




A kutatás tárgya és fogalmi rendszere 

A disszertáció az ezredforduló magyar közoktatási rendszerét a regionális fejlődés szempontjából 
vizsgálja. A régiók sorsának alakulásában a társadalom minden szektorának, ágazatának, így az oktatási 
szektornak is fontos szerepe van. Az oktatási feladatokat vagy azokat is ellátó társadalmi alrendszerek, 
intézmények a regionális fejlődést a humán erőforrások fejlesztésével támogatják. Az intézményes oktatás 
humánerőforrás-fejlesztési szerepére hagyományosan annak a gazdaság versenyképességéhez való 
hozzájárulása, ezen belül a szakképzés, valamint a kutatás-fejlesztés potenciáljának növelése szempont-
jából irányul figyelem, s ennek kitüntetett tárgya a felsőoktatási szektor. 

Az újabb megközelítésekben megjelenik a közoktatás szerepe is a humán erőforrások tényezői 
között. E szerepet szokásosan a tömegoktatási rendszeren belül átadott tudás és annak minősége 
szempontjából értelmezik. Ennek a szük értelmezésnek is nézetem szerint három, egymástól nem 
független „metszetben" van jelentősége a regionális fejlődés szempontjából. 

Az első az, hogy mennyiben képes a tömegoktatási rendszer a tanulók nagy többségének 
képességeit, felkészülését olyan tág spektrumon kibontakoztatni, amelyet a tudásgazdaság és -társadalom 
igényel. A következő kettő az, hogy mit tesz ezzel egyidejűleg a közoktatási rendszer egyfelől a 
kiemelkedő egyéni teljesítmények megalapozása, másfelől a társadalmi és kulturális leszakadás - s ezzel a 
társadalmi dezintegráció - ellen. Ez az iskola szocializációs funkciójának erősítését igényli; egyben a 
közoktatás feladatainak tágabb értelmezéséhez vezet. 
• A közoktatási rendszer akkor felel meg a tudásgazdaság- és társadalom igényeinek, ha a 

kultúraátadás mellett részt vállal a társas-társadalmi szocializációs feladatok ellátásában is. 
A szocializáció magában foglalja az egyének társas-társadalmi integráltságának különböző formáit, 
fokozatait és módjait, beleértve az integráció negatív folyamatait, a distanciát és elutasítást, illetve - a 
társadalmi fogadóközeg oldaláról - a szegregációt, stigmatizációt is. A modern társadalmakban az 
alternativitás, az integráltság különböző fokozatai és módjai elfogadottak. A társadalom kohézióját az 
egyéni és társas integrációk olyan együttese teremtheti meg, amely egyfelől fenntartja a társadalom 
működőképességét, másfelől amelynek mintázatait a társadalom elfogadja. 

A társadalom kohéziójának erősítésében a közoktatási rendszernek kitüntetett a felelőssége. A 
közoktatás a fő terepe a különböző tipusú szocializációs utak közötti kooperációt biztosító szociális kom-
petenciák tömeges fejlesztésének. S bár az iskola e lehetőségei csökkentek más - különösen a virtuális -
ágensekhez képest, az intézményes szocializációs folyamat egyik legfontosabb színtere maradt. Különö-
sen a miatt, mert a közoktatás spektruma igen széles: az óvodától a felsőoktatásig tart. Az oktatási expan-
zió körülményei között a magasabb oktatási vertikumokra is fokozott szocializációs feladatok hárulnak. 

A tudásgazdaság és a dinamikusan változó társadalom nemcsak kiemelkedő új tevékenységekre 
képes egyéneket, hanem tömegméretekben rendelkezésre álló, megújulni képes munkaerőforrást, 
valamint a munka világán kívüli élet területein autonóm társadalmi cselekvőt igényel. Az oktatás 
gazdasági versenyképességet támogató tevékenységébe ezért beletartozik az élethosszig tartó tanulásra 
való alkalmasságnak az egyéni felelősségvállalásra is építő kialakítása. 
• A közoktatási rendszer akkor Járul hozzá a humán erőforrások fejlesztéséhez, ha benne a gazdasági 

versenyképesség támogatásának és a társadalmi kohézió erősítésének kettős feladata egyidejűleg és 
harmonikusan teljeslli. 

A csak az egyik vagy csak a másik társadalmi feladat - jóllehet sikeres - teljesítése csonka, a 
humánerőforrás-fejlesztés szempontjából diszfunkcionális. Hasonlóképpen, a rendszer egyes szegmense-
inek mégoly eredményes működése, mások mellőzése mellett, nem járul hozzá megfelelően a humán-
erőforrás-fejlesztéshez. Mivel a nyitott európai térségben a mértéktelen egyenlőtlenségek - amelyeket az 
európai kultúra hagyományai sem fogadnak el - magát a versenyképességet is veszélyeztetnék, a 
társadalom kohéziója valójában ennek feltétele is. Ezt intézményesen a korcsoportos népesség egészét 
befogadó közoktatási rendszer alapozhatja meg. A közoktatásra nehezedő felelősségekben kiemelten 
fontos a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése és az egyéni esélybiztosítás, valamint a szabadság és 
választhatóság - versenyt, pici működésmódot is megengedő - értékeinek együttes kezelése. 

A közoktatási feladatok ellátása a konkrét földrajzi térben zajló társadalmi folyamatok erőtercben 
érvényesül. Az oktatás térszerkezetére a térbeli immobilitás jellemző, amelyet az állami közszolgál-
tatásként működtetett rendszer szabályozási kerete, a rendszer jellegéből adódóan a fogyasztóhoz való 



közelség elvére épülő kiépítése, valamint alapfunkcióinak konzervatív értékőrző jellege indokol. Az 
oktatás térbeli koncentrációja a rendszer funkciói, illetve az ennek alapját jelentő vertikális tagolódása 
szerint a magasabb vertikális szintek felé nő. E jellemzőkön belül a térbeli mobilizáció térségi léptékű, 
történelmi, kulturális, gazdasági és társadalmi tényezőkön alapuló lehetőségeit a krugmani centripetális és 
centrifugális erők mozgatják. A térbeli koncentrációra ható költség-hatékonysági elvárás és az ellene ható 
fogyasztói igények „kötélhúzásában" például specifikus térségi folyamatok játszhatnak szerepet, amelyek 
között piaci mechanizmusok is megjelennek. Ezek a rendszer adottságiból fakadóan legitimek, 
megjelenési formáik és hatásuk erőssége az adott térségen is múlik. 

Erre az nyújt lehetőséget, hogy a közoktatási szolgáltatások megszervezése, a rendszer 
működtetése a fejlett országokban, s így Magyarországon is az egységes állami kereteken belül helyi-
térségi szintű autonómiák viszonylag széles körén alapul. A közoktatás decentralizációja és deregulációja, 
az iskolafenntartói pluralizmus, a társadalmi-szülői igények érvényesülése és az e szférában is megjelenő 
piaci mechanizmusok alapján az oktatási rendszernek a különböző földrajzi-társadalmi léptékekben eltérő 
mintái jöheüiek létre, amelyek a regionális fejlődésre a más társadalmi tényezőket megerősítő vagy 
gyengítő módon gyakorolhatnak hatást. A viszonylag tág szabályozási keretek lehetővé teszik a 
sokféleséget, sőt kifejezetten legitimálják a térség közoktatásának sajátos arculatát, az eltérő környezethez 
való adaptáció sikeres megvalósítását. 

e A közoktatás rendszere területi léptékben önálló sajátosságokkal és működésmóddal rendelkezik. 
Ezt fejezi ki a közoktatás területi rendszere fogalom. 

A közoktatás területi rendszerei a nemzetállam alatti szinteken specifikus jellemzőkkel bíró 
konglomerátumok, amelyek fejlesztéspolitikai szempontból is önállóan kezelendő térségek azonosítására 
alkalmasak. A disszertáció a megye és a tervezési-statisztikai régió szintjén definiált rendszerekkel 
foglalkozik, de a fogalom kiterjeszthető más területi léptékekre is. 

A magyar közoktatásban a divergens térségi fejlesztés lehetősége az alapoktatásban leginkább a 
meghatározó iskolafenntartó települési önkormányzatok szintjén, a középfokú képzésben a nagyobb 
városok, valamint a megyék szintjén adott, s a vonzáskörzet térségének társadalma által befolyásolt. A 90-
es években lassan fejlődő kistérségi együttműködések, valamint az alapítványi és magán iskolafenntartók 
alulról szerveződő hálózatai mellett a területi szintű folyamatok alakulását 1996-tól megyei, 1998-tól 
települési szintű oktatástervezési rendszer támogatja. A regionális szintű tervezés csírái egyes térségekben 
a kutatás időszakában már tapasztalhatóak, s az Európai Uniós csatlakozással várhatóan felerősödnek. 

A helyi-területi politikaformálás érdekében szükség van arra, hogy a közoktatás területi rendszere 
divergens térségi humánerőforrás-fejlesztéshez való hozzájárulása megragadható legyen. Erre ad 
lehetőséget a disszertáció által bevezetett új fogalom, a közoktatás területi rendszerének teljesítménye. 
• A közoktatás területi rendszerének teljesítménye azt fejezi ki, hogy milyen mértékben járul hozzá a 

térség közoktatási rendszere a humánerőforrás-fejlesztéshez a társadalmi kohézió fenntartásában és 
javításában, valamint a gazdaság versenyképességének megalapozásában és növelésében. 

A terminus alatt a közoktatás területi rendszerétől a térség humánerőforrás-fejlesztése szempontjából 
elvárt funkciók rendszerszintű, eredményes ellátását értem. A teljesítmény tartalmát a fenti két 
dimenzióban, a közoktatás valamennyi szintjén, a vállalt feladatokat és azok kimeneti eredményességét 
vizsgáló tényezők fejezik ki. A közoktatás területi rendszerének teljesítménye az adott terület 
humánerőforrás-fejlesztéshez hozzájáruló közoktatási outputjainak relatív értékét az ország többi 
területéhez viszonyítva jellemzi. A fogalom - amely tartalmazza a szociológiai és az oktatáspolitikai 
megközelítés elemeit is - elsősorban az integrált regionális fejlesztéspolitika szempontjából 
megfogalmazható teljesítőképességet helyezi fókuszába. 

A területi közoktatási rendszer teljesítménye a térségi fejlesztés divergens, plurális felfogásán 
alapul. Kritériuma ugyanakkor, hogy a térség hosszabb távú társadalmi és gazdasági adottságai és 
szükségletei melleit figyelembe vegye a tágabb hazai és nemzetközi térbe illeszkedő fejlődési igényeket is. 

A közoktatás területi rendszerének teljesítménye a regionális potenciál mint endogén fejlődési 
forrás kiaknázásában és mozgósításában való részvétele útján realizálható. Erre a térség gazdaság- és 
társadalomfejlesztésében részt vevő alrendszerek saját közvetlen céljaikon túlmutató, integrált ágazatközi 
együttműködése nyújthat lehetőséget. A területi léptékű rendszerekre vonatkozó fejlesztésorientált 
tervezés kitüntetett jelentőséget kap az EU regionális politikájában is, amely egy-egy tagállamon belül 

2 



kisebb térségekben megvalósuló komplex - a reálszféra teljesítményének a humánerőforrás-fejlesztés 
tágabb összefüggéseivel együttesen kezelt - fejlesztését igényli, illetve támogatja. 
• A közoktatás területi rendszerének teljesítményére irányuló szakmai reflexió kiemelt jelentőségű az 

Európai Unió fejlesztéspolitikájához való csatlakozásban. 
A hazai regionális fejlesztés EU-csatlakozással elérhető új forrásainak - főképpen az Európai Szociális 
Alap (ESF), valamint az oktatásügyet is involváló gazdasági-társadalmi fejlesztések kohéziós és 
regionális támogatásainak (CF, ERDF) - nagyságrendje belátható távon számottevően befolyásolhatja a 
térségek egész társadalmának fejlődési perspektíváját. A közoktatás területi rendszere teljesítményének 
feltárása a komplex regionális fejlesztéspolitika szempontjából mind a számba vehető potenciálok, mind a 
hosszabb távú fejlődés lehetőségét veszélyeztető tényezők oldaláról gyakorlati jelentőségű. 

E munkát azonban nem csupán pragmatikus szempontok indokolják. A társadalom fejlődésében a 
nemzetállami szint jelentősége perspektívájában csökken, s az ez alatti térségek - különösen a régiók -
jelentősége nő. Ezzel a közoktatás területi rendszere hosszabb távon a demokratikus társadalmi 
legitimációra épülő térségi társadalomfejlesztés fontos ágense lehet. 

A kutatás hipotézise és annak igazolása 

A disszertáció arra kereste a választ, hogy a területi közoktatási rendszerek teljesítményének tagoltsága a 
megyék, régiók eltérő gazdasági és társadalmi helyzetének, s az ennek alapján tapasztalható területi 
egyenlőtlenségeknek - amelynek mértéke és jellege önmagában is fontos a megismerés számára - a 
struktúráját követi-e, vagy másféle területi sajátosságokkal bír, eltérő rendszerbe szerveződik, 
a A disszertáció alapfeltevése az, hogy a magyar közoktatás területi rendszerének teljesítményében 

tapasztalható különbségek földrajzi struktúrája eltér attól, mint amilyen a térgazdaság és -
T társadalom fejlettségére vonatkozó indikátorok alapján látható. 

Feltevésem szerint egy térség kedvező gazdasági körülmenyeiből, a társadalmi problémák hiányából vagy 
az országosan jellemzőnél alacsonyabb fokából nem következik automatikusan, hogy egy ilyen térségben 
a területi közoktatási rendszer is magas teljesítményszinten működik. Épp a kedvező körülmények 
fedhetik el az oktatásügy humánerőforrás-hozzájárulásának egyes problémáit. Az is előfordulhat, hogy 
egy térség transzformációs gazdaságának rövid távú alakulása nem támaszt megfelelő, a hosszabb távú 
fejlődés perspektivikus szükségleteit támasztó kihívást a közoktatási rendszer felé. Másfelől viszont egy, 
a gazdasági pangás körülményei között, társadalmi problémákkal sújtott térség közoktatási rendszere 
esetenként nem csupán azt az - önmagában is értékelhető - eredményt tudja fölmutatni, hogy akár 
nehezebb feltételek között „konszolidáltan" működik, hanem ennél többet is; képes kompenzálni 
kedvezőtlen adottságait, egyes jellemzői, működésének outputjai pedig hosszabb távú fejlődés alapjaiként 
is számba vehetőek. Bizonyos tényezőkben az úgynevezett elmaradott térségek némelyikében nagyobb 
lehet e potenciál, mint egyes prosperáló régiókban. Az állami felelősségvállalás, a közszolgálati jelleg és 
a tevékenység egyéb specifikumai miatt azonban hipotézisem szerint a közoktatásban a reálszféránál 
tapasztaltakhoz képest kisebb teljesítmény-egyenlőtlenségi struktúra várható. 

A hipotézis vizsgálatát a 4. oldalon látható modell szemlélteti. Az ábra bal oldalán a vizsgált 
oktatási szintek, jobb oldalán a két fö dimenzióban a teljesítmény komponenseit kifejező, illetve 
befolyásoló tényezők szerepelnek. (Áttekintésüket segíti a disszertáció tartalomjegyzéke is.) 

A közigazgatási területi felosztást követő elemzésnek kétfajta korlátja van. A közoktatási folya-
matok alakulása - különösen az alsóbb iskolafokokon - elsődlegesen a megyeinél szűkebb térbeli 
relációkban történik. E lépték vizsgálatára a jelen disszertáció keretei között nem volt mód, elsősorban a 
megfelelő, országos szintű adatok hiánya miatt. Az elemzés másik korlátja az, hogy a közoktatási folya-
matok (is) természetes vonzáskörzetekben, s nem közigazgatási, statisztikailag körülhatárolt területi 
egységekben zajlanak. A területi tervezés azonban valamennyi ágazatban, így az oktatásban is, közigaz-
gatási lehatárolást igényel, s ez indokolja a megyei és regionális szintre fókuszáló elemzést. 
• A közoktatás területi rendszerének teljesítményének elemzéséhez standard adatbázisra van szükség. 
Mivel ilyen nem állt rendelkezésre, a kutatás során létrehoztam két - egy megyei és egy régiós szintű - , a 
közoktatás társadalmi-gazdasági környezetéről, valamint magáról a közoktatási rendszerről 
információkat nyújtó adatállományt. Az előbbi adatcsoport elsősorban a régiók és megyék gazdasági, 
illetve társadalmi fejlettségének a regionális közgazdaságtani szakirodalomban szokásosan használt 
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Á hipotézis vizsgálatának modellje 



mutatóiból, indikátoraiból áll (2000. évi KSH statisztikai, 200i-es népszámlálási adatok alapján). A 
témaválasztásból adódóan egyes esetekben a regionális politika és -gazdaság szakemberei által nem 
gyakran használt mutatók, vagy ezeknek a szokásostól eltérő kontextusú használatára is sor került. A 
közoktatás matematikai-statisztikai elemzéseinek alapját nyújtó információbázis három forrásra 
támaszkodott: 1999/2000., esetenként 2000/2001. tanévi OM, illetve 2000. évi KSH statisztikai adatokra, 
az ezekből a szerző által képzett mutatókra, adatbázis-információkra, valamint - saját és külső - kutatási 
adatokra. A fentiek mellett saját kvalitatív kutatások eredményeit is felhasználtam a hipotézis 
verifikálásához. (A kutatások és a feldolgozott adatbázisok listáját lásd a Függelékben.) A disszertációhoz 
jelentős impulzust és hozzájárulást adtak a közoktatás területi kérdéseivel foglalkozó oktatástudományi, 
valamint a regionális politika és gazdaság körében folyt korábbi kutatások is. E forrásokat a disszertáció 
részletesen ismerteti, támaszkodik azok eredményeire, amelyek közül számosat közvetlenül is felhasznál. 

A kutatási hipotézis verifikálására empirikus adatok több, egymásra épülő elemzése útján került 
sor. Az SPSS formátumú adatállományok szolgáltatták az alapját a leíró és a többváltozós matematikai-
statisztikai elemzéseknek, amely a fenti modellben bemutatott, a vizsgálatba bevont tényezők 
jellemzőinek, s azok területi eltéréseinek feltárását szolgálta. A téma szempontjából kiemelt mutatókat 
társadalmi keretfeltételeikbe behelyezve is vizsgáltam leíró eszközökkel (kereszttábla-elemzés, átlagok 
összehasonlítása, standardizálás, korrelációszámítás), illetve többváltozós módszerekkel (regresszió-, 
klaszter-analízis). Ezt követően - a viszonylag jelentős térségi eltéréseket mutató változókat, illetve a 
belőlük képzett fókomponenseket felhasználva - többváltozós elemzéseket végeztem, amelyek a vizsgált 
dimenziókban a közoktatás területi teljesítmény-komponenseit mutatták meg. A közoktatás területi telje-
sítményét a gazdaság és társadalom fejlettségének kimutatására szokásosan használt mutatókkal össze-
vetve, az egyes földrajzi térségeknek - megyéknek, megyecsoportoknak, régióknak - a két szférában való 
tagolódása között ordinális skálán leírható különbségeit a hipotézis igazolásaként értékeltem. 

A kutatás során létrejött ú j eredmények 

A disszertáció módszertani, fogalmi, tartalmi és fejlesztéspolitikai vonatkozásban hozott új eredményeket. 
A disszertáció kísérletet tett a közoktatás feladatainak és e feladatok ellátása kritériumainak a regionális 
fejlődés szempontjából való meghatározására. Azt az ismert tényt, hogy a közoktatás a regionális 
fejlődéshez a humánerőforrás-fejlesztésben való részvételével járul hozzá, a disszertáció két oldalról 
konkretizálta: a közgazdaságtan oldaláról a humánerőforrás-fogalom fejlődésének, értelmezéseinek 
elemzésével és interpretációjával, a közoktatás felől pedig e szférának a humánerőforrás-fejlesztési 
szempontú definíciójával és feladatainak e kontextusban való meghatározásával. 
® A disszertáció egy lehetséges modelljét adja annak, hogyan operacionalizálható a közoktatási 

rendszer a regionális fejlődéshez és fejlesztéshez való hozzájárulása szempontjából. 

Az operacionalizálás során, módszertani szempontból újdonságot jelentenek a közoktatás területi 
rendszere teljesítményének megközelítésére szolgáló, részben a szerző által készített mutatók és indiká-
torok. Néhányat kiemelve ezek közül, ilyen az általános iskola társadalmi feladatellátási mutatója; a 
nemzetiségi oktatásban részesülők aránya a nemzetiségi lakossághoz képest; az általános iskola 
versenyképességet szolgáló feladatvállalási mutatója; hasonló mutató a középiskolai szintjén; a fenntartói 
pluralizmus; a térségi szülőtársadalom iskolázási tudatosságának mutatója; a középfokú keresleti és 
kínálati viszonyok eredőjének; a középiskola versenyképességi potenciáljának a mutatói; a pedagógus-
sűrűség mutatója; az innovációképesség különböző indikátorai. A mutatók validitási és reliabilitási 
kérdéseinek tesztelése, valamint a rendelkezésre álló adatok körének bővülése esetén a közoktatás területi 
rendszeréről a regionális fejlesztés számára használható információk köre jelentősen kiszélesedhet. 

• A közoktatás területi rendszere teljesítményének a regionális fejlődés szempontjából való 
definiálása, tartalmi körülhatárolása hozzásegíthet az oktatási rendszer minősége, eredményessége, 
hatékonysága - gyakran több értelemben használt - fogalmaitól való megkülönböztetéséhez, a 
térségek integrált fejlesztését szolgáló elemzőmunka megalapozásához. 

A disszertáció terminológiai újdonságai nem csupán, és nem is elsősorban a kutatás megvalósíthatóságát 
szolgálták. A közoktatás területi rendszerének teljesítménye terminus a kutatás konceptualizálásán és a 
konkrét mutatókon túlmenően bevezetésre érdemes éppúgy, mint a közoktatás területi rendszere fogalom, 
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amely túlmutat azon, amivel a disszertáció foglalkozni tudott, a jelenleg létező, helyenként történelmi 
hagyományokkal bíró megye és a ma még nem „élő" tervezési-statisztikai régió szintjén. 

A disszertáció tartalmi eredményei mindenekelőtt az alaphipotézis igazolása szempontjából 
fontosak. A közoktatás területi rendszereinek teljesítménye az egyes megyék és a régiók szintjén a 
konkrét térségi potenciálokra mutat rá. 

• A kutatás verifikálta az alaphipotézist. 
A disszertáció kimutatta: a közoktatás területi rendszerei teljesítményeinek tagoltsági szerkezete e 
teljesítmények komponenseiben nagyobbrészt eltérő attól, mint a gazdaság fejlettsége, illetve a társada-
lom jóléte mentén való tagoltság. Az eltérések mértéke az előzetes feltevésnek megfelelően minden 
komponensében kisebb, mint a gazdaságé. Másfelől kiderült: a gazdaság versenyképességét és a 
társadalom kohézióját támogató funkciókban, illetve az oktatás egyes vertikális szintjein és horizontális 
típusaiban a teljesítmények tényezői egyazon térségen belül is esetenként erősítik, máskor gyengítik 
egymást. 
c A társadalmi kohéziót támogató közoktatási feladatok ellátását külső' társadalmi adottságok és 

belső, az oktatási rendszert és a pedagógiai kultúrát jellemző'körülmények befolyásolják, pozitív és 
negatív módon egyaránt. E teljesítmény egyes komponensei nem kapcsolódnak egymáshoz. 

Négy ilyen komponens jellemezhető számottevő területi eltérésekkel. A társadalmi kohéziót támogató 
dimenzióban kulcsjelentőségű az óvodáztatás. Az óvodában való részvétel azonban csak az iskola előtti 
évben kötelező, valamint térítési díjköteles, így inkább társadalmi tényezőkön múlik, s kevésbé az 
oktatási rendszeren, hogy mennyire tud az óvoda eleget tenni e feladatának. A korcsoportos népességhez 
viszonyítva az óvodába járás ugyan csak négy megyében, de mind „igen fejletlen" vagy „fejletlen" gazda-
ságú és -jólétű megyékben alacsony. A gazdaságilag leginkább elmaradott megyék közül van azonban 
olyan, ahol kiemelkedően sok kisgyerek jár óvodába a 3-5 évesek közül (Békés). A „fejletlen" gazdaságú 
megyék többségében is legalább közepes vagy annál magasabb szintű a részvétel az országoshoz képest. 
A közoktatási rendszer humán erőforrás-fejlesztési lehetőségeit ezen az oktatási fokon behatárolja, hogy a 
cigány népesség nagyságrendjének növekedésével tendenciájában csökken az óvodában való részvétel. 
Ott is azonban, ahol a legtöbb roma él (Szabolcs, Borsod), 100% feletti a részvétel aránya. 

A társadalmi kohézió szempontjából a közoktatás területi rendszerei teljesítményének egyik 
általános gyengeségeként értékelem, hogy Magyarországon a fejlett államokhoz képest a fogyatékkal élők 
számára fenntartott iskolatípusba az átlagosnál több gyereket irányítanak. A speciális oktatásnak a 
korábbi szakmai-pedagógiai kultúra által elfogadott, a mai társadalmi elvárások alapján elutasított 
szegregációja két megyében (Somogy, Heves) különösen erős. Egyes megyékben (Szabolcs, Borsod) 
magas roma népességi arány mellett, másutt (Komárom-Esztergom, Fejér és Vas) annak híján is 
túlreprezentáltak a kisegítő iskolások az általános iskolások között. A speciális oktatás a magyar átlaghoz 
képest kevésbé szegregáló két megyében, annak ellenére, hogy e megyékben viszonylag sok roma él 
(Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád), s két másikban, ahol kevés (Csongrád és Zala). 

Az általános iskolában a társadalmi kohéziót támogató, nem közvetlenül oktatási feladatok ellátása 
{napközi, iskolai étkezés és büfészolgáltatás, egészségügyi feltételek) alapján nem állíthatók egyértelmű 
rangsorba a megyecsoportok, negatívan értékeltem azonban a kedvező gazdasági háttérfeltételek közötti 
szűk körű ellátást, amely három megyében jellemző (Pest, Komárom-Esztergom, Baranya). Inkább fejlet-
len gazdaságú térségekben jellemző, hogy a tanulók igen széles körét éri el e társadalmi szolgáltatások 
köre, bár kedvezőtlen infrastrukturális adottságok mellett (Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Somogy). 
Megfelelő infrastruktúra mellett széles körű szolgáltatást három, eltérő gazdasági-társadalmi környezetű, 
jelentős iskolacentrum-térség megyei közoktatási rendszere nyújt (Hajdú-Bihar, Csongrád és a főváros). 

A nemzetiségi oktatás főképp a nemzetiségek identitásának növelésével járulhat hozzá a 
társadalom kohéziójához. Valamennyi, nemzetiségi kisebbségek által lakott térségben erőteljes ennek a 
feladatnak az ellátása. Nemzetiségi összetételének és nagyságrendjének megfelelően Baranya és Tolna 
megyében a legkiterjedtebb ez az ellátás. A nemzetiségi arányokat jóval meghaladó német nemzetiségi 
oktatás ezen túl a közép-dunántúli és a közép-magyarországi régióban jellemző. 

Német nemzetiségi oktatásban jóval többen vesznek részt, mint a nemzetiségi lakossági arányok 
alapján várható volna. A nyelvtudás megszerzése érdekében nem nemzetiségek is járnak az ilyen 
iskolákba. A német nemzetiségi nyelvoktatás tehát a kohézió mellett a versenyképességet is szolgálhatja. 
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a A gazdaság versenyképességét szolgáló oktatási feladatok vállalása egyes komponenseiben 
összefügg a térség gazdasági teljesítőképességével, másokban nem. 

Markáns területi tagolódás mutatkozik abban, hogy a tanulók mekkora hányadát érik el azok a kötelező 
tantervi minimumon túli, a versenyképességhez hozzájárulni képes tevékenységek, amelyek az általános 
iskolák döntésén vagy választásán múlnak. A kötelező idegennyelv-oktatásban (több évfolyamon és/vagy 
nagyobb óraszámban) részt vevő tanulók nagyságrendje viszonylag követi a megyék gazdaságának és 
társadalmának fejlettségi hierarchiáját. Az emelt szintű oktatásban való részvételi arányok - amelyek 
egyes tantárgyak középiskolázását támogató, magasabb szintű elsajátítását alapozhatják meg ezen az 
iskolafokon - viszont az alacsonyabb gazdasági teljesítőképességű térségekben magasabbak, kivéve a 
fővárost, ahol a kétfajta tevékenység kiegyenlített és a legtöbb tanulót éri el. Vélelmezhető, hogy a 
jelenségben az általános iskolai nyelvtanár-ellátottság különbségei mutatkoznak meg, de erről területi 
adatok a vizsgált időszakban nem állnak rendelkezésre. 

A gimnáziumokban indított tagozatok (egy-egy tantárgy magas óraszámban, főképp a 
felsőoktatásra irányuló oktatása) arányai között nincs lényeges eltérés sem a megyék, sem a régiók között. 
Ennek az az oka, hogy e forma mindenütt széles körben kiterjedt; az alacsony tanulólétszám miatt az 
iskolák versenyéből, valamint a társadalmi-szülői igényekből következően. 

Az idegennyelv-oktatás mint kiemelt feladatvállalás térbeli szerkezete a középfokú vertikumon az 
alapfokon látottaktól eltérő, így a különböző gazdasági-társadalmi hátterű térségek hatása nem erősödik 
fel. A két tanítási nyelvű középiskolák, amelyek a közoktatásban - a vizsgálat időszakában egyedüliként -
biztosítják a tudásgazdaság és -társadalom számára alapvető kulcskompetenciák egyikének, az 
idegennyelv-ismeretnek a közoktatási rendszeren belül történő megszerezhetőségét, térben eléggé 
koncentráltan vannak jelen. A fővárosban a legkiterjedtebbek, a gazdasági fejlettség és a társadalmi jólét 
második fokán levő megyékben viszont alacsonyabb e képzési kínálat, mint az azt követő szinten. Az 
országos centrum térségében és Kelet-Magyarországon az ilyen iskolákba készülő és alkalmas tanulók 
jobban hozzáférnek ehhez az oktatáshoz, mint a Dunántúlon, ahol a két tannyelvű intézmények csupán 
17,3%-a működik; két, viszonylag fejlett gazdasági-társadalmi hétterü megyében nincsenek. E 
térségekben a nyelvtanulást a közoktatási rendszer átháríthatja a családok iskolán kívüli 
áldozatvállalására. Mivel azonban a piaci szolgáltatás csak az iskola korai szakaszában jól teljesítő, magas 
kulturális tőkéjű családok gyerekei számára érhető el, a térség közoktatási rendszerének teljesítményét 
csökkenti. Ennek nem mond ellent, hogy a felsőfokú oktatásra készülök közül nyelvvizsgával 
rendelkezők aránya itt magasabb, mint az ország más térségeiben, mivel a nyelvvizsgázottak aránya jóval 
meghaladja a közoktatási rendszerben szerzett nyelvismeret outputjának mértékét. 

A középfokú intézményeknek a tudástársadalomhoz szükséges új információs és kommunikációs 
technológiai (ICT) eszközhátterében jelentéktelen területi különbségek vannak; a kissé jobb vagy 
rosszabb feltételek a legkülönbözőbb gazdasági hátterű és település-, valamint iskolaszerkezetű megyéket 
helyeznek egy szintre. Ennek két oka van. Egyfelől az iskolai számítógép-ellátásban a reálszféra és a 
társadalmi szereplők nem vagy alig vesznek részt. Másfelöl az állami ellátás még nem haladta meg a 
mennyiségi minimum biztosításának szakaszát. 

Az iskolai könyvtárellátottság szintje különösen a középiskolában általánosan alacsony, elmarad 
az ICT eszközellátottságétól. Ez, illetve az iskolai könyvtárakban működő korszerű információkezelési 
rendszerek kiépítettsége tekintetében nincs érdemleges eltérés sem a megyék, sem a régiók között. 
e> A gazdaság versenyképességét közvetlenül szolgáló középiskolai szakképzés modernizációja a 

fejlettebb térségeket kevésbé járta át, mint az elmaradottakat. 
A szakközépiskolai képzés szerkezetének átalakulási folyamata, amely e képzés gazdasági 
versenyképességének kulcsa, a kilencvenes években nem volt független a gazdaságszerkezet 
átalakulásától, területileg azonban paradox módon jelentkezett. Míg a 90-es évek elején a korszerű, magas 
szintű általános képzésre alapozott világbanki szakképzési modelh annak kísérleti szakaszában az ország 
egész területét lefedni kívánó, viszonylag egyenletes eloszlása jellemezte, a követő iskolák a helyi-területi 
iskolafenntartók döntése (és anyagi közreműködése) alapján jöttek létre. A követő iskolák körét nagyobb 
mértékben adták fejletlen gazdaságú térségek. Ennek megfelelően a világbanki iskolába járók 
legmagasabb aránya az ezredfordulón a szakközépiskolások közölt Észak-Alföldön és Nógrád megyében 
található, amely e térségek közoktatási rendszereinek „előre menekülő" stratégiájára utal. 
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Az 1998-tól beindult új szakképzési rendszert, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakmáira 
alapozó oktatást szintén több helyen nem vezették be ott, ahol a gazdaság motoija már beindult. Míg a 
rováros vonzástérségében 2 év alatt erőteljesen futott fel ez a képzési forma, a Bécs-Budapest gazdasági 
tengely más részein elmaradt. Az OKJ képzésben részt vevők aránya különösen Vas és Győr-Moson-
Sopron megyében, a Közép-Dunántúlról Veszprémben alacsony a szakközépiskolásokon belül. Valószí-
nű, hogy e térségben, ahol a gazdaság közvetlen képzési igényeinek az osztrák-német szakképzési 
modellhez jobban illeszkedő régi képzési struktúra inkább megfelel, mint az új modell, az oktatáspoliti-
kának nincs érdekeltsége elébe menni a szakképzés - csak hosszabb távon ható - korszerűsítésének. 

A hagyományokkal rendelkező technikusképzés, amely középiskolai végzettség után ad magasabb 
szintű szakismeretet, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon kiterjedt, de egyenetlenül: Zala és Komárom-
Esztergom megyében nem. Ez utóbb közoktatási rendszerben tehát sem a korszerű, sem e tradicioná-
lisabb, de magasabb képzettséget nyújtó formának nincs nagy súlya; a szakképzést az alacsonyabb szintű, 
az ezredfordulóig modernizációtól érintetlen szakmunkásképzés dominanciája jellemzi. 

A szakközépiskolások között gazdasági, ügyviteli és szolgáltatási ágazatokra képző szakirányokba 
járók átlagosan csaknem egyharmados aránya a térség közoktatási rendszereinek azon a felismerésén 
nyugszik, hogy e képzési irány kimenetére a fejlett gazdaság igényt tart. A fővárostól a nyugati határig 
terjedő térségben (Fejér megyét kivéve, ahol alacsony arányú e képzés) ezt a reálszféra visszaigazolja. E 
képzés nagy súlya a gazdaságilag stagnáló térségekben azonban inkább „puffer-jellegű". 

» Az, hogy a közoktatás területi rendszerei mennyire kiegyensúlyozottan vagy egyoldalúan látják el a 
térség társadalmi kohézióját és gazdasági versenyképességét szolgáló feladataikat, diffúz térbeli 
struktúrát mutat. 

A feladatvállalások „eredője" - az eddigiekből is kikövetkeztethetően - többnyire nem köthető a 
gazdasági fejlettség, a társadalmi jólét tényezőihez vagy az urbanizáltsághoz. A közoktatási rendszeren 
belüli komponensek hatása sem egynemű. A két alapvető funkció kiegyensúlyozott vállalása igen eltérő 
gazdasági-társadalmi hátterű térségekben látható: a főváros, Csongrád, Nógrád, Tolna, Vas és Zala megye 
közoktatásában. A társadalmi kohézió támogatásának dominanciája is eltérő keretfeltételek között 
működő megyei közoktatási rendszerekre jellemző (Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér és 
Győr-Moson-Sopron). Szintén vegyes a megyék azon öttagú csoportjának háttere, ahol egyik funkciót 
sem látják el úgy, mint a többiek. Az oktatási és azon túli feladatok vállalásában jelentkező 
versenyképességi funkció viszont a gazdaságilag elmaradott megyék közoktatási rendszerében kerül 
előtérbe (Szabolcs, Borsod, Heves és Baranya megyében). 
® A feladatvállalás két dimenzió közötti kiegyensúlyozottsága kedvezően hat a közoktatási rendszer 

tanulmányi versenyeredményességében mutatkozó teljesítményre. 
A tudásgazdaság számára vitathatatlanul hasznosuló de facto elitképzés legfőbb indikátora az országos 
tanulmányi versenyeken (közismereti tárgyak: OKTV, szakmai tárgyak: OSZTV) való kiemelkedő 
eredményesség. Pusztán logikai úton ehhez erősen szelektív oktatási rendszert is hozzárendelhetnénk. A 
kutatásnak azonban számottevő eredménye az, hogy kimutatta: a valóságban azok a megyék 
eredményesebbek az OKTV és OSZTV versenyeken, amelyek mind a társadalmi kohézió, mind a 
gazdasági versenyképesség feladatait vállalják tevékenységükben. Ilyenek Budapest, Csongrád, Vas és 
Zala megye. A kohézió dominanciája - amely Békés és Győr-Moson-Sopron megyében jellemző - is 
inkább látszik támogatni az individuális fejlesztést serkentő oktatási környezetet, mint az egyoldalú 
versenyképességé. Ahol mindkét funkciót negligálják, az általában verseny-eredménytelenséggel jár 
együtt. E téren az egyetlen kivétel Komárom-Esztergom megye közoktatása, amelynek az OKTV-n való 
eredményessége szelektív, szűk körű elitgimnáziumaival magyarázható. 

® A nem standard értékelésen nyugvó „negatív" kimeneti teljesítménymutatók - a lemorzsolódás, 
bukás - területi különbségei kevéssé alkalmasak elemzésre. 

A lemorzsolódási arányok ugyanis az iskolák, illetve a helyi iskolarendszer szelekciós, illetve integratív 
funkciója közötti súlyozás kumulált eredményeiként értelmezhetők. Az általános iskolai lemorzsolódás 
nagyságrendje - az egyes iskolák deklarált kudarcának mutatója - a gazdasági fejlettség középső csoport-
jaiban alacsonyabb, a fővárosban és a gazdasági pangás térségeiben magasabb. A lemorzsolódás aránya 
egyre nő a cigány lakosság és az ifjúsági munkanélküliség emelkedésével. 

A középiskolát lezáró érettségin csak a vizsgázók kis része vall kudarcot. A megyékben 
mutatkozó magasabb, illetve alacsonyabb érettségi bukás-arányok a vizsgálat időszakában érvényben lévő 
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„belső vizsga"-jelleg következtében a helyi értékelési kultúrák következményei, s nem feltétlenül 
jeleznek valós különbségeket. A matematika tantárgy érettségi eredménye a tantárgy egységes szakmai 
értékelési kultúrája miatt inkább használható elemzési célra. E bukásarányok megyei és regionális 
eltérései nem különböznek szignifikáns módon a társadalmi-gazdasági háttérváltozók szerint. A közép-
iskolai expanzió növekedése mentén a matematika érettségi bukások aránya nő ugyan, de ennek mértéke 
még a fél százalékot sem éri el, tehát igen kis árnak tekinthető ahhoz képest, amit a középiskolázás 
kiterjesztése hosszabb távon a térség humánerőforrás-potenciáljának növekedése szempontjából jelenthet. 

® A középiskola expanziója azokban a térségekben szerves folyamat, ahol a közoktatás területi 
rendszere ennek mértékét a korábban megalapozott társadalmi kultúrám is igénystruktúrára építi. 

A középiskolázás kiterjesztése a tudástársadalom igényeinek felel meg, amennyiben nem szakad el a 
térség társadalmi-kulturális erőterétől. Ezt a 90-es évek középiskolai expanziója és az annak előzményét 
jelentő, korábbi két évtizedben lezajlott iskolázottság (konkrétan a 2001. évi népszámlálás adataiból a 
fiatal felnőttek teljes népességhez viszonyított iskolázottsági szintje) alapján vizsgáltam. 

Szerves, s a telítettséghez közelít a középiskolai expanzió Közép-Magyarországon. A 
középiskolázás kiterjesztése ennél jóval alacsonyabb szinten, de szintén korábbi iskolázottság-
növekedésre alapozódik a Nyugat-Dunántúlon; e bázis nagyobb fokú expanziót is megengedne. Szerves, s 
igen dinamikus a dél-alföldi régió középiskolázásának alakulása, ahol az alacsonyabb szintről induló, de 
már az előző időszakban növekvő középiskolázottsági szintre épült rá a jelenlegi legnagyobb mértékű 
„vidéki" expanzió. A középiskola tömegessé válását e régiókban a felsőoktatás kiterjedése kíséri, Dél-
Alföldön inkább egyetemi, Nyugat-Dunántúlon főiskolai dominanciával. Dél-Dunántúl fejlődési útja 
annyiban tekinthető a korábbi iskolázottsági deficitjeit „ledolgozó", s eközben mérsékelten 
előremenekülő észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókénál szervetlenebbnek, amennyiben 
kevésbé tudta csökkenteni a legalacsonyabb iskolázottságú népesség arányát, s amennyiben nagyobb a rés 
a legalsó és a legfelső végzettségű 25-29 évesek között. A Közép-Dunántúlon tapasztalható alacsony 
expanzió sem szerves folyamat eredménye. E régió elég kedvező pozíciót foglal el a teljes népesség 
középfokú iskolázottságában. A fiatal felnőttek körében viszont - a korábbi időszak oktatástervezésének 
„eredményeként" - már számottevő elmaradás mutatkozik a középiskolát végzettek tekintetében. A 
jelenlegi alacsony expanzió ezt a kedvezőtlen helyzetet örökíti tovább. 

e A középiskola tömegesedését annak „parkoltató" funkciója esetében is értékteremtőnek ítélem, 
mert támogatja a társadalmi kohéziót, s mert az élethosszig tartó tanulás és az ehhez szükséges 
alapkompetenciák átadásának színtere. 

Az expanziót különösen a pangó gazdaságú térségekben a gimnáziumi képzésben levezető közoktatási 
rendszerek e teljesítménye egy későbbi időpontban képezhetőbb, igényesebb munkaerőforrást 
eredményez, mint amilyen lenne az expanzió elmaradása esetén. A magas gimnáziumi expanzió Hajdú-
Bihar, Békés és Baranya megyében, a hagyományos iskolaközpontok térségeiben ráadásul együtt járt a 
felsőfokú képzés felé való orientáció - és siker - növekedésével is. 

A szakközépiskola előnyben részesítése pusztán munkaerő-piaci indoklással nehezen igazolható, 
mert e képzésnek a folytonosan változó és nem „kalkulálható" munkaerőpiachoz való illeszkedése nem 
teremthető meg; a korszerű szakképzéseknek ez nem is direkt célja. Ezért értékelhető a közoktatási 
rendszer oldaláról a humánerőforrás-fejlesztés pozitív törekvéseként a gazdasági, ügyviteli és szolgálta-
tási ágazatok pangó régiókban mutatott puffer-szerepe is. Vitakérdés lehet viszont, hogy a szakközép-
iskolázás szocializációs funkciója milyen kedvező pluszelemeket tartalmaz a gimnáziuméhoz képest, s 
hogy ez arányban áll-e a szükséges többlet-ráfordításokkal. Ezt a kérdést a jövőben a magas expanziót 
mutató, dominánsan szakközépiskola-centrikus Zala megye és a mérsékelten kiteqedt középiskolázás 
keretei között működő Fejér megye jövendő munkaerő-piaci viszonyainak alakulása segít megválaszolni. 
® A társadalmi igények általában húzóerőt jelentenek a középiskolai expanzióra. 
A középiskolai expanziót a társadalmi kereslet és a területi oktatási kínálat kölcsönhatása ban vizsgálva 
kimutattam, hogy a családok középiskolázás iránti igénye mindenütt magasabb, mint a -térségi 
oktatáspolitika által megszabott felvételi keretek. Az urbánusabb térségekben ugyanakkor erőteljesebb a 
középiskolai kereslet, mint a falvakban, ahol a szakképzés, ezen belül az érettségihez nem vezető 
szakiskola még nem vesztette el korábbi népszerűségét. A kereslet és a kínálat közötti kölcsönhatás 
legkisebb diszkrepanciája Borsodban, Szabolcsban és a fővárosban tapasztalható; itt a közoktatási 
rendszerek jobban alkalmazkodnak a térség társadalmának igényeihez. 



Az óhajtott és az ajánlott iskolaszerkezet közötti maximális eltérés ott tapasztalható, ahol a 
korábbi szakmunkásképzési kínálatot kevésbé építették le, ám a szülők nagyobb része inkább érettségihez 
szeretné juttatni gyermekeit; Komárom-Esztergom és Fejér, Somogy, Bács-Kiskun, Nógrád, valamint 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ez utóbbi megye közoktatási rendszere ugyan már az országos átlagot 
közelítő arányban nyitotta meg középiskolái kapuit a tanulók előtt, de a családok ennél is nagyobb 
expanziót igényelnének. A középiskolai igények - Somogy és Nógrád kivételével - másutt is inkább az 
érettségit és a szakmaszerzés alapjait együtt jelentő szakközépiskolát preferálják. A két említett közép-
dunántúli megye mellett Bács-Kiskunban marad el az expanzió szintje az országosan jellemzőtől, annak 
ellenére, hogy az expanzió társadalmi-kulturális alapjai nem hiányoznak, s a humánerőforrás-potenciálra 
a reálszféra is keresletet támasztana. 

® A középiskolát elvégző' tanulók felsőoktatásba való bejutásának arányai nem köthetőek a térség 
gazdaságának teljesítőképességéhez. 

Az érettségiző tanulók közül felsőoktatásba felvettek aránya a közoktatás területi rendszere 
teljesítményének egyik legfontosabb komponense. A felsőoktatásba bárhová összesen felvettek aránya 
igen eltérő hátterű megyékben: Bács-Kiskunban, Győr-Moson-Sopronban, Hajdú-Biharban és Szabolcs-
Szatmár-Beregben a legmagasabb, s az átlag feletti Borsod, Csongrád, Heves és Vas megyében is. Még 
nagyobb különbségek mutatkoznak a tudományegyetemi felvételi arányokban, amelyek - nem 
függetlenül a vonzástérségben levő felsőoktatási kínálat szerkezetétől, amely hat a jelentkezésekre -
Hajdú-Bihar, Csongrád, Baranya, Bács-Kiskun és Borsod megyében kiemelkedőek. A tudományegyetemi 
kínálatban a piacképes szakok inkább jellemzőek az újabb alapítású intézményekben, mint a 
hagyományos, korábbi profiljaikat nehezebben átalakító universitasokban, így az ide bejutók tudása 
inkább találkozik a reálszféra azonnali igényeivel, de csak szűk képzési spektrumot fog be. 

A felsőoktatási centrumok térségeiben működő középiskolákból a főváros kivételével többnyire 
nagyobb eséllyel jutnak a tanulók a felsőoktatásba. A felsőoktatás e térségek közoktatási rendszerének 
munkájára általános orientációs hatást gyakorol, amely azokat a tanulókat is érinti, akik nem vagy nem az 
érettségi évében készülnek továbbtanulni. A középiskolai expanzió, s ezen belül a gimnáziumi képzés 
minőségét ezekben a térségekben e kimeneti orientáció tartja ösztönző keretek között. 

A térségek fiatal népességéből a felsőoktatásba bekerülők arányának kiegyenlítettsége mutatja, 
hogy a közoktatási rendszer viszonylag egyenletesen látja el közszolgáltatási funkcióját az országban. A 
gazdaságilag és társadalmilag elmaradottabb megyékben is számottevő felsőoktatási részvétel e térségek 
közoktatási teljesítményének relatív értékét növeli. A „parkoltatás" humánerőforrás-fejlesztő szerepe ezen 
az oktatási vertikumon még inkább számba vehető. Az itt szerzett tudás hasznosíthatósága azonban a 
felsőoktatási rendszer dinamizálódását és a tömegesedéshez alkalmazkodó diverzifikálódását igényli, 
amely a teljes magyar felsőoktatási rendszer előtt álló kihívás. 
• A felsőoktatásba jelentkezők vizsgával igazolt nyelvtudásának térségi arányai a társadalom 

jólétének tagoltsága mentén különböznek. Ez is utal arra, hogy e teljesítmény elsősorban a családi 
befektetéseknek, s nem a közoktatási rendszerek munkájának köszönhető. Az általános Iskolai 
idegennyelv-oktatásnak azonban van pozitív hatása. 

A vizsgálat időszakában a Nyugat-Dunántúlon, a fővárosban és Veszprém megyében a felsőfokra készülő 
középiskolások átlagosan több mint felének volt legalább egy középfokú állami nyelvvizsgája. A 
földrajzilag e tengelyen elhelyezkedő Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye átlagértéke azonban már 
elmarad néhány, más magyarországi térségétől; náluk jobb eredményt értek el a Csongrád és Bács-Kiskun 
megyei diákok, valamint - a nemzetiségi nyelvoktatását is „felhasználó" - Baranya és Tolna. 

Ugyanakkor e térségekben is azok között van átlagosan több diáknak nyelvvizsgája, ahol az általá-
nos iskolában az idegennyelv-oktatás egy tanulóra jutó ideje nagyobb. A közoktatási rendszer feladat-
vállalásának teljesítményt befolyásoló tényezőit tehát érdemes figyelembe venni a humánerőforrás-
fejlesztés szempontjából akkor is, ha ezek eredménye még nem mutatkozhat meg az adott iskolafokon. 
« Az iskolarendszerű felnőttoktatás részvételi és eredményességi mutatói hozzájárulnak az 

iskolázottság szintjének növekedéséhez, és pozitív hatásuk lehet az élethosszig tartó tanulás 
kultúrájának terjedésére. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatásban való magas részvételi arányok elsősorban Hajdú-Bihar megyében 
korrigálják fölfelé az egyéb teljesítménytényezőket. E képzések magasabb szintű tudást,, illetve 
képzettséget nyújtó formái közül az esti tagozaton érettségizettek magas aránya a fővárosban, valamint 
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Hajdú-Biharban jellemző; itt és Hevesben az iskolarendszerű felnőttoktatásban technikus oklevelet 
szerzőké is. Ezekben a térségekben a nappali középiskolázás expanziójának, a felsőoktatásba való bejutás 
növekvő arányainak és a felnőttoktatásnak egymást erősítő, pozitív hatása lehet a jövő társadalma és 
gazdasága szempontjából alapvető „lifelong-Iearning" paradigma érvényesülésében. 

a Az innovációképesség, nyitottság és rugalmasság együttese ritka a közoktatás területi 
rendszereiben; e teljesítmény egyes elemel is kevés megyében emelkednek az országosan jellemző' 
fülé. Előfordulásuk nem kötődik a megyei gazdaság teljesítőképességéhez; az urbanizáltságához 
Igen, de nem teljesen lineáris módon. 

A területi közoktatási rendszer teljesítménye fontos tényezőjének tekintett irmovativitása, és az annak 
feltételeként tekinthető, de önállóan is vizsgált nyitottsága és rugalmassága szempontjából, 2000/2001. 
évi, az iskolavezetők és tanárok, valamint az iskolai tevékenységek e jellemzőit is firtató empirikus 
kutatási adatok alapján a megyék négy csoportját különítettem el. A modem eszközökre is támaszkodó, a 
tanárok innovatív potenciálját és a pedagógiai gyakorlatot is átható széles körű innovativitás, az 
intézmények és aktoraik (tanárok, igazgatók) nyitottsága, munkájukban megnyilvánuló rugalmassága 
együttesen a dél-alföldi térséget: Csongrád és Békés megye közoktatási rendszerét emelik ki az ország 
más térségei közül. Itt a közoktatás korábban bemutatott teljesítménytényezői is jók vagy kiemelkedők. 
Az innovációképesség következő szintjén az újítások nélkülözik az ICT iskolai alkalmazásait, de a 
pedagógiai gyakorlatban jellemzők és támaszkodhatnak a tanárok innovatív potenciáljára, ám szűkös az 
intézmények kapcsolati hálója. E szinten kevés megyét találni; ezek az ország középső részén, de nem 
egybefüggő területen helyezkednek el (a főváros. Heves és Fejér megye tartozik ide). A megyék felében -
a Dunántúl nagyobb részén, kivéve Baranyát és Fejért, Bács-Kiskunban, valamint Szabolcsban és Hajdú-
Biharban - az oktatási intézmények innovativitása nem jellemző, de nyitottságuk igen, bár ennek 
nemzetközi szintű érvényesítését a vezetők és tanárok nyelvtudásának hiánya nehezítheti. Az 
innovativitás hiányát Baranya, Pest, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megyében regisztráltam. 

A közoktatás területi rendszerei innovációképességét némileg árnyalja az Európai Uniós oktatási 
programokban, a SOROS Alapítvány innováció-támogató programjaiban, valamint a hazai oktatási 
alternatívákban való részvétel. A legtöbb ezek közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében 
fordul elő, ami arra utal, hogy itt az innovatív potenciál nem hiányzik, de az iskolák és ágenseik csak szűk 
körét érinti. A fővárosban, Csongrádon és Győr-Moson-Sopronban szintén több formájában jelenlévő e 
tényezők viszont szélesebb bázisra épülnek rá, s ezért kisugárzó hatásuk is nagyobb. 

• A közoktatási rendszer teljesítményéi a rendszeren belüli tényezők közül a pedagógus-sűrűség és az 
iskolavezetői pályaelhagyás egymástól eltérő módon befolyásolja. 

A középiskolás korú népességhez viszonyított pedagóguslétszám (pedagógus-sűrűség) egyes, társadalmi 
gondoktól terhelt térségekben lényegesen alacsonyabb, mint az ország más részein. Ez a magyar 
közoktatásnak a - különösen nemzetközi összehasonlításban mutatkozó - költséghatékonysági problémái 
szempontjából kedvezőnek látszik. Mivel azonban a közoktatásra épp e térségekben hárulnak többlet-
feladatok, s indokolnának akár hatékonysági veszteségeket is, ezt inkább kedvezőtlennek lehet tekinteni. 

A közoktatásban dolgozókat - a közszféra más ágazataihoz hasonlóan - a piaci szférában 
tapasztalhatnál jóval kisebb mobilitás jellemzi. Az ágazatból szándékai alapján a vezetőknek is csak 
negyede távozna el. Nem függetlenül az igazgatók korától - a fiatalabbak inkább kívánják elhagyni az 
oktatási szektort - a prosperáló vagy élénkülő gazdaságú térségekben magasabb a mobilitási törekvés 
aránya; közülük a vizsgálat időszakában csak az ország centrumában voltak érzékelhető nagyságrendben 
olyanok, akik a jövőben vállalkozásba kívánnak kezdeni. Kelet-Magyarországon, ahol nincsenek 
konkurens pályalehetőségek és hiányoznak a mobilizáiódás feltételei, ez a vezetők döntő többségét az 
oktatásban való maradásra készteti. Mindez a fejletlenség társadalmi indikátoraként is figyelembe vehető, 
a diplomás migrációs lehetőségek hiánya azonban a térségi oktatásban hasznosítható erőforrást növeli. 

A kutatás összességében igazolta előzetes feltevéseimet. A részletes elemzés rávilágított az ezeket 
pregnánsan bizonyító mozzanatokra éppúgy, mint azokra a területekre, amelyeken érvényük gyenge vagy 
nem áll fenn. Feltehető, hogy a hipotézis alapját szolgáló társadalmi-gazdasági körülmények, valamint a 
közoktatási rendszer keret-jellemzői belátható időn belül nem változnak meg olyan mértékben, illetve 
módon, hogy megkérdőjeleznék az eredmények érvényességét. 

e A kutatás eredményei a térségek ágazatközi humánerójorrás-fejlesstésébem hasznosíthatóak. 
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A térségi közoktatáspolitika-iormí\ás közvetlen támogatása mellett a disszertáció hozzájárulhat a 
területfejlesztési stratégiák humánerőforrás-potenciáljainak feltárásához, SWOT-elemzéséhez, a helyzet-
elemzésre alapozott fejlesztési stratégiák és különböző időtávú fejlesztési programok kidolgozásához. 

A hasznosíthatóság másik dimenziója az ágazatközi szakmai kommunikáció támogatása. A 
térségek humán erőforrás helyzetelemzésében más ágazatok szakemberei számára kevéssé ismert az, mit 
tehet a közoktatási rendszer a térségek társadalmi kohéziójának és gazdasági versenyképességének 
erősítése érdekében. E szakemberek számára a disszertáció támogatást nyújthat ahhoz, hogy számba 
tudják venni a közoktatási rendszer potenciáljait a regionális fejlesztéspolitika szempontjából, és 
igényeljék is annak hozzájárulását a térség fejlesztésében. Az oktatást képviselő szakemberek számára e 
támogatás fontossága abban áll, hogy ágazatukról az oktatáspolitikai, pedagógiai és szociológiai 
megközelítéstől eltérő regionális fejlesztéspolitikai megközelítést alkalmazzanak. 

Magyarországon a regionális tervezés és programozás az EU-tagsággal fölerősödik. Fontos tehát, 
hogy a fejlesztésorientált tervezést és a fejlesztési programozást segítő, a monitorozást, a fejlesztési 
programok átláthatóságát támogató eszköz álljon rendelkezésre. A disszertáció elkészítését az ezen 
eszközök körének bővítésében való részvétel szándéka vezette. E szándék nem csak az EU források 
fogadására, hanem a decentralizáció és devolúció révén kiteljesedő autonómiájú térségek divergens 
fejlődését lehetővé tevő térségi gondolkodás támogatására is kiteljed. 

Következtetések 

A térbelileg a gazdaságénál kevésbé tagolt közoktatási rendszer ezredfordulós humánerőforrás-potenciálja 
nem gátja az európai uniós gazdasági és társadalmi felzárkózásnak. Ugyanakkor a gazdaság és társadalom 
tagoltságának foka is kisebb, mint Európa egyes, kevésbé fejlett társadalomszerkezetű országaiban. A 
gazdasági tér globalizációja és az informatikai struktúrák hatása számunkra ugyanúgy egyfajta 
diszkontinuitást jelent, mint másutt, így a korábbi térfejlődési tendenciáknak nincs a jövőre 
determinisztikus hatása. 

® Ha Magyarország a „dekoncentrált regionális fejlődés" forgatókönyve szerint egy-két évtized 
távlatában az európai színtér alsó-közép mezőnyébe kerül, az ország, Illetve egyes térségeinek 
közoktatása aktív szereplője lehet a fejlődésnek. 

A közoktatás működése ugyan számos problémával terhelt; tartalmi korszerűsítése, az élethosszig tartó 
tanulás paradigmájának érvényesítése azonban általános - európai szintű, s az egész közoktatási rendszer, 
s nem az egyes térségek közoktatása előtt álló - kihívás. Egyes kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági 
háttérfeltételek között működő közoktatási rendszerek meglévő potenciáljukat alapozhatják arra, hogy 
eddig is kevésbé térhettek ki e kihívás elől. Azokban a térségekben viszont, ahol a 90-es évek gazdasági 
élénkülése nyomán a nem tudásigényes ágazatok irányába mutató impulzusok érkeztek az oktatási 
szektor, s az iskolahasználók felé, a közoktatási rendszer részéről is a jelenleginél intenzívebb adaptáció 
szükséges. Földrajzi helyzetüknél fogva ugyanis e térségeknek van leginkább módja a tágabb európai 
térbe való gyors bekapcsolódásra; eraieksikHessége befolyásolhatja a periférikusabb régiók lehetőségeit is. 

• A közoktatás térségi humánerőforrás-potenciáljának megfelelő kiaknázásához normatív 
megközelítés helyett diverzifikált, a térségek politikusai és társadalma által egyeztetett célokat 
szolgáló, a regionális fejlesztésben érintett ágazatok közös gondolkodására épített 
fejlesztéspolitikák kialakítására van szükség. 

A térségek endogén fejlődési lehetőségeinek mozgósítását jelentősen erősítheti a decentralizáció 
kiteljesítése és racionalizálása. E folyamatok következtében sokszínű közoktatási rendszerek alakulhatnak 
ki, illetve fejlődhetnek, a közszolgáltatási kereteken belül sajátos célokat is megvalósítva. 

Mindez valószínűleg újabb egyenlőtlenségeket is felszínre hoz. így az EU a korábbitól eltérő 
migrációs folyamatokat is elindíthat, amelyek nyereségei és veszteségei nemcsak az országos, hanem a 
térségi fejlődés ütemétől és minőségétől is függenek majd. Az európai tér szempontjából közelivé váló 
keleti régiókban fokozottan megjelenhetnek az oktatási kibocsátás spillover hatásai. Ez azonban 
várhatóan más szektorok még nagyobb mobilizációjával párhuzamosan megy végbe, másfelől nemcsak 
hátrányokkal, hanem a térbeli csereközegben kölcsönös tanulással, s előnyökkel is járhat; európai 
léptékben erősítve versenyképességünket. 
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A szerző publikációi a disszertáció témaköréhez kapcsolódóan 

Könyv 
Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. (Társszerző Lannert J. 
és Surányi B.) 
Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest, 1998 (alkotó szerkesztés). 
Oktatásmenedzsment. Válogatás a nemzetközi szakirodalomból (Válogatás, szerkesztés és fordítás) 
Okker, Budapest, 1998. 
Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában. Okker, Budapest, 2000. (Alkotó szerkesztés; társszerkesztő 
Halász G.). 
Quality and educational management. Wolters Kluwer - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. (Alkotó 
szerkesztés; társszerkesztő van Wieringen, F. és L. Watson) 

Könyvfejezet, könyvben megjelent tanulmány 
A nagylétszámú korosztályok a középfokú oktatás küszöbén; helyzetkép az általános iskolai vezetés 
szemével. In.: Balázs É.-Lannert J.-Surányi B.: Demográfiai hulláin, iskola, munkanélküliség. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. (Társszerző Surányi Bálint): 39-61. 
A demográfiai „előcsúcs" belépése a középfokú oktatásba - a fogadó intézményhálózat oldaláról. In.: 
Balázs E.-Lannert J.-Surányi B.: Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1992. (Társszerző Surányi B.): 63-79. 
A nagylétszámú korosztályok iskolázása és a rendszerváltás. In.: Balázs É.-Lannert J.-Surányi B.: 
Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. (Társszerző Surányi 
B.): 81-85. 
Megyei oktatásirányítás az önkormányzati választások után. In.: Amnási F.-Halász G.-Nagy M. (szerk.): 
Önkormányzat és közoktatás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992:45-63. 
School management training needs in Hungary. In.: Oldroyd, D.-F. van Wieringen (eds.): European 
issues in educational management. Academisch Boeken Centrum, ABC de Lier, Den Haag, 1994: 69-85. 
Megyei önkormányzatok és a közoktatás. In.: Nagy M. (szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 1996:125-135. 
Önkormányzati elemzés. In. Halász G. (szerk.): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirá-
nyítás. Okker, Budapest, 1997:103-177. 
Iskolavezetés és iskolavezetők Magyarországon. In.: Balázs É. (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években 
Okker, Budapest, 1998:11-62. 
Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? In.: Balázs É. (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, 
Budapest, 1998. (Társszerző: Szabó Ildikó): 63-88. 
Iskolaképek. In.: Balázs É. (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest, 1998:199-235. 
Önfejlesztő iskolák - egy alapítványi kezdeményezésű innováció. In.: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi 
változások a közoktatásban a 90-es években. OKKER, Budapest, 1999: 223-240. 
Institution-level Educational Management in Hungarian Public Education. In.: Bolam, R.-F. van 
Wieringen (eds,): Research on Educational Management in Europe. Waxmann, Münster,' New v o r k 
München, Berlin, 1999:221-246. 
New Heads in Hungary. In.: Bolam, R.-G. Dunning-P. Karstanje (eds.): New Heads in the New Europe 
Waxmann, Münster, New York, München, Berlin, 2000:43-61. 
Managing education quality. In.: Balázs, É.-F. van Wieringen-L. Watson (eds.): Quality and educational 
management. Wolters Kluwer-Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. (Társszerző van Wieringen, F.f. 9-35. 
Magyarország. In.: Balázs É. - Halász G. (szerk.): Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában.-Okker, 
Budapest, 2000. (Társszerzők: Halász G.-Imre A.-Moldován I. - Nagy M.): 17-127. 
Területi tervezés a közoktatásban. In.: Ph.D. Tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Kar Regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Pécs, 2001: 6-25. 
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A közoktatási tervezés rendszere, a területi és helyi tervezés. In.: Palotás Z. (szerk.): Önkormányzat és 
közoktatás 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2001:29-42. 
Európai csatlakozásunk és az oktatás. In.: Az iskola, mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. 
Oktatási Minisztérium, Budapest, 2001: 91-98. 
Hungary. In.: Decentralizing Education in Transition Societies. Case Studies from Central and Eastern 
Europe, (ed. by Ariel Fiszbein). World Bank Institute. Learning Resources Series, Washington D.C., 
2001. (Társszerzők: Halász G.-Imre A.-Moldován J.-Nagy M.): 53-70. 
Expanzió a középiskolában - Egy vizsgálat tapasztalatai. In.: Szakmai Napok 2001. (szerk. Budai Á -
Györi A.-Monostori A.). Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002: 57-69. 
Education Management and Finance in Hungary. Efficiency, Equity and Quality Problems in the 
Transition Period. In.: Davey, K. (ed.): Balancing National and Local Responsibilities. Educational 
Management and Finance in Four Central European Countries. LGI Books. Open Society Institute 
Budapest, Budapest, 2002. (Társszerző Hermann Z.): 35-112. 
Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. In.: Szakmai Napok. (Szerk. Monostori A.). 
Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003: 9-21. 
Vélemények és tények a középiskolai expanzióról. In.: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. 
Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003:11-31. 
National strategy and some elements of practice for the implementation of the Lisbon process in Hungary. 
In.: R. Standaert (ed.): Becoming the best Educational ambitions for Europe. CIDREE/SLO, Brussels, 
2003: 233-249. 

Folyóiratban megjelent tanulmány 
Hiánygazdaság - a fejéről a talpára állítva? Pedagógiai Szemle 1987/3: 247-257. 
A képességfejlesztő program társadalmi és oktatáspolitikai környezete. Pedagógiai Szemle 19903:195-201. 
A nagylétszámú korosztályok iskolázása mint különleges feszítő oktatási probléma. Új Pedagógiai 
Szemle 1991/2: 43-47. (Társszerző Surányi B.) 
Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás. Iskolakultúra 1993/6: 39-47. (Társszerző Surányi B.) 
Iskolavezetők - a menedzsmentképzés új kliensei? EDUCATIO 1994/2: 307-311. 
Az oktatás hatékonysága. Problémák, fogódzók, lehetséges megközelítések intézményi szinten. Iskola-
kultúra 1996/6-7: 3-10. 
Az EU-beli oktatásügy jogi és gyakorlati nézőpontból (Az Európai Bíróság - Franciaország). Európai 
Tükör Műhelytanulmányok. 1998.48. szám (Társszerzők: Bajomi Iván és Ivanics Krisztina). 
Evaluation in Hungarian Education. Kiravarme iadukacii 1998/4, Minszk. 
Területi tervezés a közoktatásban. IskolabMtura, 1999/12: 52-66. 
Az iskolai tudás egyes összetevői - települési különbségek. Iskolakultúra, 2000/8: 34-48. 
Expanzió a középiskolában - Egy vizsgálat tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 2001/9: 36-49. 
Területi tervezés, humán erőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 2002/4: 34-47. 
A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban. Tér és Társadalom 2002/3: 117-132. 
Expanzió középfokon. Szociológiai Szemle 2003/1: 55-78. 
Innovativitás a közoktatásban. Iskolakultúra 2003/1: 37-47. 

Egyéb, a disszertáció témaköréhez kapcsolódó sokszorosított anyag és kézirat 
Az „egységes és kötelező" általános iskola - a feltételek és a finanszírozás tükrében. Kézirat. Pénzügyku-
tató Rt., 1987. (39 o.) 
Képességfejlesztő pedagógiai akciókutatás társadalmi feltételrendszere. Bölcsészdoktori értekezés. ELTE 
Bölcsészettudományi Kar Szociológia tanszék, 1987. (142 o.+Mell.) 
Az új Európa új iskolavezetői. Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban. Okker-OKI 
Konferencia anyagok, 1996. (17 o.) 
Közoktatási intézmények közötti különbségek elemzése faktoranalízissel. Kézirat. Pécsi Tudományegye-
tem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola, 1998. (12 o.) 
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Az oktatás mint a területi marketing lehetséges eleme - lehetőségek és problémák. Kézirat. Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola, 1999. (35 o.) 
Iskolavezetők elképzelései a jövőjükről. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 
Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola, 1999. (15 o.) 
A megyei közoktatás-fejlesztési tervek elemzése. Kutatási zárótanulmány. Kézirat, Országos Közoktatási 
Intézet Kutatási Központ, 1999. (Társszerző Imre A.) (34 o.) 
A középiskolai expanzió helyzete Komárom-Esztergom megyében. Esettanulmány. Kézirat. Országos 
Közoktatási Intézet Kutatási Központ, 2000. (Társszerző Molnár Gy.) (21 o.) 
A középiskolázás sajátosságai a középfokú expanzió folyamatában. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. 
Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, 2000. (77 o.) 
A középfokú oktatásba történő felvételi folyamat területi jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet 
Kutatási Központ, 2001. (30 o.+Mell.) 
Az oktatási kormányzat területfejlesztési tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási 
Központ, 2002. (Társszerző Forgács A.) (18 o.) 
A humánerőforrás-fejlesztés kérdései a közoktatási és a területfejlesztési tervezésben. Kézirat, Országos 
Közoktatási Intézet Kutatási Központ, 2002. (16 o.) 

Az utóbbi három évben tartott konferencia előadások 
.About the Self-Developing Schools". EU ÁRION szeminárium. Pilisborosjenő-Budapest, 2000 március 23. 
,A tanulói teljesítmény- és tudásmérések települési különbségei". Pécsi Tudományegyetem Tanárképző 
Intézete Kutatócsoportjának Konferenciája. MTA-PAB, Pécs, 2000. május 26. 
„Európai csatlakozásunk és az oktatás. Az EU Közösségi Vívmányok és e vívmányok átvétele az 
oktatásban". Az iskola, mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. Országos OM Konferencia, 
Esztergom, 2000. október 12-13. 
„Innováció a közoktatásban - EU nézőpontból". Budapest Főváros Közoktatási Közalapítvány 
konferenciája. Budapest, 2000. október 24. 
,A közoktatási tervezés rendszere; a területi és a helyi tervezés". Önkormányzat és közoktatás 
Konferencia, Szekszárd, 2000 október 26-27. 
,Az iskolai tudás egyes összetevői - települési különbségek". Mandulavirágzás Tudományos Napok. 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2001. április 6. 
,A vezetők felkészítése, vezetőképzés". Vezetésfejlesztés konferencia. 4. szekció. OKKER-OKI, 
Budapest, 2001. május 2. 
„Is Everything determined? Relationships between pupil achievement and personality, regarding some 
social factors". EARLI Conference. 2001. Svájc, 2001. augusztus 28-31. (Szerzőtársak: Kocsis Mihály, 
Reisz Terézia, Vágó Irén). 
„Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz - az oktatás előtt álló kihívások". Heves Megyei 
Pedagógiai Intézet - Oktatási Minisztérium országos szakmai konferenciája. Eger, 2002. március 21-22. 
,A képességfejlesztő programról - szociológus nézőpontból". Az ÉKP és a NYIK program. Jubileumi 
konferencia, Pápa, 2002. május 23-25. 
„Innovation, adapability and openness of Schools and School Leaders - as Key Factors of Territorial 
Public Education for Developing Learning Enivronments". ENIRDEM konferencia, 2002. szeptember 26-

a 28, Kilkenny, Írország. 
„Innovativitás a közoktatásban". II. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, Budapest, 2002. 
október 24-25. 
„Quo vadis school management?" ENIRDEM Konferencia, Riga, Lettország, 2003, szeptember 25-27. 
,A tanulás szervezése és az új kompetenciák". Nyitott iskola, tanuló társadalom, Országos Közektatási 
Intézet országos szakmai konferenciája. Budapest, 2003 október 2-3. 



Függelék 

Kutatások a disszertáció témakörében 

A disszertáció eredményeihez közvetlenül hozzájáruló kvalitatív kutatások: 

„Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban", OKI KK, 2000-2001; témavezető Balázs 
Éva 
„A középiskolázás sajátosságai a középfokú expanzió folyamatában" OKI KK (MTA-OM pályázat), 
1999-2000; témavezető Balázs Éva 
„A megyei közoktatási tervek elemzése", OKI KK, 1997-99; témavezető Balázs Éva és Imre Anna 

Kutatások, amelyek a disszertáció matematikai-statisztikai adatfeldolgozásában is szerepelnek: 

„Intézményi szintű változások", OKI KK, 2001-2003; témavezető Schmidt Andrea és Simon Mária, 
résztémavezető Balázs Éva 
„Igazgatóvizsgálat", OKI KK 1996-97; témavezető Balázs Éva és Szabó Ildikó 

Korábbi kutatások a szerző szakmai közreműködésével, amelyek hozzájárultak a disszertációhoz: 
„Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás", OKI KK (World Bank megbízás), 1997-98; 
témavezető Halász Gábor 

„A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás öt Kelet-Közép-európai országban", 
OKI KK - World Bank EDI; témavezető A. Fiszbein; a magyar team témavezetője Halász Gábor 
„Education Management and Finance in Four Central European Countries", OSI-LGI, témavezető K. Davey 
„Vezetőképzési igények", 1991-92, OKI KK-Amszterdami Egyetem, témavezető Balázs Éva 
„New Heads in the New Europe", 1995-96, ENIRDEM, témavezető R. Bolam; magyar vizsgálat: Balázs É. 
„Baranya megyei tanulói tudásmérés", PTE-TKI Kutatócsoport, 1999-2000; témavezető Kocsis Mihály 

Más kutatások, amelyek adatait a szerző az adatbázisban felhasználta és másodelemezte: 

középiskolai munka néhány mutatója", OKI KK 1999-2000; 2000-2001; témavezető Neuwirth Gábor 
„Tanári pálya és életkörülmények", OKI KK 1996-97; témavezető Nagy Mária 
„Tartalmi változások a közoktatásban", OKI KK 1996-97; témavezető Vágó Irén 

A disszertáció keretében feldolgozott adatbázisok 

TEMPUS nemzetközi programok magyar adatai 1990-96. (www. tpf.iif.hu); saját kigyűjtés és feldolgozás 

LEONARDO nemzetközi programok magyar adatai 1997-2003 (Leonardo Évkönyvek é.n.; 2002.); saját 
kigyűjtés és feldolgozás 
SOROS Alapítvány közoktatási programok adatai (SOROS Alapítvány Évkönyvek 1996-2000, valamint 
www.soros.hu); saját kigyűjtés és feldolgozás 
Középiskolai felvételi Információs Rendszer (KIFIR), 2000. évi adatbázis; saját feldolgozás 
Országos Felsőoktatási Felvételi Információs Rendszer (OFI adatbázis) 2000; Neuwirth Gábor kigyűjtése 
alapján másodfeldolgozás 
Értékközvetítő és képességfejlesztő program innovációjának adatai; Kiss Éva, 2002. alapján 
másodfeldolgozás. 
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