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A tanulmány célja, hogy feltárja az állami beavatkozások hatásait a közoktatás intézményi átszervezése és annak térségi
migrációs hatásai kapcsán. A dolgozat választ keres arra, hogy Magyarországon az elmúlt években lezajlott iskolakörzetesítés
eredményeképp a térségben fokozódott-e a mobilitás, milyen tényezők alapján születnek a közoktatással kapcsolatos migrációs
döntések, és ezek hogyan hatnak a települések jövőképére.
Feltételezhető, hogy az állami szerepvállalás megváltozása a közoktatásban az iskola-összevonások mellett jelentős mértékű
migrációt eredményez, azonban a szabad iskolaválasztás lehetősége ezt tovább növelheti, így a migrációs döntésekben az oktatás kérdése meghatározó lehet. Ez a felerősödő migráció pedig a térségi egyenlőtlenséget fokozza. A vizsgálat a feltett kérdésekre a releváns szakirodalomnak és a Berettyóújfalui járást mint mintaterületet érintő alapfokú oktatás intézményi helyzetének
áttekintésével, valamint a diákok kérdőíves megkérdezésével és a szülőkkel készült interjúk segítségével keresi a választ.
A felmérés eredményeként a hipotézisek igazolódtak. A közoktatás több hullámban történt intézményi változása nemcsak
egy kényszerből ingázó csoportot hívott elő, hanem az intézményi változásokra reagálva egyre nagyobb mértékben jelenik
meg a szabad iskolaválasztás. A vizsgálatban kapott válaszok szerint az oktatás az ingázás vagy akár az elvándorlás egyik fő
motivációjaként jelenik meg. Ugyanakkor ez a migráció a települések jövőképét is meghatározza, mivel a döntések eredménye
kihat a települések társadalmi megújulásának képességére, hiszen az iskola nélkül maradt településekről az elvándorlást is
felerősíti. Így az állami beavatkozás térségi kiegyenlítő célja ellenére éppen az egyenlőtlenség felé hat.
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The place of consumerism of medical services is significantly defined in accordance with place of habitation. Choice
of doctors, however, exists in public health service and in private practice as well. Thus, it is worth analysing consumption
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decisions in service choices. The study’s aim is to give answers to the following questions; What factors have an effect on
consumers in surgery and doctor choice in the case of dental care? Are there any economic and spatial characteristics in the
consumerism of healthcare? What reasons are there for this phenomenon?
Supposedly, the information about dentists by word of mouth is important in regional consumption decisions. Distance,
the availability of time, and costs are marginal factors in choice. There can be differences in the place of the services and
the district of residence.
With the help of studying dental care data and interviews with patients and dentists, the paper gives an image of how
exploitation of healthcare districts changes in the small region of Berettyóújfalu as a sample region.
The result of the research supports the hypothesis. The place of healthcare services essentially follows the regional
settlement’s hierarchy, but their patient group differs from the inhabitants of the settlement or district of the health care
office in many cases. This is presented in care with national insurance and in private care too. The interviews explore the
reasons of consumption decisions on the side of both the providers and the consumers. It enlightens us that demand for a
high standard of medical services is growing, and in this expectation the person of the doctor is significant, in opposition
to the distance and costs, which are marginal in many cases.
Keywords: consumption decision, health service, healthcare district

1 4 .

V A J D A S Á G I

M A G Y A R

T U D O M Á N Y O S

D I Á K K Ö R I

187

K O N F E R E N C I A

