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Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
 
Az esettanulmány célja jó gyakorlatként bemutatni egy olyan, a gyakorlatban is 
hasznosítható következtetéseket, javaslatokat tartalmazó területi elemző munkát, mely a 
társadalomföldrajzban addig kevéssé használt új nézőpont (a gender szempont) 
alkalmazásával készült. 
 
A gender szempontú elemzés nagyon pontos helyzetértékelést ad, és integrált 
szemléletéből fakadóan a következtetéseket és a lehetséges beavatkozásokat úgy bővíti ki, 
hogy azzal a problémák kezeléséhez alkalmazható eszközök körét célzó gondolkodásra és 
tervezésre is új dimenziót nyit meg. 
 
Különösen fontos ez egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi források szűkülnek, így új 
erőforrások, problémamegoldó megközelítések alkalmazására van szükség. 
 
Miért jó gyakorlat? 
 
Úttörő jellegű átfogó, pontos, logikusan strukturált elemzése a társadalmi nemek 
helyzete és viszonyai térbeli és időbeli alakulásának az Ormánságban 
társadalomföldrajzi megközelítésből. A dolgozat rávilágít a jelenlegi munkaerő-piaci 
és társadalmi jelenségek okaira a térségben, következtet a helyzet jövőbeni alakulására, 
illetve kérdéseket vet fel az Ormánságban nem egyedülállóan jelen lévő problémák 
megoldására vonatkozóan.  
 
Néhány kulcskérdés a nők és férfiak szempontjainak azonos súllyal való érvényesítésével 
összefüggésben: 

- nő-férfi viszony és ellentmondásos összefüggései a munkaerő-piaci részvételük 
arányával, 

- a települések fejlettségének és forrásellátottságának viszonya a női vezetők, 
döntéshozók arányához, 

- a szociális terület, az egészségügy, oktatás súlya az infrastruktúra- és 
gazdaságfejlesztéshez képest 

 
A társadalmi nem fogalmának és nézőpontjának beemelése a hagyományosan férfi-
központú magyar földrajzkutatásba példa értékű legalább két szempontból: azonos 
értékűnek tekintve integrálja a gazdasági és szociális megközelítést, továbbá a szerző 
nőként a földrajztudományban is meglévő kutatói piramis csúcsán önálló kutatóként 
határozott meg egy kutatási területet, szervezett és valósított meg egy kutatási programot, 
megtörve azt a mintát, hogy a kutatóintézetekben a nők többnyire az asszisztensi és 
adminisztratív feladatokat tartalmazó munkakörökben vannak jelen.  
 
A disszertáció a történelmi mellett térbeli kontextusba helyezve tárgyalja többek között a 
következő területeket: a nők gazdasági és társadalmi szerepét, a családszerkezet 



gazdasághoz kötődő átalakulását, a térségben jellemző foglalkoztatottság nemek szerinti 
megosztottságát, a helyi vállalkozók, ingázók és munkások nemek szerinti összetételét, az 
iskolázottság nemek szerint eltérő szintjét, a munkanélküliség gender-szerkezetét, a nők 
közéleti szerepvállalását és a roma kisebbség helyzetét-összetételét társadalmi nemi 
megközelítésből. 
 
Modell értékű tudományos elemzés, amely figyelemre érdemes a település-, vidék- és 
területfejlesztési szakpolitikák kialakításában, illetve jó példaként szolgálhat az ország 
hátrányos helyzetű kistérségeinek, kistájainak szükséges és hiánypótló 
problémafeltáró elemzéseihez.  
 
A jó gyakorlat tartalmi leírása 
 
A magyar földrajztudomány paradigmaváltás időszakát élte át a 1990-es évektől kezdve, 
és a több évtizedes külföldi kutatómunka nyomán itthon is megjelenő interdiszciplináris 
megközelítések, új tudományterületek között helyet kapott a társadalomföldrajz gender 
szempontú vonulata, a nemek földrajza. A témaválasztás saját érdeklődésből született és a 
Pécsi Tudományegyetem professzora, a Földtudományok Doktori Iskola vezetője, dr. 
Tóth József felkarolta és segítette a kutatást. 
 
A dolgozat a gender kutatás nemzetközi és hazai eredményeinek áttekintését adja, 
részletezi annak a földrajztudományon belüli sajátos tudománytörténeti fejlődését. A 
szerző vizsgálja az Ormánság térbeli-településbeli változását, az „ormánsági út” 
demográfiai, foglalkoztatási jellegzetességeit, annak társadalmi nemek szerinti 
sajátosságait, a piacgazdasági átalakulással bekövetkező férfi-nő viszonyok változását, 
annak következményeit a gazdasági aktivitásra. A tanulmány fő fejezetében bemutatásra 
kerülnek a kutatási eredmények és a szerző a kutatás során nyert tapasztalatai, majd a 
következtetések zárják a munkát. 
 
A disszertáció fő általános célkitűzése a következő volt: 

� a nemek közötti viszony társadalomformáló szerepének, és téralakító hatásának 
földrajzi szempontú vizsgálata, annak igazolása, hogy a társadalmi nemek 
(gender) kérdésköre nemcsak egy újabb téma a földrajzi kutatásokban, hanem 
egy szélesebb körű, a társadalmi folyamatok megértését is segítő új dimenzió. 

A disszertáció részcéljai: 
� feltárni, hogy az elmúlt évtizedek gazdasági-társadalmi változásai hogyan, 

milyen mértékben érintették a hátrányos helyzetű térségben élő nőket és a 
férfiakat, 

� hogy ezekhez a változásokhoz nemek és lakóhely szerint hogyan 
alkalmazkodtak, 

� milyen területi sajátosságai és általánosítható vonásai vannak a nemek közötti 
társadalmi egyenlőtlenségeknek az iskolázottságban, a foglalkoztatásban, a 
közéletben, 

� milyen szerepet vállalnak a nők a helyi közéletben és a területfejlesztésben, 
hogyan tudnak érvényesülni e területen. 

 



Sajátos, egyedi elemek 
 
A dolgozat a tudományos munkákra jellemző szakirodalmi feldolgozáson és statisztikai 
adatok feldolgozásán túl a különböző településeken, különböző élethelyzetekben élő 
nőkkel és férfiakkal készített interjúzás módszerét is felhasználta, amelyek során az 
alanyok tapasztalataikat, attitűdjeiket, értékítéleteiket fogalmazták meg. Ez kiegészült tíz 
mélyinterjúval, amelyek helyi vezetőkkel vagy a helyi közösségek más meghatározó 
tagjaival készültek, akik áttekintést tudtak adni a helyi gazdasági és társadalmi helyzetről. 
 
A kutatási terület újdonsága megnehezítette a szerző számára az adatgyűjtést, mivel 
személyes hitelességével is igazolnia kellett a kutatási terület létjogosultságát, és nem 
tudott a földrajzkutatás jó értelemben véve rutinszerűen alkalmazott kutatási 
mechanizmusaiból meríteni. Személyes elhivatottsága, professzori támogatás (Dr. Tóth 
József), és a tudományterület jeles képviselőjének (Dr. Timár Judit) támogatása nélkül a 
disszertáció nem készülhetett volna el. 
 
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 
 
Az esettanulmány egyik célja, hogy a gender szempontú társadalomföldrajzi kutatások 
eredményei nagyobb nyilvánosságot kapjanak, és beemelődjenek döntéshozatali szinten a 
hazai település-, vidék- és területfejlesztési szakpolitikákba, illetve az esélyegyenlőségi 
stratégia kialakításakor vegyék figyelembe a terepen szerzett empirikus 
helyzetelemzéseket.  
 
A kutatás során lefolytatott interjúk tapasztalata, hogy a bevont női polgármesterek és 
közéleti szereplők helyzetükből adódóan a tipikusan férfiak által uralt területeken gyakran 
ellenállásba ütköznek, igazolni kell saját magukat és bizonyítani, hogy a férfiakkal 
egyenlő készségekkel és képességekkel rendelkeznek. A nők és férfiak társadalmi 
egyenlőségének kérdéseivel és az abból fakadó feladatokkal nevesítve nem foglalkoznak, 
de ösztönösen ráéreznek a saját és településük helyzetét nehezítő gender szempontú 
problémákra. A kistelepülési polgármesterekre – akik gyakran nők – jellemző az 
együttműködés igénye és készsége, míg a térségi szerepkörre törekvők között gyakori a 
rivalizálás.  
 
Az önkormányzatok helyzete jelenleg nem kedvez a nemek társadalmi egyenlősége 
prioritásként való kezelésének, a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontját 
figyelembe vevő, azaz integrált megközelítés, ugyanakkor számos összefüggésben 
segítheti az egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás, infrastruktúra problémáinak 
feltárását és megoldási lehetőségeinek feltérképezését  
 
A disszertáció szerzője tanár, iskolavezető, tapasztalatai alapján földrajztanításban is 
fontos helye lehet a társadalmi nemi szemléletnek. A tantárgy által közvetített 
tudástartalmakba beleilleszthetők a férfi-nő társadalmi viszony időbeli és térbeli, területi 
vonatkozásai, módszertanában pedig kiváló terepe lehet a nemek szerinti egyenlő esélyű 
ismeretszerzésnek. 
 


