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• A opponens személetérıl….





„„a vida vidéék tudomk tudomáányoknyok”” sokszempontsokszempontúú
tudtudááskskéészlete mszlete mőőkköödikdik



A kisA kis -- éés a nagyls a nagyl ééptpt éékkőő terek terek 
jellemzjellemz ııi i 

FaragFarag óó LLáászlszl óó nyomnyom áánn
A A „„ kiskis ”” --ttéér r 
(telep(telep üülléés, ts, t ááj, kistj, kist éérsrs éég)g)
•• ValValóós ks k öözzöössss éég g 
•• ÉÉrzrzéékek, kek, éérzelmek rzelmek 
•• TerTerüületileg, kulturletileg, kultur áálisan lisan 

meghatmeghat áározottrozott
•• Helyi Helyi éértrt éékrend, tradkrend, trad íícici óók  k  
•• TerTerüületi, helyi kleti, helyi k ööttııddéés s 
•• InformInform áális lis öönszerveznszervez ııddéés s 
•• StabilitStabilit áás s 
•• SajSajáát t „„ politikapolitika ””

HELY HELY –– FEJ FEJ 

A A „„ nagynagy ”” –– ttéér r 
(r(réégigi óó, orsz, orsz áág, Eurg, Eur óópa) pa) 
•• VirtuVirtu áális klis k öözzöössss éégg
•• ÉÉrdekek, szrdekek, sz áámmííttááss
•• TranszkulturTranszkultur áálislis , plur, plur áálislis
•• UniverzUniverz áális lis éértrt éékekkek
•• MobilitMobilit áás s 
•• FormalizFormaliz áált, strukturlt, struktur áált lt 

szervezet szervezet 
•• ÁÁllandlland óó vvááltozltoz ááss
•• KKüülslsıı politikapolitika

TTÉÉR R –– TUDTUDÁÁS S 
((



A vidA vid ééktudomktudom áányoknak nyoknak „„ rendszererendszere ”” vanvan



• A honi vidéki változások differenciáltsága 



A kA köörnyezeti vrnyezeti vááltozltozáásoksok



A vidA vidéék k „„elfoglalelfoglaláásasa””
((TimTimáár J. nyomr J. nyomáán)n)



1990 -2000



Település szint ő infrastukturális/intézményi 

változások



A „határozott” településekre „húzódó” mez ıgazdaság 

(Farkas  Jen ı nyomán)



Az öngyilkosság



Tértípusok 



VVáárosaiasrosaias ttéérsrséégtgtíípusainkpusaink



Településszerkezeti típusok



TTéértrt íípusokpusok

I. - Pólus városok és 
vidékeik 

II. - Középvárosok és 
vidékeik 

III. - KisvKisváárosok, a rosok, a 
vidvidéék k 
kulcstelepkulcstelepüülléései sei 
III. a. III. a. -- Az Az 
áátalakultalakul óó vidvidéékies kies 
mezmezııvváárosok az rosok az 
AlfAlf ööldldöönn

άά -- aprapróófalvas vidfalvas vidéékeinkkeink

ββ -- tanytanyáás vids vidéékeinkkeink

A A -- kköörnyezetileg rnyezetileg 
éérzrzéékeny vidkeny vidéék k 
B B -- mezmezııgazdasgazdasáági gi 

vidvidéék k 
C C -- rekrerekreáácicióós s 

vidvidéék k 

• fejlett 
vidék 

•felzárkózó
vidék

•elmaradott 

vidék



NSPCSG

Internal 
consistency/other 

EU level 
strategies

Complementarity
with other 

Community 
instruments

EU priorities:
•Knowledge transfer/priority investment sectors
•Biodiversity/water/climate change
•Creation employment opportunities
•Governance/endogenous development potential

National priorities+

?







• Vidékfejlesztés – közösség – jövı



Sikeresnek tartjaSikeresnek tartja--e az elme az elmúúlt klt kéét t éévtized vtized 
magyar vidmagyar vidéékpolitikkpolitikáájjáát?t?

2.38Nem válaszolt

97.7343Összesen

25.690talán

58.4205nem

13.748igen

Arány %Válasz db

Sikeresnek tartja-e az elmúlt két évtized magyar vidékpolitikáját?



EgyetEgyetéértrt--e azzal, hogy a magyar vide azzal, hogy a magyar vidéékfejlesztkfejlesztéés s 
csak az agrcsak az agráárpolitikrpolitikáán beln belüül jelent meg?l jelent meg?

Válasz db Arány %

igen 82 23.4

nem 223 63.5
talán 38 10.8

Összesen 343 97.7

Nem válaszolt 8 2.3



SzSzüükskséégesnek tartjagesnek tartja--e a vide a vidéékfejlesztkfejlesztéés s 
magasszintmagasszintőő ttáárcakrcaköözi koordinzi koordináácicióójjáát?t?

Válasz db Arány %

igen 305 86.9

nem 12 3.4

talán 25 7.1

Összesen 342 97.4

Nem válaszolt 9 2.6



Elképzelhetınek tart-e akár régiók 
szerint különbözı vidékfejlesztést?

Válasz db Arány %
igen 272 77.5
nem 32 9.1
talán 43 12.3
Összesen 347 98.9
Nem válaszolt 4 1.1



ÖÖn mely tern mely terüülletek fejlesztetek fejlesztéésséét tartja a t tartja a 
legfontosabbnak a vidlegfontosabbnak a vidéékfejlesztkfejlesztéésensen

belbelüül?l?

Közösségfejlesztés
2 14 63 108 164 351
1 15 47 104 184 351
0.6 4 17.9 30.8 46.7 100
0.3 4.3 13.4 29.6 52.4 100



Hogyan tovább???

• Környezet – táj – agrárkörnyezetvédelem
• Szemlélet – képzés – kultúra – igény 
• Közösség és korrekt tervezés, 

programozás 
– ??? Város – vidék kapcsolatok, igazgatás, az 

önkormányzatiság ügye – decentralizáció

– ??? Elmaradott térségek 
– ??? Cigánykérdés


