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Az integráció és integrációs mechanizmus fogalmak értelmezése

Az integráció területe Az integrációs mechanizmus Az integráció tartalma

Normák és értékek Értékek és normák kollektív rendszere, a

normakövetés mechanizmusának három szintje:

normarendszerek,

a normákat követő konkrét cselekvések és a

normatív mechanizmusok,

az egyének értékei, a cselevéseik értelmezésében

szerepet játszó normák rendszere, a tudás.

Metaértékek (jogi, erkölcsi és kulturális kereteket)

intézmények által közvetített értékek (kollektív identitások,

attitűdök és gyakorlatok)

a normaválasztás, elfogadás és követhetőség eldöntésének

a folyamatai.

A társadalom politikai

integrációja

A politikai integrációs mechanizmusok,

a tudás.

Az állampolgárok politikai közösséghez tartozása, ideológiai

integráció, a politikai integráció intézményei, nemzet és

nemzetállam, társadalom, mint integrációs keretek; a közjó

intézményei, a média, hét dimenzió: közösségtípus,

cselekvési dimenzió, ideológiai dimenzió, objektivitás és

percepció, mentális, földrajzi, időbeli összetartozás; a

politikai vezérek integrációs tevékenysége; választások és

integráció.

Intézmények és integráció A jóléti államok és szociális elosztórendszerek, a

foglalkoztatási rezsimek.

A munkaerő-piaci részvétel esélyeit befolyásoló

intézmények, a redisztribúciós intézmények működése, a

jóléti, oktatási, egészségügyi intézmények.

Rétegződés és integráció A hagyományos, foglalkozásalapú rétegződés és

az integrációs csoportok;

a dezintegráció folyamatai: iskolai, jövedelmi

egyenlőtlenségek, a depriváltság.

Az integrációs modell létrehozása és összehasonlítása a

stratifikációs modellekkel.



Redisztribúció és

integráció

Állam, redisztribúció, hálózatok

politikai integráció.

Jóléti, projektalapú és rekombináns

redisztribúció, kapcsolathálózati szerkezetek

és integrációs mechanizmusok.

Kapcsolatok A kapcsolathálózati erőforrás. Bizalom, normakövetés, közéleti,

társadalmi részvétel, az egyén

integráltságának szubjektív megítélése,

mikromiliő, kapcsolathálózati

beágyazottság, ego-hálózatok, státuszelérés,

társas támogatás, társadalmi törésvonalak.

Térbeliség, lokalitás,

területi integráció

Társadalmi tőke, a tudás, politikai

integráció.

A falusi és városi közösségek integrációja; a

terület - és fejlesztéspolitika integrációs

hatásai, a tér reprezentációja és az

integráció.



Az integrációs 
modell 
dimenziói 

Nexusdiverzitás

Bizalmas kapcsolatok

Szubjektív kirekesztettség

Civil részvétel

Munkaintenzitás

Intézményi bizalom

Politikai részvétel

Normaszegés elfogadása



1. kapcsolatgazdag politikailag aktívak, 
2. lokálisan integráltak; 
3. munkaerőpiacon integráltak; 
4. rendszerintegráltak, 
5. gyengén integráltak; 
6. normakövető dezintegráltak;
7. dezintegrált kirekesztettek. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nexusdiverzitás +++ ++ 0 - 0 - -

Bizalmas kapcsolatok ++ + 0 0 0 - -

Szubjektív kirekesztettség - 0 - - 0 + +++

Civil részvétel - +++ - - - - 0

Munkaintenzitás + 0 ++ -- 0 -- -

Intézményi bizalom 0 0 0 ++ 0 -- -

Politikai részvétel ++ ++ - 0 - -- 0

Normaszegés elfogadása - 0 - - +++ - ++



Az integrációs csoportok legfontosabb 
szociodemográfiai jellemzői

Csoport N %
Diplomás 

(%)

Budapesti 

(%)

Roma 

(%)

Gazdaságilag aktív 

(%)

Életkor 

(átlag)

Diplomás apa 

(%)

Kapcsolatgazdag politikailag 

aktívak
314 15,5 38,7 19,5 1,0 81,2 44,8 16,9

Lokálisan integráltak 186 9,2 30,3 11,8 2,8 51,4 47,4 21,2

Munkaerőpiacon integráltak 470 23,2 16,1 21,9 3,2 93,4 41,9 8,1

Rendszerintegráltak 351 17,4 11,8 28,7 3,0 2,2 56,0 12,3

Gyengén integráltak 326 16,1 13,4 13,2 6,1 63,0 44,1 7,7

Normakövető dezintegráltak 261 12,9 5,9 15,5 6,0 6,0 55,6 6,6

Dezintegrált kirekesztettek 114 5,6 1,8 16,1 19,8 29,1 50,6 5,5

Összesen 2022 100 17,6 19,2 4,6 52,0 47,9 11,0



A magyar 
társadalom 
politikai 
integrációja

Kettősség: virtualizálódás és érdekek 

A szegénység haszna ( Magyar Tudomány, júniusi 
szám)

A politikai vezérek szerepe 

Individualizáció és közösség

Identitás és kultúra

A visszakövetelt történelem 



A redisztribúció, hatalom, autonómia és 
civilek

Szociális 
redisztribúció

A projekt alapú 
redisztribúció

A projekt 
osztály 

elmélete 

A rekombináns 
redisztribúció 



Köszönöm a 
figyelmet !


