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Mennyiben határozza meg az élethosszig tartó tanulás
az elhelyezkedési lehetőségeket
a Berettyóújfalui kistérségben?*

A „Nemzedékek kutatóúton" ROP 3.3.1.-05/1-2006-O2-0007/37 számú projekt meg-
valósításában veszek részt, mely a Szolnoki Főiskola Mezőtúri Fakultásának, a Túrkevei
Kulturális Egyesületnek és az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egye-
sületének együttműködésén alapszik. Kutatáshasznosítási szempontból célunk az Észak-
Alföldi Régió kiemelten hátrányos helyzetű kistérségének összehasonlító vizsgálata, a kis-
térségek társadalmi - gazdasági fejlődésének elősegítése. A Régió hét kiemelten hátrányos
helyzetű kistérségében végezzük a kutatómunkát.

A kijelölt kistérségek közül én a Berettyóújfalui Kistérséget tanulmányozom. A kistér-
ség meglehetősen hátrányos helyzetűnek tekinthető, így célom e terület életszínvonalának
javítása, és megoldás keresése a problémákra az iskolázottság növelése által. A kialakult
gazdasági elmaradottság számos tényezőre vezethető vissza, viszont mind közül a leglé-
nyegesebb, de egyben a legsúlyosabb problémát a munkanélküliek magas aránya jelenti.
A munkanélküliség ilyen mértékű kialakulásának több oka lehet. Egyrészt jelentős számú
etnikum található a kistérségben, de ami ennél is fontosabb, hogy óriási mértéket ölt a
szakképzetlen munkaerő, ami utalhat a rosszul kialakított képzési rendszerre illetve, súlyo-
sabb esetben annak teljes hiányára is. Mindez megszüntetésének egyik módja az élethosszig
tartó tanulással, a munkaerőpiaci és a munkavégzéshez szükséges ismeretekkel megismer-
tetni a munkanélkülieket, és természetesen a munkavállalókat és munkáltatókat is.

Az élethosszig tartó tanulás - LifeLong Learning (LLL)
Az „életen át tartó tanulás" kifejezéssel nap mint nap találkozunk a sajtó által, vagy ha

a felnőttkori tanulási lehetőségekről tájékozódunk. Mindezt az Európai Unió is fontosnak
tartja, ennek bizonyítéka, hogy az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa az 1996-os
évet az élethosszig tartó tanulás évének nyilvánította. Szükségességét támasztja alá a
munkanélküliség magas aránya, a szakképzetlen munkaerő, a rosszul kialakított képzési
rendszer, a támogatás hiánya illetve az elöregedő társadalom.

A LifeLong Learning a fenntartható fejlődést segíti illetve a XXI. század gazdaságfej-
lesztésének egyik kulcsát jelenti. A magyar felnőttoktatásra is jellemző a folyamatos átala-
kulás, melyet a társadalmi és gazdasági változások is jelentősen befolyásolnak. Figyelemre
méltó, hogy folyamatos a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési rendszer kialakítása, a
munkanélküliek átképzése, azaz a felnőttképzés megjelenése. Azonban napjainkban megfi-
gyelhető, hogy egyre inkább háttérbe szorult a munkahelyi továbbképzések száma, így előtér-
be került az egyetemeken, főiskolákon folyó felnőttképzés, leginkább távoktatás tagozaton.

* Témavezető: Túrócziné Veszteg Rozália
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A Felnőttoktatási Törvény (2001. évi Cl. törvény) is tartalmazza a felnőttkori tanulás-
hoz és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit, annak érdekében, hogy az állampolgárok
meg tudjanak felelni a gazdasági, társadalmi és technológiai kihívásoknak. A törvény a
„felnőttoktatás alatt azon a rendszeresen végzett, iskolarendszeren kívüli képzéseket érti,
amelyeknek célja lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés is".

A Berettyóújfalui Kistérség helyzete
A kistérség a települések között létező funkcionális - lakóhelyi, közlekedési, középfokú

ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) - kapcsolatrendszerek összessége alapján
behatárolható, területfejlesztési - statisztikai egység.

Kutatások támasztják alá, hogy a fejletlenebb kistérségek fejlődési üteme messze átlag
alatti. Ez a tendencia jól megfigyelhető a Berettyóújfalui Kistérségben is. A Hajdú-Bihar
Megyében, a Romániával közös határszakaszon elhelyezkedő kistérségben 29 település
található, melyből 3 városi rangú (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Komádi). Jól megfigyel-
hető az elöregedés és az elvándorlás növekedése. A térség lakónépessége 53.875 fő, a
munkavállalási korú népesség 34.900 fő, melyből közel 4.500 regisztrált munkanélküli.
Az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések száma 21. Ezen
belül is a kevesebb, mint 8 osztállyal rendelkezők aránya is meglehetősen magas. A nyug-
díjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma is magas (17.600 fő), ami azt jelenti, hogy
csekély mértékű az aktív keresők száma. A munkából élő népesség nagyobb része a mező-
gazdaságból illetve az arra épülő iparból szerzi jövedelmét.

A kutatás módszertana
Kutatásom kezdetén az első lépés a felnőttképzés illetve az élethosszig tartó tanulás

szakirodalmával való megismerkedés volt. Ezt követően maga a kistérség, valamint az ott
megfigyelhető gazdasági, társadalmi helyzet tanulmányozása következett. Különböző sta-
tisztikai adatokat gyűjtöttem a munkanélküliséggel és munkalehetőségekkel kapcsolatban,
a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság területéről, továbbá a természeti és gazdasági
adottságokat is meg kellett ismernem. Fontos lépés volt a szolgáltatási szektorra kiterjedő
cégregiszter összeállítása. Ez tartalmazza a kistérségben jelenleg működő vállalkozások,
közintézmények, önkormányzatok, munkaügyi központ, iskolák és képzési helyek adatait.
Mindezek ismeretében a nyári terepmunka során a kistérségben több mint 40 interjút
készítettem. A kiválasztás során arra törekedtem, hogy a megkérdezettek minél szélesebb
körből kerüljenek ki. így alanyaim között szerepeltek munkáltatók, munkavállalók illetve
munkanélküliek. A megkérdezettek többsége azonban a közszférában dolgozik, mivel a
terepmunka ideje alatt nekik volt leginkább lehetőségük a kérdéseimre válaszolni.

A továbbiakban a minél hatékonyabb elemzés érdekében felmerülő kérdéseim megvála-
szolására kérdőíveket szerkesztünk. Ezek segítségével módomban áll a megszerzett infor-
mációk bővítésére, pontosítására, esetlegesen az interjú alanyok körének szélesítésére.
Soron következő feladataink közé tartozik a SWOT - analízis elkészítése, amely nagyobb
rálátást biztosít majd a térség jelenlegi társadalmi - gazdasági helyzetére.

Összehasonlító elemzésre ad lehetőséget, hogy a témában még két másik hátrányos
helyzetű Észak-Alföldi kistérségben is készül hasonló kutatás.
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