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BEVEZETÉS

A jóléti fejlõdés, a társadalmi harmóniára törekvés egyik alap-
szava korunkban az esélyegyenlõség. Ez a tanulmány a társada-
lompolitika jelenkori kulcsszavának társadalmasítására fóku-
szál. Alapvetõen arra a lokális problémára helyezi a hangsúlyt,
hogy a kistelepüléseken milyen módon teremthetõk meg az
esélyegyenlõségi politika adaptációjának feltételei.1

Mindez azért fontos kérdés, mert az önkormányzatokra ala-
pozó makro-szociálpolitikai gyakorlat társadalmasítása a kiste-
lepüléseken komoly integrációs erõvel bírhat. A magas munka-
nélküliség, a szegregáció, a belsõ periferiális helyzet, a társa-
dalmi konfliktusok, valamint az alacsony népességszámú tele-
pülések gyakori hívószavai a roma népesség (amely az esély-
egyenlõségi politika egyik célcsoportját jelenti) területi elhe-
lyezkedésének.2

Jelen munkában az esélyegyenlõségi politikák társadalmasí-
tásának kérdésében a már idézett OKTK-kutatás eredményeit
foglaljuk össze, mindezek mellett pedig kitérünk a válaszadók
által tipikus esélyegyenlõségi politkának nevezett szociális
földprogram3 települési (mûködtetõi) jellemzésére is.

Tanulmányunk mintavételi keretének azért választottuk a
szociális földprogram által lehatárolt települési kört, mert a
program kilencvenes évekbeli felújítása a falvakban, agrártér-
ségekben élõ, szociálisan hátrányos helyzetû családok, tartós
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munkanélküliek életminõségének javítására, a meglévõ munka-
erõ mezõgazdasági tevékenységbe történõ bevonására szolgál
(Bartal, 2001; Csoba, 2002; Szoboszlai, 1999, 2001, 2003).

Jelen tanulmány témaköréhez tartozik az a hipotézis, hogy a
program (mint az esélyegyenlõségi politika egyik szegmense)
segítségével csökkenthetõek-e a társadalmi együttélésben je-
lentkezõ problémák, visszaszoríthatók-e az egyébként fokozódó
társadalmi és etnikai konfliktusok.

Vizsgálatunkban azt a Ralf Dahrendorfhoz kapcsolható néze-
tet követtük, amely szerint a konfliktusok a mindennapi élet
velejárói. A fõ kérdés a konfliktuscsatorna, vagyis annak vizs-
gálata, hogy a konfliktusban érintettek által alkalmazott
megoldások, feloldási lehetõségeik mennyiben intézményesí-
tettek, vagy társadalmilag mennyire elfogadott formában jelen-
nek meg. Témánkhoz illeszkedett az az álláspont is, amely sze-
rint a konfliktusok csupán „válság-elõrejelzések”, s levezethe-
tõk az anyagi javak szûkösségébõl, a jóléti-szociális állam
egyensúlytörekvésébõl (az elosztási egyenlõtlenségekbõl).
Mindezek mellett a konfliktusok által keltett társadalmi „csap-
dákat”, automatizmusokat jól megjeleníthetjük a kommunikáci-
ós folyamatra alapozó konfliktuselméletekkel is. Elemzésünk-
ben külön hangsúlyt kapnak azok a társadalmi tények, amelyek
a társadalmi (döntéshozói) kontroll alól kicsúszást eredményez-
hetnek.4

A PRODUKTÍV SZOCIÁLPOLITIKA LEHETÕSÉGEI

Egy-egy társadalom szociálpolitikáját, jóléti rendszerét a társa-
dalmi-politikai viszonyok formálják (Ferge, 1991). A kilencve-
nes évek szociális alrendszert érintõ innovációira összességé-
ben az a jellemzõ, hogy a ,,szociális felelõsség megosztásának új
modelljét rendkívüli teherpróba elé állította a szociális gondok
és feszültségek tartósodásának és kiélezõdésének tendenciá-
ja…, lassan és vontatottan halad elõre a szociálpolitikai priori-
tások beépülése a különbözõ közpolitikákba. Sem a pártok kö-
zött, sem a kormányzat és az érdekvédelmi szervezetek között
nem alakult ki olyan párbeszéd, amely konszenzust vagy leg-
alábbis lényegi egyetértést alakított volna ki az alapvetõ szoci-
ális problémák kezelésében” (Jenei, 1996).

A jóléti rendszer reformjára azért volt szükség, mert a szoci-
álpolitika hagyományos – 1990 elõtt kialakult – formái nem vol-
tak képesek a piacgazdaság körülményei között kezelni a sze-
génység és az egyenlõtlenség problémáit. Jelen munkánk témá-
ja kapcsán fontos, hogy ezek az eszközök a térségi, regionális
léptékû problémákra is kevésbé voltak érzékenyek.5 Ahogyan
növekedett a munkanélküliség, erõsödött a munkaerõ-piaci
marginalizáció és szegmentáció, úgy haladt elõre a szociális vé-
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delemre való univerzális jogosultság törvényi és rejtett felmon-
dása (Standig, 1993). 

Az univerzalitás eszményétõl szabaduló szociálpolitika átala-
kulási folyamata – bizonyos szempontokból a két világháború
közötti idõszak eredményeit, valamint a jóléti állam lebontásá-
nak különbözõ intézkedéseit is felhasználva – az aktív eszközök
alkalmazásával felgyorsult. 

A szociális földprogram mint aktív szociálpolitikai eszköz

Amint erre a fentiekben is utaltunk, a rendszerváltást követõen
emberek százezrei váltak munkanélkülivé Magyarországon, és
a területi különbségek is soha nem látott méreteket öltöttek.
Ezek az új társadalmi-gazdasági folyamatok óriási feladat elé
állították a magyar szociálpolitikát, amely a korábbi rendszer
örökségeként felkészületlen volt az ilyen volumenû problémák
kezelésére. Az inaktív emberek mellett aktív dolgozók tömege
került olyan élethelyzetbe, amely fokozott segítségnyújtást tett
szükségessé az állam részérõl. A passzív szociálpolitikai támo-
gatások mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az aktív szociál-
politikai rendszerek, amelyeknek egyike volt a szociális föld-
program. 

A szociális földprogramhoz hasonló típusú támogatási prog-
ramoknak több évtizedes tradíciója van hazánkban. A XIX. szá-
zad végén és az 1930-as években egyaránt találkozhatunk ilyen
jellegû produktív szociálpolitikai kísérletekkel. 

A kilencvenes évek elején bekövetkezett munkanélküliségi
krízis elsõsorban a rurális, alacsony infrastrukturális ellátott-
sággal rendelkezõ külsõ és belsõ periferiális területeken „szed-
te áldozatait”.

A magyar szociálpolitika prominensei számára egyre egyér-
telmûbbé vált, hogy az inaktív társadalmi csoportok segélyezé-
se mellett az aktív, munkaképes lakosság körében olyan aktív
eszközök alkalmazása vált indokolttá, amely segít visszavezetni
ezeket a társadalmi csoportokat a munka világába. 

A korábbi történeti elõzményekre alapozva indították be a ki-
lencvenes évek elején a szociális földprogramokat a szociális
kistérségi válságkezelõ program keretében. A program hazánk
három régiójában, Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és
Dél-Dunántúlon vált elterjedtté. Az ország ezen térségeinek
kistelepülésein él a kirekesztettek legnagyobb hányada. 

Miben is áll a földprogram lényege?

A program mezõgazdasági termelésre alkalmas vagyonnal nem
vagy csak kis mértékben rendelkezõ hátrányos helyzetû csalá-
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doknak kíván segítséget nyújtani. A program résztvevõi ked-
vezményes szolgáltatásokat és egyéb juttatásokat kapnak az ál-
lamtól ahhoz, hogy háztáji jellegû kistermelést, illetve állattar-
tást tudjanak folytatni. Mindez az egyéni, a közösségi és a tele-
pülési erõforrások felhasználásával történik. A szociális tör-
vény alapján a földprogram a természetbeni támogatásokhoz
sorolható. Az általános értelemben vett természetbeni juttatá-
soktól abban különbözik, hogy míg azok többsége egyszeri vagy
néhány alkalomra korlátozódó támogatást biztosít a rászorulók-
nak, addig e program keretében a folyamatosságon van a hang-
súly (Szoboszlai, 2001). A program fõ célja az, hogy elindítsa a
családokat az önálló egzisztenciateremtés útján. 

A szociális földprogram kilencvenes évekbeli felújításában ti-
pikusan a személyiségjegyekben jelentkezõ modernizációs,
egyéni motivációs célok (társadalmi siker, hasznosság, egyéni
teljesítmény) szerepelnek.6 Részletesen megnézve ezeket a di-
menziókat, látható, hogy meghatározó a nyitottság az új tapasz-
talatokkal és a változásokkal szemben, a jelen és jövõorientált-
ság, a bizalom a környezõ világ kiszámíthatóságában és a külön-
bözõ tudástípusok megszerzése (Andorka, 1997). A közösségi
rendszer szempontjából pedig a társadalmi integráció, a
kirekesztésmentesség emelhetõ ki. 

Hipotézisünk szerint a szociális földprogram fenti, a moder-
nizációs elméletekhez kötõdõ végsõ céljai mellett megfelelõ
eredmény lehet az is, ha megkönnyíti a résztvevõk alkalmazko-
dását a társadalmi környezethez. Ebbõl az adaptációs állapot-
ból, esélyteremtésbõl idõvel ,,kinõhet” az innováció, és megin-
dulhat az egyén konzisztens mobilitása. 

A produktív szociálpolitika esélynövelõ hatásainak megítélése
a régiós önkormányzati prominenciakutatás tükrében7

A produktív szociálpolitika esélyteremtõ hatása témakörében
felhasznált kérdõíveink válaszaiból kitûnt, hogy interjúalanya-
ink elfogadták azt az álláspontot, amely szerint a produktív szo-
ciálpolitika azért gyökeresedhetett meg a kilencvenes években,
mert a hagyományos (univerzális) szociálpolitika nem tudja ke-
zelni a tartósan a megélhetés küszöbén élõ társadalmi csopor-
tok problémáit. A konfliktusok gyökere abban rejlik, hogy ez a
társadalmi lejtõ szükségszerûen értékrend- és életmódváltást is
eredményezett. Sokan bennragadtak a segélyezett életformá-
ban, és az ehhez társuló életszínvonal kialakítása után ,,termé-
szetesnek veszik, hogy így is lehet élni”.

A válaszadók szerint a hálót, s nem halat alapelvû szociálpo-
litikával elméletileg lehet csökkenteni a roma/nem roma
együttélésbõl adódó társadalmi feszültséget. Mivel a kistelepü-
léseken a ,,szociálpolitika a segélyezéssel egyenlõ”, a produkti-
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vitással kapnak a leszakadók olyan segítséget, amellyel ,,lépé-
seket tehetnek a hátrányos helyzetükbõl való kikerülésre”. 

Elõnyként fogalmazták meg, hogy ezzel csökkenthetõek a
többségi társadalomban a cigánysággal szembeni elõítéletek is.
Egy ilyen sztereotípia az is, hogy ,,még a hálót is eladják” annak
érdekében, hogy pénzhez jussanak.

Mindez hosszú folyamat, és komoly toleranciát kíván a helyi
szereplõktõl, mert az eltérõ identitásból, kulturális különb-
ségekbõl olyan konfliktusok alakulhatnak ki, amelyek az eredeti
cél végrehajtását gátolják. A munkára ösztönzés a megoldandó
problémának csupán az egyik szegmense. A roma/nem roma fe-
szültség a válaszadó települések többségében nem olyan éles,
de a testületi döntéseken érzõdik az a dilemma, hogy ,,miért
csak a romák tartoznak a kedvezményezett csoportba”. 

Több véleményben visszatükrözõdik az, hogy a romák csak
azért vállalnak több gyereket, hogy ne kelljen dolgozniuk, mert
a ,,családi pótlék és a szociális segély elegendõ a létfenntartás-
hoz”. Más települési prominens úgy vélekedett, hogy ,,olyan ro-
ma kisebbséget vonjanak be a programba, aki maga is integrá-
lódni akar a többségi társadalomba”. A tartós munkanélküliség
okaiból kiindulva sokan a produktivitáson elsõsorban a képzés
erõsítését értik. 

Úgy tartják válaszadóink, hogy olyan szociális hálót kell szõ-
ni, amely ,,alkalmas arra, hogy megváltozzon az életvitelük”.
Fontos, hogy ne kidobott pénz legyen a háló ára. Ezt csak úgy
lehet azonban elérni, hogy a szociálpolitikában nem a tûzoltó
feladatok, hanem a komplex prevenciós elképzelések kapják a
hangsúlyt. Ezzel lehet, hogy a ,,középosztály is más szemmel
nézne a leszakadó csoportokra”.

A képessé tevés érzete lehet az egyik csapdája a produktív
szociálpolitikának. A ,,készen kapott segítség” nem motiválja –
vélik interjúalanyaink – a rászorulókat arra, hogy saját erejük-
bõl próbáljanak meg változtatni helyzetükön. Az oktatás, a kép-
zés és a helyes kommunikáció jelentõségére utal az a hozzászó-
ló is, aki szerint ,,nem egyszerû a háló kezelésére megtanítani
olyan embereket, akik más életformához voltak szokva”. Az el-
térõ életforma kezelése a helyi szereplõktõl új attitûdöket vár el
a ,,régi társadalmi környezetben”. 

Az esélyegyenlõségi politikákról

Korunk harmadik utas jelszavát8 kritikusan szemlélik a válasz-
adók. ,,Nagyon távol áll az elmélet a gyakorlattól” – értékelnek
a válaszadók. Az alapelv (a hátrányokkal indulókat olyan elõ-
nyökhöz juttatjuk, hogy azonos esélyekkel érhessék el céljukat)
elfogadható, a gyakorlatban azonban szegmentálni kell, mert a
konfliktusos társadalmi helyezetek csökkentését csak így lehet
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települési szinten megoldani. A kérdés tehát az, hogy kiket te-
kintünk az esélyegyenlõségi politikák célcsoportjának. Az
esélyegyenlõségi politikák módszerei között a produktív társa-
dalompolitika határterületeit (képzés, átképzés, oktatás, mun-
kahelyteremtés, orvosi ellátás, mûvelõdés, kultúra) fedezhetjük
fel. A válaszadók szerint a társadalmi kirekesztettségben élõk
ezeken a területen szenvednek leginkább diszkriminációt, s
ezeken a területeken kell leginkább növelni a toleranciát. A vá-
laszadók azonban szkeptikusak annak megítélésében, hogy a te-
lepülések meg tudják-e oldani ezt a feladatot helyi szinten. Sõt
sokan ezt az elvet potenciálisan települési konfliktushelyzetnek
tartják, bár tagadhatatlan, hogy országos szinten megfelelõ
súlyt igyekeznek adni a kérdésnek.9

Az esélyegyenlõség kérdésérõl szól a felelõsség dilemmája is:
,,nem az önkormányzattól kell várni 1-2 ezer forintot, mert az
hamar elfogy és kezdõdik minden elölrõl”, mert az esélyegyen-
lõségi politikák azoknak szólnak, akik tudnak is élni a lehetõ-
séggel.10

A középosztály-centrikusságot erõsíti az a nézet, amely sze-
rint ,,az esélyegyenlõség nemcsak a romáknak szól, hanem a
termékek és szolgáltatások a társadalom minden tagja számára
azonos vagy közel azonos feltételek közötti elérhetõségét je-
lenti”.

Az esélyegyenlõségi elvet nem lehet maradéktalanul betarta-
ni, mert minden társadalmi hátrány más-más orvoslást igé-
nyel.11 Az esélyegyenlõség a megoldásra váró részterületeken
mutatkozó hiányok pótlásával érhetõ el. Az alrendszereket rep-
rezentáló intézmények (oktatási-nevelési, munkaügyi, egész-
ségügyi-szociális intézmények, illetve települési önkormányzat-
ok, civil szervezetek, rendõrség) közötti együttmûködés, a közös
stratégia kidolgozása elengedhetetlen. Azonban helyi szintû
ágazatközi együttmûködések nehezen indulnak be. Néhány pro-
fessziót (pl. az önkormányzati rendelet esélyegyenlõségi szem-
pontú felülvizsgálata, illetve kisebbségi önkormányzati
hatáskörbõvítés12) válaszadóink is említettek.

Az operatív társadalomfejlesztõ feladatok között a life long
learning (az élethosszig tartó tanulás) elvének gyakorlatba való
átültetése áll, amely magában foglalja a ,,tudás értékének hely-
reállítását, tudatosítását”, valamint a képességek (és a lehetõsé-
gek) összhangba hozását és felismerését. A válaszadók zöme
úgy véli, hogy a szervezetek és ágazatok közötti együttmûködés
révén az esélyegyenlõségi politikák hosszú távon (párhuzamo-
san a redisztribúció elvének, így az állam szerepének a megvál-
toztatásával) kihatnak a kétirányú elõítéletek csökkentésére, a
szemlélet- és mentalitásváltásra, így a tolerancia erõsítésére is.

A válaszadók szerint az esélyegyenlõséget kistelepülési szin-
ten leginkább a szociális földprogram és a teleház segíti. Ez az
a két program, amelyben az egyéni aktivitás nagymértékben
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hozzájárul a szociális konfliktushelyzetek individuális megoldá-
sához, a társadalmi mobilitási pályán való elinduláshoz.

Települési konfliktushelyzetek

Sokak szerint a társadalmi konfliktusok nem a roma/nem roma
dichotómia mentén keletkeznek, hanem az alsó középosztály vi-
déki térségekre jellemzõ elszegényedésébõl adódnak. 

A konfliktushelyzetek a válaszadók szerint jellemzõen a tár-
sadalmi struktúrában betöltött különbözõ pozíciók miatt követ-
keznek be. Mindez különösen felerõsödik egy városhiányos kör-
zetben. A városokból való kiköltözés új eleme lehet a konfliktus-
helyzeteknek, mert a beköltözõket, akik az olcsó telek és ingat-
lan, valamint a megélhetés miatt váltanak lakóhelyet, elsõsor-
ban a perifériára került társadalmi csoportok alkotják. Interjú-
alanyaink úgy vélték, hogy a problémák az érintett kistérségek
településein (,,hol koncentráltan, hol kevésbé koncentráltan”)
jelen vannak.

Speciális ellentéteket erõsített fel a kilencvenes évek elején
elindított kárpótlás is. A válaszadók szerint a lakosság többsége
rendelkezik kisebb földterülettel, azonban munkagépe csak né-
hány ,,tehetõsebb gazdának” van, akik ,,magas szolgáltatási dí-
jért mûvelik meg a kis birtokokat”. A földprogramban alkalma-
zott maximum ár önköltséges, ezért esélyegyenlõség-növelõnek
is nevezhetõ. 

Mivel a konfliktushelyzetek elsõdleges fokmérõje a munká-
hoz és a megélhetéshez való hozzájutás mértéke (a legtöbben a
tartós munkanélküliséget említették konfliktushelyzetként), a
munkáltató–munkavállaló közötti viszony szabályozása is fontos
konfliktuscsökkentõ tényezõ lehet a rurális térségekben. 

Ez egyrészt a munkaadók részérõl a bejelentett munkavi-
szonyt és tisztességes munkabért, a munkavállalók részérõl pe-
dig a munka világában szokásos normák és értékek elfogadását
jelenti.

Mindezek mellett a rászorultsági elv érvényesítése is konflik-
tushelyzeteket eredményezhet. Ez települési szinten újra a ,,se-
gélybõl élés” lokális társadalmi kritikáját jelenti,13 de megjele-
nik akkor is, ha csak a roma társadalmi csoport részesül egysze-
rû természetbeni támogatásban (pl. ruhaosztás) is. A probléma
gyökere kettõs. 

Egyrészt abban keresendõ, hogy a pénzbeli szociális támoga-
tások esetében az adhatóság olyan alacsony szinten van meg-
húzva, hogy ha az egyik szülõ dolgozik, a család már elesik a tá-
mogatottságtól és a kedvezményektõl (ingyenes étkeztetés, tan-
könyv).14 Az esélyegyenlõségi törekvések a válaszadók szerint
(a fentiek mellett) azért eredményezhetnek konfliktushelyzetet,
mert a helyi társadalomban disszonanciát okoz a pozitív diszk-
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rimináció, illetve a települési (öröklött) hátrányok és az egyéni
lemaradás (érzetének) komplexitása.

Általános konfliktushelyzetként jelenik meg a romák életmód-
ja, kultúrája és (a mélyen gyökerezõ sztereotípiák miatt) a más-
ság elfogadása.15 Ezért javasolják sokan, hogy mindezek kezelé-
sére egészségfejlesztõ és közösségépítõ programok kellenek a
településekre. A meglévõ gondok mellett ugyanis egyre inkább
problémát jelent a válaszadó településeknek az idõsek (sokan fi-
gyelmeztetnek az elöregedõ helyi társadalom nehézségeire) és a
fogyatékkal élõk korlátozott lehetõségeinek bõvítése is.

Mindezt azonban sokkal nehezebb lesz elérni, ha tovább csor-
bítják a helyi települések megtartóerejét. A válaszadók konkré-
tan megnevezték korunk (felülrõl jövõ) modernizációs törekvé-
sét, az iskolakörzetesítéseket, mint a következõ (mikro és mezo
szinten is megjelenõ) konfliktusforrást, amelyet a központi aka-
rattól eltérõen az öröklött hátrányok miatt társadalmi, s nem te-
lepülési szinten kellene kezelni (Ladányi, 200416). Az okok kö-
zött visszatükrözni látjuk a jelen kutatás által is feltárt konflik-
tusforrásokat: koncentrált hátrányok, mélyszegénység, ala-
csony iskolázottság, elöregedõ társadalom, gettósodó térség, ki-
rekesztettség. 

De vállalható az a tervezõi álláspont is, amely szerint a köz-
oktatás társulási formában való mûködtetése esetében is szük-
ségesnek tartjuk érvényesíteni a települési autonómiát biztosí-
tó feltételeket. A települések megtartóképessége érdekében
olyan integrált rendszer kialakítása szükséges a 2007–2013-as
idõszakra, amely a forráshiányos önkormányzatok számára se-
gítséget, de nem kizárólagos megoldást biztosít ezen alapvetõ
feladatuk mûködtetésére. (Jász, 2004). 

A ROMA TÁMOGATÁSI PROGRAMOK NÉHÁNY
JELLEMZÕJE

A fenti folyamatokat másként úgy közelíthetjük meg, hogy a ki-
lencvenes évtizedben a roma társadalom története a folyamatos
tõkevesztésrõl szólt és a különbözõ társadalomfejlesztési prog-
ramokkal nem tudtak olyan mechanizmusokat kimunkálni,
amellyel lehetõvé tették volna új típusú erõforrások megterem-
tését (Örkény–Székely, 2000). 

A roma célcsoportok körében az elmúlt évtizedben lezajlott
támogatási programok inkább a tûzoltásra adtak lehetõséget.17

A programok jelentette támogatási stratégia viszont a szocializ-
musnak nevezett korszak idõszakát idézte, amikor is a társadal-
mi integráció kerete strukturálisan kijelölt volt (Örkény–Szé-
kely, 2000). Mindez a kilencvenes években az underclass társa-
dalmi helyzet reprodukciójához volt elegendõ. 

JÁSZ KRISZTINA–SZARVÁK TIBOR 142



Az idézett internetes portál szerint az elmúlt évtizedben 1394
programot indítottak el a roma lakosság körében. A programok
2 alrendszert érintettek leginkább. 1121 program a foglalkozta-
tást, 200 a képzést és az oktatást segítette. 

A roma társadalom elõbb említett felzárkóztatási irányai mel-
lett a roma segélyprogramok kisebb részben az egészségügyi
rendszert és a civil szférát is segítették.

A foglalkoztatásban támogatott operatív programok között is
leginkább a szociális földprogramot, a közmunkát, az állatte-
nyésztést és a növénytermesztést, valamint a szolgáltatásokat:
az ácsmesterséget, a házépítést, az erdészetet és a kereskede-
lem szférájában végzett tevékenységeket kell kiemelnünk.

Az oktatás, képzés terén speciális oktatási programokat, fel-
zárkóztató projekteket és nyári táborozásokat, valamint a ro-
mák vállalkozóvá válását támogatták leginkább. A képzési prog-
ramokra fõleg alapítványok és iskolák, valamint egyéni pályá-
zók kaptak forrást. A foglalkoztatási programokra leginkább te-
lepülési és kisebbségi önkormányzatok, helyi (roma) NGO-k pá-
lyáztak.

Az elmúlt évtized roma programjaira közel 3,5 milliárd
forintot18 biztosítottak az adatbázis szerint. A roma társadalmi
csoportok támogatására a legtöbb pénzt azok a megyék nyerték,
ahol a cigányság számaránya magas: Borsod-Abaúj-Zemplén
(665 557 518 Ft), Szabolcs-Szatmár-Bereg (436 584 971 Ft),
Jász-Nagykun-Szolnok (195 542 000 Ft).

Az 1990 óta végrehajtott roma programok alapvetõ adatai jól
tükrözik a csoport számára kijelölt kitörési irányokat. Ezek az
irányok azonban a hagyományos fejlõdési utat biztosítják. Di-
lemmánk csak az, hogy ezek a tradicionális utat járó segély-
programok miként (és fõként mikor) artikulálják majd a roma
társadalmi csoportokban az információs kor által támasztott kö-
vetelmények igényét. 

A programok, ,,hidak” modernizációja ahhoz szükséges, hogy
az objektív-relatív depriváció összetett elemeivel (alacsony jö-
vedelem, alacsony iskolai végzettség, rosszul felszerelt, egész-
ségtelen vagy szûkös lakáskörülmények stb.) jellemezhetõ, a
globalizációs folyamatoktól elmaradó, rurális térségekben élõ
résztársadalmi csoportok felzárkózási és fejlõdési esélyeit nö-
veljük, mert az egyenlõtlenségek növekedése az újítások terje-
désének esélyeit ronthatja le.

HÍDSZEREPBEN – A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
HATÁSAI A TELEPÜLÉSEK KÖRÉBEN

A földprogramot mûködtetõ (zömmel kis) települések szociál-
politikai jellemzõit, azt a helyi társadalmi és szervezeti, telepü-
lési környezetet (hálózatot) és földprogramos attitûdjeit a már
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említett NKFP-programban19 vizsgáltuk. Jelen fejezetben a bel-
sõ periférialéthez kapcsolódó települési-társadalmi környezet-
re fókuszálva mutatjuk be a földprogramot mûködtetõ lokális
közösségek tapasztalatait.

A települési környezet

A földprogramos települések kétharmada egy nagyobb telepü-
lés (fõként kistérségi központok) vonzáskörzetéhez tartozik. A
XXI. század hálózati világában fontos lehet, hogy a felsorolt
települések20 közel harmada (N = 50) maga is földprogramot
mûködtetõ településnek számít.

A földprogramos települések nagyságát az ott élõk számával
összevetve azt látjuk, hogy a települések kétharmadának lélek-
száma maximum 1000 fõ (ezen belül igen magas a 400 fõ alatti
igazán aprófalvak aránya is).21

A belsõ periférialétbõl is következõ jövõképhiányt, illetve az
aspirációs törekvések elmaradását jól mutatja az a települési
adat, amely szerint az 1000 fõnél alacsonyabb lélekszámú tele-
püléseken a lakossági migrációs irányok (elköltözõk-beköltözõk
száma) hasonlóak. Hazánk keleti tájain leginkább a települési
szociálpolitika és az olcsó ingatlan erõsíti a beköltözési szándé-
kot. A szociális földprogramos településeken a prominens vá-
laszadók szerint inkább a nem roma társadalmi csoportok szá-
mítanak mobilabbnak.

A lakosság elköltözése az 1000 fõnél magasabb lakosságszámú
(zömmel alföldi) településekre jellemzõ. A lakóhelyváltás társa-
dalmi-gazdasági okai a válaszadók szerint a munkahelykeresés-
re (leginkább az Alföldön és Észak-Magyarországon), illetve a
települési megtartóerõ általános hiányára vezethetõk vissza.

A társadalmi mobilitás kérdéseihez hozzátartoznak a közleke-
dési elérhetõségi vizsgálatok is. A földprogramos településeken
egyedül a vonattal való megközelítés utal a földrajzi periféria
létére. A települések 61 százaléka ugyanis ezzel a közlekedési
eszközzel nem érhetõ el. Válaszadók az autóbuszos elérhetõsé-
get 100 fokozatú skálán22 60 pontra, a gépkocsis elérhetõséget
átlagosan 70 pontra értékelték. A vonatközlekedést átlagosan 49
pontra (legrosszabb Észak-Magyarországon,23 a legjobb a
Dunántúlon24) minõsítették a megkérdezettek.

A települési környezet komplex jellemzésére fontos megemlí-
tenünk egy új dimenziót is. A szociális földprogramos települé-
sek kétharmada abban a földrajzi sávban található, ahol megha-
tározó az államhatár szerepe.25 Ezt a térséget (fõként a keleti
határok mentén) gyakran illették (Erdõsi F.–Tóth J., 1983;
Süli–Zakar I., 1993; Baranyi B., 2001) halmozottan hátrányos
helyzete miatt a „periféria perifériája” jelzõs szerkezettel,
amely a belsõ perifériához tartozó településekre is érvényes.
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A foglalkozási ágazat vizsgálata kapcsán látható, hogy a köz-
igazgatás alrendszere tekinthetõ a szociális földprogramos tele-
püléseken élõk elsõdleges munkaadójának.26 A közigazgatási
foglalkoztatásban a legerõsebb tájegységnek a keleti terület, a
leggyengébbnek a dunántúli régió számít.

Minden negyedik településen az ipar és minden tizediken a
mezõgazdaság jelenti a legnagyobb foglalkoztatót. Az ipari fog-
lalkoztatás (vállalkozások) súlya leginkább a dunántúli telepü-
léseken, a legkevésbé az Alföldön érzékelhetõ. A mezõgazdasá-
gi dominanciában két régió (Dunántúl, Alföld) osztozik. Az el-
sõdleges foglalkoztatási lehetõségek között a szolgáltatási és az
oktatási ágazat kevésbé jelentõs a szociális földprogramot mû-
ködtetõ településeken.27

A másod, illetve harmadlagos foglalkoztatási alternatívák kö-
zött erõsödõ ipari és a szolgáltatói irányt (kisebb részben mezõ-
gazdasági profilt) és visszaszoruló közigazgatást tapasztaltunk.
A szociális földprogramos települések foglalkoztatási palettájá-
nak szélesedése (további tudatos fejlesztés esetén) a települé-
sek gazdasági potenciáljának erõsödését is eredményezheti. A
foglalkoztatási lehetõségek bõvítése különösen fontos a 400 fõ-
nél alacsonyabb lélekszámú településeken élõk körében, ahol a
válaszadók szerint az aktív korú lakosság közel 80 százaléka
más településen dolgozik.

A szociális földprogram a település életében.
A pályázattól a megvalósításig

A pályázatok kulcsemberei jól reprezentálják a földprogramos
települések értelmiségi csoportjait. Elsõdlegesen a
polgármester28 és a hivatal közvetlen munkatársai voltak a
kulcsszereplõi a földprogramos pályázatoknak, de szerepelnek
klasszikus és napjainkra jellemzõ értelmiségi foglalkozások is
(tanító, állatorvos, szociális segítõ, falugondnok, kistérségi me-
nedzser). Mindezek mellett többször olvashatunk a helyi politi-
kai prominensek pályázati feladatvállalásáról is.29

A kulcsemberek többsége fõiskolán szerezte diplomáját. A
második leginkább elterjedt végzettség a földprogramos pályá-
zatírók között az érettségi, a harmadik az egyetemi diploma.
Alacsonyabb végzettség a minta közel ötödében volt jellemzõ a
pályázat elindítói között.

A pályázat elõkészítõi között nagyobb eséllyel találtunk roma
származásúakat az 1000 fõnél nagyobb lélekszámú települése-
ken, Észak-Magyarországon és az Alföldön. Összességében a
szociális földprogramos települések egyötödében szerepelt (fõ-
ként kisebbségi önkormányzatnál tevékenykedõ) roma szárma-
zású lakos a pályázat készítésekor.
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Leginkább a program szervezõi és a polgármester (a két po-
zíció sokszor megegyezik!), valamint a szûk család befolyásolta
a programra jelentkezõk döntését. Ebben a döntési folyamatban
a kedvezményezettek szerint is a polgármester, illetve a prog-
ram gazdái játszották a fõszerepet (Szoboszlai, 2003). A döntési
láncban regionális szinten nem volt lényeges különbség, telepü-
lésnagyság alapján viszont markáns eltérések fedezhetõk fel.
Az egyik legfontosabb, hogy a 400 fõnél alacsonyabb lélekszá-
mú településeken a szûk család befolyása az átlagnál30 sokkal
magasabb és a tágabb család hatása is közel 14 ponttal erõsebb,
mint a nagyobb lélekszámú településeken. Az 100 fõnél na-
gyobb népességû településeken a családi befolyás kevésbé ér-
vényesül. Más potenciális települési prominensek (gazdajegy-
zõ, egyházi emberek, kisebbségi önkormányzati képviselõ) vé-
leménye (tevékenysége) nem volt jelentõs abban, hogy a rászo-
rulók bekapcsolódjanak a programba.

A programról a mûködtetõk leginkább személyes információt
adtak a (leendõ) kedvezményezetteknek, illetve polgármesteri
fórumot rendeztek. A minta közel felére (fõleg a Dunántúlra)
volt jellemzõ kommunikációs út még a szórólap, plakát alkalma-
zása, de ezeken a területeken a helyi médiát is jobban bevonták
a földprogramos tájékoztatási folyamatba. A lakossági felmé-
résbõl is visszatükrözõdött, hogy a kisebbségi önkormányzati
fórumok említése fõként a sûrûbben lakott földprogramos terü-
leteket (Észak-Magyarország, Alföld) érintette. 

A települési mûködtetõk alapvetõen azért pályáztak a föld-
programra, mert a támogatás a produktív jelleg miatt morálisan
elfogadhatóbb a helyi társadalom számára, mint a segélyezés.
Fontos pályázati motiváció volt még a túlélési helyzetbõl való
kikerülés lehetõségének, a szociális integrációnak a reménye is.
A harmadik legfontosabb pályázati ok az volt, hogy kihasználat-
lan emberi, tárgyi és természeti erõforrásokat emeljenek be az
értékteremtõ folyamatba. Néhány tényezõ (csökken az elván-
dorlás, javul a vagyonbiztonság) érvényesülésében nem bíztak
a települési prominensek. Vannak azonban olyan kategóriák is,
amelyek földprogramos hatását markánsan nem tudták eldön-
teni válaszadóink. Ilyen tényezõ a szociális transzferekre fordít-
ható összeg feltételezett csökkenése,31 illetve a helyi társadalmi
integráció erõsödése. Az együttmunkálkodás társadalmi tole-
ranciajavító hatását inkább az 1000 fõ alatti népességû telepü-
léseken és Észak-Magyarországon dolgozó megkérdezettjeink
fogadták el. A földprogram segítéségével a gazdasági autonó-
mia erõsödését a 400 fõnél kisebb lélekszámú településeken, il-
letve a Dunántúlon lévõ mûködtetõk várták. Összességében a
pályázati motivációban rejlõ különbségek jól tükrözik a telepü-
lések várakozásait, társadalmi-gazdasági lehetõségeit (1. ábra). 

Az egyéb várakozások között a kiegészítõ jövedelemszerzést,
a munkaszeretetet, a munkához való javuló hozzáállást, a sza-
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badidõ lekötését, a részt vevõ családok önállósodását, a munka-
nélküliek integrációját, valamint a könnyebbé váló megélhetést
(,,amit a házasságok és a születések számának emelkedése is je-
lez”32) találhatjuk.
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A földprogramos pályázat okai a településnagyság tükrében
100 fokozatú skálán

A válaszadók szerint leginkább a tartós munkanélküliek, az
alacsony jövedelmûek33 és (fõként az észak-magyarországi föld-
programos településeken élõ) romák számára jelenthet ez a
program kivezetést a hátrányos helyzetbõl. A megkérdezettek
úgy vélték, hogy a produktív jelleg fõként az alacsonyabb jöve-
delmûek és a romák számára fogadható el. Ezt az egyén és a kö-
zösség számára befogadóbb viszonyt leginkább Észak-Magyar-
országon jelezték. A kérdõívek adatai szerint a különbözõ szoci-
ális transzferekre fordítható összeg fõleg az alacsony jövedel-
mûek, a romák, a tartós munkanélküliek és a nyugdíjasok köré-
ben csökkent. A program hatása közül a helyi társadalmi integ-
ráció javulását leginkább a tartós munkanélküliek, az alacsony
jövedelmûek és a romák körében lehetett megfigyelni. A roma
kedvezményezett csoportra a minta településeinek közel felé-
ben volt érvényes ,,az együttmunkálkodás miatt növekszik a to-
lerancia” állítás elfogadása. Az elvándorlási kényszer csökke-
nése leginkább a tartós munkanélküliek és a romák számára le-
het pozitív földprogramos hatás. Kihasználatlan emberi erõfor-
rást is leginkább az elõbb említett csoportok ,,visznek” a föld-
programba. A mezei lopások (megélhetési bûnözés) számának
csökkenését leginkább a romák körében nevezték pozitív hatás-
nak a válaszadók. 

Összességében tehát a tartós munkanélküliek, az alacsony jö-
vedelmûek és a romák lehetnek azok a preferált társadalmi cso-



portok, amelyek körében a földprogram pozitív hatása legin-
kább érvényesülhet. Az esélyegyenlõségi politikák szélesítése
szempontjából figyelemre méltó, hogy a nyugdíjasok (idõsek)
és a megváltozott munkaképességû munkavállalók számára a
szociális földprogram kevés segítséget jelenthet a különbözõ as-
pirációs törekvéseik végrehajtásában.

Társadalmi hatások és programfejlesztési irányok

A program települési fogadtatása támogató lokális környezetet
feltételez, mert a prominencia (és a kedvezményezettek) sze-
rint az volt az általános, hogy a település lakosai örültek annak,
hogy javul a helyzet. A válaszadók szerint nagyon kevés helyen
(a lakossági felmérés adatai szerint inkább a romák körében)
volt jellemzõ a bekerültekkel szembeni irigykedés.

A földprogram mûködtetõi szerint leginkább a szakember-
gárda és a termõföld adott hátteret a biztonságos mûködéshez.
Fõként a 400 fõnél alacsonyabb lélekszámú településekrõl je-
lezték, hogy csak részben áll rendelkezésre szakembergárda a
földprogram üzemeltetéséhez. Mindez jól mutatja az aprófalvak
humán hátterének gyengeségeit. A termõföld elégséges meny-
nyiségét legkevésbé a Dunántúlon jelezték, de Észak-Magyar-
országon is csak részben volt elég a stabil mûködéshez a rendel-
kezésre álló termõföld. 

Erõgépekkel, munkagépekkel és teherszállító jármûvekkel
átlagosan a minta harmada rendelkezett megfelelõen (legke-
vésbé a Dunántúlon, leginkább Észak-Magyarországon). A kap-
csolatrendszert a minta felében, az értékesítési piacot negyedé-
ben minõsítették megfelelõnek. Ebben a két, a földprogramos
hálózatot leginkább jellemzõ kategóriában a Dunántúl és
Észak-Magyarország jelzett inkább alacsonyabb értékeket.

A stabil mûködést jól jelzi az, hogy a földprogram termelési
évei során csak a minta tizedében származott probléma az
üzemanyag és a kiosztható föld hiányából, valamint a gépi kar-
bantartás és a szolgáltatás elmaradásából. Az értékesítési piac
szûkösségébõl adódó gondok a földprogramok közel ötödénél, a
kedvezményezetti humán erõforrás eltérõ munka szocializáció-
jában keresendõ problémák a programok negyedénél jelentkez-
tek. Ez utóbbi fõként a Dunántúlra és Észak-Magyarországra
volt jellemzõ. Az egyéb válaszok a mezõgazdaság klasszikus
gondjait (aszály, árvíz, belvíz, fagykár), illetve a programfinan-
szírozás kérdéskörét (kevés az erõforrás a program indítása-
kor) jelölték meg problémaként.

A kedvezményezettek leginkább géphiányra és szervezési
problémákra, a szaktanácsadás elmaradására és a felvásárlási
problémákra panaszkodtak és jellemzõ egy munkatapasztalatra
vonatkozó visszajelzés: a ,,dolgozók hetede találja túl nehéznek
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a földprogramos tevékenységet” (Szoboszlai, 2003). A földprog-
ramos problémákat egy korábbi kutatási tapasztalat tágabb
kontextusba helyezi: „a vizsgált programokban mindazon prob-
lémák, gondok elõfordultak, amelyek egy jó szándékú, ám tõke-
és hozzáértés-hiányos gazdaságban általában elõfordulhatnak”
(Szoboszlai, 2001).

A szociális földprogrammal kapcsolatos problémák esetén
leginkább a program szaktanácsadójához, illetve a polgármes-
terhez és a hivatalhoz fordulnak a kedvezményezett családok.
Feltehetõen a mezõgazdasági ismeretek hiányából adódik az,
hogy nem jellemzõ a családi, szomszédsági segítség, illetve nem
mennek a résztvevõk a kisebbségi önkormányzat képviselõjé-
hez, valamint (az Észak-Magyarországon lévõ földprogramok
kivételével) a gazdajegyzõhöz sem. Ez az adat arra világít rá,
hogy a programmal kapcsolatos képzésekkel elérhetjük a csalá-
dok önsegítõ (racionális) magatartásának emelését, ami kihat a
társadalmi csoportok harmonikusabb együttmûködésére.

Ha most lehetne pályázni, a földprogram szervezésébe a túl-
nyomó többség (168 település) újra belekezdene. Azt is elfogad-
ta a prominencia, hogy a program stabil része lehet a szociális
ellátásnak. Alapvetõen azért kezdenének bele újra, mert ,,segít
a rászorulókon”,34 illetve a program a szociális ellátórendszer
szerves része lett.

Az általunk felsorolt 5 programfejlesztési irány mindegyike
támogatott volt a települések körében. Leginkább (fõként az
észak-magyarországi területeken) gondolják úgy a válaszadók,
hogy erõsíteni kellene az önellátó jelleget a szociális földprog-
ramban. Az ezzel ellentétes fejlesztési irányt (a piaci orientáci-
ót) a minta alig fele (fõként a dunántúli települések) támogatta. 

A géppark növelését a megkérdezettek kétharmada (legin-
kább Észak-Magyarországon) tartotta fontosnak. Magas az ok-
tatási, képzési funkció erõsítésének igénye is.35 2006-ig a prog-
ramban a földterület, a termékskála és a géppark (és az ezzel
együtt járó kedvezményezetti létszám) bõvítését látnák legin-
kább fontosnak a válaszadók. A piaci szegmens (és a szinten
tartás) a válaszadók ötödénél, a képzési szint erõsítése tizedénél
volt kiemelt fejlesztési tényezõ.

A fejlesztési irányok, a program fenntartásának egyöntetû tá-
mogatása visszaköszön a résztvevõi jövõképben: minden ötödik-
hatodik család bízik abban, hogy „ismét meg tudnak majd ka-
paszkodni”, hatoduk „nem aggódik állandóan a megélhetés mi-
att”. Minden hetedik családnak „ismét vannak tervei”, de a ko-
rábban kelés, a nagyobb rész vállalása a házi munkában vagy a
„kevesebb alkalmi munka vállalása” is a program pozitív hatá-
sai közé tartoznak (Szoboszlai, 2003).

A cigány népesség földprogramos helyzetét a mûködtetõk
fontosnak tartják, bár egynegyedük megállapítja, hogy alacsony
a munkakultúrájuk és arányukat nem bõvítjük/bõvíthetjük.36 A
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válaszok között roma társadalmi fejlesztési kategóriákat is lát-
hatunk. Fõleg az észak-magyarországi apró (400 fõnél alacso-
nyabb népességû) falvakban mondták azt, hogy komoly megél-
hetési eszköz számukra a földprogram. A társadalmi konfliktu-
sok csökkentése a roma felzárkóztatás terén a földprogramok
egyötödénél (fõként Észak-Magyarországon és az 1000 fõnél
magasabb lélekszámú településeken) volt fontos. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy ez a program a leszaka-
dó társadalmi csoportok (de különösen a romák) körében segíti
a rendszerváltáskor kényszerûen abbamaradt mobilizációs
trend, a proletarizációs út újraindítását, újrafelfedezését. 1997-
es felmérésünkben ezt a mûködtetõk úgy fogalmazták meg,
hogy „a rendszeres munka szocializációs szerepe nélkülözhe-
tetlen a munkanélküli rehabilitációban és a szociális problémák
kezelésében” (Szoboszlai, 2001).

ÖSSZEGZÉS

A kutatás egyik fontos tanulsága, hogy az esélyegyenlõségi po-
litika alapelveinek megvalósítását kistelepülési szinten jelentõ-
sen segíti a szociális földprogram és a teleház. Ez az a két prog-
ram, amelyben az egyéni aktivitás nagymértékben hozzájárul a
szociális konfliktushelyzetek individuális megoldásához, a tár-
sadalmi mobilitási pályán való elinduláshoz.

A válaszadók zöme úgy véli, hogy a szervezetek és ágazatok
közötti együttmûködés révén az esélyegyenlõségi politikák
hosszú távon kihatnak az elõítéletek csökkentésére, a szemlélet-
és mentalitásváltásra, így a tolerancia erõsítésére is.

A vizsgálat adatfelvételeibõl kiderült, hogy általános konflik-
tushelyzetként jelenik meg a munkanélküliség mellett a romák
életmódja, kultúrája és a mélyen gyökerezõ sztereotípiák miatt
a diszkrimináció. Ezért javasolták a megkérdezettek, hogy
mindezek kezelésére egészségfejlesztõ és közösségépítõ prog-
ramok kellenek a településekre. A meglévõ gondok mellett
ugyanis egyre inkább problémát jelent a válaszadó települések-
nek az idõsek (sokan figyelmeztetnek az elöregedõ helyi társa-
dalom nehézségeire) és a fogyatékkal élõk korlátozott lehetõsé-
geinek javítása is.

A jelenlegi folyamatok azonban tovább csorbítják a helyi te-
lepülések megtartóerejét. A válaszadók konkrétan megnevez-
ték korunk modernizációs törekvését, az iskolakörzetesítéseket
mint a következõ konfliktusforrást, amelyet a központi akarat-
tól eltérõen, az öröklött hátrányok miatt társadalmi, s nem tele-
pülési szinten kellene kezelni.

Ez a centralizációs intézkedéstervezet komoly bizonytalansá-
got jelenthet a földprogramos települések körében is. Legin-
kább azért, mert a földprogramhoz kapcsolódó mûködtetõi atti-
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tûdökben erõs a szociális, segítõ, az önfenntartást fontosnak tar-
tó elem. A földprogram piaci erõsítését mindezek mellett aka-
dályozza a települési gazdasági környezet, az önkormányzatok
forráshiánya (a földprogramos települések zöme a belsõ
és/vagy külsõ perifériához tartozik) és a mezõgazdaság (klasszi-
kus és a jelenkori fejlõdési trendekbõl adódó) tervezhetetlensé-
ge. Ilyen makrokörnyezet mellett érthetõ módon kap helyet a
fejlesztési elképzelésekben a normativitás szerepe. 

Mûködtetõi szempontból lényeges elem, hogy erõsödik a föld-
programhoz kapcsolódó hozzáadott érték (a termelési integrá-
ción alapuló programok), ami véleményünk szerint hozzájárul-
hat ahhoz, hogy meggyökeresedjenek a hálózatos együttmûkö-
dések egyrészt a földprogramos települések között, másrészt
erõsödhet a földprogram jelentõsége a kistérségi szociális prog-
ramokban is. A közigazgatási reform megvalósítása során
(hosszabb távon) elképzelhetõ, hogy a szociális földprogramok
koordinációját kistérségi szintrõl valósítsák meg.

Mindez különösen a tekintetben fontos, hogy a produktív szo-
ciálpolitika eszközeinek alkalmazása számos elõnyt jelent a te-
lepülések társadalmában. Csökken a társadalmi kirekesztettség
és a helyi társadalmi konfliktusok kialakulásának esélye, erõsö-
dik a munkához kötõdõ attitûdök személyiségben rejlõ rendsze-
re (ami javítja az esélyt a tartós munkaerõpiaci integrációra).
Ezek az elõnyök azonban csak akkor lesznek fenntarthatóak, ha
az esélyegyenlõségi politika mûködési elvét, céljait a települési
prominencia sikeresen integrálja a lokális társadalom minden-
napjaiba.37

JEGYZETEK

1 Jelen tanulmányban egyrészt „A magyarországi cigány népesség helyzete a
21. század elején (szegregáció, megélhetés, iskolázottság, önkormányzatiság)
5/017/2001 NKFP kutatási program (fõ témavezetõ Kemény István) egyik
alprogramjának (A szociális földprogram esélyteremtõ hatásai a roma/nem
roma népesség körében) települési kutatására, valamint egy OKTK által
2003–2004-ben támogatott projekt (A produktív szociálpolitika szerepe a tár-
sadalmi konfliktusok csökkentésében a roma/nem roma népesség körében az
Észak-Alföld régióban) néhány eredményére támaszkodunk. Mindkét idézett
kutatási munka témavezetõje Szoboszlai Zsolt volt. 

2 Érdemes megjegyeznünk, hogy az Európai Unió Magyarországról szóló
országjelentése (Külügyminisztérium honlapja: www.kum.hu/kulugy) szerint
a ,,hivatalosan elismert 12 kisebbség integrálódott a magyar társadalomba, a
magyarországi roma kisebbség helyzete továbbra is nehéz”.

3 A társadalmi-gazdasági hátrányok csökkentése érdekében kormányzati szin-
ten a produktív szociálpolitika egyik eszközeként indult 1992-ben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a szociális földprogram, amely jelenleg már 10 me-
gyében mûködik. Kutatásunk területi adekváltsága szempontjából is fontos,
hogy az észak-alföldi régió mindhárom megyéje (Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
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kun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg) érintett a szociális földprogramban,
amelyben országos szinten a résztvevõk 47 százaléka, vizsgálati régiónkban
52 százaléka roma származású.

4 Ahelyett, hogy a megszerezni kívánt javakhoz hozzájuttatná õket, megfosztja
õket ezen javaktól, vagy legalábbis megnehezíti vagy lehetetlenné teszi szá-
mukra e javak megszerzését (Hankiss, 1983, 12. o.).

5 Országos Területfejlesztési Koncepció. Bp., 1997, 22. o.
6 Falvakban, agrártérségekben élõ, szociálisan hátrányos helyzetû családok,

tartós munkanélküliek életminõségének javítására, a meglévõ munkaerõ és
technika mezõgazdasági tevékenységbe történõ bevonására szolgál. A projekt
lényege a természetbeni támogatás és szolgáltatás. A program frissen tart
vagy megerõsít készségeket, motivációkat, ami növeli az esélyt az elõnyösebb
helyzetbe jutásra. (In: Serafin, 1997).

7 A prominencia latin kifejezés, fõnévként valaminek a kiemelkedését (ese-
tünkben bizonyos társadalmi csoportokét) jelenti. Így értelmezésünkben a

prominencia a lokális társadalmi (foglalkoztatási) hierarchia csúcsán elhe-

lyezkedõ (szakértõi) csoportot jelenti (Andorka, 1997).
A prominenciavizsgálatok módszertana lényegében hasonló a különbözõ
célcsoportfelmérésekéhez, amikor nem a ,,tömegközönséget” vizsgáljuk, ha-
nem a piramis csúcsán lévõ vezetõket és a ,,véleményelitet” (Angelusz, 1995),
mert az a hipotézisünk, hogy egy-egy társadalom vagy térség innovációjának,
fejlõdésének kulcsemberei az adott társadalmi csoport vagy térség, illetve a
fontosabb települések prominens személyiségei.
Jelen kutatásban a mintát az Észak-Alföld régió földprogramos, illetve kont-
rolltelepüléseinek (elemszám 105, illetve 3 – Jászladány, Mikepércs, Nagyha-
lász) polgármesterei jelentették. A kiküldött kérdõlapok közel ötöde (20 db)
érkezett vissza. 

8 Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában, illetve európai uniós tag-
országként is alapvetõ feladat az egyenlõ bánásmód, az esélyegyenlõség elõ-
mozdítása a hatékony védelem a hátrányos megkülönböztetés ellen, a társa-
dalmi kirekesztés, az erõszak, a depriváció társadalompolitikai szintû kezelé-
se, az esélyegyenlõség elõmozdítása. Az Európai Unióban számos programot
indítottak ezen cél elérése érdekében. Az EU a 2010-ig tartó évtizedet a szo-
ciális kirekesztõdés, az erõszak és a szegénység elleni küzdelemnek szentel-
te. Az elindított programoknak a lényege az esélyteremtés, az esélyegyenlõ-
ség és a társadalomba való beilleszkedés elõsegítése. (In: Béres, 2003).

9 Az országos szinten hangoztatott pozitív diszkrimináció (jelentõs többletjogo-
sítványok) a helyi társadalomban konfliktushelyzeteket okoz – vélik sokan.

10 Egy válasz szerint ezt települési szinten a meggyõzés erejével, s ha kell,
,,kényszereszközök alkalmazásával” lehet elérni.

11 Létezik azonban a biologizmus határait is súroló nézet a válaszadók körében,
amely szerint ,,minden csak akarat és hozzáállás kérdése”. 

12 ,,Mûködõ hivatal kellene számukra, amely önálló és nem olvad bele a telepü-
lési önkormányzati szervezetbe” – vélik a válaszadók.

13 Érdemes idéznünk egy, a hazánk északkeleti határai mentén (1999-ben) ké-
szült települési felmérésbõl: ,,A feszültségek csökkentése érdekében csök-
kenteni kell a különbözõ segélyek és szociális ellátások körül tapasztalható
visszaélések eléggé magas számát” (Balcsók, 2001, 214. o.). 

14 Ehhez kapcsolódik az a megállapítás, amely szerint a szociális ellátás nyújtot-
ta anyagi szint és a térségben biztosított munkabér közötti alacsony eltérés
alig ébreszt álláskeresõ motivációt.

15 Mindezek keverednek a jövõképhiánnyal, az alacsony iskolai végzettséggel, a
korai gyerekvállalással és a devianciákkal. 

16 A tendenciák folytatódása esetén a szegregációs, s ezzel együtt a konfliktusos
szituációk csak növekednek. A szerzõ szerint az integrált oktatás fenntartása
a cél. (Ladányi, 2004).

JÁSZ KRISZTINA–SZARVÁK TIBOR 152



17 Forrás: http://www.worldbank.hu/data/romadata.xls. Roma segélyprogra-
mok Magyarországon.

18 Csak összehasonlításul: ez az összeg Szolnok megyei jogú város 2003-ra ter-
vezett saját bevételeivel közel hasonló nagyságú. Forrás: www.szolnok.hu.

19 Az összes település többszöri (személyes, telefon és levél) megkeresése után
199 kitöltött, mûködtetõi kérdõívvel (vagyis 95 százalékos visszaérkezési
aránnyal!) rendelkezünk. A felmérésünk idején 210 település rendelkezett
mûködtetõi lehetõséggel.

20 N = 136.
21 Az 1000 fõnél alacsonyabb népességû, szociális földprogramot mûködtetõ te-

lepülések aránya meghaladja a földprogramos települések felét.
22 Milyennek ítéli meg a település megközelítését? 100 = teljes mértékben jó, 0

= nagyon rossz.
23 100 fokozatú skála átlaga: 43 pont.
24 100 fokozatú skála átlaga: 58 pont.
25 Vizsgálatunkban – korábbi empirikus adatfelvételhez (pl. Baranyi, 2001) ha-

sonlóan – azokat a településeket soroltuk a határ mentéhez tartozónak, ahol a
közeli államhatárok hatással lehetnek a települések életére. Jelen kutatásban
ez közel 20 km-es földrajzi sávot jelentett.

26 Ez a tény a települési szint esetleges reformja esetén erõs társadalmi-foglal-
koztatási hatást mutat.

27 11, illetve 10 említés.
28 A földprogramos településeken is tapasztalhattuk azt, hogy a polgármesteri

funkció komoly társadalom- és gazdaságfejlesztõ hatással is jár. Ez a hatás
azonban nem érvényesül közvetlenül a választási statisztikában
(www.valasztas.hu), mert a földprogrammal érintett 10 megye 1860 települé-
sén 861 polgármester dolgozik már az önkormányzatiság kezdete óta, a föld-
programos településeken pedig 83 fõ. Ez 40, az utóbbi pedig 48 százalékot je-
lent. Így, bár hipotézisünk vizsgálatára csak egy tényezõt emeltünk ki, úgy
gondoljuk, hogy ez az eredmény mélyebb, lokális politológiai, szociológiai ku-
tatást igényelne.

29 A nyitott kérdésre adott válaszok: testületi tagok, szociális bizottság tagjai,
önkormányzati képviselõk.

30 A minta átlaga 100 fokozatú skálán 64 pont. 
31 A produktív szociálpolitika alkalmazása azonban az adatok szerint nem hatott

költségcsökkentõ erõvel a települési önkormányzatok mûködésében. Adata-
ink szerint az egyszeri készpénzes szociális transzfer és a természetbeni tá-
mogatás arányaiban (átlag) nem változott a településeken a legutóbbi föld-
programot megelõzõ évhez képest. 

32 A kistelepülési megtartóerõ növekedésének folyamatát jelzi ez a nyitott kér-
désre adott válasz is.

33 Leginkább a dunántúli alminta körében.
34 Fõként a 400 fõnél alacsonyabb lélekszámú településen és Észak-Magyaror-

szágon mondták ezt.
35 141 település a teljes mintában.
36 Ez a megállapítás különösen annak fényében érdekes, hogy a roma kedvez-

ményezettek nem roma társaiknál jellemzõen rövidebb ideje dolgoznak a
programban (Szoboszlai, 2003).

37 Az esélyegyenlõségi politika meggyökeresítésének folyamata hasonlít ahhoz,
ahogyan a szuburbanizáció hatását értékelhetjük. A városi létforma horizon-
tális terjeszkedése (hasonlóan az esélyegyenlõségi politikákhoz) magával
hordozza a centrumokból induló fejlõdés problémáit, a Janus-arc (Váradi M.
M., 1999, idézi Berényi, 2003), a kettõsség jellemzõit.
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