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Célkitűzés, bevezetés

A publikáció célja, hogy általános képet adjon mind társadalmi, mind gazdasági szempontból a pápai Rigó-
lakótelepen élőkről, az itt jelenlevő problémákról, nehézségekről, az integráció és a felemelkedés lehet-
séges módjairól, a városvezetés ez irányú tevékenységeiről. 

A Rigó-lakótelep egy szegregátumként definiált terület egy dunántúli városban, Pápán. Az itt élők olyan 
hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartoznak, ahonnan társadalmi integrációjuk előmozdítása nehéz-
kes és a gazdasági életben való részvételük inaktív.

Kitekintésként és „jó példák” megismeréseként megvizsgálunk olyan programokat, fejlesztési lehető-
ségeket, amelyek hazánkban kialakításukban, megvalósításukban segítséget nyújthatnak a pápai (és egyéb) 
szegregátum problémájának kezelésében. Fő kérdésünk tehát, hogy létezik-e teljes érvényű megoldási le-
hetőség, van-e egyáltalán út a társadalmi perifériából a többségi társadalomba?

Tágabb célunk, hogy a pápai szegregátumot mélyebben megvizsgálva lehetséges megoldási javaslato-
kat tegyünk, melyek részben, vagy egészben enyhíthetik a magyarországi társadalmi kirekesztettség ilyen 
jellegű megnyilvánulásait.

Eszközök és módszerek

1. ábra: Romák a Nyugat-Dunántúl egyes településein, 2011.
Forrás: a szerző szerkesztése a népszámlás adatai alapján.

A Közép-dunántúli régióra vonatko-
zóan azokat a településeket vizs-
gáltuk meg, melyek nem megye-
székhelyek, de lakónépességüket 
tekintve Pápához hasonló adottsá-
gúak. 2011-ben Pápa lakónépessé-
ge 31 845 fő volt. Ennek alapján ki-
jelöltünk egy intervallumot (20 000 
fő és 35 000 fő), amely feltételek-
nek megfelelnek az adott városok. 
Ennek eredményeként összesen öt 
városi jogállású települést vizsgál-
tunk (Pápa, Ajka, Várpalota, Esz-
tergom, Tata), melyek közül mind-
egyik egyébként járási központ is. 
A népességi adatok figyelembevé-
telével arányszámot számoltunk, 
melyekből a romák arányára követ-
keztettünk. A vizsgálat eredménye-
ként megállapíthatjuk, hogy a fenti 
feltételeknek megfelelő városok 
közül a romák arányát tekintve első helyen Esztergom áll, míg a másodikon Pápa, harmadikon pedig Ajka. 
A nemzetiségi, etnikai kérdés különös jelentőséggel bír a téma megismerésében, amit látni fogunk a későb-
biekben is. Primer kutatásunk keretében terepbejárásra került sor, amit kérdőíves felmérés egészített ki. 
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Összesen 70 db kérdőív került kitöltésre, a véleményt adók 15-44 évesek voltak, jelentős számban közép-
iskolások, 52%-uk volt nő és 48%-uk férfi. A kérdőívben szereplő kérdések leginkább arra vonatkoztak, hogy 
mi a Pápán és annak környékén lakók megítélése a kirekesztettségről, mennyire tájékozottak a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi helyzetével kapcsolatban.

A kutatás fontos részét képezte a különböző településfejlesztési dokumentumok áttekintése, amelyek 
segítették a helyzetfeltárást. Mivel a munka egyik alapvető kérdése az volt, hogy milyen egyéb megoldási 
lehetőségek valósultak meg hasonló problémájú területeken, néhány „jó példát” is megismertünk, a már 
részben, vagy egészében működő konkrétan pápai módszerek mellett. Ehhez nagy segítséget nyújtottak 
a különböző 2006-2013-as illetve 2014-2020-as Operatív Programok prioritásainak és pályázati kiírásainak 
megismerése. 

Kirekesztettség, underclass, szegregátum

„… A népesség valamely csoportját a társadalomból kirekesztettnek tekintjük abban az esetben, ha la-
kóhelyileg szegregáltan él, ha más csoportokkal való összeházasodásának lehetőségei korlátozottak, ha 
baráti kapcsolatait leginkább a saját csoportján belül alakítja ki; ha tehát térbeni és társadalmi távolság 
van a szóban forgó csoport és a társadalom többsége között…” (Ladányi J. - Szelényi I. 2004, p.85).

Tisztáznunk kell az „underclass” fogalmát is, melyet Wilson (Wilson, W. J. 1987) használt először, a 
chicagói fekete gettó vizsgálatánál. „A társadalom egészétől élesen elkülönülő, diszkriminációtól sújtott 
réteget” jelöl, amelynek „nincs esélye arra, hogy bekapcsolódjon a munkamegosztás kialakulófélben levő 
új rendszerébe, hogy normális munkája, jövedelme, lakása, társadalombiztosítása legyen, hogy gyerekeit 
megfelelően tudja iskoláztatni stb. (Ladányi J. - Szelényi I. 2001, p.92)

Stewart munkájában (2015) jól nyomon követhetőek az „underclass” fogalmából fakadó egyes nézet-
eltérések, az ehhez a fogalomhoz kapcsolt – sokszor túlságosan szélsőséges - érdektársítások. Stewart 
az ehhez a csoporthoz tartozókat „érinthetetleneknek”, „méltatlan szegényeknek”, „reményteleneknek” 
nevezi (Stewart, M. 2015), amely jelzők egyébként utalnak is a „szegénység kultúrájának” nevezett vi-
selkedésbeli, jellembeli, némileg káoszra és szervezetlenségre utaló magatartásformára. A „szegénység 
kultúrája” (Lewis, O. 1966) tulajdonképpen a hátrányos helyzetű csoportokra jellemző „tünetek”, olyan 
általánossá váló sémák, amelyek megfigyelhetőek az elszegényedő, társadalmilag alacsonyabb szinten lé-
vők életmódja kapcsán (Ladányi J. - Szelényi I. 2004).

Magyarországon a kirekesztettséggel, annak megnyilvánulásaival kapcsolatban talán legismertebb ku-
tatók Ladányi János és Szelényi Iván. Lényeges megállapításuk, hogy a társadalmi kirekesztettség, peri-
fériára kerülés összességében nem csak a többségi társadalom által „bűnbaknak” kijelölt, nevezett cso-
portjának száműzetését jelentheti, hanem részben egy „önként vállalt” elszigeteltséget is (Ladányi J. 
- Szelényi I. 2004 p.95). Ehhez kapcsolódik az a fajta megállapítás is, hogy a marginalizálódott társadalmi 
rétegek önmagukat újratermelő, tovagyűrűző, zárt rendszerként működnek (Nagy E. et al. 2015). A fenti 
értelmezésnek megfelelően tekinthetjük a szegregátumot a kirekesztettség egy formájának is.

Ferge Zsuzsa (2002) az angol „social exclusion” fogalom magyar megfelelőjét keresve jól példázza ezen 
társadalmi helyzet összetettségét. Értelmezésében a kirekesztődés/kirekesztettség/kirekesztés egyszerre 
folyamat, állapot és cselekvés, amely tulajdonképpen jól is példázza, hogy egy összetett, többtényezős 
helyzetről kell beszélnünk.

A szegregációs index mint statisztikai módszer egy kiválasztott népességcsoportot a helyi társadalom 
teljes egészéhez viszonyít, amelyhez kellőképpen kapcsolódik a többszörös deprivációs index (Boros L. 
2008), amely különböző szempontok alapján osztályokba történő sorolás mentén vizsgálódik. Így érinti 
a jövedelmi helyzetet, foglalkoztatottságot, az egészségügyi és fogyatékossággal kapcsolatos felmérési 
eredményeket, képzettséget és iskolázottságot, a földrajzi elérhetőséget, a szociális környezetet, vala-
mint a lakáshelyzetet, biztonságot (Boros L. 2007).
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A Rigó lakótelep

A Rigó lakótelep Pápa város északkeleti részén helyezkedik el, a település egy periférikus területén, az 
egykori szeméttelep közvetlen szomszédságában. A Téglagyári úti szeméttelep alapjában meghatározta az 
itt élők környezetét, hatott egészségi állapotukra, és jelentősen befolyásolta a település ezen részének 
képét. 2013-ban azonban a szeméttelep rekultiváció alá került, ami némileg segítheti az itt élők jobb 
életkörülményeinek biztosítását. A Rigó lakótelep összesen 66 lakásból áll, melyek jelentős része önkor-
mányzati tulajdonú bérlemény, kisebb részben saját tulajdonú ingatlan. A belső szerkezetet jól követi a 
házak, lakások elhelyezkedése is. 

Az itt élőkről elmondható, hogy a többségi társadalomra jellemző elöregedés helyett más jellegű tár-
sadalmi-gazdasági problematikák nehezítik az itt élők felemelkedését és integrációját. Ilyenek az alulis-
kolázottság, munkanélküliség, rossz egészségügyi állapot, mentális és fizikai betegségek, stb. A társadalmi 
kapcsolatok részeseivé válás fontos alapkövei sokszor nehezen alakulnak ki, részben az eltérő kultúra, 
mentalitás, tanult és öröklött szokások miatt.

A Rigó-telepi gyerekek közül 69 halmozottan hátrányos helyzetű, sokan közülük be sem fejezik a kö-
zépiskolát, vagy akár már az általános iskolában is olyan lemaradásokat halmoz fel, amik nehezítik a 
további tanulmányaik befejezését. Sok esetben szembesülhetünk a fentiekben bemutatott „szegénység 
kultúrájának” megjelenési formáival. A pápai szegregátum létrejöttének oka, hogy a már egyébként is 
periférikus helyzetű területre a város nyugati részén elhelyezkedő egykori roma-telepet felbontva sokakat 
ide telepítettek le. 

Szegregátum a köztudatban

2. ábra: Ön szerint mi jellemez egy szegregátumot? – kérdésre 
adott válaszok megoszlása.
Forrás: a szerző szerkesztése.

Tekintve, hogy az integrációhoz a többségi 
társadalom elfogadása, befogadása is szük-
séges - mennyire hajlandóak együttműköd-
ni, kiket és milyen szintig tudnak elfogadni, 
tudnak-e fizikai és szellemi határaikon tá-
gítani –, fontos volt, hogy a véleményeket 
megismerjük. A tapasztalatok azt mutatták, 
hogy mind a pápai, mind az általánosságban 
feltett kérdések esetében jelentős volt az 
elzárkózás, a befogadásra vonatkozó tartóz-
kodás.

Legmagasabb arányban a megkérdezet-
tek kirekesztettnek a kisebbségeket, etni-
kumokat, másodsorban a fogyatékosokat, 
illetve a hátrányos helyzetűeket tekintet-
ték. A megkérdezettek jelentős számban 
a társadalmi kirekesztettséget valamilyen 
nemzetiségi, etnikai vonatkozásban értel-
mezik. Felmérésünk szerint legtöbben úgy 
gondolták, hogy a szegregátumban rossz 
életkörülmények uralkodnak, nagy a szegénység, továbbá túlnyomóan romák lakta területről van szó. 
Végeredményben a válaszok némileg idomulnak azokhoz a definíciókhoz, amelyeket eddig megismertünk a 
szegregátumokhoz kapcsolódóan.

A válaszadók 97%-a igennel felelt arra a kérdésre, hogy létezik-e Magyarországon szegregátum, így két-
ségkívül elmondhatjuk, hogy létezik a köztudatban ez a fajta felismerés és tájékozottság. Némileg árnyal-
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tabb a kép azonban annak kapcsán, hogy létezik-e Pápán szegregátum. A válaszadók mindösszesen 77%-a 
válaszolt igennel a kérdésre. Ezzel összefüggésben még érdekesebb volt a mentális térképek áttekintése. 
A 70 fő kitöltő közül csupán egy tudta teljes pontossággal körülvonalazni a jelenleg szegregátumként defi-
niált és kezelt területet Pápán.

3. ábra: A kérdőívek eredményeként feltételezett szeg-
regátumi helyek és a lakótelep tényleges helyzete.
Forrás: a szerző szerkesztése.

Nem teljesen térnek el a térképen jelölt helyszínek 
a valóságtól, ugyanis jelentős számban érintették 
a Hódoska majort, ami valójában kisebb szegre-
gátumként jelentkezett. Pápa Integrált Városfej-
lesztési Stratégiája (Városfejlesztési Kézikönyv, 
2009.) ezt a területet cigány családok  nagy arányú 
jelenlétével jellemzi, elmaradott, ahol az alapve-
tő higiénés adottságok kedvezőtlenek. Ez az alig 
pár házból álló periféria Pápa egyik külterülete, a 
Gyimóti út mentén helyezkedik el. Megfigyelt az a 
folyamat, amely során a viszonylag leromlottabb, 
periférikus területekre egyre magasabb számban 
beköltöző alacsonyabb életszínvonalú népesség 
beáramlásával párhuzamosan a tehetősebb réteg 
kiköltözése, elvándorlása jelentkezik (Henderson, 
W. L. – Ledebur, L.C. 1972). A kérdőívet kitöltők 
közel fele úgy vélekedett, hogy mindenképpen 
megpróbálna elköltözni a kirekesztettséggel jel-
lemzett terület környékéről, másodsorban, ha 
nem is költözne el, de megpróbálna más megoldási 
lehetőségeket találva javítani életkörülményein. A 
70 kitöltő közül mindösszesen 17% vélekedett úgy, 
hogy nem zavarná a lakóterületének elhelyezke-
dése.

Tehát az előzetes feltevéseinknek megfelelően 
azok, akik a mobilitásra hajlandóak, illetve meg-
választhatják lakóhelyüket, jó eséllyel elkerülik 

4. ábra: A szegregátum egy részlete.
Forrás: a szerző felvétele, 2015. április 5.

ezeket a területeket. Ezzel azonban 
tovább erősödik azok száma, akik hát-
rányos helyzetűek az adott területen, 
a pozitív példa hiányában a fejlett-
ségi különbségek továbbra is fennma-
radhatnak, sőt el is mélyülhetnek. 

Mivel az iskolai végzettség meg-
határozza a munkalehetőségeket is 
(Alpek B. L.-Tésits R. 2013), ezért 
fontos, hogy bővítsék tudásukat. Az 
itt élők közel 85%-a alacsony iskolá-
zottságú, legfeljebb a nyolc általános 
iskolai osztályt fejezte be. 2012-ben 
az aktív korúak közül mindösszesen 8 
fő volt foglalkoztatott, ami az egyik 
legnagyobb problémaforrás. A 244 
főből 131 volt segélyezett, ami jóval 
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több, mint az itt élők fele. 131 fő inaktívként volt bejegyezve, akik valószínűleg személyükben megegyez-
nek azokkal, akik segélyezésben részesülnek (HEP 2013). 

Kérdőívünkben szerepelt egy olyan jellegű felvetés is, hogy miként próbálná meg a kitöltő kezelni a 
szegregátumok problémáját. A többszörös választási lehetőségek közül összesen 43% érintette a munkale-
hetőségek bővítését, 19% a pályázatokból származó új beruházásokkal, fejlesztésekkel, 17% pedig az ala-
pítványi támogatással, önkéntesekkel való együttműködésben látta a megoldást. Mindösszesen 9-9 válasz 
érintette a segélyként való támogatást és a lakótelep teljes felszámolását, az ott élők elköltöztetésével.

A szociális alapszolgáltatásokat részben önkormányzati intézmények, részben - kiszervezett keretek 
között - civil szervezetek biztosítják. A szegregált telepen a gyermekjóléti szolgálat szakemberei teljesítik 
feladataikat, gyakran látogatják az itt élő családokat (Pápa IVS 2008). Kiemelkedően magas a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény illetve a rendkívüli gyermektámogatások és a gyermekek után járó szolgál-
tatások száma. Az aktív korúak legfőbb megélhetési forrásai az anyasághoz kötődő támogatások (GYES, 
GYED, GYET), társadalombiztosítási ellátások, segélyek, nyugdíjszerű ellátások, alkalmi munkából szár-
mazó jövedelmek (HEP 2013). 

A lakótelep gyalogosan, tömegközlekedéssel és személygépkocsival egyaránt könnyen megközelíthe-
tő, jó minőségű közút és kiépített járda vezet a településrészig, azonban a telepen belül nincs kiépített 
közút (HEP, 2013). A telep tulajdonképpen két részből áll, egy 18 lakásos, egyenként 48 m2 alapterületű, 
komfortos, gázfűtéses sorházból, illetve a saját tulajdonú épületekből. A lakások belső felépítését tekintve 
elmondhatjuk, hogy közel 50 %-ukban építették ki a mellékhelyiséget (Pápa IVS 2008.), bár a legtöbb la-
kásban az ivóvíz biztosított, de a szennyvízelvezetés sok esetben nem megoldott. Minden lakásban be van 
vezetve azonban a villany, ami pozitívum, viszont a felhalmozódott tartozások, ki nem fizetett számlák 
miatt sok lakásban szüneteltetik a szolgáltatásokat (Pápa IVS 2008.). Bár a szemétszállítás a szegregátum 
területére is kiterjed, mégis az egész telepen találhatunk szeméthalmokat, amik részben „őrzik” a sze-
méttelep hulladékait, részben pedig a lomizásból megmaradt, nem hasznosítható anyagok. 

Előrelépési lehetőségek. Néhány pozitív példa más településekről

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem szentelődött a pályázatokra, beruházásokra, projektekre. Bár 
a hosszú távú eredmények még kevésbé mérhetőek az idő rövidsége miatt, de a továbbiakban olyan ele-
meket ismertetünk, amelyek továbbgondolásra, esetleges további fejlesztések megalapozására alkalmasak 
lehetnek, a fentiekben leírt komplex problémák lehetséges megoldásai között szerepelhetnek.

Szendrőlád – Gombafarm

2011-ben kezdődött meg a szendrőládi gombafarm kialakítása, ami részben EU-s forrásokra alapozott. 
A projektet a Bhim Rao Egyesület valósította meg, amelynek egyébként alapvető célja a roma lakosság 
életmódján való változtatás és összességében a cigányok segítése. A megvalósított beruházás azért is jó 
példa, mert nem csak 10 új munkahelyet adott helyi szinten, hanem OKJ képzés keretében lehetőséget 
adott az itt élőknek a tanulásra, szakmai alapok elsajátítására is, aminek eredményeként a továbbiakban 
az érintettek akár saját termelésbe is kezdhetnek, ha nem is forgalmazásra ösztönözve őket, de a saját 
célú felhasználás, az élelmiszer saját biztosítása is eredményezhető hosszú távon.

Bagázs Közhasznú Egyesület 

A Bagázs a közös társadalmi szerepvállalásban látja a megoldásokat, ebben nagy szerepe van az önkéntes 
munkának, a közös programok, szabadidős tevékenységek, stb. szervezésének, de a tanulásban hátrányos 
helyzetben lévő gyerekek korrepetálása is feladatuk. Mivel a társadalmi problémák hasonlók minden egyes 
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szegregátumban, a Bagázs munkája jó példa lehet arra vonatkozóan, hogy a közösség élménye, az aktívan, 
eredményesen eltöltött idő hogyan formálja a gyerekek és felnőttek mentalitását. Önmagában véve kevés 
azonban, ha a helyiek továbbra sem tudnak munkát találni és nem alakul ki egy általános szemlélet a mun-
ka pozitív lehetőségeire vonatkozóan.

Oroszlány - „Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás 
fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése”

Komplex projektek a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program részeként is megvalósultak, illetve jelenleg 
megvalósulás alatt állnak. Mivel alapvetően általános problémákra reagálnak, hasonló megoldási lehetősé-
geket kínálnak a szegregátumi célterületek lakói számára. Oroszlány népességének közel 2,5 %-a roma. A 
projekt ugyanazon konstrukció keretében valósult meg, mint a jelenleg zajló pápai, azzal a különbséggel, 
hogy ez az első körös kiválasztás során nyerte el a támogatást, amelyet 2015. február 20-án zártak le.

„Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén”

5. ábra: A projekt keretében kialakított közösségi ház (bal-
ra) és mellette egy önkormányzati bérlakás.
Forrás: a szerző felvétele, 2015. április 5.

Pápa Város Önkormányzata 2013. decem-
ber 13-án részesült támogatói döntésben 
a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-prog-
ram (komplex humán szolgáltatás hozzá-
férés biztosítása) konstrukció keretében. 
Főbb tevékenységek: folyamatos szociális 
munkás jelenlét biztosításával a kölcsönös 
bizalomépítés, napi kapcsolatteremtés, a 
problémák egyénre/családra szabott fel-
térképezése, a helyi humán szolgáltatások 
elérhetőségének fejlesztése, koordináció-
juk javítása, szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés javítása a Csillagház-Cserhaj szol-
gáltatóház (Cserhaj szó: roma kifejezés, 
jelentése: csillag) kialakítása, szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatások és közösség-
fejlesztés, oktatási, nevelési szolgáltatá-
sok biztosítása, egészségügyi szolgálta-
tások elérésének javítása, foglalkoztatás 
elősegítése.

Összefoglalás

A pápai szegregátum megjelenésének oka, hogy az egyébként is a város vérkeringéséből némileg izolált 
észak-keleti területre a már ott élő hátrányos helyzetű lakók mellé további önkormányzati bérlakást épí-
tettek, amelyekbe ugyancsak alapvetően hátrányos helyzetben lévő, főleg roma családok költöztek. Mind-
ezek eredményeként az addigi perifériális helyzet tovább erősödött, annak elsősorban negatív hatásaival. 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján definiált, statisztikailag a szegregátum „kritikus tömegét” 
meghaladó mutatókkal jellemezhető terület. A Rigó lakótelepen olyan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma származású lakók élnek, akik alacsony iskolázottsággal rendelkeznek, magas arányban munkanélkü-
liek, többségében alacsony komfortfokozatú lakásokban laknak, amelyekben sok esetben nincs kiépített 
szennyvízelvezető rendszer.
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A pápai szegregátum általános problémái részben megoldódni látszódnak a TÁMOP projekt egyes intézke-
désének köszönhetően, azonban nem mondhatjuk, hogy az alapvető probléma teljesen megoldódik. Előre-
mutatónak találjuk a képzéseket a munkaerőpiaci bevonás tekintetében. Fontos a gyermekek támogatása 
mind oktatási, mind egészségügyi szempontból. Hasonlóan a Bagázs munkájához, további magánszemélyek 
bevonása, önkéntes szolgálat szükséges ahhoz is, hogy ne csak ideiglenes eredmények alakuljanak ki, ha-
nem hosszú távú integráció is megvalósulhasson. Emellett az itt élők minél aktívabb részvétele, integráci-
óra való törekvése szükséges, fontos továbbá az is, hogy a munkaadók egyenlő módon kezeljék a hátrányos 
helyzetűeket is. 
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