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Disszertációmban arra vállalkoztam, hogy az elmúlt két és fél évtizedes kutatómunkámat a
területi oktatáskutatás témában összefoglalva megmutassam, hogy ebben a módszerben milyen
lehetőségek rejlenek, milyen új szemléletet és eredményeket biztosít. Munkámban azokat a
vizsgálataimat használtam fel és fejlesztettem tovább, melyek legjobban szemléltetik az ország
oktatásföldrajzi helyzetét, illetve e helyzet bemutatásához felhasznált területi kutatási
módszertant. A vizsgálataim módszertana a földrajz- és társadalomtudomány gyakorlatából
származik, számos területén sikeresen alkalmazzák. Az oktatáskutatásban is legalább akkora a
jelentősége, mint a többi tudományterületen. Összekapcsolva a különböző társadalom- és
földrajztudományi adatokat – pl. demográfia, infrastruktúra, gazdaság stb. – kaphatunk olyan
minőségileg kiemelkedően fontos és hasznos eredményeket, melyek segítségével például a
kockázatos térségeket le lehet határolni, meghatározva azok problémáit, és feltárva fejlesztési
lehetőségeit is.
A disszertációmban az oktatással és iskolázottsággal összefüggő adatokon túl felhasználtam
a társadalmi, ezen belül is főleg a demográfia adatokat. A regionális földrajzi módszereket
alkalmazva, de társadalomföldrajzi megközelítéssel és 49 db térkép segítségével elemezéseket
végeztem. Szándékaim szerint ezzel a módszerrel elkészült munkáim hozzájárulnak az
oktatáspolitika különböző prioritásainak, céljainak megismeréséhez és megvalósulásához.
Disszertációmban végighaladtam az oktatás és az ezzel összefüggő társadalmi jelenségek legtöbb
területén. Kezdem az iskolázottság terjedésénél, majd a közoktatás néhány jelenségének
regionális elemzését végeztem, és végül a felsőoktatást vettem górcső alá területi szempontból.
Kiemelt hangsúly kapott a disszertációmban a hátrányos helyzetű tanulók és térségek bemutatása
és külön fejezetet az ellentmondásos helyzetű, de zömében hátrányban levő határmenti térségek.
Hangsúlyt helyeztem a kistérségek tipizálására, mert véleményem szerint a típusok leírásával,
problémáik és előnyeik bemutatásával lehet számukra kidolgozni a fejlesztésükhöz szükséges
cselekvési terveket. Mindezt csak úgy lehet végrehajtani, ha a rendelkezésünkre álló területi
statisztikai adatokból komplex mutatókat képezünk, ahogy ezt tettem az iskolai lemorzsolódás
szempontjából kockázatos térségek kijelölésénél.
A disszertációm célja kettős volt. Az oktatáskutatás különböző területein végzett
vizsgálataimon keresztül igyekeztem bemutatni, hogy a regionális kutatás megkerülhetetlen az
oktatási folyamatok elemzése során. A disszertációmba éppen ennek bizonyítására válogattam az
oktatási rendszer szinte minden területéről saját kutatásaim közül. A területi kutatások
eredményein túl célom volt a módszertant is áttekinteni. A disszertációmba került kutatásaim
kiválasztásában így az is szerepet játszott, hogy minél sokrétűbben szemléltethessem a területi
kutatás eszközrendszerét. Kutatói kérdéseim is két irányból közelítenek. A kérdések egyik
csoportja a területi kutatásaim vizsgált témáihoz kapcsolódnak. Olyan felvetéseket tartalmaznak,
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melyeket csak a területi kutatás módszerével lehet megválaszolni. A disszertációmban
felhasznált, bemutatott területi kutatási eszközrendszer alkalmazásának lehetőségei alkotják a
másik kérdéskört.
A disszertációm nyitókérdései voltak, hogy milyen módon ragadhatók meg azok a feltételek,
körülmények, amelyek országunk különböző területein élő lakosságát mozgatják, illetve hogyan
vizsgálhatók a területi különbségek, amelyeket egyéni tapasztalások, szociográfiák, szociológiai
leírások nyomán ilyen vagy olyan mélységben megismerünk? Ez a kérdésfeltevés az elmúlt fél
évszázad mérvadó hazai és nemzetközi kutatóinak munkáiban megtalálható. (többek között:
Beluszky 1979, Enyedi 1996, Fotheringham–Brunsdon–Charlton 2002, Nemes Nagy 1996, 1998,
2009, Rechnitzer 2007, Wallerstein 1983) A kérdésre adott sokféle válaszokat igyekeztem az
elméleti bevezetésben felvillantani, külön fejezetbe foglalva a hazai és a nemzetközi regionális
kutatás történetiségét, alapfogalmait, tipizálásait. E mellett áttekintettem az oktatáskutatás terén
végzett regionális kutatásokat történetiségében. (többek között: Berényi 1997, Forray 1993, 2005,
Forray – Kozma 1992, Gazsó 1976, Kozma 1987 Kozma mtsai 2015, M. Császár 2002) Ez
alapján rajzolódott ki, hogy nem elegendő az oktatást területiségében vizsgálni, elengedhetetlen a
szélesebb nézőpont, a társadalmi beágyazódás feltárása is. Mindezek alapján helyeztem el saját
kutatásaimat a társadalomföldrajz és ezen belül az oktatásökológia tudományterületén. Olyan
társadalomföldrajzi megközelítésről van szó, amely regionális földrajzi módszereket alkalmaz és
az oktatási rendszert és annak a társadalmi hátterét vizsgálja.
Az elméleti keret tárgyalt olyan oktatásszociológia jelenségeket és azok fogalomkörét,
amelyek megkerülhetetlenek a területi oktatáskutatás során, és amelyekre a disszertációm
empirikus részében támaszkodtam. Így például a társadalmi mobilitás és az oktatási expanzió
jelenségét, típusait, kimeneteit jártam körbe. Az adatelemzés volt az a zárótéma, amely az
empirikus részt megelőzte. A területi kutatás elképzelhetetlen ugyanis a megfelelő részletességű,
a vizsgált térségekhez tartozó statisztikai adatbázis nélkül. A dilemmák között megfogalmaztam,
hogy a statisztikai adatbázis csak kiindulópontot jelent a területi elemzésekhez, azonban az már
egy összetett feladat, hogy ebből miként lehet eredményesen használható mutatókat készíteni.
További problémafelvetésem volt, hogy az adatok csoportosításakor milyen területi egységekben
gondolkozzunk, mi a legcélravezetőbb a területi jelenségek feltárása során. Ezekre az
adatkezelési dilemmákra az empirikus részben igyekeztem választ adni, a magyarázatokat a
bemutatott területi kutatásaimmal szemléltetve. Az elméleti részben, majd a kutatásokat
felvonultató fejezetekben is kitértem arra, hogy a területi kutatás – mint kvantitatív módszer –
közelebb visz az egyes térségek helyzetének megismeréséhez, de a pontos okok feltárásához más
– elsősorban kvalitatív – módszereket szükséges alkalmazni.
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Az elméleti és az empirikus rész közé ékelődött be az a fejezet, amely egy szerzőtársakkal
végzett közös kutatás eredményeit tartalmazta, melyből a disszertációban a saját eredményeim
használtam fel (Forray – Híves 2003). A vizsgálatban a magyarországi leszakadó térségeket
csoportosítottam, meghatározva olyan jellegzetes tulajdonságokat, amely alapján tipizálni lehetett
őket. Erre építve emeltem ki az adott típusok pozitívumait és negatívumait, mellyel az egyes
típusok kockázataira és kitörési pontjaira lehetett rávilágítani. Mindez rámutat arra, hogy a
regionális oktatáskutatás lehetőséget biztosít a térségi fejlesztésekhez.
A disszertációm következő fejezetei az oktatáskutatás egy-egy szeletét mutatták be a
területi kutatás eszközrendszerét a gyakorlatban alkalmazva. Az első vizsgálati kérdésem az volt,
hogy a magyar népesség iskolázottságának térszerkezete milyen struktúrát mutat, vannak-e jól
lehatárolható területi különbségek, és mindez mennyire függ össze az adott térség társadalmigazdasági helyzetével. Az elmúlt két népszámlálás adatai alapján követtem nyomon a népesség
iskolázottságának változását kistérségenként. Megállapítottam, hogy a magasabb iskolai
fokozatok területi terjedése folytatódik, és fő tendenciái nem változnak. A magasabb iskolai
fokozatok területi terjedése közben rögzülnek a kedvezőtlen helyzetű térségek, amelyeket a
lakosság gyenge iskolázottsága jellemez. A kedvező adottságú térségek pozíciója is megmaradt,
illetve tovább javult. A lemaradók, különösen az extrémen rossz helyzetű lakossági csoportok
esetében bár észrevehető javulás figyelhető meg, de növekedtek a területi és társadalmi
egyenlőtlenségek is. Az olló két szára – kedvező és kedvezőtlen adottságú térségek között –
folyamatosan nyílik, ami rontja az ország fejlődésének kilátásait. A gyengébben iskolázott
térségek az évtized során változatlanul ugyanazok, körükben jelentős dinamikát csak néhány
nagyvárosi környéken tapasztalható. Legnagyobb területi különbség a felsőfokon végzettek
körében mutathatók ki, ez az a végzettségi fokozat, ami az elmúlt években a legdinamikusabban
növekedett. A térség iskolázottsága és a társadalmi, gazdasági helyzete között jelentős
összefüggés mutatható ki. Azokban az észak-keleti térségekben, ahol a roma/cigány lakosság
koncentráltan él, különösen feltűnő az iskolázottság és a társadalmi-gazdasági helyzet közötti
összefüggés. A területi elemzésem alapján összegzően elmondható, hogy ott csökkent kevésbé az
iskolázatlanság, illetve ott maradt változatlan, ahol korábban is magas volt az iskolázatlan
népesség aránya. Más szóval az alapvetően alacsonyan iskolázott népesség egy-egy területen élve
nem igazán tud segítség nélkül előre lépni. Ugyanakkor azonban szükséges a másik pólusra is
figyelni, azokra a térségekre, ahol dinamikusabb az iskolázottság növekedése, illetve
rendszeresen magas az iskolázottság. Ez jelenti a gazdaság – és persze a társadalom – dinamikus
fejlődésének lehetőségét, igazodási pontokat a kevésbé iskolázottak számára. Ebben a fejezetben
alkalmazott kartografikus módszerek árnyaltan mutatták be a vizsgált két népszámlálás közötti
változást, rávilágítva arra, hogy az országos átlag mögött milyen térbeli eltérések figyelhetők
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meg. Ennek megfelelően nem csak az ország „külső”, hanem belső perifériái is lehatárolhatók
voltak. Láthattuk azt is, hogy a kistérségi ábrázolások előnye, hogy hatalmas adathalmazt
képesek szemléletesebbé, kezelhetőbbé tenni, egyben bemutatva a területi eltéréseket.
A következő részben a hazai cigányság helyzetének társadalomföldrajzi vizsgálatakor azt
elemeztem, hogy milyen területi jellegzetességet mutat megoszlásuk, iskolázottságuk. Kitértem
arra a kérdésre, hogy vajon ezek a területi különbségek állandónak tekinthetők-e, vannak-e jelei a
pozitív irányú változásoknak. A területi elemzést nagyobb részt megyei szinten tudtam elvégezni,
mivel a felhasznált népszámlálási adatok ilyen felbontást tartalmaztak az iskolázottság esetén.
Megállapítottam, hogy a cigány népesség iskolázottságának területi különbségei az ország kis
méretétől függetlenül igen nagyok. Az elvégzett megyei szintű elemzés elmoshatta volna ugyan a
jelentős területi különbségeket, azonban a kapott eredmények jelzik, hogy rendkívül nagy
mértékű a területi eltérés. A vizsgálat egyértelműen kirajzolta Magyarország kedvezőtlen
helyzetű térségeit a cigányság iskolázottsága szempontjából, mely megyék jórész az ország
észak-keleti részén helyezkednek el. Láthatóvá vált az is, hogy a térségek és társadalmi csoportok
az áttekintett időtávban sem tudtak változtatni a helyzetükön, mely ismét azt jelzi, hogy
határozott fejlesztések nélkül e térségek társadalmi leszakadása következhet be. A fejezetben
összevetésre került a cigány és német nemzetiségi oktatás, melyen keresztül láthatóvá vált, hogy
milyen óriási különbség van két kisebbségi csoport között nemzetiségi oktatásban való
részvételük szempontjából. Világossá vált, hogy a nemzetiségi oktatás elválik az adott
nemzetiség valós elhelyezkedésétől és létszámától. Vagyis a magas presztízsű német nyelvet a
kisebbségi oktatás kereteiben nem csak a nemzetiségek tanulják. Ezzel szemben a cigányság
nemzetiségi oktatásban való részvétele alulreprezentált, és nagyban függ a helyi tényezőktől.
Ezeket a tényeket statisztikai adatelemzéssel és térképi ábrázolással bizonyítottam, azonban az
okok feltárásához láthatóan kvalitatív módszerekkel történő mélyfúrás szükséges.
A disszertációmban kitértem arra a kérdésre is, hogy a korai iskolaelhagyás szempontjából
hol vannak a legkockázatosabb térségek és van-e pozitív változás az iskolázottság terén ezekben a
térségekben. Idősoros országos statisztikai adatok segítségével kimutattam, hogy 2013-tól a
szabályzó megváltozása miatt jelentősen csökkent a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya. Ez a csökkenés leginkább a szakközépiskoláknál volt érezhető.
Évfolyamonként elemezve ezen tanulók létszámát jól látszik, hogy a 8. évfolyamon mért számuk
és arányuk a 10. évfolyamra radikálisan csökken (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kevesebb, mint a felére), vagyis ők feltételezhetően kimaradnak az iskolából. A fejezetbe
elhelyezett térképek szemléletesen bemutatják, hogy a földrajzi és a társadalmi térszerkezet
alapvetően befolyásolja a hátrányos helyzetű tanulók megoszlását. Több oktatási és társadalmi
háttérmutató segítségével a kutatás olyan térségeket mutatott ki, ahol a legnagyobb a kockázat a
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korai iskolaelhagyásra, ezek térképi bemutatásával szemléletesen látszanak a veszélyeztetett
területek. Az elemzés által feltárt helyzet pontosan jelölte ki a beavatkozások lehetséges térségeit,
hogy mérsékelni lehessen a lemorzsolódást, illetve a területi egyenlőtlenségeket. Ismét
hangsúlyozni szükséges, hogy ezeknek a területeknek a sajátos társadalmi problémák
felszámolásához célzott támogatásokra és programokra van szükségük. A hátrányos helyzetű
tanulók oktatásának fejlesztése több szinten együttműködve képzelhető el, sokat tehet az
oktatáspolitika, az intézményi szintű innovációk, illetve a helyi, járási szintű törekvések és a civil
társadalom.
A disszertációm empirikus vizsgálatainak első harmadában a területi statisztikai elemzések
kimutatták, hogy az ország lemaradó, illetve leszakadó kistérségeinek nagy része tömbszerűen
helyezkedik el. Többségükre az érvényes, hogy közvetlen szomszédságukban is hasonló szociális
és gazdasági helyzetben lévő térségek vannak. Ez azért súlyosbítja helyzetüket, mert a lakosság
felzárkózása esetleg kizárólag jelentős térbeli mobilitással – migrációval, elköltözéssel – mehet
végbe. Ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a helyi társadalmak a legtörekvőbb,
helyzetükön változtatni tudó tagjaikat veszítik el, így a leszakadás megfordíthatatlanná vagy csak
nehezen megállíthatóvá válik. Éppen ezért kulcskérdés ezen térségek területi elemzéssel történő
beazonosítása, a problémák részletes feltárása, mert csak erre építve tervezhető olyan komplex
beavatkozás, amely a helyi társadalom egészét, azon belül az oktatást is előre mozdítja.
A disszertációban elhelyezett következő kutatás arra a kérdésre tért ki, hogy a határmenti
térségek eltérései milyen mutatókban érhetők tetten, és mindez mivel áll összefüggésben. Az
elemzéshez

felhasznált

mutatók

társadalmi

háttérmutatók

voltak,

amelyek

azonban

összefüggenek az iskolázottsággal is – például a foglalkoztatottsággal összefüggésben. A
határmentiség vizsgálata esetén kevésbé az oktatáson volt a fókusz, sokkal inkább arra mutatott
példát, hogy az ország peremvidékein való elhelyezkedés esetenként kedvezőtlen, másutt
kedvező helyzetet teremtenek. A fejezet részletesen kitért az adott terület negatívumaira és
pozitívumaira, hangsúlyozva a kockázatokat és lehetőségeket. Módszertanilag azért volt érdemes
bemutatni ezt a vizsgálatot, mert jól szemlélteti, hogy nem oktatási adatok felhasználásával is
lehetséges a területi kutatások során oktatásra vonatkozó megállapításokat, következtetéseket
tenni.
A következő vizsgálat kérdése, hogy milyen tendenciák mutatkoznak az alap és középfok
közötti átmenetben, megfigyelve az országos folyamatokat, valamint megyei és településtípusok
közötti különbségeket. A vizsgálatot a Kifir adatbázis statisztikai elemzésével végeztem, ami
alapján láthatóvá vált, hogy a középiskola típusok iránti keresletben jelentős területi különbségek
mutathatók ki és a középiskolai hálózat nem volt képes illeszkedni a demográfiai folyamatokhoz.
Több területen jelentős az egyházi középiskolák szerepe is. A meghirdetett helyek feltöltöttsége
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változó: legnagyobb a kapacitásfelesleg Békésben, míg Hajdú-Bihar és Zala megyében a
legkisebb. Vannak olyan megyék, ahol a jövőben sem várható nagyobb arányú évfolyamok
belépése (Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok megye), ugyanakkor olyanok is akadnak (Budapest, Pest
megye), ahol némileg emelkedik majd a belépő évfolyamok nagysága. Fenntartók szerint igen
nagy a szóródás a meghirdetett tagozatok alapján. Vannak olyan megyék, ahol jelentős a nem
állami szektor szerepe, így Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol az egyházi intézmények térhódítása
jelentős, és akadnak olyanok is, ahol alig akad nem állami fenntartású intézmény, tagozat.
(Nógrád vagy Zala megye). A nem állami szerepvállalásban mindenütt az egyházi dominál,
egyetlen kivétel van csupán, Komárom-Esztergom megye, ahol az alapítványi, magán
intézmények, tagozatok aránya nagyobb az egyháziakénál. A részletes vizsgálat ezesetben nem
tért ki a kistérségi szintre, hanem a megyei és település típus szerinti felbontást vette figyelembe.
A kutatás célja ugyanis országos képet nyújtani az oktatásnak egy kis szeletéről: a középfokra
való továbbhaladásról.
A disszertáció empirikus részének végére kerültek a felsőoktatással kapcsolatos kérdések.
Ennek hátterében a Felvi adatbázisa, népszámlálási adatok és intézményi oktatásstatisztikák
elemzése állt. Az elemzések alapján kimutathatóvá váltak olyan tendenciák, mint a
felsőoktatásban tanulók számának változása, a felsőoktatásban tanulók és a releváns korcsoportok
aránya, a jelentkezők hullámzása, az oktatási formák megoszlásának tendenciái stb. A
vizsgálatom során több kérdés is megfogalmazódott. Arra voltam kíváncsi, hogy a megfigyelt
tendenciák és jelenségek hátterében miféle területileg beazonosítható felsőoktatási stratégiák
állnak. Milyen lehetőségei vannak és miként élnek ezzel az egyes felsőoktatási centrumok? Vajon
a felsőoktatási expanzió folytatódhat-e? A vizsgálatok alapján leszögezhető, hogy a felsőoktatás
centralizált és nagyobb területekhez kötött. Azonban a különböző felsőoktatási intézmények másmás stratégiával élnek hálózatosodásuk szempontjából, azzal, hogy vonzáskörzetüket milyen
módon terjesztik ki, hol tudnak és akarnak képzést folytatni. Mindezt szemléletesen mutatja a
kartográfiai ábrázolás, ahol az intézmények a hallgatói méretüknek megfelelő nagyságú jelöléssel
kerültek a térképre – a településük alapján. A kutatásban kétféle felsőoktatási hálózat rajzolódott
ki a térképeken. A dunántúli típusúnak két nagy egyeteme külön-külön lefedik szinte az egész
Dunántúlt. Az alföldi típusúba három nagy egyetem tartozik, amelyek a székhelyükön kívül
csupán egy-két közeli helyen folytatnak képzést. Vélhetően a dunántúli térségben szükséges
nagyobb térből bevonzani a hallgatókat ahhoz, hogy az egyetem megtarthassa képzési kínálatát,
míg az alföldi típusú intézmények sokkal inkább képesek a helyi társadalomra építeni, és ennek
segítségével

megőrizni

felsőoktatási

pozíciójukat.

Ezutóbbi

következtetések

egyfajta

magyarázatai a kvantitatív adatelemzés eredményeinek, bizonyosságot azonban csak kvalitatív
módszerek alkalmazásával lehet szerezni.
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A felsőoktatási expanzióra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban az országos tendenciák azt
mutatták, hogy a kilencvenes évek óta tartó dinamikus hallgatólétszám növekedés megtorpant az
elmúlt néhány évben. Ez elsősorban a nem nappali tagozatos képzésre vonatkozott, bár a nappali
képzésben is némileg csökkent a hallgatólétszám. Az adatok alapján vannak kutatók, akik a
csökkenés folytatását jósolják, mások az expanzió újraéledését gondolják. Mindez azonban függ
az oktatáspolitika és a gazdaság jövőbeli alakulásától. A kistérségi területi elemzésekből az
látszott, hogy jelentős tartaléka van még hazánkban az expanziónak. A fiatal korcsoportba
tartozók és a felsőoktatásba jelentkezők számának kistérségi összevetéséből jól látszott az ezt
ábrázoló térképen, hogy vannak olyan területek, ahol a jóval kisebb arányban jelentkeznek
felsőoktatásba, mint ahogyan az a korcsoport méretéből elvárható lenne. A másik lehetőség az
expanzióra olyan alulreprezentált csoportok – hátrányos helyzetű, valamint a cigány közösségbe
tartozók – bevonása a felsőoktatásba, akik jellemzően kimaradnak ebből a képzési formából, és
méltányos támogatással vélhetően nagyobb arányban bekerülnének. Lehet, hogy a tanulás
terjedése nem csak a formális oktatási rendszerek expanzióját jelenti, hanem számos egyéb, ma
még nem egészen ismert középfok utáni tanulási utat. (Kozma 2015) Az előző elemzésekhez
felhasznált adatok bizonyítják, hogy a felsőoktatást sem lehet önmagában vizsgálni, számtalan
társadalmi háttérmutató segít a feltárt helyzet és a folyamatok megértésében, és a jövőbeli célok
kitűzésében, lehetőségek kiaknázásában.
A disszertáció elméleti kereteiben és az empirikus részben egyaránt igyekeztem bemutatni,
hogy az oktatáskutatás területi elemzését végezve melyek a legcélravezetőbb módszertani
eszközök. Bemutattam az általam legfontosabbnak tartott hazai területi adatbázisokat
(népszámlálási adatok, KSH területi statisztikai adatbázis, Kir-Stat, Kifir stb.), azok egyfajta
feldolgozási módját, melyek segítségével elemezhetők a térbeli folyamatok. Az oktatással
összefüggő adatok elemzésekor több példát hoztam fel a mutatók alkotására. Ezek elsősorban
arányok voltak, de komplex mutatókat is készítettem, mint például a kockázatos térségekre
vonatkozók. Azonban vigyázni kell arra, hogy a komplex mutatók értelmezése nehezebb, mint az
egyszerű aránypároké, és magyarázatuk is félrevezető lehet. A vizsgálataim során legtöbb esetben
a kistérségi ábrázolást részesítettem előnyben, mivel úgy gondolom, hogy ez az a területi szint,
ami elég részletes ahhoz, hogy a területi eltérések kellően kimutathatók legyenek, de még jól
áttekinthető. Sok esetben, ha nem állnak rendelkezésre kistérségi adatok, illetve nem releváns a
kistérségi szint (ld. felsőoktatás), akkor célszerűbb megyei vagy települési adatokat ábrázolni és
ebből elemzéseket készíteni. Disszertációmban többféle tipizálást mutattam be – például a
leszakadó térségekre vonatkozóan -, melyek segítségével pontosabb és újszerű összefüggések
tárultak fel, amelyek alapján könnyebben tervezhetők a szükséges beavatkozások. Mindezekhez
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alapot biztosít a térképi ábrázolás, amely nem csak illusztráció, hanem a lényegét adja a területi
elemzéseknek.
Összegzően elmondható, hogy a disszertációm empirikus részének négy különböző témába
sorolt kutatásai vizsgálatuk tárgyában eltérnek. Az oktatási rendszer különböző szegmenseit
vizsgálták, a népesség iskolázottságának területi összefüggéseit tárták fel, illetve a társadalmi
háttérmutatókat elemezték. Közös bennük, hogy a különböző vizsgálati szempontok ellenére
segítségükkel kirajzolódik hazánk térszerkezete: láthatóvá válik, hogy a gyengeségek és az
erősségek egy-egy térségben halmozódnak. Azonban az is látható, hogy bizonyos térségekben a
gyengeségeket más elemek kompenzálni tudják. Ezért fontos, hogy a térségi kutatások ne
elszigetelten történjenek, mert egy-egy térségen belül egy-egy oktatási szint, képzési program,
vagy oktatási probléma csak kis szeletét jelenti a térség társadalmát érintő kérdéseknek. Célszerű
az oktatással összefüggő jelenségeket együttesen és egyben társadalmi kontextusában vizsgálni –
különösen igaz ez a regionális kutatásoknál.
Disszertációmban az elmúlt évek kutatásaim, kutatásokhoz kapcsolódó munkáim alapján
próbáltam meg áttekinteni azokat a területi-társadalmi folyamatokat, amelyek az ország
különböző térségeinek népessége oktatásban való részvétele alapján rajzolódnak ki. Ezen
keresztül a területi kutatás eszközrendszerének felhasználását is bemutattam. A területi kutatás
segítségével tudtam elemezni a sikeres és az elmaradó térségeket. Meggyőződésem, hogy az
ország egészének fejlődése szempontjából két különösen érzékeny pont van: a lemaradók
(térségek és lakossági csoportok) fejlődésének támogatása, nagyobb arányú bevonásuk az
oktatásba, illetve a felsőoktatás újabb adaptív formáinak megvalósulása. Úgy vélem, hogy ezeken
a területeken vár a legtöbb feladat nemcsak a fejlesztést iniciálókra, a résztvevőkre, hanem a
kutatóra is.
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