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KikKikööltltöözzéés motivs motiváácicióóii

�� A nagyvA nagyvááros elhagyros elhagyáássáának fnak fıı motivmotiváácicióója: valamely ja: valamely 
kköörnyezrnyezıı teleptelepüülléés s ááltal biztosltal biztosíított kedveztott kedvezııbb bb 
laklakááss-- éés s ééletkletköörrüülmlméények. nyek. 

�� GyGyıır kr köörnyrnyéékkéén zajln zajlóó szuburbanizszuburbanizáácicióóss folyamatok folyamatok 
vizsgvizsgáálata lata →→ leggyakoribb indok a kellemes leggyakoribb indok a kellemes 
laklakóókköörnyezet, legfontosabb ok a kedvezrnyezet, legfontosabb ok a kedvezıı
telek/htelek/hááz vz véételi ajteli ajáánlat. nlat. 

�� A bejA bejáárráás okozta plusz terheket kevesebben s okozta plusz terheket kevesebben 
vváállalnllalnáák csupk csupáán a jobb kn a jobb köörnyezet kedvrnyezet kedvéééért, ha rt, ha 
laklakáásksköörrüülmlméényeiket a vnyeiket a váárosban is javrosban is javííthatnthatnáák. k. 



BekBekööltltöözzéés s éés a helyi ts a helyi táársadalomrsadalom

�� A fogadA fogadóó teleptelepüülléések sek öönkormnkormáányzatai nyzatai ááltalltaláában ban 
szorgalmazzszorgalmazzáák a bekk a bekööltltöözzéést st →→ aa nnéépesspesséég ng nöövekedvekedéésséével vel 
biztosbiztosíított a teleptott a telepüülléés js jöövvııjeje

�� CCéél: a kiegyensl: a kiegyensúúlyozott nlyozott nöövekedvekedéés, a teleps, a telepüülléés eddigi s eddigi 
jellegjellegéének a megtartnek a megtartáása, a helyi tsa, a helyi táársadalom jelentrsadalom jelentııs s 
áátalakultalakuláása nsa néélklküül. l. 

�� A betelepA betelepüülléés mindenks mindenkééppen ppen →→ hathatáást gyakorol a helyi st gyakorol a helyi 
ttáársadalomrarsadalomra

�� A bekA bekööltltöözzıı nnéépesspesséég g éés a helybeliek kapcsolata s a helybeliek kapcsolata 
szempontjszempontjáábbóól ll léényeges knyeges kéérdrdéés a beks a bekööltltöözzıık integrk integráácicióója ja 

�� Hogyan tudnak az Hogyan tudnak az úújonnan jjonnan jööttek integrttek integráállóódni a helyi dni a helyi 
ttáársadalomba?rsadalomba?

�� TudnakTudnak--e e éés akarnaks akarnak--e egye egyááltalltaláán integrn integráállóódni?dni?
�� A helyi kA helyi köözzöösssséég akarjag akarja--e integre integráálni lni ııket?ket?



A bekA bekööltltöözzıık k 
integrintegráácicióójjáát/szegregt/szegregáácicióójjáát t 
meghatmeghatáározrozóó ttéényeznyezııkk

�� a befogada befogadóó teleptelepüülléés eredeti ls eredeti léélekszlekszááma,ma,
�� a beka bekööltltöözzıı lakosok arlakosok aráánya a helyiekhez knya a helyiekhez kéépest,pest,
�� a beka bekööltltöözzıık tk táársadalmi trsadalmi táávolsvolsáága a helyi lakossga a helyi lakossáághoz ghoz 
kkéépest,pest,

�� a beka bekööltltöözzıık kork koráábbrbbróól szl száármazrmazóó csalcsaláádi, bardi, barááti, ismerti, ismerıısi si 
kkööttööttsttséégei gei 

�� teleptelepüülléésszerkezeti tsszerkezeti téényeznyezııkk
�� a telepa telepüülléés ints intéézmzméényeinek, szolgnyeinek, szolgááltatltatáásainak hasznsainak hasznáálatalata
�� a beka bekööltltöözzıık aktivitk aktivitáássáának mnak méértrtééke a telepke a telepüülléés ks köözzöösssséégi gi 
ééletletéébenben

�� a telepa telepüülléés ks köözzöössssééggéének znek záártsrtsáágaga
�� a telepa telepüülléés vezets vezetéésséének nek éés lakosss lakossáággáának viszonyulnak viszonyuláása a sa a 
bekbekööltltöözzééshezshez



BetelepBetelepüülléés ms méértrtéékkéének nek 
kköövetkezmvetkezméényenye

�� Ha a betelepHa a betelepüülléés jelents jelentııs ms méértrtéékkőő a falu a falu 
eredeti teredeti táársadalmi jellegzetessrsadalmi jellegzetesséégei gei 
szszüükskséégszergszerőően megven megvááltoznak ltoznak 

(pl. strukt(pl. struktúúra, szokra, szokáások)sok)

�� Ezeken a telepEzeken a telepüüllééseken lseken léényeges, hogy tudnaknyeges, hogy tudnak--
e olyan identifike olyan identifikáácicióós alapot nys alapot nyúújtani a lakossjtani a lakossáág g 
szszáámmáára, ami ide kra, ami ide kööti az ti az úúj lakosokat is.j lakosokat is.



Helyi tHelyi táársadalom rsadalom ééletletéében valben valóó
rréészvszvéételtel

�� GyGyıır kr köörnyrnyééki ki szuburbanizszuburbanizáácicióóss folyamatok vizsgfolyamatok vizsgáálata lata →→
az az úújonnan betelepjonnan betelepüüllııknek kb. 5knek kb. 5––6 6 éév kell ahhoz, hogy valv kell ahhoz, hogy valóóban ban 
beilleszkedjenek beilleszkedjenek 

�� ffüügg telepgg telepüüllééststııll
�� ffüügg egygg egyééntntııl, csall, csaláádtdtóóll

�� Helyi tHelyi táársadalom rsadalom ééletletéében valben valóó rréészvszvéétel tel →→ elselsııkkéént a nt a 
passzpasszíív formv formáák domink domináálnak, pl. valamilyen kulturlnak, pl. valamilyen kulturáális lis 
rendezvrendezvéényen, esemnyen, eseméényen valnyen valóó rréészvszvéétel, majd az tel, majd az 
aktaktíívabb rvabb réészvszvéételi formteli formáák is megjelennek k is megjelennek 

�� Az elsAz elsıı éévben a bekvben a bekööltltöözzıık k áátlag negyede rtlag negyede réészt vesz szt vesz 
valamilyen helyi kulturvalamilyen helyi kulturáális rendezvlis rendezvéényen, a harmadik nyen, a harmadik ééve ve 
ott ott ééllıık kk köözzöött ez az artt ez az aráány mny máár 50%. r 50%. 

�� Az 1Az 1––5 5 ééve kikve kikööltltöözzıık k áátlag 15%tlag 15%--a ja jáárul hozzrul hozzáá valamilyen valamilyen 
helyi chelyi céélhoz adomlhoz adomáánnyal vagy nnyal vagy öönknkééntes munkntes munkáával, mval, mííg a g a 
ttööbb mint 5 bb mint 5 ééve ott ve ott ééllıık kk köörréében ez az arben ez az aráány 30ny 30––45%.45%.



Civil szervezetek Civil szervezetek éés az integrs az integráácicióó

�� Az identifikAz identifikáácicióós s éés integrs integráácicióós folyamatban jelents folyamatban jelentııs s 
szerepet tszerepet töölthetnek be a loklthetnek be a lokáális civil szervezetek.lis civil szervezetek.

�� E szervezetek E szervezetek kköözzöösssséégszervezgszervezıı ererııkkéént nt jelennek jelennek 
meg meg →→ Egyben Egyben a civil aktivita civil aktivitáás tereps terepéétt jelentik, illetve jelentik, illetve 

teremtik meg:teremtik meg:
�� kkéépesek aktivizpesek aktivizáálni, mozglni, mozgóóssíítani az embereket ktani az embereket küüllöönbnböözzıı, , 
feladatok ellfeladatok ellááttáássáára; ra; 

�� éérdekelttrdekelttéé teszik az embereket abban, hogy foglalkozzanak teszik az embereket abban, hogy foglalkozzanak 
kköözvetlen kzvetlen köörnyezetrnyezetüük k üügyeivelgyeivel

�� bbáárki szrki száámmáára megadjra megadjáák a k a „„kköözzééleti szerepvleti szerepváállalllaláás lehets lehetııssééggéétt””



Civil szervezetek Civil szervezetek éés az integrs az integráácicióó
�� SzerepSzerepüük kettk kettııs:s:
�� EgyrEgyréésztszt

�� kküüllöönbnböözzıı rendezvrendezvéények, programok szerveznyek, programok szervezéésséével vel →→ bbııvvíítik a tik a 
teleptelepüülléés kulturs kulturáális, szlis, szóórakozrakozáási, szabadidsi, szabadidıı--elteltööltltéési ksi kíínnáálatlatáát t →→
lehetlehetııssééget nyget nyúújtva ezjtva ezááltal a telepltal a telepüülléésen sen ééllııknek, kknek, kööztztüük az k az úúj j 
laklakóóknak is a szabadidknak is a szabadidıı tartalmas, helyben valtartalmas, helyben valóó elteltööltltéésséérere

�� KKüüllöönbnböözzıı ttáársadalmi akcirsadalmi akcióók szervezk szervezéésséével aktvel aktíívabb rvabb réészvszvéételt telt 
megkmegkíívváánnóó tevtevéékenyskenyséégre hgre híívhatjvhatjáák a lakossk a lakossáágot. got. 

→→ lehetlehetıısséég a telepg a telepüülléés rs réégi gi éés s úúj lakossj lakossáággáának a szemnak a szeméélyes lyes 
taltaláálkozlkozáásra, egymsra, egymáás megismers megismeréésséére, kapcsolatok kialakre, kapcsolatok kialakííttáássáára is. ra is. 

�� MMáásrsréészt: tagkszt: tagkéént, nt, öönknkééntesknteskéént tudjnt tudjáák a telepk a telepüüllééshez shez 
kapcsolni az embereket kapcsolni az embereket 
�� →→ ami ami ááltal erltal erııssíítik az emberek ttik az emberek táársadalmi krsadalmi kööttııddééseit, seit, 
�� →→ elelıısegsegíítik, illetve lehettik, illetve lehetııvvéé teszik az egyteszik az egyéének bekapcsolnek bekapcsolóóddáássáát t 
kköözzöösssséégi gi üügyek alakgyek alakííttáássáába, rba, réészvszvéételteléét a kt a köözzöösssséégi cselekvgi cselekvéésbensben



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


