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VVáázlatzlat

elelőőzmzméények nyek –– felfogfelfogáások sok 
az integraz integráált, komplex szemllt, komplex szemlééletletűű
vidvidéékfejlesztkfejlesztéés ls léényege nyege 
az euraz euróópai pai éés a magyar vids a magyar vidéékies terek kies terek 
meghatmeghatáározhatrozhatóóssáága ga éés meghats meghatáározrozáásasa
a magyar vida magyar vidéékies terek fkies terek főőbb folyamatai bb folyamatai 
vvíízizióók k éés konkls konklúúzizióók k 



A vidA vidééki tki téér jellemzr jellemzőő
folyamatai I.folyamatai I.

EurEuróóppáában 1970 ban 1970 –– 2000 2000 
A mezA mezőőgazdasgazdasáági termelgi termeléés ts táámogatott biztonsmogatott biztonsáága ga 
A vidA vidéék infrastrukturk infrastrukturáális felzlis felzáárkrkóóztatztatáása sa –– az elaz eléérhetrhetőősséég g 
éérdemi javulrdemi javuláása sa 
A A jjóólléét nt nöövekedvekedéése se „„nyomnyomáánn”” a  vida  vidééki kki köörnyezet rnyezet ááltalltaláános nos 
felfeléértrtéékelkelőőddéése se 
ÚÚj vidj vidééki funkciki funkcióók megjelenk megjelenéése se –– mmáásodik otthonok, sodik otthonok, 
vidvidéékk--turizmusturizmus
A A szuburbanizszuburbanizáácicióóss folyamatok tfolyamatok téérbeli kiterjedrbeli kiterjedéése se 
A A rurruráálislis terek lokterek lokáális klis köözzöösssséégfejlesztgfejlesztéése (LEADER)se (LEADER)

EredmEredméény: ny: sokoldalsokoldalúú, integr, integráált, komplex szemllt, komplex szemlééletletűű
fenntarthatfenntarthatóó vidvidéékfejlesztkfejlesztééss



A vidA vidééki tki téér jellemzr jellemzőő
folyamatai II.folyamatai II.

HazHazáánkban 1970 nkban 1970 –– 2000 2000 
A nagyA nagyüüzemi mezzemi mezőőgazdasgazdasáági termelgi termeléés ts táámogatott mogatott 
((„„KGSTKGST””) biztons) biztonsáága, majd teljes szga, majd teljes széétesteséése, se, áátalakultalakuláásasa
A vidA vidéék lassk lassúú infrastrukturinfrastrukturáális felzlis felzáárkrkóózzáása, az sa, az 
eleléérhetrhetőősséég minimg minimáális javullis javuláássáávalval
A rendszervA rendszervááltozltozáás nyoms nyomáán a vn a vááros ros –– falu kapcsolatok falu kapcsolatok 
„„szszéétesteséésese””
A vidA vidéék lek leéértrtéékelkelőőddéésséének tnek tüünetei (munkannetei (munkanéélklküülisliséég, g, 
elelööregedregedéés, elvs, elváándorlndorláás, perspekts, perspektíívava--vesztvesztéés) s) 
ÚÚj vidj vidééki funkciki funkcióók mk méérsrséékelt arkelt aráánynyúú megjelenmegjelenéése se 
A A szuburbanizszuburbanizáácicióóss folyamatok  tervezetlen folyamatok  tervezetlen éés s 
szervezetlen  tszervezetlen  téérbeli kiterjedrbeli kiterjedéése se 

EredmEredméény:ny: nagyfoknagyfokúú tantanáácstlanascstlanasáágg, hogy hogyan kezdj, hogy hogyan kezdjüünk hozznk hozzáá a  komplex a  komplex 
szemlszemlééletletűű (magyar) fenntarthat(magyar) fenntarthatóó vidvidéékfejlesztkfejlesztééshezshez



A A „„loklokáálislis”” éés a s a „„globglobáálislis””
szemlszemlééletelete (Farag(Faragóó L. nyomL. nyomáán)n)

KistKistéérsrséég, vidg, vidéékies kies 
ttáájkjköörzetrzet
Lokalitás és kohézió
Automómia és valós 
közösség 
Érzékek és érzelem
Helyi tradiciók és 
kulturális 
meghatározottság 

RRéégigióó, orsz, orszáágg
Verseny és regionalitás
Centralizáció és 
formalizált struktúrák 
Érdekek és számítás
Transzkulturális és 
plurális rendszerek

KonklKonklúúzizióó: A hely : A hely éés a fej!s a fej!
(Nemes Nagy J(Nemes Nagy Jóózsef)zsef)

KonklKonklúúzizióó:A t:A téér r éés a tuds a tudáás!s!
(Csat(Csatáári Bri Báálint)lint)





VidVidéékies tkies téérsrséégeinkgeink



éés fs főőbb adataikbb adataik

100 vidékies kistérség 
(a 168-ból, 59,5%)
1813 település található területükön (57,8%)
Területük 57 ezer km² (61,9%)
Lakónépességük 3,3 millió (39,7%), továbbá: 

népességük tartósan fogy és öregszik 
a mezőgazdaság egyoldalú dominanciája 
jellemző
a tartós munkanélküliség  magas 
az átlagos iskolai végzettség alacsony 

A tA téérbeli krbeli kéép: markp: markááns kns küülslsőő éés belss belsőő vidvidééki perifki perifééririáákk



KutatKutatáásaink saink úúj (tj (téérr--)elemei)elemei

Az Európai Unió új „E(gységes)M(ezőgazdasági) 
V(idék)” politikája 
Az LFA területek (+NATURA 2000)
„Community strategic guidelines for rural
development (programming period 2007 to 2013) 
(2006/144/EC)” cím határozata, valamint ennek 
módszertani melléklete
az Európai Unió ESPON programjának az „Urban-
rural relations” c. átfogó kutatási jelentése 
(European Spatial Planning Observation Network)



A VIDA VIDÉÉKK

KKÖÖRNYEZETRNYEZET

TTÁÁRSADALOM RSADALOM TELEPTELEPÜÜLLÉÉSI SI 
RENDSZERRENDSZER

MEZMEZŐŐGAZDASGAZDASÁÁG G 

A.

B.

C.

D.

1. 2.

4. 3.

A vidA vidéék helye a k helye a „„ttéérbenrben””
természet- és 
környezetvédelem
vízkeretirányelvek
agrárkörnyezet-
védelem
piacképes 
mezőgazdaság
település(falu- és 
tanya)politika 
területfejlesztés és 
regionális politika
szociálpolitika
kultúr- és 
oktatáspolitika 
turizmus 



A kA köörnyezeti vrnyezeti vááltozltozáások 1.sok 1.



A kA köörnyezeti vrnyezeti vááltozltozáások 2.sok 2.



A fA fööldhasznldhasznáálat lat éés a mezs a mezőőgazdasgazdasáágg



A kistA kistéérsrséégek vgek vááltozltozóó clustereiclusterei
1992, 1997, 20021992, 1997, 2002



A vidA vidéék k „„elfoglalelfoglaláásasa””
((TimTimáárr J. nyomJ. nyomáán)n)



Új , EU konform vidéki kistérségeink

A vA váárosi befolyrosi befolyáás alapjs alapjáán kn kéét tt tíípusba soroltuk a tpusba soroltuk a téérsrséégeket:geket:

erős városi befolyással rendelkező térségek
(van 50000 fő feletti város)
gyenge városi befolyással rendelkező térségek
(nincs 50000 fő feletti város)

A fA fööldhasznldhasznáálat lat éés ks köörnyezet rnyezet áállapotllapotáának jellemznak jellemzéésséérere
hháárom kategrom kategóóririáátt alakalakíítottunk ki:tottunk ki:

jelentős környezet-átalakítással rendelkező térség
jellemzően mezőgazdasági földhasználatú térség
jellemzően természet-közeli térség



A tA téértrtíípusok tpusok téérkrkéépepe



Pólusok és vidékeik



VVíízizióók k 



A vidék lokális „tudás- és kultúra”-

készlete, amit meg kellene „termelni”!



Vidéki terek a kormányzati 
politikában

ÚÚj OTK (+)j OTK (+)
ÚÚNVFTNVFT

magyar magyar éés/vagy s/vagy 
eureuróópai (?) pai (?) 

ÚÚMFT MFT 
regionalizregionalizáácicióó éés s 
decentralizdecentralizáácicióó

TelepTelepüüllééspolitika spolitika 
(v(váárosros--, falu, falu-- éés s 
tanyapolitika(?)tanyapolitika(?)

FoglalkoztatFoglalkoztatááss-- éés s 
szociszociáálpolitikalpolitika

a komplex vida komplex vidéékpolitika kpolitika 
kormkormáányzati integrnyzati integráácicióójjáának nak 
szszüükskséégessgesséége ge 
tudatosan vtudatosan váállalt sokfllalt sokféélesleséég g 
éés decentralizs decentralizáácicióó
az adekvaz adekváát t éés js jóól l 
meghatmeghatáározhatrozhatóó vidvidééki ki 
ttéérstruktrstruktúúrráákhoz okos khoz okos 
ppáálylyáázati rendszer zati rendszer 
kköözzöössssééggééppííttéés s éés s 
kkéépesspesséégfejlesztgfejlesztééss
a vida vidééki szegki szegéénysnyséég g éés a s a 
cigcigáánysnysáág kiemelt kezelg kiemelt kezeléésese



„Vidékies” tereink minősítései

Pólus városok és 
vidékeik 
Középvárosok és 
vidékeik

KisvKisváárosok, a vidrosok, a vidéék k 
kulcstelepkulcstelepüülléései sei 
(+) (+) áátalakultalakulóó
vidvidéékies kies 
mezmezőővváárosok az rosok az 
AlfAlfööldldöönn

aprapróófalvas vidfalvas vidéékeinkkeink
tanytanyáás vids vidéékeinkkeink

kköörnyezetileg rnyezetileg éérzrzéékeny vidkeny vidéék k 
mezmezőőgazdasgazdasáági vidgi vidéék k 
rekrerekreáácicióós vids vidéékk

•fejlett vidék 
•felzárkózó vidék
•elmaradott vidék



..alternatíva: 
speciális vidéki projektek

Tisza vidTisza vidéék k 
Duna vidDuna vidéékk
HomokhHomokháátstsáág g 
Balaton Balaton 
hathatáármenti rmenti 
vidvidéékek kek 
„„kisebbskisebbséégigi””
vidvidéékekkek



…a kutatás folytatásához

LFA terLFA terüületek pontos letek pontos 
meghatmeghatáározrozáása sa 
a LEADER kisza LEADER kiszééleslesííttéésese
a regiona regionáálisan lisan „„adekvadekváátt””
vidvidéékpolitikkpolitikáák k 
kimunkkimunkáálláásasa
specispeciáális vidlis vidééki ki 
konfliktusok oldkonfliktusok oldáásasa
vidvidéékk--hháállóózat (!)zat (!)
a legjobb gyakorlatoka legjobb gyakorlatok

a vida vidéék k 
nnéépesspesséég(eltartg(eltartóó) ) 
megtartmegtartóó kkéépesspesséégege
a vida vidééki tki téértrtíípusok pusok 
pontos pontos éés lehetss lehetsééges ges 
fejlesztfejlesztéési tartalmasi tartalma
az etnikai vidaz etnikai vidéékek kek úúj j 
fejlesztfejlesztéési stratsi stratéégigiáája ja 
220 0 –– 30 tipikus magyar 30 tipikus magyar 
tanya, falu, kisvtanya, falu, kisvááros ros 
elmelmúúlt hlt háárom rom éévtizedevtizede



Vállalni kellene egy új, távlatos 
magyar vidékpolitikát!

..mert ..mert éértrtééket ment, s egy ket ment, s egy –– kkéét t éévtized vtized 
mmúúlva a magyar vidlva a magyar vidéék is felk is feléértrtéékelkelőődik, dik, 
..mert a vid..mert a vidéék k éélelmet ad, s nem is lelmet ad, s nem is 
akakáármilyet, rmilyet, 
.. mert a kult.. mert a kultúúrráánk, tnk, töörtrtéénelmnelmüünk, tnk, tááji ji 
kköörnyezetrnyezetüünk elidegennk elidegenííthetetlen rthetetlen réésze, sze, 
.. mert a vid.. mert a vidééki erki erőőforrforráások fenntarthatsok fenntarthatóó
fejlesztfejlesztéése nse néélklküül az egl az egéész orszsz orszáág veszg veszííthetthet..



Köszönöm a 
figyelmet!


