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Dékáni megemlékezés Kozma Ildikó tiszteletére rendezett megemlékezésen 

Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

2021. március 08. 

 

Tisztelt Gyászoló Család!  

Tisztelt Gyászoló Barátok, Munkatársak! 

 

Kozma Gyuláné (Székely Ildikó) gyermekkorától fogva kapcsolatban volt a konduktív 

pedagógiával, hiszen édesanyja (Székely Ily) Pető András egyik leghűségesebb segítőjeként, 

közeli munkatársaként dolgozott az Országos Mozgásterápiai Intézetben. Kozma Ildikó 1967 

júniusától 2006 márciusáig (39 éven át) állt munkaviszonyban a Mozgássérültek Nevelőképző 

és Nevelőintézetével és utódintézményeivel. 

 

Az 1968 szeptemberétől indított négyéves nevelőképzés első hallgatói között volt Kozma 

Ildikó is. Akkoriban a Nevelőképző Intézet a saját dolgozóit képezte, ezért az évfolyamok 

létszámát az üres álláshelyek határoztak meg. Az 1968-tól 1972-ig tartó képzés végén 24 fő 

államvizsgázott, Kozma Gyuláné és Horváth Dezsőné szereztek kitüntetéses oklevelet. A 

végzett konduktorok közül sokan szerettek volna egyetemi diplomát szerezni. A korlátozott 

felvételi lehetőségek miatt ez nem mindenkinek sikerült, de Kozma Ildikó felvételt nyert egy 

3 éves, kiegészítő pedagógia szakra a Bölcsészettudományi Karon. A későbbiekben 

különböző pszichológiai és szociálpszichológiai vezetőképző kurzusokon vett részt . A 

doktori iskolát már főigazgatóként, 1995-2000 között végezte a Keele University, Department 

of Education (Stoke on Trent, UK, PhD Research Study) intézményben. 

Az 1973-ban létrejött „Módszertani Csoport” vezetője Kozma Gyuláné lett, a 19 

csoportvezető közül a legfiatalabb, aki a színvonalas gyakorlati képzés mintáját kidolgozta, 

valamint a gyakorlati képzés egy részét végezte a vezető konduktor Székely Ferencné 

irányításával. 1973-ban Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetésben is részesült.  

1973 decemberében a Szegedi Tudományos Diákkonferencián Kozma Gyuláné és csoportja 

TDK pályamunkája kiemelt díjat kapott, majd a Miskolci Filmfesztiválon kapott kiemelt díjat 

egy szintén általuk készített film.  
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A 70-es évektől kezdve egyre nagyobb külföldi érdeklődés övezte a konduktív pedagógiai 

módszert. Számtalan külföldi látogató fordult meg az intézetben, és sok külföldi család hozta 

el Budapestre sérült gyermekét, hogy a konduktorok szakértő segítségével javítsanak az 

életminőségükön.  

Az európai országokon kívül távoli országokból is jöttek látogatók, hogy megismerjék az 

Intézet munkáját. A japánok át is akarták venni az egész konduktív nevelési rendszert. 

Különösen nagy hatása volt az 1972-ben Oxfordban megrendezett Spastic Society 

konferenciának, ahol levetítették a Diplegia című filmet, amelyben Kozma Ildikó, mint fiatal 

csoportvezető mutatta be egy 35 fős csoport  munkáját. A film és az előadás nyomán kérdések 

tömegével árasztották el a szereplőket, és a konduktív pedagógia az érdeklődés középpontjába 

került. 

1985-ben a Nevelőképző Intézet a Villányi útról átköltözött az újonnan felépült Kútvölgyi úti 

épületbe. Ekkor Kozma Ildikó már főigazgatóhelyettesi posztot töltött be Hári Mária doktornő 

főigazgató mellett.  Ahogy teltek az évek, mind nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a Pető 

Intézetből Nemzetközi Pető Intézet váljon. Ehhez bővíteni kellett a meglévő kapacitásokat. A 

fejlesztések kivitelezéséhez szükséges pénz egy részét külföldi felajánlásokból várták, ezért a 

Minisztertanács 1988 novemberében létrehozta a Nemzetközi Pető Alapítványt. Az alapítvány 

kuratóriumának 1989-től Kozma Ildikó is tagja lett. Az új intézet létesítésére Koordinációs 

Bizottságot alakítottak, amelybe szakértőnek Kozma Ildikót kérte fel az akkori 

miniszterelnök-helyettes. A tervek szerint Budapest és Üröm határán, 4-5 hektárnyi területen 

épült volna fel a több épületből álló koplexum, amely a konduktorok számára lakóházakat is 

tartalmazott volna. Végül az oda tervezett M0 autópálya miatt 1989 tavaszán lemondtak erről 

a területről.  

A Nemzetközi Pető Alapítvány anyagi támogatásával hozták létre 1988 decemberében a 

Nemzetközi Pető Társaságot, amelynek céljai közt a kutatások mellett a konduktív nevelési 

módszer népszerűsítése szerepelt. A Társaság egyik alapító tagja Kozma Ildikó volt. 

 

Kozma Ildikó oktatói munkája 1974-ben indult. 1974-től az I-IV.évfolyamos hallgatók 

konduktív nevelési gyakorlatának vezetője volt. 1977-től a Konduktív Pedagógia és a 

Neveléstudomány egyes tárgyait oktatta. (Konduktív feladatsor és komplex programtervezés, 

Neveléselmélet, Pedagógiai Kutatásmetodika, Tünettan). 
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1985 júliusától főigazgató-helyettesként irányította a gyakorló-intézményekben a hallgatói 

gyakorlatokat, kifejlesztette a konduktor-tanítóképzés új tantervét, fejlesztette a képzés 

nemzetközi kapcsolatait. Emellett kidolgozta a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel 

folyó közös képzés lehetőségeit. Komoly eredményeket ért el a hazai és külföldi konduktor-

tanító hallgatók képzésének, továbbképzésének fejlesztésében elsősorban az Összehasonlító 

konduktív pedagógia tárgy oktatásával. 

1989. szeptember 1-től az Intézet önálló oktatási intézmény lett, főiskolává nyilvánították, így 

már a felsőoktatási intézmények közé tartozott. Az 1990. évi felsőoktatásról szóló törvény az 

intézetet önálló, alapítványi főiskolává nyilvánította.  

Dr. Hári Mária 1994-es nyugdíjba vonulását követően a Főiskolai Tanács javaslatára Kozma 

Ildikó főigazgatói kinevezést kapott. Vezetése alatt az intézményben számos fejlesztés 

valósult meg. 

1998-ban a brit kormány támogatásával megújult és kibővült a Villányi úti épületegyüttes. 

2000-ben, egy modellkísérlet eredményeként létrejöttek a fordított integráció elve alapján 

működő óvodai csoportok, majd ennek folytatásaként 2004-ben az iskolában megalakították 

az Esélyteremtő csoportot. Ezekben a csoportokban a mozgássérültek mellett ép fejlődésű 

gyermekek óvodai és iskolai nevelését, valamint oktatását végzik.  

2003 és 2006 között az oktatás során a konduktor-tanító szak mellett a konduktor-

óvodapedagógusok képzése is megkezdődött.  

 

A 70-es évektől kezdve sokféle tudományos konferencián hallhatták Kozma Ildikó előadásait 

a konduktív nevelésről és a konduktorképzésről. Beszélt a gyógytornászok, a gyermek-

neurológusok, a védőnők, rehabilitációs szakemberek, gyermekgyógyászok, pszichiátriai 

orvosok konferenciáin.   

A Pető Intézet 1984-től kezdve évente két alkalommal szervezett nemzetközi kurzusokat 

külföldi szakemberek és érdeklődők számára, 1990-ben pedig megrendezte az első Konduktív 

Pedagógiai Világkonferenciát. Ezen többek között Kozma Ildikó is tartott előadást a 

konduktorképzés speciális tartalmáról, szerkezetéről és minőségéről. A későbbi Konduktív 

Pedagógiai Világkongresszusokon is mindig aktívan részt vett szervezőkét és előadóként 

egyaránt. 

Tudományos közleményei magyar és angol nyelven jelentek meg. Sokat írt a konduktív 

nevelési módszerről, ennek alkalmazásáról és a konduktorok képzéséről. A dr. Balogh 
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Erzsébettel írt társszerzős közleményei konduktív nevelés orvosi megközelítéséről, illetve 

különböző korcsoportok esetén történő alkalmazásáról szólnak. Több főiskolai jegyzetet is írt, 

amelyeket a mai napig használnak a konduktorhallgatók a tanulmányaik során.  

 

Tisztelt Gyászoló közösség! 

Tisztelettel és köszönettel búcsúzunk, emlékét méltó módon őrizzük. A konduktív pedagógiát, 

ahogy Kozma Ildikó elvárná tőlünk, tovább szolgáljuk. 

Kívánjuk, hogy békében, szeretetben és tiszteletben nyugodjon, emléke feledésbe ne 

merüljön. 

 

 

Dr. Zsebe Andrea 

dékán SE PAK 


