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A disszertáció az 1950-es évektől az ezredfordulóig elemzi a hazai, s ezen belül a Baranya 
megyei közoktatás tágabb társadalmi-gazdasági és politikai környezetét, majd bemutatja a térségi 
közoktatási hálózat napjainkig tartó területi folyamatait. E korszak közoktatási intézményeinek 
változása és a jelenlegi területi alapellátási szerkezet problémája áll a vizsgálat fókuszában.

A rendszerváltozást megelőző évtizedek jellemzője a gazdaság és társadalom központosítása, 
amikor a társadalompolitikai érdekek elsődlegesen a közigazgatás és az oktatáspolitika rendszerén 
keresztül érvényesültek. Mindezek meghatározták a társadalmi alrendszerek, így a közigazgatás, a 
településpolitika, és az oktatásügy fejlesztési irányait is. A gazdasági szervezetek, különösen a 
mezőgazdaság és a közigazgatás centralizációja, valamint a közoktatási hálózat területi 
szerkezetének átalakítása közel egy időben zajlott le. Az iskolakörzetesítéssel egyben megtörtént 
a különböző minőségű alapellátó intézmények térbeli elosztása, amivel évtizedekre 
megpecsételték az aprófalvas térségek sorsát, valamint az ott élő népesség jövőjét A korszakra 
jellemző központi tervezés sajátos gazdasági-, foglalkoztatás-politikai szempontok szerint szabdalta 
szét és osztotta föl új érdekstruktúrákra a vidéket. Az 1968-as gazdasági reformkísérlet kudarca 
után, a közigazgatás modernizációja megakadt. Vita indult ugyan 1969-ben a szocialista típusú 
tanácsi önkormányzat jövőbeli lehetőségeiről, ennek nyomán az 1971-es tanácstörvény deklarálta is 
az önkormányzatiság elvét, azonban változást ez sem hozott a helyi politika és a települési érdekek 
megjelenítésében. Az oktatáspolitika nyitási kísérleteként az 1972-es párthatározat fontos 
kérdésként kezelte az oktatási rendszer szerkezeti átalakítását, viszont nem fektetett súlyt a 
közoktatási intézményhálózat területi kiegyenlítésére. Nem korszerűsítette a hátrányos helyzetű 
települések intézményi működtetését megalapozó jogi környezetet, sem a forrásbiztosítás módját. A 
politikai struktúra megcsontosodása miatt a tanácsi rendszer konzerválódott, ennek következtében a 
kísérletek nem járhattak eredménnyel. Az 1972-es területi közoktatás-szerkezet átalakítása része 
volt az európai viszonylatban is ritka állami területfejlesztési szerepvállalásnak. Az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (OTK) területileg egységes rendszerbe kívánta beilleszteni a 
közszolgáltatások intézményhálózatát. Ennek hatására Baranyában sem sikerült megőrizni a 
pusztulásnak indult falvak oktatási intézményeit. A megkésett, a reálfolyamatokat figyelmen kívül 
hagyó ésszerűtlen korrekciós tervek pedig nem állíthatták meg a közellátás területi 
intézményrendszerének összezsugorodását, miközben a gazdasági gondok és a centralizációs 
folyamatok feltartóztathatatlanul gyűrűztek tovább.

Az 1985-ös oktatási törvény koncepcióváltásának sarkalatos kérdése az oktatás 
szerkezetének és irányításának megújítása volt A meghirdetett reform a tanácsoktól elvonta az 
iskola életébe való beleszólás jogát és a pedagógusok szakmai önállóságára apellálva az 
iskolavezetésre, a tantestületekre, iskolaszékekre bízta a helyi közoktatás fejlesztését. A hazai 
oktatáspolitika progresszív korszakának eredménye az, hogy megszüntette az iskolaügy terén az 
intézményalapítás és fenntartás állami monopóliumát, egyben utat nyitott a plurális intézményi 
tulajdonformák kiépítése, és a tanszabadság felé. A civil társadalom önszerveződésének 
bátorításával, és az egyesülést támogató polgárjogok életrehívásával a helyi társadalmi közösségek 
korszakos lehetőségekhez jutottak. Túlléphettek végre a botladozó, mozgalom-jellegű helyi 
társadalmi, közéleti gyakorlaton. Országszerte gomba módra szaporodtak az alapítványi iskolák 
és a különféle egyesülési formák, társulások. Az oktatás fekete gazdasága mellett virágzásnak indult 
a kis- és középvállalkozásokra alapozódó oktatási piac.

A reformok útján mind a közigazgatásban, mind az oktatáspolitikában megérlelődött a helyi 
önállóságra épülő önkormányzati rendszer, s ezzel a települések sorsukat a kezükbe vehették. Az 
1990-es évek elején lejátszódott politikai elitváltás is igazolta, hogy minderre valós társadalmi 
várakozás és szakmapolitikai igény volt. A települések életét átfogó - közigazgatás és oktatás - két 
fontos alrendszer fejlesztésének összehangolására azonban a reformtörekvések mind máig nem 
fordítottak kellő figyelmet. Az 1990-es önkormányzati törvénnyel a helyi társadalmak biztatást 
kaptak arra is, hogy új intézményeket alapítsanak. Az eltérő pártpolitikai, egyházpolitikai, 
nemzetiségi, intézményi érdekellentétek kereszttüzében kezdetét is vette a települések

I. A kutatás problémaháttere
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önkormányzati elvű, helyi tanügyirányításának kialakítása. A törvénykezést követő esztendőben az 
országban az óvodák, általános iskolák, szakmunkásképzők, gimnáziumok és szakközépiskolák 
92%-a a települési önkormányzatok tulajdona lett. Ez érvényesült Baranya megyében is, ahol 
ekkorra már a települések 52%-ában nem volt iskola, valamint az óvodahálózat is igen hiányos 
volt. Kialakultak a középiskolákat nélkülöző kistérségek, a középfokú oktatási intézmények pedig - 
három nagyközséget kivéve -  a városokra koncentrálódtak. A demográfia! folyamatok és a szűkös 
alapellátási hálózat komoly közellátási és oktatási vákumot eredményezett a lakosság 
legidősebb és legfiatalabb rétegei körében.

Az 1993 óta többször módosított közoktatási törvény biztosította az oktatás szerkezeti 
korszerűsítésének közjogi feltételeit. Pár év múlva a közoktatás tartalmi fejlesztése első 
lépéseként bevezette a NAT-ot, a helyi pedagógiai és tantervi programokat, majd a későbbiekben a 
kerettanterveket és az intézményi minőségbiztosítást. A közoktatást a normatív finanszírozáson 
alapuló forráselosztás elvén korszerűsítették, amit azóta már 39 jogcímen szabályoztak. Elindultak 
azok a nemzetközi összehasonlításon alapuló hazai kutatások is, amelyek nyomán szembe kellett 
néznünk azzal a ténnyel, hogy a tanulók iskolában szerzett tudás-teljesítménye folyamatosan 
romlik.

A kilencvenes évek második felében az oktatási intézmények már nehezen birkóztak meg a 
decentralizációs kihívásokkal. Azonban a helyi társadalom igényeire épülő oktatásszerkezet 
kiépítéséhez hiányoztak a biztonságos működtetés és fejlesztés kiszámítható erőforrásai. A 
jogszabályi és pénzügyi biztosítékok hiányában megrekedtek azok az intézményi újítások, és a 
megkezdett fejlesztések is, amelyek a mind foghíjasabb és egyenlőtlenül fejlődő intézményhálózat 
gondjait megoldhatták volna. A hazai közigazgatás modernizálásának megtorpanásával együtt a 
tanügy-igazgatás térségi átalakítása is megállt. Az 1990-es évek elejétől leépült az oktatás eddigi 
területi irányítási rendszere, minek következtében elmaradt az oktatásügy igazgatásának átfogó 
korszerűsítése. Nem alakult ki a helyi települési szinteket érintő tervezés és programfejlesztés, 
amely előfeltétele a támogatási alapok kedvező fogadásának és hatékony felhasználásának. Még 
várat magára a területi szemléletű, helyi közoktatás-politikára alapozó területi közoktatás
fejlesztés koncepciójának kidolgozása is.

Mindmáig több kérdés is megválaszolatlan: megérintették-e egyáltalán a reformok Baranya 
megye közoktatási szerkezetét? Megfékezhető-e a kistelepülések közintézményeinek pusztulása? 
Milyen irányba mutatnak a közoktatási intézménytípusok területi hálózatának változásai? A 
szakmai és térségi társulások sokasodó modelljei, valamint a területi tanügy - igazgatás, a térségi 
közoktatás.- tervezés kellő szakmai előkészítettséget és innovációs erőt biztosit-e ahhoz, hogy 
országos és térségi szinten kiegyensúlyozott és hatékony közoktatási hálózat működjék? Miként 
befolyásolják mindezek a tényezők a közoktatási alapellátás minőségét és az iskolák teljesítményét? 
E kérdések aktualitását többek között az adja, hogy az intézményfenntartó önkormányzatok 
társulási kedvének élénkülése, valamint az új típusú, többcélú kistérségi társulások megalakulása 
következtében előrejelezhetően gyorsulás a közoktatási koncentrációja.

A disszertáció a fenti problémaháttérbe ágyazva vizsgálja Baranya megye közoktatási 
rendszerének változásait.

2. A kutatás tárgya, célja, hipotézisei és felépítése

2.1. A dolgozat tárgya:
- A Baranya megyei területi közoktatás-politikában és intézményhálózatban 1988-tól napjainkig 
bekövetkezett változások többszempontú vizsgálata
- A közoktatási alapellátás településközi működési formái
- A tanügy-igazgatás korszerűsítését megalapozó hazai és nemzetközi területi folyamatok elemzése
- A térségi alapfokú közoktatás teljesítménye és e témakörök kutatásához kötődő területi 
módszerek bemutatása.
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2.2. A kutatás célkitűzései

A kutatás három célt tűzött ki maga elé: Egyrészt az országos és a területi folyamatokba 
ágyazva leíró vizsgálat keretében elemzi a baranyai térség közoktatási alapellátásának 
szerkezetét és az intézményhálózatot befolyásoló történeti, társadalmi, közigazgatási- és 
oktatáspolitikai változásokat. Feltárja a közoktatás területi alapellátásában a rendszerváltást 
megelőző, és az azt követő makro és szerkezetpolitikai hatásokat, valamint a korábban és jelenleg is 
meglévő területi egyenlőtlenségek okait. Ennek eredményeképpen bemutatja a jelenlegi közoktatási 
intézményhálózat főbb területi vonásait, valamint azokat az oktatáspolitikai és szocioökológiai 
tényezőket, amelyek az alapellátási intézményhálózat változásában közrejátszottak. Másrészt a 
kutatás célja továbbá az, hogy definiálja az egyes alapellátási funkciók, intézménytípusok és 
településközi működési formák területi megjelenését, valamint prognosztizálja azok várható 
változásait. Harmadrészt az előzőekre és nemzetközi összehasonlító elemzésre támaszkodva olyan 
területi tanügy-igazgatási modellt ír le, amely a területi közoktatási rendszer kiegyenlítettebb és 
hatékonyabb hálózatához vezethet. Ezzel összefüggésben a disszertációnak az is a célja, hogy 
vizsgálja a térségi alapfokú iskolarendszer teljesítményének társadalmi és területi összetevőit, 
ezzel módszertani szempontból új eljárásokat és mérési módszereket fejleszt ki és ezek 
bevezetéséhez javaslatokat is nyújt.

A disszertációmban a közpolitikában általánosan hasznosítható következtetések rögzítésére 
törekszem. Ugyanakkor feladatomnak tekintem az intézményfenntartó önkormányzati társulások, 
valamint a többcélú kistérségi társulások számára olyan megoldások kidolgozását is, amelyek a 
mindennapi közoktatási alapellátás megszervezésében, az intézményvizsgálatban, a
helyzetelemzésben, valamint a tervezés tanügy-igazgatási feladatainak ellátásában
alkalmazhatóak.

2.3. A kutatás hipotézisei

A kutatás hipotéziseinek megfogalmazásához részben az elmúlt évtizedek társadalom- és 
oktatáspolitikai döntéseinek történeti feltárása, valamint a térségi közoktatási hálózat előzetes 
elemzése vezetett el. A közoktatási alapellátás intézményhálózatában meglévő korábbi szerkezeti és 
forráshiányok, a tőkefajták térbeli elhelyezkedése, a működési eszközök, valamint a differenciálódó 
forrásszabályozás és elosztás a hagyományosan létező térségi egyenetlenségeken túl új típusú 
egyenlőtlenségek kialakulásához vezettek. Mindezek meghatározzák a jelenlegi népesség és az 
elkövetkező generációk társadalmi-gazdasági mobilitását, tudáshoz jutási esélyeit. Feltevésem 
szerint a demográfiai és szociökológiai változások miatt a továbbiakban is gyorsulni fog az egyes 
intézménytípusok alapellátási hálózatának koncentrációja, amelyet a településközi 
együttműködési intézményfonnák terjedése kísér. Egyre nagyobb szerepet kapnak a közoktatás 
területi ellátásában a társulások, valamint felerősödik a városok közoktatási térségszervező 
ereje. Mindez a közoktatási intézményrendszer további erózióját és a leszakadó térségek növekedő 
hátrányait vetítik előre, amennyiben nem sikerül koordinálni és integrálni a települések többi 
ágazati közfeladatait és erőforrásait. Feltevésem szerint a növekedő társadalmi, gazdasági és 
szociális különbségekhez nehézkesen alkalmazkodó térségi iskolaszerkezet anomáliái 
tükröződnek a csökkenő tanulói iskolai teljesítményekben is. A térségi közoktatás megújítása a 
területi tanügyigazgatás korszerűsítése nélkül sem az intézményhálózat szerkezetében, sem 
annak teljesítményében nem hozhat tartós javulást. A hipotézisek megfogalmazásakor további 
kérdések merültek fel: Miként differenciálódik a közoktatási térség egyes (megyei, kistérségi, 
települési) szintjén az intézményhálózat belső szerkezete? Megfékezhető-e a rurális térségek 
népességének és intézményeinek kiüresedése? Milyen területi közoktatás-irányítási rendszer lenne 
képes a hatékonyabb térségi intézményfejlesztésre? Milyen hasznosítható módszereket adhatnak a 
hazai és a nemzetközi tapasztalatok a hátrányos helyzetű térségek közoktatási alapellátásának 
megszervezésében?
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2.4. A dolgozat felépítése

Az első fejezet Baranya területi közoktatás-politikájának és intézményhálózatának 
alakulását, valamint az 1990-es évek fordulójára kialakult megyei helyzetképet mutatja be. A 
szakirodalmi összegzés segített a téma interdiszciplináris: neveléstörténeti, társadalom-földrajzi és 
politológiai megközelítésében. A disszertáció áttekinti a térség oktatáspolitikájának történetét 
1945-től a kilencvenes évek elejéig, valamint elemezi a korszakokban a középszintű tanügy
igazgatás és a területi oktatáspolitika intézményrendszerének alakulását. A közoktatási 
ellátórendszer változásai mellett számbaveszi az iskolai körzetesítés négy korszakát (1945-1949, 
1950-1959, 1960-1969 és 1970-1985). Ennek kapcsán megvizsgálja a területi közoktatás-politika 
irányítási rendszerét, a döntéshozó szervezetek hatáskörét és működését, valamint azt is, hogy 
mindezek miként hatottak az oktatás alapellátására. Milyen politikai és ágazati folyamatok vezettek 
a megyében a közoktatási hálózat területi egyenlőtlenségeinek tartós rögzüléséhez? A disszertáció 
kiemelt módon foglalkozik a megye közoktatási hálózatának területi sajátosságainak 
elemzésével. Hipotézisem szerint -  amely megegyezik számos szerzőnek a magyar helyzetről 
vallott véleményével -  Baranyában a rendszerváltás óta nem csökkentek a területi alapellátás 
egyenlőtlenségei, melyek orvoslására hiányos szervezeti és irányítási kompetenciák, elégtelen 
eszközök és források állnak csak az önkormányzatok rendelkezésére. Ezt bizonyítják az óvoda, az 
alapfokú oktatás és a középfokú képzés intézménytípusainak 1988-2002 közötti időszakában 
bekövetkezett intézményszerkezeti változásai, amit a szociológiai, demográfiai, területi, 
közgazdasági szempontok alapján feltárt közoktatási alapellátás baranyai helyzetelemzése is 
alátámaszt. Hozzájárul ehhez a képhez az a látlelet és előrejelzés is, amely az egyes 
településtípusok, kistérségek, városkörnyéki és aprófalvas térségek közoktatási 
intézményekkel kapcsolatos alapellátási igényeiről szól. Hangsúlyosan tárgyalja azokat a 
kérdéseket, amelyek Baranyában specifikusak: a kilencvenes évek első felében elindult térségi 
alapellátási fejlesztések sorsát, valamint a depressziós területek terjedésével és a szaporodó 
kisiskolák közellátásával kapcsolatos problémákat.

A disszertáció problémafelvetésében jelentős szerepet tulajdonít a területi intézményrendszer 
szerkezetét alakító országos oktatáspolitikai döntéseknek, az önkormányzati és a társulási 
törvénynek. Ezért került sor az önkormányzatok feladatellátásának elteijedtebb szervezeti 
megoldásainak - ezen belül: a társulások, a tulajdonviszonyok és a közoktatási funkciók 
összetétele térségi alakulásának - elemzésére. Mindezt az 1990 és 2002 évek településközi 
együttműködési formáit rögzítő teljeskörű reprezentativitást biztosító társulási adatbank alapján 
végeztem el. Az állomány lehetőséget ad a közoktatási hálózat és alapellátás szerkezetének 
longitudinális vizsgálatára, valamint a térségi monitoring megalapozására. Az egyesülési 
kényszer és a társulási kedv megnövekedésével a helyi testületeknek már korábban is segítségre lett 
volna szükségük, mert még mindig hiányoznak az egyes alapellátási területeken a szakmai 
módszertani és innovációs központok. A területi igazgatási szintek súlytalansága miatt nem áll 
rendelkezésre kellő információ és eszköz a reálfolyamatok kezelésére, ezért sem lehetnek 
hatékonyak az eddig elindított decentralizált fejlesztések és területi eszközök a közoktatási 
hálózat átformálásában. A kutatás keretében további előfeltevésekre és kérdésekre kerestem 
választ. Milyen térszervező erők és eszközök befolyásolják a településszintű és kistérségi 
alapellátás társulási formáit?

A feldolgozott dokumentumok és folyamatok-elemzéséből úgy ítéltem meg, hogy a 
kilencvenes évek második felében megakadt a területi közigazgatás és tanügy-igazgatás 
megújításának folyamata, így a fenntartókat készületlenül érte a társulások, és újabban már a 
többcélú kistérségi társulások megszervezése. Hiányosnak bizonyult a települési, térségi szinten 
alapuló közoktatás-irányítás, tervezés- fejlesztés intézményrendszere is, és nem épült ki a területi 
szintű információs hálózat sem. Nem terjedtek el azok a komplex elemzési és tervezési módszerek 
sem, amelyekre a helyi társadalmak igényeire épülő oktatásszerkezet kiépítése során bízvást 
támaszkodhatnának a fenntartók és társulásai. Mindezek kitüntetetten jellemzőek Baranyára. E
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„látlelet” alapján felvetődik a kérdés, hogy segíthet-e a folyamatok más fejlődési pályára történő 
átirányításában a közoktatás-irányítás feladatainak és szintjeinek újragondolása?

Az elmúlt időszakban Baranyában is megsokszorozódtak az iskolai csoportösszevonások, 
iskolabezárások. Ezek nem függetlenek a térségek, s így Baranya demográfiai jellemzőitől, a 
sokasodó településközi együttműködési formáktól, valamint a hiányos területi tanügy-igazgatástól 
sem. Az oktatási piac újrafelosztása közepette azonban nem elhanyagolható kérdés, hogy melyik a 
jobb, a hatékonyabb intézmény. Mire képes a megye közoktatási hálózata? Erre a kérdésre ad 
választ a disszertáció utolsó fejezete, amelyben a baranyai alapfokú oktatási intézmények körében 
végzett teljesítmény-kutatás következtetéseit összegzem. Az oktatási rendszer hatékonyságában 
megnyilvánuló területi különbségeket az 1970-es évektől számos kutatás eredménye 
számszerűsítette. Az iskolák hatékonyságáról szóló méréseket és a tanulók romló teljesítményét 
eddig főként a pedagógiai, a kognitív-, a személyiségpszichológiai és a szociológiai mérések 
támasztották alá. Keveset tudunk azonban azokról a települési és mikro-társadalmi összetevőkről, 
amelyek jelentősen befolyásolják az iskola hatékonyságát, és ebből következően a tanulók 
előrejutási esélyeit. A kutatási hipotézis szerint az iskolai tudás komponensei között az egyéni 
adottságokon túl meghatározóak a családból hozott habituális értékek és szociokulturális háttér, 
értve ez alatt a települési környezet hatásait is. Az a feltevésem, hogy az eltérő települési 
környezeti feltételek egyenetlenségei a közoktatás területi struktúrájába is begyűrűztek. 
Mindezek maguk után vonták az oktatási intézmények fejlettségének polarizáltságát, amely 
mára az eltérő iskolai hatékonyságban és az egyenetlen teljesítményekben is tükröződik. Ezért 
adódott kutatásom számára annak a kérdésnek a tárgyalása, hogy milyen tudományközi 
megközelítések és új módszerek segíthetnek a humánerőforrás-fejlesztés területi hálózatának 
korszerűsítésében. Kutatásomhoz jelentős hozadékot jelentett, hogy részt vehettem a PTE 
Tanárképző Intézetének 1999-ben, a megyei tanulói körében végzett iskolai tudásmérésben, ahol 
számos teszt alkalmazásával, reprezentatív megyei mintán mértük a tanulók iskolai teljesítményét. 
A kutatás keretében az intézményi hatékonyság elemzése során a térségi közoktatási rendszer 
leggyengébb pontjain, az iskolákban és a gyermekek családjában is vizsgálatokat végeztem. A 
kutatásom során új mérőeszközökkel és területi adatbankkal megteremtettem annak lehetőségét, 
hogy a térségek, iskolatípusok, iskolák és tanulócsoportok teljesítményét többváltozós, 
összehasonlító elemzésnek vethessem alá.

A kutatást a dolgozat öt fejezete tartalmazza:
- A Baranya megyei közoktatás-politika történetének áttekintése
- A közoktatási intézményhálózat területi sajátosságai
- A közoktatási hálózat szerkezetét és az intézményi működést befolyásoló társulási formák
- A közoktatás területi irányítása és tervezése
- Az iskolai teljesítmények területi összefüggései.

3. A kutatás forrásai és módszerei

A hazai területi közoktatás-tervezés nem nélkülözhet olyan mérőeszközöket és metodikai 
megoldásokat, amelyek -  például a települési vagy térségi intézmények működtetésének 
alternatíváit keresve -  figyelembe tudják venni az iskolák pedagógiai teljesítményét és 
hatékonyságát is. A kutatás arra törekszik, hogy hozzájáruljon az intézményrendszer területi 
teljesítményének mérésére alkalmazható új eszközök, területi indexek, módszertani megoldások 
kifejlesztéséhez és kipróbálásához. Ennek fontos részét jelenti a megfelelő adatállományok 
létrehozása. Több egymással kompatibilis adatfájlból hoztam létre a megyei közoktatási 
adatbázist. Az adatbázisban szerepelnek a megyei KSH népszámlálási, demográfiai és területi 
statisztikai adatai is 1988-tól 2002-ig A jelenlegi dolgozatomban az alábbi kutatási forrásokat 
használtam fel.
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- Családok szociokulturális háttere: 1999-ben az intézményhasználati szokása, attitűdjei: 
reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálatom (1168 megyében élő tanuló családja, 726 
változó),

- Településsoros társulási adatbank: 1992-től 2003-ig, a közoktatási intézmények 
működtetési formái és azok változásai; a megye településeinek alapellátási rendszere; az 
intézményműködtetés szervezeti és jogi keretei; a 2004. szeptember 1-ig megalakult többcélú 
kistérségi társulások közoktatási feladat-ellátási tervei;

- Közoktatási intézmények adatbázisa 1999-ben: kistérségi adatokat is tartalmaz 
reprezentatív mintájú kutatásom, (56 Baranya megyei iskolaigazgatóval felvett kérdőív, 480 primer, 
számos származtatott mutató),

- Az aprófalvas térségek településeinek közoktatási intézményi alapellátása az MTA 
Dunántúli Tudományos Intézet 1984-es kutatás újrarögzített adatállománya,

- 26 fő önkormányzati vezetővel készített saját mélyinterjún alapuló vizsgálat az 
közoktatási intézmények alapellátásáról, a társulásokról, a térségi tanügy-igazgatásról (hanganyag, 
egy részük elektronikusan is rögzítve),

- Levéltári kutatómunkával feltárt korábbi dokumentumok adatai;
- Aktuális közoktatási dokumentumok személyes másod- és tartalomelemzése.
Az adatokat Excel és SPSS adatbáziskezelő rendszerben rögzítettem; a klasszikus 

matematikai statisztikai módszerek mellett többváltozós elemzést, illetve kontingencia 
táblázatokat és grafikonokat alkalmaztam.

4. A kutatás fő eredményei
4.1. Területi közoktatás-politika

A Baranya megyei területi közoktatás-politika történeti megközelítésű policy-elemzése 
kimutatta, hogy az eltelt ötven év centrumból vezérelt településpolitikai, gazdaságpolitikai és 
oktatáspolitikai folyamatai Baranyában egyenetlen fejlettségű közoktatási térszerkezetet 
eredményeztek. A ma tapasztalható gondok hátterében jelentős mértékben az elmúlt évtizedek 
áthúzódó vagy konzerváló hatása áll. A területi közoktatási hálózat változásának egyik meghatározó 
folyamata 1971-ben indult el. Az állam területfejlesztési szándékát az OTK hangolta össze, a 
koncepció fejezetei a „területbeosztás perspektíváit egészen az ezredfordulóig" vetítette előre. A 
rendszerváltásig megszülető számos tervvariáns az aprófalvas településeket és a helyi társadalmakat 
feladat nélküli szerepkörre Ítélte. A közoktatási intézményeket és a pénzügyi forrásokat 
átcsoportosították az alsó- és középfokú közigazgatási központokba. A területi változások addig 
még nem tapasztalt nagyságrendű migrációt okoztak. A városi lakótelepek intézményei 
zsúfoltakká váltak. Az elöregedő és elnéptelenedő kisebb településeken az érdekérvényesítésre 
képtelen lakosság közszolgáltatási intézményhálózata pusztulásnak indult. A korabeli területi 
statisztikák a vidéki népesség számának nagyarányú csökkenéséről tanúskodtak. Átalakult a vidéki 
térség gazdasági és társadalmi összetétele is. 1968 és 1971 között szűnt meg a megye legtöbb 
iskolája, az óvodahálózat fejlesztése pedig elmaradt. A kedvező népgazdasági időszakban az 
1970-es évek második felére megépülhettek az ipari és mezőgazdasági központokban, a robosztus 
iskolaközpontok és a szovjet-típusú művelődési házak. Az 1980-as években megkísérelték az 
iskolahálózat rehabilitálását, azonban az évtized végére - különösen a depressziós térségekben - ez a 
folyamat megállt. Az oktatási intézményhálózat alakulásában a körzetesítés-visszakörzetesítés 
hullámai, majd a decentralizációs folyamat megtorpanása felemás modernizációt, 
következésképpen szervetlen fejlődést eredményeztek. Ennek következménye volt az is, hogy a 
gazdaságilag elmaradottabb határmenti baranyai térségekben a fejlesztési források egyenlőtlen 
elosztása, valamint az egyes térségek növekedésének visszafogása hiányos közoktatási alapellátást 
eredményezett.

A közigazgatási rendszerbe ágyazott oktatási szféra megújításának kísérlete sem 
járhatott eredménnyel, mivel az újítási szándék nem szőtte át a rendszer egészét. Az akkor 
még felülről irányított változtatások csupán az egyes alrendszerekben kaptak szabad utat. A
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korabeli irányítás nem volt képes magát a rendszert is gyökeresen átformáló újítások kitermelésére. 
A monolitikus politika az intézményhálózat fenntartóit és használóit kizárta a döntési kompetenciák 
gyakorlásából. A mintegy 190 ezer főnyi hazai pedagógustársadalmat felkészületlenül érték a 
nyolcvanas évek közepétől elindult reformfolyamatok. Hasonló attitűddel viszonyultak a fenntartók 
és iskolavezetők az új helyzethez, mint korábban a központi utasítások végrehajtásához. A 
társadalmi, gazdasági, intézményi környezet változatlanul merev rendszerében az intézményi 
önállóságra építő decentralizációs törekvések nem találtak széles helyi támogatottságara. A 
rendszerváltóst követő években a magát hagyományosan rosszul érdekérvényesítő ágazati vezetés 
sem a törvényalkotásban, sem a helyi és regionális szabályozás döntéshozó szintjein nem képviselte 
kellő erővel az oktatási rendszer területi politikájának ügyét.

Legalább akkora súlya van a problémák között az önigazgatásra, önismeretre épülő 
önfejlesztő modellek hiányának, amelyek kifejlődését a monolitikus rendszer nem tette lehetővé, 
mint az állandósult anyagi források hiányának. Hiányzott, pontosabban nem jöhetett létre olyan, 
helyi társadalmi legitimitással bíró újító közeg, amely a makro- és helyi oktatáspolitikai érdekeket 
konstruktívan egyesíüiette volna. A térségi közoktatási hálózat alapellátási rendszerében 
intézményesült az a történelmi hagyaték, amely ma is korlátozza az intézményhasználókat és 
fenntartókat az oktatási javak akadálymentes elérésében.

Az ágazat felismerte ugyan a hetvenes-nyolcvanas években a területi közoktatás-szerkezet 
aránytalanságaiból fakadó gondokat, azonban a területi alapellátási hálózat máig konzerválta a 
megoldatlan problémákat. Adataim szerint a rurális térségekben az elaprózott intézményszerkezet 
iskoláit egyik korszakban sem lehetett hatékonyan, illetve gazdaságosan működtetni. E helyzetet 
sem a korábbi, sem a jelenlegi fejlesztési koncepciók nem tolerálják. A komplex térségi fejlesztések 
helyett a folyamatos szűkítés, felszabdalás vonult végig a területi közoktatás-fejlesztés 
döntésein. Amely szerkezeti hierarchizáltságot és a hatékonyságukban polarizáltságot 
eredményezett a megye közoktatási alapellátását biztosító intézményhálózatban. Mindez 
kitűnik megye jelenlegi felnőtt lakossága kedvezőtlen iskolázottságából, amely azt is mutatja, hogy 
az alapellátási intézmények és az iskolázás hatékonysága a megyében hagyományosan 
egyenlőtlenül alakult. A kisebb településeken iskolázásra váró generációk egy része régóta kimarad 
az óvodai ellátásból, amely a korai hátrányok kialakulásához és a deficitek további halmozódásához 
vezet.

4.2. Az alapellátás területi koncentrációja

A ma érzékelhető települési és intézményi alapellátási koncentrálódás, illetve a középfokon 
tapasztalható expanzió sem tekinthető szerves folyamatoknak. Az alapellátás koncentrációjának 
következménye az intézményhiányos kistérségek és az intézmény nélküli települések 
kialakulása. Sajátosan a városok vonzáskörzetében, valamint az aprófalvas térségekben figyelhető 
meg az intézményi háló tartós egyenetlensége. Négy megyei kistérség közoktatási alapellátását 
különösen visszavetették a korábbi években és még ma is zajló intézményi összevonások és 
bezárások. A közoktatási ellátás korábban és ma is foghíjas a sásdi, a sellyei, a szigetvári és a 
siklósi kistérségekben. Az intézményeket nélkülöző kistérségek csak részben fedik le az 1.000 főnél 
kisebb lélekszámú településeket és egyre több iskolát zárnak be az ennél nagyobb községekben is.

A szuburbanizáció is a területi és intézményi koncentráció gyorsításához vezetett. A 
pécsi kistérségben ma már intenzív s a komlói kistérségre is fokozatosan kiterjedő 
szuburbanizációnak lehetünk tanúi. A pécsi kistérségben is ritkul a közoktatási hálózat, s az egykori 
bányászváros vonzáskörzete is fokozatosan átstrukturálódik a pécsi körzetbe.

Az iskolák önkormányzati tulajdonba kerülésével párhuzamosan ment végbe az oktatási 
infrastruktúra átszerveződése, ami úgyszintén a szervezeti és az alapellátási funkciók 
koncentrálódását élénkítette. A működéshez szükséges tőke megléte illetve hiánya megosztotta a 
fenntartókat. A források és a tulajdonok térbeli koncentrálódása felerősítette az iskolahálózat és a 
képzés feltételeinek területi szegmentálódását. Az évtizedes folyamat nem állt meg: a kulturális és 
gazdasági tőkével nem rendelkező rétegek egyre inkább kiszorulnak az ellátás peremére, vagy a
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közoktatási szolgáltatások eléréséért nagyobb áldozatot kell vállalniuk a távolabbi utazással, 
különórák megfizetésével. Az oktatás második-, vagy fekete piacán kell beszerezniük a művelődési 
javakat azoknak, akik kiszorulnak az ellátórendszerből, illetve életük során kitolódik a 
munkaerőpiachoz igazodó, speciális ismeretek megszerzése. Vajon elegendő-e a sok igyekezet és 
tehervállalás ahhoz, hogy a versenypályán maradjanak ezek a fiatalok?

A közoktatási intézményfenntartó társulások létrejöttével az intézményszerkezet 
átstrukturálódásával a kilencvenes évek derekától újabb közoktatási alapellátási koncentráció 
indult meg. A társulások nemcsak a materiális javakban, hanem a humánerőforrás gazdálkodásában 
is komoly tőkeallokációt eredményeztek. A közoktatatási alapellátásra alkalmas intézményhálózat 
csomópontjai a nagyobb és urbanizáltabb településeken alakultak ki. Az önkormányzati 
tulajdonszerkezet tekintetében is a tőkeerősebb települések a működtetés, fejlesztés területein is 
versenyképesebbek. Területi pozíciójuk megerősítése érdekében a felhalmozott vagyoni tőkéjüket 
önerőként is kamatoztathatják a társulási központok a nemzeti és uniós források mozgósítása során. 
A társuláshoz csatlakozók, csupán tagsági viszonnyal rendelkező települések - a sajátrendelkezésű 
vagyon hiánya miatt - elesnek a közoktatási infrastruktúra helyi fejlesztésének további 
lehetőségétől.

Az intézményhálózat összezsugorodása mellett más alapellátási tendenciák is 
megfigyelhetőek. Hosszú évtizedes intézményi szelekció eredményeképpen a nagyobb lélekszámú 
településtípusokban szélesebb választékú és minőségükben is jobb oktatást nyújtó intézmények 
működnek, ezek a jövőben is versenyképesek lesznek. Azonban a kisebb településeken az 
alapellátási szolgáltatások kínálata és minősége jóval szerényebb.

4.3. Az alapellátás integrációja

A területi alapellátási integráció az alapellátási koncentráció kísérőjelenségeként lassan 
terjedt el a térségi folyamatokban. Az európai térszerveződéshez hasonlóan a hatvanas évek 
derekától kezdődően nálunk is erőteljes területi és alapellátási koncentráció zajlott le. Azonban 
Európában jelentős integráció ment végbe az intézményi szintű közellátás megszervezésében. 
Mindezt leképezi a közoktatás mai területi struktúrája és a közoktatás-irányítás rendszerszerű 
működése. Idehaza és a megyében is kimaradt az a fejlődési szakasz, amely az iskolaköteles 
népesség feladatellátása mentén integrálta volna az alapellátást és a további közellátási 
funkciókat. Az intézményi integráció kezdete nálunk tulajdonképpen az alapellátási koncentráció 
hozadékaként a hiányjelenségek szükségmegoldásaként az oktatási funkciók választékának 
bővülését is eredményezte. Egyrészt a közoktatási horizontális funkcióinak (művészeti oktatás, 
nemzetiségi oktatás, integrációs- és speciális nevelési területek intézménytípusainak) terjedésével az 
úgynevezett nagyiskolák kínálata bővült és ezzel az alapellátásuk gazdagodott. Másrészt az oktatási 
alapellátás kiszélesedését hozta a heterogén közoktatási alapellátást biztosító (iskola-óvoda- 
napközi) közoktatási feladatok intézményi összevonása. A közoktatási funkciók ilyen tartalmú 
integrációi egy újabb, minőségében ígéretesebb térségi alapellátás felé mutatnak.

A 1980-as évek második felétől ezért csak lassan indulhatott meg az intézményhálózat 
fejlesztésének harmadikutas formája. A heterogén ágazati funkciók (iskola-óvoda-napközi, 
nemzetiségi-, művészeti képzés stb.) intézménytípusok szervezeti egyesülése a bővítésnek olyan 
módja, amely az ÁMK-intézményekben terjedt el. Az új intézménytípus a közellátási funkciók 
szakmai, ágazati integrációjával járt együtt. Amennyiben az ágazatközi működés kusza jogi és 
finanszírozási feltételei tisztázódnak, akkor az eddigiekhez hasonlóan és várhatóan a jövőben is az 
aprófalvas és hátrányos helyzetű térségek közoktatási alapellátásának legjobb megoldását ígéri ez 
az integrált intézményi modell.

A középiskolák szakmai integrációjának egyik módja a heterogén szakmai tagozatú 
középiskolák vagy gimnáziumok gyarapodásával figyelhetőek meg, amely profilbővülést 
eredményez.
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4.4. Az alapellátás területi inkongruenciája

A területi összpontosító törekvések vezettek a közoktatási intézményhálózat térszerkezeti 
inkongruenciájához. Amelyek az intézmények, valamint az intézményhasználók térbeli 
elhelyezkedésének eltérései és aránytalanságai miatt jöttek létre. A közoktatási alapellátás 
egyenlőtlenségeit jól mutatja, hogy egyes kistérségek esetében az ellátó intézmények egyidőben a 
képző helyekben hiányosak voltak, míg ugyanazon (a pécsi, a komlói és a mohácsi) kistérségek más 
településein túlkínálat mutatkozott.

A demográfiai és szocioökológiai tényezők következtében az aprófalvas térségekben, az 
egyes kistérségekben és a városkörnyékek közoktatási hálózatában további átstrukturálódás 
várható. Az intézményhálózat csökkenésével a jelenleg még kedvező alapellátással rendelkező (a 
komlói és mohácsi) kistérségekben és az (1.000-1.500 fős), fejlettebb településtípusok 
alapellátásának leépülésével is számolni kell. Az aprófalvakban, valamint a Sellye és sásdi 
kistérségben erős szórással nő az újszülöttek száma, amely a rurális térségek eddigi ellátási gondjait 
tovább növeli. Vizsgálataim alapján a tartósan meglévő alapellátási hiányok és az inkongruens 
folyamatok következtében a továbbiakban is a területi egyenlőtlenségek halmozódásával kell 
számolni. Ennek egyik oka demográfiai gyökerű: Az urbánus és rurális térségek között az 
élveszületettek ráták tartósan kialakult aránya a kilencvenes évek fordulója óta felborultak. 
Az 1988-ban a Baranyában született gyermekek 63,1%-a városokban, 36,9%-a a falvakban látta 
meg a világot. Korábban a városokban született csecsemők részaránya meghatározó volt, mára 
azonban a városi és községi környezetben született újszülöttek arányai közelítettek egymáshoz. A 
sok aprótelepülésen élő, falvanként 2-3 kisgyermekek száma ugyan megyei szinten nő, azonban 
térbeli elhelyezkedésük miatt az ellátásuk nehezen szervezhető meg. Mindez tartósítja a 
hagyományosan meglévő közoktatási alapellátás intézményhálózati inkongruenciáját. Valamint 
jelentősen módosítani fogja a megye városi és rurális térszerkezetének alapellátási igényeit.

A kedvezőbb helyzetű települések és kistérségek intézménymegtartó-képessége 
évtizedekre nyúlik vissza. A területi társadalmi és gazdasági deficitek felhahnozódása gátolja az 
ellátóhálózat stabilizálását, mert a gazdaságilag elmaradott, halmozottan hátrányos helyzetű 
települések egyre kisebb eséllyel képesek ellátni az önállóan vállalt intézmények fenntartását.

4. 5. A város, mint alapellátási innovációs központ

A demográfiai folyamatokkal ellentétesen nő a városok alapellátási intézményi 
potenciálja és térségszervező ereje. Mindez nemcsak a középiskolás bejárók, hanem a naponta 
ingázó óvodások és iskolások növekedő létszámából is látható. Vagyis a kistelepüléseken nagyobb 
a népszaporulat, de a városi iskolák fejlődnek erőteljesebben. A városok innovációs központokká 
fejleszthetőek, amelynek az lehet a hozadéka, hogy az elkövetkezendő évtizedben a jelenleg 
egyenlőtlen térségi közoktatási hálózat nemcsak az intézményszerkezetében, hanem annak 
teljesítményében is kiegyenlítettebbé válhatna. A falusi és városokkal rendelkező térségekben is 
gyorsult ütemű közellátási koncentrálódás ment végbe, azonban az urbanizált településeken 
mindez megerősítette az alapellátás integrációját, ami a közoktatás bővülését eredményezte. A 
városok szakmai kistérségi központokká fejlesztési modellje mellett szól az az érv is, hogy jelenleg 
a megye városai rendelkeznek olyan közoktatási és térségfejlesztő humánerőforrással, amelyek 
képesek e fejlesztések koordinálására.

Nehezen prognosztizálható az a jövőbeli területi folyamat, amely a városok eddigi 
térségszervező hatásában már érzékelhető. A városok várhatóan új közoktatási térségszervező 
tényezőként szerepelnek a közeljövőben az alapellátás megszervezésében. A pécsi kistérség és a 
megyeszékhely tradicionálisan meglévő és újabb társulási kapcsolata figyelemreméltó kísérletet 
(gér. Az új térségi szerveződésben Pécs a többcélú társulás központjaként működne. A társulási 
program-tervezet tovább csökkentené az intézményeket a városkörnyéki településeken. A város az 
új térségi együttműködésében a bölcsőde-óvodai rendszer, a kollégiumi megoldások, a 
szerkezetváltó és más speciális (művészeti képzés, sport és tehetséggondozó) pedagógiai feladatok
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megszervezését tervezi. A modellben ott rejlik egy olyan szakmai bázisintézmény kifejlesztésének 
jövője, amelynek mintájára a megye többi kistérsége is elindíthatja horizontális, szakmai 
fejlesztését, amelyhez szükség lenne a megyei szakterületek összehangolására. A megyei 
középszintű tanügy-igazgatás ma még nem rendelkezik kistérségi koordinációs és szakmai 
jogkörrel. Ennek hiányában félő, hogy a bontakozó többcélú kistérségi társulási modell 
tevékenységi köre az oktatási választékbővítésre, a méretgazdaságos, racionális
intézményműködtetésre, a pénzügyi szükségmegoldásokra, valamint a piaci versenyre korlátozódik.

4.6. A települési kulturális infrastruktúra

Kutatásom az 1990-es évektől kezdve újabb negatív kísérő jelenségeket tárt fel a megye 
humánerőforrás-potenciáljának újratermelésében. Leépültek azok az intézménytípusok is, amelyek 
korábban a lakossági alapellátáson túl a közoktatást kiegészítő művelődési funkciókat biztosították. 
Megcsappant a kollégiumok, a könyvtárak, az ifjúsági klubok, a művelődési házak, a mozik száma. 
Az új típusú információhordozó és elosztó rendszerek, mint a Multi-Centerek, tele-posta házak 
megjelenése működtetési gondokkal terhelt. Az intézményi erózió különösen az aprófalvas 
térségek kulturális infrastruktúrájában érezhető. A hiányjelenség mára nehezen pótolható 
tőkeveszteséget eredményezett a megye humánerőforrás-fejlesztésében.

A háttérintézmények gazdasági, közlekedési infrastruktúrájának megléte és fejlettségének 
szintje sajátos módon szelektálja adott térben a népesség szociális, kulturális, gazdasági, fogyasztói 
és intézményhasználói összetételét. A rurális térségekben a potenciális intézményhasználó réteg 
ritkulásával csökkent az a -  keresleti tényezőkkel motiváló lakossági réteg -  amely a közoktatási 
intézményhálózat szerkezetét és tartalmi működésének javítását ösztönözhetné. Az ellátórendszer 
megléte és biztonságos működése mégis elengedhetetlenül fontos azokban a kisebb 
térségekben, ahol a népesség kulturális infrastruktúrával való ellátottsága szegényes.

4.7. A közoktatási intézményszerkezet tendenciái

1945-től napjainkig egyaránt a megyében működő intézmények számának folyamatos 
csökkenése volt megfigyelhető. (Nem volt iskola korábban az 1950-es évek előtt a települések 
14,4%-ában, aztán megszűnt az 1960-a évekig 15,5%, majd az 1970-es években 16,1 %, és a 
nyolcvanas években 5,2 %, valamint az 1990-es években a települések 7,1%-ában zárták be az 
iskolákat.)

Baranya megye teljes közoktatási intézményhálózatában míg 1988-ban 550 közoktatási 
intézmény (óvoda, iskola, középiskola) volt, addig 2002-re az intézmények száma 322-re apadt. 
A megyében a 237 intézmény megszüntetése az alapellátási intézményhálózat 43,1 %-os 
csökkenését eredményezte. A baranyai intézmények összetétele az elmúlt 15 esztendőben 
lényegesen nem változott. Az ezredfordulón, vagyis 2003-ban a közoktatási intézmények 46%-a 
(50%) óvoda, 45%-a (46%) iskola és 9%-a (4%) középiskola volt. (A zárójelben feltüntettem az 
1988 évi intézményszerkezeti adatokat.)

A potenciális intézményhasználó népesség nagyságrendje 4-5 évente ciklikusan módosul. 
Mára eljutottunk az élveszületések demográfiai mélypontjáig. Prognosztizálhatóan nemcsak az 
óvodai, hanem a közoktatás teljes vertikális és horizontális rendszerében végig vonul majd az 
alacsony számú tanulónépesség. Várhatóan 15 éven belül az iskolás tanulók száma egyhannadára 
csökken (-35 ezer - 40 ezer fő), amely a falusi övezetekben enyhébb lefolyást ígér (-15 ezer 
fő).(Összehasonlitásképpen álljon itt, hogy 1990-ben 60.346,2005-ben 43.909 és várhatóan 2015-re 
37.099 tanuló jár majd a baranyai iskolákba a Jelenkutató Intézet 2001. évi adatai alapján.) A 
csökkenő, jó esetben stagnáló népesség a teljes közoktatási intézményhálózat térszerkezetének 
átalakulását eredményezi. A gyermeklétszám óvodai ellátása és iskoláztatása további 
intézményműködtetési problémát halmoz fel, ami a fenntartókat újabb racionalizálásra és az 
intézmények koncentrációjára késztetheti. Ez a helyzetkép az egyes oktatási vertikumokban eltérő 
módon, de szinte mindenütt tapasztalható.
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Baranya ebből a szempontból sajátos feladatokkal rendelkezik, mert a lakóhelyükön ellátatlan 
gyermekek többsége hátrányos helyzetű térségben él és maguk is szociálisan esélytelenek. 
Közöttük sok a cigány kisgyermek, akik körében a szocializációs kockázati tényezők halmozottan 
vannak jelen a törpefalvakban. Ez a réteg a hazai és európai középosztály esélyeihez mérten 
szakadéknyi esélykülönbségekkel startol a társadalmi mobilitást ígérő közoktatási rendszerben, és 
később a munkaerőpiacon.

4.8. Az óvodahálózat területi változása

Az óvodahálózat már korábban is hiányos volt. A települések többségében (56,1 %) már 
korábban sem volt, és ma sincs óvoda, 1988 óta pedig további 14 (4,7 %) községben folytatódott 
a létesítmények bezárása. Baranya településeinek egyharmadában (32,9 %-ban) változatlanul 
működik óvoda és a rendszerváltásig a számuk enyhén nőtt, csupán 19 önkormányzat alapított az 
eltelt másfél évtizedben kisgyermekek ellátására intézményt.

Az intézményrendszer statikus modelljében 1988-tól kezdődően 2002-ig feltérképeztem az 
óvodai telephelyek településtípusonkénti eloszlását, illetve feltártam kronologikusan a térbeli 
kiterjedést befolyásoló változásokat az intézményhálózat dinamikus modelljében. Az 
intézményváltozási index segítségével megkülönböztettem a stabil, a csökkenő, illetve gyarapodó 
óvodai alapellátást nyújtó területi egységeket. Nincs óvodai intézmény egyáltalán a 200 főnél 
kisebb baranyai törpefalvakban. Igen hiányos az aprófalvas térségekben is, holott az 500 főnél 
kisebb falvakban közel 20 %-kal megnőtt az intézményhasználók száma. Csupán a 
településeknek egyharmada rendelkezik stabil intézményi háttérrel. A legbiztonságosabban 
évtizedek óta az 1.000 fő lélekszámú és annál népesebb települések nyújtanak óvodai ellátást. Az 
intézmények megszűnése (14) és létesülése (19) ugyanazokat a -  200-999 fős -  településtípusokat 
érintették, ami arra utal, hogy ma is a kistelepülések az intézményhálózat legérzékenyebb 
alapellátási területei. A törpefalvakban élők között egyre több a nagycsaládos és cigány lakosság, 
ami az óvodáskorú népesség jelenlétének gyarapodását eredményezte. Ez váltotta ki az 
intézményalapítások egy részét, azonban az önkormányzati kezdeményezések a kilencvenes évek 
másik felétől kezdve sorra kudarccal végződtek.

A megye legsűrűbb szövésű óvodai intézményhálózatát Mohács környékén (63,8 %) 
sikerült megőrizni, de a magas ellátottsági szintű kistérségek közé sorolható a pécsváradi kistérség 
is (53,8 %). Stagnált a pedagógiai alapellátást biztosító hálózat a komlói, a szigetvári 
kistérségekben. A siklósi és a pécsi kistérségekben hiányos az intézményhálózat. A legínségesebb 
helyzetben jelenleg is a sásdi és seliyei kistérségek vannak. A kistérségekben az intézmény 
nélküli települések aránya 70,0 % fölötti. A hagyományosan elmaradott Ormánság aprófalvaihan 
szűnt meg a legtöbb önállóan fenntartott óvoda, új óvodát nem létesítettek a másfél évtized alatt. A 
megyei átlaghoz mérten megháromszorozták az intézmények bezárását.

A megyei közoktatási rendszer óvodai hálózatában elindult szerkezeti változások 
várhatóan felgyorsulnak. Ezzel párhuzamosan tovább apad a megye teljes népessége, de 
különösen a városok korösszetételében az óvodáskorú populáció száma. A racionális működtetés 
érdekében további 10-15 városi óvoda bezárása várható. A kedvező felszereltségű és speciális 
programú intézmények megerősíthetik státuszukat az óvodai hálózatban, tovább gyarapítják majd a 
naponta ingázó kisgyermekekkel az óvodásaikat. A falusi térségekben is hasonló nagyságrendű 
intézménybezárással kell számolni, de az új létesítmények vélhetően kiegyenlítik az „óvodai 
intézményhálózati mérleget.” Mindez még közel sem oldja meg a pécsi, seliyei, sásdi, pécsváradi 
falvankénti 3-4 gyermekből álló csoportok ellátását.

4.9. Az alapfokú oktatás intézményhálózat módosulása

A megye nagyobb hányadában a települések iskolaszerkezetében nem volt változás. Ez a 
statikus kép tükröződik a változatlan alapellátási jelzőszámokból is: 1988-ban, valamint 2002-ben 
84 településen működtettek nyolcosztályos iskolát. 19 településen a korábbi években és ma is
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négyosztályos képzés van. A megye stabilabb iskolai magját 103 iskola adja, ami azt jelenti, 
hogy a 301 baranyai település közül megközelítően minden harmadik rendelkezik tartósan 
működő alapfokú oktatási intézménnyel.

Az intézmény nélküli települések (55, 3 %) a megye régi sajátossága. Az iskola hiánya az 
500 főnél alacsonyabb népességszámú településtípusok jellemzője. A megszüntetett 14 alapfokú 
iskola, - amelyek korábban 3 és 4 évfolyammal működtek - ugyanezeket a településtípusokat 
érintették. Az iskolabővítések és megszüntetések számának egyenlege durván kiegyenlítik egymást.

Az iskolaszerkezeti változások korszakai magukon viselik az országos oktatáspolitikai 
döntések, a finanszírozási szabályozók és a településközi működtetési formák módosulásainak 
nyomait. Az első 1988-1993 korszaka egyben a hazai önkormányzatiság aranykorának nevezhető, 
amikor az iskola visszaállítása alapvető igényként jelentkezet különösen az aprófalvas térségekben, 
25%-kal megnőtt a teljes alapellátást biztosító nyolcosztályos iskolák száma a három 
legalacsonyabb lélekszámú településtípusban. (1988. évben 88, 1993. évben 122 iskola működött a 
megyében.) A rendszerváltó kormányzat a helyi képviselőtestületek elképzeléseit kistelepüléseknek 
folyósított céltámogatásokkal és a további forrásokkal támogatta. A hálózatépítés növekedését 
megcélzó önkormányzati törekvések másik iránya az alsó tagozatos iskolák helyett teljes oktatási 
ellátást nyújtó iskolatípusok fejlesztésére irányult. A második korszak 1994-1996. évek már a 
kijózanodás időszakaként aposztrofálhatnak, mert sem anyagiakkal, sem humánerőforrással nem 
tudták követni az önkormányzatok a működtetést. A Bokros-csomag hatására végleg leszámoltak a 
fenntartók azzal az illúzióval, hogy kis létszámú tanulócsoportokkal és gyér számú tanerővel 
dolgozó intézményeiket működtessék. Az 1996-os év meghozta a társulások intézményesítésének új 
törvényi lehetőségeit erre az időpontra már spontán közoktatási megállapodásokkal, 
együttműködési szerződésekkel léptek be a társulásokba a települések. A korszak végére a 8 
osztályos iskolák száma újra 90-re csökkent, ami megegyezik az 1988. évi iskolaszámmal. Az 
alapellátásban magukra maradt önkormányzatok pusztán részleges megoldásokat vállaltak: 
körömszakadtukig ragaszkodtak legalább az óvoda vagy/és az 1-3. osztályos, 1-4. osztályos 
kisiskolákhoz.

A mai szerkezeti jegyeket viselő intézményhálózat az 1997-1999-es évek során alakult ki 
véglegesen, amikor is a kisebb településeken részben a létesítmények átszervezésével, illetve az 
eddig megőrzött 10 kisiskola megszüntetésével az aprófalvas térségekben 12 alapfokú képzést 
nyújtó társulást hoztak létre. Mindez arra utal, hogy az intézményfenntartás terheivel nehezen 
birkózó fenntartók egy része a minimális iskolai alapellátás intézményi működtetéséről is teljesen 
lemondott.

A kistérségi iskolahálózatban az intézmények számának alakulásától függően stagnált, 
bővült, illetve csökkent az alapellátás. Az alapellátás növekedése az elmúlt tizenöt évben a 
legintenzívebben a siklósi, szigetvári és mohácsi kistérségre volt jellemző. A mohácsi és a komlói 
kistérség pedig minden második-harmadik települése még fenntartja a teljes alapképzést nyújtó 
intézményét, ezek a megye a legkiegyensúlyozottabb kistérségi iskolahálózatai. A kistérségek 
között mohácsi kistérség stabilabb intézményszerkezetének az eddigi mérsékelt demográfiai 
ingadozás adja az egyik magyarázatát. Azonban az élveszületettek számának csökkenése miatt a 
kistérség óvodásainak drasztikus apadása ebben a kistérségben is be fog következni.

Az intézményekben hiányos térségek sajátosan az említett aprófalvas települések körében, 
valamint a nagyváros és az urbanizáltabb falvak környezetében figyelhetőek meg. Négy ilyen 
hátrányos helyzetű kistérség alakult ki. Nem volt már 1988-ban, és ma sincs intézmény a sásdi 
kistérség településeinek 66,7 %-ában, a pécsi 61,2 %-ában, valamint a sellyei és siklósi 60,0 %- 
ában. A sásdi, Sellye, pécsváradi kistérségben úgy szüntettek meg négy és nyolcosztályos iskolákat, 
hogy azokat részleges oktatási funkcióval sem pótolták a településeken.

Az alapellátási kapacitás anomáliáit tükrözik a kihasználatlan iskolai férőhelyek. Azokban a 
(komlói, szigetvári, pécsváradi) kistérségekben regisztrálható felesleg, ahol a tanulók száma az 
átlagtól eltérő mértékben csökkent. Csupán a pécsi kistérség népességnövekedése (+588 fő) pótolja 
némileg a megyeszékhely egyre kevesebb iskoláskorú tanulóját (- 7.213 fő). Ezzel a folyamattal 
azért kell számot vetni, mert a város vonzásterülete terjed. Pécsnek a tanulókra irányuló elszívó
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hatása élénkül, ezzel a környező térségek közoktatási intézményhálózatának alakulását erősen 
befolyásolja.

A települések térségi intézményműködtetési képességét és hajlandóságát az anyagi 
helyzetük igen erősen meghatározza. A települések SZJA alapú bevételeinek nagysága és az 
iskola telephelyének megléte között igen szoros a kapcsolat. E vonatkozásban nagy szélsőségek 
csupán a városokkal rendelkező és az urbanizált települések nélküli kistérségek között fedezhelőek 
fel.

A folyamatok tehermentesítése érdekében csoportok bezárásával, összevonásával, magasabb 
normatívát biztosító bölcsődei csoportok, nemzetiségi programokat és számos, finanszírozást 
könnyítő projektek és társulások indításával enyhítenek majd az önkormányzatok a helyzetükön.

A kisiskolák vizsgálata kapcsán olyan 100 főnél kisebb tanulólétszámmal rendelkező oktatási 
intézményről beszélünk, amely 1.000 főnél kisebb településeken többnyire osztatlan, vagy 6-10 
éves gyerekek ellátását végzi. A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan a kisiskolák számának pár 
éven belüli csökkenésével, majd ismételt elterjedésével kell számolni. Több érv szól amellett, hogy 
3-5 éven belül kiküszöbölhetetlen a kisiskolák számának növekedése. Egyrészt a jelenlegi 
iskolával rendelkező települések 25-30%-a a népességcsökkenés miatt nő az intézményi 
koncentráció, ami a térségi oktatási feladatok integrációjával tovább növeli a nagy iskolák és 
a társulások számát. Másrészt egyre több település lép be a kistelepülések körébe, ami a jelenleg 
iskolával rendelkező községekben a kisiskolák arányának növekedését vetíti előre. Prognózisunk 
szerint az iskolaszerkezet egyre nagyobb hányadát teszik majd ki a kisiskolák, amelyeknek jelenlegi 
aránya további 25-30%-kal fog bővülni.

Óvatos becslések alapján azt mondhatjuk, hogy Pécsett és a városokban a következő 2-3 
esztendőben 10-12 iskola összevonással vagy bezárással megszűnik. A urális térségekben az 
iskolabezárások többszörösére, várhatóan további 55-70 megszüntetésére kell számítanunk. Az 
1.000 fő alatti telelepülések körében 42 olyan falut találtunk, ahol tartósan növekszik az 
élveszületett gyerekek száma. Az óvodáskorú és iskoláskorú népesség létszáma alapján a hiányzó 
intézményeket 28 településen új óvodával és iskolával pótolhatnák.

4.10. A megye középiskolai hálózata

A középfokú oktatás 1990-es években megkezdődött expanziója, valamint az 
intézményhálózatának alakulása nem illeszthető a fent leírt koncentrációs folyamatokba. Baranya 
megyében azonban ezen az iskolafokon is jelentős területi egyenlőtlenségek figyelhetőek meg, így a 
térségi közoktatás szempontjából bizonyos mértékig itt is jellemző a koncentrálódás.

A legtöbb középiskola a Dél-Dunántúli régió három megyéje közül Baranya megyében 
működik (41%). Somogybán található a térség iskoláinak harmada (32%), Tolnában csupán 26 
középfokú iskolában oktatnak (27%).

A kistérségi középfokú iskolázás mértéke a középiskolás korosztályhoz képest (14-18 
évesek) az egyes kistérségekben igen különböző. A legelmaradottabb sásdi kistérségen (21,0%) 
kívül a szigetvári (44,3 %) és siklósi (46%) kistérségek is lemaradtak a középiskoláztatásban az 
átlagos megyei középfokú rátától (ami 52%-os a megyében). Ehhez képest teljesebb iskoláztatási 
gyakorlatot regisztrálhatunk a komlói (67,0 %), mohácsi (79,9 %) és pécsváradi (94,0 %) 
kistérségekben. Amennyiben összehasonlítjuk a megye felnőtt lakosságának kistérségi 
iskolázottsági térképét, akkor az egyes kistérségek között ugyanez a rangsor tűnik elő. Mindez arra 
mutat rá, hogy a közoktatási rendszer elmaradott térségeiben a generációk tudástőke-deficitje 
újratermelődik. Átalakult a középiskolák tanulói összetétele. Nőtt a kisebb lélekszámú települések 
fiataljaiból rekrutálódott diáksereg. Látható, azonban az is, hogy a hátrányos helyzetű 
kistérségekből arányaiban kevesebb diák jár középiskolába, és a beiskolázottak többsége 
szakiskolai tanuló.

Baranyában az évtized elején 43 középfokú intézmény volt, 81 középiskolában oktatnak 
melyeknek meghatározó többsége, közel 80%-a Pécsett működött. Ez megfelel a megyeszékhely 
iskolavárosi tradíciójának. A szakmunkásképzéssel foglalkozó iskolatípusok száma csökkent és az
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érettségit adó típusok 38 iskolával gyarapodtak. Az expanzió hatására a kistérségekben stagnál, a 
városokban enyhén bővül. Az új létesítmények a megnövekedett iskoláztatási igényeket 
elégítették ki, de jelentős szerepet vállaltak az ifjúsági munkanélküliség levezetésében, valamint a 
kistérségi munkaerőpiacok kvalifikációs igényeinek kielégítésében. A középiskolai hálózat 
növekedésének egy másik útja a városiasodással köthető össze. A korábban nagyközségi 
településeken, az. egykori járási székhelyeken maradtak meg vagy alakultak ki újra azok az 
infrastrukturális- és humánerőforrások, amelyek a közoktatási alapellátás bővítését megalapozták. A 
megyében nem volt számottevő a szerkezetváltó középiskolák létrejötte, az óvatos szerkezeti 
innováció eredményeképpen 9 új iskolát hoztak létre, amelyből 4 egyházi tulajdonban van.

Adataim rávilágítanak, hogy az 1990-1995 évek közötti iskolaalapítási láz hamar kihunyt a 
középfokú képzés területén is. Az úgynevezett rendszerváltó közoktatási törvény (1993.) ugyan 
megalapozta az oktatási rendszer finanszírozásának jogi kereteit, azonban a további fiskális és a 
pénzügyi megszorítások következtében a normatív támogatás növekedése nem követte az infláció 
mértékét. Ilyen háttérrel arra törekedtek az önkormányzatok, hogy minél gyorsabban kivonuljanak a 
középiskolák működtetéséből. Hasonló okok miatt megállt a szerkezeti innováció és az egyházi és 
civil kezdeményezések sem erősödhettek meg. Ezt tükrözi az 1990-es évek derekától kezdve a 
fenntartói kör változása is.

A közeljövőben a baranyai térségben is a tovább fokozódó középiskoláztatási expanzióval 
kell számolni. Noha csökken a közoktatásban tanulók száma, mégis egyre nagyobb arányban 
várható -  megyei sajátosságként elsősorban a gimnáziumokban és szakiskolákban -  a 
továbbtanulók száma. Az ifjúsági munkanélküliség magas foka is megkívánja, hogy a térség iskolái 
a szakmatanuláson túl, - egyfajta „parkolópálya” gyanánt - egy kedvezőbb gazdasági helyzetben a 
munkaerőpiacon jól érvényesíthető képességekkel vértezze fel a fiatalokat.

Az expanzió hozadéka az is, hogy az elmúlt évtizedben a megyében csupán két középfokú 
intézményt és három kollégiumot zártak be. Idősoros elemzésem alapján a középfokú 
intézményhálózatot a civil szervezetek és az egyházak bővítik majd. A várossá válás felé tartó 
települések előreláthatólag a meglévő alapfokú képzést folytató iskoláikat fejlesztik tovább 
szerkezetváltó, középiskolai végzettséget adó intézményekké. A társulási, kistérségi intézményi 
koncentrációk is ebbe az iskolahálózat-fejlesztési irányba mutatnak. Elengedhetetlen a középfokú 
képzés regionális szintű tervezése és fejlesztése.

A középfokú szakképzés területén a szakképzési jegyzék és az akkreditációs folyamatok 
átalakításával párhuzamosan jelentős profilváltás és új szakképzési irányok megjelenése 
várható. Tekintetbe kell azonban venni, hogy a gazdasági szférának a szakképzésben való nagyobb 
részvétele csak a térségi sajátosságokra reflektáló, a szereplők gazdasági érdekeit is ösztönző adó- 
és foglalkoztatáspolitika mellett képzelhető el.

4.11. A településközi együttműködések és szerkezetmódosító hatásuk

A közoktatatási hálózat leépülése együtt járt az iskolafenntartói társulások és a megbízási 
alapon « k ö d ő  közoktatási szolgáltatások terjedésével. A közoktatási társulások 
fejlődéstörténetét a nemzeti szintű dokumentumok formálták, ezért a megyei társulások története 
lényegesen nem tért el az országos tendenciáktól. Az 1980-as évek közepétől gyorsult az egyesületi 
formában, vagy közös feladatokon együttműködő társulások megalakulása, amelyet alapvetően a 
gazdálkodási megfontolások kényszerítettek ki. A kilencvenes évek közepéig gyenge társulási 
hajlandóság, majd élénkülés jellemezte az önkormányzatokat. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a 
jogi és finanszírozási feltételek későn tisztultak le, illetve azóta is folyamatosan változnak. A 
közoktatási társulások száma diszkréten növekedett 2002-ig, azóta stagnált a társulások száma. A 
főhatóság a társulási és más kiegyenlítő források elosztásával újszerűnek tűnő, de régóta ismert 
területpolitikai eszközökkel irányítja a közoktatási rendszer regionális folyamatait. A 2003. évtől 
már nem változott a kialakult támogatási rendszeren, így a 2000. évi szinten tartott normatívákkal a 
költségvetés lenyomta a társulások működtetésének reálértékét, de az új többcélú kistérségi 
társulások előkészületei is hatással voltak a társulások stagnálására.
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Baranya megye településeinek 70, 6 %-a közoktatási társulási szerződést kötött valamely 
más településekkel. 63 társulási központ (ez a települések 20, 0%-a) és főként a kistelepülések 156 
társulási tagja (ez a települések (50, 5%-a) működik együtt az intézmények fenntartásában. A 
legtöbb önkormányzat (211 iskola, ez a települések 67,6 %-a, és 181 óvoda, ez, pedig az 58%-uk) 
közoktatási feladatait társulásban látja el. Az iskola és óvoda eltérő intézményhálózatát jelzi, hogy 
lényegesen több az önállóan működtetett óvoda (42), mint az iskola (13).

A mohácsi, a pécsi és a szigetvári kistérségben a legteljesebb a társulás, továbbá itt 
terjedtek el azok a funkcionális típusok is, ahol az óvoda és iskola egy szervezetben működik. 
Ebből az is kiolvasható, hogy a jelenleg társulási óvodába járó gyerekek egyharmada várhatóan 
ugyanabban a társult intézményben folytatja majd iskolai tanulmányait is. A többcélú kistérségi 
társulások megjelenése előtt a pécsváradi, siklósi, szentlőrinci, harkányi társulási térségekben a 
társulás visszafogott volt.

A területi közoktatási alrendszerében még csak sejthetően jelentős tulajdoni, feladat és 
további alapellátást összpontosító változásokat hoz a többcélú kistérségi társulások 
bevezetése. Az új társulási forma 2004-ben a sellyei kistérség kivételével mindenütt elterjedt. 
Kérdés az, hogy a társulások működetési szemléletű szabályozói megmaradnak-e a pénzügyi 
problémák megoldása szintjén, vagy eljutnak-e a közoktatási és más közellátási feladatok integrált 
szervezeti és települési szintű megvalósításáig? Az új társulási forma akkor lehet sikeres, ha nem 
csupán a minimális alapellátási igényekhez méretezi a közoktatási alapellátást. Továbbá ha a 
forráselosztásban nem csupán a normatíva-gazdálkodás költségkiszorításon alapuló pénzügyi 
logikája vezérli. Az új településközi együttműködés társulási formája akkor lehet sikeres, ha az 
szakszerűen előkészített és magas színvonalú integrált alapellátást céloz meg. A redisztribúciós 
rendszer forráselosztó költségvetési helyekben és felhasználókban gondolkodik, és e szemléletét 
rákényszeríti az intézményfenntartó önkormányzatokra. Ebben a fiskális környezetben az állam és a 
feladatellátó önkormányzatok nehezen azonosulnak az iskolai alapellátást használó családok és 
gyermekek érdekeivel. Pedig az iskoláztatásra kötelezett népességnek az az előnyös, hogy a 
lakóhelyén, vagy ahhoz legközelebb eső intézményben magas színvonalú iskolai ellátásban 
részesüljön.

A kistérségi és társulási térségi rendszer kiépült ugyan, de a térségi közigazgatás szabályozói 
és finanszírozási rendszere máig sem tisztult le. Éppen ezért nem körvonalazódhatott az a mozgástér 
sem, amely a térségi szintű, intézményhasználó-barát közellátás progresszív irányait kijelölhette 
volna. Evvel együtt a közigazgatási gyakorlatban szórványosan alakulhattak csak ki egyedi 
programok vagy különféle kistérségi együttműködési megoldásokat ígérő modellkísérletek.

A településközi intézményszervezésnek egy másfajta útja, az a kistérségi közoktatási 
innovációs forma, amely a siklósi kistérségben alakult ki. A társulások helyett jelenleg itt az 
együttműködési formák honosodtak meg. Ebben a kistérségben volt a legszolidabb a társulási kedv. 
Az elmúlt másfél évtizedben a megye e kistérségében volt a legnagyobb az intézményi mozgás, 
ugyanis 5 alsó tagozatos tanrendű iskolát bezártak, amelyek helyett 3 nyolcosztályos iskola alakult 
A középfokú képzésben az alapfokú képzés alsó és felső szakaszának korszerűsítését Siklóson 
alapítványi hatosztályos gimnáziummal bővítették.

A társulások további terjedése prognosztizálható a jövőben is. A kistérségi 
együttműködések és más településközi együttműködési módok kiszélesedése változatlanul a megye 
közoktatási hálózatának markáns formálója lesz. Mindez a kistérségek és a településtípusok 
demográfiai és népességmozgalmi folyamatai függvényében háromirányú területi közoktatási 
folyamatot jeleznek előre. Először is, tovább apadt a megye népessége, de különösen a 
városok korösszetételében csökken a közoktatási populáció száma, ami a közoktatási 
településközi együttműködések gyarapodásához és az intézményi koncentrációhoz vezet. 
Másodszor az intézményfenntartó társulások terjedésével az óvodai hálózat intézményei tovább 
ritkulnak a falusias térségekben. Az óvodai társulások száma a közepes és aprófalvakban 2-3 éven 
belül ugrásszerűen megnő -  és az iskolai társulások számához hasonlóan -  ennek aránya 25-30%- 
kal bővül. Azok a falvak, amelyek az elkövetkező esztendőkben az 1-4 osztályos iskoláikat is 
megszüntetik (a 19 működőből várhatóan a felét), várhatóan bezárják a gyermekek hiánya miatt az
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óvodáikat is. Ezzel a társulási működési forma növekedni fog. Harmadsorban az eltelt másfél 
évtizedben az iskoláskorú népesség száma a kistérségek többségében eddig is csökkent vagy 
stagnált. A sásdi, sellyei térségek szenvedték el a legkisebb iskoláskorú népességfogyást. A leendő 
óvodások és iskolások számadatai ma már azt is előrejelzik, hogy ezek a kistérségek minimálisan 
ezzel az intézményszámmal, vagy további iskolahálózati bővítéssel tudják csak ellátni térségi 
feladataikat. Mindkét kistérség hátrányos helyzetű, ami az intézmények számának gyarapításán túl 
speciális pedagógiai és szociális programok elindítását teszik indokolttá.

4.12. A területi tanügy-igazgatás

A területi közoktatás-irányítás és tervezés rendszerváltást megelőző csírái, majd az 1990-től 
megvalósuló nagy léptékű változások mellett a tanügy-igazgatás decentralizációs átalakítása 
megállt. A törvényi háttér hiánya és megkésettsége a szakmailag magukra hagyott 
önkormányzatokat és iskoláikat kiszolgáltatta a költségvetési szemléletű közigazgatási irányításnak. 
A területfejlesztési törvény és nemzeti program ellenére még várat magára a területi szemléletű, 
helyi közoktatás-politikára alapozó átfogó területi koncepció kidolgozása, valamint a tervezés és 
a közoktatási alapellátás fejlesztése. A jogszabályi, pénzügyi biztosítékok hiánya miatt 
megrekedtek azok az intézményi innovációk, modell-fejlesztések is, amelyek az egyre lyukasabb és 
egyenlőtlenül fejlődő intézményhálózat anomáliáira megoldást adhatnának

Az európai - német, az angol, a francia, és a portugál nemzetközi térségi kiegyenlítő 
modellek - és hazai tapasztalatokból is kirajzolódnak a tanügy-igazgatás új területi rendszerének 
körvonalai. Idehaza az önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak megjelenésével a 
közfeladatok átszervezésével várhatóan újabb szervezeti, igazgatási átstrukturálódással kell 
szembenéznünk. Éppen ezért időszerű a tanügy-igazgatás területi célrendszer, a funkciók, valamint 
azok megvalósítására leginkább alkalmas területi szervezeti rendszer átgondolása. A 
közoktatás tanügy-igazgatási rendszere a közigazgatás területi szakigazgatásán belül kiépült 
szevezeti- és intézményrendszer, amely ellátja az oktatás fejlesztésével és irányításával kapcsolatos 
területi oktatáspolitikai feladatokat. A közoktatás területi igazgatásának célja, hogy az oktatásra 
kötelezett népesség számára alapellátást biztosítson. A törvény által megszabott 
tudástartalmak és képességek egyenlő esélyű elsajátításához az állam finanszírozása mellett 
infrastrukturális, eszközjellegű, szakmai és humánerőforrást juttat az ellátásra 
jogosultaknak. A tanügy-igazgatás ilyen módon biztosítja az állami, fenntartói és közösségi 
eszközök hatékony térbeli felhasználásának megszervezését, valamint annak rendszerszerű 
ellenőrzését, tervezését és fejlesztését.

A közoktatás irányításának területeit úgy pontosítottam, hogy abba mindazok az oktatási és 
közellátási feladatok beleértendőek, amelyek az igényjogosult közoktatáskorú népesség lakóhelyén 
és térségében u pedagógiai és oktatási alapellátási igényként megjelennek. A tanügy-irányítási 
tevékenység körét tehát az intézményhasználók szociális, oktatási, mentális alapellátási szükségletei 
szabják meg. A tanügy-igazgatás az állami közoktatási funkciókat az egyes területi szinteken 
megjelenő közoktatási igényekhez adaptálja.

A  területi tanügy-igazgatás feladatainak lényeges elemei, hogy az ország közoktatási 
hálózatában az egyes területi szinteken (régiók, megyék, kistérségek, települések) megszervezi a 
közoktatási intézményfenntartók optimális körét. A közoktatási térségekben kialakítja a képző 
és továbbképző rendszereket, továbbá biztosítja a közoktatás állami feladatainak ellátásához 
szükséges humánerőforrást és annak utánpótlását. E feladata ellátása során kiépíti a 
módszertani, a szakszolgálati és egyéb speciális horizontális oktatási feladatok 
ellátórendszerét. A területi tanügy-igazgatás egyes szintjein készítik el és gondozzák a rendszer- 
és területi szintű közoktatás-fejlesztési terveket. A területi tervek és monitoring információi a 
tanügy-igazgatás szervezeti rendszerén (fenntartó, térség, megye, régió) át jutnak el a közoktatás 
stratégiai döntéshozóihoz. A területi oktatási adatbázisra és monitoringre alapozott rendszerszerű 
ellenőrzés részben az oktatás hatékonyságára, másrészt a felhasznált állami, közösségi és a helyi 
forrásokra irányul. A tanügy-igazgatás speciális feladata magának a területi tanügy-igazgatás
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intézményeinek és forrásainak rendszerszerű fejlesztése. íg y  a  nem zeti és közösség i források 
p ro jek tpá lyáza ti ren d sze re in ek  és te rü le ti p ro jek ta lap ú  fe jle sz té sén ek  k ido lgozása , va lam in t a térségi 
sz in tű  p ro g ram o k  k eze lése.

A területi közoktatás-irányítás szintjei és feladatai

Területi
szint/Irányitás

Országos
R eg io n ális

Megyei Kistérségi Fenntartói

Intézmény
fenntartás 
megszervezé
se,működési 
források 
biztosítása

-Területi
fejlesztési
prioritások
maghatározása,
forrásfejlesztés,
-elosztás
törvényi szintű
rögzítése

-Regionális
tanügy-igazga
tási
módszertani
központok
létesítése
-Középfokú
bázisintézmény
oktatóközpont
kialakítása

-Közoktatási 
intézmény 
típusai, speciális 
intézmények és 
felnőttoktatás 
-Közoktatási és 
speciális oktatás 
bázisintézménye

-Óvodai
alapfokú-,
művészeti,
nemzetiségi
oktatás, és a
kapcsolódó
szakszolgálat
ellátása

Alapfokú-,
óvodai,
művészeti,
nemzetiségi
oktatás,
szakszolgálati
feladatok
megszervezése

Humánerő
forrás 
képzése, 
szakszolgá
lati, módszer
tani
központok
működtetése

-Képesítési
követelmények,
továbbképzési
és minősítési
rendszer
kialakítása

-Középfokú 
szakmai és 
pedagógiai 
területek 
bázisintézmé
nyei, képzési 
központok 
-Kistérségi 
vezetőképzés

-Szakmai és
pedagógiai
bázisintézmény,
képző központ,
-Kistérségi
intézményi
szaktanácsadás
-Szakértők
koordinálása

-Kistérségek
pedagógusellá
tása,
-Helyettesítési 
rendszer 
-Képzés
továbbképzési 
tervek, képzés 
koordinálása

Helyi
intézmények
pedagógiai
humánerőforrás
ellátásának
biztosítása

Területi
ellenőrzés,
monitoring
rendszer

-Oktatási
intézmények
mérésének
egységesítése
-Monitoring
törvényi
szabályozása

-Regionális 
adatbankok 
-Országos és 
területi szintű 
értékelés, 
-Döntés-előké
szítés,
-Területi
kutatások

-Megyei, kistér
ségi intézményi 
teljesítmény és 
hatékonyság
mérés, adatbank 
-Térségi 
elemzés.

-Kistérségi 
közoktatási 
mérések 
adatbankjainak 
kiépítése. 
-Intézménymű
ködés elemzése

-Alapellátási és 
szakmai
feladatonként az 
intézményi 
teljesítmények 
és hatékonyság 
mérése

Közoktatás
tervezés

-Közoktatás-
tervezés
törvényi
garanciái.
-Nemzeti szintű
stratégia.

-Regionális 
középfokú és 
felnőttoktatási 
terv készítése 
-Közoktatás
fejlesztési 
tervek 
módszertani 
egységesítése

-Megyei fenn
tartású intézmé
nyek fejlesztési 
és működtetési 
terveinek elké
szítése 
-Kistérségi 

terv-koordináció

-Kistérségek 
oktatási 
intézményei, 
speciális-,szak- 
szolgálati fej
lesztési- 
működtetési 
terveinek 
elkészítése

-Alapfokú okta
tási intézmé
nyek, óvodák és 
szakszolgálati 
közoktatás-fej
lesztési,-működ
tetési tervek 
elkészítése

Speciális
horizontális
feladatok

-Nemzeti 
programfej
lesztés, 
közösségi 
alapokból 
forrásteremtés, 
projektfej leszté 
s

-Regionális
kiegyenlítő
projektek
kidolgozása és
pályázati
alapok
létrehozása,
működtetése

-Megyei területi 
kiegyenlítő pro
jektek gondo
zása
-Kistérségi, tele
pülési fenn
tartási formák 
fejlesztése

-Kistérségi
területi
kiegyenlítő
programok
fejlesztése
-Helyi-kistérségi
tantervek
koordinálása

Helyi tantervek 
és pedagógiai 
programok 
elkészítése és 
gondozása

Szervezetépí
tés feladatai

-Nemzeti szintű
területi
közoktatás
irányítás
szervezetének
kialakítása.

-Regionális
bázisintézmé
nyek
kialakítása

-Megyei tanügy
igazgatás, 
gazdálkodás 
szervezeti 
feltételének 
kialakítása

-Kistérségi,
települési
intézmény-
fenntartás
-Kistérségi
tanügy-igazga-
tás, gazdálkodás

-Települési és 
településközi 
intézmény
fenntartás 
megszervezése
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Úgy látom, hogy a közoktatás területi egyenlőtlenségeinek kiigazítását jelentős állami 
források és ösztönzők, valamint helyi források bevonásával kellene elindítani. Mindez a regionális 
tanügy-igazgatás struktúrájának kialakításával és korszerűsítésével alapozható meg úgy, hogy az 
egyes területi szinteket az állam szakmai és jogi kompetenciákkal ruházza fel. Kutatásaim azonban 
arra a következtetésre vezettek, hogy a közszolgáltatásoknak ilyen rendszerszerű átalakítására sem 
az országos, sem a térségi közigazgatási intézményrendszer nem készült még fel. Megkéstek azok 
az előkészítő munkálatok is, amelyek az uniós alapok fogadásával biztosíthatnák a térség új 
közoktatási intézményrendszerének kiépítését, valamint a megye humánerőforrás-fejlesztési 
hálózatának korszerűsítését szolgáló területi forrásokat.

Mindezen korszerűsítések nyomán a kiegyenlítő politikák mérsékelt sikere várható, feltéve, 
hogy a nemzeti és közösségi források eljutnak az alapellátást közvetlenül igénybe vevő 
fenntartókhoz és állampolgárokhoz.

4.13. A térségi közoktatás hatékonysága

A közoktatás irányításában egyre nagyobb hangsúlyt kap az intézmények hatékonyságának 
mérése, hiszen az oktatáspolitika horizontális prioritásainak érvényesítése során fontos annak a 
közoktatási térképnek az ismerete, amely az iskolák teljesítményét és hatékonyságát mutatatja, A 
hazai és uniós programok és források eljuttatásában felértékelődik az innovációra képes, valamint a 
hátrányos helyzetű, de kedvező eredményeket nyújtó iskolák támogatása. A probléma az 
önkormányzatokat is elérte. A képviselőtestületek tanácstalanul állnak az iskolák összevonása - 
megszüntetése, a társulásaik kialakítása során az előtt a kérdés előtt, hogy melyik iskolába 
irányítsák településük gyermekeit. E makro és helyi döntéseket segítheti az iskola teljesítményét és 
annak környezeti hatásait mérő kutatásom eredményei.

Vizsgálatom feltárta, hogy közoktatási intézményeknek a tanulók iskolai teljesítményével 
mért eredményességét a családok szociokulturális hátterén, és az egyéni adottságokon túl 
miként befolyásolja a lakóhely települési környezete. A korábbi kutatások és szakirodalmi 
eredmények áttekintésére, valamint adataim értékelése mellett - annak a feltevésemnek, hogy a 
tanulók iskolai teljesítményében a településtípus ömnagában véve meghatározó tényező,- e 
hipotézis elvetésére késztettek. Az oktatási intézmények eredményességét ugyanis ömnagában a 
település nagysága és típusa ma már kevésbé befolyásolja.

Az iskolakataszter kiépítésével a tanuló lakóhelyi környezetének valamint az oktatási 
intézmény hatékonyságának differenciáltabb összefüggéseit tárhattam fel. A tanulók családi, 
települési környezeti, iskolai adottságait, infrastrukturális, működési és humánerőforrás hátterét 
tükröző 1999. évi adatbázisban faktoranallzis és regresszióanalízis többváltozós elemzéssel találtam 
rá azokra a területi mutatókra és összefüggésekre, amelyek ráirányították a figyelmet az iskolai 
teljesítmény szocioökológiai vonatkozásaira. A magas korrelációs együtthatóval rendelkező 
változók segítségével a tanulóknak az iskolai intézményi, a települési, a szociális és a kulturális 
szocioökológiai környezetének mérésére alkalmas négy indexét készítettem el.

A kulturális index: a közoktatási intézményben tanuló iskoláskorú népesség családja körében képződött 
kulturális töke nagyságát tükrözi. Továbbá a családtagok iskolázottságának és más speciális képességének szintjét, 
valamint a családban előforduló művelődési-, kommunikációs infrastrukturális eszközök meglétének mennyiségét, és a 
művelődési aktivitását, attitűdjeit mérő indikátor. Az index a szülők iskolázottsági mutatója, a család kulturális 
infrastruktúrával való ellátottsága és a művelődési, olvasási szokásokat mérő 11 primer változóból tevődik össze.

A szociális index: a közoktatási intézményben tanulók családja háztartásában felhalmozódott és aktivizálható 
szociális javak összessége. A család integritását (elvált szülők), jövedelmi helyzetét, lakásviszonyát, megélhetési 
potenciálját rászorultságát jelző index, amelynek 10 primer változója a család jövedelmi- és lakásviszonyait, a 
gazdasági-, megélhetési potenciálját, valamint a családi integritás jellemzőit tartalmazzák.

Az intézményi index: az alapfokú oktatási feladatot ellátó intézmények infrastruktúrájának és működésének 
eszköz- és finanszírozási feltételeit, humánerőforrás ellátottságát, a tanulók összetételét és az iskola hatékonyságát 
mutató komplex index. A 14 elsődleges változó az iskola infrastrukturális mutatóit, a működtetést biztosító eszközöket, 
az oktatás finanszírozási feltételeit, a pedagógus-ellátottságot és innovációját, az iskolai önértékelésen alapuló 
hatékonysági mutató valamint a tanulók adatait tartalmazza.

A települési index: adott település népességének demográfiai aktivitását, a közellátási és oktatási intézményi 
alapellátását biztosító erőforrásait, valamint a lakosság munkaerőpiaci pozícióját és kvalifikációs potenciálját jelző
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mutató. Az indexet az alábbi mutatók 19 változójából alakítottam ki: a település demográfiai aktivitásátjelző változók, 
az intézményi alapellátás, a lakosság kommunális alapellátását szolgáló intézmények mutatója, a munkaerőpiaci 
helyzetet jelző mutatók, a pénzügyi források mutatója, az SZJA-ból a település alapellátására visszaforgatott hányadat, 
a település humánerőforrás mutatója.

A négy bináris index az általuk inért szocioökológiai jellemző magas vagy alacsony szintjét 
jelzik, amely megmutatja, hogy a települések térségi pozíciójában az intézményi, kulturális, 
szociális, települési komponensek körében előnyök, vagy hátrányok halmozódtak-e fel.

Az egymás között erős korrelációt kapcsolatot mutató négy index összesítetésével készített új 
indikátor a kumulált település-fejlettségi index, a települések előnyös vagy hátrányos fejlettségi 
szintjét és megyén belüli helyzetét mutatja meg. A települések térségi pozícióját jelző indikátor 
ezen túl alkalmazható településcsoportok, kistérségek, régiók, valamint meghatározott területi 
egységek térségen belüli előnyös illetve hátrányos pozíciójának meghatározására.

A kumulált település fejlettségi index és a 
tanulmányi teljesítmények összefüggése

összes teszt értéke

Korrelációs érték:0,580, szignifiknncia: 0,001 
Forrás: Iskolai tudásmérés 1999. számított adatai, PTE TKI Kutatócsoportja

Indexeim kifejlesztésével és alkalmazásával kimutattam a tanulók iskolai teljesítményének 
területi szintű összefüggéseit, mely szerint a településtípustól független tendenciaként 
megállapítható, hogy az előnyős státuszú településeken élő tanulók magasabb, míg a 
hátrányos helyzetű településeken élők meghatározóan alacsony teljesítményt produkáltak.

Ennek magyarázata az, hogy az előnyös helyzetű településeken az iskola működési feltételei 
kedvezőbb intézményes hátteret biztosítanak a magasabb teljesítmények eléréséhez és az iskola 
képes a meglévő eszközeivel kompenzálni a tanuló környezeti hátterét. Másutt, a szerény 
környezeti, szolid üzemeltetési feltételekkel rendelkező hátrányos helyzetű települések nem képesek 
a meglévő forrásaikat magas iskolai teljesítményekké konvertálni.

Megállapítottam továbbá az is, hogy a család, az iskola és az intézményfenntartó település 
anyagi, kulturális és szociális tőkebefektetései összeadódnak. A tőkefajták akkumulálódásának 
mértéke az iskola hatékonyságában a tanulók tesztekkel mérhető tudásszintjében kimutatható. A 
magas tőkebefektetéssel rendelkező településeken az iskolák teljesítménye magasabb értékeket 
produkálnak. A szerényebb anyagi, szociális, kulturális ráfordítású településeken az iskolák 
rosszabb pedagógiai hatékonysága a tanulók alacsonyabb tanulmányi eredményében nyilvánulnak 
meg. így a rossz munkaerőpiaci pozícióval rendelkező szülők egyben alacsony iskolázottságúak, 
szerény kulturális és szociális körülményeket biztosítanak családjuknak, anyagi áldozatvállalási 
képességük alacsony, akik többségükben hátrányos helyzetű településeken, munkanélküliséggel
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erősen veszélyeztetve és forráshiányos önkormányzatok által fenntartott, jellegzetesen rossz 
adottságú iskolákban taníttatják gyermekeiket. Az iskolai kudarcok faktorait nem kutattam, de az 
elemzések során megtaláltam azokat az itt megemlített szocioökológiai tényezőket, amelyek a 
sikertelenséget magyarázzák. Mindezeknek a figyelembevétele fontos a térségi közoktatás- 
fejlesztés és a tanügyigazgatás korszerűsítésében, valamint a területi forráselosztás megszervezése 
során.

E kutatás is hozzájárult ahhoz, hogy megállapítsam: az elmúlt évtizedek szocioökológiai 
változásai, valamint a napjainkban elindult közpolitikái tendenciák tovább differenciálták az 
egyes térségek közötti intézményi alapellátás különbségeit. A területi egyenlőtlenségek, a 
kedvezőtlen iskolai teljesítmények tovább konzerválják a meglévő társadalmi, gazdasági és 
területi hátrányokat. Az egyenetlen fejlettségű közoktatási hálózatban az alapellátás 
hiányosságai tovább nőnek, s ily módon fékezik a térségi alapellátás területi kiegyenlítésének 
folyamatát. Az esélytelen népesség szociokulturális hátterének, gazdasági aktivitásának javítása a 
lakóhelyi infrastruktúra, és a munkaerőpiaci szegmensek bővítése mellett a területi- társadalmi 
hátrányok kiegyenlítésének egyik útja: a regionális erőforrásokra alapozó területi közoktatási 
intézmény-fejlesztésén át vezet.

5. A disszertáció hasznosításának várható területei

5.1. A területi tanügy-igazgatás, tervezés és fejlesztés számára ajánlható eredmények:

-A dolgozat olyan új eredményeket hozott a regionális közoktatás-irányítás és tervezés 
gyakorlatába, amelyek adalékkal szolgálhatnak a regionális közoktatás-politika területi 
beágyazottságához.

- A kutatás teljeskörűen feltérképezte a megyei közoktatása intézményi alapellátási rendszerét. 
Az infonnációk és összefüggések felhasználhatóak a megye közoktatási hálózatának fejlesztése 
során.

- A kistelepülések ellátására kialakult településközi, társulási megoldások dokumentálásával 
rögzítettem a jelenlegi közoktatási fenntartói rendszert. A közoktatási alapellátás új típusú 
szervezeti modelljei egyben jelzik a társulások fejlesztésének irányait.

- Az idősoros, demográfiai, intézményi, indexált szocioökológiai elemzési módszer 
megtámogathatja a helyi társadalmi igényekhez igazodó kistérségi közoktatás fejlesztési tervek és 
programok kidolgozását.

- A tanulói és az iskolai teljesítmény mérésén alapuló kutatás bemért indexeket és kipróbált 
területi metodikai eljárásokat nyújt a közoktatás regionális tervezéséhez és fejlesztéséhez.

- A disszertáció eredményei megalapozhatják a hátrányos helyzetű települések és térségek 
fejlesztési terveit. Hozzájárulhatnak a települési, a kistérségi és középszintű területi tanügy
igazgatás korszerűsítéséhez.

- A hazai és közösségi források pályázati koncepcióinak kialakítása, valamint az operatív 
programok megújítása során a humánerőforrás területi fejlesztéséhez új probléma- és 
feladatterületeket ajánl a dolgozat.

- A megyei és a térség kisebb egységeiben kiépített projektek aktualizálása során a regionális 
ügynökség, illetve a területfejlesztés térségi tanácsa olyan koncepcionális elemeket emelhet be 
programjába, amellyel aktualizálhatja a területi humánerőforrás-fejlesztésre irányuló 
koncepcióját.

- Nemzetközi regionális összehasonlító vizsgálattal bevált területi kiegyenlítő eljárásokat 
mutattam be, melyeket beépítettem a hazai területi tanügy-igazgatást megújító koncepció 
elképzeléseibe.

- A területi tanügy-igazgatás decentralizált modelljének kidolgozásával a disszertáció a 
hazai közoktatás-fejlesztés stratégiájához szolgáltatott koncepcionális elemeket.
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5.2. Intézményhasználó-barát tanügyigazgatás erősítése:

- Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású oktatási intézmények sikeres alapellátási 
formáinak feltárásával olyan új irányítási módokat, működtetési, gazdálkodási gyakorlatot 
szorgalmaz a dolgozatom, amelyek az intézményhasználók érdekeltségére összpontosítanak.

- A közoktatási intézményhasználók szükségleteinek mérésére kifejlesztett kutatási eszközök 
felhasználhatóak az adott térségek közoktatási alapellátási feladatainak konkretizálására, valamint 
hosszú távú területi oktatási előrejelzések készítésére.

- A kutatás eredményei az intézményhasználó-barát szemléletű területi tervezéshez, a 
közoktatás hatékonyságának növeléséhez kívánnak új fejlesztési és szemléleti meggondolásokat 
nyújtani. Erősítheti a kistelepülések fejlesztését megcélzó intézménybarát-megközelltést, a pozitív 
diszkrimináció elvét támogató közgondolkodást és településfejlesztést.

-A disszertációmban közzétettem a megye alapfokú oktatási intézményeibe járó tanulók 
teljesítményének általam kidolgozott mérési módszereit és a kapott térségi eredményeket, amelyek 
a tanulók egyéni fejlődési tervében is alkalmazhatóak.

5.3. A regionális tanügy-igazgatási, közigazgatási szakemberképzés támogatása:

- A tanulói, iskolai, települési, kistérségi elemzésen alapuló kutatás a területi oktatásirányítási 
szakemberek, valamint a pedagógusok képzésére új tudástartalmakat és alkalmazható 
kutatásmetodikai eljárásokat nyújt.

- A térségi tanügy-igazgatási szakemberek képzésének tematikájába és az elsajátítandó 
szakirodalmi követelményrendszerébe beépíthetőek a dolgozatban feltárt számos új térségi 
ismertanyag.

- Új szemléletet és fejlesztési módszereket kínál a területi szakemberképzésben a 
közigazgatásban és az oktatásirányításban tevékenykedő szakemberek innovációs 
kezdeményezéseinek ösztönzéséhez.

5.4. Dokumentálás, adatbank fejlesztésének eredményei:

- A disszertáció témájához kapcsolódó kutatás munkálatai során dokumentáltam a 
humánerőforrás területi irányításának, tervezésének és fejlesztésének korábbi és jelenlegi térségi 
gyakorlatát. Ezzel egy időben archiváltam az elmúlt 15 év közoktatási hálózatának települési, 
kistérségi, megyei szintű adatait.

- A területi közoktatási adatbank létrehozásával megteremtődött a térség közoktatási 
intézményei, fenntartói, társulásai kutatási feltételeit, valamint a komplex területi közoktatási 
elemzés lehetőségét. A kutatás egyben megalapozta a regionális adatbázis rendszerszerű 
továbbfejlesztésének technikai lehetőségét.

5.5. Módszertani eredmények;

- A közoktatási hálózat katasztere és területi adatbankjai hasznosíthatóak a megye és 
alapellátása szerkezetének 1988-as évtől kezdődő longitudinális vizsgálatára. Az empirikus 
adatgyűjtésen, esettanulmányon alapuló mérési eljárásokkal a közoktatási monitoring rendszer 
kifejleszthetéséhez szolgáltat adatokat, mérőeszközöket és vizsgálati eljárásokat.

- A kutatás területi, oktatásszociológiai, és kutatás-módszertani eredményei gyarapíthatják a 
komplex regionális vizsgálatok metodikai eszköztárát. A több tudományterületet árfogó iskolai 
mérés és az itt bemutatott elemzések alkalmazhatóak az oktatási alapellátás intézményi, települési 
és térségi szintű hatékonyságának értékelésére.

- Az intézményrendszer területi teljesítményének mérésére új eszközöket, területi indexek 
módszereit hoztam létre, melyek alkalmazhatóak a területi közoktatási itézményrendszer 
helyzetének ismertetésére és az elkövetkező időszak prognosztizálására. A kutatás további
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szempontokkal kíván hozzájárulni a területi közoktatás-fejlesztés elméleti és szemléleti kérdéseihez, 
valamint a területi közoktatás-kutatás metodikai eszköztárához.

5.6. A disszertáció további kutatási irányokat jelöl ki e témában:

- a megye közoktatási intézményrendszerére ható területi folyamatok nyomonkövetése,
- a többcélú kistérségi társulások, intézményfenntartó támlások és más településközi 

együttműködések összehasonlító elemzése,
- kistérségi közoktatás irányítási modellkísérleteinek megalapozása,
- a városok és városkörnyéki térségek közoktatási együttműködési formáinak és 

hatékonyságának elemzése,
- a változások követése az aprófalvas és hátrányos helyzetű kistérségek közoktatási 

hálózatában,
- a térségbe érkező nemzeti és uniós közoktatási források felhasználásának, térségi szintű 

hatásainak mérése,
- a disszertáció kognitív és módszertani eredményeinek adaptálása a regionális közoktatási 

kutatásokba és fejlesztési tervekbe,
- az oktatási piac új szereplőinek (vállalkozók, civilek, egyházak) intézményalapító hatása a 

térség közoktatási alapellátás hálózatára,
- a megye munkaerőpiaci szerkezet-változásának hatása a középfokú szakképzés profiljára,
- regionális közoktatási kataszter elkészítése, különös tekintettel a középfokú képzés és a 

felnőttoktatás fejlesztésének megalapozására

6. A témakörben megjelent publikációk 

Könyvben megjelent tanulmány
-„Die territorialen Zusammenhánge dér schulischen Leistungen” University of Pécs kötet 
Adria Konferencia 2002. április 22. Pécs, 155-163. oldal
- „A cigányság társadalomismerete” Iskolakultúra könyvsorozat 13. Szerk.: Andor Mihály - Reisz 
Terézia, Főszerkesztő: Géczi János, Phare - OM támogatás, 2002. Pécs

Folyóiratokban közzétett tanulmányok

- „Gimnáziumot és szakközépiskolát végzettek a munkaerőpiacon” - Politikai Főiskola,
Oktatási Bulletin, 1986., 1-24. oldal
- „Újító pedagógusok és a pedagógiai innovációk”, Iskolakultúra, 2000. 03. 3-15. oldal
- „Az iskolai tudás szociokulturális háttere”, Iskolakultúra 2000. 6-7., 202-207. oldal
- „Romákat segítő regionális tehetséggondozó hálózat”, Acta Paedagogica 2. PTE TKI, 2001/2. 27- 
33. oldal
- „A kisebbségi közoktatás helyzete”, Iskolakultúra, 2002. 8., 57-73. oldal
- „A cigány tanulókat segítő pedagógus-továbbképző program”, Acta Paedagogica 25, PTE TKI, 
2002/3., 27-40. oldal
- ”Az iskolai teljesítmények területi összefüggései”- Új Pedagógiai Szemle, 2003. szeptember, 475- 
491. oldal

Kéziratok és a disszertáció témájához kötődő kutatói anyagok

- „A kulturális alapellátás vizsgálatának módszertani kérdései”, ELTE BTK, 1980., (szakdolgozat) 
1-56. oldal
- „Esélyegyenlőség és iskolarendszer társadalmi meghatározottságai”, ELTE BTK, 1983., 
(szakdolgozat) 1-63. oldal
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- „Gimnáziumot végzett szakképzetlenek és szakközépiskolát végzettek rétege a társadalomban és 
gazdaságban”, ELTE BTK jeles, 1986. (konzulens: Ferge Zsuzsa, Nagy Endre , doktori 
disszertáció) 1-225. oldal
- „Középiskoláink rekrutációs bázisa” Oktatáskutató Intézet, 1984. 1-23. oldal
- „A gimnáziumi fakultáció munkaerő-piaci lehetőségei”, Oktatáskutató Intézet, 1984. 1-32 oldal
- „A szakközépiskolában érettségizettek társadalmi és gazdasági mozgása”, Oktatáskutató Intézet, 
1985. 1-28 oldal
- „Az alapfokú oktatási intézmények helyzete Baranya megyében”, MTA Regionális 
Kutatóintézete, Pécs, 1984., 1-32 oldal
- „Mi lesz veled gimnazista?”, Oktatáskutató Intézet, Budapest 1987. (1-25 oldal)
- „Baranya Megye Közoktatás-fejlesztési Terve- a területi oktatáspolitika eszköze”, 1998. /OKI (1- 
29 oldal)
- „Tolna megye Közoktatásfejlesztési Terve és Közalapítványának működési sajátosságai”, 1998./ 
OKI (1-27 oldal)

Konferencia-előadások az utóbbi években

- „A tudásméréssel kapcsolatos háttéradatok általános jellemzői” (előadás), Az iskolai tudás mérése 
Baranya megyében 1999. november 23.-konferencia (PTE TKI)
- „Az iskolai tudás társadalmi meghatározottságai” (előadás), Iskolakultúra konferencia 2000. 
március 24., Rendező: Iskolakultúra Szerkesztősége
- „Az iskolai tudás szociokulturális háttere” (előadás), Az iskolai tudás mérése 2000. május 26., 
Rendező: PTE Tanárképző Intézet
- „ A szülők iskolázottsága és gyermekeik iskolázási terve” (előadás), Mandulavirágzás, 2001., 
Rendező: PTE
-,,A tudás hatalom” (előadás), V. Hungarológiai Konferencia - A kultúra és a hatalom kapcsolata -, 
Jyváskyle (Finnország) 2001. 08. 05-12., Rendező: Magyar Hungarológiai Társaság
- „Minden determinált?” -(angol nyelvű előadás), Earli Konferencia 2001. 08. 09., Fribourg, Svájc 
(Balázs Éva - Kocsis Mihály - Reisz Terézia - Vágó Irén), Rendező: EARLI
-„Az iskolai tudás szociokulturális háttere és területi vonatkozásai” 
a PTE Szociológia Tanszéke 10 éves fennállásának konferenciája, 2001. 11. 16.
Rendező: PTE Szociológia Tanszéke
-,,A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedéséért „ 
(előadás), (Phare-OM 2001. december 13.), Rendező: Oktatási Minisztérium
- „Die territorialen Zusammenhánge dér schulischen Leistungen”, Adria Konferencia, Pécs, 2002. 
április 22. (német nyelvű előadás) Rendező: PTE
- „A szociológiai háttértényezők szerepe a tanulói tudásban”- Holland CITO Kutatóintézet - PTE 
TIG közös nemzetközi konferenciáján előadás -  2002. szept. 11., Rendező: CITO - Országos 
Közoktatási Intézet - PTE Tanárképző Intézet
- „Roma tanulókat segítő tanár továbbképzési program a Pécsi Tudományegyetemen” (előadás) 
MTA Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. október. Rendező: MTA Neveléstudományi 
Társasága
- „Az iskolai teljesítmények területi vonatkozásai” (Nagy Nándor tanítványommal együtt készített 
poszter OKKT- forrásból készült kutatás alapján) MTA Neveléstudományi Konferencia 2002. 
október, Budapest, 2002. október. Rendező: MTA Neveléstudományi Társasága
- „A PHARE nyelvén” Konferencia, Dombóvár 2002.09.19.- Roma programok a PTE Tanárképző 
Intézetében” (előadás), Rendező: Oktatási Minisztérium
- Earli Konferencia 2003. 08. 24-28. Padova, Olaszország, Balázs Éva - Kocsis Mihály - Reisz 
Terézia - Vágó Irén: Baranya megyei tanulói iskolai teljesítmények pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai tapasztalatainak összegzése -(angol nyelvű poszter), Rendező: EARLI
- „A nemzeti és uniós oktatáspolitika területi közoktatás politikai konzekvenciái” (előadás), 
Dombóvár, 2004. április, Rendező: Pedagógiai Szakszolgálat, Dombóvár
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7. A disszertáció témakörében végzett kutatások felsorolása

- Az iregszemcsei járás (Tolna megye) közoktatási és közművelődési intézményi alapellátásának 
helyzete (ELTE BTK Közművelődési Tanszék), 1982. (1-25 oldal)
- A gimnáziumot és szakközépiskolát végzett, érettségivel rendelkező fiatalok munkaerőpiaci 
helyzete, Oktatáskutató Intézet, 1981. (1-28 oldal)
- Az alapfokú oktatási intézmények helyzete Baranya megyében - MTA Dunántúli Tudományos 
Társasága, 1984. (1-36. oldal)
- Szakképzési modell-kísérletek -  A PAV, HungarHotels, MALÉV, GANZ szakképzési kísérletei, 
Országos Pedagógiai Intézet, 1985. (1-42 oldal)
-A JPTE-en 1985-1999-ig végzett tanár szakos hallgatók életútjának vizsgálata, PTE Tanárképző 
Intézet Pedagógiai Kutatócsoport, Pécs, 1996.
- A JPTE-en végzett hallgatók pályaképe és iskola innovációja, PTE Tanárképző Intézet Pedagógiai 
Kutatócsoport, Pécs, 1997.
-A JPTE gyakorlóiskoláinak tanulói rekrutációs bázisa, PTE Tanárképző Intézet Pedagógiai 
Kutatócsoport, Pécs, 1997.
A JPTE szigorló hallgatóinak a tanári professzióról alkotott képe -Kocsis Mihállyal végzett kutatás, 
PTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Kutatócsoport, Pécs, Pécs, 1998.
-„Baranya megyei tanulói tudásmérés”, PTE-TKI Kutatócsoport, 1999-2000; témavezető Kocsis 
Mihály, Szorosabb kutatási terület: Baranya megyei iskolai tudásmérés 7. és 11. osztályos tanulók 
körében. 1.160 családban felvett családszociológiai és a megye összes közoktatási intézményeit 
reprezentáló intézményi alap-ellátás mérés igazgatói kérdőívek és mélyinterjúk alapján.
- Baranya megye iskolai társulásai - teljeskörű adatban kialakítása, PTE Tanárképző Intézet 
Pedagógiai Kutatócsoport, Pécs, 2000.
- Iskolai tudásmérés Szigethalom községben (Comenius pályázatban programvezető,), 2001.
- Az iskolai tudás intézményi alapellátási és területi vonatkozásai, (OTKA pályázatban 
programvezető), Pécs, 2002.
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8. Függelék

A disszertáció témakörei

1. A kutatás területe
1.1. Problémaháttér
1.2. A dolgozat témakörei, a kutatás célja, kérdései és hipotézisei
1. 3. Az adatbank és a kutatás módszerei
2. A Baranya megyei közoktatás-politika történetének áttekintése
2. 1. Az oktatáspolitika és a területi közoktatás-politika fogalmi keretei
2.2. Módszertani meggondolások
2. 3. A területi közoktatás-politika a kettős hatalom metszéspontjában
2. 4. A baranyai iskolakörzetesítés diskurzusa
2. 5. A területi közoktatás-politika alakulásának fontosabb szakaszai
2. 6. Összegzés
3. A közoktatási intézményhálózat területi sajátosságai
3. 1. A közoktatási intézményhálózat vizsgálatának szempontjai
3. 1. 2 A vizsgálat terminológiai kérdései, elemzési szintjei
3. 1.3. Az alkalmazott mutatók sajátosságai
3. 1. 4. Az adatbank sajátossága
3. 1. 5. A vizsgált időszak
3. 1. 6. A közoktatási hálózat méretének alakulása
3. 1. 7. Az elemzés szempontjai
3. 2. Az óvodai hálózatban 1988-2002 évek között bekövetkezett változások területi sajátosságai
3. 2. 1. Az intézményhálózat nagyságának alakulása a megyében az 1988-2002. években
3. 2. 2. Helyi óvodafejlesztési kísérletek közpolitikái vonatkozásai
3. 2. 3. Az óvodai intézményhálózat térszerkezete az 1988- 2002. években
3. 2. 3. 1. Az intézményhálózat szerkezetének településtípusonkénti alakulása az 1988-2002. években
3. 2. 3. 2. Az intézményhálózat szerkezetének kistérségenként! alakulása az 1988-2002. években
3. 2. 4. Az intézményhasználók száma az 1988-2002. években
3. 2. 4. 1. Az óvodások számának településtípusonkénti alakulása
3. 2. 4. 2. Az óvodások számának kistérségenkénti alakulása
3. 2. 5. Demográfiai változások és az intézményhálózat alakulása
3. 2. 5. 1. A 3-5 éves óvodáskorú gyerekek számának alakulása
3. 2. 5. 2. A 2 éves és fiatalabb, leendő óvodás korú korosztály számának alakulása
3. 2. 5. 3. Az élveszületett gyermekek számának területi alakulása
3. 2. 5. 4. Az óvodahálózat és az élvszületettek területi összefüggései
3. 2. 5. 5. A vándorlás és az óvodai intézményhálózat alakulása
3. 2. 6. Az óvodai települési intézményhálózat és a személyi jövedelemadó visszatérítés
mértékének összefüggése
3. 2 . 1. Összegzés
3.3. Az alapfokú iskolahálózatban 1988-2002 évek között bekövetkezett funkcióváltozások területi sajátosságai
3.3. 1. A teljes alapellátási funkciót biztosító iskolahálózat módosulásának korszakai 
1988-tól napjainkig
3. 3. 2. A kistérségi iskolaszerkezet és változásai 
3. 3. 3. Az iskolás tanulók számának alakulása
3 .3 .3 . 1. A közoktatásban ellátottak száma az 1988-2002. években
3. 3. 3. 2. Az iskoláskorúak száma a kistérségekben 1988-2002. években
3. 3. 3. 3. A demográfiai és szocioökológia változások iskolaszerkezeti hatásai
3. 3. 4. A jelenlegi Baranya megyei iskolahálózat
3. 3. 4. 1. Az iskolahálózat területi jellemzői
3. 3. 4. 2. Az iskolaszerkezet polarizáltsága - a kisiskolák
3. 3. 4. 3. Az iskolaszerkezet horizontális sajátossága
3. 3. 4. 4. Az iskola és óvoda telephelyének együttes előfordulása
3. 3. 5. Az iskolák működtetése és fenntartása
3. 3. 6. A közoktatási ellátást kiegészítő kulturális infrastruktúra
3. 3. 7. Összegzés
3.4. A középfokú képzés hálózata és szerkezeti sajátosságai
3.4. 1. A középfokú oktatási intézmények Baranya megye hálózatában bekövetkező 
fontosabb változások
3. 4. 2. A középfokú iskolahálózat területi sajátosságai
3. 4. 3. A középiskolások száma és területi elhelyezkedésük alakulása



3. 4. 4. A középiskolák egyes típusainak térségi alakulása
3.4. 5. A középfokú oktatás intézményfenntartói
3. 4. 6. Az alap és középfokú képzés iskolatípusainak szerkezeti változásai
3. 4. 7. Összegzés
4. Az önkormányzati társulások és hatásuk a közoktatás területi hálózatára
4. 1. Az önkonnányzati társulások
4. 1. 1. Az önkormányzati társulások jogi háttere
4. 1.2. Az önkormányzati társulások típusai
4. 1. 3. A közoktatási társulások és finanszírozásuk
4. 1. 4. A közoktatási társulások hazai elterjedése
4. 2. A Baranya megyei társulások
4. 2. 1. A Baranya megyei társulások típusai
4. 2. 2. A társulási- és a kistérségi körzetek lehatárolási kérdései
4. 3. Baranya megye közoktatási társulásainak fontosabb adatai
4. 3. 1. A minta és az adatfelvétel bemutatása
4. 3. 2. A közoktatási intézményfenntartó társulások megalapítása
4. 3. 3. A közoktatási társulások nagysága
4. 3. 4. A baranyai települések közoktatási ellátásának területi és szervezeti sajátosságai
4. 3. S. A közoktatási társulások alapellátási típusai
4. 3. 6. A közoktatási társulások tulajdonviszonyai
4. 3. 7. Közoktatási társulások a megye kistérségeiben
4. 3. 8. Összegzés
5. A közoktatás területi irányítása, tervezése
5. 1. A közoktatás területi fejlesztésének nemzetközi gyakorlata
5.1. 1. A német közoktatás és müvelődéstervezés -  Baden Württenberg tartomány közoktatás-fejlesztési programjai
5. 1. 2. A portugál regionális multikulturális program
5. 1.3. Anglia és Franciaország területi modelljei: az Egyenlőtlenségi Zónák
5.1.4. A közoktatás irányítása és területi tervezése a szomszédos országokban
5.2. A hazai területi közoktatás-fejlesztés és -  tervezés áttekintése
5.2. 1. A középszintű közoktatás-tervezés hagyományai
5. 2. 2. A közoktatás-tervezés gátjai
5. 2. 3. A területi tervezés és a közoktatás-tervezés kapcsolata
5. 2. 4. A közoktatás-tervezés törvényi és intézményi háttere
5.2. 5. A közoktatás-fejlesztési terv célja, funkciója és jogi érvényessége
5. 2. 6. A megyei közoktatási közalapítvány
5.3. Baranya Megyei Közoktatásfejlesztési Terv és a közoktatási közalapítvány
5. 3. 1. Az adatgyűjtés, a szakbizottsági egyeztetések menete
5. 3. 2. A tervek adatbázisa és adatfeldolgozás sajátosságai
5. 3. 3. A baranyai fejlesztési tervek prioritásai
5. 3. 4. A fejlesztési terv megvalósíthatósága
5. 3 5. A Baranya Megye Közoktatása Fejlesztéséért Közalapítvány létrehozása és tevékenysége
5. 3. 6. A fejlesztési terv hatása a megye közoktatási intézményrendszerére
5. 4. A közoktatás területi igazgatási rendszerének vázlata
5. 4. 1. A területi tanügyigazgatás hiányának okai
5. 4. 2. A területi tanügyigazgatás szervezeti átalakításának indokai
5. 4.3. A területi tanügyigazgatás célja és funkciói
5. 4. 4. Javaslatok a területi tanügyigazgatás korszerűsítésére
5. 5. Összegzés
6. Az iskolai teljesítmények területi összefüggései
6. 1. Az iskolai teljesíünény mérésének nemzetközi és hazai vonatkozásai
6. 2. A mérési eljárás ismertetése
6. 3. A tanulói teljesítmények és a település jellemzőinek összefüggései
6. 4. Az oktatás eredményességét befolyásoló tényezők
6. 5. Az eltérő fejlettségű települések iskolai teljesítménye
6. 6. A kumulált település fejlettségi index és a tanulói teljesítmények
6. 7. Összegzés
7. Következtetések, a kutatás eredményei
8. Függelék
9. Irodalom
10. Mellékletek


