetközi Szervezetének 
(International Association of Educating Cities) II. Közép-Európai Regionális Konferenciája. 
A konferencia helyszíne a Hotel Római III. Szent János utca 16.

1. Az Oktató Városok Nemzetközi Szervezete (IAEC) 1990-ben jött létre Barcelonában, az 
első  kongresszuson.  Jelenleg  21  ország  227  városa  tagja  a  szervezetnek.  Budapest  a 
rendszerváltás  óta  megfigyelőként  vett  részt  a  szervezet  munkájában,  1996  óta  pedig 
rendes tagja az egyesületnek. 1998-tól a vezetőség munkájában is részt veszünk.

2.  A szervezet  céljait  a Charta tartalmazza.  Az „oktatás” szót a tagvárosok a magyarban 
szokásosnál  szélesebb  értelemben  használják.  Elfogadják  azt  az  elvet,  hogy  minden 
tevékenységük arra irányul, hogy bevonják a döntéseikbe, projektjeikbe a település lakóit, 
részvételre, felelősségvállalásra és szolidaritásra késztetve a közös tér, a város és egymás 
iránt.

3. .E tevékenység célja az élhető város, az urbanizáció és a globalizáció negatív hatásainak 
ellensúlyozása, az elmagányosodás, a leszakadás, az ezekből fakadó ön- és közveszélyessé 
váló agresszió megelőzése. Mondhatjuk úgy is, hogy a cél az, hogy a település lakói igazi 
várospolgárokká (citoyenné) váljanak.



4. A  cél  úgy  érhető  el,  ha  az  önkormányzat  sikeresen  összehozza  a  város  különböző 
szereplőit:  befektetőket,  civil  szervezeteket,  az  önkormányzat,  az  állam,  az  egyes 
intézmények  financiális  és  emberi  erőforrásait   egy-egy  projekt  sikeres  megvalósítása 
érdekében.  Erre  jó  példa  a  szombati  konferencián  elhangzó  előadás  a  budapesti 
városrehabilitációs programról. A modell lényege az, hogy egy-egy épület megújításához a 
fővárosi  önkormányzat,  a  kerületek  forrásai,  magánbefektetők  tőkéje,  a  társasházak 
lakóinak  önrésze  összeadódik.  Egy-egy  résztvevő  anyagi  erőforrásai  sem  volnának 
elégségesek  a  megvalósításhoz,  együtt  azonban  megsokszorozzák  a  mozgósítható 
forrásokat. 

    A roma-felzárkóztató program, amelyről szintén magyar előadás hangzik el, állami,
    önkormányzati, közalapítványi és iskolai forrásokat használ fel a tutor-rendszer 
    működtetése érdekében.

5. A  Közép-Európai  Régió  központja  Budapest.  A  cél,  hogy  elősegítsük  a  magunk  és 
szomszédaink európai integrációját. Az európai működési modellek, demokrácia-felfogás 
megtapasztalása konkrét programokon kézzelfoghatóvá, megtapasztalhatóvá, követhetővé 
teszik az egyébként túl elvontnak tűnő „Európa-eszmét”

6. Az első budapesti  konferencia  2001 májusában volt.  Eddig  a  fővárosok közül  Kijevet, 
Moszkvát,  Bukarestet,  Bécset,  Prágát,  Ljubjanát,  Pozsonyt,  Zágrábot,  Bécset  sikerült 
megnyerni  az együttműködésre,  de részt  vesznek a  konferencián   más  lengyel,  horvát, 
szlovén városok és sok olyan kárpátaljai, romániai, jugoszláviai  települést is,  ahol jelentős 
számú  a  magyar  lakosság   (Csíkszereda,  Szabadka,  Beregszász,  Nagyvárad  stb.).A 
konferencián  magyar  városok képviselői   (Pécs,  Debrecen,  Miskolc,  Szeged  stb.)  és  a 
budapesti kerületek. is részt vesznek

Budapest biztosítja az ingyenes szállást és az étkezést. A szegényebb önkormányzatok 
számára az útiköltséget is térítjük.

7. A budapesti konferencián képviselteti magát a szervezet vezetősége: Pilar Figueras és 
Marina Canals.

8. Az idei programban több érdekes magyar tárgyú előadás lesz. Többek között Kiss Katalin 
ügyosztályvezető asszony szól az építészeti örökség megőrzésének fővárosi programjáról 
képekkel illusztrálva, a Fővárosi Közoktatási Közalapítvány roma felzárkóztató programját 
Szira Judit és Mendi Rózsa mutatja be, illetve Győrvári Gábor, a pécsi Miroslav Krleza 
Horvát Iskola igazgatója szól a nemzetiségi oktatás és nevelés működéséről városukban.

Eszékről és Bukarestből is érkezik előadó, akik a helyi városrehabilitációról, illetve 
egészségnevelés, sport, turisztika témájáról szólnak.

Schiffer  János  főpolgármester-helyettes  köszönti  a  résztvevőket,  az  OB elnöke,  Pálinszki 
Antal is tart előadást. A meghívó szerint Demszky Gábor ad fogadást (valójában nem tud 
jelen lenni, mert külföldön lesz)

9.  A konferenciát a főváros nevében az Oktatási Bizottság szervezte (a szervezésért felelős 
képviselő:  Spira  Veronika az Oktatási  Bizottság alelnöke)  az FPI (Fővárosi Pedagógiai 
Intézet), az OKKER (Pedagógiai Szolgáltató Intézet) és a városháza Európai integrációs és 
nemzetközi ügyosztálya segítségével.



Az Oktató Városok (IAEC) II. Regionális Konferenciája. Balról jobbra: Spira Veronika, Pilar 
Figueras asszony, jobbról balra: Mendi Rózsa, Szira Judit

SAJTÓANYAG

az Oktatóvárosok (IAEC) III. Közép-európai Konferenciájától

Készítette: dr. Spira Veronika
a konferenciaszervezés koordinátora

2003

Október  17-18-án  rendezte  meg  a  Fővárosi  Önkormányzat  az  Oktatóvárosok  (IAEC)  III. 
Közép-Európai Regionális Konferenciáját a Hotel Római tanszállodában.

Az Oktató Városok Európai Szervezetének (IAEC) közel 300 város a tagja. Budapest 1996-
ban csatlakozott ehhez az önkormányzatokat összefogó nemzetközi szövetséghez, amelynek 
1998 óta az egyesület közgyűlése által megválasztott vezetőségi tagja.

2001-ben  a  fővárosi  önkormányzat  létrehozta  a  Közép-Európai  Regionális  Központot, 
amelynek célja, hogy a magyarországi és a környező országokbeli városok önkormányzatait 
bekapcsolja ennek az európai szervezetnek a munkájába, és ezzel segítse az együttműködést, 
az integrációt. Budapest az iroda működésére és a koordinációs feladatok ellátására, valamint 
a  konferencia  megszervezésére  évente  6  millió  forintot  fordít.  Ez  lehetővé  teszi,  hogy 
azoknak a városoknak a küldöttei is részt vegyenek az integrációs munkában, amelyek nem 
tudnák  finanszírozni  a  kapcsolattartás  e  formáját.  A Közép-Európai  Regionális  Iroda  a 
Fővárosi Pedagógiai Intézetben működik.



Idén 29 város küldöttsége vett részt a konferencián, köztük Bécs, Prága, Moszkva, Zágráb, 
Kisinyov,  Pozsony,  Esszék,  Komárom,  Kassa,  Marosvásárhely,  Nagyvárad,  Szabadka, 
Beregszász, Kutno, Debrecen, Eger, Pécs, Miskolc, budapesti kerületek stb.
A konferencián  jelen  voltak  és  előadást  tartottak  az  IAEC vezetői,  köztük Pilar  Figueras 
főtitkárasszony, Marina Canals irodavezető, Alfons Martinell professzor.
A  konferenciát  a  főszervező  dr.  Spira  Veronika,  a  fővárosi  Oktatási  Bizottság  alelnöke 
nyitotta  meg,  s  moderálta  mind a két  napon.  A főváros  vezetői  közül  előadást  tartott  dr. 
Schiffer János főpolgármester-helyettes, Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes, valamint dr. 
Pálinszki Antal az oktatási bizottság elnöke. A külföldi vendégek közül Nagyvárad főépítésze 
Andrei  Luncan,  Josef  Hollos  a  bécsi  önkormányzat  Ifjúsági  osztályának  vezetője, 
Marosvásárhely alpolgármestere Csegzi Sándor, a zágrábi Slavko Borac professzor, Vera V. 
Bormont  Moszkvából,  Alexandru  Roman  a  kisinyovi  oktatási  osztály  vezetője  stb.  tartott 
előadást. 

A magyarországi előadók között volt Berki Judit a MEH irodavezetője, Bognárné Várfalvi 
Marianna,  Gál  Ferenc  a  MH  Romaügyi  Hivatalának  munkatársai,  a  XIII.  kerület 
alpolgármestere Holopné Schramek Kornélia, Paál Kálmán IX. kerületi alpolgármester, Fedor 
Vilmos Miskolc alpolgármestere, Egedi Tamás az MTA tudományos munkatársa, Győrvári 
Gábor pécsi iskolaigazgató.

Az előadások  a várospolitika fontos kérdéseivel foglalkoztak, többek között  az egészségre 
nevelés, a városrehabilitáció, a felnőttoktatás, az ifjúságpolitika, a szabadidőprogramok 
mint a bűnmegelőzés eszközei,  az egész életen át tartó tanulás, társadalmi integrációt 
elősegítő programok, hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, romaintegráció.
Az elhangzott  előadások közös filozófiája  az IAEC chartájában megfogalmazott  alapelvek 
érvényesítésének bemutatása volt a várospolitikában. Az Oktató Városok chartájának legfőbb 
elve  a  gondoskodó,  együttműködő  város,  amely  lakói  számára  egészséges,  otthonos, 
biztonságos  környezetet  teremt.  Törekszik  lakóinak.egészséges,  esztétikus,  lakható  városi 
környezetet  biztosítani,  gondoskodni a munkalehetőségekről,  a tanulás,  képzés és átképzés 
elérhetőségéről.  Törekszik  arra,  hogy  a  leszakadókat  integrálja.  E  célokat  széleskörű 
együttműködés  keretében  teszi.  Koordinálja  az  emberi  és  anyagi  erőforrásokat, 
együttműködik  civil  szervezetekkel,  intézményekkel,  vállalkozásokkal,  terepet  biztosít  egy 
szélesebb demokrácia-felfogásnak, amelyben a városlakókkal nem megtörténnek dolgok, 
hanem maguk is részesei a változásoknak. 

Az Oktató Városok Nemzetközi Szervezetének emblémája



Fent: (Balról jobbra): Pilar Figueras asszony, a szervezet elnöke, Spira Veronika, Magyar 
Bálint oktatási miniszter, Pálinszki Antal, az oktatási bizottság elnöke 

Alsó kép: (balról jobbra) Spira Veronika, Pálinszki Antal, Pilar Figueras asszony
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