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A földrajzi-területfejlesztési nihilizmus veszélyei

Napjaink technicizált világában, ahol a (bulvár)média az elképesztő „csodákat” vadássza és mutatja 
be naponta, az átlagember számára létünk földrajzi korlátai csekélynek, a fejlesztés lehetőségei szinte 
végtelennek tűnnek. Leegyszerűsítve: ha elég pénz van, és az állam vagy az EU is úgy akarja, a jólét 
növekedését környezetünk érdemben nem befolyásolja.

Természetesen ezt ritkán mondjuk ki ilyen világosan, de mérlegelésünk hátterében ez a gondolat 
húzódik meg. 

Valóban, korlátlan források birtokában szinte csodákat képes a modern társadalom, gazdaság, technológia 
végrehajtani. Más kérdés, hogy rendelkezünk-e ilyen volumenű forrásokkal, és ha igen, fenntarthatóak-e 
ezek a „csodák”, megtérülnek-e valaha is ezek a beruházások? 

A társadalompolitika alakításában egy reális társadalomkép és egy a földrajzi, környezeti szempontokat, 
valóságot érzékenyen, kifinomultan kezelni képes földrajzi posszibilista szemlélet érvényesülése 
kívánatos.

László Mária – Pap Norbert
A terület- és településfejlesztés társadalompolitikai
aspektusai

László Mária
Köszöntő

A Területfejlesztés és Innováció című folyóiratot útjára indító szerkesztőbizottság célja, hogy a témával 
kapcsolatos kutatások eredményeiről, a kutatási módszerekről, az innovációs folyamatokról és hatásaikról, 
valamint a gyakorlati kezdeményezésekről, tapasztalatokról tájékoztassa a téma iránt érdeklődőket, de 
még inkább az érdekelteket. Célunk az is, hogy lehetőséget biztosítsunk a szakmai tapasztalatcserére, 
gondolatébresztő és cselekvést ösztönző írásokra, valamint az új típusú kapcsolatok kiépítésére, 
fejlesztésére. A folyóirat lehetőséget biztosít minden, tudományos igényességgel elkészített, terület- 
és településfejlesztéssel foglalkozó írás megjelenésére. Szándékunk, hogy bemutassunk olyan helyi 
kezdeményezéseket, melyek tapasztalatai szélesebb körben is hasznosíthatók. A tanulmányok magyar vagy 
angol nyelvűek lehetnek, terjedelmük a 20 000 karaktert nem haladhatja meg, a folyóirat elektronikus 
jellege miatt lehetőség van színes ábrák elhelyezésére. A szakmai folyóirat csak a szerkesztőbizottság által 
lektorált írásokat jelenteti meg.
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Az értéktartalom és a társadalmi konszenzus

A területfejlesztés törvényi szabályozásában, valamint a terület- és településfejlesztés szakirodalmi 
meghatározásaiban egyre többször kerülnek elő az értéktartalommal kapcsolatos kérdések, különösen a 
fejlesztések távlati hatásait elemezve. Mindezen kérdések vizsgálata azért is fontos, mert azt tapasztalhattuk 
az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltás előtt és után egyaránt, hogy a szándékok és célkitűzések ellenére 
nőttek a térbeli különbségek.

Természetesen ezek a területi- és települési differenciák felerősödnek és nyílttá válnak a piacgazdaság 
irányába történő változások során, amikor a piac és szereplői a fejlettebb térségeket és településeket 
helyezik előtérbe a tőkebefektetések, az innováció, a fejlesztések szempontjából. Ezért is van szükség az 
állam szerepére – több más funkció mellett – a területi és települési különbségek mérséklése céljából.

A területfejlesztés különböző meghatározásaiban közös az, amit a területfejlesztésről szóló törvényben 
is megtalálunk: „a területfejlesztés a társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, 
értékelése, a szükségszerű beavatkozási irányok meghatározása.” (1996. XXI. Tv.) A beavatkozási irányok 
kijelölése, a célok meghatározása és maga a beavatkozás is állami feladat, ugyanakkor szükséges, hogy 
a szakmai munkát és a politikát egyaránt orientálják a világos célok, a társadalom legitimációja, mely 
értékeken nyugvó társadalmi konszenzussal teremthető meg (PaP N. 2005). A versenyképesség növelése 
és a társadalmi szolidaritás egyszerre kell, hogy jelen legyen a regionális politikában, ugyanakkor ezen 
célok gyakran egymással ellentétes beavatkozásokat is igényelnek az állam részéről. A rövid, közép- és 
hosszú távú átfogó fejlesztési célok, az ezekből levezetett koncepciók megtervezése és az intézkedések 
meghatározása, összehangolása és megvalósítása során az ágazati döntéseknél is megjelennek egymással 
ellentétes célok és érdekek, melyek jelentős kompromisszumkészséget igényelnek a döntéshozók, de az 
érdekeltek és érintettek részéről is. Mindezek szintén megkövetelik a társadalmi konszenzus és szolidaritás 
elvének érvényesülését a területi politikában. A leszakadó térségek, a szerkezeti válsággal sújtott régiók 
és települések a felzárkóztatást, a kiegyenlítő politikát igénylik, míg a fejlettebbek, a jobb helyzetben 
lévők a hasonló helyzetben lévőkhöz viszonyítva szeretnék pozícióikat, versenyfeltételeiket javítani. 

A településfejlesztés – bár valójában a mai napig önálló törvényi szabályozása nem született meg – az 
önkormányzatok feladatai között szerepel. A településfejlesztésnek a fő célja az, hogy a helyi lakosság 
közszükségleteit, illetve az igények kielégítésének feltételeit biztosítsa. Az önkormányzati törvény viszont 
azt is kimondja, hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségeik alapján vállalják, illetve határozzák meg 
a szükségletek kielégítésének mértékét és módját, a helyi lakosság igényeit is figyelembe véve. Már 
önmagában a törvényi szabályozás is utal arra, hogy a lakosság eltérő mértékben részesül a közjavak, 
közszolgáltatások köréből, hiszen a területi és települési különbségekből adódóan az önkormányzatok 
anyagi forrásai is jelentős mértékben differenciálódtak az ország és a települések történelmi fejlődése 
során. Társadalompolitikai kérdés tehát  (de alkotmányossági kérdésként, állampolgári jogok kérdéseként 
is felmerül), hogy jelentős mértékben attól is függ a szükségletek kielégítése (annak mértéke és módja), 
hogy ki hol él, mely településen lakik (jellegében rurális vagy urbánus, településméret, földrajzi környezet, 
kulturális és politikai jellemzők stb.).  

Többek között ezért is szükséges annak meghatározása, hogy mi az a társadalmi minimum és/vagy 
átlag, ami minden településen és minden állampolgárnak jár állampolgári jogon. A jelenlegi törvényeink e 
kérdést nem szabályozták, de az önkormányzatok finanszírozási technikái sem képesek kellő hatékonysággal 
e problémákat kezelni.

A tervezés megköveteli a közös értékrend és a társadalmi konszenzus megteremtését, amelyek a 
cselekvés és magatartás vezérfonalaivá válhatnak. A demokratizmus és a decentralizálás folyamatában, 
ahogy azt az NFT II. Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TAMOP) is kiemeli, fontos az állampolgári 
részvétel, a helyi közösségek szerepe, a civil szektor társadalmat integráló funkciója. Mindezek mellett 
olvashatjuk, hogy 27 európai országban kb. a lakosság 55%-a nem tagja civil szervezeteknek, míg 
Magyarországon ez az arány 79%. A közbizalom gyenge és a szolidaritás foka is alacsony, melyek nehezítik 
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a társadalmi integrációs folyamatok kedvező irányú befolyásolását is. Általában is elmondható, hogy a 
társadalmi egyenlőtlenségek gyengítenek minden horizontális viszonyt, így a társadalmi szolidaritást 
is.  A területfejlesztés gyakorlatában az értékek alapján történő célkitűzések és a társadalmi-gazdasági 
berendezkedés elvi kérdései rovására a hangsúly eltolódik az ad hoc forrásszerzésre, gyakran az értékek 
rovására is. A szolidaritás és a társadalmi összetartozás, társadalmi kohézió háttérbe kerülésével annak 
ellenére találkozunk, hogy a társadalmi-gazdasági berendezkedés lényegét a hazai és az európai uniós 
alapdokumentumok is szociális piacgazdaságként fogalmazzák meg, melynek értékei a szabadság, a 
szolidaritás, a tolerancia, az igazságosság, az egyenlőség, melyek szintén igénylik az értékkonszenzust. 
Az értékek között konszenzus csak valós társadalmi párbeszéd alapján képes az érdekegyeztetésre, vagyis 
az érdekek alapján létrejövő konszenzus megteremtésére. Mindezt nehezíti a választási ciklusokhoz 
igazodó, a pártok aktuális politikája mentén létrejövő intézményi és döntési mechanizmus. Természetesen 
a pártok is képviselnek értékeket (konzervativizmus, liberalizmus, szociáldemokrácia stb.), de az aktuális 
politikákban és politikai kompromisszumokban az alapértékek kevésbé érhetők tetten. Akkor, amikor a 
területfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozásokat joggal nevezi a jelen kormányprogram az esélyteremtő 
modernizációnak, még inkább fontos felhívni a figyelmet az értékek és a társadalmi konszenzus 
fontosságára, hiszen e nélkül a célok kitűzése és főként azok megvalósulása nem talál megfelelő társadalmi 
támogatottságra. Ennek hiányában pedig a társadalmi kirekesztés mérséklése, a társadalmi kohézió 
erősítése, az integrált térség- és településfejlesztés megvalósulása is változatlanul csak cél marad, hiába 
fogalmazzuk meg az operatív programokban azokat helyesen. Különösen egy átmeneti gazdaságban fontos 
tudatosan is figyelni arra, hogy az egyes értékek (értékpárok) „egymáshoz való jobb arányosítása révén 
is elősegíthető az egyes értékek előnyeinek maximalizálása és hátrányainak minimalizálása. Így például 
a laikus helyi demokrácia szükségszerű hátrányait kompenzálja a demokráciának alárendelt, de ezen 
belül kellő mértékben és arányban álló szakbürokrácia. A decentralizáció előnyei mellett hátrányként 
elvezethet a gazdagabb önkormányzatok további megerősödéséhez, a szegényebb önkormányzatok további 
elgyengüléséhez. Ezt a decentralizációs hátrányt képes kezelni a modern európai szolidaritási elv alapján 
működő centralizációs intézményrendszer, amely mérsékelheti a hátrányos és káros helyi különbségeket, 
elősegítheti a fenntartható növekedéshez való esélyegyenlőséget” (Verebélyi i. 2000). A területfejlesztéssel 
kapcsolatos dokumentumok az egyetemes értékek között kiemelten hangsúlyozzák az emberi jogok, 
emberi méltóság, kisebbségi jogok, a demokrácia, az egyenlőség, a szabadság és a jogállamiság értékeit. 
Ezek az értékek a pluralizmus, a diszkriminációmentesség, a tolerancia, igazságosság, szolidaritás és a 
nők– férfiak közötti egyenlőség elvével is közös értékeket jelentenek, éppen úgy, ahogy a béke, szabadság, 
biztonság általános egyetemes értékei. Az EU regionális politikájában is küzd a társadalmi kirekesztés és a 
hátrányos megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a nők és férfiak 
közti egyenlőséget, a nemzedékek közti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét. Feladatának 
tekinti a gazdasági, társadalmi, területi kohézió és a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítását, 
amely tiszteletben tartja a gazdaság kulturális és nyelvi sokszínűségét, és gondoskodik Európa kulturális 
örökségének megőrzéséről. Társadalmi konszenzus ott jön létre, ahol erősödik a gazdasági, szociális és 
területi kohézió és létrejön annak a gazdasági, politikai és kulturális feltételrendszere. 

A piac és az állam kapcsolatáról

A területi folyamatokban egyszerre vannak jelen a piaci mechanizmusok és az állami beavatkozások, illetve 
azok hatásai. Addig, amíg a piac a szelektivitás elve alapján gyakorlatilag az erősebbnek, a fejlettebbnek 
kedvez, az államnak a szolidaritás elve alapján a gyengébbet, a fejletlent szükséges preferálni, melynek 
alapelve az univerzalizmus. A piac hagyományos funkciói a mai modern gazdaságokban is fennmaradtak 
(hatékonyság, verseny, fejlesztésre ösztönzés, differenciálás stb.), de az állami beavatkozás a jövedelmek 
újraelosztásán keresztül ma már ezeket a funkciókat is befolyásolja, erősítheti és/vagy tompíthatja 
is. A hagyományos állami funkciók (mint pl. az egyensúlyteremtés, válság elkerülése, foglalkoztatás és 
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pénzstabilitás segítése, támogatása stb.) egyre inkább kiegészülnek az ún. jóléti funkciókkal, ahol is az 
állam állampolgárainak társadalmi jogként biztosítja a javak és szolgáltatások minimális és/vagy átlagos 
szintjét. Vagyis mivel a jóléti állam tágabban értelmezett fogalma szerint a társadalmi esélyegyenlőség 
növelése érdekében a minimumtól eltérő, és az átlagfeltételekhez közeledő jóléti programokat alkalmaz, 
a biztonságon túl az egyenlőség értékét is egyre inkább hangsúlyozza (bara Z. – SZabó K. 1996). 

Míg az egyik elv, az univerzalitás elve a társadalmi gondoskodást alanyi jogként kezeli az egyének, 
családok, de a települések és térségek esetében is, addig a szelektivitás elve a rászorultsághoz és annak 
igazolásához köti a támogatásokat, az állami, társadalmi beavatkozást.

A területfejlesztésben a kormányzati célok között is megtaláljuk azokat a célkitűzéseket, melyek a 
fenti két alapelvhez kapcsolódnak és gyakran egymással is ellentétes beavatkozásokat igényelnek, illetve 
jelentős érdekegyeztetést és konfliktuskezelést követelnek meg a szereplőktől. A kormányzat célja ugyanis 
a belső társadalmi és politikai stabilitás megőrzése, fenntartása, megteremtése, mely a területi és települési 
különbségek mérséklését, illetve kezelését teszi szükségessé. Mindemellett fontos a versenyképesség 
ösztönzése, hiszen ez nemcsak a vállalkozások érdeke, hanem a nemzetgazdaság fejlődésének is 
kulcskérdése, az ország nemzetközi versenyképességének is feltétele. Ugyanakkor az önkormányzatoknak 
is érdeke a helyi gazdaság fejlesztése, a térség gazdasági erejének növelése, a támogatások minél nagyobb 
arányának megszerzése, de a piacgazdasági versenyben, a munkahelyek megteremtésében és a lakossági 
elégedettség növelésében elérhető sikerek realizálása is. Valójában ezek biztosítják a helyi lakosság 
életkörülményeinek javulását (pl. infrastruktúra fejlesztések, jövedelemnövekedés stb.), valamint a helyi 
politika legitimációját is. 

A terület- és településfejlesztésben azok az eszközök, melyek minden térséget azonos módon érintenek, 
tartoznak az univerzális eszközökhöz, de azok sem azonos mértékben érintik az eltérő fejlettségű térségeket 
és településeket (pl. központi adók és járulékok, hitel- és kamatpolitika, alanyi jogon járó juttatások, 
támogatások, jogi szabályozás stb.).

Mindazok az eszközök, melyek nem alanyi jogon járnak, illetve amelyek területi alapon differenciáltak, 
szelektív támogatásként jelennek meg és fontos eszközei a területi és települési különbségek kezelésének. 
Ugyanakkor felmerül minden szelektív eszköz alkalmazásánál a hatékonyság és a hosszabb távú 
eredményesség kérdése, vagyis az, hogy képes volt-e tartósan megoldani a problémákat, és a beavatkozás 
segítségével elindítani egy olyan fejlődést az adott térségben és településen, mely hosszabb távon is 
fenntartható. 

Példaként említjük a fejlesztési források közül a céltámogatásokat, melyek alapgondolata éppen az 
univerzalitás jegyében fogalmazódott meg, vagyis azt a célt szándékozott kifejezni, hogy az elmaradott 
térségek és településeik minél előbb az átlagos fejlettség feltételeivel rendelkezzenek, elsősorban a 
legalapvetőbb infrastruktúra terén. Ennek érdekében az alanyi jogon járó állami támogatás alkalmazása 
lenne/lett volna a konzisztens eszköz. A forráshiány, vagyis az állami költségvetés rossz helyzete, valamint 
az átlagos fejlettséggel nem rendelkező települések nagy száma miatt végül a céltámogatások elosztása 
pályázati úton történt és történik. A pályázatok elbírálásában, sőt már annak benyújtásában is a saját 
erő szelektivitása jelenik meg, ahol az állami támogatás szelektál a saját erő mértékének előírásával, 
és az önkormányzatok helyzete is szelektál a helyi erőforrások (anyagi és személyi feltételek), azaz a 
saját erő megléte vagy éppen hiánya miatt. A pályázati rendszer éppen azon önkormányzatokat zárta ki a 
településfejlesztés támogatásának ebből a formájából, melyek nem rendelkeztek az előírt önrésszel, de 
amely települések a leginkább rászorultak lennének az állami támogatásra. A szelektivitás elve érvényesül 
a kedvezményezett térségek és településeik támogatásánál (ami a társadalmi igazságosság és szolidaritás 
elvét követi), de azzal a veszéllyel is jár, hogy jobban járnak a települések és térségek, ha nem kerülnek 
ki a kedvezményezett körből, vagyis a versenyképesség ellen hat és növeli az állami támogatással 
kapcsolatos elvárásokat is. Általában is tapasztalható, hogy a fejletlenebb települések és térségek az 
állami támogatással összefüggő elveket és elosztási mechanizmust várják el, míg a fejlettebb térségek és 
települések a piacgazdasági eszközöket preferálják. 

A decentralizált források elosztásánál a két alapelv szintén érvényesül, hiszen amíg a Térség- és 
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Település Felzárkóztatási Célelőirányzat (TTFC), mely a legjelentősebb területfejlesztési pénzügyi 
eszköz, a kedvezményezett kistérségek és települések, illetve társulásaik támogatását szolgálja, addig a 
Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) alapvetően gazdasági, versenyképességi, innovációs, munkahely-
teremtési, vállalkozásösztönzési, stb. célokat támogat.  A jelenlegi nemzeti és EU-s források a pályázati 
rendszeren keresztül – központi és decentralizált formában egyaránt – elosztási elvet tekintve a 
versenyképesség növelése céljából a saját erő igény miatt a piacgazdaság, a versenyképesség ösztönzését 

 

és ezzel a forráselosztás „felkeményedését” vállalja fel, mert a korábbi időszak támogatási rendszere 
csak részlegesen hozott eredményeket (a szándékok és célkitűzések ellenére).  Az elosztás a területi és 
települési differenciákra csak kis mértékben volt hatással, ugyanakkor jelentős forrásokat igényelt az 
elvárható hatékonysági kritériumok nélkül.

A támogatásokkal kapcsolatos főbb gyakorlati problémák (PaP N. 2005):

– szétaprózottak a támogatások, így csak csekély hatékonyságú forrást biztosítanak,

– a projektgenerálás, projekttervezés csupán formális, sok esetben megkérdőjelezhető a 
projektek célja, értelme, illetve hatékonysága,

– a pályázatok elbírálására nem koncentrálnak megfelelő szakértelmet,

– túlságosan hosszú a projektek lebonyolításának terminusa, számos esetben okafogyottá 
válik a projekt, mire megvalósul,

– az ellenőrzés nem hatékony, illetve formális.

A támogatási politika továbbfejlesztése megköveteli az elvek újragondolását és az elosztási mechanizmus 
gyakorlatának elemzését, éppen annak érdekében, hogy a hatékonysági kritériumok is érvényesüljenek, 
ugyanakkor a társadalompolitikai alapelvek is világosak legyenek. Az elmúlt 15–16 év gyakorlata is igazolta 
az újraelosztó politikának azt a problémáját, hogy a kedvezményezetteknek jutó haszon elmaradt a 

1. ábra: A 95 kedvezményezett hátrányosabb-, vagy leghátrányosabb helyzetű 
kistérség (kék színnel jelölt) Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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teherviselőkre háruló költségek nagyságától, amellett, hogy az állammal szemben támasztott társadalmi 
igények és a kormányzati kapacitás közötti feszültség is növekedett. Ráadásul a nyújtott szolgáltatások 
színvonala, minősége sem javult a kellő mértékben, sőt, sok esetben minőségi romlással is járt a 
közszolgáltatások több területén (Offe, 1984).

Társadalompolitika, közösségi integráció

A társadalompolitika a társadalmi gyakorlat különböző szintjeire, szférájára vonatkoztatható, ahol 
szükségszerűen különböző értéktartalmakat fejez ki. A gazdaság és társadalom bármelyik szférájára 
is értelmezzük (szociálpolitika, oktatás, egészségügy, terület- és településfejlesztés stb.), egyik 
fontos feladata, hogy az értékek és érdekek konszenzusa alapján képes legyen betölteni a társadalmi 
integráció funkcióját, kiépítse az egyén azonosulását valamely közösséggel kapcsolatban. Így a terület- 
és településfejlesztésnek a társadalompolitikai funkciója is a helyi közösség, illetve a térségi integráció 
elősegítése, a területi és települési különbségek terén olyan beavatkozási politika alkalmazása, mely ezt a 
funkciót erősíti. A terület- és településfejlesztés társadalompolitikai kérdéseként kell vizsgálnunk azt is, hogy 
intézményrendszere a társadalmi integrációt, a közösségek fejlődését, a közszükségletek kielégítésének 
módját a deklarált elveknek megfelelően képes-e biztosítani a demokratizmus és a decentralizáció 
folyamatában. Már önmagában az, hogy önkormányzati rendszerünk dezintegrált viszonyokat teremtett 
és még ma is sok vonatkozásában ez a jellemzője, nem segíti megfelelően a társadalompolitikai elvek 
megvalósulását. A döntési mechanizmusban a túlzottan pártpolitikai érdekek mentén történő célkitűzések 
és forráselosztások elvileg segíthetnék a társadalompolitikai elvek érvényesülését, de mai viszonyaink között 
nem az elvek, hanem a választással kapcsolatos célok és politikai kompromisszumok hatnak erősebben 
e folyamatokban is, melyek a rövidtávú érdekeket és motivációkat helyezik előtérbe. Az értékválasztás 
alapja lehet a tartós társadalmi kohézió kialakulásának, a közösségi normák érvényesülésének a terület- 
és településfejlesztésben éppúgy, mint a társadalmi viszonyok bármely szférájában. Ennek elvi keretei a 
politikai pluralizmus értékként való alkotmányos feltételeinek biztosításával létrejöttek a rendszerváltás és 
önkormányzatiság megalakulásával, témánk szempontjából a területfejlesztés törvényi szabályozásával. Az, 
hogy a terület- és településfejlesztés intézményrendszere természetes módon magán viseli a közigazgatás 
és önkormányzatiság problémáit (régiók, megyék, kistérségek, települések viszonyában), nehezíti is az 
értékválasztásban az előrehaladást, hiszen erősíti a rövidtávú szemléletet, de egyben akadályozza is a 
bizalom, a szolidaritás, a közösségi integráció és részvétel gyakorlati megvalósulását. 

Különösen probléma ez az ún. rendszerváltó országokban, ahol a közösségi döntéseket jelentősen 
motiválják a gazdasági kényszerhelyzetek, a forráshiányból és a költségvetési korlátokból, az államháztartás 
hiányából adódó konfliktusok. A gazdaságnak ebben az állapotában még inkább fontos, hogy anyagi korlátok 
mellett az értékek, az értékválasztás, a társadalmi integráció és közösségi kohézió vezérelje a döntéseket. 
A kooperativitás és versengés együttélése egyéni tudatunkban és társadalmi értékeinkben akkor mutatja a 
fejlettség magas fokát, ha eredőjük egy magas fokú toleranciában jut kifejezésre (KOZma f. 1999). Mindez 
nem nélkülözhető azokban a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzésekben és gyakorlatban, 
ahol a partneri viszonyok, a mellérendeltség alapelvként jelenik meg, ahol a tolerancia, az érintkezés 
hangneme, a megállapodások betartása, a stílus, a viselkedés is jelentős befolyásoló tényező. 

A terület- és településfejlesztés sokszereplős gazdasági és társadalmi folyamat, ahol a partnerség, a 
szubszidiaritás, a kooperáció, az addicionalitás alapelveinek érvényesülése is megköveteli az egyén és a 
közösség, illetve azok választott és megbízott képviselői és szervezetei viszonyában is az emberi értékek, a 
kulturális, intellektuális értékek és az ebből adódó lehetőségek hasznosítását. A jövőt illetően véleményünk 
szerint kiemelt feladata és felelőssége van a társadalom szellemi elitjének, az értelmiségnek, de a politikai 
elitnek még inkább, hiszen a döntéshozatalban – törvényi szabályozástól a forráselosztásig – meghatározó 
szerepe van, melyhez a választás a politikai legitimációt is biztosítja. Mindezekhez politikai stílusváltásra és 
a magyar társadalom értékorientált fejlődésére van szükség, ahol a társadalmi kohéziónak, integrációnak, 
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szolidaritásnak kiemelt szerepet kell kapnia a terület- és településfejlesztés vonatkozásában, annak cél- 
és eszközrendszerében, értékrendszerében is.
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