
NEMZEDÉKEK KUTATÓ UTÓN

Rénes Mónika

Az életen át tartó tanulás kutatócsoport
Tiszazugi gyűjtésének részeredményei*

Bevezetés

Kutatásom az Észak Alföldi Régióban zajlik, egész pontosan a Tiszazugi kistérségben,
melynek központja Kunszentmárton. A kistérség gazdasági - társadalmi szempontból
elma-radott. A térség kiemelkedően magas munkanélküliséggel rendelkezik, mely
kialakulásá-nak okait a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

- rossz közlekedési viszonyok, zsáktelepülések,
- elmaradott infrastruktúra,
- több településen magas az etnikum száma,
- nagy volt a településekről Kunszentmártonba ingázás, illetve távolsági

- ingázás,
- mezőgazdaságban foglalkoztatottak domináltak a térségben,
- bejárás a munkahelyekre már nem volt biztosítva (a külön cégbuszok,

- illetve a volán járatok megszűntek),
- sok volt a betanított jellegű munka.
Az okok közé tartozik még az is, hogy a térségben csak két településen (Kunszentmár-

tonban és Tiszaföldváron) van középiskola, de ezek is csak részben igazodnak a térség
jelenlegi gazdasági szerkezetéhez.

Mindezek megszüntetésére megoldás lehet az egész életen át tartó tanulás, a munkaerő-
piaci és a munkavégzéshez szükséges tudással megismertetni a munkanélkülieket, illetve
a munkavállalókat és a munkáltatókat is.

A kutatás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a felnőttkori tanulásra, a tanulás által jobb
munkahely biztosítására.

Az egész életen át tartó tanulás

A felnőttoktatás folyamatos változásokon, átalakulásokon megy keresztül.
A magyar felnőttoktatás reformja 1985-re tehető. Jellemző erre az időszakra a pálya-

kezdő fiatalok munkaerő-piaci kiképzése; a munkanélküliek átképzése folyamatos.
A rendszerváltással változások történetek ezen a területen is. Megjelent a piacorientált

felnőttoktatási rendszer, de ez nem volt megfelelő, mert nem piacképes szakmákat képez-
tek. Eltűnőben van a munkahelyi képzés és a felnőttoktatás. Egyre népszerűbbé vált a főis-
kolai, egyetemi képzések keretében a távoktatatási rendszer.

A 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk is változást hozott a felnőttoktatásban. Az
Unió által kitűzött kompetenciák Magyarországra is vonatkoznak, melyben nagy szerepe
van az alapkompetenciáknak.

Témavezető: Túrócziné Veszteg Rozália
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Az életen át tartó tanulás kutatócsoport

A 2006-os Felsőoktatatási Törvény tartalmazza a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez
való jogot, azzal a céllal, hogy az emberek meg tudjanak felelni a gazdasági, társadalmi és
technológiai előfeltételeknek.

A törvény a „felnőttoktatatás alatt azon a rendszeresen végzett, iskolarendszeren kívüli
képzéseket érti, amelyeknek célja lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés is."

A főiskolák és egyetemek költségtérítéses hallgatói is felnőttképzésben résztvevőknek
számítanak.

Manapság az tud munkahelyet találni, akinek minél több végzettsége, minél több képzés
van a „zsebében" és minél több nyelven tud beszélni, és ezek által kompetensé válik egy
jó munkakör betöltésére, mert a kompetencia nem más, mint cselekvőképes tudás.

Ezek tudatában elmondhatjuk, hogy nagy szükség van az egész életen át tartó tanulásra.

A Tiszazugi Kistérség helyzete

A Tiszazugi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye legdélibb, a Tisza és a Körös által
határolt háromszögben fekvő, 11 települést magában foglaló kistérsége. A kistérség 45,
illetve 50 kilométer távolságra fekszik két megyeszékhelytől, Szolnoktól és Kecskeméttől.

A térség központja Kunszentmárton város, ahol koncentrálódik a térség közigazgatási
és humán infrastruktúrája.

A kistérség természeti értékeit tekintve Jász-Nagykun-Szolnok megye leggazdagabb
település-együttese, köztük számos országos jelentőségű, nemzeti parki (Hortobágyi Nemzeti
Park, Körös-Maros Nemzeti Park) vagy tájvédelmi körzeti területtel (Közép-Tiszai Tájvé-
delmi Körzet).

A kistérség területe 57.649 knf, a 2002. évi adatok alapján az állandó népesség 39.867
fő. A lakónépesség eloszlása egyenetlen, hiszen a lakosság több mint fele a két városban,
Kunszentmártonban és Tiszaföldváron él. A legkisebb település Tiszainoka, ahol a lakos-
ság száma az 500 főt sem éri el. A népsűrűség Nagyréven a legnagyobb, Tiszaföldváron a
legkisebb.

Foglalkoztatható korú állandó népesség 22.780 fő, melyből a regisztrált munkanélkü-
liek száma 2.493 fő. A kistérség munkanélküliségi rátái meghaladják a megyei átlagot, ami
a következő táblázatból is kiderül:
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Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltség

A táblázatból jól látszik, hogy a munkanélküliség problémája legsúlyosabban Nagyrév
és Csépa településeket érinti, de a legjobb helyzetben lévő Cserkeszőlő mutatói is
elmaradnak a megyei átlagtól.

A regisztrált vállalkozások száma a 2002. évben 2.116 db volt, ennek 79,7%-a működő
vállalkozás, azaz 1.686 db. A működő egyéni vállalkozások száma 1.228, a társas
vállalkozásoké pedig 458. Az egymás közti arány 73 %-27 %, ami azt a tényt igazolja,
hogy a kevésbé tőkeerős, jellemzően kényszerből alakult, csupán egy személyt
foglalkoztató vállalkozások dominanciája figyelhető meg.

A kistérségben egy 250 főnél többet foglalkoztató cég van, hiányzik a csúcstechnológia
és a magasabb technológiai követelmények alkalmazása is. A pozitív elmozdulásokkal
együtt a vállalkozások száma megyei összehasonlításban, ebben a kistérségben a
legalacsonyabb, a jövedelmezőség tekintetében is az utolsó helyen áll.

A munkából élő népesség nagy része a mezőgazdaságból és az arra épülő iparból szerzi
jövedelmét.

A kutatás módszertana

Az első lépések az életen át tartó tanulás szakirodalmával való megismerkedés volt.
Második lépésben a kistérséget és a benne zajló gazdasági, társadalmi helyzetképet
tanulmá-nyoztam. Ezt követte a térségre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése
(munkanélküli-seggel és munkalehetőséggel kapcsolatban). A térségemnek a természeti és
gazdasági értékeit is meg kellett ismernem.

1 Területi mutató - a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában
2 Relatív mutató — a területi mutatónak az országos átlaghoz viszonyított aránya
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Az életen át tartó tanulás kutatócsoport

Ezt követően elkészítettem a cégregisztert, mely a szolgáltatási szektorra vonatkozott.
A következő szakasza volt a kutatásnak, hogy kérdőíveket állítottunk össze, külön a

munkáltatónak, a munkavállalónak és a munkanélkülinek.
Ezt követte a cégregiszter alapján mélyinterjú alanyok felkeresése és információk

gyűjtése.
A kutatás mostani szakaszában járunk, ahol az interjúk kiértékelése zajlik az életen át

tartó tanulás szempontjából, SWOT - analízis elkészítése a felnőttképzés képzési prog-
ramjainak, felnőttképzési szolgáltatások kiterjedésére, és a felnőttképzési intézmények,
szervezetek képzési kínálatának adatbázisának elkészítése az Eszak-Alföldi Régióban,
különösen a Tiszazugi Kistérségben.

Felhasznált irodalom

Tiszazugi Térség Gazdaságfejlesztési operatív programja 2004.
Készítette: HAT PENNA Tanácsadó és Fejlesztő Kft

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról.
Az Európai Bizottság munkaanyaga. In: A Magyar Népfőiskolai
Társaság szaklapja, 2000/tél

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. 2002.
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 2001. évi Cl. Tv. a felnőttoktatásról.
Csorna Gyula - Herbai Ágnes - Juhász Nagy Ágnes Sári Mihály (szert):

A magyar felnőttoktatás mai helyzete. Német Népfőiskolai
Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet, 1997.

- 1 7 5 -


