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Szegregációban élő hátrányos helyzetű

csoportok

Kemény István–Janky Béla–Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 
1971–2003; 2003-as reprezentatív szociológiai felmérés szerint:

A romák jelentős része az ország szociális, gazdasági, infrastrukturális és 
foglalkoztatási hátrányokkal sújtott leszakadó kistérségeiben él. Több 
tízezerre tehető azon családok száma, amelyek szegregált, elslumosodott 
telepeken, komfort nélküli lakáskörülmények között élnek.

A Romák a városok legalacsonyabb státusú csoportjai, városrészekben, 
helyenként gettókban tömörülnek.

Jelenleg a cigányok mintegy fele lakik városokban, több mint 10 százalékuk a 
fővárosban és kb. 40 százalékban élnek – ezer, vagy annál kisebb
lélekszámú – községekben.

A szegénység előfordulása a romák körében 5-10-szeres a nem roma 
lakossághoz képest;

A romák körében az elmúlt tíz évben jelentős mértékben nőtt a szegénység.



Szegénység- elvékonyodott társadalmi 

hálók

Világbanki kutatássorozat (2002-2003):

• A volt szocialista országokban egyre nagyobb problémát jelentő, kilátástalan 

szegénységet a kapcsolati hálók elvékonyodása, szakadozása jól magyarázza;

Messing, Vera (2006) “Lyukakból szőtt háló: háztartások közötti támogató kapcsolatok 

roma és nem roma szegények körében.” Szociológiai Szemle 2006/2: 37–54:

• A már az állampárti időkben eróziónak indult családi-rokoni viszonyokon alapuló 

hálók a társadalmi-gazdasági átalakulás időszakában, a piaci viszonyok betörésével 

gyors bomlásnak indultak. Korábbi fontos társadalmi funkciójukat, mely a 

megélhetés, a túlélés alapját jelentette, már nem töltik be;

• A roma szegények lényegesen kapcsolatszegényebbek mint a nem roma szegények;

• A kapcsolatok léte függ a regionális elhelyezkedéstől, illetve az adott településen 

élő romák hátterétől;

• A „kiemelkedettek” elhagyják a közösséget, és nem vesznek részt tovább a 

szolidaritáson alapuló kapcsolati rendszerben.



Stratégia

A társadalmi hálózat megértésen és azon 

keresztüli befolyásolás révén segíteni a 

hátrányos helyzetű csoportok felemelkedését;

Kutatási program létrehozása, melynek célja:

hátrányos térségekben élő csoportok belső 

strukturájának feltérképezése.



Kutatási program

Célcsoport:

• az ország területén elhelyezkedő településen,

• mélyszegénységben,

• egy adott mikrokörnyezetben (helyenként szegregátumban) élő,

• általában alacsony iskolai végzettségű,

• arányaiban 50% fölötti roma népességet tartalmazó közösségek.

Konkrét cél:

Az egyes fejlesztési programok keretében a folyamatos nyomon követés 
érdekében diagnosztikus módszertannal objektív indikátorrendszer 
kidolgozása;

A szociometria eszközeinek felhasználásával a belső strukturak megismerése, 
bizonyos hatások (belső változások, külső beavatkozások alapján történő
módosulások) időbeli alakulásának vizsgálata.



Elméleti háttér

Az egyén minden társas reakciójával elfogad egy
magatartási sémát, viselkedésébe integrálja a 
környezete értékrendszerét, ugyanakkor
viselkedésével hozzájárul a közösségi értékrend
módosulásához.

Tehát az egyén egyszerre befolyásolt a környezete
által és befolyásolja környezetét.

Ha ebbe a viszonyrendszerbe tudatos külső
hatásokat sikerül az egyén és a közösség szintjén
integrálni, akkor egyszerre indulhat meg az egyén
és mikrotársadalmának változása.



Hipotézisek, módszerek

• I. hipotézis: a társadalmi találkozások dinamikájában az egyén alkalmazkodik a 
csoport elvárásaihoz, mellyel befolyásolja annak elvárásait. Ebből következően egy 
folyamatosan változó viszonyrendszerről beszélünk, melyben a dinamizmus 
megfelelő külső hatásokkal befolyásolhatóvá válik.

• II. hipotézis: az egyén és mikrokörnyezetének viszonyrendszerét folyamatosan 
vizsgálva a külső befolyások eredményessége nyomonkövethető.

• III. hipotézis: elérhető az az optimális szint az egyén és mikrokörnyezetének 
viszonyrendszerében, amikor külső beavatkozás nélkül is a változások dinamizmusa 
önmagától is kedvező irányba hat. 

Kutatás megtervezése:

• Moreno, Mérei Ferenc szociometriai eszközrendszere alapján;

• Hálózatkutatás legújabb eszközeinek, eredményeinek felhasználásával, 
integrálásával.



Hálózatkutatás

Kapcsolatok erősségének vizsgálata

Stabilitásvizsgálat

Csomópontok keresése

Információk terjedésének figyelése

Hálózatok fenntarthatóságának aspektusai

Stb.



Együttműködés a fejlesztéspolitika és a 

tudományos élet között

Cél: A hálózatkutatás és a szociológia vezető tudósainak
bevonása a kutatási tervek kidolgozásába.

A „hálózatosodás” a közbeszéd témája, azonban még 
korántsem történt meg az a fajta tényleges 
szemléletmódváltás, amelyik megalapozhatná a tudatossá 
tett, élhető hálózati társadalmat. Egyszerűbben: mindenki 
hálózatokról beszél, de senki sem tudja igazán mit is jelent 
ez. Ennek részben oka lehet az is, hogy a történelmi 
sztereotípiáink megakadályozzák az érdemi 
paradigmaváltást, illetve oka másrészről az is, hogy az 
eddigi társadalmi hálózat vizsgálatok gyakran csak időbeli 
metszeteket és nem teljes folyamatokat írnak le.
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