
   Pék László:    Oktatási intézményrendszer Pozsonyban  
 

Előadás a Partnerséget építünk program keretében 
 

A régió oktatási rendszerének jellemzése  
Óvodák, alapiskolák és gimnáziumok statisztikája 

Óvodák 

Alapiskolák 

Gimnáziumok 

- A többnyelvűség szerepe, kétnyelvű gimnáziumok (Pozsony, Móvár)  

Szakiskolai hálózat 

- az iskolák száma,   

- innovációs központok, klaszteresedés 

- A szakiskolai hálózat igyekszik követni a gazdasági szerkezetváltást 

- A szakok sokfélesége, kiscsoportok, racionalizáció és optimalizáció 

- A globális világcégek idetelepülése nyomán innovációs elemek, fejlesztések 

Egyetemi oktatási lehetőségek 

- Az egyetemi szakok szerkezete Pozsonyban 

- Innovációs központok kialakítására számítanak műszaki egyetemek 

- A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

- A vállalkozások szabadságával ki fog jobban élni? 

- Gazdasági tevékenységek, ismeretek A HUF/EUR árfolyamváltozásokat kihasználó 

- Pozsony egyetemei 

- Sopron, Győr, Móvár 

- Komárom, Nyitra egyetemei 

Milyen feladatokra kell felkészíteni a jövendő munkaerőt?  

- Infrastrukturális fejlesztések 

- Beruházások 

- Kereskedelmi szolgáltatások (Pozsony főváros jelentős ellátó szerepe) 

- Egészségügyi és a szociális ellátórendszer 

- Oktatás (igény az anyanyelvi- két és a többnyelvű oktatásra, tanármobilitás, 

tankönyvek használata a másik országban 

- Idegenforgalom (helyi értékek megismerése, a régió kulturális, építészeti, 

természetföldrajzi, gasztronómiai , stb. sajátosságai)  

- A Dunával eddig izolált határ két oldalán levő régiók megismerkedése, pozsonyi, 

kisebbségi, magyarországi mentalitás (viszonyulás a gazdasághoz, a nyelvhez, 

identitásmegőrzés, tolerancia) 

A nyelvismeret kérdésköre  
- Nyelvhasználati sajátosságok, szokások, törvényi szabályozás, politikai elvárások 

- magyar nyelv használatának a visszaszorítása 

- szlovák nyelvűekkel kapcsolatos gesztusok, államnyelvi szerep 

- angol (amíg a kétnyelvűség nem jön létre az angolt tekinteni kommunikációs 

nyelvnek, m-sz-n viszonylatban, milyen külföldi tőkebefektetésre számítunk?, ) 

- német (a hármashatár térség, kapcsolatok az osztrák kistérségekkel,  

- a kétnyelvűség, többnyelvűség  érték-e?  



 
 

Az együttélésre vonatkozó hatások 
- A gazdasági előnyök nyomán létrejött lakóhelyváltoztatás. (telekárak, FT/EUR 

átváltásból adódó olcsóbb élet. A pozsonyi régió gazdasági megerősödése, 

terjeszkedése. A móvári térség befogadóképessége és befogadókészsége. A 

betelepülőkhöz való kedvező viszonyulás. Mennyire válhat tartóssá a folyamat?  

- Győr-Sopron megye esetleges gazdasági megerősödésével, az itteni élet drágulásával 

visszaszorul-e migráció?  

- A „vándorló” életformát választó nemzetiség idővel letelepedett kisebbséggé alakul. A 

mo-i szlovák kisebbség („pozsonyi hídfő”) számbeli megerősödése következik-e be. 

- Elindulhat-e a szlovákiai magyar kisebbség kitelepülése? (Ma a gazdaságilag erősebb, 

rétegek (elsősorban szlovákok) választanak „új hazát”. Esetükben a nemzeti-politikai 

szempont nem merült fel. A szlovákiai magyarok esetében politikai kérdésként 

jelentkezne-e  a kitelepülés? 

- A pozsonyi körzetből a kitelepülés jelentős a Csallóköz, Szenc, Galánta, a Kis-

Kárpátok irányába is. Miért vett más irányt is ez a folyamat? Az időszakos gazdasági 

előnyök befolyásolták-e elsősorban a folyamatot, vagy a szlovák-magyar konfliktusok 

is determinálták a folyamatot? Milyen lesz 5-10- 15 év múlva a nemzetiségek 

viszonya, az itteni minta és a szlovákiai minta milyen hatással lesz egymásra?    

- Sajátos migránskérdésről van-e szó? Betelepülő kisebbségi státuszú, vagy őshonos 

kisebbségről van-e szó? Ezen kitelepültek esetében milyen kötődések alakulnak ki a 

kibocsátó közeggel (az óhazával) és a választott (befogadó) régióval ?   

- Adminisztratív korlátozó viszontlépések kialakulása a szlovákiai politikai 

reagálásokra. Kisebbségi túszokká válhatnak-e a betelepülők? Helyzetük európai 

kezelése kihathat-e a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének javulására? 

- Hogyan lesz képes az oktatásügy segíteni a térség gazdasági prosperitását, kulturális 

értékeinek a továbbfejlesztését? Szociológiai felmérések, diplomamunkák, a 

közoktatás szerkezetének módosulásai elindulnak-e?  


