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A vidéki tér jellemzői – vidékszociológiai 
nézőpontok 
• Értelmezési keretek – vidéken élő nők és férfiak helyzetét 

meghatározó összefüggések – mi tartja fenn a vidéki szegénységet? 

• EU 263 fejlesztési régióján belül Magyarország 7 régiójának a 
helyezése 2013-ról 2016-ra romlott. 

 Régió 2016 2013 

  

Közép-Magyarország 
152 144 

Közép-Dunántúl 205 192 

Nyugat-Dunántúl 207 189 

Dél-Alföld 224 220 

Dél-Dunántúl 227 219 

Észak-Magyarország  231 218 

Észak-Alföld 232 231 



Magyarország falvai 

• Elaprózódott térszerkezet: kb. 3200 településből kb. 2880 falu 

 

• Ebből 1700 faluban 1000 főnél kevesebb ember él, a települések 
egyharmada pedig 500 fő alatti. 

 

•  Magyarországon kb. 2,9 millió fő él falvakban (30%) 

•  Zárt környezet, szükségleteket nem képes kielégíteni 

 

 



Magyarország falvai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisfalvak, törpefalvak és aprófalvak 

Magyarországon (2011) 

A térképet készítette: Horváth Balázs, 

VÁTI Nonprofit Kft 

 



A vidéki tér jellemzői – vidékszociológiai 
nézőpontok 
• A történeti parasztság hanyatlását nem követte a vidéki népesség 

arányának csökkenése – a magyar vidéki tér túlnépesedett, társadalmi 
konfliktusokkal terhelt 

• Miközben munkaalkalmat és megélhetést már nem tudnak nyújtani, 
továbbra is százezrek lakóhelyéül szolgálnak ezek a települések. 



A vidéki szegénység okai vidékszociológiai 
értelemben 
• Egyéni értelmezések: (demográfiai jellemzők) etnikai különbségek, a nemi 

különbségek, az alacsony iskolai végzettség, a kedvezőtlen munkaerőpiaci 
helyzet vagy a családi állapot 

• Strukturális értelmezés: a modernizáció, a rétegződési vagy osztályhelyzet, 
a piacok, a politikai folyamatok, a gazdasági változások, a globalizáció és az 
átrendeződés folyamata   

• Középszintű elméletek: a nemi különbségek és a patriarchális családi 
viszonyok, a faji és etnikai kérdések, a politikai hatalom és a társadalmi 
tőke, a falu-város kapcsolat, a belső migráció, a globalizáció és a fejlesztési 
diskurzusok szerepe a meghatározó a kialakulásában, fennmaradásában és 
terjedésében.  
 



A rituális sűrűség 

• Hátrányos családi és lakóhelyi közegben magas rituális sűrűségű 
életforma jellemző 

• Ezekre jellemző: a zárt csoportokban zajló interakció, a korlátozott 
nyelvi kódok használata, a tradicionális erkölcsi elvek elfogadása, a 
saját csoporttól eltérő szocio-kulturális modellek nem ismerete.   

• Homogén közös élmények, csoportszempontokkal való 
egydimenziós azonosulás, egydimenziós fixációkat erőszakol rá a 
saját csoportra. 

• Ennélfogva csökkenti a kozmopolitizmus és egyetemesség alapjait.   



A „vidéki nők” nem egységes, homogén 
kategória 
• Zárt, tradicionális közegben nők és férfiak számára a női-férfi 

identitásformálás folyamatában teljes mértékben eltérő erőforrás-
hozzáférés biztosított.  

• A nővé és férfivá válás folyamatában a férfiasságot és a nőiességet eltérő 
szimbólumok és viselkedésformák övezik,  ebben a folyamatban válik 
meghatározóvá a kulturális tőke fogalma, amelyen keresztül 
értelmezhetővé válik, hogy egy adott közösségben milyen jelentéseket 
társítanak bizonyos eseményekhez.   

• Ez alapvetően határozza meg a vidéki nők helyzetét a saját 
környezetükben. 

 



Falvakban élő nők helyzete 

• Az iskolai végzettségek lejtője a települési lejtővel azonos. A települési lejtő 
pedig pénzügyi szegénységi lejtő is egyben. Minél alacsonyabb státuszú 
települést vizsgálunk, annál több az alacsony végzettségű, szegénységben 
élő ember 

• A falvakban élő nők helyzete a városiakénál jóval rosszabb 

• Alacsony szintű iskolai végzettséggel, gyér munkahelykínálat mellett, nehéz 
kereső munkához jutni.  

• Magas a munkanélküli, az inaktív kereső, valamint az eltartott nők száma és 
aránya.   

 

 



Falvakban élő nők helyzete 

• Az átlagosan nagyobb gyermekszámmal rendelkeznek, de a 
gyermekintézményi ellátottság gyenge. 

• A hagyományos családon belüli munkamegosztás miatt a háztartás és 
a gyermeknevelés a nőkre hárul, amely jelentősen nehezíti a 
munkavállalást.  

• Magas az egyedülálló idős, alacsony nyugdíjjal, vagy nyugdíjjal nem 
rendelkező nők aránya, miközben az egészségügyi és szociális ellátás 
színvonala elmarad a városokban nyújtott szolgáltatások mögött.   

 

 

 



Fiatal nők – a felnőtté válás tradíciói 

• Korai iskolaelhagyás: az iskolarendszerből kihulló fiatalok között több a fiú, 
mint a lány, a falvakban élők pedig sokkal inkább veszélyeztetettek, mint a 
városiak.  

• Fiúk és lányok eltérő útja a korai iskolaelhagyás után: 
• Fiúk: közmunka 
• Lányok: gyermekvállalás (a korai iskolaelhagyónak számító fiatal nők több mint 

felének van gyermeke) (a fiatal férfiak 21 %-ának is) 

• Az iskolaelhagyók egy része családfenntartóvá válik a közmunkával. 
• mintaadó pályaképpé vált, a lányoknak csupán vágyott illúzió, mert a férfiak jóval 

esélyesebbek a megszerzésére.   



A vidéki nők családon belüli egyenlőtlenségei 

• A települési kapcsolati háló zártsága akadálya annak, hogy a fiatal nők 
életét korlátozó elvárások enyhüljenek, és a többségi társadalomban 
már elfogadott szabadságok lépjenek a helyükbe 

• Ennek magánéleti következményei is lesznek: a családon belüli jólét 
nem egyformán oszlik meg nők és férfiak között – a nők sok esetben 
szegényebbek, mint a férfiak  



Esélyek, lehetőségek a falusi nők életében 

• Migráció: a kisebb városok és a községek is egyre inkább 
„bekapcsolódtak” az elvándorlásba: a 2009 utáni migránsok közt már 
nagyobb az innen távozók aránya.  

• A 8 osztálynál magasabb végzettségűeket érinti, vagyis a legalább 
szakmával rendelkezőket. 

• A fiatal falusi nők is bekapcsolódtak a migrációba, és egyre nagyobb 
arányban döntenek mellette.  (jelenleg 17 %-kal nagyobb a férfiak 
aránya) 



Esélyek, lehetőségek a falusi nők életében 

• Idősgondozás területén migráló nők (Ausztria) – gondozópénz.  
• Váltófoglalkoztatás kéthetente vagy havonta.  
• Kisgyermekes nők, munkanélküli férjjel rendelkezők, idősebb nők, akik akár 

sohasem dolgoztak korábban. 
 

• Szociális gazdaság – szociális szövetkezetek (társadalmi vállalkozások): 
a szociális szövetkezetekben az elnőiesedett szakmák szerinti 
különbségek alapján, és a nőiesnek titulált tevékenységek alapján 
kerülnek alkalmazásra a nők – társadalmi innovációk 

 

 



Esélyek, lehetőségek a falusi nők életében 

• Projektek mint új típusú foglalkoztatási esély: DE:  a projektekbe nagyobb  eséllyel 
kerülnek be a férfi munkavállalók és a magasabb iskolai végzettségűek. 

• 2016-ig Magyarországon 14 ezer milliárd forint került kifizetésre  

• A foglalkoztatás elősegítésére irányuló programok területi szempontból meglehetősen 
egyenlőtlen eloszlásúak: projektek székhelyének figyelembe vételével aránytalanul a 
legtöbb kifizetés Budapesten történt. (Fogl. Projektek: 336 milliárd Ft, 2035 projekt) 

• A falvakba és a községekbe jutott a létszámarányukhoz képest a legkevesebb 
projektforrás. 

• A legtöbb helyen nem közvetlenül a falvak menedzselik a projektjeiket, így nem jelent 
olyan mértékű foglalkoztatási lehetőséget, mint a magasabb kategóriájú településeken.  

• A nők kimaradnak a projektfoglalkoztatás lehetőségiből.   
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