TELEPÜLÉ5.HÁLÓ,ZAT ÉS ISKOLARENDSZER

Á

,.

TELEJ>ÜLÉS~KET,AH()({liy~K, T()B~EK KÖZTMEGliATÁROZzÁK ~z iskolák,
, . all1e1rek~tllel!,b.e~.sz,e~ve~nek. M~sfelől azonba~: is~olák~tc,s~l{ LJ!zonyos

··:. •

te,epü1ések~n.Ffry~n~g ;-;!,J.e~t f1,*, bizonyos telepijlésekk.~pesek otthont

adni bi~9nros inté~w~~y~lsne~.J:i:z~f~ .'t ké(~~~dszernehezenérf~lrfl~~h~tőegymds nélkül
Kölcsö.n.l1atásban.fejlóg.nfk;.és. ~iqdel1. . elf~z~s, . tervezet? amely. aZ~gyikről a másik
nélkül beszél, csak általáno~ságban érvényes.
.' . ........
......•..•......•..•
Ez eIlllfk .<1, .f~pwmállyI1alc.él.mo,n.4.~I1fyalója .• ~Js6 részébenIlé~ány politikatö rténeti
visszaRVbntással.iga.~()IQIl1 a.f?HFi~lít~st. §;IIl~s{)4ikrészbfl1 azokat.~főbbtársadalmi
folyarn~t9katt~IB~tfIl:l:~F'.~m:ely~~.1990 .•ó.tax~ltozt<1,ttál<:~z ország tér.szfrkezetét, s
változtatn! szüks.ég~s.~. i$k()lfl~en.<.tszFffIl. is: '~h~rmadik részben.a lehetséges '(ajavasolt)
vál toztatá§okat. sC> r:918 ITl f()l,. r~IIlllt;~%a. el9n!,ei~re'és hátrál1y,aikra.
Az itt l~irt~~ .nemVj~~Fat~s }~r~~II1ényei.j\iokr~. a vi~sgálfto~ra! támaszkodom,
amelY$l{et .1~9,5:foIY~l11~n·,a.~:()kt~F~~kllta.t6 Intézetbell,lj.íyes'talll~~ közremű
ködésével végeztem el. A korábbi eredményekről többpublikááóbanadtan; számot
(lásd ~~ . irodal.9n:tj~gyzé~et).. ~;~llllPHdoffalWozk~peste . t:anulmá~rélnnyiban új,
hogy él~
oktat~~politika
ma,iyitMra
próbáljaall<:almazlüat~rségi
szernJ.életet.
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'Település ésísl<öla J990'elt)tt
A fönti tétel mellett túl sokat érvelni nem kell. Talán érdemes azonbantészleteiben is
végiggondolni,··mibis:jeIent.településésiskolaKölcsönös meghatározottsága.• Példaként
szolgáljanak a kis iskolák (Kozma 1975),.

Kis iskoldk -'- dltaldnosmltvelődési kli:ip(Yntok.Akis iskólákMagyarországórinem pusztán
pedagÓgiai prqblénrá., Részév'é váltak annak ámozgalomnak,amely a Kádát-rendszert
fokozatosan' föllazította,végülpedigbékéseri fölSzámolraJ\,1agyarországbn;
Ami a szakmai érveket illeti,ezek--millt hlinden öktataspólitikaidöntés eseténellentmondók ~elyekv~ltak ak~}rz~tesíh~sétvei?
a) A legfőbb érv az elmaradottságvok Ezvahiliogyúgrrhangiott, ~Ogy a kis iskolát
nem lehet elegendő szaktanárralellátni: N em lehet megfelelő föltételeket sem teremteni
ahhoz~::.hogy .a.··.~erekek~l~bo~átÓl"~lllllaibari,szak~antereiilQen, iskohtelevízióval
felszerelve, megfelelő könyvtárralsto,-: ellátva tan~lhassanak. .Alci~ :iskolák tehát
méretüknélJogva Konzerválják az elmaradottságot;mert· szakszerűen . nem lehet
fejleszteni azokat.
b) A második forúos érv' a modernizáció volr:A kis iskolakbantanulÓgyerekek
természeteS~rimegmaradtak a családi környezetben, és ez a tanyai (a Dunántúlon
pusztai) lakosság volt. Márpedig - abban a gyors ("forradalmi") modernizálásban,
amelyet 1948, a kommunista hatalomátvétel után diktáltak - ez a lakosság nagyon
műveleclennek, elmaradottriak, sőt reakciósnak látszott. Köztük volt a legnagyobb az
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egyhái~'~e{olyás~A tanyai'-pusztaiszülők, persze iskolázatlan,abbakis yoltak, mint a

lakossá~~tla~a;különöseIlisl11int an~gyobb falvak vagy aváros~klak0ssá~. Kizárólag,

vagy le~ábbis főkéntmezógazd~ságból éltek,'mégpeJigkülterjes'mezógazd~ságbóL
A kultúrpolitika pedigmu~~ásflatalokat akart nevelni agyerekeikből.,Ezért ki kellett
szakítani,óket a családi környeutból.
c) Véglilfolltösétvy?lf~zio~t~~áspöljtíkais. Mivél;az·általánosis~olaelvégzésétaz
új hatal~~:kötelezóvé·tette[min?enkinek;' m~gis kellett szervezni~zö~ödik-nyolcadik
évfolyamökat:', Az új hatalom általában' aHhoz, ragaszkodott, .hogy; ,minden iskola
fejlődj~k[t~Ves 'általános is:kolavá(Ilóhae~eznelll tudta[i~iitosítaflia megfelelő
feltételeket;'"úgyhogyeziMagyarországon~mindllláig'n~mkövetkezett?be)., Hapedjg
egy inté~~é~!~efi1;tudott:felfejlődn.i,;~kkoraztmeg kellei:tszii~tetni(v~gy legalább
is szervezetilegegy~agr,obRi~kölához,csatolni) ~ Shanemwolt körzet!iskolaaközelben;
akkor a lcls iskolákat megszüntették:
Mind~~igázán,elegend6;é1'Vneklátszótt'éslá~súk'e,'kis,iskolák.',bezárásához,illetVe
elsorvasztá~álloz; Sz~ailaglniszólhatott mégis' akis isk~lákJmellett? Amikor· mie

kérdés kutatásába bekapcsolódtunk '-'-" az1970..,esévek k(jzepéfi '-'-,azalábbi 'érvekkel
találkoztUnk.
a) A kis iskolák exkluzívak. Amint az irodalomba betekintettünk - s ezt a hetvenes
évekbeIlpersze'márjöbban lehetett, külörrösenHelsinkiután,mint,egy,;.kétévtiz~ddel
korábháh~" megértettü~,.hogyazintézménymérete önfi1a9áb;antávolrólsemd:ter~
minálja!~z~acsonyszínvon~át:.Sokkal·inkább·'az.a'he1yzet/hogytársadalmihátte:étól
függően;a:,kis. isk~la'intentívebben'Ilevel, .nünt."a;,nagyobb;.1'ehátintenzívebb~n
szocialiiál,~bbaa kultúrába,·arnelyétagyerekek· hazulrólh~~tak magukkal, legyen:az

akár magasikultúra, akárp~digvalat;Ielytársadalmicsoporthelyzetébőleredő" perem- .
kultúra". Így hát találkoztunknagyon'Ísexkluzívkisisk()lákkal~'hiszen akis iskolák
való ban többe kerülnek(egys~~rlyiköltségeiket összehaso'nlítva),. mint,a nagy, tömegméretűintézmények.Akimegeng~dheti magának, az{enntartja akis iskolát gyermeke
számára, s ezek általában afasórétegekl)ó!' kerülnek ki~
b) A kis iskolák hat~konyabhak' Atnikorkutatásainkat kezdtük, már· rendelke,;.
zésünkre;állt ~,., Közép, Kelet;'E',ur6pábanalighanem:elsóként ~nagyobbtömegűtel
jesítménymérési adat. Ezekugyan.azt, mutatták,· mint a világon mindenütt: 'afvárosi
iskolák "--társadalmihátter.ük mia.tt -jobb tanulmányi teljesítméllyeket.produkáltak,
mint a falusiak..Akisiskolákazönban',következetesenjöhbakvoltak;mint a legtöbb
falusi iskola. Társadalmi hátterük nem különbözÖtt az()kétól,dea teljesítmények ,~,' fó,"
ként a készségtárgyakba.n '-jöbbakvolt*,.mert ákis'iskolákbantöbbvolta gyakorlási
lehetőség:..Akorttaktórák·ék.azönálló gyakorlás ok váltogatták egyrriást;-.itanít6hol
az egyikcsop()rttal föglall«)zott~ höl ci másikkal:-, ennekkövetkeztéhena gyerekek
már az iskolábanbegyakofoltakazt, amitanagyöbb iskolákbajáróknak otthorikéllett
volna (írás, olvasás, aritmetika) ,csakhogy otthoniviszonyaik erre nem.voltak megfe'Idők. Késóbbkiderült, amit akkor llem iudtunk,hogyaszakirodalom régebben ismeri
má~ eztazéffektust. NálunkélZonban annyira elhhllgatták, hogy' a felmérést végző és
publikálópedagógiairprofesszötmagasem t:udottmit kezdeni ezzel a jelenséggel.
j
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c) Akisiskolákmodernebbek. Abban az értelelllbenmind~nképp,hQgy;keY~~lekp
az ott..tanítókban . az·..ellenállás . a •modernebb,módszereld.el,szempen, . és .··ki~~~l)L"a
berö~öitség veszélye. Kutatásainksorán találkoztunkplY411.térségekkel az ors~~g~~~J:l,
ahol {a helyi yagy,a ,megyei pártvezetés kívánságára)'l1em fels;z,árn91~ák a kis isJiql~k~t,
hanem modernizálni próbálták őket. Itt találkoztunkelqszöt amagnetofonIgl;~fj~4t
használatával; feJlettaudiolvizuálisellátó kpzpoQ.tJal ám~gye§zékhelyen, és ;azalidiovizuális anyagokrendszeresterjesitésévd,·terítéséy~l. ;Hasonlóképp,.találkoztUri~J.()hll
I. Goodlad akkoriban már közismert könyvével ,és mozgalmával, a "non:-gr49~g
school"-lal (Goodla~ 1967)~Tehát azzalaz,'o,ktéltássaI, amely .,~gy$zer,űenne1TlE~~~i!
figyelembe·a gyerekek.közötti .k()rkülÖnbség~t,illetve, cs,akelnagyS~ltan.. Öss;z,eY<?1:l,jaa
különböz6 életkorúgyerekeket, és. oIYélnIllód$~el"ek~t ajánl,~llnelyek~egítség~y~l.'~
iskola tevékertységébeegyszerre. bevonhatók külö~bö~Qéh.~tk()f:ú tan:ldó,k{I<é$ppb,ia
szerző mesélte, hogy ifjú korában maga is magányostanyajiskőlábankezdteapályá,já(:)
A kis iskolákban Jáituk ielőszörinegValósulnÍ'acsopofttapJt4st-:- ,anélkül, .h()g}'a
tanítók tudták volna; .mit tesznek. Itt,láttukviszont,a reformpeqagQgiából évtize<l~~~l
korábban megismert, később azonban siámúzött.projéktHanítá,st (Parkhurst,Da.l.t:9nterv). Mindez arra figyelmeztetett, hogy a kis iskola modernizálható,sőt.rnp:q~rj
nizálandó is.
A hetvenes évek nagy iskolakörzétesítésihullámaután ,az.évtized végére erQtdjes
"visszakörzetesítési" mozgalom bontakozott ki.E~ :f'-!rcsakifejezésazt jelenti,'Í!ggy
a falusi települések: lctk?ssága,;a helyipolitikaielitvezetéséveL __ ,egyre gyalqabl:>~n,és
egyre .• határozottab han '.szembe szállva· a '. központielhatár()zá:so~al. - yiSszCl·.a~~J;Ja
állítafli azokat az. intézményeket,amelyeketi:aclqigfél.{okQzat()san elvettektÓl~.,Jgy
többe~között az iskolákat is~~ok a:kutatá:sok,élmdyel,<:e,takkor. végez,tünk a "yi$s2:;a-;körzetesítés" mozgalinairól, a köyetkez6tényező~~ttárták. fi:)l:
a} A sikeres helyreállításhoz' ,szükség volt ,egy: Jql$zervezett.· civilpolitikaielitre,
ame1y.tudottés akartössz~fo.gniahelyi közigazgatásivezetókkel.És szükségixolt
egyúttal olyan helyi vezetőkre,.akik~szembeszállvaaközpontiakarattal.- támas:zkodni:tudtak "alakosságra" (azaz: egy kirajzolódó helyi politikai elitre);
b) Asikereshelyreállításhöztovábbá~zükség vqlt.egyfaj:t:a;,gazdasági önállóságr<l".
Olyan :településektudták visszaszereziliaz. iskoláikaf, arrielyekgazdaságilagprpspe;ráltak;Volt tehát egy jól múköd6 termelőszövetkezetük yagyhelyiiparivállalkozásW<:.
Vagy volt a környéken egy olyan nagyiPari ÜZem, amely hajlandó; volt az .önálló#gi
törekvéseket anyagilag is tárriógatni.
c) A s~ereshelyreállításhozyégül kellett egy jól hangzó ide()lQgia.Nem pedagógiai
érvekre. volt szükség, . 1iánem;.ólyanokia,am~lyeka>szakniai.éryeken .•·tlílIl1utat~ák.
Helyen.kéntezaz.érvegy-egy nemzetikisebhségrevitalizálódá:~avolt·(pLToll1áR;:tfla
civil· társadalom. kiépítése, amit akkqr ..,-tehát a nyolcvanaséyek végéu- Magyar:országoIl "helyitársadalomnak'~ neveztek) .Yagy/költségvetési érv, amely ait ;mufa,tta
ki, hogy a kis iskolák gazdas.ágosahban(O ..múködtethetók;mint a nagyintézIíléIiyek
A kis iskolák megőrzéséhezaz19fO~80"4s:évtized fordulóján az általános művelődési
központőkmozgalma .is kapcsolódott. Az.elgqp,<lolás:--ho.gya111JÍYelÓdé:siiálap:ellátáshoz (iskola, közkönyvtár, művelődési ház) közös tereket lehet építeni, és hogy
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e közös·.·terek egyúttal.a ,helyi . társadalmat.is.Jorroálják....,. aközyetlen demokrácia
különféle elképzeléseihez .kapcsoI6dQtl.Magyarországon,· .Azért érdemes ittmegem:líteni, hogy lássuk, .az. elemi. oktatás problémái milyen sok (vélt vagy valós) száion
kapcsolhatókatelepülések életéhez;

Közös k8zéjJiskoldk -m~velődésivdr()sk~zp~ntok."felepüléshálózat és iskolarendszer
összefüggésére második példánk azün;·,;közösközépiskoli'lehet. A magyarítás - az
angol comfrehensive school vagyariéfIletqesamtschul: nyomán - nem tökéletes, .de
talán legjpbban közelíti a~tatöbh.funkciósintézményt,amelyet városiasodó telep ülések köz~p,fokú oktatás~aK'rnegs~l"VezéséreugyaI1csakaz197?/80-asévekfordulóján
ajánlani lehetett. Azévtiz~dfo:dulója aközé~f~k~.oktatásb:lépők arányának látványos
emelkedését.~ozta -bár . stáIn0stársaaalomkritikus'~em' islllerte. föl a.trend~t, vagy
csak más~4lagos jelenségnek··tekintette (demográfiai hullámvölgy) .. A következőket
lehet megfigyelni.
a) FolyaI1Jatosanemel~edettaz~~akaz}ránya,akikaz <iltalánosiskolából a
középfokúoktatásba léptek át:·. ~ezdetben gondolni lehetett, hogy ez egy·levonuló
demogtáfláihullán1hegy hatása(~ 19 53·'~6 6 között születettek akkor hagyták el a
középfdk~?ktatást)-ösákh()g}"ateIldentiat:rtósabbnakmutatkozott.... ..
.
b) Az érdeklődés fo~oz:tosantolódott a sz~unkásképzőkhelyett a.?itnnáziumok
irányába;.~eresett k,özépis~olafaj:~áv~vák:sz~kközépiskola; A tendencia ellen
évtizede~ghadakoztak. ~zoktatá,sterv:zó~és.oktatáspolitikusok, az országos' arányszámokon azonbannemsikerült·változtatni: '
.
c) Az:drszág fejlődÓkörieteibe~a>sicikmUrikásképzők rliind nehez~bbentalaltak új
jelentkezőket, míg aszakközépiskoIakhelyettfolyamatosan agimnáziumokkerüItek
az érdeldÓ~és. középpontjá~~. '~ud~pestel1'a szakm~nkáské~zőbe jelentkezők aránya
az általános iskolátvégzette;kegyhármada<~ásüllyeat, és' már rendszerint ők sem a
fővárosból: hanem az aggl?~erációból járt~~! be: Ugyanakkor a főváros egyes' kerületeiben a .szakképzés . teljesen ·m~gsz~nt;.·vagy·meg ·sem szerveződött: Az ország
leggyors.abban fejlődő 'eszaK::dli11a11túli, tegi?jáball hasonló beiskolázási. arányok
m utatkoztak U gyanmora kevéssé fejlődÓészik- magyarországi régióiskolázási
statisztikái mintegy évtizeddel korábbi vonásokat mutattak.
NemzetköziösszehasonHtásokból világosan kitetszik, hogy nem demográfiai hullámvölgyrÓlvagy a szülők tájé~6zatlans~gátólvanszó, hanem a középfokú' oktatás
általánossáv~lásának· emelkedő~z~aszáról (S~görbe) .. Ez. aten~eAciaaz 1930-as
évekbe~ . az'. Egy~sültÁ.llamo~ba~vo~tel~ször" ~egfigyelhetó, ~ajd .a világháborút
követő.' helyreáIHtási .• periódúsb~~ .•. ~yugat- Európát., is .e~érte •.. Ai . .·.1960-a~ . • években
AusztriánálésCsehszlovákiánál tartott; és folyamatosantűlódott Kelet felé. A kérdés,
amivel azOktatás~ervezőkneksiernbekellett nézriiük,csupán az volt, hogykésldtessék
ezt a folyamatot, vagypedig,;rásegítseriek". (Napjaink vonatkozóvitáimeglehetősen
megkésve visszhal}gozzákaz akkOri fel~smeréseket;)
A "közösköiépiskóla"lll.ddelljefváI.iszu.1 a.janlot~uk olyan térségelmek,amelyekben
egyébk~nt a középfokÚokt~tás;nernlettv~lnamegszervezhető (Forfay 6- Kozma 1987;
Kozma1.987).Olyan·intézményekmegszervezését javasoltuk, . . amelyek egyetlen
szervezeti keretben külö:p.böző tanülmányi prografuokat kínálnakavonzáskörzetükbe
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tartozóknak Mintegy a környék Jcisegyetemeivé~' javasoltuk fejleszteniőket,;ahpöl
kiindulva,hogy'rnár a szazadfördulóne városi központokbatelepülü!ka;középiskol*. '
A kapcsolódó vizsgálatok tÖbhetis kimutattakennél'.A2 ún;tehetség-térképekpéldául
arra hívták föl a figyelmet, hogy a kiemelkedő múvelódéstörtéIleti., egyéniseg-ekraz
ország '. így városiasodó ikörz~teipőlk~rültek ki. , T érségitnikro-vizsgálatok.)J>'~4ig
alátámélsztották, hogy ~l.,középi$kol;l. telepegése, és múkQdé.se .egy~egy egészV~Ios,;.~s
vonzáskörzetének egyb.eszerv~zőgés~y~LésJölvirágzásával is együtt jár (Forray)99§).
Mindebbőlkiindulvaleh~tett kidolgozni BUclapc;:st il~~tY~ egy-egyIla.gytérségszWn~r,a.
olyan,pktatásfejlesztésiteryel<et,.amely~kegy,"egyyollzásl<ör:zet,I~(jzp()Jltj~p~\~I~,~,(8

kombinációbantelepítették vol11a a középfokújnté,~tnények:(!t.Arni ebbql ki4.t::rül~,
eléggé ~gyértelrnúvolc.N @ma.zok:ta~ástlátsZQttkívánatosn:lk gener@is~n.átsz~!"yez.Ili
(megszüntetve pl. as.z.;Ikrnunkás ké,Pzőket).Hiszen valamennyiinté,zmé,nyi",a,r~~yiórw.k
megvolt a létjogosultsága - attól függően, hogy hol akarták megszerye.z.l)i;ők:é:~.
Közös középiskolák - ·legalábllis ily~nnéven .~. akkor tné,gnem.fonn~lQdta~ (Illa
már meglehetősen"sok vanhelőlük,· főkén~ a szakképzés k(jfé szervez6dve) .. lRzek. a
vizsgálatok és eletnzé,sekma is arra hívják fölafigyc;:lmet,llOgy élziskölare~g$,zer
reformja a valóságba.nrendszerint azország:reprezenta,tív térségeibYIlkialaktl,It:,i,sk~-:-;
laszerkezetá1ta.láIlos#tét~le.:SÍ1lint~ogy.ilyen reprtt~n!a.dy té,rségIlekIIlinden~kelqtt
a fővárp,saclóclll<, nemt;soda,ha az Qrszágos refQrmok y~ójábanafővárosi,szerk~~etet

ajánlják (írják elő) fIliIltaké,pp,enorsz~g9S~11 is~ i\lka.lrna.siI?-.tll1~gsHly()shftya:~zf .az
előírást azzal, hogy ez a modernizáció elől<~PC!,~l<qvetkC!zé,sl(,~ppazegxe,!lel1~teI"t;latíxa.
Felsóoktatds .~regiorz4lisszellerni. központok~EQhe a,gondoJatsot.;baillesz.kedik /allla
divatos "universitas'~ "O~ első elgondölásais (a szellemi életregion~lis,központj~i). Az
a felismerés alapozta,.m~gőket, . hogyaz ország TrianQn Uctán.elvesztette azt.a yároskoszo rújéÍt, am.elyben .a, felsőfokú kul ttirális,'eU#ás s~erre~ődnikezdetr. K:(jvetkezé,.skép p
ami ittmaradt,xa,Iójáb:ll1.tlem. egyépa főváro$perifé,riá,jánál. Az ország régiói-az
észak-dunántúli,'a dél"7dunántúli,.adél__ a)földi,.~észqk-alföldi, metve.azészak-I1)~gyar
országi -egyenlőtlenülfejlődtek,ezért.eltérő szakeIllber,.szükségletük van. Ahhoz,
hogy· fölzárkŐztassukőket, különbözőképpen kell szervezni, a felsőf()k*szakcemb@r:
képzést bennük.
Az elgondolás ahhoz a fölismeI"éshez. kapcsolódott, hogy az. ezredforduló felé
közeledve a középfokúoktéltásexpanzió ja megállíthatatlan le$:z, aminek alapján
megindult.a fe1$őoktatás expanziój~ is (ered~fijega,z 19QQ~e,s,,~vé:k:elsőf(!lére t(!tfük).
Kutatás()k '., mutatták, hogyegy'T~gy felsqf()kú "szell(!rnjközpont '. perifériájáIl/Sgyre
növekszik a felsőoktatásba törekvők száIll~;lniközb~ll,a . centrulllpan esetleg már
stagnál: Ebből arta,l~herett.köYetkeztetni; hogyérdel11es él.felső()k!a,t~st közelebpyinl1i
a potendális lészvevőkhöz, ·Az. lQ60:-70-es.évekgy()rsfelsőokt;atási intézmény__
szervezéseiviszont az:teredményezték,hogy ~hazai'felsőoktatáss()kkisintéz.méI?-IlYé:l
gyarapodott. Egyenként sem fönnta,rtaninemlehetett.óket, sem pedig megfelelő
társadalmi:-kulturáJjs,környezetett~reniteni körmöttük.1yfiJldezek figyelembevételével
régiónként eltérő felsőfokú ellátás látszottmegszerve,zhetőnek.
a) A dél.,duilántúli; ~dél,.alföldiésészak__alf()ldi r~gióg:w.'(llyall iutegrált,inté:zrnény,
amelymagábanfoglalja~ott található kutatási,oktatási~s fejksztési ka,paci~ásokat,
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és ezeket a régió valamennyi lakosának nyújtanitudja. Ebben az elgondolásban
mindenekelőtt a településiésEintézményhálózatirealitásók tükröződtek: :mármeglévó
vagy épp szervezés alatt álló egyetemek, .amelyek köré akadémiai Kutatóhálózát
telepedett, 'ésamelyhez a pedagógus- és az agrárképzés könnyen csatlakoztathatónak
látszott.
b) Azészak.. dunántúli ésészak..,rnagyarországi;régió számárapolicentrikusintézmény
(ún. regionális egyetem), amelyet a régióban található intézményekegyüttesén alkot,
nának, közösen nyújtva ,ezáltal azokat a funkciókat, amelyeket az egy központú
intézmények önmagukban nyújtani képesek. Az elgondolást erősen motiválta, hogy
az észak-magyarországi régió ban a kassai, az észak-dunántúlibanpediga bécsi-pozsonyi
vonzások nélkül nem alakultak ki· regionális centrUlnok.A meglévő, városok funkciói
erősen megoszlottak (Miskolc ,vagy Győr ípari központ, Veszprém vagy Eger katolikus,
Sárospatak; illetve Pápa protest~ns kWt:urális.centrumstb.).
Ezekből a meggondolásokból két tanulság vonható leösszefoglalásuLAzegyik: a
településhál6zatés az.· intézmények strukturális átalakításai 'köls:sönösen egymásra
vonatkoztathatók. A térszerkezet és az oktatási rendszer egymásra építhető .és épülő
struktúfák.A másik: 'mirÍdatérszerkezet; mind pedig az oktatás. (képzés, művelődés)
változásai ,megbontjak, . átalakítják,.· fejlesztik ezeket a struktúrákat. A hivatalosan
elfogadott oktatási rendszer csupánpillanatkép, amely befolyásolja az intézmények
és a települések adaptálódásiJolyamatát, de nem véglegesítiaz adott megoldást.

Változások 1990 Óta
Az 1990 óta. eltelt félévtized·mégnem elegendő.arra,.hogy tendeneiákatföltárhassunk.
Arra azonban már i&en, hogy elmo~dulás0katmutathassunkki .• Számottevő, sót
drámai el~?zdulás~kat tapasztalunk a társa~alom térszerve~ődésében, amelyek szükségképp fo~ják maguKkal vonniaziskolarenaszer változásait is. A számos elmozdulás
közül most csak néhányat regisztrálunk (Forray dr Kozma 1992).

A gazdaság[tevékenységek itérszervezódése. A gazdaságátszerveződésével olyan elemek
tűntek el, amelyek korábban meghatározták a településrendszert és a társadalom térbeli
mozgását. Egyúttal olyanelernek jeleqtek meg, al11~lyek újszerűen határozzák meg a
települések, hálózatát és c::gymáshpz v.aló visz(;myukat.
a) Valósággal összeomlott a nehézipa,r és i 3.Z. e~t támogató energiaipar. Ez súlyos
helyzeteket teremt azokban a térségekben, 3JI?elyeket korábban egyetlen ipari nagyüzem
és kapcsolódó létesítményei. éltettek, határoztak .meg .(monostruktúrás térségek).
Régebben ez~k a városi·. fejlő4és .sajátos váltoZé).tainak számítottak~ . Most viszont a
stagnálás új térségeiyé alak1lltak (pl. Kazincbarci.ka,.Ózd, Ajka stb.)
b) Felbornl()tt a nagyüzemi mezőgazdaság. Azokban a térs~gekben - elsősorban az
alföldi régiókban -, ahol meg~atározó vqlt, nem jelent meg olyan beruházás, amely
a mezőgazdaságból föl~:z;.apadult, a Dél-Alföldön viszonylag magasabban iskolázott
népességet a csÚcs technika szolgálatába állította volna.
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c) A f6város mun~aerót felszívó. ipari és·· szolgáltató . tevékenysége is radikálisan
szűkült. Ezzel azok a területek kerültekperifériára, amelyek eddig tulajdonképpen a
fóvárósegyfajta munkaeró-piacainakszámítottak (pl. a Nyírség) .
d) Egyes stagnáló körzetekben megjelent akülfölditóke, amelyek ennek követ,..
keztében ugrásszerű fejlódésnek indultak (Székesfehérvár).
Ennek az átalakulásnak a következtében az· ország térszerkezetében is jelentós
módosulások indultak meg.
a) Az új beruházások egye16re nem gyakorolnak hatást környezetükre. A gyorsan
fejlód6 tdepüléseknek és' iparikörzeteknek .!Da még ,nincs térségszervezóhatásuk
Változásaik nemsugárzanakki'a környezetükre, mivel ;tt::,chnikaigényesek, viszont
kevés munkást foglalkoztatnak.] árulékos, jóléti:beruházásokat sem tapasztalunk.\Az
új berúházásokmintegy pontszerúeIlJejlesztikazországot (nem települést fejlesztenek,
hanem ipari üzemet). Egye16re azt tapasztalj uk; .hogy ,nincsenek· hatással a· közih;
tézméIlyek fejlesztésére, ·használatárasefl?.
b) Az ország régi6i látványosan szétszakadnak, eltávolodnak egymástóL k uj
beruházások jellegzetesen követik az infrastruktúra fejleuségét,;és e fejlettség mentén
terjednek el az országban. (Beszédesenkövetikazinnováci6 térbeli terjedésénekazta
sémáját, amelyet az :1980""asévek elején tártunk föl, és ainimár akkor afó közlekedési
vonalakat, a nagyobb városolcit,yalamintdsósorban/a Dunántúlt, másodsorbéln: a
Duna-Tisza közet rajzolta ki.) ·.l:Iason10képp szétszakad és .eltávolodik egymástól; az
ország centruma és perifériái (fóváros-vidék különbség). Ezt a különbséget a Ká~;ár
rendszer központosító-újraelosztó finanszírozási politikája enyhítette; az állami akarat
visszavonulásakor azonban a régebbell isrneglévó ,kü,löl1 bségek egyre látvál1yosélbbak.
c) Sajátos szerepet nyernek ahatármenti téfs~~ek, alllelyeka nyolcvanas év~~ más?dik
felétólktzdve a legális és il1egáli~lwoperáFiók egyre élénkebb területeivé váln.~k.
Régebben a határmentiség egyet jelentett a Perifériá~a szorultsággal(amit száIn9s
határmenti térség, település fejl~tlensége ma is mutat). Az 19.90 Óta eltelt idókeyes
volt ezen elmaradottságok fölszámolására., Arraazon9an ele~endó volt, hogy új. egyiittműködés bontakozhasson ki a közlekedésben, kereskedelemben, munkaeró-közvetítésben, o'ktatásban.
d) Új kockáZati térségek jeleI1tekm~g az o~szágtérképén, amelyefet amun~a
nélküliség, a feketefogléll~oztatás,astagnál?~ezó,gazdaságvagy ipar hatáfozmeg.
Olyanok is vannak közöttük (pl. Borsod, Dél-Alföldstb.) , amelyek korábban egyértelműenpreferált, ezért fej16dó térségeknek számítottak .•
Mindez kihat az oktatás szervezésére. mast~gnálótérségeknek visz~nylagfejlett
az oktatási-képzési hálózatuk, s ez ki.használatlan. MegkísérpkteKátezeket a kapacitásokat újszerűen kihaszn~ni (új képzési 'irányok,üj oktatáshhanszírozás). Ezekbe~ a
térségekben megpróbálkozn~ azzal is, h0S! ameglév6infrastr~túrát nagyobbkép~ési
kínálattal egészítsék. ki, illetve. a. hiányzó, infrastrUktúrát. oktatással.p~toIJák. (idegen
nyelven beszéló szakmunkás és technikus kínálat). Az er0c:lál6dó térségek hár.rá~ya
ugrásszerűen növekszik, ha közintézményeit, köztük az iskolát elveszíti. FölgyorsUl a
népességcsere is, például a rosszabbul iskolázott, szegénységben éló csoportok oda-
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költözése, akik az alacsonyabb ingatl~árakat még ,~eg tudj~fj.zetrli;'és agy~ngéQk
színvonalúLdlátás.iself()gCldh<ltó,as~áIDukra,.

Demofrd.fiaivdltozdsok: 'Azüjabbnépesseg.;;elóreszamítasok lflgye1embe veszIk; hógy
esetleg Magyarországon.iis ' filegindul .aZ"ún;' posztindusztriális'á~al~ulása'lakosság
népesedési 'magatartásában~agyerekszámtartósan alacsonymaraa~'a,60.éven'fdüliek
aránya növekszik, a növekedés jdentőstényeZőjévélép~elóabev~dbrlás}~. Ugyanakkor
nem zárják ki a dembgráflai l11ilIámzasdhúzódásáEséiIi ,(húszfóRharminc::'ha,rmincöt
éves periódusokra) . Az oktatásdemográfiai változások -általunk számított,'~ térségi
előrejeltéseiből összefőglalóa;n~azalábbi.tanulságokatvonjuklef

a) 1995.l..2010között,atártköteles koruakaránya valamennyi tédégbdhlátYányosan
csökkeririifog. Acsökkehéseredll1.él1yeképpen:a···tankötdeiet~seg. vegreh:ijtasanak
haIózátfejlesitésiigéhyei':váthatólag .• kisebbeklesznek,iországosan> azonban mégis
további fejlesztésekrelesisziikség;
b) Az egyes települések oktatásdemográflai proflljában várhatóan továbbijdentós
eltérések alakulnak ki .. Ezeket. az dtéréseketkistérségi tervezéssd'nétriileg. kiegyen~
súlyozh:tj';1k Ugyanakk,of' akisté~s~gi demzéskiemeliazlegyestérség~kbenfekvó
tdepülések demográfiai magatartásának {kisebb-nagyobb. mérvúicsökken~s) hasonló
jellegét. Az 1980-90 közötti trendet dőre vetítve, a 6-16 éves korúak legmagasabb
aránya'Ineg. mindigazi brszág északke1etikistérségeiben .• található·:(megsz9kottkép ).
A budapesti '. agglomerációhoz·délnyugatrólcsatla.kozótérségekországosanmagas
arányai azonban továbbivizsg:ílatőkatigényelnének'Ai országd~lnyugati ..határszélén
kialakuló' óktatásdel1lográfiai deficit'megszokott;kép:· A délkeleti határszél' ilyen
deficitJe azonban szintén további'vizsgálatokit igényel..
c) Az 1995-2010 közötti előreszálllítások szerint valamennyi térség látványosan
veszteségessé válik. Mégis nagy() bb·' aeficitet váru.nk;azátlctgtólkOrábbaneltér6
térségekhep. '. U gyanakkQr,~,det1ci!.al<lcsonyabb . a~ánya V~~4él!Óoft'alI()1 .k()rábl?an
átlagosv()lt, a 6-16 éves korú,akaránya.AlegH-agy?bb Vtsz~e~(:~ v~rh~~ófHl azok .,<l .
kistérség~klesznek,alllc:!lyeket.egy-egy;n~gyvár()s doIIliIlaI. lJgy;all~sak nagyy~sz~~égek
várhatók,városhiányoskistérség~kben .. yiszonylfg ki~,eb~ ará~yú:defic:iFj.öv~l1dölhefő
olyan kistérségekben, amelye.~p.<lgy()IA~nyosan kis~. ésközép-v~rosivonzáskörzetekpef
minós~ll,1e~.Itt a telepj.iléstípt1sQkkö~öttioktatásaemQgrillail<i.i1onbség~~várh<ltóa,n
csökkentik a 4c:flcit aránrait~
'.
'. ' . ' •
,.....
, .
d) A tanköteles korúak ar~nyatérségenként t(),,~bbr<l is eltér (noh~eri'n~k.aránra
csökkenhet). A haIózati . . szükségleteket térségenként eltérő iskolamodel1ek,~Iél.pján
kell számítani és lúel~gíteni.
.
i

Települési önkormdnyzatok, Az1990.óta megindulttérségi változások harm,aclikfoIltos
összetevője ,egy új közigazgatási rendszer. A közigazgatás korábbi'renpszere..,... alJl,ely

1950-bén lépett életbe, de azI97'2..es tanácstö&énnyehmódosult- erősen centrali~ált
volt. A döntés a hivatali apparátus kezében összpontosult, a tanács. pedigasszisztaIásta
kényszerült' Másrészt minden szint vézetőj~ta magasabq szint nevezte ki,.amilá~szat~á
tette azönigazgatást. Harmadszor az anYél.giakmértéke, amelyeket atelepülés(:knek
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átengedtek, csekély volt, és többnyire célzottan kerültekkiosztásra.Negyedszer ~(és
főleg) a pártállam kettős kontrollt gyakorolt az egyes közigazgatási szinteken~,
Az lf),90·óta atelepülésönkormányzatait demokt;atikl,lsanszervezték át.:EzáJtal
lényegesen megnőtt a .települések önállósága, éS.,radikálisan cs()kkent.afi1:aga~abb
szintekkoordinál6:képessége. Jobbára a településekváltaka közoktatás fönn~f1:rtQivá
is. Mindez a következő változásokat eredményezte.
'
a) Megriőtt az önálló' telep ülések és bennük az önálló .iskolák száma(vö.,;yiss~a
körzetesítés"}.
b) Csökkent a települések szakmaitevéken.ység~nekkQ(jf(l,inálása és eUenQJ;~és~.)
c) Siétbomlo~sak:a korábban. megszervezc5dő vonzá~körz,etiellcítások(pLkörzeti
iskola' sth) .. A kistelepülések polgármestereinektúlnypmó; ;résZe.t:l·Kádár~rendsz~rp~n
is tanácselnökvolt, és magával·hozta a kOI'ábbierpszakos.kp(zetesítések·,sérelmeit.
d) Meggyöngült a városközpontok és a megyék szerepe.kokafunkci~k,a,rnelyek
ezeken a szinteken. helyezkedtek el, vagy' a településekhez keriiltek, .vagy.pedig
megszüntettékŐker.

e) A korábbi.vertikális koordinációkhelyett p'orizontális . egyjittIlfl(íködésekjönnek
létre a településekközött, amelyekben megkísérlik közösen fönntartani a közellátá~t,
és, megosztani 'annak terheit.
Összefoglalásul azt möndhatjuk, hogya változásokmegbontottákatelepülésháló~at
és az iskolarendszer' korábbi -:-véltvagy valós.,,- összhangját. 1990 óta olyan folyamatok:indül;takmeg, ,amelyek·néhamég,azalapvetőösszefi!gg~stis megkérdójelezik
településhálózatésiskölarendszer között. Azoktéltási rendszer valQszínúleg mostanra
tart ott, hogy a megváltozott föltételekrereagáljon;

Szerke:zetf~jlesztés,iszempontok 2000,

után

Példa az előbbelm8ndotrakra, az ~egyháziiskolák újraindítása. Esetük jóirilutatja,
hogy at~rsadaloll1 ~integy ,.,eI ozdult" egy korábbi intézményhálózat mögűl. Mire
Il1
a tradicionális i~tézl1lényeket eredeti székh~lyükönhelyreállították, azt a közönséget,
amelynek egykor~zánva v?lr, tnárnym találták,meg .• Ugyanez a folyamat ját~zódo,tt
le az egés,zis~?l~hál<szatban - csupán megjelenése ne volten yire 'nyilvánvaló 'és
ll
drámai. Hogyan teremtsünk tehát újább összhangot településhálózatés iskolarendszer
között?tvfilyenváltozt~tásokat i~ényelne mindez az iskölarendszerben?
Strukturd,lt re~ds~~r',A településhálóz:t ,,1990 'óta, str.uktúráltaboávált. Részben mert
a kistelepülések önillősultak, részben -mert akillönbségekmélyültek a települések
között .. ~észben pedig azért, mert a társadalmi, méretú munlEunegosztas is változott,
ami megválroztatta magukat atelepüléseket- helyüket, szerepüket az ország telep üléseinek rendszerében. ·Ha·' ez a' .lrtegillapításigaz, akkor' a.' mai magyar településrendszeihezolyal1 iskolarendszer illeszkedik jűbban,amely strukturáltabb. Nehezehb
telepíteni ésföll.titartani áZolyan iskölarendszert, amely hosszabb egységesszakaszokból
áll. Könl1yebb~ szerveihiat:olyant" am.elyrövidebb szakaszokbóltevódík össze;
Ez a vitaazáltalánűsiskolákniegszervezésekor kezdődött.' A tnaismer,t változattal
szemben szakértők egy csoportja azt javasolta, hogy felső tagozatokat ott szervezzenek,
ahol gimnáziumi 1-4. évfolyam vagy polgári iskola működik. Az általános iskolák
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ilyen "körzetesítésére" kiterjedt területi vizsgálatokkészültek ,az Országos Neveléstudományi Intézetben; ,A javaslatot az 1960~as. év~kbendevenítettékJöl, amikor
- rövid!ictóre~ agimnáziumokáltalanossáitétele'váltoktatásp()litikai céllá.(Ekkor
egyik lenetőségkénta körzetiköipöntokgimnáziumaitkívánták kiemelten fejleszteni.)
Az általános iskolák,szervetetileg!nem ezt megoldást követték,>hanem a nyolc
évfolyamos népiskolákét.. Lehetőleg mindenütt megszervezték;őket, fölt~telek híján
is, és ahol ezmégseqlsikerült,csQnkajskolákkéntt~rtottákszámonazegykori elemi
iskolákat (~ls6 .tagozatök). Ai JÍskolák mintegy negyede. ma·' is ··ilyen;úb.. csonka
szervezetben működik'( osztadan~ részbehosztott iskolák) ,mert atelepül(~si önkor, mányzatokq.em.tudnákmásként fönnta.rtanióket.
A különböző' "iskolarendszer ni()dellek" (8+4" 6+6 stb.) céltalan Játéknak látszanak
mindaddigiameddig szervezésüketavalóságostérbenel nem tervezzükés'meg nem
kezdjük Ekkor 'derültigyanis ki, hogy az .ehérq'modellekmegszervezése eltérő
településfejlesztési támogatást igényel(ne)'. ,Egy kutatás unk 'ezzel kapcsolatban a
következóket tárta föl:
• mennél hosszabbkezd,ő.szakasittervezünk, a támogatások annálkifejezettebben
összpontosulnak a falusiitérségekbe;
• mennél hosszabb középiskolai szakasztképzelünkel~ annáltöbbtámogatás áramlik
a várositérségekbe;
• egyenI6hosszúságú·.·.elerrü .és; közép~skolázásnálunk· szokatlanul kiegyenlített
telep üléshál6zatban.· valósítható meg.
Nagyvárosokban mindei"riem·tűtük ki'azonnal. ,Hiszen a gazdag:intézménykínálat
és a nagy lakósűrúség elfedi település és iskolaközvedenkötődéseitegymáshoz. Ha
azonbanmihdazt, am,it egy nagyvárosban megtalálunk,."széthúzzuk",a térben, ez az
összefüggés azonnal· világossá válik.
Mi tehátateendó?Különösen azokban' a térségekben j .' ahol a településszerkezet
erősenstrukturált.;....kis méretű falusi,· települések· sűrűn váltják egymást közepes
méretú,városias településekkel·,...,~· • enhekmegfelelóenstrukturálttáérdemes átalakítani
az iskolarendszert is. Például
hogya jelenlegi'alsó tag()zatot hagyjuk helyben, és
a felső tagozatot szervezzükmásutt. De mindenképp úgy, hogy az elemi és a középiskola
közé egy önállóan is megszervezhetőintézmenytípustiktatunk. ,
Más körzetekben - vő. pL az·Mföldnagyfalvas településeit - erre nincs szükség.
Itt érdem~s integrált alapellátásbin'gondolkodni,vagy/és .aközös középiskolának
azokban amodelljeiben, amelyekmára ;elsősorban ,a, 'szakképzésben bontakoztak ki.
Az olyan iskolarendszer, amely mindössze két intézménytípusból -alapiskola és
középiskolá (pl. 6+6) ~áll,nálunka nagyvároso kban szervezhetósikerrel.
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Horizontális és vertikdlis kdoperáéiók. Az iskolabezárások új abb korát éljük. Szinte
nincs nap, amikor ne kapnánkhíradás~ egy""egy újabb fÖIlntartói határozatról - és
ezzel e~időben egy-e~ újabbtül1tetésról~,hat~rozat. ell~n.
tele~~lési. önkormányzatoksorra'érzik úgy; hogy nem' bírjáktov-ább azintéZinényfönn-rartás terheit;
az érintettek pedig úgy,'högy ismét töhénelmiiga±ságtalanság érte őket. Az előző
kormányzat idején a sajtó az egyházi iskolák visszaadásától volt hangos. A mostani
sajtó egyre hangosabb az iskolák bezárásától és a pedagógusok elbocsátásától.
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A nagy múltú iskolákat kevesebb veszély fenyegeti. Kinek jutna eszébe egyc-egy
nagy hírű gimnáziumot vagy egyetemi gyakorló iskolát bezárásra ítélni- mOndyan:,
hogy nincs pénz á múködtetésére?Ezt a pénzt eddig még mindigmegszerezték.tg~i
bajban a kis iskolák vannak. Azok, amelyek eldugott helyeken működnek: határ~1;éle~,
apró falvas településeken, elnéptelenedő körzetekben.,Sokolyan'van köztűk'~~Il1ely
csak. nemrég jött lét.re,és csak a rendszerváltozásnak, valamint az önkormál1~~lti
törvénynek köszönheti, hogy megszületett vagy hogy újra megnyitották.
Mi történik azonban, haaz<önkormányzat nemttidtöbbletforrásokatföltárni:?,~s
mi történik a kis· iskoláknak azokkal az évfolyamaival, .amelyeket valóban nem,;k~pes
helyben eltartani? Az önkormányzati hatásköri tö.rvényésupánarra~ötelezia't~l~pih
léseket, hogy gondoskodjanak a tanköteles ek iskolába járásáról. De azt nemmo.l1dja
meg, hogyan. Az iskolafönntartás csak az· egyik megoldás. A különbözótáis'Ulási
egyezmények jelentik a másik megoldást; ,minden bizonnyal·a.hatékonYábbat.,:·
Nem mindegy azonban, hogy mire társulnak,' és amire társwtak,azt hogyan csinálják
Társulni kétféleképp lehet. Vagy kapcsolódnak egy nagyobb településszolgáltatásaihoz
- azeba, .amelynek a vonzáskörzetében,feksze,nekVagypedigegyenIó nagyságú
települések társulnak, hogy megosszák a közszolgáltatásokat.
Az előző megoldás látszanék mais terII\észetesriek. Mégis inkább annak vagyunk a
tanúi, hogy a hasonló méretű önkormányzatok lépnek szövetségre; mégpedig;azért,
hogy,függetlenségükermegtarthassák, .ésanagyóbb települések ~erjesikedéséne.kigátat
vessenek. Így jönnek létre olyan együttműködések,'imelyek keretében a közszolgáltatásokat a résztvevő települések megosztják egymás közt. így kerülhet sora.Jelső
tagozatáthe1yezéséreés közös Jönntartására is;
Az. oktatás finanszírozásának néhányújabb;eszköze·e1eve segítségére lehetéaz,~ok
tatásügyi társulások szervezőinek. A közoktatási utalványok rendszere .példáuPp.agy
segítség abban, hogya szülők .necsak keressék a'gyerekükriekmegfelelő iskólázást
egy-egy társuláson.helül, hanem ahhoz.az.önkorinányzatmeg is;adhassaa pontos
pénzügyi hozzájárulását. A tömegközlekedés részleges privatizációja pedig lehetóséget
ad az. önkormányzatoknak arra, hogya tanulókszáUítását rugalmasanmegszervezhessék'ésésszerűen fizethessék is;
A vertikális kooperációk helyreállítása;a kapcsolatokújbóli fölvételeígéri azonban
az igazi megoldást. Ha egy kistelepülés valamely llagyobbnak a "vonzásában" fekszik
- ahová bevásárolni vagy ügyintézni járunk~,akkor aszülónek is ·aza természetes,
hogy gyerekét oda j árassaJelsótagozatba. Ilyenkor az önkormányzat ellenállása (l1e'tán
presztízs szempontokbpl) nem más, ;minta nyolcvanas' évekból magukkal; hozott
személyi ellenszenv. És aza természetes, hogy város:és:vonzáskörzete közt munkamegosztás ,alakuijo.nki, amely:i;,enmÍlldkét fél adh~t éskapl1at, s .ígymegtalálhatja
érdekeit. Erdei Ferenc már a negyv<:!nes. éve~ben pontosan körülírta, hogy mivel kell
járnia azilye~ társulásoknak.(grdei 1939).. Nem FSupá~azönkormányz~~okmege~
gyezésén.D,1úl~· Ademokráciaj~téks~b.uyai ~erjnt.olyan ~ID'"ezs~gel<et k,el1hlq()lgo~ni

és megkötni, amelyek a részt Y~ő fdek jogait'és hozzájárulásait.~gyenlőmódon s:zabá,.
lyozzák.
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Regionális együttmúködések afelsóoktatd$ban. A regionális szellemi központoknak azon
modelljei, amelyek az 1980-as évek elején keletkeztek, jól tükrözik a kor területfejlesztési viszonyait és oktatásirányítási meggyőződéseit (Kozma 1987). Egy olyan
korban l~ttak napvilágo.t, an.ükor .mfgnt:mkez?ődött ~eg a felsőokt~tás tömegessé
válása, amíkortehát joggaltervezhettük,hogy;egy-'egy regionális központ fogja majd
kíszolgg~í, a felsóok~atásbani ta~1l1~li,ld~~~p~tig~nr~it..
Az l?~R-.es években .afels~?:kt~~CÍ§!~~t~il~~~r~~··rr.~gyáltöztak. ~si.tölIle~~~s~. Kezd1~~ek
válni.l\1,e&jaItoztak, a~ia.Il~yi~, jel~~~,h~~~eRt:l klrs~ziklls. rels;ő?~tatásra}rCÚ1~lrr~
elsősor~~, hanem a.~els~f()i~~ s~ég~~sre~.~ s~~~.zésfokoz~to~~"fel}~bb csúszik'~
az okt~tás~i rerrdszerben~ ésn;~ak()~é~~o~~,héltle~ a feJső,fo~~ képz~srés~év~ váli~.
Ezzel e~~t.új típusú.·(k~~épfok.'tt~?i,:.~Il~·,~~rI1radfo~~)'.k~pz~s~kjel~nt1e~'meg:i .
képzés~* .•. ~ervezetileg iel5~lön~ne~.·,~~• '.oktrt~s~.•,r~~~szerto~, •. es .IJa.gy.res~~~',~~1.al~?:~
zások s~~~ezéséb~n valósul~eg~"tz .aiaz~jki~fv~s,~~iv~l,a.f~lsó?k~~tásterVe~1jénekaz 1990-es években szeml)ek~llné~IJi~.JNemfelelet rá többé •.~. region~nss7telle~lÍ
közpon ~.r:. képzé,sek~t ,.r~r~si '~(j.~R()rrt()kba~ kell.~zervei~~i:~" ~e .• ter~~~~~leg ;'k?zele~b
hozva, ~.m~grendelőh~z. ,.~ö~tes.iIlt~~Té?ye~~ere~~~~,aIIlely,ekfol~at~$t ldnálrrik
a középiskola után, e~1ttalp~ai~~7~etIl1,:?~e~ítiki~tepYe~~~e~et; :. ,.,", ,.'
A közeljövő felsőokútási fejlesztésének egyik céljáléHe,t aT~sr~if?i,is~~I~lfh~óza~
tának megszervezése. Ezek vennék föl a jelentkezőket a terülétíleg kapcsolóaó középiskolákból, szakképesítést adva, fölkészítve az egyetemi toV~R8tJ}I1.tHá~~a:',"""'.",i":
A megyei főiskolák hálózata újabb lépcsőt jelenthet a középfok és a felsőfok közt.
Területileg szervezve.,a várostvonzáskörzetekből.Inintegy,;ráhordhatja',ah~lg:l:tóságot
a regionális szellemi központra;, miközbenújabb otÍeritációsJehetősegefs ezzel
képesítést kínál föl, valamint kílépést a rendszerbóL.Amegyei JŐiskolák.hálózata --'nevéből is következő en - egy ma kevésbé fontos térségi középSZInt megerősödésével
járhat együtt. Új abb p~ldakérrt telep~lé~hálózat~s iskolarends~tt:ps~f~fijggésére, ami
nélkül az oktatási rendszer sem a jelenben, sem távlatilag nem fejleszthető.
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