
Dualitások a regionális tudományban 

Mosonmagyaróvár, 2017. október 19–20.  



MODERNIZÁCIÓS 

ALKOTÓELEMEK 
 

1. A TERÜLETI ADOTTSÁGOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KERETEK 

(SPONTÁN MEGÚJULÁSI RÉS),  

2. A KULTURÁLIS-SZOCIALIZÁCIÓS VÁLTOZÓK,  

3. A TÁRSADALMI CSOPORTOK HABITUSA, ÉLETVITELE 

  HOL ÉS HOGYAN LEHETNEK ,,MODERNIZÁCIÓS 
SZIGETEK”? 



A VIDÉKI TÁRSADALOM VÁLTOZÁSÁNAK  

ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE VIDÉKI 

TÉRSÉGEKBEN  - JAMES COLEMAN 

MODELLJE ALAPJÁN 

Makroszint –  

A növekedés vagy a válság   

változásokat katalizál a társadalmi-

gazdasági alrendszerben  

(értékek, tudás, kultúra, közösség, 

hálózatok, gazdaság stb.) 

Új makrováltozások a település/járás, 

oktatás és tudás 

(foglalkoztatás)menedzsmentben; 

roszint –  

Mikroszint –  

akadályok és lehetőségek a növekedéshez 

vagy a válsághoz való csatlakozásban. 

Promt vagy a halasztott döntések 

Cselekvés, viselkedés –  

az egyén vagy a szűkebb közösség 

stratégiája a változásokra. Az individuális 

elemek között az életen át tartó tanulás 

(képzés, átképzés, önképzés) elve; a 

személyes beruházás és a közösségi 

kategóriák emelhetők ki. 

Átmeneti cselekvési mezoszint –  

A meghatározó kategóriák (kor, nem, 

jövedelemi, életkori, etnikai változók) 

csoportok differenciált fejlesztési stratégiái.  



A Szociális földprogram hozzájárul: 

- a területi hátrányok mérsékléséhez; 

- a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság 

megteremtéséhez; 

- a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük 

javításához; 

- a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, 

életminőségének 

javításához; 

- a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi 

együttműködések hatására; 

- a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának 

fokozódásához - a 

roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-

profit 

gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös 

munka által; 

- valamint ahhoz, hogy a hazai, piacképes, egészséges, tartósító 

szerektől mentes 

termékek előállítása és felhasználása jelentősebb hangsúlyt kapjon, 

annak 

következtében, hogy a közösségi célú termelés során a helyi erőforrások 

hasznosulnak. 



•

•

•

•

•

•

•



A szociális földprogram hatása, eredményei 

- Kialakul és megerősödik a bevont családok, aktív korú 

munkavállalók megélhetési 

biztonság érzete, egyidejűleg a támogatott családok szociális 

gondoskodásra való 

rászorultsági szintje csökken, az öngondoskodási igénye 

megnövekszik. 

- A munka alapú helyi együttműködések hatására erősödik a 

társadalmi befogadás. 

- A közösségi célú termelés során a helyi erőforrások 

hasznosulnak, amelynek során 

jelentősebb hangsúlyt kapnak a hazai, piacképes, egészséges, 

tartósító szerektől 

mentes termékek előállítása és felhasználása. 

- A program hatására a település népességmegtartó ereje nő, 

csökken az elvándorlási 

kényszer. 



Forrás: saját szerkesztés. 



Forrás: saját szerkesztés. 



Forrás: saját szerkesztés. 



Forrás: saját szerkesztés. 

A szociális földprogramokban résztvevő 

települések területi megoszlása az összesített 

támogatási összeg alapján 1992-2010 



Forrás: saját szerkesztés. 

A SZEGREGÁTUMOK SZÁMA ÖSSZESEN 

JÁRÁSONKÉNT 



Forrás: saját szerkesztés. 

A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOKBAN 1992-2010 

KÖZÖTT RÉSZTVEVŐ,  SZEGREGÁTUMMAL 

RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA 



Forrás: saját szerkesztés. 




