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Bevezetés
A globalizáció hatásaként a tudástársadalom, a tudásgazdaság építésében a tudás iránti
igény láncreakcióként jelentkezik azon gazdasági növekedés forrásaként, mely elvezet a
tudásalapú társadalom kialakulásához, ahol az emberi erıforrást tekintik a meghatározó
termelési tényezınek (DRUCKER, P. F. 1993; TRÓCSÁNYI A. – TÓTH J. 2002; DÖVÉNYI Z. 1993;
DÖVÉNYI Z. 2007). Ezen tényezık eredıjeként formálódik a jövıbe mutató felsıoktatási
intézményrendszer átalakulási folyamata, melyben egyre határozottabb irány a „vállalkozói
egyetem” forma elérésének célkitőzése. A felsıoktatás-képzés területén is kiemelt
szükségletként fogalmazódik meg, hogy a felnıtt társadalmat alkotó egyének egyedi élete
során bármikor legyen lehetıség a tudásuk bıvítésére. Ezen szükséglet a nyitott– és
távoktatásra mint innovatív oktatási módszer alkalmazására irányítja a figyelmet, melyet az
informatikai technológia robbanásszerő változása még inkább megerısít.
Kutatásunk területéül az 1992-ben alapítványi keretek között létrehozott Gábor Dénes
Fıiskola (továbbiakban GDF) oktatási tevékenységét jelöltük ki. A gazdasági növekedés, a
versenyképesség összefüggésrendszerében a területi egyenlıtlenség szempontjából meghatározó
tényezı az adott térség vagy régió innovációs potenciálja, mely tekintetében a tudás keletkezését,
a tudás megszerzését, a tudás áramlását biztosító oktatási rendszereknek kitüntetett szerepük van.
Az új tudás keletkezését követı tudás tovaterjedésének pozitív extern hatásai az országok és
régiók gazdasági növekedésében kimutathatóak (KRUGMAN, P. 1991; ROMER, P. M. 1990). Az új
tudás keletkezése, terjedése, az oktatási intézmények mőködése az ott zajló folyamatoknak az
innováció
fogalma
szerinti
azonosítására
az
oktatásföldrajz
interdiszciplináris
tudományterületéhez kapcsolható kutatási eszközrendszert alkalmazva kerestünk és kaptunk
válaszokat.

Célkitőzések, hipotézisek
Az új vagy jelentısen megújított termék, szolgáltatás megjelenése és hozzájárulása a
gazdasági növekedéshez és ezek ok-okozati összefüggés vizsgálata során kristályosodik ki az
innováció fogalmának oktatásföldrajzi adaptációja. Ebben a kontextusban a disszertáció kettıs
célt követ, egyrészrıl az oktatásföldrajz tudományterületén belül az innováció és annak
szétterjedését feltáró, majd vizsgáló kutatás eredményeinek értékelésén keresztül bemutatni,
hogy a felsıoktatásban zajló átalakulási folyamatok természete is lehet innováció. Másrészrıl
eredményeinket – széles spektrumú skálán – értelmezve az innováció geográfiai szemlélető
megközelítésével igazolni, hogy a kialakuló térségi, regionális, országos és még a határon túli
magyarok lakta területeket is érintı konzultációs központ városhálózat struktúrája és a gazdaság
dinamikája közötti kölcsönhatások összefüggésrendszerbe ágyazottan jelentkeznek.
A disszertáció központi eleme annak bemutatása, hogy a magyar felsıoktatás
intézményrendszerén belül, annak bizonyos értelemben elszigetelt pontjaként értelmezhetı
helyszínéhez köthetı felsıoktatási intézmény – GDF –, egy új „oktatási ötletének” (invenció)
születése, majd megvalósulása (innováció) miként válhatott a társadalom, a gazdaság egésze
számára hozzáférhetıvé (VARGA A. 2004). A kutatás kiemelt feladata bemutatni, hogy egy
egyedileg implementált újítás (innováció) hogyan terjedt az alkalmazók között, valamint annak
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igazolása, hogy ezek a tényezık megfeleltethetık egy adott térség, régió területfejlesztésigazdasági növekedését elısegítı oktatásföldrajzi változásokkal.
Jelen kutatás az oktatásföldrajz tudományterületén belül egy gyakorlatias, kézzelfogható
eredményre törekszik – nevezetesen: bemutatni, igazolni egy konkrét példán keresztül a
felsıoktatás területén a távoktatás mint innováció megvalósulását. Mindehhez feltételeztük, hogy
a GDF mérnök informatikus szakának a fıiskolai szintő alapképzésben nyitott– és távoktatási
képzési módszerekkel történı bevezetése, szétterjedése, azaz az informatikai tudás terjedése az
innováció és folyamata a diffúziós modelleken keresztül reprezentálható (SCHUMPETER, J. A.
1939; HÄGERSTAND, T. 1967; ROGERS, E. M. és munkatársai, 1995; VALENTE, T. W. 1995;
MOORE, G. C. 1987; LENGYEL I. – RECHNITZER J. 2004).
A GDF fıiskolai szintő képzés, oktatás-szervezésében eltöltött közel másfél évtizedes
gyakorlati ismereteimet oktatáskutatási szempontból a pécsi Földtudományok Doktori Iskolája új
geográfiai szemlélető megközelítéssel bıvítette, mely egy sajátos szempontrendszerő
tudományterület, az oktatásföldrajz kutatási módszereit, eszközrendszerét felhasználva nyitotta
meg az utat a kutatásban.
A disszertáció elsı fıkérdése az innovációra vonatkozik. Arra kerestük a választ, hogy
innovációnak tekinthetı-e a GDF azon oktatási tevékenysége, mely eredményeként megvalósult
az informatikus mérnökképzés fıiskolai alapképzési szakon, távoktatási módszerrel történı
bevezetése Magyarországon. A kérdés megválaszolására a mérnök informatikus tudás
megszerzésének, illetve a nyitott– és távoktatási képzési forma alkalmazásának motivációit
tártuk fel.
A második fıkérdés a diffúzióra vonatkozott. Nevezetesen, hogy empirikusan igazolható-e
az informatikus mérnökképzés terjedésének „S-görbe” alakja, és ha igen, akkor ez valóban a
diffúzió eredménye volt-e?
Alkérdésként válaszokat, igazolásokat kerestünk arra, hogy:
- az innováció folyamatát megjelenítı „diffúziós életgörbe” valamennyi szakasza kialakulte,
- a diffúzió milyen sajátosságokkal rendelkezik, milyen innováció típussal azonosítható,
- a vizsgált innovációs folyamat mellett fellelhetı-e további, újabb innováció megjelenése,
és ha igen, akkor az milyen kapcsolatban állt a vizsgált innovációs folyamattal?
A kutatás kérdéseihez megfogalmazott hipotéziseink
● Elsı HIPOTÉZISÜNK szerint a mérnök informatikus alapképzési szak távoktatási
módszerekkel történı képzésének terjedését leíró empirikus „S-görbe” alakját egy diffúziós
folyamat magyarázza.
● Második HIPOTÉZISÜNK szerint a mőszaki informatikai tudás távoktatással történı
megszerzésének a lehetısége a fıiskola székhely településén kívülre mutató (mentális terén
kívülre esı) kapcsolatok, „hidak”, „csomósodások” révén áramlik az ország területén belül és a
határon túli különbözı régiókban, térségekben lévı városokba.
● Harmadik HIPOTÉZISÜNK szerint a távoktatási rendszerő informatikus mérnökképzés
(tudás) mint termék (tudásáramlás) elterjedésének innováció-elméleti modellálására valamennyi
tényezı: az innovációs hullám jellege, a diffúzió terjedése (térbeli, idıbeli), az életciklus egyes
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szakaszai összefüggésének és egymásra való hatásának komplex rendszerében vizsgálva
kaphatunk csak hiteles választ.
● Negyedik HIPOTÉZISÜNK szerint igazolható a konzultációs városközpont hálózat területi,
régiós szintő hálózati jellege – a konzultációs központszám alakulásának statisztikai bemutatásán
túl – a régió jellemzıi, területi eloszlás vizsgálata során.
● Ötödik HIPOTÉZISÜNK szerint az informatikus mérnökképzés távoktatásának robbanásszerő
elterjedése, annak ok-okozati összefüggése – oktatásföldrajzi szempontú értékelése, kapcsolata
az infokommunikáció elterjedésével – viszonyulást mutat az információs társadalom
kialakulásának alapkövét jelentı külföldi tıke megjelenésével.
A kutatás céljai között szereplı kérdések és a hozzájuk kapcsolódó hipotézisek igazolására
vagy elvetésére kapott eredményeinket az innovációt jelzı INDIKÁTOR mutatók összefüggés
rendszerében is elemeztük, vizsgálva, hogy:
1. a mérnök informatikus szak mint innováció (nagy innováció) mellett megjelenı
gazdasági informatikus szak és a mőszaki menedzser szak lehet-e innováció (kis
innováció) és ezek egymásra gyakorolt hatása mérhetı-e az adaptálódás értékein
keresztül,
2. az informatikus mérnökképzés távoktatásának megjelenése kapcsolható az adott város
gazdasági és innovációs potenciáljához, annak gazdasági visszatükrözıdéséhez,
3. az innováció folyamatát megvalósító diffúzió eredménye az egyes szakaszokra
jellemzı konzultációs központ városhálózat kialakulását eredményezve, mely városok
idıbeni és térbeni csatlakozásával azonosítható,
4. a diffúzió folyamatainak térbeni, idıbeni változása az innováció életszakaszaiban
azonosíthatók (hálózat növekedése, stagnálása, csökkenése, – visszahúzódás –),
5. a konzultációs központ városhálózatát alkotó városok és a magyarországi városhálózat
infokommunikációs fejlettsége szerinti besorolás közötti kapcsolat tetten érhetı,
6. az országosan bevezetésre kerülı bolognai rendszer hatása a GDF távoktatás innovációs
tevékenységét milyen módon befolyásolta.

Kutatási eszközök és módszerek
A disszertáció témájául választott felsıoktatási intézménynek a GDF távoktatási
tevékenységének innovációs természetét feltáró kutatás során kvalitatív és kvantitatív
módszereket használtunk.
A GDF konzultációs központjait alkotó innovatív városok területi szóródásának, ok-okozati
vizsgálatához RECHNITZER J. és munkatársai által – faktorelemzés módszerén alapuló –
megalkotott „mutatórendszer”-t használtam. A településhálózat tudásalapú megújuló
képességének összehasonlításához etalonként azon egységes modellt alkalmaztuk, mely
magában hordozza „az innováció anyagi-tárgyi alapú meghatározó tényezıit, valamint az emberi
erıforrásokban rejlı lehetıségeket” (Rechnitzer J. – Grosz A. – Csizmadia Z. 2003; RECHNITZER
J. – CSIZMADIA Z. – GROSZ A. 2004).
Az innovációs folyamatokat azonosító indikátorok számbavételét a GDF kortörténeti,
evolúciós fejlıdésének ismertetése, elemzése alapján végeztük. A kutatás adatbázisát a GDF két
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intézetének, az Informatikai Alkalmazások Intézete és az Informatikai Rendszerek Intézete
nyilvántartásából és saját adatbázisomból nyertem. A teljes életciklus bemutatása, valamint az
életciklus egy-egy jól meghatározható szakaszának összevethetısége az adathalmaz egységes
szempontok szerinti csoportokba rendezését tette szükségessé; legmegfelelıbbnek az adatok
tanévenkénti rendezése tőnt. A távoktatás-innováció diffúziós folyamatához szorosan kapcsolódó
konzultációs központ városhálózatának számszerő meghatározásánál és bemutatásánál nem
kezeltük külön a magyarországi és a határon túli központok számadatainak összességét. A
kutatás céljait szolgáló térinformatikai módszer mint eszköz kidolgozása egy korábbi kutatás
részcéljaként került kimunkálásra (BORNEMISZA I. – BAKOTA É. – KOPÁRI L. 2011). A módszer
alkalmasnak bizonyult a Magyarország településeire vonatkozó adatok hatékony térképi
ábrázolására település szinten, vagy az adatok összesítésével akár kistérségi vagy megyei
vonatkozásban is ábrázolni a vonzáskörzetet.

Eredmények
A GDF távoktatás innovációs folyamatának igazolódása
Az elsı fıkérdésre a második fıkérdésre és az elsı hipotézisre kapott eredményeink
–

A GDF távoktatás innovációjának életgörbe szakaszaihoz tartozó kutatási eredményeink
értékeit ábrázolva az innovációs folyamatok megvalósulását jelentı diffúzió folyamatát
reprezentáló „S-alakú” görbét kaptunk, mely az irodalomból ismert modellel összevetve
közel azonos lefutást és értékeket mutat (KOTLER, 2004; MOORE, G. C 1987).

1. ábra: Az adaptáció mértékei, az innovációk diffúziós modelljének „S-alakú” görbéje
(Forrás: saját adatok alapján szerk.: BAKOTA É. 2012)

Az 1. ábra bemutatja az irodalom szerinti (Moore) küszöb értékeket és a GDF elsı
évfolyamára az 1993/1994. tanévtıl a 2010/2011. tanévig iratkozott hallgatók adataiból számított
ugyancsak küszöb értékeket. A kapott csoportadatok értékeit ábrázolva megállapítható, hogy a
távoktatási módszerrel történı informatikus mérnökképzés terjedését leíró kumulált görbe
megfeleltethetı a különbözı elméletekben elfogadott diffúzió „S-alak” kezdeti, exponenciálisan
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növekvı szakaszával, majd az idı múlásával a görbe leszálló ágával (1. ábra; 2. ábra).
Esetünkben alátámasztódik, hogy a diffúziós görbe akkor is kialakul, ha nem emberek adják át a
tudást, hanem az elsısorban az intézményeken keresztül terjed. A kutatási eredmények
egyértelmően igazolták, hogy a GDF távoktatása diffúziós folyamatában, a tudás-átadásában az
intézményeknek volt kulcsszerepe. Azaz a „diffúziós” folyamatban nem az innovációt már
elfogadott szereplık és az újonnan átvevık közötti kapcsolatok, hanem más csatornák,
elsısorban a konzultációs központok szerepe volt a meghatározó. Mint ahogyan esetünkben
bizonyítást nyert, hogy az információs technológia teremtette lehetıség meghatározó a terjedés
folyamatosságának biztosításában. Ezen megállapításunk ugyanakkor látszólagos ellentmondást
mutat a diffúziós folyamatot leíró „S-alakú” exponenciális görbén kitüntetett pontokként az
adaptálók számszerősített értékeihez köthetı küszöbértékekkel, melyek ugyanúgy
megfeleltethetıek a kitüntetett diffúziós szakaszokkal, még abban az esetben is amikor az
áramlás bizonyos értelemben folyamatos (1. ábra; 2. ábra).

2. ábra: Az 1992/1993.tanévtıl a 2010/2011. tanévig iratkozott elsı évfolyamos hallgatók adaptálódása
(Forrás: GDF adatok alapján szerk.: Bakota É. 2012)

– Az 1. ábrán bemutatott eredményeket összevetve az innovációt adaptálókat bemutató
görbe (2. ábra; 3. ábra) szakaszaival megállapíthatjuk, hogy az alkalmazók
kategóriájára kapott eredmények látható módon igazolják a GDF oktatási
tevékenységeként megvalósított távoktatást mint oktatás innovációt, valamint hogy
megvalósulásában a szétterjedést a diffúziós folyamatok segítették.
– Az alkalmazók és a terjedési szakaszok összekapcsolását reprezentáló szakirodalmi
összefoglaló 3. ábra és a GDF innovációs folyamatát kísérı adatok felhasználásával
szerkesztett 1. ábra; 2. ábra összevetésének eredménye pozitív válasz feltett
kérdéseinkre.
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3. ábra: Az alkalmazók és a terjedési szakaszok összekapcsolása
(Forrás: Lengyel I. – Rechnitzer J. (2004)

Összegezve: megállapíthattuk, hogy a disszertáció elsı fıkérdésére és a második
fıkérdésére is „igen” választ adhatunk. Mint ahogyan „igen” választ adhatunk az alkérdések
között megfogalmazott azon kérdésünkre, mely az innováció folyamatát megjelenítı „diffúziós
életgörbe” valamennyi szakaszának, fázisainak kialakulására vonatkozott. Igazolódott az elsı
hipotézisünk, miszerint az informatikus mérnökképzés fıiskolai alapképzési szak olyan új
ismeret tanulási hozzáférését teremti meg, ami innováció és melynek szétterjedését a diffúziós
folyamat biztosította.
Eredményeink melyek igazolták a második és harmadik hipotézisünket.
A mőszaki informatikai tudás távoktatással történı megszerzése a fıiskola székhely
településen kívülre mutató (tehát a településen, mint mentális terén kívülre esı) kapcsolatok,
„hidak”, „csomósodások” révén áramlik az ország területének különbözı régióiban lévı
városokba és azon túl is, a határ menti magyarok lakta területekre.
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4. ábra: A GDF konzultációs központ hálózata Magyarországon és a határon túli területeken 1992.tanévtıl 2000.tanévig
(Forrás: szerk.: Bakota Éva 2012)

–

A konzultációs városközpontok (csomósodások) kialakulásának térszerkezeti térképén
nyomon követhetı az innovációs folyamat térbeni és idıbeni terjedésének alakulása, láttatva
az eltérı idıpontokban történı csatlakozást.

–

A GDF távoktatási folyamatára kapott eredményeink valamennyi tényezı tekintetében –
innovációs hullám jellege, a diffúzió terjedése (térbeli, idıbeli), az életciklus egyes szakaszai
összefüggésének és egymásra való hatásának komplex rendszere – igazolták az informatikus
mérnökképzés mint termék (tudás) elterjedésének (tudásáramlás) innováció-elméleti
modellálását.
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5. ábra: A konzultációs központok (28 város) diffúziós görbéje az 1992/1993. tanévtıl a 2001/2002. tanévig terjedı
idıszakban
(A rendelkezésre álló adatok az elsı évfolyamra iratkozók település szerinti létszám eloszlását a 2001/2002. tanévig
rendszerezte, így a település szintő életgörbék tekintetében csak ezen idıszak ábrázolására nyílt lehetıség).
(Forrás: GDF adatok alapján szerk.: Bakota É. 2012)

–

–

A diffúziós görbe az idı függvényében – tíz év távlatában ábrázolja az innovációhoz
csatlakozó egyének számát – adaptálódók –. Az egyes városok konzultációs központjához
kapcsolódó jelleggörbe magassága és annak lefutása az adott idıszak esetében információkat
nyújt az ott zajló innováció természetérıl, jellegzetességeirıl.
A konzultációs központok mint innovációs gócok mőködésének vizsgálata igazolta, hogy az
innováció diffúziós folyamata (az adaptálódók) az adott várost és annak vonzáskörzet
területét érinti.
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A vonzáskörzet adaptálódási és diffúziós folyamatának részletes kimunkálását a Kecskeméti
Konzultációs Központ esetében végeztük (6. ábra és 1. táblázat). A kapott eredmény egyértelmő
megerısítése az innováció elterjedésének tér-specifikus (helyi, területi) jellegzetességeire. Az
idısoros diagram láttatja, hogy a távoktatás innovációs folyamata egy adott térség, régió
társadalmi-gazdasági környezetébe ágyazódva azzal rendszerszerő kapcsolatban állt.

6. ábra: Idısoros diagram a GDF-KKK 12 év alatt küldött hallgatói létszámról
(Forrás: saját adatok alapján szerk.: Bornemisza I. és Kovács G. 2011)
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1. táblázat: A GDF KKK hallgatóit kibocsájtó (output) települések
(Forrás: saját adatok alapján szerk.: B AKOTA É. 2011)
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A diffúzió sajátosságainak igazolódása
– A vizsgált innováció esetében az expanzív diffúzió a relokatív diffúzióval keverten jelent
meg. Tovaterjedésében a hierarchikus rendszerben lefelé irányuló kaszkád típusú diffúzió a
jellemzı, mely a településhierarchia felsıbb szintő központjából (Budapest centrum) kiindulva a
hierarchia középsı, majd alacsonyabb fokán álló városait elérve igazolódik (7. ábra).
– Az alközpontok kialakulására jellemzı, hogy a településhierarchia középsı szintjén álló
városból kiindulva egy alsóbb szintő település bekapcsolódásával jönnek létre innovációs
gócok (konzultációs központok), amit az oktatásföldrajz – felsıoktatás – területi dimenzióit
meghatározó tényezık – indikátorok – (városhierarchiában betöltött szint, lakosságszám)
nem igazolnak, ebbıl következıen keletkezésüket kizárólag az informatikus mérnökképzés
távoktatás innovációjának eredményeként értékelhettük (8. ábra).

7. ábra: A konzultációs központokat befogadó városok népességszám szerinti megoszlása az 1992/1993. tanévtıl a 2000/2001.
tanévig terjedı idıszakban
(Forrás: Tót J. (1997) nyomán a saját adatok szerk.: BAKOTA É. 2012)

8. ábra: Székesfehérvár és két alközpontja Dunaújváros és Siófok alközpontok innovációs életgörbéi
(Forrás: saját adatok szerk.: Bakota É. 2012)
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Az innovációs folyamat mellett fellelhetı további újabb innovációk és ezek egymásra
gyakorolt hatása
A mérnök informatikus szak (nagy innováció) innovációjának diffúziós folyamata alatt két
újabb szak indítása valósult meg: az informatikus közgazdász és a mőszaki menedzser szakok.
Mindkét esetben alacsony kockázatvállalás mellett a már meglévı innovációs hálózatot
használva – a képzési kínálatot módosítva – (kis innovációk) próbálták fenntartani, esetleg
növelni az innovációt adaptálók számát (9. ábra; 10. ábra; 11. ábra).
–
–

A gazdasági informatikus szak elindításának motivációi között jelentıs súllyal jelenik meg
a gazdaság oldaláról érkezı kombinált tudás szükségletének a kielégítése.
Bevezetését követıen pozitív visszacsatolást kaptak mind a szükséglet (csatlakozók száma),
mind a kereslet (munkaerı-piaci igény) oldaláról, ami jelentıs hozzájárulás a sikeres
gazdasági folyamathoz, mely a GDF innovációs törekvéseit jelentıs mértékben
meghatározta.

9. ábra: A gazdasági informatikus szakot indító konzultációs központtal rendelkezı települések térszerkezete.
(Forrás: saját adatok alapján szerkesztette Bornemisza I. és Kovács G. 2011)

–
–

A gazdasági informatikus szak indításának elsı két évében újabb csomósodási helyeket
eredményezett, ami a távoktatás innovációs jellegét támasztotta alá.
Az új innovációs folyamatot egy mononukleáris diffúzió relokációs folyamataként
értelmezhetjük, amely az északi téregység teljes lefedettségét (Gyöngyös, Kisvárda)
biztosította (9. ábra).
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10. ábra. A gazdasági informatikus és a mérnök informatikus innováció adaptálódásának folyamata
(Forrás: saját adatok szerk.: Bakota É. 2012)

–

–

Az újabb szakindítási törekvések sajátosságai igazolták, hogy a fıiskola fejlesztése során
ragaszkodik a bevált paradigmához, így „kis innovációval” aknázta ki felépített rendszerén
keresztül a piaci lehetıségeket, melynek hatásaként képes fenntartani a „nagy innováció”
során elért adaptálódási értékeket.
A második „kis innovációként” indított mőszaki menedzser szaknál az innovációs
indikátorok értékei alapján egyértelmően megállapíthattuk, hogy látszat-innováció valósult
meg (11. ábra).

11. ábra: A mőszaki menedzser szak innovációjának visszaszorulása - a megszőnés során érintett konzultációs központok
térszerkezete a 2003/2004. tanévtıl a 2005/2006. tanévig
(Forrás: saját adatok alapján szerk.: Bornemisza I. és Kovács G. 2011)

14

–

–

A mőszaki menedzser szak az innováció definíció szerinti értelmezése szerint nem felelt meg
az új, vagy jelentıs mértékben megújított termék feltételnek – a meglévı rutinokkal
válaszolók akkor sem innovátorok (vállalkozók), ha mindezt hatékonyan teszik.
„Az újabb szak” bevezetése a mőködı konzultációs hálózaton keresztül adaptálódik ugyan és
országos lefedettséget ér el, így ebben a tekintetben hozzájárul a GDF távoktatás-innováció
folyamatához, de nem vált annak meghatározó elemévé, nem jelentette újabb területek
bekapcsolódását, nem indított el újabb innovációs hullámot.
A diffúzió folyamata és a hálózatosodás területi, régiós szintő alakulása

–

A negyedik hipotézisünkben feltett állításra az a válaszunk, hogy az innovációs gócpontok
hálózatosodásának területi, régiós szintő kiépülése a diffúziós folyamat sőrősödési fázisára
(innováció érettségi szakasza) és az azzal szorosan összefüggı telítıdési fázisára teljes
mértékben kialakul (2. ábra; 12. ábra).

12. ábra: A konzultációs központok számának alakulása az 1992/1993. tanévtıl a 2009/2010. tanévig terjedı idıszakban
(Forrás: a GDF nyilvántartásából származtatott adatok szerk.: Bakota É. 2012)

–

A távoktatás-innováció expanziós folyamatának negyedik szakaszáról megállapítható, hogy a
diffúzióval terjedı tudás hozzáférését, elérését biztosító távoktatási konzultációs központ
hálózat Magyarország teljes területén létrejött, érinti valamennyi régiót és azok minden
megyéjét (13. ábra; 14. ábra).
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13. ábra: A konzultációs központok száma megyénkénti bontásban
(Forrás: GDF nyilvántartás adatai szerk.: Bakota É. 2012)

14. ábra: A konzultációs központok száma régiónként
(Forrás: GDF nyilvántartás adatai szerk.: Bakota É. 2012)
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–

–

–

Az innováció terjedésének idı-dimenzióját vizsgálva a diffúzió robbanásszerő terjedése
állapítható meg, hiszen az indulás évét követıen az innováció hatodik évében a hálózatot
alkotó konzultációs központok száma közelít az érettségi szakasz maximum értékéhez (12.
ábra).
A távoktatás innovációs folyamat sebességét vizsgálva megállapítottuk, hogy már a
kezdés is gyors, szinte robbanásszerő, amit hasonló intenzitású terjedés követ, mint ahogyan
hasonlóan gyors a visszahúzódás sebessége is (15. ábra).
A hallgatói létszámadatok és a konzultációs központok mint innovációs gócpontok
keletkezésének idıintervalluma és az ezen idıszakhoz tartozó görbe meredeksége is arra
engedett következtetni, hogy már a diffúzió elsı szakaszát is nagy sebesség jellemzi
(1.grafikon).
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1. grafikon: A konzultációs központok számának alakulása az 1992/1993. tanévtıl a 2002/2003. tanévig terjedı idıszakban
(Forrás: GDF nyilvántartás adatai alapján saját szerk.: Bakota É. 2012)

–

A konzultációs központ szám növekedése, mely a területi lefedettség tekintetében is jelentıs
növekedést eredményezett megnövelve a vidék bekapcsolódásának lehetıségét az innováció
folyamatába. Ennek eredménye, hogy Budapest vezetı szerepe a hallgatói létszám
(adaptálódók) tekintetében az innovációs folyamat kezdeti szakaszát követıen háttérbe
szorul, a vezetı szerepet vidék veszi át mindaddig, míg a diffúzió jelentıs visszahúzódása
nem érzékelhetı (15. ábra).
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15. ábra: A budapesti és a vidéki központokba iratkozott elsı évfolyamos hallgatók létszámadatai tanévenkénti bontásban
az 1992/1993. tanévtıl a 2007/2008. tanévig
(Forrás: GDF nyilvántartásából származtatott adatok szerk.: Bakota É. 2012)

A konzultációs városközpont hálózat, a meglévı gazdasági kapcsolathálók és a
társadalmi struktúrák viszonya
Ötödik hipotézisünk a távoktatás innovációt segítı konzultációs központ városhálózat
hálózati térképének alakulásához és a térségek gazdasági potenciáljához kapcsolódik.

– Az eredmények megerısítették azon feltevésünket, hogy a mérnök informatikus
távoktatás képzés azon innováció, melynek megjelenése szorosan köthetı a tudásalapú
városfejlıdés folyamatát reprezentáló Rechnitzer J. – Grosz A. – Csizmadia Z. 2003
modellhez.
– A táblázatok és a grafikonok értékelése alapján kimondható, hogy a távoktatás innovációs
folyamata – innovációs gócpontok kialakulása – nem független, nem választható el sem
térben, sem idıben attól a földrajzi téregységtıl, ahol adaptálódott. Igazolásul a
konzultációs városközpont hálózatot alkotó városok „tudásalapú városfejlıdés” modell
szerinti klaszter besorolása szolgált (2. táblázat; 16. ábra; 3. táblázat).
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2. táblázat: A kapcsolódás éve szerinti és a város klaszter besorolási szint szerinti csatlakozások
(Forrás: saját szerk.: Bakota É. 2012)

– Esetünkben a hierarchikus modell szerinti klaszter besorolás eredménye alapján nem
mutatható ki szabályszerőség a kapcsolódás idıpontja és a város klaszter szintje között
(2. táblázat).
– A nem hierarchikus modell alkalmazása a városok innovációs potenciálja szempontjából
közelebbi kapcsolatokat eredményezett a csatlakozás idıbeli viszonyainak elemzésében
(16. ábra).

16. ábra: A nem hierarchikus városklaszter besorolás alapján az innovációhoz kapcsolódó városok %-os aránya
tanévenkénti bontásban
(Forrás: saját adatk alapján szerk.: Bakota É. 2012)
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3. táblázat: A nem hierarchikus redukált modell szerinti konzultációs központ városainak besorolása a csatlakozás éve
szerint
(Forrás: saját szerk.: Bakota É. 2012)

– Az alacsonyabb klaszterbesorolású városok csatlakozására a nem hierarchikus
városklaszter modell szerinti besorolás adott megfelelı válaszokat (3. táblázat).

A vizsgált távoktatás innováció eredményeinek regionális szintő komplex viszonya
A GDF távoktatás innováció kutatás adatainak, eredményeinek komplex értékelése során
számos egybeesés tapasztalható az oktatásföldrajzi kutatások szakirodalmában közzétett
tudományos megállapításokkal.
– A GDF távoktatás innovációs tevékenységének térségformáló hatásáról megállapíthattuk,
hogy visszatükrözıdik Magyarország gazdasági–társadalmi térszerkezetében és a
felsıoktatási térstruktúrában.
– A vizsgálat eredményei igazolták, hogy a felsıoktatás alapképzésében a távoktatás
megjelenése eltérı mértékben ugyan, de jelentısen befolyásolta egy-egy adott
téregységben élık felsıoktatásban való részvételét (17. ábra).

17. ábra: Az 1992/1993. tanévtıl az 1999/2000. tanévig terjedı idıszakban elsı évfolyamra iratkozott hallgatók
összlétszámának aránya megyék szerinti bontásban
(Forrás: saját adatok szerk.: Bakota É. 2012)
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– Adott téregység esetében a konzultációs központ városhálózatán keresztül a fıiskolai
szintő tudás elérhetıségének intézményesített lehetıségével – mérhetı módon –
hozzájárult a területi differenciák csökkentéséhez azáltal, hogy olyanok számára is
hozzáférhetıvé, elérhetıvé tette a tudás megszerezhetıségét, akik számára korábban ez
nem volt lehetséges.
– A távoktatás innováció közvetítette mérnök-informatikusi tudás széleskörő
hozzáférésének biztosításával, majd a megszerzett tudás gyakorlati hasznosításával
enyhítette a térségek közötti gazdasági egyenlıtlenségeket, fejlettségbeli különbségeket.
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18. ábra: Az 1992/1993. tanévtıl az 1999/2000. tanévig terjedı idıszakban elsı évfolyamra iratkozott hallgatók
összlétszáma régiók szerinti bontásban
(Forrás: saját adatok szerk.: Bakota É. 2012)

– A régiók szintjén a népesség arányához viszonyított beiskolázási mutatók értékelése
alapján igazolódik, hogy Közép-Magyarország vezetı szerepe ebben az esetben is
megmaradt (18. ábra).
– Esetünkre nem igazolódik a szakirodalom felsıoktatás régiós helyzetének azon
megállapítása, hogy a Duna választóvonalat jelent – a dunántúli régiók mutatója 1990ben és 2001-ben is a vidéki mutató értéke felett, az alföldi régiók mutatója pedig
mindkét évben a vidéki mutató értéke alatt helyezkedett el (RECHNITZER J. – SMAHÓ M.
2007).
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19. ábra: Az 1992/1993. tanévtıl a 2001/2002. tanévig elsı évfolyamra iratkozott hallgatók számának és a régió népességének
%-os megoszlása
(Forrás: saját adatok szerk.: Bakota É. 2012)

– A régiók népességszáma és a képzési szolgáltatást igénybevevık száma között egyenes
arányosság nem mutatható ki, sıt bizonyos esetekben a fordított arányosság esete
állapítható meg (19. ábra).
– A GDF távoktatás innováció diffúziós folyamatának feltárása és értékelése során szoros
párhuzamot vonhattunk a regionális szintő innovációs gazdaságfejlesztéssel – Regionális
Innovációs Rendszerek (RIS) – mint meghatározó tényezıvel.
A GDF oktatás innovációját lassító, gátló tényezık
Belsı gátló tényezık:
1.

2.

3.

Gazdasági jellegőek (a kereslet hiányának magas kockázata): egy új innováció
elindításának kockázati tényezıje, valamint az új tanulási lehetıség teljes piaci
ismeretlensége.
Vállalat-specifikusak (szakképzett emberek vagy a tudás hiánya): ezen terület
kockázati súlyát a tananyagok folyamatos vállalat-specifikus fejlesztésének
biztosítása jelentette.
Jogi jellegőek (állami szabályozás, adózási szabályok): azon társadalmi –
gazdasági változások teremtette környezeti tényezı, jogszabályváltozás, mely az
állami felsıoktatási intézmények mellett az alapítványi fenntartású felsıoktatási
intézmények alapítását elindította. Az adótörvények kedvezı vagy éppen
kedvezıtlen hatásai a költségtérítésre.

A külsı gátló tényezık esetében meghatározóak:
1.

A megfelelı tudású szakember (oktató) igény biztosítása a konzultációs
városközpontok esetében ott, ahol az állami felsıoktatás eltérı profilú képzést
szervezett, vagy egyáltalán nem volt jelen felsıoktatási intézmény.
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2.
3.
4.
5.

A megfelelı gyakorlati hátteret biztosítani tudó infrastruktúra biztosítása.
A piaci konkurencia megjelenése, idıben elırehaladva egyre több felsıoktatási
intézmény vezeti be a távoktatást.
Az állami felsıoktatásban is egyre több lehetıség nyílik a költségtérítéses
képzésekre.
A felsıoktatás teljes területén tervezett szerkezeti és tartalmi átalakítás, a bolognai
rendszerre történı áttérés.

A GDF innovációs folyamatának hatása a helyi gazdaságra

A fıiskola mőködési inputjainak nagy része a helyi (konzultációs központok) háztartásokból
és a helyi üzleti élet szereplıitıl, vállalkozásoktól származik. A fıiskola székhelyén és
konzultációs központjaiban a feladatok ellátása a helyi munkaerı foglalkoztatásán – oktatói,
adminisztratív – keresztül valósult meg. Forrása a fı- és másodállásban végzett oktatói, kutatói
és üzemeltetési bevételi lehetıségek bıvítésének. Meghatározó a szerepe és jelentısége a helyi
üzleti életben, a helyi gazdaság mőködésében, a helyi önkormányzatok pozitív értékelésében. A
helyi szolgáltatások igénybevétele csak kismértékő - a távoktatás képzés szervezésébıl eredıen.
A fıiskola outputja elsısorban a városok humánerıforrás fejlesztésében, a szellemi tıke és
az informatika tudás birtoklásában jelenik meg. A konzultációs központok hálózatát alkotó
városok és azok vonzáskörzetei gazdasága felkészültebbé válik a korszerő informatikai
technológiáikat igénylı ágazatok, ipari tevékenységek befogadására, a szükséges
humánerıforrás biztosítására. Mindezek a hatások természetüknél fogva hosszú távon
jelentkeznek, érvényesülnek.

Összegzés
A kutatásunk során igazolódott, hogy:
1. a GDF távoktatási tevékenysége megfeleltethetı az innováció fogalmi definíciójával és
annak oktatásföldrajzi adaptációjával,
2. az innováció a diffúzió eredményeként áramlott a fıiskolaszékhely településen kívülre
mutató kapcsolatok, „hidak”, „csomósodások” révén az ország területén belül és még a
határon túli különbözı régiókban, térségekben lévı városokba,
3. az informatikus mérnökképzés (tudás) mint termék diffúzió terjedésének folyamatában
(tudásáramlás, térben és idıben), az életciklus egyes szakaszai komplexen megjelennek, amit
a képzés terjedését leíró empirikus S-görbe alakja magyaráz,
4. az innováció diffúziós folyamatának valamennyi szakasza megvalósult,
5. a konzultációs városközpont hálózat területi, régiós szintő hálózati jelleget mutat, mely
összefüggést mutat a konzultációs központot befogadó város geográfiai értelemben vett
megújuló képességével,
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6.

a „nagy innováció” hálózatán gyakran jelennek meg „kis innovációk”, melyek nem
feltétlenül jelentenek konkurenciát, hátrányt az adaptálódás folyamatában,
7. az információs társadalom kialakulásának alapkövét jelentı külföldi tıke megjelenése az
innovatív környezet a regionális szintő fejlıdés esetében meghatározó tényezı a felsıoktatási
szerepvállalás
8. a GDF elsıként alkalmazta a hazai felsıoktatásban az új képzési elemnek számító
távoktatást.

A kutatás további irányai
A kutatás eredményei igazolták, hogy a GDF felsıoktatási tevékenysége innováció. Ennek
igazolódása megnyitja a kutatás terepét a tényezık mélyebb összefüggés vizsgálatára
vertikálisan és horizontálisan egyaránt.
A GDF távoktatás innovációjának oktatásföldrajzi szempontú elemzésében a regionális
szintő (RIS) mélyebb feltárás, a konzultációs városközpontok hálózatának vonzáskörzet területi
kutatása hozhat értékelhetı eredményeket a tudásalapú városfejlıdés kutatásában.
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