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„Vizsgálódásként éljük az életünket” (Judy 
Marshall, 1999) 

 

I. Bevezetés 
 
Minden kutató számára létezik egy kutatási krédó, amely alapján munkáját végzi. Számomra 
ezt a kezdetektıl fogva igen biztos keretet a részvételi akciókutatás (Participatory Action 
Research-angol rövidítése: PAR, a dolgozatban RAK-ként rövidítem) jelentette. Doktori 
disszertációm célja a részvételi akciókutatásban rejlı vidékfejlesztési lehetıségek és korlátok 
feltárása és elemzése az ökológiai közgazdaságtan szemüvegén keresztül. Az a 
meggyızıdésem, hogy a vidék fejlıdése a helyi lakosság aktív részvételével kell hogy 
megtörténjen, hiszen az életfeltételeikrıl születı egyéni és közösségi döntések által 
valósulnak meg a különféle fejlesztési folyamatok. Mindez azonban magával vonja azt is, 
hogy az egyes programok megvalósítása nagymértékben függ a helyiek hozzáállásától: 
képesek-e és hajlandóak-e felelısséget vállalni saját életükért. Részvételi akciókutatóként 
ennek a felelısségvállalásnak a kialakulásához és kibontakoztatásához van lehetıség 
hozzájárulni (Gelei, 2002). A Mezıcsáti Kistérségben 2003-2009 között végzett empirikus 
kutatásom túllép tehát a tudományos kutatás hagyományos keretein, hiszen kutatóként 
tudatosan, bevallottan beleavatkoztam egy hazai kistérség életébe. Nem független, 
megfigyelıi szerepkörben voltam jelen a folyamat során, nem tartottam a hagyományos 
távolságot a „kutatottakkal”. A részvételi akciókutatás ugyanis olyan tudományos kutatás, 
amely a megértés és változás, az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolatot hangsúlyozza, és 
amely a kutatók és a kutatásban résztvevık közötti szoros együttmőködésre alapozva hoz létre 
tudást (Nielsen–Svensson, 2006). A részvételi akciókutatás a társadalmi rendszerek változási 
folyamataira, hatékonyabb mőködésére kidolgozott, ciklikusan ismétlıdı, kutatásra és 
akciókra egyaránt építı kutatási megközelítés, amely az elmélet és a gyakorlat közötti 
szakadék áthidalására törekszik (Greenwood–Levin, 1998). A részvételi akciókutatás célja 
pozitív társadalmi változások elıidézése. Egy akciókutató a kutatás alanyainak partnerséget 
ajánl fel, sıt a kutatás kialakítása és annak folyamata is tárgyát képezi a kutatásnak. Az 
akciókutató számára mindez azt is jelenti, hogy a konvencionális kutatások során kizárólag a 
kutató által elvégzett kutatási feladatokat, valamint a fejlesztési kezdeményezések 
megtervezését és végrehajtását részben a helyiek valósítják meg; a stafétabot a helyiek kezébe 
kerül (Chambers, 1994). A kutató így új helyzetben találja magát: ötleteivel, kérdéseivel, 
kritikáival a megszokottól eltérıen sokkal inkább a háttérben marad. A kutató facilitátori 
szerepkört tölt be; folyamatosan figyel és önmaga is tanulóvá válik azáltal, hogy lényegében a 
saját kutatási folyamatát és annak eredményeit is kutatja (Nielsen–Svensson, 2006).  

Doktori disszertációm következı alfejezeteiben bemutatom a konkrét terepmunkáig és 
a témához vezetı személyes utat, a kutatási kérdéseimet, valamint a feldolgozott 
szakirodalmat. A fejezet végén a dolgozat felépítését ismertetem. 
 

I.1. A részvételi akciókutatás mint kutatói és szem élyes fejl ıdési út 
 
A kutató kutatási megközelítése és a tudományhoz való viszonya hosszú évek alatt alakul ki 
és folyamatosan változik. Az akciókutató számára különösen fontos az, hogy ezekre a 
személyes fejlıdési és változási folyamatokra reflektáljon: megértse azt, hogy mit és miért 
csinál. Éppen ezért szeretném részletesen bemutatni, hogyan jutottam el dolgozatom elméleti, 
módszertani és empirikus alapjaihoz.  
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A rögös, kanyargós út során meghatározó szerepet játszott az, hogy a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (a mai Budapesti Corvinus Egyetem) 
tanulmányaimat megszakítva fél évet töltöttem Indiában egy nemzetközi diákcsere program 
keretében1. Itt ismerkedtem meg elıször a fenntartható fejlıdés különféle kisléptékő, alulról 
jövı gyakorlati kezdeményezéseivel, az úgynevezett szelíd technológiákkal, valamint 
szembesültem a civil kezdeményezésekben és a helyi, nem szakértıi tudásban rejlı erıvel. 
Meghatározó, ámde kellemetlen élményként ért az, amikor az egyik szelíd technológiával 
foglalkozó civil szervezet munkatársa személyes látogatásom legelején jelezte, hogy nem 
szívesen ad ki információkat Európából érkezı “fehér embereknek”, mivel addigi 
tapasztalatai szerint kiaknázzák a tudását, majd azok után semmiféle visszacsatolást nem kap 
annak felhasználásáról. Ez megerısítette bennem azt, hogy a fenntartható fejlıdés egyik 
kulcsfontosságú eleme éppen annak társadalmi dimenziója, az úgynevezett fejlett és fejlıdı 
országok közötti hatalmi- és erıviszonyok kiegyensúlyozásában, valamint a helyi, nem 
szakértıi tudás megismerésében, láthatóvá tételében és megerısítésében, illetve a kölcsönös, 
egyenrangú felek közötti tanulásban rejlik. Indiából hazatérve itthon is elkezdtem keresni a 
kapcsolódási pontokat hasonló szellemiségő mőhelyekkel. Ekkor kapcsolódtam be a 
Társadalomelméleti Szakkollégiumban2 futó Ökológiai közgazdaságtan mőhely munkájába, 
és az elsı magyar nyelvő ökológiai közgazdaságtan szöveggyőjtemény szerkesztésének 
folyamatába. Szimpatikus volt számomra az ökológiai közgazdaságtan megközelítése, mely 
szerint a gazdaság a földi ökoszisztémák összességének, a bioszférának csupán egy 
alrendszerét képezi (Kocsis, 1999). Az ökológiai közgazdaságtan képviselıi szerint a 
társadalomnak és a természetnek úgy kell együtt fejlıdnie, hogy a fejlıdési folyamatban az 
ökológiai lehetıségek és korlátok egyaránt tükrözıdjenek (Norgaard, 1985). Az irányzat 
egyik fı jellegzetességét holisztikus szemlélete és transzdiszciplinaritása adja: a 
közgazdaságtanon kívül nem csupán a fizika, az ökológia, az etika és a 
társadalomtudományok felismeréseit kívánja integrálni, hanem a laikus, helyi tudást is 
(Røpke, 2005; Söderbaum, 2000; Norgaard, 1989; Proops, 1989). A késıbbiekben ez a 
szemlélet gondolkodásom meghatározó elemévé vált.  

Nagy szerencsémre elsı terepi kutatásaimat a SZIE Környezet-és Tájgazdálkodási 
Intézetének hallgatóival, valamint kurzusvezetıjükkel, Dr. Pataki Györggyel és Matolay 
Rékával együtt az İrség-Vendvidék térségében, illetve a Borsodi-Mezıségben végezhettem 
az Érzékeny Természeti Területek természeti tıkéjének közgazdasági értékelése témájában3.  
Vidéki gyökerekkel rendelkezı, de a fıvárosban felnıtt emberként sokszor lesújtva 
hallgattam a vidéken élık jogos panaszáradatait. Kutatóként, a hagyományos kutatói 
szemléleten túllépve egyre inkább foglalkoztatni kezdett az a kérdés, hogyan lehetne a 
vidéken élık tudását, képességeit, álmait és természeti erıforrásait olyan irányba mozgósítani, 
amely életminıségük javulásához, az ember és a természet közötti szorosabb kapocs 
kialakulásához vezethet. Mindezt pedig oly módon képzeltem el ideálisan megvalósulni, hogy 
az ott élık maguk veszik kézbe sorsuk irányítását és vállalnak felelısséget saját magukért és 
döntéseikért.  

Idıközben egy területfejlesztési minisztériumi háttérintézményben4 kezdtem el Európai 
Uniós programok megvalósításával foglalkozni. Csalódással töltött el a központból irányított 
tervezés gyakorlata, leginkább pedig az, hogy úgy éreztem, a legjobb szándék ellenére sem 
tudnak igazán jól hasznosulni az európai uniós források. Az itt szerzett tapasztalatok arra 
sarkalltak, hogy a központi tervezés és kezdeményezések megvalósítása helyett a helyi szintő 
                                                 
1 Planet Club a Fenntartható Fejlıdésért-a Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete (AIESEC) szervezésében 
megvalósult projekt, (1999) 
2 A Társadalomelméleti Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem egyik szakkollégiuma 
(http://www.tek.bke.hu) 
3 Az Érzékeny Természeti Területek természeti tıkéjének közgazdasági értékelése címő kutatás, Projektvezetı: 
dr. Pataki György (SZIE KTI), KöM TvH, Kac finanszírozásában (2002).    
4 VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság 
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fejlesztések területén próbáljam ki magam. Magyarország különbözı vidéki területein végzett, 
a genetikai diverzitás megırzése5, valamint az agrár-környezetgazdálkodási programok 
hatását vizsgáló, a Környezeti Társadalomkutató  (ESSRG)6 tagjaival együtt végzett 
kutatásaim7 is arra világítottak rá, hogy a vidékfejlesztésnek közösségfejlesztési alapokon, az 
egyéni és közösségi tudásokra építve van igazán értelme és lehet eredménye, ugyanakkor a 
közösségfejlesztés korlátait és határait pontosan a módszertanát a vidékfejlesztésbe és annak 
tervezési folyamatába beemelı kezdeményezés terjesztheti ki.  

Mindezek alapján az ökológiai közgazdaságtan elméleti alapjaira kezdtem felépíteni a 
doktori kutatásomat, hiszen ez az a kutatási terület, amely – legalábbis az elméleti alapvetések 
szerint – a fenntarthatósági problematikát helyezi vizsgálódásainak középpontjába. Azért csak 
az elméleti felvetések szerint, mert ezek az alappillérek csak részben váltak meghatározóvá az 
empirikus kutatásokban. Az ökológiai közgazdaságtan módszertani szerszámosládáját részben 
még mindig a neoklasszikus közgazdaságtanban gyökerezı módszerek uralják (Gowdy– 
Ericsson, 2005). Az ESSRG tagjaival együtt keresni kezdtük mindazokat a kutatási és 
módszertani megközelítéseket, amelyek az ökológiai közgazdaságtan elméletét a gyakorlatba 
segíthettek átültetni. A részvételi akciókutatásokon keresztül egyúttal vissza tudtam térni a 
fejlıdı-fejlett országok problematikájához, hiszen a részvételi akciókutatás Latin-Amerikából 
származik, amely földrész fejlesztési gyakorlatában szintén markáns szakadék alakult ki és 
létezik a mai napig a helyi és a szakértıi tudás között.  

A részvételi tervezés késıbbiekben alkalmazott technikáinak irányába részben a 
véletlen vitt. Egy igen kiterjedt gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezı amerikai 
közösségfejlesztı hölgy, Delia Clark magyar civil szervezeteknek tartott képzésén8 
ismerkedtem meg az úgynevezett Víziótól Akcióig fórum tervezési technikával, amelyeket a 
képzést követıen a Borsodi Mezıségben akkor már fél éve zajló kutatás során néhány 
hónapon belül ki is próbáltam. Az elsı, izgalmas gyakorlati tapasztalatok után már szinte 
egyenesen folytatódott az út a részvételi akciókutatás újabb ciklusai felé.  

Az akciókutatói szemléletem alakulásában meghatározó szerepet töltöttek be a Magyar 
Közösségfejlesztık Egyesülete munkatársaival, köztük is Kovács Edittel és Molnár Arankával 
folytatott igen értékes és tanulságos beszélgetések és tapasztalatcserék. Fıleg az ı hatásukra 
végeztem el egy 120 órás közösségfejlesztı tanfolyamot a Civil Kollégium Alapítvány 
szervezésében9. A képzés azt az ígéretet hordozta, és végül teljesítette be számomra, hogy az 
akciókutatásban is oly sokat hangoztatott „felhatalmazáshoz” (empowerment) szükséges 
gyakorlati készségeket és a fejlesztı szemléletet legalább alapszinten elsajátíthassam. 

Kutatásommal fel kívántam tárni és tovább szerettem volna fejleszteni a részvételi 
akciókutatásban, mint kutatási megközelítésben rejlı potenciált az ökológiai közgazdaságtan, 
a „fenntarthatóság tudományának” („science of sustainability”) nézıpontjára alapozva. A 
disszertációm elméleti alapjait tehát ez a két terület, vagyis a részvételi akciókutatás, valamint 
az ökológiai közgazdaságtan adja. Mindehhez azonban számos egyéb kutatási diszciplína, 

                                                 
5 Nemzeti Civil Alapprogram/Zöld Forrás (KVVM) finanszírozásában: Tájfajta babfesztivál szervezése az İrség 
és Vendvidék térségében címő projekt, 2005-2006 
6 Az ESSRG 2004-ben alakult meg a SZIE KTI Környezetgazdaságtan Tanszék tanszéki csoportjaként és 
jelenleg kilenc tagja van: Balázs Bálint, Bela Györgyi, Bodorkós Barbara, Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, 
Dr. Kohlheb Norbert, Dr. Kovács Eszter, Cordula Mertens és Dr. Pataki György.  Az ESSRG kutatásaiban a 
társadalomtudományok egységére épít (elméletileg és módszertanilag egyaránt: környezeti 
társadalomtudomány), s párbeszédet nyit – a transz-diszciplinaritás jegyében – a természettudományok 
(elsısorban az ökológia), valamint a társadalom irányába. 
7 Érzékeny Természeti Területek program kialakításának társadalmi feltételei 3 új ÉTT területen, 2004-2005 
(Kis-Sárrét, Taktaköz, Bükkalja), a Magyar Természetvédelmi Hivatal megbízásából 
8 Részvételi tervezés tréning, az Ökotárs Alapítvány szervezésében,  Szentendre, 2003. november   
9 A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervezı közösségek, valamint a 
közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segítı országos képzési szervezet és népfıiskola, illetve a 
közösségfejlesztés szakképzésének akkreditált intézménye (http://civilkollegium.wordpress.com) 
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módszertan, elméleti megközelítést is segítségül hívtam. Többek között a fenntartható 
vidékfejlesztést, hiszen az akciókutatáson keresztül egy vidékfejlesztési problémát 
vizsgáltam; a részvételi fejlesztést, hiszen egy részvételi alapú, kistérségi fejlesztési folyamat 
megvalósulását facilitáltam, valamint a területi tervezés irodalmára is támaszkodtam, hiszen a 
kistérségi szint beemelése szükségessé tette a területi szempontok alapos átgondolását. 

A részvételi akciókutatásom három teljes ciklusból áll össze: az elsı ciklus (2003–2005) 
a természet-ember viszonyának vizsgálatát helyezte középpontba a Borsodi ártér öt 
településén (Ároktı, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk), amely alapján a 
második ciklus ki tudott bontakozni. Az elsı ciklus értékelı fázisának fontos megállapítása az 
lett, hogy a helyi lakosság és a természeti környezet közötti kapcsok a korábbiakhoz képest 
meglazultak (Bodorkós et.al., 2008), amelyeket az akciókutatás második ciklusán keresztül 
kíséreltem meg szorosabbra főzni. A második ciklus (2006–2009) (Bodorkós–Pataki, 2009a; 
Bodorkós–Pataki, 2009b) alapját az képezte, hogy a 2007–2013-as Európai Uniós 
költségvetési idıszakra a Magyarország számára rendelkezésre bocsátott források 
lehívásához, így többek között a vidékfejlesztési és területfejlesztési források eléréséhez a 
Mezıcsáti Kistérségben10 is kistérségi szintő vidékfejlesztési terv elkészítése vált 
szükségessé. 2006 januárjától 2009 decemberéig segítettem a kistérségi vidékfejlesztési 
tervezési folyamatot a társadalmi részvétel szélesítését szolgáló, a közösségfejlesztés 
eszköztárát is felhasználó módszertanommal. A kutatás harmadik ciklusa (2008–2009) a roma 
lakosság életminıségének javítását tőzte ki célul, az elsı két ciklus eredményeire és 
tapasztalataira alapozva (Bodorkós, 2009). 

A kutatási folyamat elsı két ciklusát az 1. ábra, míg a harmadik ciklusát a 2. ábra 
foglalja össze. 

Disszertációmban az elsı ciklussal csak annyiban foglalkozom, amennyiben az a 
második ciklus formálódásának megértéséhez és elemzéséhez szükséges; a disszertációm a 
második ciklus bemutatására és elemzésére épít. A harmadik ciklus tapasztalataira csak 
nagyon röviden utalok, hiszen az egy külön doktori disszertáció témája lehetne. Ugyanakkor 
mivel a második ciklus mindehhez igen fontos tanulságokkal szolgált, ezért fontosnak tartom 
legalább az említés szintjén jelezni.  

Elemzésem tehát egy 2003-tól 2009-ig tartó, három ciklusú, a Mezıcsáti Kistérség 
fenntartható vidékfejlesztése köré épülı akciókutatásra épít, amelynek fı elemei a helyi 
lakosokkal készített mélyinterjúk, gazdálkodói kérdıíves felmérés, helyi lakosokkal tett 
terepbejárások, dokumentumelemzés, jogszabályi elemzések, települési és kistérségi fórumok, 
mőhelybeszélgetések, valamint maguk a megvalósult fenntarthatósági projektek. A részvételi 
akciókutatásról szóló doktori disszertációnak alapvetıen két kritériumot kell teljesítenie: az 
abban követett módszertannak maximálisan meg kell felelnie a konkrét kutatási helyzetnek, 
másrészt pedig új, kézzelfogható, tudományos tudást kell létrehoznia. Ez utóbbit azért is 
szeretném külön hangsúlyozni, mert az akciókutatókat gyakran éri az a vád, hogy kutatásuk 
nem tudományos, hiszen nem „objektív” módon közelít a kutatás tárgya felé, ráadásul még be 
is avatkozik a kutatás alanyainak életébe. Dolgozatomban ezekre a felvetésekre is szeretnék 
alapos választ adni. Az akciókutatás, mint minden kutatás, normatív alapokon nyugszik, 
ugyanakkor ezt a kutatás minden fázisában valóban láthatóvá is teszi. Erre a fajta 
átláthatóságra az egész kutatási folyamatban nagyon tudatosan törekedtem. Másrészt a RAK 
egyértelmően politikai abban az értelemben, hogy az elnyomott embercsoportok 
képességeinek kibontakoztatását, az alapján tudás létrehozását és a saját érdekeiket szolgáló 
gyakorlatok kialakítását tőzi ki célként. 

                                                 
10 A korábban vizsgált öt település közül Négyes kivételével mindegyiket magába foglalja. További öt település 
pedig csatlakozott a kistérséghez: Mezıcsát, Gelej, Igrici, Tiszakeszi, Tiszatarján. 
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1. ciklus 

 

2. ciklus 

1. Kvalitatív kutatás 
a táj értékeirıl, 
vizes területek 
értékelésérıl (2003-
2004) 

2. Értékelés: helyi percepciók 
megértése (2004 tavasz) 

3. Akciók tervezése: 
munkacsoportok kialakítása 
(2004 tavasz) 

4. Akciók: 
1. Kistérségi fórum Mezıcsáton 

(2004. május  
2. Természetvédelmi Nap 

Tiszadorogmán (2004. június) 

5. Reflexiók (2004-2005) 

1. Kutatási probléma megfogalmazása a 
helyiekkel közösen: kistérségi szintő 
vidékfejlesztési terv készítése szükséges 
(2006. tél) 

2. Helyzetértékelés 
(2006.tavasz-
2006.ısz):  

• mélyinterjúk 

• kérdıíves felmérés 

• közösségi munkás 
képzés 

•települési fórumok 

•kistérségi fórum 

3. Akciók tervezése: 
közösségi fórumok települési 
és kistérségi szinten 
(2006.ısz/tél) 

4. Akciók: 
1. .Helyi termék fesztivál 

(2007. szeptember) 
2. Természetvédelmi 

tanösvény (2008) 
3. Kísérlet a Dél-Borsodi 

Gazdák Szövetkezet 
újraaktiválására (2007-
2008) 

4. Kulturális tájkép projektek 
(2008-2009) 

5. Reflexiók 
(2007.tavasz-) 
 

1. ábra A kutatási folyamat elsı két ciklusa 
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3. ciklus 

1. Probléma megfogalmazása a második ciklus alapján: 
cigány emberek marginalizálódtak (2008. tél) 

2. Projektötletek, problémák, 
jövıképek, hatalmi viszonyok 
felmérése (2008. tavasz-2008.nyár):  
 

� mélyinterjúk 
� csoportos beszélgetések 
� megfigyelések 
� terepi bejárások 

 
3. Akciók (2008. nyár-2009. ısz):  

� Igrici kertészeti szövetkezet 
elıkészítése és útjára indítása 

� Horváth István emléknapra kisfilm 
készítése 

� Közremőködés a Leghátrányosabb 
Helyzető Kistérségek program, 
elsısorban a romákat érintı 
projektek tervezésében  

 

2. ábra A kutatási folyamat harmadik ciklusa 
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A dolgozatomat a doktori iskolában megszokottól talán eltérıen mindvégig egyes szám 
elsı személyben írom. Ez a személyes hangvétel a részvételi akciókutatás egyik fontos eleme, 
hiszen lehetıvé teszi azt, hogy a kutató által megélt élményekbe és kutatási folyamatba 
ténylegesen beavassa az olvasót. Így az olvasó talán könnyebben megérti, hogyan jutottam el 
megállapításaimhoz. 

Itt kell leírnom azt is, hogy a kutatás az akciókutatástól megszokott, és a konvencionális 
kutatásokkal szembemenı módon csapatmunkára épül. A kutatás elsı ciklusában hat magyar 
egyetem – Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti 
Szakkollégium, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Eötvös József Fıiskola, Miskolci 
Egyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – kutatóival és diákjaival dolgoztam 
együtt. A második ciklusban az ESSRG kutatócsoport hat tagja – Balázs Bálint, Bela 
Györgyi, Kelemen Eszter, Kohlheb Norbert, Mérı Ágnes és Pataki György –, a SZIE KTI 
Környezetgazdaságtan szakirányos diákjai, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
„Fenntartható vidékfejlesztés” speciálkollégiumot hallgató diákjai vettek részt velem a 
kutatásban. Munkámat mélyinterjúk készítésével, fórumok moderálásával, kérdıíves 
felmérés, valamint interjú– és fórum összefoglalók elkészítésével, projekttervek 
kidolgozásával segítették. A kutatás során mindvégig tükröt tartottak nekem, kérdeztek; az 
elméleti koncepciókat és a gyakorlati lépéseket is közösen kristályosítottuk ki. 

 

I. 2. Kutatási kérdések 
 
A disszertációm célja egyrészt elméleti áttekintést nyújtani a részvételi akciókutatásról, 
elsısorban az ökológiai közgazdaságtan szemszögébıl nézve. A részvételi akciókutatást 
ugyanis olyan kutatási megközelítésnek tartom, amely lehetıvé teszi az ökológiai 
közgazdaságtan gyakorlatba történı átültetését. 

Másrészt pedig a disszertáció a részvételi akciókutatás fenntartható vidékfejlesztés 
területén történı alkalmazásának tapasztalatairól kíván elemzést nyújtani. A Mezıcsáti 
Kistérségben elindított, 2003 óta zajló részvételi vidékfejlesztési folyamaton keresztül 
mutatom be a részvételi akciókutatás alkalmazásának lehetıségeit a hazai vidékfejlesztésben, 
valamint a részvételi akciókutatás egy lehetséges hozzájárulását az ökológiai közgazdaságtan 
módszertani szerszámosládájához.  

A kutatási kérdéseket a rendszerelmélet megközelítése alapján strukturáltam, így a 
kutatási kérdéseim egy része a kutatás elméleti hátteréhez, egy része a konkrét helyi 
kontextushoz, egy része pedig a módszertanhoz kapcsolódik. A rendszerelmélet hívei a világ 
mőködésérıl komplex módon gondolkodnak. Az egyes rendszerek határait azoknak a 
nézıpontjai határozzák meg, akik annak részei. Checkland (1991) kutatási modellje az 
alábbiak szerint épül fel: a kutató egy gondolkodási rendszert (E) alkalmaz annak érdekében, 
hogy létrehozza azt a módszertani megközelítést (M), amelyen keresztül egy konkrét 
helyzetet tud vizsgálni (K). Az általa gondolkodási rendszernek nevezett kutatási keret 
magába foglalja annak ontológiai és episztemológiai feltételezéseit is, amelyek részletes 
ismertetésére a részvételi akciókutatásról szóló fejezetben térek ki. Erre szerinte azért van 
szükség, mert a kutatók nem teszik explicitté kutatási elıfeltevéseiket módszertani 
választásaik során (Checkland, 1991). Ugyanakkor ez a hármas rendszer egy folyamatosan 
egymást erısítı, egymásra ható ciklus folyamatnak is tekinthetı: a kontextus is befolyásolja  a 
módszertant és vissza is hat az elméleti keretre. Ez a rendszerelméleti megközelítés teljes 
mértékben összhangban van az ökológiai közgazdaságtannal, valamint a kvalitatív kutatási 
módszertanokkal, amelyekre a dolgozat késıbbi részeiben térek ki.  

Checkland megközelítését a 3. ábra jeleníti meg vizuálisan.  
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3. ábra Az elméleti keret, a módszertan és a kontextus kapcsolata (Checkland, 1991 alapján, 

Sriskandarajah, 200911) 
 
     Módszertan (M) 
 

 
 
Kutató elméleti kerete (E)                               Kontextus (K) 
 
 

Az akciókutatók nem fogalmaznak meg apriori hipotéziseket a maguk számára, hanem 
ehelyett elızetes kutatási kérdéssel indulnak, amelyet folyamatosan finomítanak az 
akciókutatás során annak alapelveivel összhangban. Ennek okairól részletesen a részvételi 
akciókutatásról szóló fejezetben írok. Mindezek alapján dolgozattól a természettudományi 
alapú doktori disszertációkban megszokott hipotézisek megfogalmazását nem lehet elvárni. 

Kutatásom során az alábbi kutatási kérdéseket válaszolom meg: 

I. 2.1. Elmélethez kapcsolódó kutatási kérdés  
 
Hogyan tud hozzájárulni a részvételi akciókutatás ahhoz, hogy az ökológiai közgazdaságtan 
legfıbb elméleti alapvetései – vagyis problémaorientáltság, a fenntarthatóság elısegítése, 
transzdiszciplinaritás, módszertani pluralizmus, érzékenység a hátrányos helyzetekre, 
reflektivitás a hatalmi viszonyokra, valamint közpolitika-orientáltság – átültethetıek legyenek 
a gyakorlatba? 

I. 2.2. Módszertanhoz kapcsolódó kutatási kérdés 
 

a) Melyek a részvételi akciókutatás gyakorlati alkalmazásának legfıbb sajátosságai és 
korlátai? 

b) A részvételi akciókutatás hogyan segítheti a kistérségi szintő vidékfejlesztési 
tervezést? 

I. 2.3. Kontextushoz kapcsolódó kutatási kérdés 
 

a) A részvételi akciókutatás során melyek a hazai kontextus sajátosságai? 
b) A részvételi akciókutatás során melyek a mezıcsáti kistérségi kontextus sajátosságai? 

 

I.3. A feldolgozott irodalom 
 
A dolgozatban a fent említett öt terület szakirodalmának felkutatása kapja a legfontosabb 
szerepet.  A szakfolyóiratok közül az Ecological Economics, a World Development, 
Development and Change, a Journal of Rural Studies, az Action Research Journal, a Third 
World Quarterly, az Agricultural Systems, A Falu, valamint a Falu-Város-Régió 
szakfolyóiratokat tanulmányoztam. Disszertációk és szakdolgozatok is hozzáférhetık voltak 
                                                 
11 A rajzot Sriskandarajah N. készítette munkám segítésére személyes konzultáció során, 2009. január 21-én 
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angol nyelven a részvételi akciókutatásról az interneten, valamint a Swedish Agricultural 
University könyvtárában. Az Internetes forráskeresés során elsısorban a részvételi 
akciókutatásról szóló nemzetközi esettanulmányokat tanulmányoztam. A gyakorlati 
tapasztalatokat leginkább ezeken keresztül, valamint a részvételi akciókutatók által szervezett 
nemzetközi konferenciákon és mőhelybeszélgetéseken bemutatott esettanulmányok alapján 
tudtam megismerni .  

A hazai szakirodalomban a részvételi akciókutatásról nem jelent meg még írás, így az 
áttekintett esetek a fenntartható vidékfejlesztés, a közösségfejlesztés, valamint a területi 
tervezés irodalmához kötıdnek leginkább. A másodlagos irodalom feldolgozás során a 
magyar nyelvő szakirodalomból az alábbi fenntartható vidékfejlesztési kezdeményezések 
tapasztalatait elemeztem:   

� Független Ökológiai Központ fenntarthatósági programja a Dörögdi-medencében 
(Vásárhelyi–Vári, 1999) 

� Sokoró Ökológiai Park Alapítvány fejlesztései a Sokorói Kistérségben (Kelemen, 
2006) 

� CÖTKÉNY-Borsodi Mezıség Térségfejlesztési Szövetség fejlesztései a Mezıcsáti 
Kistérségben12  

� A Magyar Közösségfejlesztık Egyesülete, valamint a Felsı-Kiskunsági Közösségi 
Munkások Egyesülete által kezdeményezett fejlesztési folyamat a Felsı-Kiskunságban 
(Mészáros, 2003) 

 
Ezeket a fenntartható vidékfejlesztésrıl szóló esettanulmányokat azért választottam ki, 

mert hasonló elveken és településközi együttmőködésen alapulnak, mint az a folyamat, 
amelyet kezdeményeztem a Mezıcsáti Kistérségben. A kísérletek izgalmasnak bizonyultak 
számomra a folyamat (vagyis az alkalmazott vidékfejlesztési megközelítés és módszerek) és a 
konkrét eredmények (vagyis a fenntarthatóság irányába mutató törekvéseik) oldaláról 
egyaránt.  

 

I. 4. A dolgozat felépítése 
 
Dolgozatom a következıképpen épül fel. A bevezetı fejezetet követıen részletesen 
bemutatom kutatásom elméleti alapjait. Részvételi akciókutatásomhoz segítségül hívtam 
mindazokat a kutatási és elméleti megközelítéseket, módszertanokat vagy éppen 
paradigmákat és az azokban használt fogalmakat, amelyek a részvételi akciókutatásban rejlı 
lehetıségek kibontakozását segítik elı, valamint a fent vázolt kutatási célok teljesítéséhez 
voltak szükségesek. Kutatásom elméleti háttere így az alábbi területekrıl áll össze: ökológiai 
közgazdaságtan, részvételi akciókutatás, tervezés és fejlesztés (részvételi alapokon) és 
fenntartható vidékfejlesztés. Az ökológiai közgazdaságtan kutatási területként és nem 
diszciplínaként definiálja magát. A részvételi fejlesztés és a fenntartható vidékfejlesztés pedig 
inkább különféle fejlesztési paradigmáknak tekinthetık, míg a részvételi akciókutatás a 
módszertanon túlmutató kutatási megközelítés. Olyan részletességgel tárgyalom mindezeket, 
amennyire meghatározóak voltak az empirikus munka felépítése szempontjából.  

A részvételi akciókutatás tudományosságának egyik záloga az elméleti és módszertani 
alapokra, valamint a konkrét akciókra történı folyamatos reflektálás. A többi elméleti 
megközelítéshez képest ezért sokkal részletesebben ismertetem a részvételi akciókutatást. 
Ennek oka egyrészt az, hogy az akciókutatás komplex kutatási megközelítés, amely már 
túlmutat a módszertanon. Másrészt magyar nyelven még igen kevés írás jelent meg a 

                                                 
12 http://www.cotkeny.hu 
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témában. Az akciókutatás a pedagógia, valamint a szervezetfejlesztés (például 
teljesítményértékelés, vezetés) területén való lehetséges alkalmazásáról és tapasztalatairól 
több hazai írást is találhatunk (Csobod–Varga, 2004; Havas, 2004; Csobod, 2002; Gelei, 
2002; Barlai–Csapó, 1997; Varga, 1986; Kovács, 1985). Ezek a pedagógiai képzés, annak 
módszertani és tartalmi fejlesztése, valamint a szervezetfejlesztık és vezetık számára ajánlják 
módszerként az akciókutatást. Kifejezetten a részvételi akciókutatásra eddigi ismereteim 
szerint csupán egy hazai példát találhatunk, amelynek kezdeményezıje egy amerikai 
antropológus volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajószentpéteri Fecskeszög cigánysor 
területén (Harper, 2008, lásd a hazai kontextus sajátosságairól szóló fejezetet). A fentiek miatt  
hasznosnak tartom a disszertáció keretében a részvételi akciókutatás módszertanában való 
elmélyülést.  

Az elméleti fejezetben elhelyezem a részvételi akciókutatást tudományfilozófiai 
alapállása szerint is. Ez abban is segít, hogy az ökológiai közgazdaságtanhoz való 
hozzájárulását a késıbbiekben könnyebben ki lehessen kristályosítani. Az elméleti felvezetést 
követi az empirikus munka, vagyis a részvételi alapú vidékfejlesztési folyamat bemutatása. A 
folyamat során alkalmazott módszereket és azok mőködésének fıbb tapasztalatait részletesen, 
egyenként tárgyalom. Ezt követıen dolgozom fel az eredményeket és fogalmazom meg a 
következtetéseket a részvételi akciókutatás keretén belül maradva, az ökológiai 
közgazdaságtan szemüvegét alkalmazva. Az elemzést mindvégig egy konkrét fenntarthatósági 
problematikára, a Mezıcsáti Kistérség fenntartható vidékfejlesztésére összpontosítom. 
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II. Elméleti áttekintés 
 
Az akciókutatás során a különféle elméletek informálják a terepi munkát, ugyanakkor az ott 
nyert gyakorlati tapasztalatok finomítják az alkalmazott elméleti megközelítéseket. Az 
alábbiakban az empirikus munkám alapjául szolgáló elméleti megközelítéseket mutatom be 
részletesen. Ezek: az ökológiai közgazdaságtan, a részvételi akciókutatás, a tervezés és 
fejlesztés, valamint a fenntartható vidékfejlesztés. Az ezeken belül megtalálható többféle 
perspektíva, módszertan és megközelítés alkalmazása adott eszközöket a kezembe arra, hogy 
akciókutatásom során mélyebben megértsem a helyi gazdasági, környezeti és társadalmi 
rendszerek közötti kapcsolatokat, interakciókat, visszajelzési mechanizmusokat, azok 
egymásra ható állandó változását és fejlıdését. Ezek segítettek abban is, hogy a konkrét 
cselekvéseket a helyiekkel együtt megtervezzük és megvalósítsuk (lásd III. fejezet), majd 
visszacsatolást tudjak adni a elmélet felé (lásd IV. fejezet). 

 

II.1. Ökológiai közgazdaságtan 
 
Mint a fenntarthatóság tudománya az ökológiai közgazdaságtan a laikusok számára fontos 
problémákkal és témákkal foglalkozik. Ez a kutatási terület mintegy harminc éves múltra 
tekint vissza. Hazánkban csupán 1999-ben jelent meg az elsı cikk a „Jövı 
közgazdaságtanáról” (Kocsis, 1999), 2003-ban az elsı magyar nyelvő könyv (Ohnsorge-
Szabó, 2003) és 2004-ben az elsı magyar nyelvő szöveggyőjtemény, a Természet és gazdaság 
címő kötet (Pataki–Takács-Sánta, 2004).  

Az ökológiai közgazdaságtan alapvetıen a neoklasszikus közgazdaságtannal 
(„f ıáram”–mainstream) szemben definiálja saját magát, így elsıként rövid összefoglalást 
adok a neoklasszikus paradigmáról. A neoklasszikus közgazdaságtan – bár ezt nyíltan nem 
fogalmazza meg – a természetre a gazdaság részeként tekint, és a rendelkezésre álló 
erıforrások abszolút szőkösségével sem foglalkozik, hanem kizárólag a relatív szőkösséggel. 
A neoklasszikusok figyelme a gazdaságot alkotó, a társadalmi kontextusától elszigetelt 
egyének, valamint a vállalatok viselkedésének és a rendelkezésükre álló erıforrások optimális 
felhasználásának, vagyis allokációjának tanulmányozása felé fordul (Varian, 1995). Egy 
jószág értéke a fıáramú közgazdászok számára a fogyasztóban keltett úgynevezett hasznosság 
függvénye. Az iskolát módszertani individualizmus jellemzi: a gazdasági tevékenység az 
egyének egyéni szintő gazdasági viselkedésének aggregálása alapján áll össze; visszacsatolás 
nélkül az egyénre. A társadalom egésze az egyéni szintő ügyletek, úgynevezett tranzakciók 
összessége (Kocsis, 1999). A neoklasszikusok a termelési tényezık egymástól való 
függetlenségét feltételezik. Minden egyes tényezı növelésekor az output csökkenı ütemben 
nı, miközben a többi termelési tényezı változatlan. Az egyénekrıl ez az iskola azzal a 
feltételezéssel él, hogy racionálisan gondolkodnak és a saját önérdekeiket követik, amelynek 
alapja a gazdasági tevékenységgel járó hasznok maximalizálása idıtıl és tértıl függetlenül. 
Az egyénekrıl a neoklasszikus modell tökéletes informáltságot feltételez. Ez az ökonómiai 
iskola a technológiai fejlıdést, valamint a döntések alapjául szolgáló preferenciákat külsıleg 
adottnak veszi, vagyis nem veti vizsgálat alá. Ezzel az idı perspektívát kiküszöböli 
modelljébıl, amely így statikussá válik. Ebbıl az is következik, hogy a jövı generációi 
preferenciáinak feltárására sem ad módot. Az iskola képviselıi munkásságukat objektívnek és 
értéksemlegesnek ítélik meg, elsısorban arra alapozva, hogy elemzésük a már létezı 
fogyasztói preferenciákon alapul, amelyekrıl nem alkotnak értékítéletet. Ugyanígy adottnak 
veszi az erıforrások elosztását. A neoklasszikus iskola bár beszél a piaci kudarcokról, vagyis 
azokról az esetekrıl, amikor a piaci mechanizmusok nem tudják megoldani az allokációs 
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problémákat és ezért az államnak kell beavatkoznia, a piaci koordinációt tartja a 
legoptimálisabbnak a gazdaság mőködésében. 

A neoklasszikus közgazdaságtani alapokat elfogadó, ám a környezeti problémákat 
vizsgálatának fókuszába helyezı irányzatot nevezzük környezetgazdaságtannak (Kocsis, 
1999). A környezeti problémákat az irányzat követıi is a piaci mechanizmusok segítségével 
kívánják orvosolni. A természeti erıforrásokat a környezetgazdaságtan továbbra is 
helyettesíthetınek tartja a tıkével és viszont. Az irányzat képviselıi a gazdasági 
tevékenységek externális, vagyis külsı hatásaiból származó költségeit javasolják 
megjeleníteni a termékek árában. Mindez azt is jelenti, hogy a környezetgazdászok szerint a 
környezetet jogosan lehet szennyezni, mindeközben arra kell ügyelni, hogy a költségek és 
hasznok társadalmi szinten optimálisak legyenek (Kocsis, 1999). Ez adott esetben akár azt is 
jelentheti, hogy a szennyezésbıl eredı károk elkerüléséért a potenciális károsultnak kell 
fizetnie. 

Az ökológia közgazdaságtan mint kutatási terület bemutatását három nagyobb téma 
alapján végzem el, hiszen egy megalapozott kutatásnak elıször tisztáznia szükséges 
ontológiai (lételméleti), episztemológiai (ismeretelméleti), valamint módszertani alapjait. 
Elıször az ökológiai közgazdaságtan ontológiai megközelítését ismertetem, vagyis azokat a 
szempontokat, amely alapján az ökológiai közgazdaságtan a valóságról megteremti a képét. 
Ezután térek át az episztemológiai és módszertani alapok bemutatására. 

Az ökológiai közgazdaságtan mint poszt-normál tudomány nem tőzi zászlajára az 
objektív valóság megmutatását, sokkal inkább a különféle döntések társadalmi és etikai 
következményeinek, valamint az értékeknek és ideológiáknak az explicitté tételére törekszik 
(Söderbaum, 1999; Funtowicz–Ravetz, 1993). A posztnormál tudomány alapjait a tudás 
demokratizálása, az alkalmazott tudományág és ideológiák mögötti feltevések, valamint az 
alapértékek explicitté tétele és a nézıpontok sokszínősége jelentik (Müller, 2003; Tacconi, 
1998; Funtowicz–Ravetz, 1994). A poszt-normál tudományhoz szorosan kapcsolódik az, hogy 
az ökológiai közgazdaságtan önmagát transzdiszciplináris kutatási területnek nevezi. 
Transzdiszciplinaritás alatt az ökológiai közgazdaságtan a különféle tudományterületek, 
valamint nem tudományos szereplık együttmőködését érti valamilyen konkrét 
fenntarthatósági probléma megoldása érdekében. Ez a kutatási terület a jövıbeli 
fenntarthatósági kutatások kulcsfontosságú elemeként jelöli meg a transzdiszciplinaritást 
(Max-Neef, 2005). A tudás létrehozásának folyamata ebben az értelemben nem maradhat a 
fentebb már említett tudományterületek határain belül, és nem korlátozódhat kizárólag 
akadémiai intézményekre. Meg kell nyílnia a civil társadalom csoportjai felé, az úgynevezett 
laikus tudás hordozói és egyéb érintettek felé. A részvételi folyamatok lehetıvé teszik a 
különféle érdekek és tudásformák beemelését a tudás létrehozásának folyamatába. A 
tudósoknak el kell ismerniük azt, hogy politikai és normatív kérdések is felmerülnek és 
azokkal foglalkozniuk kell, és ezekre aktívan, transzdiszciplináris formában kell válaszokkal 
elıállniuk. Ezek a különféle szereplık közötti interakció lehetıségét is magukban hordozzák, 
ugyanakkor ügyelni kell a részvételi folyamatok buktatóira. A fentiek azt is jelentik, hogy a 
tudást teremtı folyamatok gyakorlati megoldásokhoz való hozzájárulásának értékelésére 
újfajta módszerek szükségesek (Luks–Siebenhuhner, 2007). 

Az ontológiai alapok tisztázásához elengedhetetlen az ökológiai közgazdaságtan pre-
analitikus víziójának bemutatása, amely szerint a gazdaság a természeti, és a társadalmi-
kulturális rendszerekbe beágyazottan mőködik, növekedésének és méretének biofizikai és 
társadalmi határai vannak. A gazdaság mérete, de leginkább annak a természeti rendszerhez 
viszonyított nagysága az ökológiai közgazdaságtan egyik meghatározó dimenziója, amely 
révén az ökológiai közgazdaságtan elhatárolható a fent már említett környezetgazdaságtantól 
(Pataki–Takács-Sánta, 2004). Ez utóbbi ugyanis nem veszi figyelembe a méret kérdését 
(abszolút szőkösség), ehelyett a meglévı természeti erıforrások hatékony allokációjára 
(relatív szőkösség) összpontosít. A méret fogalmát és az ehhez kapcsolódó kérdéseket, többek 
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között a „zéró növekedés” (steady-growth) alapú fejlıdés-megközelítést Daly (1991) vezette 
be az ökológiai közgazdaságtanba. Daly határozottan elveti a „fenntartható növekedés” 
(sustainable growth) lehetıségét, hiszen a földi ökoszisztéma véges. Az általa 
megválaszolandónak tartott legfıbb kérdés ezért a gazdaság optimális méretére vonatkozik: 
mi az a méret, amely még nem veszélyezteti a természetet, a földi ökoszisztémát?  

Az ökológiai közgazdaságtant a környezetgazdaságtantól szintén markánsan 
megkülönböztetı dimenziója az igazságos elosztás problematikája, amely alatt a jelen és jövı 
nemzedékek közötti igazságos jövedelem, vagyon és lehetıségek, valamint a jelen 
generációkon belüli elosztását kell értenünk. Ez utóbbi nem csupán az egyes társadalmi 
csoportok közötti igazságossági szempontokat, hanem a dolgozat bevezetı fejezetében már 
említett, az úgynevezett fejlett („Észak”–North) és fejlıdı („Dél”–South) országok közötti 
elosztási kérdéseket is magába foglalja. Az ökológiai közgazdászok értelmezésében a globális 
ökológiai válság összefügg az igazságosság válságával (Pataki–Takács-Sánta, 2004), hiszen a 
gazdagabb országok és társadalmi csoportok számarányukhoz képest jóval nagyobb 
mértékben járulnak hozzá az ökológiai válsághoz. Mindezek miatt az ökológiai 
közgazdaságtan az anyagi jólét és a természeti erıforrásokhoz való egyenlıbb hozzáférést 
helyezi a fenntartható fejlıdés középpontjába. 

Az ökológiai közgazdaságtanon belül elkülöníthetjük az intézményi ökológiai 
közgazdaságtant, amely az egyes szereplık jelentésadó szerepét hangsúlyozza, és ezentúl az 
evolúciós megközelítéseket is beépíti gondolkodásmódjába. Az intézményi közgazdaságtanon 
belül alapvetıen két iskolát különböztethetünk meg, a régi és az új intézményi 
közgazdaságtant. Elıbbi elsısorban Kapp, Veblen, Commons és Mitchell nevéhez, míg 
utóbbi többek között Coase és Williamson nevéhez köthetı (Balázs et al., 2004; Söderbaum, 
2000). Mivel empirikus munkám a régi intézményi iskolán alapul, ezért az alábbiakban azt 
részletezem, míg az új intézményi iskolára csak röviden térek ki. Az új intézményi 
közgazdaságtan nem szakít a fent már bemutatott neoklasszikus ökonómiai megközelítéssel. 
Továbbra is egyéni gazdasági szereplıkben gondolkodik és az egyéni döntéseket aggregálja 
társadalmi szintre. Az új iskola hívei kiemelt fogalomnak tekintik a piaci mechanizmussal járó 
úgynevezett tranzakciós költségeket (pl. alku, keresés, információszerzés, ellenırzés 
költségei) (Vatn, 2005). Az új intézményi közgazdaságtan által vizsgálat fıbb kérdések: a 
gazdasági cserefolyamatok koordinációs problémáinak melyik típusa jár a legkisebb 
költséggel és a legnagyobb hatékonysággal? Milyen hatással vannak az intézmények 
kialakítására és változására a cserekapcsolatok koordinációs problémái, költségei és 
hatékonysága (Kieser, 1995)? Az új intézményi iskola egyik meghatározó irányzata a 
tulajdonjogok elméletéhez kapcsolódik, amely elsısorban azt vizsgálja, hogy milyen hatással 
vannak a tulajdonjogok kialakításának és elosztásának különbözı formái a gazdasági 
szereplık magatartására és az erıforrások allokációjára.   

A régi intézményi közgazdaságtan megközelítésében szakít a fıárammal, és nem az 
egyensúlyi elemzésre összpontosít, hanem az intézmények változásaira. A régi iskola 
képviselıi szerint az intézmények jelenlegi állapota történelmi események következménye, 
valamint különbözı intézmények egymásra hatásának eredménye, és nem a dolgok 
természetes rendjén alapul (Vatn, 2005). Jacobs (1994) erre példaként a piaci mechanizmusok 
uralkodó szerepét hozza fel a gazdaság mőködésében: az nem természetes jelenség, hanem 
különféle dinamikus társadalmi, kulturális és egyéb folyamatok együttes eredményeként 
alakult ki. A másik alapvetı gondolat az, hogy az egyének és intézményeik kölcsönös 
kapcsolatai alkotják a társadalom kereteit: az intézményeket az egyén hozza létre és 
változtatja meg. Ugyanakkor az egyén viselkedésének logikáját befolyásolja az intézményi 
struktúra. A fenti példánál maradva a dominánssá vált piaci mechanizmusokhoz kapcsolódóan 
egy intézményi közgazdász azt a kérdést teszi fel magának, hogy a különféle fogyasztói 
ízlések és preferenciák hogyan alakultak ki és formálódnak (Jacobs, 1994).  A régi intézményi 
közgazdaságtanban intézmények alatt - a hétköznapokban megszokott szóhasználattól 
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eltérıen - az emberek egy adott csoportja által elfogadott szabályokat értjük. Az 
intézményeket három típusra oszthatjuk: (1) megszokások, (2) normák és (3) formális 
szabályok. A megszokások olyan szabályok, amelyek az idık folyamán alakultak ki, és 
segítik a mindennapi tevékenységek mőködését (például a nyelvek). A normák bizonyos 
értékeket foglalnak magukba: megmutatják számunkra, hogy erkölcsi szempontból mi a 
helyes cselekedet. Formális szabályok például a nemzeti jogszabályok, Európai Uniós 
irányelvek vagy a nemzetközi egyezmények. Az intézmények felhatalmazó jellegőek: jogok, 
kötelezettségek, privilégiumok és engedélyek kapcsolódnak hozzájuk (Vatn, 2005). A legtöbb 
esetben az intézmények nem fizikai vagy nyílt hatalmi úton fejtik ki hatásukat, hanem a 
társadalmi rendszer különbözı mechanizmusai által. A régi intézményi iskola követıi a 
megértı módszertanokat, tehát elsısorban a kvalitatív módszertanokat alkalmazzák 
vizsgálataik során (Balázs et al., 2004).  

Az ökológiai közgazdaságtan koevolúciós elmélete a komplex ökológiai és emberi 
rendszerek hosszú távú együttfejlıdésének vizsgálatát helyezi középpontba (Proops, 1989; 
Norgaard, 1985). A koevolúciós elmélet – a régi intézményi közgazdaságtan 
historikusságával összhangban – azt állítja, hogy az emberek jólétét a társadalmi és ökológiai 
rendszer közötti kapcsolat természete határozza meg. A társadalmi és ökológiai rendszerek 
számos visszajelzési mechanizmus segítségével maradnak fenn. A koevolúció akkor jön létre, 
amikor legalább egy visszajelzés megváltozik, és kölcsönös változási folyamat indul be a 
természetben és a társadalomban egyaránt. A folyamat egyik fontos jellemzıje, hogy azok a 
visszajelzések, amelyek korábban fenntartották az ökológiai rendszert, átkerülnek a társadalmi 
rendszerbe. A koevolúciós fejlıdés gyorsabban megy végbe, vagy méginkább, csak akkor 
lehetséges, ha a társadalmi rendszer kompenzál az ökológiai rendszerekben bekövetkezett 
veszteségekért, vagyis a természet és a társadalom evolutív módon fejlıdik. A társadalmi 
rendszer tehát új „funkciókkal” (functions) szembesül, amely újfajta gazdálkodást, a 
megfelelı tudás megszerzését, természeti erıforrások újfajta használatát, új intézmények 
átalakítását és támogatását teheti szükségessé. Ez a történelmi, idıben és térben egyaránt 
kontextus-függı megközelítés a gyakorlati kutatásokban is tükrözıdik, bár közel sem annyira, 
mint amennyi az elméleti alapvetések alapján talán elvárható lenne. 

Az ontológiai alapok ismertetése után most áttérek az episztemológiai háttér 
bemutatására. Az episztemológia kifejezés ismeretelméletet jelent, és a megismerés feltételeit, 
valamint határait vizsgáló tudomány. Az episztemológiával foglalkozók legfıképp azt 
szeretnék meghatározni, hogy mi a tudás, illetve hogy mi a tudás megszerzésének legjobb 
útja. Az ökológiai közgazdaságtan episztemológiai hátterének bıvítésére és körvonalazására 
(Tacconi, 1998; Norgaard, 1994; Funtowitz–Ravetz, 1993) számos ajánlás érkezett az elmúlt 
évtizedekben. Az ökológiai közgazdaságtan a Frankfurti Iskolából13 átvette a kommunikatív 
racionalitás fogalmát. A gyakorlatban ez az egyenlı felek közötti nyílt párbeszédre való 
törekvést jelenti, amely az egyes felek között elmélyíti a párbeszédet, és a különféle értékek 
és percepciók sokszínőségének artikulálását is lehetıvé teszi. O’Hara (1996) vezette be a 
diskurzusok és a diszkurzív etika fogalmát az ökológiai közgazdaságtanba. A diszkurzív etika 
magát a döntéshozatali/mérlegelı folyamatot jelöli meg normaként, ahol egyenlı és nyílt 
vitákra van lehetıség, és amelyben jól informált és egymást kölcsönösen tisztelı résztvevık 
vesznek részt (O’Hara, 1996). Meppem O’Harához hasonlóan szintén kommunikatív 
megközelítéseket hozott be az ökológiai közgazdaságtanba (Meppem–Bourke, 1999; 
Meppem–Gill, 1998). A nyilvános vitának erıs befolyása lehet a vita hátterében rejlı értékek 
alakulására (Sen, 2003, 103 o.). Az értékek a viták során változnak és érvényesülnek (Sen, 
2003). 

                                                 
13 Frankfurti Iskola alatt azokat a gondolkodókat értjük, akik kapcsolatban álltak a Frankfurti Egyetem 
Társadalomkutatási Intézetével, vagy akikre az hatással volt. Az iskola képviselıi Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Jürgen Habermas és Herbert Marcuse élesen bírálják a kapitalista társadalmat, szembehelyezkednek 
a szocialista típusú fejlıdési úttal, valamint a fogyasztói kultúra hamis szükségleteivel. 
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Az ontológiai és az episztemológiai kérdések megvitatása után a módszertani kérdéseket 
tárgyalom. Az ökológiai közgazdaságtan abban is szakít a fıáramú közgazdaságtannal, hogy 
tudatosan a módszertani pluralizmust hirdeti (Pataki–Takács-Sánta, 2004; Norgaard, 1985). 
Norgaard szerint a sokféle, egymással akár összeférhetetlennek tőnı perspektíva segítheti az 
emberiséget abban, hogy minél alaposabban megértse a természeti és gazdasági rendszerek 
közötti kapcsolatot. A sokszínőség része az is, hogy az ökológiai közgazdaságtan elfogadja a 
különféle nézıpontok közötti ellentmondásokat, és szerénységre inti a kutatókat egyes 
konkrét módszerek felmagasztalásával kapcsolatban. Az ökológiai közgazdászok 
problémaorientáltsága azt is jelenti, hogy új modellek és módszertani eszközök kifejlesztésére 
csak abban az esetben törekszik, amennyiben a rendelkezésre álló eszközök nem alkalmasak a 
probléma vizsgálatára. Ugyanakkor mindez a gyakorlatban nem valósul meg maradéktalanul: 
több ökológiai közgazdász (Gowdy, 2005) is kifogásolja azt, hogy a fıáramú 
közgazdaságtanban megszokott módszerek (például kérdıíves felmérések, monetáris 
értékelések stb.) és megközelítések, valamint a módszertani pluralizmust mellızı eszközök 
uralják az Ecological Economics-ban olvasható cikkeket, és a két iskola határozottabb 
szétválasztását sürgetik. A módszertani pluralizmus tehát nem értelmezhetı úgy, hogy 
„bármilyen módszer használata belefér” (anything goes, Söderbaum, 2000, 20.o.). Szintén a 
módszertani kérdésekhez tartozik, hogy az ökológiai közgazdaságtan mint interdiszciplináris 
kutatási terület nem csupán az ökológia és a közgazdaságtan területérıl vonzza magához a 
kutatókat (Söderbaum, 1999; Norgaard, 1989), hanem egyéb természet- és 
társadalomtudósokat, így például szociológusokat, kulturantropológusokat vagy éppen 
fizikusokat. A különféle szakterületekrıl érkezık közösen folytatnak elméleti és gyakorlati 
vizsgálódásokat, így a komplex, egymással szorosan összefüggı gazdasági, társadalmi és 
ökológiai problémák megértésére és megoldására reményeik szerint jobb válaszokat tudnak 
adni. Így például az ökológiai közgazdaságtan a gazdaság-természet kapcsolat megragadására 
a biofizika területérıl a termodinamika második törvényére14 alapozva segítségül hívja többek 
között a különféle anyag- és energiaáram vizsgálatokat (Kohlheb et al., 2006; Kocsis, 1999).   

Az ökológiai közgazdaságtan számára Tacconi (1998) hermeneutikus-konstruktivista 
kutatási megközelítést javasol, amely a társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségek 
mélyebb megértését célozza. A konstruktivista tudományfilozófa alapállása, hogy a különféle 
jelenségekre adott magyarázatok egyrészt a megfigyelésekbıl származó tapasztalatokon, 
másrészt a kutató elızetes tudásán alapulnak. A valóság pedig nem csupán tényekbıl és a 
fizikai valóságból áll össze, hanem mindazokat a módokat is magába foglalja, ahogy az 
emberek a valóságot látják, vagyis megteremtik. A különféle emberek valósága különbözik 
egymástól, így nagyon sokféle, társadalmilag konstruált valóság létezik. Ezek a konstrukciók 
az akciókutatók szemszögébıl nézve azonban nem csupán az emberek elméjén keresztül 
szőrıdve jönnek létre, hanem az emberek és közösségek konkrét cselekvése, valamint az 
azokra adott reflexiói által is (Reason, 1994). 

A konstruktivista kutatási megközelítés legfıbb megkülönböztetı jegyei: 

� A kutatás természetes közegében valósul meg, a valóságot csakis a saját 
kontextusában lehet megérteni; 

� Kvalitatív módszerek alkalmazása, amely a terepmunka sajátosságaihoz, a különféle 
interakciókhoz jobban képes alkalmazkodni;  

� Induktív adatelemzés jellemzi, amely szerint az elızetesen megfogalmazott elméletek 
ritkán passzolnak a specifikus kontextushoz; 

� A kutatás keretei és kérdései emergens módon, vagyis fokozatosan, lépésrıl-lépésrıl 
kibontakozva alakulnak ki; 

                                                 
14 Eszerint a törvény szerint a gazdasági tevékenység folytán az entrópia,vagyis a rendezetlenség mértéke 
folyamatosan nı 



 24 

� Az eredmények megvitatása, valamint az adatok interpretációja azokkal közösen 
történik, akiktıl az adatok származnak. 

 
A következıkben az ökológiai közgazdaságtan politikai jövıképét tárgyalom, amely 

szorosan kapcsolódik a korábban már ismertetett ontológiai, episztemológiai és módszertani 
alapokhoz. Az ökológiai közgazdaságtan elkötelezett a deliberatív demokrácia politikai 
eszménye iránt (Prugh et al., 2000; Söderbaum, 2000). Eszerint a megközelítés szerint a 
globális szintő fenntarthatósághoz az út a helyi közösség közpolitikai aktivitásán keresztül 
vezet. A fenntartható társadalomnak szükségszerően erıs demokráciának kell lennie, ahol a 
társadalom különféle céljainak, és az azokhoz vezetı utaknak a meghatározása párbeszédben, 
közösségi alapon történik. Ezekben a diszkussziókban minél több ember hangja 
érvényesülhet, valamint az adott probléma által érintettek a szakértıkkel egyenrangú 
hozzászólóként jelennek meg (Prugh et al., 2000). A deliberatív demokrácia azt az ígéretet 
hordozza magában, hogy a különféle döntéshozatali és fejlesztési folyamatok demokratizálása 
a közjó növeléséhez járulhat hozzá: a deliberatív folyamatokban a résztvevık egyéni 
érdekeiken képesek felülemelkedni, és a párbeszéd, valamint a kollektív cselekvések révén 
változtatni korábbi attitődjükön és értékeiken (Wilson–Howarth, 2002). A közügyekhez és 
közjavakhoz kapcsolódik az ökológiai közgazdaságtan azon felvetése is, mely szerint nem 
csupán az állami és a magántulajdon lehet a megfelelı természeti erıforrás-használat formája: 
a közösségi, vagyis az erıforrást használók közös tulajdonlásán és kezelésén alapuló rendszer 
bizonyos társadalmi-gazdasági intézményi körülmények között fenntartható erıforrás 
használatot eredményezhet (Ostrom, 2006). 

Az ökológiai közgazdaságtan komolyan veszi a tudomány politikai hatásait, valamint 
gyakorlati alkalmazásait. A szakértık hatalmát demokratizálva – azt a nézetet vallja, hogy a 
tudományos tudás csupán egyike a különbözı tudásformáknak. A hagyományos ökológiai 
tudás (HÖT), valamint a helyi tudás fogalmát mutatom be az alábbiakban, amely 
potenciálisan fontos helyettesítıje, kiegészítıje vagy éppen megerısítıje lehet a formális 
tudományos tudásnak és az arra épülı technológiáknak. A hagyományos ökológiai tudás alatt 
az emberek egymás közötti, illetve az ıket körülvevı természettel való kapcsolataira, azokhoz 
való alkalmazkodására vonatkozó tudást és hiedelmeket értjük (Berkes, 2003). Ezek a 
hiedelmek a kulturális hagyományok által öröklıdtek generációról generációra. A HÖT 
hosszú idıkre visszamenıleg rendelkezik megfigyelési tapasztalatokkal az ökoszisztémákról. 
A HÖT az emberi társulásoknak a sokszínő környezetéhez való, évezredeken át tartó 
alkalmazkodását összegzi szemben a tudományos tudással, amely elsısorban rövid idıszakra 
visszatekintı, nagy területeket átölelı adatokkal és tudással operál.  A HÖT szerint a 
társadalomnak válaszolnia kell a környezetbıl érkezı visszajelzésekre (pl. talaj kimerülése, 
erdık pusztulása stb.). A különféle, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek is egyre jobban 
kezdik felismerni a hagyományos ökológiai tudás jelentıségét, ám még mindig 
méltánytalanul kevés figyelemben részesül a gyakorlatban. A helyi tudás a helyi 
körülményekrıl, szokásokról, a környezetrıl, az emberek életérıl kialakult tudás. Minden 
személyes tudás értékesnek, érdekesnek, hasznosnak és lényegesnek tekinthetı egy olyan 
világ létrehozásához, amelyben mindenkinek megvan a maga helye. A hagyományos 
ökológiai tudástól eltérıen a helyi tudás nem egy, a természettel kialakult folytonos, 
történelmi vagy kulturális kapcsolódáson alapszik. A HÖT újrafelfedezésében és a helyi tudás 
feltárásában – többek között – nagy segítségünkre lehetnek a részvételi akciókutatási 
módszerek, hiszen azok az emberek képességeire építenek. 

Sokszor meglepıen nagy az egyetértés a laikusnak tőnı, helyi ökológiai tudás és a 
természetvédelem szakértıi álláspontjai között, tipikusan ilyen a természet 
állapotváltozásainak megítélése vagy éppen a fenntartható természeti erıforrás-használat 
módja. Elıbbire konkrét példát szolgáltatnak egy adott faj nem megszokott mértékő 
példányszámának, területi eloszlásának, méretének vagy akár állapotának megfigyelésére 
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vonatkozó, a tudományossal teljesen összhangban álló „laikus” (lay) megfigyelések (Moller et 
al. 2004), utóbbira pedig az ırségi és vendvidéki kisparaszti szálaló erdıgazdálkodás (Pataki 
et al. 2005) gyakorlata. A hagyományos tudásformák és a szakértıi tudás ötvözésére is 
számos gyakorlati példa létezik. A francia Guérande-beli sólepárló medencékben például 
kísérletet tettek arra, hogy megırizzék a tengeri só elıállításával kapcsolatos hagyományos 
ökológiai tudást, mely a nyugati, tudományos képzés, illetve a helyiek által kifejlesztett 
tradicionális ökológiai tudás ötvözése által tudott megvalósulni. Létrehoztak ugyanis egy 
úgynevezett sólepárlási diplomát nyújtó, új képzési programot, amelyet a francia 
mezıgazdasági minisztérium is akkreditált. A képzés szakemberek által felügyelt helyszíni 
képzést nyújt, melyet egy tapasztalt, tengeri sólepárlással foglalkozó szakember, az 
úgynevezett paludier tart  (Thompson, 1999). 

Az alábbiakban a fıbb megkülönböztetı jegyek alapján az 1. táblázatban foglalom 
össze a neoklasszikus közgazdaságtan, a környezetgazdaságtan, valamint az ökológiai 
közgazdaságtan alapvetéseit. 

Az elméleti alappillérek ismertetése után az empirikus kutatásokat veszem górcsı alá. 
Annak ellenére, hogy az ökológiai közgazdaságtan elméleti alapvetései szerint az érintetteket 
minél inkább bevonó empirikus vizsgálódásokat kellene hogy elınyben részesítse, a terepi 
kutatásai során kevés figyelmet fordított a hatalmi viszonyokra, a társadalmi egyenlıtlenségek 
újratermelıdésére, a részvételre és a különféle társadalmi kölcsönhatásokra (Radcliffe, 2004; 
DeFilippis, 2002; Kapoor, 2002; Söderbaum, 1999). Ennek a hiányosságnak az enyhítésére, a 
hatalmi viszonyok megismerésére és megváltoztatására egyaránt irányuló részvételi 
akciókutatás egy új megközelítést nyújthat. A Tacconi által fentebb javasolt kutatási 
megközelítés jól alkalmazható a részvételi akciókutatás során. 

Magam szintén a fenntarthatóság hármas – ökológia, társadalmi és gazdasági – 
megközelítését vallom az ökológiai közgazdaságtan azon felfogása alapján, hogy a gazdasági 
rendszer alrendszere a társadalmi rendszernek, ami beágyazott a globális ökoszisztémába, s 
ami ily módon a gazdasági és társadalmi fejlıdésnek is egyfajta határát képezi (Daly, 1991). 
Ehhez kapcsolódóan elfogadom Norgaard koevolúciós elméletét, miszerint e három rendszer 
egymással kölcsönösen összefügg és egymással kölcsönhatásban fejlıdik (Norgaard, 1994). 
Ugyanakkor fontosnak tartom az ökológiai közgazdaságtant ért kritikákra való odafigyelést: 
az elméleti alappillérek következetes alkalmazását a gyakorlatban, valamint a hatalmi 
viszonyok alapos elemzését az empirikus munkák során. Kutatási megközelítésemben 
egyrészt a konstruktivizmus mellett teszem le a voksom, ugyanakkor fontosnak tartom azt 
leszögezni, hogy a fent ismertetett alapvetések, elsısorban pedig a természeti erıforrások adta 
határok annak egyben korlátot is szabnak. 

Összefoglalás: Az ökológiai közgazdaságtan a legfıbb alappilléreivel 
(problémaorientáltság, transzdiszciplinaritás, módszertani pluralizmus, társadalmi 
igazságosság, közpolitika-orientáltság, növekedés korlátainak beismerése stb.) alkalmas lehet 
a fenntarthatóság eszméjének a gyakorlatba való ültetésére. Ennek egyik ajánlott módszertani 
eszköze a részvételi akciókutatás. Az ökológiai közgazdaságtant ért egyik legfontosabb kritika, 
hogy a hatalmi dimenziókra nem fektet elég figyelmet. Ennek a hiányosságnak a 
kiküszöbölésében adhat segítséget az intézményi elemzés, amely feltárja a hatalmi 
erıviszonyokat, vagyis azt, hogy a hatalmi viszonyok hogyan alakulnak ki és mőködnek; 
milyen kölcsönhatások alakulnak ki a fı intézményi struktúrák és a meghatározó 
érdekcsoportok között. A közpolitika, mint például a vidékfejlesztési politika szándéka az, 
hogy megváltoztassa a különféle intézményeket, így egy vidékfejlesztési kezdeményezés során 
kulcsfontosságú az intézmények kialakulásának és formálódásának vizsgálata. A kutatási 
területet ért másik kritika az elméleti alappillérek gyakorlati alkalmazásának hiányosságait 
érinti. Ennek kiküszöbölésére szintén alkalmas lehet a részvételi akciókutatás. 
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1. Táblázat A neoklasszikus közgazdaságtan, a környezetgazdaságtan és az ökológiai 
közgazdaságtan összevetése 

 
Szempontok/Elméleti 

megközelítések 
Neoklasszikus Környezetgazdaságtan Ökológiai 

közgazdaságtan 
Pre-analitikus 

vízió/Természet szerepe 
Természeti 

rendszereket is 
tartalmazza a 
gazdaság15 

Természeti rendszer és a 
gazdaság önálló rendszerek 
a gazdaság, neoklasszikus 

ökonómia kibıvítése a 
környezeti rendszerrel 

Gazdaság és társadalom 
a természet része  
Beágyazottság, 

koevolúció 

Vizsgálat fókusza Relatíve szők 
erıforrások optimális 

allokációja 

Optimális szennyezés és 
erıforrás  használat 

mértékének megtalálása, 
társadalmi szintő 

haszonmaximalizálás  

Fenntarthatósági 
problematikák: 

megfelelı méret, 
igazságos elosztás, 
optimális allokáció 

Fıbb alap feltételezések Tökéletesen informált, 
racionális, 

önérdekkövetı, 
profitmaximalizáló 

egyének 
Technológia külsıleg 

adott 
Idıtıl, tértıl független 

Termelési tényezık 
egymást tökéletesen 

helyettesítik  
 

Neoklasszikus 
közgazdaságtan 
alapfeltételezései 

Termelési tényezık közel 
tökéletes helyettesíthetısége 

Bizonytalanság, 
komplexitás 

Termodinamika 2. 
törvénye 

Nem fogadja el a 
tökéletes 

helyettesíthetıséget 

Módszertani 
megközelítés 

Metodológiai 
individualizmus 

Metodológiai 
individualizmus 

Metodológiai 
pluralizmus, 

interdiszciplinaritás, 
transzdiszciplinaritás 

Episztemológiai 
tudatosság 

Nem jellemzi Nem jellemzi Tudatosan törekszik rá 

Jövıkép Jelen-orientált, 
jövıbeli értékeket 

diszkontálja 

Jelen-orientált, jövıbeli 
értékeket diszkontálja 

Technológiai optimizmus 

Technológiai 
pesszimizmus 

Deliberatív demokrácia 
Szakértıi és helyi tudás 

egyenlısége 
Jövıorientáció 

 
 

II. 2. Elméleti áttekintés a részvételi akciókutatá sról 
 
Az alábbi alfejezetekben a részvételi akciókutatás alapvetéseirıl, folyamatáról, alapelemeirıl, 
valamint tudományfilozófiai alapjairól nyújtok áttekintést. Mivel empirikus munkám során az 
akciókutatáson belül kifejezetten a részvételi akciókutatás módszertanával dolgoztam, ezért az 
áttekintés során teljesen ez utóbbira helyezem a hangsúlyt.  

II. 2.1. A részvételi akciókutatás alapvetései 
 
Az akciókutatási módszerek azon megközelítések, módszertanok egyre bıvülı családja, 
amely lehetıvé teszi az emberek számára, hogy egy vagy több kutatóval együttmőködve 

                                                 
15 Ezt explicit módon nem mondja ki, de a természeti erıforrások, illetve anyag-és energiaáramok legjobb 
esetben is csak mellékesen jelennek meg modelljeiben. A természettıl tulajdonképpen el lehet vonatkoztatni. 
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bıvítsék, elemezzék az életükre és életfeltételeikre vonatkozó tudást, közösen tervezzenek és 
cselekvésre váljanak képessé. Ha elmélyülünk az elmúlt évtizedek társadalom-és 
természettudományi változásaiban, észrevehetjük, hogy a részvételi akciókutatási módszerek 
megjelenése és elterjedése lényegében  a tudományfilozófiában (posztmodernizmus 
erısödése), a természettudományokban (a bizonytalanságok elismerése, új kutatási módszerek 
keresése), az üzleti életben (tanuló szervezet térhódítása), valamint a fejlesztés politikában 
(gazdasági növekedés kizárólagos fontosságának elvetése) bekövetkezett változások részének 
tekinthetı. 

Az akciókutatáson belül számos különféle megközelítés él, sokféleképpen 
csoportosíthatjuk azokat eredetük, céljuk, politikai agendájuk és az alkalmazott kutatási 
technikák szerint. Néhány példa: részvételi alapú tanulás és cselekvés (participatory learning 
and action), kooperatív kutatás (cooperative inquiry; Reason, 1994), akciótudomány (action 
science; Argyris–Schön, 1978), puha rendszer módszertan (soft system methodology, 
Peckam–Sriskandarajah, 2005; Checkland, 1991), akció-tanulás (action learning; Gelei, 
2002), valamint a részvételi akciókutatás (Reason–Bradbury, 2008). Az itt felsorolt 
megközelítések és módszerek közös sajátossága, hogy alkalmazásuk során a kutató hosszabb 
idıt tölt el egy adott szervezetben vagy éppen egy közösségben, személyes szinten kerül 
velük kapcsolatba és a szereplık intenzív, kölcsönös, interaktív tanulási folyamatban vesznek 
részt.  

Dolgozatomban a részvételi akciókutatásra fókuszálok, hiszen empirikus munkámat 
ennek jegyében végeztem. Az akciókutatástól ez leginkább hangsúlyaiban és céljaiban tér el: 
a RAK a részvételt és a hatalmi viszonyok változását, valamint a közösségeket érintı 
döntéshozatali folyamatokban való részvételt  helyezi középpontjába. Ezzel szemben az 
akciókutatás „megelégszik” a tanulási lehetıségek megteremtésével. Az akciókutatás 
fókuszában az egyéni, valamint a csoportos szintő reflexiók állnak: nem kérdez rá a fennálló 
elnyomó társadalmi struktúrákra és ideológiákra  (Reason–Bradbury, 2008; Fals–Borda, 
2003).  

A részvételi akciókutatás kifejezetten a társadalmi változások elıidézése érdekében 
végzett társadalomkutatás (Svensson–Nielsen 2006, Greenwood–Levin, 1998). A RAK 
elsıdleges célja, hogy a kutatás, társadalmi tanulás és társadalmi-politikai cselekvés 
segítségével olyan tudás és akciók létrejöttét ösztönözze, amelyek közvetlenül hasznosíthatók 
egy adott közösség számára. Másodsorban a részvételi akciókutatás célul tőzi ki a kutatási 
folyamatban részt vevı szereplık cselekvıképessé tételét azáltal, hogy az általuk birtokolt és 
használt tudásra építve hozzon létre közös tudást (Reason, 1994). E közös kutatási-alkotási 
folyamat egyik legfıbb jellemzıje a szereplık közötti egyenrangú, demokratikus viszony, 
illetve a szereplık ösztönzése arra, hogy saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását 
(Greenwood–Levin, 1998). A részvételi akciókutatás mindig kontextusfüggı, és igyekszik a 
kutatást magát a helyi társadalomba beágyazni. A részvételi akciókutatás esetében az elmélet 
induktív módon a gyakorlatból következik; az elmélet lényegében arra próbál meg reflektálni, 
hogy mi az, ami mőködik a gyakorlatban, és mi az, ami nem.  

 

II. 2.2. A részvételi akciókutatás folyamata  
 
Kemmis–McTaggart (1998) az akciókutatást négyelemő folyamatként ragadják meg a 
következık szerint:  

1. tervezés/helyzetértékelés 
2. cselekvés 
3. megfigyelés 
4. reflektálás 
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Az egyes ciklusok jellegzetessége, hogy a cselekvést tervezés elızi meg, és a cselekvést 

a módszerre és az eredményekre vonatkozó reflektálás követi. Az egyik ciklus végén történı 
reflektálás a legfıbb bemeneti információ a következı ciklushoz. A tervezési fázisban kerül 
sor a helyzetértékelésre. Ekkor történik a problémák és az álláspontok azonosítása. Ezt követi 
a beavatkozási pontok azonosítása, majd megoldások és eljárások kidolgozása a fıbb 
feszültségpontok mentén. A javaslatokat a résztvevık és a kutatók közösen megvitatják, 
döntés születik a javasolt megoldásokról, valamint a munka további menetérıl. A 
helyzetértékelés nem célja, hanem eszköze a folyamatnak - a benne lévık felfogásának 
megváltozása érdekében. 

 

II. 2.3. A részvételi akciókutatás elemei 
 

II.2.3.1. Kutatás 
 
A részvételi akciókutatás kutatás a szó szoros értelmében, hiszen a valóság megismerésére 
végzett, szisztematikus vizsgálódást jelent. Egy konvencionális kutatási folyamat a probléma 
definiálásával kezdıdik, majd a kutató kutatási stratégiát állít fel, adatokat győjt, majd ezt 
követi az adatok elemzése, majd a következtetések levonása. Az akciókutatás sokszor tág, 
bizonytalan kutatási kérdéssel indul, aztán az egyes ciklusok segítik annak tisztázását. A 
kutatási kérdésekre adott válaszok egyre pontosabbá válnak, amelyek egyre pontosabb, újabb 
kutatási kérdések feltevését teszik lehetıvé, a 4. ábra szerint. 

 
4. ábra A kutatási kérdések, válaszok és módszerek alakulása (Dick, 1997) 

   

 

Az akciókutatás a konvencionálistól eltérı probléma definiálási folyamatra épül. Erre 
azért van szükség, hogy be tudja tölteni azt a szerepét, miszerint komplex, integráló módon 
kíván a helyi igényekre, a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák megoldására 
fókuszálni. A RAK kollaboratív kutatási probléma meghatározást igényel: a kutatók is 
elızetes elképzeléssel, feltevésekkel, kutatási problémákkal jönnek elı, csakúgy mint a 
helyiek, amelyet aztán közösen pontosítanak tovább.  

 

egyre tisztább, pontosabb, 
konkrétabb módszerek 

egyre tisztább, pontosabb, 
konkrétabb válaszok 

egyre tisztább, pontosabb, 
konkrétabb kérdések 
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II.2.3.2. Részvétel 
 

A részvételi akciókutatás kulcsfogalma a társadalmi részvétel, amely az emberek életét, 
életkörülményeit befolyásoló programok, politikák elıkészítésében, azokról való döntésben és 
a megvalósításban jelent közvetlen részvételt. Mielıtt rátérnék a részvétel egyes dimenzióinak 
tárgyalására, azt a kérdést szeretném körbejárni, hogy egyáltalán miért lehet fontos a 
társadalmi részvétel. A részvétel mellett ugyanis számos érv szól, amelyek különbözı elméleti 
alapokon nyugszanak. Ezeket a megközelítéseket alapvetıen két csoportra bonthatjuk. Az 
egyik szerint a részvétel önmagában is értéknek tekinthetı: a részvétel állampolgári jog, így 
maga a részvételi folyamat a lényeges. A második csoport mögött a részvétel racionális 
például gazdasági, mőszaki, társadalmi, személyes stb. indokai  húzódnak meg (Bela et al., 
2003). A társadalmi részvétel ugyanis számos érintett tudását és szempontjait képes integrálni 
a döntéshozatali folyamatokba. Ezzel akár innovatívabb megoldások is születhetnek. A 
társadalmi részvétel által a döntés felelıssége szétterül a döntéshozatalai folyamatba 
bekapcsolódott érintetteken, így valószínősíthetıen szívesebben vállalják a döntéssel járó 
következményeket. A fentiek a döntés elfogadottságának, vagyis legitimációjának 
erısödéséhez vezetnek. A részvétel ezekben az esetekben nem célja, csupán eszköze egy 
döntéshozatali folyamatnak. Mivel a részvételi akciókutatás elsısorban a folyamat-
szemléletre alapul, disszertációmban is emellett a megközelítés mellett teszem le a voksom, és 
az elemzés során is a folyamatszemlélet szempontjait tartom szem elıtt.   

A társadalmi részvétel mögött részben éppen a fenti, két meghatározó megközelítés 
alapján, de annál mélyebbre hatolva számos elméleti alapvetés és gyakorlati szempont 
húzódik meg. Mindezek megértéséhez Renn (2008) a társadalmi részvételre megalkotott 
megközelítéseit hívom segítségül.  Ezek sok tekintetben átfednek egymással, de 
mindenképpen segítik egy részvételi folyamat tervezıjét annak meghatározásában, hogy 
milyen fı célokat tőzzön ki maga és a folyamat elé, és azokhoz milyen eszközöket és 
módszereket alkalmazzon. 

 
1. A funkcionalista megközelítés a részvételt a stratégiai tervezés és az adaptív társadalmi 
változások szempontjából tartja fontosnak.   
2. A neo-liberális elméletek szerint a részvétel lehetıséget nyújt a társadalom preferenciáinak 
kifejezésére, és az egyes érdekek közötti egyeztetésre, valamint az optimális kompromisszum 
megteremtésére.   
3. Az antropológiai vagy pragmatista megközelítésben az egyének állampolgárként fejezik ki 
preferenciáikat, és az elızetesen létezı preferenciáik alapján jutnak konszenzusra.  
4. A deliberatív vagy Habermas-i megközelítés diskurzusokon keresztül törekszik normatív 
konszenzus megteremtésére és túllép a pragmatikus megközelítésen annyiban, hogy a 
részvételi folyamatok során új normák és közös preferenciák kialakítására lát lehetıséget  
5. Az emancipatórikus megközelítés úgy tekint a részvételre, mint egy folyamatra, amelyben a 
társadalom kevésbé hallható és látható csoportjai is tudják a hangjukat hallatni, és képességeik 
megerısítésével a jövı alakítására is hatással tudnak lenni.  
6. A poszt-modern megközelítés szerint a részvételi folyamatok fı erıssége és célja az, hogy 
nem kendızik el, hanem erısen láthatóvá teszik a szerteágazó hatalmi viszonyokat, és új 
keretbe helyezik a korábban megszokott döntéshozatali folyamatokat.  
 

Ha a gyakorlatban a fentiek közül egyszerre túl sok megközelítést alkalmazunk, az 
mindenképpen zavart okozhat a folyamat céljainak egyértelmő meghatározásában, hiszen az 
egyes megközelítések egymást részben kizáróak lehetnek. Az elsı három megközelítés 
például inkább eszközként tekint a részvételre, míg az utolsó három már jóval több 
lehetıséget nyújt a folyamatszemlélet alkalmazására. A posztmodern és a pragmatista 
megközelítés is adott esetben összeegyeztethetetlen: a pragmatista megközelítésben a cél 
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sokkal inkább a konszenzus és a közös döntés, míg a posztmodern megközelítés a hatalmi 
viszonyok láthatóvá tételében érdekelt, amely viszont sokkal inkább a konfliktusos 
helyzeteket erısítheti. Erre az ellentmondásra a késıbbiekben még kitérek, az egyes részvételi 
akciókutatási iskolák (a pragmatikus megközelítés a RAK pragmatista iskolájával, míg a 
posztmodern megközelítés a RAK kritikai iskolájával van leginkább összhangban) ismertetése 
során. 

A részvételi akciókutatás alapvetıen akkor teljesíti jól küldetését, amennyiben képes 
megteremteni a részvétel lehetıségét az érintett közösség tagjai számára a saját életük és 
sorsuk alakításában. Nem mindegy azonban, hogy a társadalmi részvétel milyen formában, 
szinten és milyen minıségben valósul meg. A részvétel fogalmának megértéséhez és 
minıségének értékeléséhez annak számos dimenzióját kell körbejárni. Mindenek elıtt szót 
kell ejteni a részvételi létraként ismertté vált kategorizálásról (Arnstein, 1969). A létra két alsó 
foka, a manipuláció, valamint a terápia valójában nem biztosít részvételt a döntéshozatalban. 
A létre legalsó fokán a döntéshozók csupán manipulálni szeretnék az érintetteket, elsısorban 
azért, hogy elnyerjék támogatásukat. A második létrafokon is még egyoldalú a 
kommunikáció, a döntés igazából már meg is született az érintettek nélkül.  A következı 
három fok (tájékoztatás, konzultáció, kompenzáció) a színleges részvétel szintje. Itt már 
kétirányú az információáramlás, a döntéshozók tájékoztatják az érintetteket, míg ez 
utóbbiaknak is lehetısége van a visszajelzésre. Ugyanakkor nem biztosított, hogy végül 
figyelembe veszik az érintettek szempontjait a döntés során. Ezen a szinten a társadalmi 
részvétel még nem cél, hanem leginkább eszköz a döntések támogatottságának növelésére. A 
létra utolsó három foka (partnerség, átadott döntési hatalom, ellenırzés) valós részvételt nyújt 
a döntéshozatalban. Az érintettek részt tudnak venni a döntési probléma megfogalmazásában, 
a lehetséges döntési lehetıségek kidolgozásában, a tényleges döntésben, majd késıbb a 
megvalósításban és annak ellenırzésében is (lásd 5. ábra).  

 
5. ábra A részvétel fokozatai (Arnstein, 1969) 

 
Állampolgári 
ellenırzés 
Átadott döntési 
hatalom 
Partnerség 
Kompenzáció 
Konzultáció 
Tájékoztatás 
Terápia 
Manipuláció 

 
 

A részvételi akciókutatás során a cél az, hogy a döntéshozatali folyamat során az 
érintettek eljussanak az arnstein-i létra felsı, vagyis az érdemi részvétel három fokára.  

Davidson (1998) az arnstein-i létra helyett, illetve arra építve az úgynevezett részvételi 
kereket javasolja eszközként az egyes részvételi szinteken alkalmazandó technikák 
kiválasztására. A kerék négy részbıl áll össze, és mindegyiken belül többféle szintő részvételi 
fokozatot jelöl meg Davidson. 

1. információ:  
� a minimális kommunikáció szintje: a döntés utáni információk közzététele (például 

önkormányzati testületi ülés anyagai) 

nincs részvétel 

színleges 
részvétel 

érdemi 
részvétel 
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� a korlátozott információ szintje: a tervezık szempontjából közzétenni kívánt 
információk nyújtása például hírlevél, sajtóközlemény 

� a jó minıségő információ szintje: a közösség/érintettek számára fontos információk 
közzététele (például tájékoztató anyagok, fejlesztési tervek makett változatainak 
kiállítása stb.) 

2. konzultáció: 
� korlátozott mértékő konzultáció: például kérdıíves felmérések, lakossági fórumok 
� ügyfélszolgálat jellegő konzultáció: például külön doboz létesítése a panaszok, 

javaslatok számára 
� a döntés elıtti alapos konzultáció a különféle érintett csoportokkal: például 

fókuszcsoportok, fórumok szervezése 
3. részvétel 

� partnerség építése: formális együttmőködések kialakítása a különféle érintett 
csoportokkal 

� tanácsadói testület létrehozása: döntéstámogatói funkcióval heterogén összetételő 
tanácsadói bázis kialakítása, például Állampolgári Tanács 

� bizonyos területeken önálló döntési lehetıség a lakossági csoportok számára, például 
közösségi házak mőködtetése 

4. felhatalmazás 
� korlátozott mértékő döntéshozatali jog biztosítása 
� független ellenırzés: például bizonyos önkormányzati feladatok átadása lakossági  

civil csoportoknak 
� tényleges ellenırzés: a döntés és a megvalósítás jogának átadása 
 

Davidson tapasztalatai szerint az egyes részvételi folyamatok ugyanis számos esetben 
azon buknak el, hogy az egyes szinteken a tervezık nem a megfelelı, az érintettek céljainak 
megfelelı technikákat alkalmazzák, és hogy mindenáron a létra felsı fokára szeretnének 
eljutni a folyamat során, még akár akkor is, ha az egyes érintettek különféle okokból 
kifolyólag nem állnak még készen rá A saját terepi tapasztalataim egybevágnak Davidson 
arnstein-i létrát kritizáló álláspontjával (lásd IV. fejezet).  

A fentieken túl az érdemi társadalmi részvétel megvalósulásához számos egyéb 
feltételnek is teljesülnie kell. Ezek összegyőjtéséhez a 2001-es Aarhus-i Egyezményt16, 
valamint a hazai, társadalmi részvételt érintı jogszabályokat hívtam segítségül: 

 
� informáltság, információkhoz való hozzáférés: a döntéshozatali folyamatokban a 

szereplık akkor tudnak ténylegesen részt venni, ha a megfelelı információkkal 
rendelkeznek a folyamatról és annak hátterérıl 

 
A magyar jogrendszerben többek között ezt a célt szolgálja az 1992. évi LXIII. törvény 

a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról. Az 1996. évi XXI. 
törvény a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl alapján a térségi területfejlesztési és 
területrendezési tervek nyilvánosak és a tervezés folyamatáról és a tervek elfogadásáról 
tényközlı és általános ismertetı híradást kell közzétenni az érintett térségi, szükség esetén 
országos tömegtájékoztatási eszközökben. Az 1990. évi önkormányzati törvény szerint a helyi 
lakosoknak lehetısége van arra, hogy az önkormányzati üléseken részt vegyenek, valamint 
betekintést nyerjenek az ülések dokumentumaiba (bizottsági és közgyőlési jegyzıkönyvek, 
elıterjesztések, szakértıi anyagok stb.) 

                                                 
16 Letöltve http://www.foek.hu/zsibongo/aarhus/konven.htm (2010. április 16.). Bár a környezeti demokráciához 
szükséges részvétel mőködéséhez fogalmazza meg a szükséges feltételeket, úgy gondolom, kiválóan 
alkalmazható ennél tágabb körre értelmezve is 
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� a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférés: önmagában az informáltság még nem 

elegendı a részvételhez. A különféle jogszabályok, valamint önkéntes 
megállapodások alapján lehetıvé kell tenni a széleskörő részvételt a különféle szintő 
döntéshozatali folyamatokban mind állampolgári, mind pedig a civil szervezıdések 
szintjén.  

 
A hazai jogszabályok szintjén ezt segíti a szabad véleménynyilvánítás, a békés 

gyülekezés, valamint az egyesülés joga. Szintén az önkormányzati törvény biztosít 
lehetıséget a közmeghallgatásokon valamint a lakossági fórumokra való részvételre. Az 1997. 
évi LXXVIII. törvény az épített környezetrıl a szabályozási tervek nyilvánosságát rögzíti.   

 
� a jogorvoslathoz való hozzáférés: amennyiben nem biztosított a részvételi folyamathoz 

hozzáférés a gyakorlatban, jogorvoslatra van lehetıség a különféle, a részvételt 
szabályozó hazai jogszabályok alapján 

 
Az alkotmány szerint mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal 

együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé (például 
köztársasági megbízott, ombudsmanok stb.) 

 
� a részvételre képesítés: a részvételi jogokat és kötelezettségeket minden 

állampolgárnak ismernie, alkalmaznia és gyakorolnia kell, hiszen senki nem születik 
úgy, hogy a részvételi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására magától képes. 

 
A részvételre képesítésre vonatkozóan a hazai jogszabályok nem biztosítanak külön 

lehetıséget. Ilyen irányú képzéseket leginkább civil szervezetek indítanak17. 

A részvétel fenti négy elemét rendszerben érdemes kezelni, ugyanis ha csupán 
ötletszerően egyes elemeit erısítik a gyakorlatban, akkor a rendszer egésze a leggyengébb 
elem hatékonysági szintjén mőködik (Fülöp, 1995). A részvételi akciókutatás mind a négy 
elem további megerısödéséhez hozzá tud járulni a gyakorlatban: képes javítani az 
információval való ellátottságon, hozzáférést biztosíthat a döntéshozatali folyamatokhoz, 
valamint a jogorvoslathoz is. Leginkább azonban a részvételre képesítéshez tud hozzátenni, 
hiszen cselekvésre, változásra és felelısségvállalásra sarkall, amelynek nélkülözhetetlen része 
a részvételi jogok gyakorlása. 

A következıkben tovább tárgyalom a jó részvételi folyamatokhoz elengedhetetlen 
feltételek és tényezık vizsgálatát. Webler et al. (2001) empirikus kutatásuk alapján ötféle 
diskurzust különítettek el arról, hogy mitıl is tartanak az emberek egy folyamatot a részvétel 
szempontjából jónak. Ezeket az elveket a gyakorlatban a részvétellel foglalkozó 
szakembereknek, így a részvételi akciókutatóknak is maximálisan figyelembe érdemes 
venniük: 

1. legitim: a folyamatot az abban résztvevık legitimnek fogadják el és hajlandók alávetni 
magukat a folyamat eredményeinek 
2. közös értékek keresése: a folyamatban résztvevık közös értékeket próbálnak meg keresni, 
és erre a döntéshozatali folyamat is bátorítja, ösztönzi ıket 
3. fair play és egyenlıség: a döntéshozatali folyamat az egyes szereplık számára egyenlı 
hozzáférést és bánásmódot biztosít 

                                                 
17 Például a Magyar Közösségfejlesztık Egyesülete (http://www.kofe.hu) vagy a Demokratikus Ifjúságért 
Alapítvány (http://www.i-dia.org) 
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4. egyenlıségre törekvı hatalmi viszonyok: a döntéshozatali folyamatban az egyébként nem 
egyenlı hatalommal, társadalmi státusszal rendelkezık is azonos módon tudnak hatni  
5. felelıs vezetés: a döntéshozatali folyamat élén egy felelıs vezetı, a „leader” áll, aki bár 
kezében tartja a folyamatot, de nem dominálja azt. 
  

A részvétel szempontjából kulcsfontosságú fogalom még az úgynevezett reprezentáció, 
vagyis az, hogy ki vesz részt a döntéshozatali folyamatban, ki hallatja a hangját és  kiért. Nem 
mindegy ugyanis az, hogy adott döntéshozatali folyamathoz mely csoportok férnek hozzá: az 
elit, vagy egyéb, kevésbé hallható és látható csoportok is. A részvételi folyamatok gyakorlati 
tapasztalatai óvatosságra intenek minden részvételi akciókutatót a tekintetben is, hogy a 
domináns hangokat ne váltsák fel más, újabb domináns hangok a részvételi akciókutatás során 
(Gaventa–Cornwall, 2001). Ez különösen fontos szempont lehet egy olyan részvételi 
akciókutatás során, amely elsısorban az ökológiai és a társadalmi fenntarthatóságot tőzi 
zászlajára. 

A részvétel egy másik kulcsfogalma az úgynevezett részvételi terekhez kapcsolódik. 
Egy részvételi folyamat esetében fontos ugyanis megvizsgálni azt, hogy ki és hogyan (milyen 
folyamat során)  hozta létre a részvételre szolgáló teret. Hickey–Mohan (2004) háromféle 
teret különböztet meg, ez alapján beszélhetünk zárt terekrıl, meghívás alapján létrehozott 
terekrıl, valamint kikövetelt terekrıl. A zárt terekben a részvétel nem tud megvalósulni. A 
meghívás alapján létrejött terekhez csak egy szők társadalmi csoport tud hozzáférni, míg a 
kikövetelt terek esetében már nincs is szó meghívásról, az érintettek kikövetelik maguknak a 
részvétel jogát. Az egyes tértípusok dinamikus kapcsolatban állnak egymással, ami azt jelenti, 
hogy egy zárt tér átalakulhat késıbb meghívásos vagy kikövetelt térré a társadalmi részvétel 
eszköztárát alkalmazva (például akár demonstrációk megszervezésével kényszerítve ki a 
véleménynyilvánítás lehetıségét). A részvételi terek kapcsán arra is figyelmesnek kell 
lennünk, hogy az újonnan létrejött demokratikus terekben – többek között például a valós 
részvételtıl elzárt volt szocialista blokk országaiban, diktatúrák színhelyein – számos 
manipuláció, tökéletlenség, visszaélés történhet (Hickey–Mohan, 2004). Ez a megállapítás 
tehát óvatosságra int bennünket a részvételi technikák, mint például a részvételi akciókutatás, 
hazai alkalmazásával kapcsolatos várakozásokat illetıen is. 

A részvétel a fentieken túl számos térbeli aspektussal is rendelkezik. A részvételi 
folyamat során a térbeli elhelyezkedés alapján dinamikus térbeli identitások alakulnak ki. Így 
már nem egyértelmő az sem, hogy egy részvételi folyamatban mit és kit tekinthetünk 
helyinek. Az sem egyértelmő egy adott kontextusban, hogy milyen a helyi emberek 
elkötelezettsége a helyi  ügyek iránt. A térbeli egységeket sem tekinthetjük tehát harmonikus 
és homogén egésznek; térben is egyenlıtlenek a hatalmi viszonyok. Erre jó példaként 
szolgálnak a kistérségek központja és a további települések közötti hatalmi különbségek18. De 
akár ide sorolhatjuk a „helyi kontra gyüttment” problematikát is: tapasztalataim szerint a 
legtöbb hazai kistelepülésen a beköltözıket nagyon sokáig vagy leginkább soha nem ismerik 
el helyinek.  

A részvétel minısége a fentieken túl számos egyéb tényezıtıl is függ, amelyek közül 
meghatározó a facilitátor, vagyis a folyamat kezdeményezıje és segítıje. A részvételi 
folyamat facilitátora a társadalmi részvétel lehetıségét tudja biztosítani a folyamatban, 
amennyiben jól alkalmazza a különféle részvételi technikákat (Sain et al., 2010). A facilitátor 
természetszerőleg nem tudja a folyamatot kontrollálni, és nem is tudja siettetni azt. A 
részvételi akciókutatás gyakorlata számára ez azt is jelenti, hogy a természetes érési és 
tanulási folyamatokat hagyni kell végbemenni.  

                                                 
18 Gyakran elıfordul ugyanis az, hogy a kistérségi központok erısebb pozícióban vannak a különféle fejlesztési 
források lehívása tekintetében 



 34 

A fentiek során a részvételt a különféle társadalmi döntéshozatali folyamatok 
szempontjából mutattam be. Szeretnék kitérni azonban az akciókutatás egyik ágának, az 
úgynevezett co-operative inquiry19-n (magyarul kooperatív kutatásnak nevezhetnénk)-nak a 
részvételre vonatkozó elképzelésére,  hiszen a részvétel fogalmának megértéséhez egy újabb 
fontos szempontot adhat. A részvételrıl a különféle akciókutatási folyamatokban ugyanis 
beszélhetünk politikai és episztemikus (vagy egzisztenciális) értelemben is. A két 
megközelítés különbségeirıl többek között Heron-tól (1996) olvashatunk: elıbbi a tényleges 
bevonódottságot jelenti, amikor a résztvevık érzelmileg is érintetté válnak egy adott kutatás 
kapcsán, képesek és hajlandók felelısséget vállalni, valamint elkötelezettséget mutatnak a 
változások iránt és azért tenni is akarnak és hajlandóak. Ezzel szemben az episztemikus 
(egzisztenciális) részvétel a „fizikai jelenlétet” testesíti meg, ahol a résztvevık bár fizikailag 
bevonódnak a kutatási folyamatba, ám a kutatási folyamat tényleges alakításában nem 
vállalnak szerepet.  

 
 

II.2.3.3. Akció 
 
A RAK olyan kutatás, amely a lehetıségek szerint az összes releváns szereplıt bevonja a 
valamilyen szempontból problémásnak ítélt helyzet értékelésének folyamatába abból a célból, 
hogy változásokat és konkrét cselekvéseket hozzon létre. A kutatók és a helyiek olyan konkrét 
cselekvéseket terveznek és valósítanak meg, amelyek a helyi történelmi, politikai, ökológiai, 
kulturális, gazdasági, földrajzi és egyéb kontextusra reflektálnak. A cselekvés egyes 
fázisaiban rendelkezésre álló információk határozzák meg a továbblépés irányát. A részvételi 
akciókutatás az akciók révén új képességek kifejlesztéséhez, a társadalmi kohézió 
megerısítéséhez is hozzájárul a közös tanuláson, valamint a helyi problémák, erıforrások és 
lehetıségek közös feltárásán és tudományos igényő vizsgálatán keresztül (Greenwood–Levin 
1998). A részvételi akciókutatás megfelelı alkalmazása esetén képes lehet ösztönözni a 
társadalmi tıke növelését is (Schafft–Brown 2003; Gustavsen, 2003).  

Greenwood és Levin amellett érvel, hogy miközben a RAK a folyamatban részt vevı 
szereplık sokrétő tudásából és tapasztalatából kiindulva törekszik a helyi, kollektív 
cselekvéssel összefüggı problémák megoldására, átstrukturálja a meglévı hatalmi 
viszonyokat, és teret nyit a demokratikus döntéshozatal számára (Greenwood–Levin, 1998). A 
gondosan megtervezett részvételi akciókutatási folyamat képes a rögzült aszimmetrikus 
hatalmi viszonyok és egyenlıtlenségek felfedésére és megváltoztatására azáltal, hogy 
marginalizálódott társadalmi rétegeket is egyenlı súllyal von be a kutatási folyamatba. 

 

II. 2.4. A RAK kapcsolata egyéb kutatási megközelít ésekkel 
 
A különféle kutatási megközelítések csoportosítására számos út létezik. A kutatásokat 
csoportosíthatjuk: 

� akadémiai diszciplinák szerint: például biológia, közgazdaságtan, szociológia stb. 
� a kutatás célja szerint: akadémiai alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
� a kutatás jellege/feladata szerint (Kieser, 1995 alapján): magyarázó célú kutatás (elıre 

definiált fogalmak / változók közötti általános összefüggéseket, oksági 
magyarázatokat keres), és megértı célú kutatás (helyileg létrehozott jelentésadási 
folyamatokat kíván feltárni) 

� az adatgyőjtés és adatelemzés folyamata szerint: kvantitatív és kvalitatív 

                                                 
19 Példa egy kooperatív kutatásra: egy önkormányzat dolgozói elkezdik saját maguk kutatni saját munkahelyük 
szervezeti kultúráját 
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A fenti csoportosítások alapján a részvételi akciókutatás nem sorolható be igazán egyik 

csoportba sem A részvételi akciókutatás a bevett társadalomtudományi és a természet-
tudományi kutatásoktól ugyanis az alábbi pontokon különbözik: 

 
� A részvételi akciókutatás nem köthetı egy konkrét tudományterülethez; nem az egyes 

tudományterületekrıl vonzza magához a kutatókat, hanem a kutatók egy-egy 
egymáshoz kapcsolódó gazdasági, társadalmi vagy környezeti probléma mentén 
győlnek össze, hogy elvégezzék kutatásukat (Greenwood–Levin, 1998). Ebben a 
tekintetben is rokon vonásokat mutat az ökológiai közgazdaságtannal. 

� A részvételi akciókutatásnak át kell mennie az úgynevezett “mőködıképesség 
tesztjén” (workability test): az akciókutatásnak konkrét megoldásokat kell szállítania 
konkrét problémákra: nem köthetı sem alapkutatáshoz, sem alkalmazott kutatáshoz, 
sem pedig a kísérleti fejlesztéshez. Ebben a tekintetben is összhangban áll az ökológiai 
közgazdaságtannal, amely problémaorientált kutatási területként definiálja önmagát.  

� A részvételi akciókutatás olyan kutatási megközelítés, amely a helyi közösséget köti 
össze külsı kutatókkal, akik nem csupán az akadémiai szféra területérıl érkezhetnek 
(Reason, 2004). Itt ismét párhuzamokat fedezhetünk fel az ökológiai közgazdaságtan 
transzdiszciplinaritási megközelítésével. A vizsgálódások célja a progresszív 
társadalmi változás, csakúgy mint egyes, a közösségek vagy egyének számára fontos 
jelenségek mélyebb megértése (lásd megértı jellegő, vagyis interpretatív 
megközelítés), amelyek nélkül a társadalmi változások meg sem történhetnek. 

� A részvételi akciókutatás jellemzıen a helyi tudásra és cselekvésre összpontosít, ennek 
igénye azonban részben ellentmond az elméleti- tudományos tudás elıállítása 
szempontjainak: az akciókutatónak egyszerre kell helytállni a terepen (helyben 
releváns tudás elıállítása és cselekvések), valamint a tudományos szférában (cikkek 
publikálása). 

� A részvételi akciókutatás nem csupán a kvalitatív kutatás módszertani eszköztárából 
választ eszközöket, hiszen adott esetben, a RAK alapelveivel összhangban álló 
alkalmazás esetén a kvantitatív eszközök is remekül tudnak illeszkedni a részvételi 
akciókutatás szellemiségéhez. 

 
A részvételi akciókutatást a fentiek alapján mindenekelıtt a fıáramú, megszokott 

társadalomtudományi kutatásoktól érdemes elhatárolni. A fıáramú kutatásokban egy valóság 
létezik, amelynek a megismerése a kutató fı célja. Ez a fajta kutatás elsısorban az oksági 
kapcsolatok feltárására törekszik; magyarázat-orientált. 

A részvételi akciókutatás ugyanakkor nem nélkülözheti az úgynevezett megértı, 
interpretatív  kutatási megközelítést sem, hiszen az elnyomó valóság konstrukciók és 
intézmények leleplezése, bírálata és megváltoztatása elsıként igényli azok megértését is20. Az 
interpretatív kutatások fı célja a sokféle társas valóság feltárása és a jelentésadási folyamatok 
megismerése. Az interpretatív kutatás megértı jellegébıl adódóan az uralkodó társadalmi 
viszonyokon nem kíván változtatni (bár magát a kutatási folyamatot is egyfajta 
beavatkozásnak tekinti, amely aztán változásokhoz vezethet). A három megközelítést foglalja 
össze a 2. táblázat: 

 

                                                 
20 Erre Dr. Gelei András hívta fel figyelmemet opponensi bírálatában 
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2. Táblázat A fıáramú kutatás, az interpretatív kutatás, valamint a részvételi akciókutatás 
összevetése 

A kutatás szempontjai Fıáramú kutatások Interpretatív kutatások Részvételi akciókutatás 
Valóság értelmezése Egy társas valóság 

létezik, objektív 
Sok társas valóság 
létezik, közösségileg és 
egyénileg konstruált 
valóságok, valóság 
interakciók által jön létre 
és marad fenn 

Sok társas valóság létezik, 
közösségileg és egyénileg 
valóságok léteznek 

Fókusz Oksági kapcsolatok 
feltárása, magyarázat- 
orientált 

Megértésen alapuló 
elemzés, jelentésadás 
feltárása bizonyítékok 
értelmi összefüggésbe 
rendezése 
Társadalmi/szervezeti  
viszonyokat nem 
kérdıjelezi meg 

Társadalmi változások 
elıidézése, 
társadalmi/szervezeti 
viszonyok megkérdıjelezése 

Mögöttes 
tudományfilozófia 

Pozitivista Konstruktivizmus, 
kritikai iskola, 
hermeneutika 

Pragmatizmus, kritikai 
iskola, konstruktivizmus 

Értékek szerepe Értékmentesnek tartja 
magát 

Értékvezérelt Értékvezérelt 

 

II. 2.5. A részvételi akciókutatás ontológiai, epis ztemológiai és 
módszertani kérdései 
 
A következıkben a RAK ontológiai, episztemológiai és módszertani kérdéseit tárgyalom.  
 

 „Annyiban kell megérteni egy adott jelenséget és 
problémát, hogy a változás lehetıvé váljon 
(Nielsen–Svensson, 2006) 
 

II. 2.5.1. A RAK ontológiája 
 
A RAK egyaránt támaszkodik a pragmatista filozófia (Reason, 2004), valamint a kritikai 
elmélet (Alvesson–Willmott, 1996) ontológiai alapjaira (Nielsen–Svensson, 2006). Az 
alábbiakban ezt a két filozófiai megközelítést ismertetem röviden, hogy a RAK ontológiai 
alapjait tisztázni tudjam. 

A pragmatikus filozófia legfıbb jellemzıje, hogy az elméletek és gondolatok csak 
annyiban hasznosak, amennyiben a gyakorlatban is különféle történéseket váltanak ki. A 
pragmatisták szerint egy elmélet nem lehet igaz, ha nem mőködik a gyakorlatban, vagyis ha 
az elméletre alapozott cselekvés nem sikeres az elméleteken túli valóságban. A pragmatikus 
iskola meghatározó alakjai Jown Dewey (1997), valamint Richard Rorty (Reason, 2004). A 
pragmatikus iskolára épül a RAK pragmatikus irányzata (lásd a RAK iskolái alfejezetet).  

A kritikai elmélet célja, hogy ösztönözze a modernitás intézményeinek demokratikus 
változását, amelyben az önkritikus, autonóm és felelıs állampolgárok egyre kevésbé függenek 
attól, hogy mások megértsék az ı szükségleteiket, valamint a láthatólag természetesnek és 
elkerülhetetlennek tőnı, aktuális politikai és gazdasági berendezkedéstıl. A kritikai elmélet 
szerint az emberek sok szempontból tárgyiasított körülmények között élnek: az élet alapjául 
szolgáló elıfeltevéseket nem mondják ki, elhallgatják, nem kérdıjelezik meg, és adottnak 
veszik (Nielsen, 2007). A kritikai elmélet hívei legfıképpen a jelenlegi gazdasági és 
társadalmi berendezkedés fı céljait  – növekedés, profit motívum, termelékenység – 
kérdıjelezik meg, csakúgy mint az ehhez vezetı eszközöket mint például a szakértık uralma, 
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a bürokratikus ellenırzés mechanizmusai, a karizmatikus vállalatirányítás, a fogyasztói 
életmódok attitődje. Arra is felhívják azonban a kritikai iskola követıi a figyelmet, hogy a 
meg nem kérdıjelezett elıfeltevések, a megváltoztathatatlannak elkönyvelt viszonyrendszerek 
egyéni és csoportos szinten hozzák létre és tartják fenn a hamis tudatot és végül ezek 
eredményezik a társadalomban tapasztalható elnyomást, egyenlıtlenséget és 
igazságtalanságot (Gelei, 2008; Gelei, 2002; Alvesson–Willmott, 1996). A kritikai elméletre  
épül a RAK úgynevezett kritikai irányzata (lásd a RAK iskolái alfejezetet). 

A részvételi akciókutatásnak a fentiek értelmében az a feladata, hogy az uralkodó 
ideológiákra, a biztosnak és természetesnek tekintett társadalmi struktúrák kritika nélküli, az 
egyéni és kollektív módon internalizált elfogadására reflektáljon, és elısegítse azt, hogy 
önmagunkat, a valóságot és a tudást definiálni tudjuk. Mindezek segítségével tudnak a 
részvételi akciókutatók cselekvéseket és változásokat kezdeményezni (Nielsen–Svensson, 
2006).  

A RAK ontológiájából következıen az alábbi kérdéseket teheti fel magának egy 
akciókutató kutatásával kapcsolatban (Dick, 1997): 

Akció:   Érdemes változtatni az adott helyzeten? 
Kutatás:  A kutatási kérdés megválaszolásra érdemes-e? 
 
 

II. 2.5.2. A RAK episztemológiája 
 
Az episztemológia a kutató és a kutatás tárgya közötti kapcsolatra utal, vagyis arra, hogy mit 
tudunk, és mit kellene tudnunk. Az episztemológia az igazságról alkotott feltételezésekkel 
foglalkozik. Több szerzı is felhívja a figyelmet az “episztemológiai tudatosság hiányára” 
(epistemological awareness) a tudomány és a közpolitika területén (Nielsen–Svensson, 2006; 
Reason, 2004). Ezért különösen fontosnak tartom, hogy bemutassam a RAK episztemológiai 
álláspontjának lényegét. 

Az akciókutatás explicit módon vállalt és követett társadalmi értékekre épít. Ezek a 
társadalmi értékek a következık:  

 demokratikus: minden érintett részvételére törekszik 
 egyenlıségpárti: egyenrangúnak tekinti az érintetteket 
 felszabadító: megszabadít elnyomó feltételektıl 
 életigenlı: a teljes emberi potenciál kifejezését lehetıvé teszi 

 
A RAK episztemológiája a kritikai szubjektivitásra alapoz, amely azt jelenti, hogy nem 

nyomjuk el szubjektív tapasztalatainkat: elfogadjuk hogy tudásunk valamilyen nézıpontból 
adódik. Ez azt is jelenti, hogy ennek a perspektívának a tudatában vagyunk, és ezt kifelé is 
megjelenítjük. A kritikai szubjektivitás „önkritikus tudatosságot” (self-critical awareness) 
feltételez (Reason, 1994, 327.o.). A RAK demokratikus, elnyomásmentes diskurzusok és 
kollektív, ideológiákra és társadalmi struktúrákra vonatkozó reflexiós lehetıségek 
megteremtésére, és az ehhez kapcsolódó kritikai kapacitások kiépítésére törekszik. Az 
akciókutatás megváltoztatja azokat a módokat, ahogy a résztvevık a saját környezetükben 
egymással kapcsolatba lépnek, és egyéni szinten is változásokat hoz (Reason–Bradbury, 
2008). 

 
Akció: Mi történik annak érdekében, hogy a változást lehetıvé tévı megkérdıjelezéseknek 
helye lehessen? 
Kutatás: A kutatási folyamatot mennyiben jellemzi az „episztemológiai tudatosság” 
(epistemological self-awareness)? 
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II. 2.5.3. A RAK módszertana 
 
Az akciókutatónak módszertani oldalról jól kell ismernie a változási folyamatok természetét, 
valamint a különféle kvalitatív kutatási módszereket. Az akciókutatás a vizsgálódásra 
vonatkozó elképzelések egyféle útja, amely a vizsgálódás módszertanát is alakítja. Az 
akciókutatásnak nincs egyetlen korrekt, helyes módja, sokkal inkább rengeteg módszer közül 
választhat az akciókutató. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy az akciókutatók 
szerszámosládájában található módszereket az akciókutatás alapelveivel összhangban 
használja. A részvételi akciókutatók módszertani szerszámosládájában találjuk többek között 
a mélyinterjúkat, a kérdıíves felméréseket, a csoportos beszélgetéseket és fórumokat, a 
terepbejárásokat, valamint a megfigyeléseket. Ezekrıl a módszerekrıl az empirikus munkát 
bemutató fejezetben írok részletesen.  

Így rengeteg olyan módszertani döntés van, amelyet az akciókutatónak a munkája során 
meg kell hoznia, és amelynek kutatására gyakorolt hatásaival pontosan tisztában kell lennie. 
A kutatás minısége és az ezeket követı, vagy ezekbe ágyazódó konkrét cselekvéseket ezek a 
döntések, valamint a mögöttük meghúzódó reflexiók alakítják (Dick, 1997).  

Az akciókutatást érintı fıbb módszertani szempontok az alábbiak (Dick, 1997): 

 
Akció: A módszertan lehetıvé teszi-e a változásokat?  
Kutatás: Az adatok győjtése és az interpretációja megfelelıen biztosított-e a módszertan által?  
 

II. 2.6. A RAK két eltér ı iskolája: pragmatikus és kritikai iskola 
 
A részvételi akciókutatáson belül a részben eltérı ontológiának, episztemológiának és 
módszertannak köszönhetıen alapvetıen két markáns irányzatot lehet megkülönböztetni: a 
pragmatista, valamint a kritikai iskolát. Az alábbiakban ezek legfıbb vonásait mutatom be 
részletesebben. 

 
� Pragmatista megközelítés 

 
A pragmatikus akciókutatók a praktikus tudás létrehozásában érdekeltek leginkább. E 

tekintetben sokszor éri ıket az a vád, hogy nem is kutatók igazából. A pragmatizmus elméleti 
alapjain dolgozó akciókutatók konszenzus megteremtésére, jó cselekvési tervek 
kidolgozására, széleskörő részvételre, szoros együttmőködésre, valamint a résztvevık közös 
platformjának kialakítására törekednek a pragmatista filozófia alapjain. 

 
� Kritikai megközelítés 
 

A kritikai megközelítés több teret hagy a konfliktusoknak, az egyet nem értésnek. 
Legfıbb célja az emancipáció, az ellenállás, valamint az elnyomó rendszerek és struktúrák 
alóli felszabadítás. Kiemelt helyen foglalkozik a hatalmi helyzetek, a domináns érdekek 
tudatosításával. A kutató kritikai hozzáállásával egyúttal nagyobb távolságot is tart a konkrét 
cselekvésektıl, akcióktól. Ebben a tekintetben közelebb is áll a hagyományos 
társadalomtudományi kutatásokhoz. A kritikai megközelítés elsısorban a tekintetben bírálja a 
pragmatikus megközelítést, hogy az a jelenlegi helyzethez való alkalmazkodást segíti elı 
leginkább, és nem annak valós átalakítását célozza meg. A kritikai akciókutatók szerint 
könnyen fennállhat annak a veszélye, hogy a kutató kooptálódik a jelenlegi hatalmi viszonyok 
közé. 
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Az akciókutatóknak a két fenti megközelítés alapján az alábbi döntéseket, és ezek a 
kutatás folyamatára és eredményeire gyakorolt lehetséges hatásait kell elsısorban 
mérlegelniük munkájuk során: (Johansson–Lindhult, 2008) 

1. cselekvés és kutatás egymáshoz viszonyított aránya: hova helyezi a hangsúlyt a kutató: 
a cselekvésre vagy a kutatásra? 

2. az alaptevékenység meghatározása: dialógus és reflektivitás egymáshoz viszonyított 
aránya 

3. a kutatói felelısség szintjének meghatározása: a kritikai megközelítés kevesebb 
felelısséget, a pragmatikus több felelısséget hárít a kutatóra a gyakorlatban 

4. a különféle tudásformák alkalmazása: melyekre épít jobban, melyeket használja 
jobban a kutató (szakértıi vs. helyi) 

 
A kétféle megközelítést a 3. táblázat foglalja össze (Johansson–Lindhult, 2008; 

Alvesson-Willmott, 1996) 

 

3. Táblázat A részvételi akciókutatás kétféle megközelítése 

 
 Pragmatikus megközelítés Kritikai megközelítés 
Cél A közös társadalmi cselekvés problémáinak 

elhárítása 
  

A marginalizált csoportoknak hangot adni  
 

Akció fókusza 
 

Társadalmi kísérlet részvételi technikákkal 
 

Ellenállás, liberáció 

Hatalmi 
megközelítés 
 

Hatalom mint képesség a cselekvésre 
 

Helyi hatalmi viszonyokra, hamis tudatra, 
meg nem kérdıjelezett viszonyokra, 
elhallgatott elıfeltevésekre, önelnyomásra 
történı  reflektálás 
 

A kutató 
szerepe és 
tudása  
 

Gyakorlatias tudás létrehozása 
 

A kutató eltávolodik  
Reflektív tudás, reflektálási lehetıségek 
megteremtése 

A kutatás 
fókusza 
 

Dialógus, akció 
 

Reflexiók a társadalmi igazságtalanságról, 
hamis tudat felismerése és (ön-)alávetés néven 
nevezése 

Fejlesztési 
fókusz 
 

Részvételi technikák tapasztalati tanulása 
 

Tudatosítás, reflektivitás 

Dialógus típusa 
 

Kooperációra épül 
Tapasztalat alapú 
Akció-orientált  

Nyitás, belsı változás 

Alaphelyzet 
 

Fragmentáció  
Nem létezı közösségi és demokratikus 
terek 
 

Aszimmetrikus hatalmi viszonyok  

 
Az elméletben élesen elkülöníthetı megközelítések a gyakorlatban természetesen 

sokszor összemosódnak, erre empirikus munkám is rávilágított. 

 

II. 2.7. A RAK dokumentálása  
 
A kutatást aprólékosan dokumentálni szükséges az akciókutatásban is, különös tekintettel az 
alábbiakra (Dick, 1997): 
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� az emergens módon létrejövı értelmezések és ezek változása a kutatási folyamat során 

(például kutatási napló formájában) 
� a módszerek változása és pontosítása, és ezekre vonatkozó következtetések alakulása a 

folyamat során  
� a szakirodalom, és minden, a kutatást megerısítı, vagy akár elbizonytalanító 

információ, amely nem a szakirodalomból származik 
� konkrét, szó szerinti idézetek: az interpretációk megragadását segítik  
� minden olyan dokumentum, anyag, ami az akciókutatás során létrejött változások 

dokumentálását segíti: például a különféle rendezvények elıtti és utáni állapotot 
rögzítı dokumentumok, rendezvények tervezett és valós forgatókönyve  

 
Az akciókutatás dokumentálásához a fentieken túl hozzátartoznak még a különféle 

audiovizuális eszközök alkalmazása során szerzett információk, így például a videófelvételek, 
a hangfelvételek, a fényképek, valamint a különféle csoportos munkákat dokumentáló 
anyagok (például flipchart papírok, meghívók, összefoglaló jelentések).   

 

II. 2.8. Az akciókutatói szerepek 
 
Az akciókutató nagyon sokféle szerepet tölt be a kutatás során, amelyhez nagyon sokféle 
képességgel és készséggel kell rendelkeznie. A készségek és képességek sokszor a kutatási 
folyamatban alakulnak ki, a gyakorlat közben.  

A kutatás során alkalmazott szerepek (Nielsen–Svensson, 2006; Greenwood–Levin, 
1998 alapján): 

� Tervezı: az akciókutató a helyi közösséggel együtt folyamatokat és konkrét 
cselekvéseket tervez meg 

� Vezetı: különösen a kutatás elején az akciókutatónak kezdeményezı, vezetı szerepet 
kell betöltenie, a lehetséges cselekvési irányokat, lehetıségeket fel kell vázolnia a 
helyi közösség számára, illetve velük együtt 

� Katalizátor: az akciókutató a változások elıidézıje, bátorítója, ösztönzıje 
� Facilitátor: a változási folyamatok elımozdítása, koordinálása, anélkül, hogy 

domináns szerepet töltene be   
� Moderátor: a különféle csoportos beszélgetések során  
� Tanár: az akciókutatási folyamatba ékelt képzések során az akciókutató szakértıi és 

folyamatra vonatkozó tudást visz be, tanári szerepkört is elláthat 
� Hallgató: a közös gondolkodást sokszor már az is elıreviszi, ha az egyes szereplıket 

valaki kívülrıl jött ember meghallgatja 
� Motiváló: a változási folyamatok sokszor megakadnak, ilyenkor kell segítenie az 

akciókutatónak a túllendülésben 
� Megfigyelı: a változások elıidézéséhez elıször az aktuális helyzetet kell megérteni az 

akciókutatónak, ehhez elengedhetetlen a külsı szereplıként történı megfigyelés 
� Szintetizáló: az akciókutatás során sokféle tudásforma és tudás győlik össze, amelyet 

szükséges szintetizálni és rendszerezni. Ebben az akciókutató nagy segítséget tud 
nyújtani a helyi közösség számára 

� Beszámoló: az akciókutató a kutatási eredményekrıl beszámol a helyiek felé, illetve a 
kutatói közösség felé is, adott esetben kutatási eredményeit a közpolitikai 
döntéshozatalba is becsatornázza 

� Szervezı: bár az akciókutató arra törekszik, hogy a stafétabotot a helyiek kezébe adja, 
sokszor kerül szervezıi szerepbe, amelynek keretében akár a helyi rendezvények, 
események szervezését és lebonyolítását segíti   
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� Tanácsadó: az akciókutatói szakmai hátterére alapozva konkrét cselekvések 
megvalósításában tanácsadói szerepet is be tud tölteni. 

 
A betöltött szerepek az akciókutatás folyamata során folyamatosan változnak, az 

aktuális helyzettıl függıen. A kutatás elején az akciókutatók többnyire domináns szerepet 
töltenek be, és folyamatosan igyekeznek csökkenteni a terepen betöltött szerepeik számát és 
intenzitását.  

 

II. 2.9. A részvételi akciókutatás és a hatalmi vis zonyok 
 
A hatalom konceptualizálása meghatározó jelentıségő a hatalmi viszonyok megváltoztatására 
irányuló részvételi akciókutatásban. Az akciókutatók a hatalom négy dimenziójával 
foglalkoznak, elsısorban a tudás elıállításának és alkalmazásának szempontjából. Gaventa–
Cornwall (2001) arra hívja fel a figyelmet, hogy mindegyik dimenzióra reflektálni szükséges 
a kutatómunka során. 

 
� A tudás mint hatalmi erıforrás 

A tudástermelési folyamatok hozzájárulnak a hatalmi viszonyok aszimmetriáinak 
erısítéséhez. A különféle diskurzusok különféle típusú hatalmi viszonyokat tovább erısítenek 
vagy éppen gyengítenek (Reason–Bradbury, 2008). 

 
� A szocializáció tudásmechanizmusaihoz, oktatáshoz, médiához kapcsolódó hatalom 

A hatalommal rendelkezık a tudás létrehozásának folyamatai felett is ellenırzéssel bírnak. A 
hatalomból kizárt emberek sokszor tudatosan, kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében úgy 
jelenítik meg véleményüket, hogy az a hatalmon lévık véleményével összhangban álljon, 
vagy már eleve belsıvé teszik az ı véleményüket és értékeiket.  

 
� A tudás létrehozása mint a tudatosítás eszköze 

Ebben a hatalmi koncepcióban a tanulás az érdemi részvételért és a változásokért történik. Ezt 
a hatalmi megközelítést találhatjuk meg a korábban már említett Freire és Fals-Borda 
munkásságában. 

 
� A hatalom mint belsı erıforrás 

Eszerint a hatalom koncepció szerint a hatalom nem csupán korlátozó tényezı, hanem a 
cselekvést teszi lehetıvé. Foucault hatalmi megközelítésében (Gaventa–Cornwall, 2001) a 
hatalom minden társadalmi kapcsolat része, amelyet nem csupán valami ellenében, hanem 
produktív módon is lehet alkalmazni.  

A fenti négy megközelítés mindegyike alkalmazható egy terepi kutatás során: az elsı 
kettı leginkább a hatalmi helyzet felmérésében és az intézményi elemzés elvégzésében, míg 
az utolsó kettı már inkább a konkrét akciók elıkészítése és megvalósítása során.  

  

II. 2.10. Minıség-ellen ırzés a részvételi akciókutatásban: megbízhatóság, 
érvényesség és általánosíthatóság 
 
A kutatás hitelessége és magyarázóereje egy akciókutató számára is rendkívül fontos. Az 
akciókutatók azonban a megszokott megbízhatóság, érvényesség és általánosíthatóság 
fogalmak helyett minıségrıl beszélnek, és tartják azt szem elıtt kutatásaik során. A kutatás 
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„minıségbiztosításával” (quality assurance) kapcsolatban megfogalmazott elvárások a 
mögöttes tudományfilozófiai megközelítésen, valamint a kutatási célokon alapulnak a 
részvételi akciókutatás esetében is. A RAK a kutatás minıségének biztosítása érdekében a 
természettudományokban megszokott és a társadalomtudományokban is alkalmazott, 
konvencionális kutatási módszerektıl eltérı megközelítéseket alkalmaz. A különbségek 
bemutatásához mindenképpen szükséges tisztázni azt, hogy a természettudományokban és a 
társadalomtudományokban alkalmazott konvencionális módszerek tekintetében mit értünk 
érvényesség, megbízhatóság, valamint általánosíthatóság alatt. A megbízhatóságot úgy 
definiálhatjuk, hogy milyen valószínőséggel igaz a kutatás során megfogalmazott állítás 
(Letenyei, 2005), valamint az adott mérési módszer a vizsgált jelenségrıl megismételve is 
ugyanazt a leírást adja-e. A megbízhatósághoz tartozik általában a bevett módszerek 
használata, valamint a kutatásban résztvevık megbízhatósága is. Az érvényességet úgy 
értelmezhetjük, hogy a kutatás alapján megfogalmazott állítás valóban a szóban forgó 
kérdésre vonatkozik-e. Általánosíthatóságról akkor beszélünk, ha egy kutatás megállapításai 
általánosíthatóak a teljes célcsoportra – a statisztikai hibahatár mértékén belül. A 
konvencionális kutatási megközelítést a végpontok ellenırzése, a mintaválasztás, a skálák 
kialakítása és a statisztikai elemzési módszerek jellemzik (Bokor, 2003).  

A minıségbiztosítás kérdését a különféle akciókutatók is különféleképpen közelítik 
meg. Ezek közös sajátossága, hogy a kutató a kutatás minıségét befolyásoló döntéseit nagyon 
tudatosan hozza meg, és döntéseit, valamint azok következményeit átláthatóvá teszi, majd 
tudatos módon próbálja meg kezelni. Egy másik közös vonás az, hogy a tudás létrejöttének 
sokféle útja van, ugyanakkor a “jó tudás” (good knowledge) mindenképpen kollaboratív 
kapcsolatokon kell hogy létrejöjjön és nyugodjon (Reason–Bradbury, 2008). A kutatás 
minısége így nagyban függ a kutató és a helyi emberek kapcsolatától.   

Az akciókutatásban a kutatás minıségének ellenırzése nem a kutatás végén történik, 
hanem a folyamat során folyamatos minıségellenırzés megy végbe a kutatási folyamat egyes 
lépcsıihez illeszkedve, így a hagyományos értelemben vett érvényesség és megbízhatóság 
tesztje a kutatási folyamatba épül be. Ez a konvencionális, fent részletezett kutatáshoz képest 
egy sokkal kevésbé formális folyamatként valósul meg; az alkalmazott szempontok kevésbé 
objektívek és formalizálhatóak (Bokor, 2003). A megbízhatóság a konvencionális 
megközelítésben az azonos feltételek fennállása esetén az ismételhetıség kritériumát foglalja 
magába. Az akciókutatás esetében azonban nem az a lényeges, hogy a részvételi akciókutatási 
folyamatról szóló leírás alapján az olvasó ugyanarra a következtetésre jusson, mint maga az 
akciókutató, hanem sokkal inkább az, hogy az olvasó megértse, hogy a kutató hogyan jutott el 
megállapításaihoz, és maga a kutatási folyamat hogyan alakult.  

A RAK saját kritériumokat fejlesztett ki a fentiek vizsgálatára, amelyek alapján a 
folyamat minıségét értékelni lehet. Az akciókutatás minıségbiztosítása dialógus alapú: az 
“igazság” (truth), a “valós és jó tudás” (real and good knowledge) konszenzusos alapon, 
kommunikáció bázisán születik meg, és nem külsı szereplık által meghatározott standardok 
szerint. A gyakorlat verifikálja az akciókutatás sikerét.  A fentiekbıl az is következik, hogy 
ugyanazt a kutatást nem lehet megismételni. A kutatónak a való élet bizonytalanságával és 
komplexitásával kell szembesülnie. Egy hasonló kutatási helyzet megteremtése nem jelentheti 
az akciókutató számára az érvényesség kritériumának teljesülését. Ha ugyanazt a részvételi 
akciókutatást a megadott módszertani leírás alapján egy másik kutató végrehajtja, másfajta 
tudás jön létre, másfajta akciók történhetnek. A kontextus függıség és a többféle értelmezési 
lehetıség a részvételi akciókutatások során nem teszi lehetıvé a statisztikai alapon nyugvó 
megközelítést. 

A részvételi akciókutatással szembeni legfıbb kritika az általánosíthatóság, vagyis a 
külsı megbízhatóság hiánya. A kutató ugyanis minél inkább olyan magyarázatot próbál 
találni, amely egy nagyon konkrét helyzetre illik, annál valószínőbb, hogy ez a magyarázat 
végül nem lesz használható egy másik konkrét helyzetre. A részvételi akciókutatás éppen 
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ezért feláldozza az általánosíthatóságot annak érdekében, hogy a kutatásnak ténylegesen helyi 
relevanciája legyen, a kutatás a helyiek számára hasznosítható legyen, enélkül ugyanis nem 
tud eléggé rugalmasan a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni (Dick, 1997). Az akciókutatás 
ugyanakkor ambicionálja az egyes módszertanok más kutatási területeken való 
alkalmazhatóságát, vagyis a külsı általánosíthatóságot (Nielsen–Svensson, 2006). Mindehhez 
kellıen részletes leírást kell az olvasó számára biztosítani, hogy eldönthesse, hasonló 
kontextuális körülmények fennállnak-e az esetében.         

Az akciókutatót a kutatás jó minıségének kialakításában a szisztematikus reflektálás 
segíti. A reflektálás alapvetıen kétféle módon történik:  

1. az akció folyamatában történı reflektáláson („hallgatólagos tudás az akcióban”–
implicit knowledge in action, Schön, 1983, 49.o.), valamint  

2. magán az akción történı reflektáláson keresztül. 

 

Az elsı esetben a reflexió spontán, nem tudatos, alapvetıen informális tudáson és a 
cselekvésbıl szerzett tapasztalatokon alapul (kognitív, érzelmi és párbeszédes 
tapasztalatokon). A különféle kontextuális tényezık ezt a fajta reflektivitást jelentısen 
korlátozzák. A második, vagyis a cselekvésre való reflektálás restrospektív, sokkal inkább 
tudatos, intellektuális tevékenység. 

A 4. táblázatban a 2. táblázatot lényegében folytatva, összefoglalom a fıáramú 
társadalomtudományi, az úgynevezett interpretatív kutatásokban és az akciókutatásban 
alkalmazott minıség-biztosítás alapjait. 

 

4. Táblázat Minıség-biztosítás a fııáramú társadalomtudományi kutatásokban, az interpretatív 
és az akciókutatásban (saját táblázat, Kieser, 1995-t felhasználva) 

 
A minıség-biztosítás 
szempontjai 

Fıáramú kutatások Interpretatív kutatások Részvételi akciókutatás 

Minıség-biztosítás 
kulcsfogalmai 

Megbízhatóság, 
érvényesség, 
általánosíthatóság 

Megbízhatóság, 
érvényesség 

Reflektálás, torzítási 
lehetıségek explicitté tétele 

Minıségellenırzés 
idıpontja 

Végpontok  Folyamat során, kutatási 
lépcsıknek megfelelıen 

Minıségbiztosítást segítı 
módszerek 

Statisztikai módszerek adatmerítés több 
forrásból/többféle 
információforrás 
alkalmazása/információk 
ellenırzése 
(trianguláció), intenzív 
terepi jelenlét, résztvevı 
megfigyelés 

Reflexiók, kollaboráció a 
tudás létrehozásában, 
kutató és kutatottak jó 
kapcsolata, rigorózus 
módszertan, trianguláció, 
intenzív terepi jelenlét 

Minıségbiztosítási 
szempontok 

Formalizált, objektív Kevésbé formalizált, 
szubjektív 

Kevésbé formalizált, 
szubjektív pl. gyakorlati 
problémára irányul, 
demokrácia és részvétel 
fejlesztése 

Megismételhetıség Lehetséges Nem lehetséges, idıtıl 
és kontextustól függı 

Nem lehetséges; 
kontextusfüggı, való élet 
bizonytalansága és 
komplexitása 

Általánosíthatóság Lehetséges Korlátozott Korlátozott, leginkább 
módszertani értelemben 
lehetséges 
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A kutatás minıségének folyamatos javítása érdekében az egyes akciókutatók a fenti 
alapvetéseken túl konkrét ellenırzı listákat is megfogalmaznak a magukra számára. Az 
alábbiakban ezeket mutatom be.  

Reason (Reason–Bradbury, 2008) az érvényesség és a megbízhatóság kérdését az 
akciókutatás négy dimenzióján keresztül közelíti meg. Az alábbi négy szempont teljesülése 
esetén tekint egy akciókutatást érvényesnek és megbízhatónak: 

 
1. az akciókutatásnak kutatásra érdemes célból kell megvalósulnia, gyakorlati 

problémára kell irányulnia  
2. az akciókutatásnak a demokrácia fejlesztéséhez és a részvétel erısítéséhez kell 

hozzájárulnia 
3. a tudásszerzésnek különféle útjai léteznek: az akciókutatásnak sokféle tudást kell 

generálnia és sokféle módon 
4. a fejlesztésnek emergens útjai vannak: a kutató a kutatási helyzetnek megfelelıen 

próbál reagálni a helyi észlelésekre, történésekre, a helyiekkel együtt, nem elıre 
megtervezett módon 

 
Moser három kritériumot állapít meg az érvényesség teljesüléséhez a részvételi 

akciókutatásban (Reason–Bradbury, 2008): 

 
1. A RAK folyamat átláthatósága részletes módszertani leírást igényel: a kutatás célját és 

a módszereket rigorózus módon kell alkalmazni, az alkalmazott módszertant 
részletesen ismertetni szükséges. 

2. Az eszközök és célok kompatibilitása 
A második kritérium értelmében a kutatás eszközeinek és a módszereinek 
összhangban kell egymással állnia. A kutatónak részletes magyarázatot kell adnia 
arról, hogy az adott helyzetben miért éppen az adott módszertant választotta.  

3. A kutató jobban ismeri az adott szituációt, mint bármely külsı megfigyelı. Ez alapján 
a  kutatónak a kutatás minden aspektusát fel kell tárnia, amelyre figyelmes lett.  

 
Tacconi (1998) az ökológiai közgazdászok számára az alábbi kritériumokat fogalmazta 

meg a részvételi kutatások tekintetében: 

 
� Hosszú, intenzív terepi jelenlét 
� Kitartó vizsgálódás a kontextus és az igazán fontos kérdések megértésére  
� Trianguláció: sokféle információforrás használata, többféle módszertan 

együttes alkalmazása, a kutatásba több kutató bevonása, a megszerzett 
információk ellenırzése, többféle elemzési szempont megfogalmazása, 
amelyek alapján összefoglaló értelmezést kísérel meg kialakítani a kutató 

� Különbségek és eltérések elemzése 
� A kutatási téma rendszeres megvitatása a résztvevıkkel és más kutatókkal  
� „Sőrő leírások”21 készítése 
� A kutatás hatásának vizsgálata az érintettek tudására és cselekvıképességére 

 
Összefoglalás: A részvételi akciókutatáson nem lehet a konvencionális kutatáshoz 

hasonló érvényességi és megbízhatósági kritériumokat számon kérni, hiszen más kutatási 
paradigmát képvisel. A három fenti ellenırzı listában megfogalmazott kritérium mindegyikét 

                                                 
21 Geertz szerint a sőrő leírás arra hasonlít, amikor megpróbálunk elolvasni egy kéziratot – egy idegen, 
elhomályosító, talányokkal, önellentmondásokkal, gyanús javításokkal és célzatos kommentárokkal teli kéziratot 
(Geertz, 2001) 
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fontos figyelembe venni egy részvételi akciókutatás során, hiszen mindhárom szerzı bár 
hasonló alapokon közelíti meg a kérdést, mégis más-más konkrét szempontot hangsúlyoz: 
Reason–Bradbury elsısorban az akciókutatás alap-célkitőzéseinek megfelelését emeli ki 
(részvétel, gyakorlat-orientáltság, helyi kontextus fontossága); Moser elsısorban módszertani 
szempontból közelít a kérdéshez (alkalmazott módszertan részletes bemutatása és 
alkalmazásának indoklása), míg Tacconi leginkább a konstruktivista kvalitatív kutatásokkal 
szemben általánosságban megfogalmazott szempontokat hangsúlyozza (megértés, kitartó 
vizsgálódás, trianguláció, sőrő leírás stb.).   
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II.2.11. A RAK alkalmazásának korlátai, dilemmái és  belsı 
ellentmondásai 22 
 
A részvételi akciókutatás alkalmazásának nemcsak hatalmas idı- és erıforrásigénye szabhat 
korlátot, hanem a kutatók személyes érintettsége, valamint a hatalmi viszonyok 
átstrukturálásához kapcsolódó etikai megfontolások is.  

A legtöbb kutató sem pénzügyileg, sem pedig idejét tekintve nem engedheti meg 
magának azt, hogy hosszú éveket töltsön egy kutatási terepen. Ennek ellenére az akciókutatók 
vállalják az ezzel járó fáradtságot és elkötelezettséget, hiszen az akciókutatás alapelvei szerint 
szeretnék végezni munkájukat. 

A részvételi akciókutatás egy másik fontos korlátja az általánosíthatóság hiánya: az 
akciókutatás egy konkrét szituációra vonatkozik, legfeljebb az alkalmazott módszerek 
emelhetık át egy másik kontextusra. Ugyanakkor a hasonló kontextusok tapasztalataiból is 
sokat lehet tanulni. 

A személyes érintettség a részvételi akciókutatás egyik alapelve. Ahogy az akciókutató 
mind több tapasztalatot győjt, egyre könnyebben meg tudja találni saját személyes határait: 
megtalálja a bevonódás és a kívülmaradás egyensúlyát. Ha túlságosan kívül tartja magát az 
adott ügyön, akkor az elkötelezettség híján természetszerőleg nem tudnak a tanulási és 
változási folyamatok elindulni. Ha túlságosan érintetté válik egy-egy ügy kapcsán, akkor 
pedig nem csupán érzelmi szinten válik terheltté, de olyan feladatokat és problémákat magára 
vállalhat, amelyek nem hozzá tartoznak.  

Az etikai megfontolások a részvételi akciókutatók egyik legnagyobb dilemmái közé 
tartoznak: van-e joga az akciókutatónak beavatkozni egy adott csoport/közösség stb. életébe, 
van-e joga elvárásokat kelteni mindazokban, akikkel dolgozik. Joggal merülhet fel az a kérdés 
is, hogy mi történik akkor, ha az akciókutató távozása után az érintett csoport/közösség még 
rosszabb állapotban találja magát? Ezeket a kérdéseket az akciókutatók nap mint nap, a 
különféle mőhelymunkánk és konferenciák során felvetik a maguk számára. Legtöbbször az a 
válasz születik, hogy a kutató folyamatos önreflexiójával ezek a problémák jórészt 
feloldhatók. Az akciókutatónak döntései során alapos önvizsgálat alá kell vetnie magát, 
valamint a szakembertıl elvárható gondossággal kell eljárnia minden esetben. 

A részvételi akciókutatás alkalmazásával szembeni legfıbb érv a tudományos 
közösségen belül arra vonatkozik, hogy azt nem tartják elég tudományosnak. A RAK a helyi 
tudásra és cselekvésre összpontosít – mindeközben pedig törekszik az elméleti- tudományos 
tudás elıállítására is. Ebben a fejezetben igyekeztem az akciókutatás tudományfilozófiai 
alapjait is részletesen bemutatni, amely alapján úgy vélem, jól látszik, hogy az akciókutatás 
másfajta tudomány megközelítésen alapul, és ennek a megközelítésnek a szempontjait lehet 
csak rajta számon kérni (Dick, 1998). Az akciókutatók számára éppen a fentiek következtében 
a tudományos publikációk megjelentetése is gondot okoz. Ennek oka részben az idıhiány: az 
intenzív terepmunka elvonja a kutató figyelmét és idejét a publikálástól, hiszen a terepen az 
élet nem áll meg. Másrészt éppen amiatt, hogy a tudományos folyóiratok szerkesztıi a legtöbb 
esetben kevéssé ismerik az akciókutatás tudományos alapjait, ezért kevésbé nyitottak a 
módszert alkalmazó cikkek közlésére. 

Ellentmondás feszül aközött is, hogy bár a RAK minden érintett széleskörő bevonásra 
törekszik, valamint felelıs, felnıtt és érett kutatótársnak tekinti ıket, ezt az alapfeltételezést a 
gyakorlat számos esetben megcáfolja. Az egyes emberek ugyanis különféle okokból 

                                                 
22 A fejezet az általam látogatott akciókutató mőhelymunkák és konferenciák során elhangzott beszélgetések 
jegyzetei alapján készült. 
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kifolyólag különféle „érettségi” és „felelısségi” szinteken állhatnak; eltérı mértékben tudnak 
és hajlandók felelısséget vállalni saját életükért.  

A részvételi akciókutatás egy másik ellentmondását pedig az adja, hogy az elnyomó 
társadalmi struktúrákat és intézményeket éppen a „hamis tudattal” mőködı egyének hozzák 
létre. Mindez pedig visszafelé is érvényes: az elnyomó intézmények és ideológiák megerısítik 
hamis tudatukban az egyéneket. Mindezek fényében a gyakorlatban igen nehézzé válhat az 
elnyomó struktúrák azonosítása, megértése, illetve megváltoztatása. 

 

II. 3. Tervezés és fejlesztés 
 

A következı fejezetben a tervezés és a fejlesztés szakirodalmával foglalkozom, hiszen 
az esettanulmányként bemutatott mezıcsáti kistérségi szintő vidékfejlesztési folyamat a 
fejlesztés tervezésén keresztül mindkét szakterülethez kapcsolódik. A tervezést és a fejlesztést 
az ökológiai közgazdaságtanon belül fenntarthatósági tervezésnek nevezett folyamatok 
elméletének bemutatásával kötöm össze, hiszen a mezıcsáti kezdeményezés is a 
fenntarthatóság irányába történı elmozdulást tőzte zászlajára. 

A tervezésen belül elsısorban a területi tervezéssel foglalkozom, amely területi 
funkciókat határoz meg és hangol össze, és a terület- és településfejlesztési politika eszköze. 
Egymásra épülve, de elkülönülve kétféle tervezési tevékenység különböztethetı meg a 
település– és területfejlesztésben. 

 
� fejlesztés tervezése: a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlıdését 

célozza meg a fejlesztési célok meghatározásával és azokhoz pénzeszközök 
biztosításával (Ónodi, 2010b, 35.o.). Fı dokumentumai például az Országos 
Területfejlesztési Koncepció, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és annak operatív 
programjai23, a regionális, a megyei, a kistérségi és a települési fejlesztési tervek. 

� rendezés tervezése: a szőkebb értelemben  vett fizikai környezet a fejlesztési céloknak 
leginkább megfelelı alakításával kapcsolatos tennivalókat határozza meg. Fıbb 
dokumentumai az országos, a megyei, valamint a települési szintő rendezési terv. 

 
Bár eszközeivel a területi tervezés a különféle hazai területfejlesztési dokumentumok, 

mint például az Országos Területfejlesztési Koncepció, értelmezésében szintén a 
fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítására rendeltetett, az ökológiai közgazdászok – 
csakúgy mint a saját értelmezésemben – a fenntarthatósági tervezés fókuszában sokkal inkább 
a fenntarthatóságról való tanulási folyamat áll, és kevésbé a tervezési folyamat eredménye, 
vagyis maga a terv létrejötte. Ezért a fenntarthatóságért történı tervezést, vagyis a 
fenntarthatósági tervezést az ökológiai közgazdászok szemszögébıl mutatom be a 
késıbbiekben. 

 

II.3.1. Tervezés 
 
A mezıcsáti kistérségi vidékfejlesztési folyamat a kistérségi szintő fejlesztés tervezésérıl 
szólt, ezért az idevágó szakirodalmat mutatom be a következı bekezdésekben.  

                                                 
23 Horizontális alapelvként emelik be a fenntarthatóság koncepcióját 
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A tervezés a jövıbeli tennivalókra való felkészülés, a terv pedig a „fennálló helyzetre 
vonatkozó vizsgálatok és jövıkép alapján fejlesztési célokat, a célok elérésének módját és 
idıbeli ütemezését határozza meg” (Ónodi, 2010a, 34.o.).  

A korábban megszokottól eltérı tervezést sürget, hogy egyre többféle érdekcsoport 
jelenik meg a tervezési folyamatokban, amely a tervezıtıl is sokféle, új szerepben való 
helytállást követel meg (Dömötör, 2008). Ezzel párhuzamosan a tervezéselméletben a 
vizsgálat fókusza mindinkább kiterjed a tervezés kontextusának vizsgálatára, legfıképpen a 
demokráciára, valamint a hatalmi viszonyokra. A tervezést egyre inkább kölcsönös 
függıségek által meghatározott tárgyalási folyamatnak tekinthetjük (Forester, 2006; 2004). 

Napjainkban a döntéshozók számára mindinkább elkerülhetetlen, hogy egy adott 
fejlesztés során az érintetteket már a döntéshozatali folyamatok korai szakaszába, a tervezési 
fázisba bevonják. Ekkor a különféle érintett csoportoknak és az állampolgároknak még valós 
lehetısége van arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségi döntési folyamatba. A részvételi 
tervezés – csakúgy, mint bármely egyéb tervezési irányzat – nem értékmentes; 
értékválasztásaiban az ökológiai közgazdaságtanról szóló fejezetben már bemutatott 
deliberatív demokrácia ideáljához kapcsolódik. A részvételi tervezés kulcseleme, hogy a helyi 
közösségek tagjai közös jövıképet és annak elérését szolgáló cselekvési terveket dolgoznak 
ki, amelyek valóban tükrözik a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait (Markey–
Vodden, 2000).  

A tervezés megközelítésemben normatív folyamat, amely során a valóság értelmezése 
és a kívánatos jövıbeli állapot meghatározása történik meg. Mindez pedig nagymértékben 
függ az egyes érintettek, a többnyire egymással konfliktusban álló értékválasztásaitól (Faragó, 
2005). A jövıre vonatkozó állításoknak Faragóval egyetértve nincs objektív alapja: a „mi 
van”-ból (helyzetértékelés) nem következik egyenesen az, hogy mi a helyes, és hogy mit kell 
tenni (Faragó, 2005). A tervezés során apriori feltételezésekkel, elızetes háttértudással, 
hallgatólagos tudással (tacit tudás) és gondolatokkal közelít a tervezı egy konkrét helyzet 
megismeréséhez és a cselekvési terv kialakításához. A kiinduló állapot vizsgálatának módja 
és eszközei egyaránt meghatározzák azt, hogy késıbb hogyan értékeljük az adott helyzetet, 
mindez pedig a lehetséges kimenetekre is hatással van (Faragó, 2005) 

A tervezés egyúttal olyan mechanizmus, amely az úgynevezett elnyomó hatalmi 
struktúrákat (ide sorolhatjuk akár a pályázati rendszereket) is kezeli azáltal, hogy az 
erıforrásokhoz és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést széles körre kiterjeszti. 
Ebben az értelmezésben a tervezı felelısségeként jelölhetı meg az uralkodó hatalmi 
viszonyok etikus kezelése is. 

 
II. 3.1.1. A hazai tervezési intézményrendszer fıbb sajátosságai 

 
A hazai tervezési gyakorlatban a fent már említettek szerint országos, regionális, megyei, 
kistérségi, valamint települési szinten készülnek fejlesztési tervek. A tervezés legfıbb 
országos szintő dokumentumai az Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint az 
Országos Területrendezési Terv, amelyekhez az alsóbb szintő tervezési dokumentumok is 
igazodnak24. A tervek készítésének felelısei (megbízó és döntéshozó) országos szinten a 
magyar Országgyőlés, megyei szinten a Megyei Önkormányzat, települési szinten pedig a 
települési önkormányzat.  

A „kistérség a települések között létezı funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 
alapján lehatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévı, önszervezıdı, 
egymással határos települések összessége” (Ónodi, 2010b, 16.o.).A kistérségi szintő tervezés 
a települési önkormányzatok együttmőködését jelenti, de ez a szint még nem vált önálló 

                                                 
24 A területrendezési tervek a felsoroltak közül regionális, valamint kistérségi szinten nem készülnek. 
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szervezıdési szintté döntéshozatali jogkörrel. Így a kistérségi szinthez (a regionálishoz sem) 
nem tartozik közigazgatási feladat és csak korlátozott döntéshozatali jogosultságot jelent a 
demokratikusan választott testületekkel bíró (országos, megyei, települési) szintekhez képest.  

A települési szintő tervezésnek az önkormányzatiság kialakítása óta kiemelkedı szerepe 
van, annak ellenére, hogy az 1996.évi területfejlesztési törvény a kistérséget jelölte meg alsó 
szintő területfejlesztési térségként. A kistérségek a tagtelepülések delegáltjaiból alakították ki 
a Kistérségi Fejlesztési Tanácsot, amely a kistérséggel kapcsolatos döntéseket hozza meg; 
munkaszervezete a Kistérségi Iroda. 

 
II. 3.1.2. Az alulról felfelé és a felülrıl lefelé irányuló tervezés 

 
A különféle tervezési elméletek csoportosítására disszertációmban nem térek ki részleteiben; 
erre vonatkozóan több kiváló hazai összefoglalót is olvashatunk (Dömötör, 2008; Faragó, 
2005). Az alábbiakban az egyes tervezési elméletek csoportosítása helyett a tervezés 
meghatározó iránya alapján különítek el kétféle tervezési irányzatot: a felülrıl lefelé irányuló 
racionális tervezést, valamint az alulról felfelé építkezı részvételi tervezést. A gyakorlatban 
természetesen nem választható el ilyen élesen a kétféle tervezési irányzat, hiszen alapvetıen a 
kétféle irányú kezdeményezéseknek az összeegyeztetése a feladat. A célom így most sokkal 
inkább az, hogy a kétféle irányzat meghatározó különbségeire hívjam fel a figyelmet.  

A felülrıl lefelé irányuló tervezés meghatározó jellemzıje a célracionális, tudományos 
elméleten és technikákon alapuló, problémamegoldás-orientált, szakértık által végzett 
tervezés. Ez a racionális tervezési alapokon nyugvó, a tudományos tudásra épülı adatgyőjtési 
folyamat az alábbi lépésekbıl áll össze: (1) a jelenlegi helyzet felmérése, (2) stratégiai terv 
készítése, (3) operatív terv készítése, (4) megvalósítás, (5) értékelés. A célracionalitás 
megközelítése nem igazán ad teret a társadalmi célok megvitatásának, sokkal inkább az adott 
célokhoz vezetı utak és eszközök meghatározását helyezi elıtérbe. Argyris (1990) a 
racionális tervezési folyamatokban megfogalmazott elırejelzések korlátaira mutat rá. A 
racionális tervezést érı legfıbb problémák között említi azt is, hogy gátolja a közös tanulás 
lehetıségét, valamint az innovációt.  

Az alulról jövı, részvételi tervezés abban az értelemben bevallottan szubjektív, hogy a 
különféle és egymásnak akár gyökeresen ellentmondó értékek, érdekek és célok konszenzusra 
törekvı, egymás kölcsönös megértésére alapuló közösségi egyeztetési folyamatát jelenti. A 
részvételi tervezés leginkább a helyi (hétköznapi) tudásra, „az ott és akkor érvényes” 
értelmezésekre épít (Faragó, 2005, 134.o.). A tudományos tudás a tudás egy szők szeletét, 
annak egy formáját jelenti. A helyi tudás magába foglalja a kultúrát, az önazonosságot, az 
emberek egymás közötti, illetve környezetükkel való kapcsolatait, a helyi társadalomban 
évszázadok alatt felgyülemlett tapasztalatokat és hiedelmeket (Kelemen et al., 2008). A 
részvételi tervezés során az érintettek a tervezıvel közösen tárják fel az érintetteknek a 
valóságról és a jövırıl alkotott képét, értékítéleteit és probléma felfogását. A részvételi 
tervezés is használja az ismert tervezési eszközöket (például a stratégiai tervezésben szinte 
kizárólagossá vált SWOT elemzés), de azokat etikai (például társadalmi igazságossági) 
szempontokkal egészíti ki. 

A részvételi alapú, közösségi döntésekbe való bevonásnak sokféle indoka lehet. Számos 
esetben a részvétel erısítése mögött a demokratikus szemlélet és az aktív állampolgárság 
térnyerése áll: a társadalom tagjainak növekvı igényük van arra, hogy jogaikat demokratikus 
módon érvényesítsék; az életükre közvetlen módon ható döntéseket közvetlen módon is (tehát 
nem csupán a képviseleti demokrácia keretei között) felügyeljék. A közvetlen részvétel 
mögött a napi gyakorlatban azonban többnyire racionális indokok állnak: annak felismerése, 
hogy ezáltal minden érintett szereplı valós gazdasági társadalmi, környezeti és politikai 
elınyökhöz juthat.  
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Vegyük sorra a részvételi tervezéssel járó lehetséges elınyöket: 

 
� Konfliktusok elkerülése. A fejlesztések kapcsán kialakuló konfliktusoknak elébe lehet 

menni a részvételi tervezési folyamattal és még békeidıben egyezkedni a jövırıl a 
közösség tagjaival. A fejlesztési konfliktusok hátterében számos ok állhat (B. Andrási, 
é.n.): kapcsolati-, informális-, strukturális-, érték-, valamint érdekkonfliktusokat 
különböztethetünk meg. A konfliktusok természetszerő létezése miatt szükséges 
olyan, a döntéshozatalt segítı módszerek alkalmazása, amelyek segítenek legalább 
részben integrálni a sokféle érintett nézıpontjait és szempontjait. A részvételi tervezés 
egy ilyen, a konfliktusok megelızését, a párbeszédet erısítı eszköz. 

� Új ötletek és kreatív megközelítések felszínre kerülése. A módszerek alkalmazása 
során a tervezık, mint szakértık, a helyi (laikus) emberekkel folytatnak párbeszédet, 
amelynek az értékek körüli viták is a részeivé válnak. Ideális esetben a tudományos és 
a helyi tudásformákat egyaránt beépítik a jövıkép, valamint a konkrét cselekvés 
tervezésébe. Mindez magában hordozza az innovációk lehetıségét is. 

� Bizonytalanságok és komplex problémák kezelése. A jövıorientáció az ökológiai 
közgazdászok szerint a résztvevıket a bizonytalanság kezelésére is ösztönzi 
(Funtowitz–Ravetz, 1993). Az emberi tevékenységeknek a többi emberre, valamint a 
környezetre gyakorolt hatásait, vagyis az ok-okozati kapcsolatokat nem ismerjük 
tökéletesen; a rendelkezésre álló tények, adatok bizonytalanok, a tudomány és azok 
felkent szakértıi pedig nem képesek kontrollálni a tervezett fejlesztéseket. 

� A közjó és közügyek beépülése a tervezési folyamatokba. A tervezési folyamatok 
demokratizálása a közjó növeléséhez járulhat hozzá. A részvételi tervezési 
folyamatokban a résztvevık egyéni érdekeiken többnyire képesek felülemelkedni, és a 
párbeszéd, valamint a kollektív cselekvések hatására változtatni korábbi attitődjükön 
és értékeiken (Bela et al., 2003; Sen, 2003; Wilson–Howarth, 2002). A 
közgazdaságtanban használt közjó fogalmához hasonlatosan a részvételi tervezési 
folyamatok „közügyeket” (commons) hoznak létre (Nielsen, 2007), amelyek nem az 
egyének, hanem a közösség egésze számára fontosak. 

� Erkölcsi elvárásnak tekinthetı, hogy az vegyen részt a döntésben, akit ténylegesen 
érint (Bela et al., 2003). Példaként hozhatjuk fel a természeti erıforrások 
használatához kapcsolódó tervezési folyamatokat (például egy biogáz-üzem 
tervezése). Mindazok, akik a természeti erıforrásokból élnek, közvetlen irányítással 
kellene rendelkezniük a helyi erıforrások kezelése felett (Davis–Wagner, 2003). A 
természeti erıforrásokat sokféle, egymáshoz kapcsolódó, egymástól kölcsönösen 
függı erıforrás használó használja. Éppen ezért sokféle, ökológiai, gazdasági, 
rekreációs, jogi, kulturális, vallási stb. szempont, érdek és nézıpont létezik egymás 
mellett. 

 
Briassoulis (1999) alapján az ideális részvételi tervezınek az úgynevezett hibrid 

tervezıt tartom, aki nem csupán szők értelemben vett tervezı, hanem változások elımozdítója 
is. A hibrid tervezı mobilizál, tervez, tárgyal, reflektál és beavatkozik. A hibrid tervezıi 
szerep ellátásához a tervezıi szaktudáson kívül nagyon sokféle képesség – közvetítés, 
folyamatsegítés, levezetés, kommunikációs és szervezési készségek, szociálpszichológiai 
ismeretek stb. – szükséges. Úgy gondolom, hogy ezek a képességek nélkülözhetetlenek a 
különféle tudományterületek, szektorális érdekek, társadalmi csoportok és az általuk vallott és 
követett értékek közötti hídveréshez. A részvételi tervezési folyamat megtervezésében a 
tervezınek erıteljes szerepe van, hiszen a probléma keretezése, valamint a folyamat menete 
számos tekintetben rajta múlik. Természetesen megvan annak a veszélye, hogy a tervezı 
értékvilága kerül elıtérbe, amely háttérbe szoríthat azzal ellentétes hangokat vagy nem 
kívánatos kimeneteket. 
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A részvételi tervezésen belül ki kell emelnünk a fenntarthatósági tervezés témakörét. 
Briassoulis (1999) alternatív szerepeket jelöl ki és kérdéseket tesz fel a fenntartható 
fejlıdésért dolgozó tervezık számára: ki tervezi meg és kinek a számára a fenntarthatóságot? 
Mi az, amit egyáltalán fenn kell tartani? A fenntarthatósági tervezés legfontosabb 
szempontjait emelem ki az alábbiak során. 

� A fenntartható fejlıdés igen általános fogalom, amelyet elıször is a tervezınek 
operacionalizálnia kell, vagyis le kell határolnia mindazokat a témákat és kérdéseket, 
amelyek ebbe a fogalomkörbe tartozhatnak. 

� A fenntarthatósági tervezésnek térben és idıben megfelelı területet kell lefednie. A 
tervezınek arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy mi az a terület nagyság, amelyre 
érdemes fenntarthatósági tervezési folyamatot indítani? Az utóbbi idıben erre a 
kérdésre leginkább a regionális szintet jelölik meg válaszként. Ez az a szint ugyanis, 
amely a nemzeti, valamint a teljesen helyi szint között húzódik meg, és amely a két 
szint közötti kapcsolatot képes megteremteni (Renn et al.,1998). 

� A terület lehatárolása után foglalkozni kell az idıtávval is, vagyis azzal, hogy milyen 
idıtávra tervezünk. Nem létezı jövı generációk ismeretlen preferenciáira alapozva 
kell a jelenben tervezni. Olyan idıhorizontot kell választani, amellyel mind az emberi 
léptékeket, mind pedig az ökoszisztéma léptékeit meg lehet ragadni, ugyanakkor a 
közeljövıben, rövidtávon szükséges döntési igényekre is válasz adható.  A közösségek 
döntési idıtávja általában hosszabb, mint a piac, illetve a képviseleti demokráciák 
idıtávja; a társadalom tagjainak érintettsége egy adott kérdésben nem szőnik meg 
választási ciklusonként (Bela et al., 2003). 

 
A Brundtland Jelentés 1987-es közzététele óta nagyon sokféle és egymástól akár igen 

eltérı megközelítés látott napvilágot a fenntarthatóságról (Stirling, 1999). Ezek közös vonása, 
hogy többnyire szakértıktıl származnak és figyelmen kívül hagyják a fogalom közösségeken 
keresztüli értelmezését. A fenntarthatósági diskurzust még mindig a környezetvédelmi és 
technikai kérdések dominálják, háttérbe szorítva a társadalmi és politikai vetületeit. Ez a 
szemlélet jellemzi jórészt a nemzetközi, a nemzeti, a regionális kezdeményezések jelentıs 
részét, valamint még a helyi szintő kezdeményezések egy részét is (Hardi et al., 1997). 
Ugyanakkor a helyi szinten már nagyobb figyelmet kap a részvétel kérdése. A fenntartható 
fejlıdés fogalma kapcsán talán egyetlen olyan közös pont van, amelyben mindenki egyetért, 
ez pedig az, hogy a fenntartható fejlıdés mindenkinek szinte mást jelent. A fenntarthatóság 
fogalma maga után vonja azt, hogy csak akkor valósul meg, ha azt az érintettek mind 
elfogadják, – ezért hajlandók elérésért tenni, akár áldozatokat is hozni, hiszen mindezt a szebb 
jövı érdekében teszik (Bela et al., 2003). 

A tudomány a világ bonyolultságát úgy kezeli, hogy azt rendszerekre, tudományágakra 
bontja, és azokat vizsgálja külön-külön. Ezt a leegyszerősítı szemléletet sokan bírálják, 
hiszen az egyes rendszerek között is sok interakció van: azon túl, hogy maguk az egyes 
rendszerek is rendkívül összetettek, lehetetlen modellekben lekövetni azokat (Kelly–Moles, 
2002; Norgaard, 1994). A globális és a helyi problémákat is a komplex kölcsönhatások, az 
elıre nem látható változások jellemzik: a három egymásba fonódó rendszer, a természet, a 
társadalom és a gazdaság együtt változik, alakul; kölcsönösen egymásra hat (Pataki–Takács-
Sánta, 2004; Norgaard, 1994). Az ökológiai közgazdaságtan több szerzıje (Pataki–Takács-
Sánta, 2004; Funtowicz–Ravetz, 1993) is hangsúlyozza, hogy az emberi tevékenységeknek a 
többi emberre, valamint a környezetre gyakorolt hatásait, vagyis az ok-okozati kapcsolatokat 
nem ismerjük tökéletesen; a rendelkezésre álló tények, adatok bizonytalanok, a tudomány 
pedig nem képes kontrollálni a természetet; így rendkívül nagy a bizonytalanság. A 
fenntarthatóság így nem egy objektíven definiálható, egyszeri célkitőzés elérését jelenti, 
amelyet mindenki elfogadna. Amikor egy közösség a fenntartható fejlıdés irányába mutató 
utat keresi, nem elégedhet meg azzal, hogy „a” leginkább megfelelı utat megtalálja; minden 
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helyzetben több megoldás létezhet. A fenntartható fejlıdés mindig újabb bizonytalanságokat 
és kérdéseket fog felvetni.  

A globális problémákat érték- és érdekkonfliktusok sora kíséri (Funtowicz–Ravetz, 
1993). Jelenleg az érintettek igen széles köre marad ki a tudományos elemzések folyamatából. 
A fenntarthatóságot mérı indikátorok „technikai” felfogása is kiemelt helyzetbe hozza a 
szakértıi tudást, amely viszont különösen helyi szinten nélkülözi a helyi tudás kontextusba 
ágyazottságát. 

A diszkurzív közösségek koncepciója a társadalmi tanulás fogalma köré szervezıdik. 
Meppem and Gill szerint a fenntartható fejlıdés felé vezetı út egy társadalmi tanulási 
folyamat facilitálása kell hogy legyen (Meppem–Gill, 1998).  

A fentiek alapján célszerőbbnek látszik tehát a fenntarthatóság és az ahhoz kapcsolódó 
fıbb fogalmak, mint például a fejlıdés, a növekedés, az életminıség stb. egy adott 
kontextusban történı közös, társadalmi értelmezésére, és az értelmezés megalkotása körüli 
társadalmi párbeszédekre, kölcsönhatásokra fókuszálni.  

A fenntartható fejlıdés egy folyamatban lévı, valós idejő diskurzus. A fenntarthatóság 
pragmatikus verziója nem zár ki semmilyen szereplıt elızetes hiedelmi alapján, sıt, bevonja 
ıket a másokkal való kapcsolódás szándékán keresztül. 

A fenntartható fejlıdés céljai csak lassan épülnek be a regionális döntéshozó szervek 
munkájába. Ezt a tehetetlenséget sokan az ehhez szükséges kapacitások és képességek 
hiányával magyarázzák. Az errıl szóló diskurzusok megteremtéséhez térre és a különféle 
szereplık és szakmák közötti kölcsönös tanulásra van szükség, mind egyéni, mind pedig 
intézményi szinten. 

A fenntarthatósági tervezés alapelvei: 

� Integráció: A fenntarthatóságért tervezınek a gazdasági igényeken túl a társadalmi és 
ökológia szempontokat is integrálnia kell a tervezésbe. 

� Elırejelzés hiábavalósága: jelentıs mértékő bizonytalanságot is be kell építeni a 
tervezési folyamatba, hiszen elırejelzéseink csak közelíthetik a valóságot. 

� Különféle érdekeknek és értékeknek helyet adni 
� Alkalmazkodás 
� Ökológiai és kulturális sokszínőség fenntartása 
� Ökológiai korlátok elismerése 
� Kölcsönhatások felismerése, részvétel, együttmőködés, felhatalmazás  
� Fenntartható fejlıdést szolgáló intézmények kialakítása  

 
A deliberatív víziók létrehozása a fenntarthatósági tervezési folyamatok egyik 

kulcseleme (Nielsen, 2007) lehet. Tolnov-Clausen et al. (2009) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy fenntarthatóság negatív koncepcióvá vált, amely lényegében arról szól, hogy 
megpróbálja az emberiség elkerülni a katasztrófákat és a válságokat. Vagyis a 
fenntarthatósági diskurzusok a nem fenntartható életmód elemeinek azonosítására törekednek 
anélkül, hogy a pozitív jövıképnek vagy az utópikus elemeknek igazán teret adnának. A 
fenntarthatósági diskurzusok egyre kevésbé szólnak arról, hogy “Hogyan is szeretnénk élni?”. 

A deliberatív víziók kialakításának módszerei lehetıséget adnak a tudomány 
demokratizálására (Funtowitz–Ravetz, 1993), amelyet az ökológiai közgazdaságtan, valamint 
a részvételi akciókutatás is alappillérének tart. A módszerek alkalmazása során a tudósok a 
laikus emberekkel, politikusokkal, üzletemberekkel egy szinten folytatnak párbeszédet, 
amelynek az értékek körüli viták is a részeivé válnak. A mérlegelésen alapuló jövıalkotásra 
vonatkozó kritikák szerint tudatában kell lennünk annak, hogy a teljes bevonás eleve 
illuzórikusnak tekinthetı, hiszen nem lehet mindenkit egy asztal köré terelni, és az érintettek 
között sem jelenik meg minden érdek. A résztvevık számos tekintetben különböznek: más az 
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iskolázottságuk, a tudásuk, a kommunikációs képességük, mindenekelıtt azonban a 
gazdasági, hatalmi és társadalmi státuszuk (Cooke–Kothari, 2001). Egy nem egyenlık közötti, 
de egyenlıségre alapozó folyamat az egyenlıtlenségeket erısítı eredményeket is hozhat 
(Kallis et al., 2008). A mérlegelésen alapuló jövıalkotó módszer alkalmazásában a 
szervezıknek és a facilitátoroknak erıteljes szerepe van, hiszen a probléma keretezése, 
valamint a folyamat menete számos tekintetben rajtuk múlik. 

A fenntarthatósági tervezési folyamatok egyik speciális fajtája az úgynevezett utópia 
tervezı mőhelymunka, mely arról szól, hogy milyennek kellene lennie a jövınek ideális 
esetben (Nielsen, 2007). A mőhelymunka során az úgynevezett „Kritika” szakaszban a 
résztvevık egyénileg összegyőjtik, hogy a témához kapcsolódó aktuális helyzetben mit 
kifogásolnak és kritizálnak. Ezt követi az „újraírás” szakasza, amelyben az ideális állapotot 
fogalmazzák meg maguk számára a résztvevık, az elızı negatív mondatokat pozitív 
állításokká alakítják, amelyekrıl ismét szavazás történik. A „Fantázia feladat” keretében a 
csoportok utópikus terveket alkotnak, melyben a résztvevık nem hagyják, hogy a valóság 
korlátozza ıket. A részletes vízió szakaszában az utópia tervbıl egy részletesebb utópia terv 
készül, amelyben részleteiben megfogalmazzák az ideális jövı képét. Ezt követi a 
megvalósítás konkrét tervezése: hogyan lehet az ideális jövıképbıl valóság? A Jövıkép 
Mőhely módszer létrehozói Robert Jung német szociális munkás és Norbert Millert német 
szociálpolitikus, amelyre támaszkodva dolgozta ki Nielsen (2007) az utópia mőhely-módszert. 

A víziótól akcióig fórum módszer célja az elıbbiekhez nagyon hasonló: a közösség 
egyes tagjai közösen mérik fel annak erısségeit, lehetıségeit, közösen azonosítják a 
problémás területeket, majd osztják meg az ötleteiket és álmaikat a közösség jövıjére 
vonatkozóan. Ezt követıen pedig közösen dolgozzák ki azt a cselekvési tervet, ami a kitőzött 
célok elérését szolgálja (Clark, 2003, 4.o.). A fórumnak hármas célja van: 

 
1. a közösség életerısségének növelése 
2. a civil részvétel megerısítése, kiépítése 
3. fenntartható fejlıdés elısegítése 
 

A fórum legfontosabb outputjai a konkrét közösségi projektek, amelyek a fórum 
összefoglaló jelentésében is helyet kapnak. A fórum széleskörő részvételre épít, tehát nem 
csupán az egyes érintett csoportok képviselıi vesznek részt, hanem az egyének, 
állampolgárként.  

A fórum elején a résztvevık egy általános jövıkép megalkotásával indítanak, majd 
egyre jobban leszőkítik az ötleteket konkrét, sorrendbe állított cselekvési lépésekre. A 
különféle kis és nagycsoportos munkák eredményeit szintén rögzítik az összefoglaló 
jelentésben. A fórum legnagyobb kihívása a tapasztalatok szerint az, hogy a résztvevık elıtt a 
közös célokat láttassa (Clark, 2003, 5.o.). 

A fórumot szervezı irányító bizottság tagjai a közösség különféle csoportjainak és 
rétegeinek képviselıi, a vezetı facilitátor (külsıs szereplı például egyetem, civil szervezet), 
és a kiscsoportos munkák helyi facilitátorai. A vezetı facilitátor segít a fórum napirendjének 
kialakításában, valamint mederben tartja a rendezvényt. A bizottság többi tagja a logisztikai 
részleteket, valamint a fórum nyilvánosságát szervezi meg. A kiscsoportos facilitátorok a 
helyi közösség tagjai, az ı feladatuk a fórum utánkövetése az egyes csoportok által 
meghatározott feladatok alapján (a fórumról szóló bıvebb leírást lásd a 8.mellékletben). 
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II.3.2. Fejlesztés 
 
A fejlesztések számos területet érinthetnek. Itt szeretnék kitérni a különféle szinteket érintı 
fejlesztési területek közötti különbségekre. Az európai és a hazai fejlesztési gyakorlat az 
emberi környezet alakítása terén alapvetıen három nagy szakmát különít el: területfejlesztés, 
vidékfejlesztés és közösségfejlesztés. Ezek egymáshoz való kapcsolatát határozza meg 
Kovács (2002): a vidékfejlesztési programok alapjaként a közösségfejlesztést jelöli meg, míg 
a terület- és a vidékfejlesztés között kialakult, mellérendelt viszonyt úgy értelmezi, hogy a 
területfejlesztés biztosítja a regionális szintő többnyire nagyberuházások, infrastrukturális 
fejlesztések és kapcsolódó képzések megvalósulását, régiókon belül és régiók közötti 
összehangolt tervek alapján, megteremtve a vidékfejlesztés „fizikai” és részben humán 
hátterét. „A közösségfejlesztés az a folyamat, melynek révén az emberek – közösségben is – 
képesek lesznek fejlesztési programok kidolgozására és azok megvalósítására. Azaz képesek 
lesznek meghatározni helyzetüket, felismerni a problémák mellett a lehetıségeket, képesek 
lesznek újra tanulni, önmagukat képezni, érvényesíteni alkotmányos, állampolgári, emberi 
jogaikat, és így teljesebb, tudatosabb életet élni, közösségben is” (Kovács, 2002, 3.o.). A 
közösségfejlesztés nem csupán egy módszertan, hanem olyan segítı szakma, mely 
megalapozza a vidékfejlesztési programok sikerét (Vercseg, 2005; Kovács, 2002). A 
közösségfejlesztési folyamat során és annak hatására a helyi az emberek – közösségben is – 
az erıforrások mozgósításával képesek lesznek fejlesztési programok kidolgozására és azok 
megvalósítására, többek között vidékfejlesztési programok indítására. Az alulról építkezı 
vidékfejlesztés is feltételezi a közösségek bizonyos fokú fejlettségét, amelyet a következı 
fejezetben mutatok be részletesen. 

A fejlesztés tárgyalása során nem mehetünk el annak egyik alappillére, az Amartya Sen 
által képességként meghatározott fogalom mellett. A képesség arra az alapvetı pozitív 
szabadságra értendı (Sen, 2003), hogy az ember olyan életet élhessen, amelyet értékesnek 
tart, és hogy bıvíteni tudja a rendelkezésére álló lehetıségeket. A változó éghajlat, a 
szennyezett víz, vagy éppen a korrupt rendırség a képességek korlátozását jelenti. Sen arra is 
felhívja a figyelmet, hogy az erıforrások egyenlıtlensége azzal is párosulhat, hogy ki 
mennyire tudja jövedelmét képességekre váltani, így például egy fogyatékkal élı személy 
vagy éppen egy cigány származású ember nehézségekbe ütközhet a tekintetben, hogy 
jövedelmét képességekké és jó életre váltsa át (Sen, 1993).  

A képességek és kapacitások fejlesztésére számtalan különféle képzési lehetıség 
létezik. A fejlesztéspolitikai szakirodalom e tekintetben arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, 
hogy ezek a képességfejlesztı képzések – technikai és instrumentális megközelítés mellett – 
akár még inkább alárendelt szerepbe helyezhetik a különféle szempontból a társadalom 
perifériájára szorultakat. Ez a káros megközelítés jellemezte és talán még jellemzi is 
napjainkban például a „képzés és látogatás” (training and visit) típusú mezıgazdasági 
tanácsadást, amelyben csak egy irányban áramol a tudás, mégpedig a szakértıtıl a gazda felé. 
Ahhoz, hogy a tudás instrumentális és technikai megközelítésén túl lehessen lépni, 
mindenekelıtt szemléletváltásra van szükség. Át kell gondolnunk a tudás, tanulás és változás 
mélyebb jelentéseit, és meg kell értenünk azt, hogy a hatalmi viszonyok hogyan befolyásolják 
az egyének az irányú kapacitásait, hogy bevonódjanak a különféle fejlesztési és változási 
folyamatokba. A kapacitásépítı képzések számos esetben csupán mechanikus megoldásokat 
nyújtanak a különféle problémákra, és a képzések már elıre meghatározott tananyaggal 
jönnek létre. A képzık nem mérik fel szisztematikusan a ténylegesen szükséges kapacitás 
igényeket, vagy éppen csak a szők szakmára korlátozzák azt, és nem építenek más 
tudományágak és szakterületek eredményeire (Taylor–Clarke, 2008).  
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A kapacitásépítés változásra és adaptivitásra épülı módja az endogén erıforrásokra, 
szükségletekre, aspirációkra és várakozásokra épít, amely a speciális kontextusból építkezik, 
és a kapacitásépítésre nem exogén, deficitre épülı perspektívából tekint.  

A megközelítés fıbb jegyei: 

� a cselekvıképességet erısítı kapcsolatok építése 
� dinamikus szereplık mobilizálása 
� szisztematikus tanulási folyamatokon keresztül a tudás és képességek bıvítése  
� a kapacitásépítés kontextusának aktív alakítása 

 
A részvételi fejlesztés a részvételi tervezésen és a képességek erısítésén alapuló 

fejlesztési folyamatot jelenti. A részvételi fejlesztés elméleti megközelítését azért tartom 
fontosnak itt részletezni, mert számos ponton összhangban áll az ökológiai közgazdaságtan 
alappilléreivel, valamint a részvételi akciókutatás megközelítésével. Az elsısorban a 
nemzetközi fejlesztéspolitikában alkalmazott gyakorlatok tapasztalatai egy hazai kistérségi 
fejlesztési folyamat számára is tanulságul szolgálhatnak, elsısorban a különféle intézményi 
szintek közötti kapcsolatot, valamint a hatalmi viszonyokat illetıen. 

A részvételi fejlesztés az elmúlt évtizedekben a fejlesztéspolitika legdivatosabb 
jelszavává vált, a Világbanktól kezdve a leggazdagabb ipari országokat tömörítı OECD-n 
keresztül a legnagyobb nemzetközi donorszervezeteken át számos szervezet tőzte zászlajára. 
A gyakorlati tapasztalatok alapján úgy tőnik a részvételi alapelvek – a legjobb szándékok 
ellenére – jelentısen sérültek, gyakran a visszájára sültek el (Hickey–Mohan, 2004; Cooke–
Cothari, 2001).   

A gyakorlati tapasztalatok hátterében a kutatók szerint elsısorban az alábbiak állnak: 

� A különféle szinten – mikro/mezo/makro mőködı intézményeket és azok egymásra 
gyakorolt hatásait a gyakorlatban dolgozó fejlesztési szakemberek nem vették 
figyelembe. Ezzel összhangban a fejlesztéseknél túl nagy súlyt kap a helyi szint, és a 
kezdeményezések nem kapcsolódnak a változást ténylegesen lehetıvé tevı egyéb 
szintekhez. 

� A gyakorlatban a hatalmi viszonyok és azok mőködésének mechanizmusai is reflexió 
nélkül maradnak. 

� A gyakorlati eredményesség és kézzelfogható eredmények sürgetése következtében 
elmarad a jelenlegi problémák gyökereire történı reflektálás és a hosszú távú 
fejlesztésre való építkezés. Ezzel párhuzamosan a részvételi fejlesztık túlságosan az 
induktív és gyakorlatias megközelítést helyezik elıtérbe, a történelmi viszonyokat 
tükrözı, tehát a koevolúciós megközelítésre jobban építı fejlesztımunkák kevésbé 
jellemzıek. 

 
A fenti kritikákra többféle válasszal is elıálltak a fejlesztéssel foglalkozó gyakorlati 

szakemberek és kutatók (Hickey–Mohan, 2004), amelyek az alábbiak szerint összegezhetık: 

� Az alkalmazott módszerek frissítése és megerısítése oly módon, hogy a „lépték” 
(scale) problémára, vagyis a megfelelı fejlesztési szint megválasztására, valamint a 
más szintekkel való összekötésre is lehetıséget adjon. A kutatók mindehhez a 
többszintő irányítás ösztönzését javasolják megoldásként.  

� A részvétel fogalmának újra konceptualizálása az aktív állampolgárság intézményén 
keresztül. A szerzık a politikai képességek erısítésének fontosságát hangsúlyozzák, és 
párbeszédre alkalmas terek nyitását sürgetik. 

� Alternatív fejlesztési elképzelések kibontakoztatása, vagyis a jelenleg megszokott, az 
elsısorban a gazdasági növekedésre összpontosító modelleken túlmutató fejlesztési 
elképzelések körvonalazása.  
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Mindezekhez a szakembereknek ideológiailag explicit módon kell a munkájukat 
végezni, az amögött meghúzódó értékekrıl nyíltan beszélni és vállalni, valamint a 
fejlesztımunka alapjául koherens fejlesztési elméleteket alkalmazni. 

A fentiekbıl is látszik, hogy a részvételi fejlesztés területérıl az ökológiai 
közgazdaságtanból és a részvételi akciókutatásból már ismert impulzusok érik az olvasót: a  
történelmi/koevolúciós távlatok beemelése, a hatalmi viszonyokra való reflektálás 
szükségessége, a különféle szintő intézmények egymásra hatásának vizsgálata, valamint a 
cselekvıképessé tétel mind közös pontoknak tekinthetık. 

 

II. 4. Fenntartható vidékfejlesztés 
 
A vidékfejlesztés kifejezés mintegy másfél évtizede jelent meg a hazai köztudatban, és az 
angol megfelelıje sem idısebb három évtizednél. Számos megközelítés alakult ki, a 
vidékfejlesztés azonban mindenekelıtt az elmaradott területek gazdasági, társadalmi 
viszonyainak, a vidéken élık életminıségének javítását jelenti harmóniában a vidéki 
környezet és táj adottságaival, megırizve annak nem pótolható erıforrásait és kultúráját 
(Szakál, 1998). A vidék megélhetését nem lehet egy pusztán termelési célú térre alapozni, 
csak a megfelelı biológiai életfeltételeket, élelmezési és élelmiszerbiztonságot biztosító 
vidéken képzelhetı el fenntartható vidéki gazdaság és társadalom (Ángyán, 2003). Egyre 
szélesebb körben nyer teret az az elképzelés, hogy a vidékfejlesztés szektorokon áthidaló 
megközelítéseket, alulról jövı kezdeményezéseket, széleskörő társadalmi részvételt, és az 
egyre fokozódó környezeti terhelés eredményeképpen a fenntarthatóság szempontjainak 
érvényesítését igényli. A vidékfejlesztés ennek fényében egy olyan folyamatnak tekinthetı, 
amely erısíti a helyi emberi és közösségi erıforrásokat, a helyi vezetést, a vállalkozási 
kultúrát, az innovációt vagy egyszerően az emberek azon képességét, hogy céltudatosan és 
hatékonyan tudjanak egymással együttmőködni. Ez a megközelítés lehetıvé teszi, hogy a 
helyi közösségnek nagyobb befolyása legyen saját sorsára és fejlıdésére. 

Az új, holisztikusságra, integráltságra és a társadalmi részvétel erısítésére törekvı 
vidékfejlesztési „paradigma” szerint a fejlıdésnek sokféle, helyi útja lehet (van der Ploeg, 
1992), amelyet – többek között – a gazdálkodási tevékenység kulturális vonatkozásai és 
társadalmi kapcsolati hálói/szövevényei határoznak meg; hiszen a gazdaság a helyi társadalmi 
és intézményi mintákba ágyazottan mőködik. Nem meglepı, hogy a vidéket átszövı 
társadalmi hálókat, kulturális normákat és értékeket tartják a vidéki közösségek sarokkövének 
a vidékkel foglalkozó szociológusok.  

A fenntarthatóság követelménye az, amely segíthet megkülönböztetni a valódi, hosszú 
távra szóló fejlıdést a pusztán rövidtávú fejlıdéstıl. A fenntartható vidékfejlesztés 
koncepciójában ugyanakkor fontos a sokszínőség is, a gazdasági és társadalmi életnek a helyi 
közösségekre és magánkezdeményezéseire alapozott sokszínősége. A sokszínőség 
kialakításához elengedhetetlen a döntéshozatal decentralizációja, a helyi részvétel és az alulról 
jövı kezdeményezések erısítése. 

A fenntartható vidékfejlesztésben hangsúlyos szerep jut a helyi szintnek, ahol az 
intézmények jobban tudnak reagálni az ökológiai rendszerek helyi különbségeire. Az 
ökológiai közgazdászok szerint – visszautalva ezzel a koevolúciós fejlıdés elméletére – a 
minıségi fejlıdés akkor lehetséges, ha a társadalmi rendszer kompenzál az ökológiai 
rendszerekben bekövetkezett veszteségekért, vagyis a természet és a társadalom evolutív 
módon fejlıdik. A társadalmi rendszer tehát új „funkciókkal” szembesül, amely újfajta 
gazdálkodást, a megfelelı tudás megszerzését, a természeti erıforrások újfajta használatát és 
intézmények átalakítását, valamint támogatását teheti szükségessé. 



 57 

Az Európai Unió közös agrárpolitikájának megreformálásával, a Közös Agrárpolitika 
(CAP) helyére a Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika (CARPE) kerül; a mezıgazdaság 
élelmiszer ellátási feladata mellett a természeti környezet és vidéki táj védelme is 
felzárkózóban van. Az AGENDA 2000, az Európai Unió Mezıgazdasági Modelljének fontos 
pillérei a környezetbarát termelési módszerek bevezetése, a sokszínő, hagyományırzı 
mezıgazdasági termelés, a többfunkciós agrárgazdaság megteremtése. A speciális 
vidékfejlesztési feladatok között találjuk a nem élelmiszer célú termékek termelésének 
ösztönzését, a fenntartható mezıgazdasági termelést, a tevékenységek diverzifikálását, a 
vidéki foglalkoztatottság megırzését, új munkahelyek teremtését, a vidéki táj- és környezet 
védelmét, a biodiverzitás védelmét, a természeti erıforrások, valamint a hagyományos vidéki 
tevékenységek ápolását, megırzését is.  

Az endogén fejlıdés szükségességét és lehetıségeit egyre több kutató hangsúlyozza. Az 
endogén fejlıdésre az Európa Tanács által 1996-ban elfogadott „Vidéki Térségek Európai 
Kartája” is többször utal, és az EU számos dokumentuma említi azt, mint a vidéki térségekben 
elısegítendı fejlıdési módot. A fejlıdés endogén mintái fıleg – ha nem is kizárólagosan – a 
helyileg rendelkezésre álló erıforrásokra épülnek, mint amilyenek a helyi technológia, a helyi 
munkaerı, a helyi tudás (szakértelem), valamint a termelés és a fogyasztás 
összekapcsolódásának helyi megoldásai. Az endogén fejlıdés újjáélesztheti és dinamizálhatja 
azokat a helyi erıforrásokat, amelyek egyébként valószínőleg kihasználatlanok lennének.  Az 
endogén fejlıdés a hagyományos termékeket és termelési módokat, a nyelvet, a folklórt, a 
történelmi helyszíneket és tájat tekinti kulcs erıforrásnak (Jenkins, 2000; van der Ploeg, 
1992). 

Európa vidéki térségeiben bekövetkezett gazdasági változásait a szakirodalom a 
„termelési korszak utáni átmenet” (post-production period) néven illeti (Ilbery–Kneafsey, 
2000). A változások jegyében a vidéken élık a megélhetés olyan módozatait keresik, amelyek 
kevésbé függnek az államilag támogatott mezıgazdasági termeléstıl. A modernizáció, 
valamint a globalizáció korában a helyi közösségek Európa szerte leértékelve érzik magukat, 
hagyományaikat és a helyi tudásrendszereket. Ez utóbbiakat olyan új, összefüggı technológiai 
és piaci rendszer váltotta fel, amely sokkal inkább a kizárólagosságra épít. A lokalitás és a 
mezıgazdasági gyakorlat közötti szakadék területrıl területre változik, de a lokalitás szerepe 
kétségkívül mindenhol meggyengült; a különféle kívülrıl jövı technológiai és piaci 
körülmények jelentik azt a mércét, amelyhez képest a helyi erıforrások megmérettetnek. A 
globalizáció egyik következménye azonban éppen a kulturális sokszínőség és az etnikai tudat 
megerısítése, valamint az is, hogy a különféle közjavak, mint például a környezet minısége, a 
hagyomány, a tradíciók a fogyasztói kultúra és fogyasztói választás részeivé váltak.  Azáltal, 
hogy a gazdasági tevékenységek kikerültek az elmaradottabb vidéki térségekbıl, a fogyasztók 
mind jobban igénylik az autentikus termékeket és szolgáltatásokat, amelyek az egyes területek 
megkülönböztetı jegyeivé válhatnak (Jenkins, 2000). Ebben az értelemben a kulturális 
sokszínőség gazdasági erıforrásnak tekinthetı, amely megfelelı marketing mellett jövedelmet 
és foglalkoztatást jelenthet; többet is akár, mint amit a modernista fejlıdési utak ígérnek (van 
der Ploeg, 1992). Ez az új típusú vidékfejlesztés költséghatékony is lehet még a hagyományos 
gazdasági értelmezésben is, nem beszélve a kedvezı környezeti és társadalmi hatásairól (van 
der Ploeg–Saccomandi, 1995).  

Az endogén fejlıdés erıteljesen függ az extra-lokális, vagyis a nem helyi 
kapcsolatoktól, így például a piactól, a technológiától, a társadalmi trendektıl és az európai 
uniós forrásoktól. A rés piacok betöltése az élelmiszeripari termékek, valamint a kézmőves 
termékek esetében a termékek megkülönböztetésének különösen fontos szerepe van. A 
termelési és fogyasztási tevékenység növekvı diverzifikációja, és a poszt-modern gazdasági 
célok révén a vidéki térségeknek lehetısége nyílik arra, hogy újra definiálják saját használati- 
és csereértéküket (Ray, 1998). Ray (1998) kultúra gazdaságnak hívja ezt a megközelítést. A 
kultúra itt már erıforrásként és nem feltétlen megırzendı hagyományként jelenik meg. A 
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hagyományos kultúra piaci termékké válik, amely beruházásokat, vagy akár regionális 
támogatásokat képes magához vonzani, vagy bizonyos termékeknek és szolgáltatásoknak ez a 
kulturális komponens is részévé válik. A hagyományos kultúra a különféle helyi és regionális 
fejlesztésekhez szükséges hálózatok mőködtetésének mozgatórugója lehet. Ezt a 
megközelítést alkalmazza az EU LEADER programja. Az eredmény a fejlesztés egy olyan 
formája lesz, amely mobilizálja a társadalmi, kulturális és gazdasági hálózatokat, és a 
fejlesztést beágyazza a már meglévı, stabil társadalmi, kulturális és gazdasági struktúrákba. A 
LEADER által szorgalmazott helyi facilitálás fontos eszköz lehet arra, hogy a közösségek a 
gazdasági racionalitás megtartása mellett ellen tudjanak állni a modernitás mindazon 
hatásainak, amely a lokális etikával ütközik, vagyis a fejlesztés helyi kezekben maradjon. 

A terület– és vidékfejlesztés hazai rendszere folyamatos átalakulásban van. A 
vidékfejlesztés egyik fı célterülete jelenleg a kistérségi szint. Mintegy három évig25 a Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda kistérségi szinten kialakított – jogilag szabályozott keretben mőködı – 
vidékfejlesztési tanácsadási szervezetként/hálózatként mőködött, amelynek feladata az volt, 
hogy összehangolja és koordinálja a kistérségek potenciális vidékfejlesztési szereplıinek 
(civilek, vállalkozók, önkormányzatok) munkáját. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda kiemelt 
feladatai voltak a következık: a kistérségre vonatkozó vidékfejlesztési terv elkészítése, 
vidékfejlesztési projekt-javaslatok győjtése a kistérségbıl, Helyi Vidékfejlesztési Közösség 
vagyis a LEADER csoportok megszervezése, tájékoztatás az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében elérhetı támogatási lehetıségekrıl, kapcsolattartás a 
területén mőködı LEADER csoportokkal. 

II.4.1 A részvételi akciókutatás a vidékfejlesztésb en 
 
A részvételi akciókutatást az elmúlt évtizedekben számos, a vidékfejlesztés egyes 
részterületeihez kapcsolódó területen alkalmazták már külföldön:  

� Természeti erıforrások kezelése: erdıgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, vízgazdálkodás, biodiverzitás megırzése, falufejlesztések stb. 

� Mezıgazdaság: öntözés, technológiai innovációk, növénytermesztés és állattenyésztés, 
lehetséges piacok feltérképezése stb.  

� Szegénység elleni küzdelem, társadalmi programok: hitelszükségletek-hitelforrások 
felmérése, programok célcsoportjának megkeresése, megélhetési lehetıségek keresése, 
nık részvétele stb. 

� Egészség: egészségi állapot felmérése, csatornázási szükségletek felmérése, 
csatornázás tervezése, szennyvízkezelés tervezése. 

 
A vidéki tájak meghatározó szerepet töltenek be a fenntarthatóság irányába vezetı úton, 

ennek számos akciókutató is hangot adott (Kamali, 2007; Peckham–Sriskandarajah, 2005; 
Wadsworth, 2005; Pedersen, 2003). A különféle ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtó 
természetes ökoszisztémák a vidéki területeken található, így az ott élı közösségek 
kulcsfontosságúak a fenntarthatóság szempontjából (Midmore–Whitaker, 2000). A 
fenntarthatóság ökológiai dimenzióját azonban nem lehet leválasztani a társadalmi, gazdasági, 
kulturális és politikai viszonyokról, kapcsolatrendszerekrıl. Ugyanez vonatkozik a társadalmi 
részvételre is, amelyet a különféle fejlesztési kezdeményezések oly gyakran figyelmen kívül 
hagynak. (Hickey–Mohan, 2004). A fenntarthatóság fogalmába ágyazódik a társadalmi 
igazságosság is, amely a politikai gyakorlatban valós bevonásra épülı demokrácia mőködését 
igényli. Nielsen (2007) megközelítésében a részvételi akciókutatók feladata az lehet, hogy a 
közgazdaságtanban használt közjó fogalmát újraértelmezve közügyeket hozzon létre a 
vidékfejlesztés területén is, amelyek nem az egyének, hanem a közösség egésze számára 

                                                 
25 Az irodák mőködését 2010. június 30-án a Vidékfejlesztési Minisztérium felfüggesztette 
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fontosak. Az akciókutató így olyan ügyeket és témákat dobhat be a köztudatba egyre 
globalizálódó világunkban, amelyek új kapcsolatok és tanuló hálózatok kialakulásához 
vezetnek, mint például egy adott tájjal kapcsolatos döntések meghozatala. 

A részvételi akciókutatást már majd négy évtizede alkalmazzák a vidékfejlesztésben, a 
fejlett és a fejlıdı országokban egyaránt. Az elsı tapasztalatokat  az akciókutatók a dél-
amerikai országokban győjtötték, azóta a világ minden részén alkalmazzák, legtöbbet talán 
Afrikában, valamint Ázsiában. Az alábbiakban néhány olyan példát ismertetek röviden, 
amelyek empirikus kutatásom témájához kapcsolódnak, így azok módszertani megközelítését 
és szakmai tanulságait a disszertációmba is beépítettem. 

A 90-es évek végén Ghána Hohoe tartományában egy akciókutató részvételi tanulási 
folyamatot indított a helyi gazdálkodókkal (Ameza, 1998), ugyanis a kormányzati, felülrıl 
jövı mezıgazdasági programok mind rosszabb helyzetbe hozták a helyi gazdálkodókat. Az 
akciókutatási folyamat hatására a gazdák, a mezıgazdasági minisztérium helyi szinten 
dolgozó tanácsadói, valamint a tanulási folyamatot kezdeményezı akciókutató közösen 
dolgoztak ki programokat a helyi mezıgazdaság fejlesztésére és az életminıség javítására. A 
folyamatban a beszámolók szerint a gazdák tanulási, kritikai és elemzı képességei jelentısen 
javultak, miközben a kormányzati szereplık is fogékonyabbá váltak a gazdák problémáira, és 
hajlandók voltak változtatni a kormányzati program eredeti elképzelésein. 

Ez az eset leginkább témájában mutat hasonlóságot empirikus kutatásommal, valamint 
abban, hogy a kutató a felülrıl jövı kormányzati agrár- és vidékfejlesztési politikával 
szemben próbált meg újfajta módon közelíteni a problémákhoz. Figyelemre méltó volt 
számomra az esetben az is, ahogyan az állhatatos kutatónak végül sikerült elfogadtatnia az 
alulról jövı folyamatot az annak eleinte ellenálló kormányzati szereplıkkel. 

Szintén a gazdákkal közös tanulásra épült egy svéd akciókutató munkája, aki 
agrármérnökként került kapcsolatba Bolíviában ıszibarack termesztı gazdákkal. A helyi 
gazdákkal közösen olyan termesztési és feldolgozási technológiákat dolgozott ki, amelyek a 
korábbinál sokkal jobb gazdasági helyzetbe hozták a helyi termelıket, akik ezáltal újfajta, 
jobb minıségő termékekkel tudtak megjelenni a piacon (Pedersen, 2003). Az eset legfıbb 
tanulsága számomra az volt, hogy az akciókutatás igen hosszan elnyúló, többciklusos 
folyamat, amely során a kutató egyre szorosabb kapcsolatba kerül a helyiekkel. Az eset 
rávilágított számomra arra is, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a határpontot, ahol a 
kutatónak szakértıként érdemes fellépnie, és ahol már helyet kell biztosítani a helyi, nem 
szakértıi tudás számára. 

A fenti esethez hasonló módon egy svéd akciókutató az Amazonasban élı 
gazdálkodókkal és egy helyi civil szervezettel, mintegy tíz éven át tartó közös tanulási 
folyamatot kezdeményezett, amely az újfajta, a helyi hagyományos tudásra alapuló, a 
sokféleséget szem elıtt tartó földhasználati formákat helyezte középpontjába (Arevalo, 2008). 
Ez az eset mutatta meg számomra azt, hogy mennyire fontos lehet az, hogy a kutató mellett 
mőködjön helyben egy olyan helyi szervezet, amely a kutató távolléte esetében is 
figyelemmel kíséri és ösztönzi a tanulási és változási folyamatokat. Az esetbıl az is 
szembetőnı volt, hogy az akciókutatónak számtalanszor újra kellett fogalmaznia a kutatási 
kérdéseit, mire az a helyiek számára is relevánssá vált, és amely végül a helyi mezıgazdaság 
megerısödéséhez is hozzájárult. 

Az akciókutatást a turisztikai iparágban is alkalmazták már. Egy finn akciókutató 
például finn kisvállalkozókkal együtt dolgozott ki olyan innovatív turisztikai szolgáltatásokat 
Lappföldön, amelyek a fenntartható fejlıdés alapelveivel összhangban vannak (Garcia-Rosell, 
2007). Ebben az esetben az ragadta meg a figyelmemet, hogy a fenntarthatóság definícióját 
maguk a helyi kisvállalkozók alkották meg a kutatóval közösen, amelyet vizuálisan is 
elképzeltek a maguk számára. A fenntarthatóság szempontjait tehát nem a kutató határozta 
meg a helyiek számára. A fenntarthatóság görög templomra hasonlító építményét az Aito 
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Lappi vállalkozók számára kilenc pillér tartotta, ezek pedig: a gazdaságosság, életmód, 
reputáció, morális értékek, minıség, hálózatok, biztonság, fogyasztói kapcsolatok és a  
környezet. 

Szintén termékfejlesztéshez alkalmazták Dániában az akciókutatást. Egy élelmiszeripari 
cég érintettjeivel közösen dolgozták ki az úgynevezett „Dogma Kenyér” (Dogma bread) 
fenntarthatóságra és vállalati demokráciára épülı koncepcióját. A dogma kenyér a dán dogma 
filmekhez hasonlóan olyan folyamatban készül el, amely teljes mértékben átlátható a 
kívülállók számára, lehet tudni, hogy milyen anyagokat tartalmaz, és azt is, hogy milyen 
hatásai vannak az érintettekre (Nielsen, 2005). Ebben a példában, a finn esethez hasonlóan az 
volt számomra szimpatikus, hogy a kutató nem helyezte elıtérbe saját fenntarthatósági és 
demokrácia elképzeléseit, hanem megteremtette a vállalati érintettek számára a 
termékfejlesztéshez vezetı tanulási folyamat kereteit és alapjait. 

Egy Fülöp-szigeteken megvalósult akciókutatás kiindulópontját a helyi igények és 
problémák hatására jelentısen újra kellett gondolnia a kutatást kezdeményezı akciókutatónak 
(Peckham–Sriskandarajah, 2005). Eredetileg kutatása arra irányult volna, hogy a 
kecsketenyésztés elterjesztésén keresztül segítse a biztonságos élelmiszerellátást a környéken, 
és segítsen több lábra állítani a helyi mezıgazdaságot, amelynek jövedelme elsısorban az 
igen kockázatos rizstermesztésbıl származott. Már az akciókutatás elején kiderült, hogy bár a 
kecsketenyésztés valóban hagyományos tevékenységnek tekinthetı a térségben, a magas 
lopási arányok miatt a gazdák felhagytak vele. Ezután az akciókutatás irányt váltott: a 
gazdákkal közösen az akciókutató arra kereste a választ, hogyan teremthetı meg az 
élelmiszerbiztonság másfajta állatok tenyésztésén keresztül. Baromfi és sertéstenyésztéssel 
kezdtek foglalkozni, amelynek elısegítésére kisléptékő szövetkezetet is alapítottak a helyiek a 
kutató segítségével. Ez utóbbira csak azután kerülhetett sor, miután az akciókutató különféle 
vezetési képességeket javító képzéseket és kapacitás-építı tevékenységeket szervezett és 
facilitált a helyiek számára. A perui akciókutatáshoz hasonlatosan ez a példa is azzal a 
tanulsággal szolgált számomra, hogy az akciókutatónak nyitottnak kell lennie a helyi 
kontextusra és kutatási kérdései rugalmas megváltoztatására. A kapacitásépítés 
szükségességét ez az eset is megerısítette számomra. Az esetek összefoglalóját az 5. táblázat 
tartalmazza.



 61 

5. Táblázat A külföldi vidékfejlesztési akciókutatási esetek összefoglalása 

 
 Ghána, Hohoe Bolívia Felsı-Amazonas, Peru Aito-Lappi Dogma-kenyér, Dánia Fülöp-szigetek 
Fı cél Helyi mezıgazdaság 

fejlesztése, a Világbanki 
fejlesztések kedvezıtlen 
hatásainak ellensúlyozása 

İszibarack 
termesztési és 
feldolgozási 
technológiák közös 
fejlesztése, piacra 
lépés 

Helyi mezıgazdaság  
megerısítése közös 
tanulási folyamaton 
keresztül 

Fenntartható turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

Vállalat demokratizálása, 
érintettekkel közösen 
történı vállalatvezetés és 
termékfejlesztés 

Helyi 
élelmiszerbiztonság 
megteremtése 

Alkalmazott 
módszerek 

Kérdıíves felmérés, 
mélyinterjúk, csoportos 
beszélgetések települési 
és kerületi szinten, 
részvételi tanulás 
mőhelyek 

Mélyinterjúk, 
csoportos 
beszélgetések, 
kapacitásépítı 
képzések 

Mélyinterjúk, csoportos 
beszélgetések, közös 
terepbejárások, terepi 
kísérletek, 
mőhelybeszélgetések 

Mélyinterjúk, 
fókuszcsoportok, 
mőhelybeszélgetések 

Mélyinterjúk, érintett-
mőhelyek, jövımőhelyek 

Mélyinterjúk, csoportos 
beszélgetések, 
kapacitásépítı képzések 

Fıbb 
szereplık 

Gazdálkodók, 
Mezıgazdasági 
Minisztérium, 
Technológia és a 
Tudomány Minisztériuma 

Gazdálkodók, helyi 
civil szervezetek 

Gazdálkodók Turisztikai 
kisvállalkozások 

Vállalati alkalmazottak, 
beszállítók, fogyasztók, 
kis-és nagy pékségek 
képviselıi (biodinamikus 
és hagyományos cégek 
egyaránt) 

Gazdálkodók 

Eredmények Helyi adottságokhoz 
jobban alkalmazkodó 
mezıgazdaság 

Piacképes, 
ıszibarack és 
ıszibarack alapú 
termékek 

Sokféleséget szem elıtt 
tartó földhasználat 

Fenntarthatóság irányába 
mutató turisztikai 
vállalkozásfejlesztés 

„Dogma kenyér”, mint 
fenntartható termék 

Szövetkezetalapítás 
(baromfi-és 
sertéstenyésztés) 

Fıbb 
tanulságok 

Alulról jövı 
kezdeményezések 
elfogadtatásának 
nehézségei a kormányzati 
szereplıkkel 
Technológia transzfer 
helyett közös tudás 
elıállítása 

Helyi és szakértıi 
tudás kombinálása 
Helyi civil 
szervezet is 
segítette a 
folyamatot: 
önfenntartó 
tanulási folyamat 

Helyi és szakértıi tudás 
kombinálása, közös 
tanulás segítette a 
sokféleséget szem elıtt 
tartó földhasználatot 
 

Fenntarthatóság nem 
szakértıi értelmezése, 
társadalmi 
felelısségvállalás helyi 
vállalkozókkal közös 
definiálása 

Zöld innováció 
Fenntarthatóság és 
demokrácia közös (kutató 
és az érintettek) 
értelmezése 
Szakértık és laikusok 
egyenrangú párbeszéde 

Kutatási kérdés 
újrafogalmazása a helyi 
igényeknek 
megfelelıen 
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II.4.2. Fenntartható vidékfejlesztési kezdeményezés ek Magyarországon 
 
Az alábbiakban röviden ismertetem a hazai kezdeményezések történetét, jelenlegi állását és 
kiemelem a fıbb tapasztalatokat. 

 
II.4.2.1. A Dörögdi-medence fenntarthatósági programja 

 
A Dörögdi-medence fenntarthatósági programjának története 1991-ig nyúlik vissza. A 
térségben egy budapesti székhelyő civil szervezet, a Független Ökológiai Központ Alapítvány 
(FÖK) kezdett bele a fejlesztési tevékenységbe, elsıként egy népfıiskola indításával, majd 
egy komplex, organikus fejlesztési programon keresztül, amely természetközeli életmódra 
kívánta ösztönözni a helyieket a megújuló energiaforrások, a táj ökológiai fenntarthatósága, a 
szelíd turizmus megismertetése, szakmai támogatása révén. A közösség hagyományainak 
védelme a fejlesztési tevékenység során összefonódott a községek döntéshozóinak, lakosainak 
a folyamatban való részvételével, a részvételhez szükséges készségek fejlesztésével, hiszen az 
egész fejlesztés a részvétel elvére épült. Az eset megismerése során számomra a legfontosabb 
kérdés az volt, hogy a külsıs „beavatkozók” hogyan fogadtatták el magukat egy falusi, 
kistérségi közösségben? Szintén választ szerettem volna kapni arra, hogy a térség lakói 
hogyan formálódtak a program során, hogyan alakult például a helyhez való kötıdésük? Nem 
mellékes azonban az sem, hogy történtek-e tényleges változások a helyiek természethez való 
viszonyában, munka- és életmódjában, amelyek a természeti környezet fenntartható 
használata felé mutatnak. Ezekre a kérdésekre részben választ is találtam a szakirodalomban, 
illetve a program kezdeményezıjével folytatott személyes beszélgetéseken keresztül. A 
tervezık szemléletét jól szemlélteti egy apró példa: Taliándörögd településének egyik 
ékessége a klastrom. A tervezık építész és tájépítész hallgatókat hívtak a térségbe, akiknek 
feladatul azt adták, hogy tervezzenek a Klastrom hangulatához illeszkedı fejlesztést a 
területre. A diákok igen kreatív ötletekkel álltak elı. Ám amikor a helyi fiatalokkal közösen 
vitatták meg a terveket, a helyi fiatalok egyik képviselıje mindenféle fejlesztési ötletet 
elvetett. Felvetését követıen a helyi fiatalokból ugyanis egyre-másra jöttek elı a személyes 
történetek, amelyek ehhez a különleges hangulatú helyhez főzik ıket (például magánéleti 
problémák esetén ide jönnek feltöltıdni, sétálni és beszélgetni).  Úgy érezték, a hely 
szelleméhez csak nagyon apró, szemmel alig látható fejlesztések illenek. Végül egy alig 
észrevehetı, kılépcsıt terveztek meg a diákok, amelyek teljesen belesimulva a tájba segítik 
az arra sétálókat a klastromhoz való feljutásban. 

Az öt falu a népfıiskola mőködése elıtt nem kapcsolódott egymáshoz; más 
termelıszövetkezethez tartoztak, más településekkel és városokkal voltak szorosabb 
kapcsolatban. A településen élık nem gondolták, hogy táji alapon – az 5 település ugyanis 
egy vízgyőjtı  medence – ık egy egység volnának. A FÖK által kezdeményezett népfıiskola 
során jöttek rá a települések arra, hogy így, öten is tudnának valamit kezdeni (Vásárhelyi, 
2009). A népfıiskola egyik másik fontos hozadéka az volt, hogy megteremtett egyfajta jövı 
iránti érdeklıdést. A programban dolgozó fejlesztı szakemberek fontos tapasztalatként 
jelölték meg a beavatkozás „szelídségét”, vagyis azt, hogy a beavatkozók ne okozzanak 
sérülést a térség számára, és ne váltsanak ki a helyiekbıl egyfajta „idegenérzést”. A FÖK a 
Pagony Kert-és Tájépítı Irodával együttmőködésben a különféle pályázatokhoz és rendezési 
tervekhez egy munkaközi anyagot készítettek az öt faluról és a medencérıl, amelyet aztán 
falufórumokon és gazdafórumokon vitattak meg.  

A kezdeményezés mögül a 2000-es évek elején lassan kivonult a FÖK. Tapasztalataik 
szerint – bár számos konkrét kezdeményezésük azóta elhalt –, a kisléptékő fejlesztés 
szellemisége továbbra is él a térségben. Ez az eset is jól mutatja azt, hogy az alulról jövı, 
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részvételi alapú kezdeményezések sikerindikátora eltér a hagyományos szemlélető 
fejlesztésekétıl: maga a folyamat, a közös tanulás lehetısége sokkal hangsúlyosabbá válik, 
mint egy-két konkrét eredmény elérése. Másrészt pedig az eredmények sokszor nem a 
folyamat során, hanem jóval azt meghaladóan jelentkezhetnek.   

 
II.4.2.2. Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 

 
A Sokoró Ökológiai Park Alapítvány civil kezdeményezésre 1993-ben alakult Gyırben. Az 
Alapítvány elsıdleges célkitőzése egy fenntartható fejlıdési program kidolgozása és 
beindítása volt a Sokoró vidékén. Példát szerettek volna mutatni a környezetszennyezı ipari- 
és agrártevékenységet végzı szervezeteknek, és egy „olyan minta felállítására törekedtek, 
amellyel népszerősíteni tudják a környezettudatos termelést” (Kelemen, 2006). A projektek 
megvalósítását azért kistérségi szinten tőzték ki célul, mert „a kistérség elég kicsi ahhoz, hogy 
szervezése áttekinthetı legyen, viszont elég nagy ahhoz, hogy termékeivel jelentıs piaci erıt 
képviseljen” (Kelemen, 2006).  A vidékfejlesztés keretein belül az Alapítvány céljai között 
szerepel többek között az ökológiai rehabilitáció, a szennyvíz és egyéb hulladék kezelése, a 
talaj- és környezetkímélı gazdálkodási formák elterjesztése, a környezetbarát építési technika 
támogatása, a természetvédelmi területek kezelése, és a Sokoró kistérség természeti, kulturális 
értékeinek megóvása.  

A kidolgozott programokban az Alapítvány elsısorban, mint szervezı, összefogó, 
kapcsolattartó szervezet vesz részt. A vidékfejlesztés elindításához minta értékő üzemeket, 
vállalkozásokat hoztak létre, mint például a sokorópátkai dzsemüzem vagy a felpéci 
rönküzem, ahol helybelieket foglalkoztatnak, akik többnyire maguk osztják be a napi 
elvégzendı feladatokat. A projektek elıkészítésébe a helyi lakosokat nem vonták be, azok az 
Alapítvány vezetıjének a saját ötletei, amelyekhez megszerezte a településvezetık 
támogatását.  

Az Alapítvány Gyırújbaráton kialakított egy ökológiailag tudatos üdülıközpontot, 
tanösvényt és erdei iskolát is. A program fontos eleme a felnıttképzés, amelynek keretében 
rendszeresen szerveznek tanfolyamokat a térség lakóinak: eddig gyógynövénytermesztı- és 
feldolgozó, valamint bortermeléssel kapcsolatos képzések valósultak meg. Az Alapítvány 
mőködésének finanszírozása fıleg pályázatok révén, kisebb mértékben a szervezettel 
szorosan összefonódó térségi önkormányzati társulás tagönkormányzatainak 
hozzájárulásaiból, valamint a mőködı mintaüzemek bevételeibıl történik.  

Az Alapítvány vezetıjének és kapcsolati tıkéjének nagy szerepe volt abban, hogy a 
Pannontáj-Sokoró Natúrpark létrejött, amely a fenntartható vidékfejlesztés egyik formájának 
tekinthetı. A kezdeményezésrıl készült esettanulmány legfontosabb tanulsága, hogy a 
kezdeményezı számos esetben magára maradt ötleteivel, és nem tudta bevonni és 
mozgósítani a helyi lakosságot. A széleskörő részvétel nélkül a kezdeményezések szinte teljes 
mértékben személyfüggıek, az Alapítvány vezetıjéhez főzıdnek (Kelemen, 2006).  

 
II. 4.2.3. Cötkény Térségfejlesztı Szövetség 

 
A Borsodi Mezıségben az 1990-es évek elején kezdıdött el egy komplex, a táj teljes 
rehabilitációján alapuló vidékfejlesztési folyamat.  A folyamatot koordináló Cötkény 
Térségfejlesztı Szövetség, Dél-Borsod Felemelkedéséért Egyesület egyike lett az elsı hazai 
kistérség-fejlesztı szervezeteknek (Kajner, 2007). Az önkormányzatokból, civil 
szervezetekbıl, vállalkozókból, gazdálkodókból álló szövetség által alkalmazott fejlesztési 
módszertan célja olyan vidéki gazdasági modell kialakítása, amely kiemelt hangsúlyt fektet a 
multifunkcionális mezıgazdasági termelésre. A szervezet a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósággal együttmőködve határozta meg a térség fejlesztésének három alapprioritását: a 
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természeti értékek megırzését figyelembe vevı haszonvételi lehetıségek fejlesztését; a 
megfelelı életszínvonalat biztosító, helyben végezhetı tevékenységek ösztönzését; valamint a 
helyben megtermelt profit visszaforgatását lehetıvé tevı gazdasági struktúra kialakítását 
(Kajner, 2007). A szervezet országos és helyi lobbitevékenysége eredményeként a Borsodi 
Mezıség lett az Érzékeny Természeti Terület program egyik sikerterülete. Szintén a szervezet 
munkáját dicséri, hogy megalakult a helyi gazdakör, a térség gazdáinak érdekvédelmi 
szervezete. Az ottani gazdakör jelenlegi érdekérvényesítı tevékenysége elsısorban arra 
irányul, hogy a helyi földek helyi kézben tartását mozdítsa elı a külsı spekulatív célú 
tıkebefektetésekkel szemben; hogy a helyi természeti erıforrások haszonvétele ne kerüljön ki 
a helyi lakosság kezébıl. Ezért mőködik a gazdakör „riadólánca” is, amely idıben igyekszik 
értesíteni a tagokat az aktuális nemzeti parki földbérlési lehetıségek meghirdetésérıl.  

Bár az itt említett kezdeményezésekben a Cötkény Térségfejlesztı Szövetség sikeresnek 
mutatkozott, e tervek megvalósítása komoly késedelmet szenvedett, és nem csupán a remélt, 
zömmel európai uniós fejlesztési források elmaradása miatt. A szövetség munkáját ugyanis 
alapvetıen a vidékfejlesztési menedzser ötletei dominálták, így a retorikailag alulról 
kezdeményezett fejlesztések leginkább egy emberhez kötıdtek. Mindez a kezdetekben 
elınyös lélektani helyzet elvesztését eredményezte. A szövetség munkája nyomán kialakult és 
meglévı társadalmi hálózatok és együttmőködések azonban a szövetség munkáját ért 
bizalomvesztés következtében sem vesztek kárba: a jelenleg zajló fejlesztési 
kezdeményezések arra nagyban építhetnek. A szövetség vezetıje pedig korábbi tevékenységét 
kiterjesztve a Szövetség az Élı-Tiszáért Egyesület (SZÖVET) egyik oszlopos tagjává vált. 

 
II.4.2.4. A Felsı-Kiskunsági térségi közösségfejlesztési folyamat 

 
Hogyan lehet egy hátrányos helyzető térséget „moccantani”26? Hogyan születhetnek olyan 
megoldások, amelynek a helyi lakosok, az intézmények, az önkormányzatok részesei, aktív 
megvalósítói, s amelyek javítják az ott élık életminıségét? Ezek a kérdések foglalkoztatták 
leginkább a felsı-kiskunsági kezdeményezés ötletadóit. A Felsı-Kiskunsági 
Közösségfejlesztık Egyesülete, valamint a Felsı-Kiskunsági Gazdaságfejlesztı Alapítvány 
fejlesztési lépések sorával próbálkozott az utóbbi idıben mind több sikerrel (Mészáros, 2003): 
szociális gazdaság típusú vállalkozások hátrányos helyzetőek foglalkoztatására, helyi 
nyilvánosság fejlesztése rádióadás létrehozása révén, termelı- és értékesítési szövetkezet 
alapítás (kísérlet közvetlen fogyasztó-termelı kapcsolat kialakítására) stb. A Felsı-Kiskunság 
a magyar vidék már-már általánossá váló problémáival küzd: magas munkanélküliség, kevés 
civil szervezet, sorsukba beletörıdı emberek, infrastrukturális hiányosságok. A Magyar  
Közösségfejlesztık Egyesületének partnerszervezete, a Civil Kollégium Alapítvány 
Kunbábonyban nyitotta meg elsı bentlakásos képzési központját a 90-es években, amelynek 
célja többek között civil szervezetek tagjainak, vezetıinek képzése, és a térség lakói számára 
szükséges, ugyanakkor tanítható minták megteremtése.  

1997-ben a Közösségfejlesztık Egyesületének kezdeményezésére a térségben közösségi 
feltáró munka kezdıdött, amelynek eredményeként a Kunszentmiklós környéki településeken 
megtaláltak néhány aktív, a helyi ügyekben kezdeményezı embert. İk 1998-99-ben 
közösségfejlesztı képzésen vettek részt, amelynek része volt a települési közösségi munka. A 
program befejezıdése után alakult meg az egyesület. Két fı problémakör rajzolódott ki a 
közösségfejlesztı munka során: közösségek és közösségi terek hiánya, illetve a 
munkanélküliség, gazdasági potenciál hiánya. Ez utóbbi kezelésére jött létre az Alapítvány. A 
kezdeményezés legfıbb sikerének tekinthetı e két problémakörnek közösségi eszközökkel 
történı enyhítése az önszervezıdı képesség erısödésén keresztül. Az Alapítvány, valamint a 
hozzá kapcsolódó kisebb-nagyobb vállalkozások mind a mai napig mőködnek. A Kunadacsi 

                                                 
26 Ez a kifejezés igen közkedvelt a közösségfejlesztık körében 
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Önkormányzat 2009-ben az „Év valódi civil partnersége” díjat is átvehette, amiért a 
„térségben egyedülálló módon, új keretbe helyezte a civilekkel való partnerséget, és rendeletet 
alkotott a közösségi színtér civil szervezetek általi mőködtetésére, amely a helyiek életében 
fontos szerepet játszó programok szervezése, a közösségi élet felpezsdítése mellett az egész 
térség mőködésére is kihat (pl. Phare támogatással létrehozott térségi mosoda)”27. A hazai 
esetek összefoglalását a 6. táblázat tartalmazza. 

A magyar esettanulmányok feldolgozása kapcsán szembeötlı, hogy a környezeti 
fenntarthatóság dimenziói részben dominálták a társadalmi dimenziókat, azon belül is többek 
között a társadalmi részvétel szempontjait. Kivételt ez alól a Felsı-Kiskunsági 
közösségfejlesztı folyamat, valamint a Dörögdi-medencében megvalósított fejlesztés képez, 
amelyek kifejezetten a közösségi alapú gazdaság- és közösségfejlesztésre épültek. Az egyes 
esetekben a környezeti fenntarthatóság szempontjainak a helyi lakosok mindennapi életbe 
való beolvadása kevéssé, vagy csak nagyon szők kör életében tudott megvalósulni. Ennek 
hátterében a tapasztalatok szerint leginkább az állt, hogy a helyi embereket és erıforrásokat a 
tervezetthez képest kisebb mértékben sikerült mobilizálni. Ugyanakkor mindegyik érintett 
területen elindult egyfajta közös tanulás és útkeresés a lehetséges fejlesztési irányokra 
vonatkozóan. 

Összefoglalás: A települések/térségek gazdasági és társadalmi stabilizációja leginkább 
a települések közötti együttmőködés erısítése, a helyi civil társadalom megerısödése, a helyi 
önkormányzat, a szakértık és a helyi lakosság közötti kölcsönös kommunikáció, valamint a 
környezettudatosság erısödésével bontakozhat csak ki igazán. Az ökológiai közgazdaságtan 
szemüvegét elıvéve pedig a táji vagy éppen kistáji alapú gondolkodásra kell hogy helyezzük 
figyelmünket. Bár fontos, hogy mindig legyenek meghatározó kezdeményezık és ötletadók, ám 
ha ıket nem követi egy kritikus tömeg, és nem sikerül a lakosság bevonása, akkor az ígéretes 
kezdeményezések sem tudnak hosszabb távon fennmaradni. 

                                                 
27 http://www.okotars.hu/en/hirek 
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6. Táblázat A fıbb hazai fenntartható vidékfejlesztési kezdeményezések összefoglalása 

 
 Dörögdi-medence Sokoró Ökológiai Park 

Alapítvány 
CÖTKÉNY Szövetség Felsı-Kiskunsági Közösségi Kezdeményezés 

Fı cél Dörögdi-medence komplex, organikus 
fejlesztése 

Fenntartható fejlıdés program 
elindítása a Sokorói dombság 
területén 

Borsodi Mezıség komplex 
tájrehabilitációján alapuló 
vidékfejlesztési program elindítása 

Önszervezıdés és cselekvıképesség erısítése 
kistérségi szinten 

Alkalmazott 
módszerek 

Kérdıíves felmérés, interjúk, népfıiskola, 
képzések, fórumok, kiállítások, vetítések 
szervezése 

Képzések: 
gyógynövénytermesztés, 
bortermelés, dzsemkészítés 
Környezeti nevelés: erdei iskola, 
tanösvény, nyári táborok 
Konferenciák, fesztiválok 
szervezése 
Szakértıi fórumok 
 

Gazdagyőlések, fórumok Közösségi interjúk, közösségi beszélgetés, 
közösségi felmérés, közösségi munkás és 
szövetkezetfejlesztés képzések 

Fıbb szereplık Független Ökológiai Központ Alapítvány, 
Pagony Tájépítész Iroda, a medence 
önkormányzatai, civil szervezetei, gazdálkodók, 
helyi lakosok, iskolások 

SÖPA, vállalkozók, civil 
szervezetek, gazdák, helyi 
lakosok, iskolások, helyi 
önkormányzatok 

Dél-.Borsodi Mezıség területén 
található települések önkormányzatai, 
nagyobb gazdálkodók, vállalkozók, 
civil szervezetek, Bükki Nemzeti Park 
munkatársai 

Magyar Közösségfejlesztık Egyesülete, FKKME 

Eredmények Jövı iránti nyitottság 
Gyógynövény-szövetkezet 

Sokorópátkai dzsemüzem 
Felpéci rönküzem 
Pannontáj Sokoró Natúrpark 
megalakulása 
Gyırújbaráti Alapítványi 
központ, üdülıközpont, erdei 
iskola 
Kísérleti LEADER program 

Borsodi Mezıség Gazdakör Egyesület 
megalakulása 
LIFE projekt: vizes területek 
rehabilitációja 
Kistérségi riadólánc a Nemzeti Park  

Felsı-Kiskunsági Közösségi Munkások 
Egyesületének megalakulása 
Civil Kollégium Kunbábonyban 
Felsı-Kiskunsági Gazdaságfejlesztési Alapítvány 
megalakulása 
Szövetkezetalapítás 
Közösségi ház civil mőködtetése, Bábonyi Krónika 
(helyi újság) 

Fıbb 
tanulságok 

Kistáj szintő gondolkodás 
Önellátás szempontjai 
Kapacitásépítés fontossága: népfıiskola, 
biogazdálkodás képzések 
Szakértık és helyiek közösen terveznek 

Táji szintő gondolkodás 
A kezdeményezı ötletei kerültek 
elıtérbe 
Kritikus tömeg szükségessége 
Megfelelı tıkeerı, kapcsolati 
tıke kiépítése, marketing erıteljes 
szerepe  

Kritikus tömeg szükségessége 
Források rendelkezésre állása nélkül a 
kezdeti lendület apad 

Helyi lakosok bevonásának fontossága 
Kapacitásépítés fontossága: vállalkozásfejlesztés, 
közösségi munkás képzés 
 



II. 5. A hazai kontextus sajátosságai a társadalmi részvétel 
szempontjából 
 
A kutatási terep részletes ismertetése elıtt a magyar kontextus sajátosságait mutatom be 
röviden, hiszen azok jelentısen befolyásolják a helyi szintő történéseket. A társadalmi 
részvételre vonatkozó nemzeti sajátosságok megismeréséhez érdemes visszanyúlnunk a 
különféle környezeti konfliktusok kezelésének, a fejlesztéspolitika és a területfejlesztés 
tervezésének hazai tapasztalataihoz, hiszen számos egyéb között ezeken a területeken tud 
vagy éppen tudna érvényesülni a társadalmi részvétel. 

   

II. 5.1. A környezeti konfliktusok kialakulásának é s kezelésének hazai 
sajátosságai 
 
Hazánkban a környezeti konfliktusok kialakulásának egyik meghatározó oka legtöbb esetben 
éppen a társadalmi részvétel hiánya. A társadalmi részvétel igen gyakran már csak akkor kap 
teret, ha valami veszélybe kerül egy településen vagy ha már konfliktus van kialakulóban, 
például egy hulladéklerakó létesítése vagy éppen fák kivágása kapcsán (Kajner, 2005). A 
választott helyi testületekben a környezeti és a civil szempontok kevéssé jutnak szerephez, így 
ezekben az ügyekben döntı szerep jut a közvetlen demokrácia intézményeinek (Lányi, 2004). 
Az egymással ellenkezı álláspontok leginkább a lakossági fórumokon és a 
közmeghallgatásokon kerülnek elı, amely események azonban gyakran nincsenek 
megfelelıen meghirdetve (Kajner, 2004). A különféle, a szennyezési határértékeket 
megállapító és a döntéshozatali folyamatokban a részvétel lehetıségét biztosító jogszabályok 
sem tudták megváltoztatni a „paternalisztikus, elitista mentalitást, ritka az a döntéshozó, aki 
partnernek tekinti a lakosságot…régi és új szemlélet, elavult és korszerő technikák élnek 
egymás mellett” (Linder, 2006 idézi Vári Annát). A konfliktusok hátterében gyakran az 
érdekek ütközése rejlik: egy beruházás kapcsán a telepítık számára elsısorban a gazdasági 
szempontok, valamint a telepítés helyszíne kerülnek elıtérbe, míg az érintett lakosság 
számára a tágabb kontextus (leginkább az egészséges környezet) és a bizalom a fıbb 
szempontok (Faragó et al., 1990). Ez a megállapítás különösen igaz a kiemelt gazdasági, 
katonai stb. jelentıségő ügyekben, ahol a jogalkalmazók az engedélyek tekintetében igen 
nagy rugalmasságot mutatnak a beruházói érdekek érvényesítéséért (Fülöp, 2005). A 
konfliktusok gyakori okai között találjuk még az egyes felek információhiányát (információs 
konfliktus), a felek közötti bizalmatlanságot (kapcsolati konfliktus) vagy éppen az eltérı 
értékrendeket (értékkonfliktus). Fontos tapasztalat még, hogy a konkrét telepítések körüli 
viták legtöbbször leszőkülnek tudományos-mőszaki kérdésekre (információs konfliktus), 
amely így elleplezi az értékek hatását. 

Ebben a közegben szükséges szereppé válik a közvetítıé, amely az egyes felek 
problémafelfogását  igyekszik integrálni és a kölcsönösen elfogadható megoldásokat 
megtalálni. A dorogi veszélyes-hulladék égetı körüli konfliktusokat vizsgálva Faragó et al. 
(1990) a technológiákkal kapcsolatos kommunikáció folyamatossá tételét sürgetik, 
„megelızve az érdekcsoportok szempontjainak beszőkülését” (idézett mő, 87.o.). Vári Anna a 
vele készített interjúban (Pataki, 2008) arra hívja a figyelmet, hogy ezekben a környezeti 
konfliktusokban nélkülözhetetlen lenne a tudományterületek közti megértés és 
együttmőködés; kifejezetten kívánatos a „laikusnak” mondott társadalom bevonása és 
részvétele.  

A környezeti konfliktusok megoldásában a fentieken túl az alábbi tényezık szerepét 
emelhetjük még ki (Faragó et al., 1990, 109.o.): 
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� bizalom kialakítása az egyes felek között 
� az érintett felek részletes, teljességre törekvı tájékoztatása a konfliktus hátterérıl 

(például kockázatok) 
� megfelelı módszerek alkalmazása a vitahelyzetek kezelésére 
� hatalommal való visszaélés mellızése 
� igazságosság és méltányosság szempontjainak figyelembevétele 
� döntési eljárások legitimitásának biztosítása 

 
Érdemes megvizsgálnunk a környezeti konfliktusok megoldását vagy éppen azt 

kirobbantó helyi lakossági kezdeményezések mögött meghúzódó általános tendenciákat is. 
Lányi (2004) három éves kutatása alapján megkérdıjelezi azt az általános vélekedést, hogy 
Magyarországon az emberek közömbösek a környezetük sorsa iránt. A helyi nyilvánosság és 
az informális politikai közélet gyermekbetegségei következtében jellemzınek mondható a 
környezet védelmében mőködı kezdeményezések alkalmi jellege, amelyekhez a „profi” 
környezetvédı civil szervezetek késıbb csatlakoznak. A spontán megmozdulások – talán 
meglepı módon – nem rétegspecifikusak, mindenféle társadalmi rétegbıl találhatunk 
résztvevıket.  

II. 5.2. A részvételi akciókutatási módszerek Magya rországon 
 
Mivel a társadalmi részvétel a felülrıl jövı vidékfejlesztéssel éles ellentétben áll, a 
szocializmus idıszakában a részvételi akciókutatás nem volt lehetséges Magyarországon. Az 
akkori politikai berendezkedés mindenáron el kívánta takarni a különféle központi 
intézkedések gyengeségeit, és mérsékelni a valós részvétel lehetıségét. A rendszerváltozással 
sok szempontból lehetıvé vált a Nyugat-Európában már elterjedt részvételi kutatási 
paradigmák alkalmazása, a társadalomtudományok és azok módszertanának újragondolása 
azonban mind ez idáig nem igazán történt meg (Kelemen–Balázs, 2006). Részvételi 
akciókutatásra legjobb tudomásom szerint egy hazai példát találhatunk. A Sajó-menti 
Közösség- és Környezetfejlesztık Egyesülete és Krista Harper, az amerikai Massaschusetts 
Egyetem antropológus professzora közösségi kutatást végzett a részvételi akciókutatás 
módszerével 2007-2008-ban Sajószentpéteren, egy mintegy 2000 fıs roma telepen 
környezetvédelem, egészség - és közösségfejlesztés témában. A kutatásba bevont roma 
fiatalok Kép-Hang (PhotoVoice) módszerrel a telepen fotókat készítettek környezet, egészség 
és egyéniség témakörökben, amelyet aztán a településen, valamint a Közép-Európa 
Egyetemen egy kiállítás keretében be is mutattak. A kutatás és azt követı kiállításon keresztül 
a környezeti igazságossághoz kapcsolódó problémák sokkal inkább láthatóvá váltak a 
közvélemény számára, és azóta számos újabb kutatásnak adtak jó alapot (például 
energiaszegénység témakörében). 

II. 5.3. Részvételi technikák Magyarországon 
 
A társadalmi részvétel fokozataihoz és a céljaihoz is kapcsolódóan számos különbözı 
technika létezik a társadalmi bevonásra, amelyek jelentıs részére szerencsére már a hazai 
gyakorlatban is találhatunk példákat (Dömötör, 2008; Pataki, 2007; Bela et.al., 2003). Ezekre 
dolgozatomban hely hiányában csak érintılegesen, felsorolásszerően térek ki. 

A hazai gyakorlatban a tapasztalatok szerint többnyire a  színleges részvétel szintjét, 
bizonyos esetekben pedig akár a résztvevık manipulációját jelentik az országos (lásd NATO 
népszavazás ügye),  vagy helyi népszavazások (lásd például Észak-pesti hulladéklerakó körül 
kálvária; Kiss, 2007), a közvélemény-kutatások, valamint a közmeghallgatások (Kajner, 2006). 
Ezek akár nagyszámú közönség véleménynyilvánítására adnak lehetıséget, de az érintettek 
között valós, kétirányú párbeszéd nem jön létre, és nem látunk igazából a döntések valós okai 
mögé sem. 
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Érdemibb jellegő részvételre adhatnak lehetıséget az úgynevezett szcenárió 
mőhelymunkák vagy éppen a fókuszcsoportos beszélgetések, amelyek eredményei a 
tapasztalatok szerint csupán ritkán kerülnek vissza a döntéshozókhoz. A szcenárió 
mőhelybeszélgetés az elızetes, érintett csoportok szerinti igényfelmérés alapján kifejezett 
igények figyelembe vételével, szakértık által kidolgozott forgatókönyvek összehasonlítását és 
tesztelését célozza meg csoportos formában. A fókuszcsoportos beszélgetés során néhány 
elıre meghatározott kérdéskör mentén a csoport (általában 6-12 fı) tagjainak közös 
véleményeinek megismerésére, az egymással ütközı és harmonizáló álláspontok ütköztetésére 
van lehetıség. A szcenárió mőhelybeszélgetés, valamint a fókuszcsoport is lehetıvé teszi az 
egyének közötti interakciót az adott kérdés kapcsán, így már elmozdulást jelent az aktívabb 
részvétel irányába. A részvételi videózás (Nemes, 2010), valamint a korábban már említett 
Kép-Hang módszer (Harper, 2008) közös vonása, hogy elsısorban a vizualitás erejével és az 
azok által kiváltott interakciókkal élnek. Egy adott közösség tagjai a legfontosabb 
problémáikról és ügyeikrıl filmet vagy éppen fényképeket készítenek, amelyek aztán 
társadalmi változások mozgatórugóivá is válhatnak. Ezek a módszerek a hazai tapasztalatok 
szerint is képesek hidat építeni a döntéshozók és a helyi közösségek között.  

Az állampolgári tanács28 (Pataki–Takács-Sánta, 2004) és a konszenzus konferencia29 
(Király, 2008) az átadott döntési hatalom eszközei lehetnek, amennyiben a döntéshozók 
ténylegesen elfogadják és meg is valósítják a csoportos döntések eredményét (a hazai 
gyakorlatban erre azonban még nem volt példa). E két módszer közös célja az érintettek 
intenzív bevonása egy általában ellentmondásos megítéléső, konfliktussal járó közügy 
megvitatásába, valamint a kapcsolódó döntés elıkészítésébe (Pataki, 2007). Elıbbi 
zárójelentése az ellentmondásos véleményeket is szerepelteti, míg utóbbi célja kifejezetten a 
konszenzusos vélemény kialakítása. 

Az állampolgári ellenırzésre ad lehetıséget többek között a részvételi költségvetés 
(Pataki, 2007), amely a helyi lakosság számára beleszólást biztosít egy adott település 
költségvetésébe (pontosabban a települési költségvetés összetételének és arányainak 
meghatározásába); valamint a költségvetés betartásának ellenırzése az érintett lakosság 
számára nyitott. Erre hazai példát még nem találhatunk, bár több településen már tervezik 
kipróbálását. 

 

II. 5.4. A területi tervezési, fejlesztéspolitikai és területfejlesztési 
folyamatok hazai tapasztalatai a társadalmi részvét el szempontjából 
 
A területfejlesztési törvényen túl számos egyéb törvény és kormányrendelet biztosít teret a 
társadalmi részvételen keresztül a részvételi tervezésnek30.  A gyakorlatban ezek a jogok 
számos esetben kiüresednek vagy éppen manipuláció tárgyává válnak. A jelenlegi magyar 
vidék- és területfejlesztési politika bizonyos elemeiben az elızı szocio-politikai rezsim 
paternalista múltját hordozza a hátán, amely a függıség kultúráját erısíti. A hazai 
vidékfejlesztési tervek kidolgozása során a tanácsadó cégek nem töltenek sok idıt 
terepmunkával. A bekért adatok feldolgozása és néhány személyes találkozó után számos 

                                                 
28 Egy példa: 2007. június 15-16-án Magyarországon elıször tartottak úgynevezett Állampolgári Tanácsot az 
éghajlatváltozásról. A Globfeszt 2 keretében rendezett kísérleti eseményt a Védegylet, a Cromo Alapítvány, és 
az Energia Klub szervezte 
29 A „Meeting of Minds” nevő konszenzus konferencia 2005-ben tartott magyar találkozóján az agykutatás 
jövıjérıl gondolkodtak  együtt az elızetesen kiválogatott résztvevık, majd küldtek jelentést az Európai 
Parlamentnek  
30 A teljesség igénye nélkül ezek: az adatvédelmi törvény, az önkormányzati törvény, a hulladékgazdálkodási 
törvény, az épített környezetrıl szóló törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálatokról, környezethasználati 
engedélyezésekrıl szóló rendeletek 
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kistérség kap a pénzéért cserébe teljesen általános, kevéssé használható tervezési anyagot. A 
tudományos képzettségő területi tervezık, valamint a vidékfejlesztési és mezıgazdasági 
intézményrendszerben dolgozók általános, szakértıi terveket vázolnak fel, amelyek a sajátos 
helyi kontextust és körülményeket csak részben építik be a tervekbe (Csite, 2005; Nemes, 
2005a; Nemes, 2005b).  

A hazai tervezési gyakorlatban a mőszaki szemlélet, azon belül is az építész szakma 
meghatározó szerepe szembetőnı, míg a társadalmi, környezeti vizsgálatok és szempontok a 
fejlesztések elıkészítése során rendszerint háttérbe szorulnak (Letenyei, 2005). Erıs a 
modernista tervezıi hagyomány; a fejlesztéseket elıkészítı hatástanulmányokban a 
társadalmi elemzések számos esetben egyáltalán nem releváns kimutatásokkal, kvantitatív 
típusú adathalmazokkal operálnak, és a valós, mélyebb összefüggések feltárása szinte teljesen 
elsikkad az elemzési módszerek rutinszerő alkalmazása következtében (Letenyei, 2005).  

Emellett, történelmi örökségnek is tekinthetı, hogy az emberek leginkább kívülrıl, 
többnyire az államtól várják a segítséget (Progresszív Intézet, 2009). A korábbi paternalista 
hatalmi viszonyok leginkább a helyi önkormányzatok és a lakosság közötti viszonyban élnek 
tovább. Csak igen lassan terjed az önkormányzatiság szellemisége (Péterfi, 2008). Az elmúlt 
öt évben a Magyar Közösségfejlesztık Egyesülete által szervezett, Állampolgári Részvétel 
Hete rendezvénysorozat keretében minden évben (nem reprezentatív, de igen nagyszámú 
mintával) felmérést készít a közbizalom hazai állapotáról, többek között arról, hogy mennyire 
bíznak a magyar lakosok a különféle intézményekben, a civil szervezetekben, a választott 
tisztségviselıkben - országosan és helyi szinten egyaránt. A felmérés arra is keresi a választ 
minden évben, hogy a hétköznapokban az állampolgárok mennyire vesznek részt a 
közügyekben. Az egyes évek felmérései szerint a bizalmatlanság feltáruló szintje egyre 
nagyobb méreteket ölt, valamint a részvételi hajlandóság is egyre romlik. Arra a fokozódó 
veszélyre hívják fel a figyelmet a felmérés készítıi, hogy ha az állampolgárok bizalmatlanok 
egymással és az intézményekkel szemben, és nincs meg az az érzésük, hogy befolyással 
lehetnek a saját lokális életükkel kapcsolatos kérdésekre, akkor életképtelenné válik a helyi 
társadalom. Mindez igaz annak ellenére is, hogy a központi politikai intézményekhez képest a 
lakossági megítélés az önkormányzatok esetében általában jobbnak mondható. A civil 
társadalom és intézményrendszere a közbizalom tekintetében évrıl-évre a felmérés legjobban 
szereplı résztvevıje. Az éves jelentések fontos üzenete, hogy az állam, valamint az 
önkormányzatok szerepét szükséges újragondolni. 

Az önkormányzati törvényben a lakossági egyeztetés eszközeként elıírt lakossági 
fórumok nem a fejlesztési tervek közös megalkotását, hanem többnyire azok utólagos 
legitimációját szolgálják. Hazánkban a részvételi tervezést a közelmúltban számos közösség 
csak akkor tudta, és azt is többnyire csak utólag kikényszeríteni, ha már valamilyen konfliktus 
alakult ki egy fejlesztési elképzelés kapcsán (Kajner et al., 2005). Ráadásul a  különféle szintő 
döntéshozatali folyamatok tervezıi nehezen hajlandók tudomásul venni, hogy a részvételi 
folyamatok a hagyományosnál sokkal több idıt és energiát igényelnek (Sain et al., 2009). 

Mindezek hátterében részben az is áll, hogy Közép- és Kelet-Európában az elmúlt 
évtizedekben ún. negatív társadalmi tıke halmozódott fel. Az elızı szocio-politikai és 
gazdasági rendszer alatt a különféle, az állammal szemben kialakított informális hálózatok 
ugyanis továbbra is élnek. A korábbi szürke/fekete hálózatok fennmaradtak és negatív 
társadalmi tıkévé alakultak, amely hátráltatja a demokratizálódási folyamatokat (Kluvankova-
Oravska et al., 2007). 

Az Európai Unió számára a „jó kormányzás” célkitőzés31 miatt vált feladattá a civil 
lakosság kezdeményezéseinek, beleszólási és ellenırzési jogainak biztosítása a közpolitika 

                                                 
31 European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities. COM(2001)428final. 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0428en01.pdf 
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különféle területein. Az Európai Uniós csatlakozást követıen a társadalmi részvétel ügye a 
pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás kapcsán elıtérbe került. Így jelentıs változásoknak 
lehetünk tanúi: az európai uniós pénzelosztás rendszere valamelyest kikényszeríti a kistérségi, 
valamint regionális szemlélető tervezést, a településközi összefogást és az együttmőködést. 

Az európai uniós források elköltését meghatározó, különféle területfejlesztési és 
vidékfejlesztési országos koncepciók és programok kidolgozása során az eddigi civil 
tapasztalatok szerint nem volt lehetıség arra, hogy a magasabb szintő tervezési folyamatokat 
az alulról induló folyamatok informálják, alakítsák (többek között az idıhiány, információs 
deficit, intézményrendszeri háttér hiányosságai miatt stb.); rendszeresen ez utóbbiaknak kell 
alkalmazkodniuk az elıbbiekhez. A nyilvánosság elve is számos esetben sérült a fenti 
egyeztetésekben (CNNY, 2008; CNNY, 2007; CNNY, 2006; CNNY, 2005). Jellemzı 
jelenség, hogy fontos, a társadalom részvételét segítı döntés-elıkészítı anyagok csak a 
tervezés igen kései szakaszában váltak elérhetıvé, vagy még akkor sem. A társadalmi 
egyeztetések sokszor (szándékosan vagy éppen oda nem figyelés miatt) nyelvezetükben is 
bonyolultak, amely már eleve kizárja az ország jelentıs részét a párbeszéd lehetıségébıl. A 
kormányzati tervezési folyamatokba többnyire az érintettek szők köre szólhat csak bele: 
leginkább a jól látható, pénzügyi forrásokkal már amúgy is, de társadalmi beágyazottsággal 
sok esetben viszont egyáltalán nem vagy csak kevéssé rendelkezı társadalmi szervezetek 
tudnak bekapcsolódni. A különféle szintő és témájú társadalmi egyeztetési folyamatokat 
számos esetben még mindig inkább a civil tiltakozások (társadalmi akciók) kényszerítik ki, 
semmint a társadalmi részvétel önmagában értékként való elismerése és belsı 
elkötelezettségbıl fakadó ösztönzése. 

Összefoglalás: A különféle konfliktusok megelızésének egyik eszköze a társadalmi 
részvétel megerısítése. A tudomány és társadalom párbeszédének erısítését szorgalmazók 
szerint a tudománynak egyenrangú párbeszédet kell folytatnia a társadalommal annak 
érdekében, hogy a hazai tervezési és fejlesztési kontextust jellemzı paternalizmus és elitista 
hozzáállás megváltozzon. Mindezt segítheti a bizalom kialakítása az egyes érintett között, a 
megfelelı információk rendelkezésre bocsátása a döntésekhez, a megfelelı részvételi 
módszerek alkalmazása, a döntéshozatali eljárások legitimációja, valamint a 
tudományterületek közti megértés és együttmőködés. 
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III. Részvételi alapú kistérségi tervezés a Mez ıcsáti 
Kistérségben 

 

III. 1. Az empirikus kutatás célja 
 
Nagyon ritkának számít az olyan részvételi fejlesztési folyamat, amely a problémaelemzéstıl, 
a célok meghatározásától, a megvalósításon keresztül az értékelésig teljes mértékben a helyi 
közösségbıl jönne (Dewulf et al., 2005). Ez alól a megállapítás alól jelen kutatás sem kivétel. 

Az empirikus kutatásom célja az volt, hogy a terepen történt kutatási elızményekre 
építve a részvételi akciókutatási technikák révén a helyiekkel együttmőködve és ıket segítve 
kidolgozzam és elindítsam a megvalósítás útján hazánk egyik legújabban, 2004-ben létrejött 
és halmozottan hátrányos helyzető kistérségének, a Mezıcsáti Kistérségnek a fejlesztési 
tervét. Az akciókutatás fókuszában a helyi emberek probléma percepciója, megoldási ötletei 
és jövıképei álltak a vidékfejlesztési alternatívákat illetıen.  

Az akciókutatás elsı ciklusában részt vevı interdiszciplináris (társadalom- és 
természettudósokat egyaránt magában foglaló) kutatócsapat – kvalitatív részvételi kutatási 
technikák alkalmazásával – a helyi emberek tájhoz főzıdı viszonyának, és annak történeti 
változásainak, az ökológiai és emberi/társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások az 
ökológiai közgazdaságtanból már megismert koevolúciós folyamatok – megértését tőzte ki 
célul, mégpedig úgy, hogy maguk a helyiek is résztvevıi legyenek a kutatási folyamatnak. A 
kutatás fontos alapvetése volt, hogy az emberi és természeti rendszerek dinamikus módon 
közösen alakulnak/változnak. A cél egy olyan közösségi tanulási folyamat beindítása és 
segítése volt, mely az ember és táj változó kapcsolatára és a fenntartható együttélés, illetve 
fejlesztés lehetıségeinek azonosítására, valamint az ehhez kapcsolódó közösségi képességek 
ki- és továbbfejlesztésére törekszik.  

Az akciókutatás második ciklusában mindehhez olyan módszertanokat és technikákat 
dolgoztam ki, illetve már más országokban bevált technikákat alkalmaztam a hazai 
viszonyokra, amelyek alkalmasak a helyiek alkalmazkodási-fejlesztési lehetıségeinek 
vizsgálatára, a természeti környezettel kapcsolatos viszonyuk értékelésére, valamint a helyi 
képességek mobilizálásának elısegítésére. 

III. 2. Elızmények 
 
A Borsodi Mezıség térségében 2002 nyarán a SZIE KTI által végzett kutatás arra irányult, 
hogy interjúk segítségével föltárja a helyi társadalom, a helyi gazdaság, valamint a természeti 
környezet egymáshoz főzıdı kapcsolatát. A kutatás nagy hangsúlyt fektetett annak 
megértésére, hogy milyen értéket képviselnek a táji, természeti elemek és szolgáltatások a 
helyi emberek számára. Ez a kutatás tekinthetı a részvételi akciókutatásunk elıkészítı 
fázisának. 

A 2003 szeptemberében indult újabb kutatás célja is az ökológiai és humán rendszerek 
közötti interakciók megértése volt. Kutatóként a helyi emberekkel együtt közösen 
elképzeléseket kívántunk megfogalmazni arra, hogyan kellene ezeket az interakciókat úgy 
alakítani, hogy a térség fenntartható fejlıdéséhez vezessen. Az elképzeléseknek megfelelıen a 
helyiek és a részt vevı öt magyarországi egyetem kutatóival különbözı akciókat indítottunk 
be azért, hogy útjára engedjünk egy olyan folyamatot, amely eredményeként az ott élık 
otthon érezhetik magukat szülıföldjükön, és a természeti rendszer és az abban zajló 
dinamikus folyamatok megırzıdnek. Ez a kutatás tekinthetı az általam elemzett részvételi 
akciókutatás elsı ciklusának (Bodorkós et al., 2008). 
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III. 3. A kutatási terület kiválasztásának sajátos szempontjai 
 
A részvételi akciókutatási folyamatban különös fontossággal bír a kutatási terület 
kiválasztásának szempontrendszere.  

A kutatási területem kiválasztásának sokféle szempontja volt. A SZIE KTI fontos 
szerepet töltött be a hazai agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programok kidolgozásában és 
mőködtetésében. A Borsodi Mezıség a statisztikák tükrében is hamar az AKG zonális 
programjainak sikerterületévé vált, amely joggal tartott igényt tudományos érdeklıdésre is. 
Kutatásomat megelızıen több kutatás indult már a területen, amelynek egyik fontos kérdése 
éppen az volt, vajon miért vonzott itt több gazdálkodót a program már a kezdetektıl. A SZIE 
KTI jó hírneve minden további kutatáshoz is ajtókat nyitott, elsısorban persze az AKG 
programban részt vevı gazdálkodók körében. 

Másik fontos szempontként merült fel az, hogy a természeti tıke nem monetáris 
értékelését célzó kutatásunk számára hazai vizes területet kerestünk. A kutatási terület Tisza-
tóhoz közel esı része a Ramsari Egyezmény alá tartozik; igen értékes vizes területeket foglal 
magába.  

S végül, de nem utolsósorban azért is e területre esett a választás, mivel az akciókutatók 
hátrányos helyzető, és marginális helyzetben élı emberek számára és területeken próbálnak 
meg elsısorban a kutatásaikon keresztül változásokat elindítani. A Borsodi Mezıség számos 
társadalmi és gazdasági mutató alapján az ország leghátrányosabb helyzető térségei közé 
tartozik. 

A következı fejezetekben olvasható elemzés kettıs alapokon nyugszik, táji és 
közigazgatási szempontból egyaránt vizsgálom az esetet. A táji megközelítés szerint a 
Borsodi Mezıség mint földrajzi adottságait tekintve egységes terület a vizsgálatom és 
akciókutatásom tárgya. A táji megközelítéshez felhasználtam a tájökológia, valamint a területi 
tervezés által nyújtott elemzési szempontokat. Másrészt az ökológiai közgazdaságtan 
koevolúciós, valamint az intézményi közgazdaságtan intézményi elemzésre alapuló 
megközelítését is alkalmazva az akciókutatás második ciklusában már a Mezıcsáti Kistérség 
került a vizsgálat fókuszába, hiszen a részvételi tervezési folyamatot erre az egységre volt 
célszerő elvégezni a Mezıcsáti Kistérség megalakulásával. Ez utóbbi célja ugyanis éppen az 
volt, hogy a földrajzilag, gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan is hasonló adottságokkal 
rendelkezı településeket fogja egybe.  

 

III. 4. A Borsodi Mez ıség és a Mezıcsáti Kistérség 
 

III. 4.1. A vizsgálati terület földrajzi lehatárolá sa32 
 
A 244/2003 Korm. Rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2004. január 1-vel 
alakult meg a Mezıcsáti kistérség (lásd 6. ábra) az alábbi kilenc településsel: Ároktı, Gelej, 
Igrici, Mezıcsát, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszavalk. A 
Mezıkövesdi kistérség települései közül 4 település – Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk 
és Ároktı – is átkerült a Mezıcsáti kistérségbe, amely méretét és lakosságát tekintve kisebb, 
mint a környezı kistérségek. Gelej és Igrici a Tiszaújvárosi kistérségbıl került át a Mezıcsáti 

                                                 
32 A fejezetben található térképeket Dr. Skutai Julianna készítette 2008-ban a Körtáj Kft. megbízásából, az ENSZ 
Fejlesztési Alapja, a Globális Környezetvédelmi Alap (UNDP GEF) mikroalap programjának finanszírozásában. 
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kistérségbe. A települések a 7/2003-as kormányrendeletben a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, és az országos átlagot 1,75-szörösen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések közé lettek besorolva, Mezıcsát, Tiszavalk és 
Tiszakeszi kivételével.  

 
6. ábra A Mezıcsáti Kistérség települései 

 
 

 
 

A Mezıcsáti Kistérség megalakulását tehát éppen azok a sajátos, hátrányos 
körülmények indokolták, melyek a Tisza-völgy idetartozó településeinek történetét és 
jelenlegi helyzetét jellemzik. A Tisza utóbbi évszázadban megváltozott állapota (vízminıség, 
áradások, stb.) jelentıs változásokat hozott, s hoz jelenleg is a helyi közösségek életében, 
ráadásul maga az EU csatlakozás indukálta változások folyamatos és jelentıs mértékő 
alkalmazkodásra ösztökélik, kényszerítik a helyi lakosságot. Kiemelt fontossággal bír, hogy a 
helyi emberek, közösségek hogyan tudnak úgy alkalmazkodni a változásokhoz, hogy 
megırizzék és javítsák életlehetıségeiket és életminıségüket. 

A kistérség északi része az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság középtáj két kistáján: a 
Borsodi-Mezıségen (dél-nyugatra) és a Sajó-Hernád síkon (észak-keletre) fekszik. A terület 
déli része a Közép-Tiszavidék középtáj Borsodi-ártér kistáján terül el (7.ábra).  

A vizsgált kilenc település alkotta Mezıcsáti Kistérség meghatározó, táji alapú szervezı 
tényezıje az 1989-ben kialakított Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet, amely a hivatalos 
földrajzi kistájbeosztás szerint a Borsodi-ártér és a Borsodi-sík kistájakat fedi le. Ez az oka 
annak, hogy a fejezetben bemutatott térképek a Borsodi Mezıség összes településére 
vonatkoznak. 

A kistérség területének mintegy fele a tájvédelmi körzetet kezelı Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságnak (BNPI) oltalma alatt áll. Ez a nagy kiterjedéső szántók, gyepterületek és 
kisebb ligeterdık váltakozását jelenti. A térség déli pereme a Tisza folyóhoz, illetve a Tisza-
tóhoz kapcsolódik, amelyet a parton galériaerdık kísérnek. A területhasználatra jellemzı, 
hogy rendkívül nagy arányban van jelen a természetvédelem, mint a terület hasznosítója, 
közel akkora területen, mint a mezıgazdasági termelık: a kistérség teljes (37 000 ha) 
területének közel 50 százaléka (18 000 ha) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe 
tartozik. A Hortobágy Nemzetközi Jelentıségő Vizes Élıhelyhez tartozó Tiszafüredi 
Madárrezervátum érinti a kistérséget, Tiszavalk és Tiszabábolna területén. Természetvédelmi 
területként érez védettséget a Tiszadorogmai Göbe-erdı. A Borsodi Mezıség védett területeit 
mutatja be a 8.ábra. 
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7. ábra A Mezıcsáti Kistérség elhelyezkedése  

 

 
 

8. ábra A vizsgálati terület jogi oltalom alatt álló területei és Ramsari területe 
 

 
 

III. 4.2. Környezeti elemek a vizsgálati területen 
 
III. 4.2.1. Klíma 
 

A terület mérsékelten meleg, és száraz éghajlatú vidékre esik. Az évi középhımérséklet 
sokévi átlaga 9,8 - 9,9 ºC , a vegetációs idıszaké 17,0 ºC. A csapadék évi összege 600 mm 
körüli, a tenyészidıszakban kevéssel 350 mm feletti csapadékra számíthatunk. Az uralkodó 
szélirány az ÉK-i, jóval kisebb gyakoriságú a NY-i, DNY-i. Az átlagos szélsebesség kevéssel 
2,5 m/s feletti. A szárazságra hajló éghajlat miatt a kevésbé vízigényes növények termesztésre 
alkalmas a kistáj. 
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III. 4.2.2. Vízellátás 
 
A Borsodi-Mezıség északi részének vízellátását a Bükkbıl lefutó patakok biztosították. A 
terület déli részét 1939-ig, a Tisza gátjának megépítéséig rendszeresen érintették annak 
árvizei. Vásárhelyi terve szerint a Tisza mentén 1846-ban megkezdett munka 1937-ben, a 
Borsodi nyílt ártéri gátak megépítésével fejezıdött be. A terület késıbb javarészt emberi 
beavatkozás következtében kiszáradt, a talajvízszint a kritikus szint alá csökken rendszeresen 
a vegetációs periódusban. Jelenleg száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület, amely 
természetes mederrel rendelkezı vízfolyással ma már nem rendelkezik, élıvízfolyásait 
szabályozták. A Tisza mentén Ároktı és Tiszadorogma területén partiszőréső vízbázisok 
hidrogeológia védıterületei találhatók. Ennek pufferzónájában – északra – a fı vízadó 50 m-
nél kisebb mélységben van, a Tisza folyótól eltávolodva fı vízadó 50-100 m közt és a fedı 
homok vagy kavics. A Borsodi Mezıség felszíni és felszín alatt vízfolyásait bemutató térkép a 
2. mellékletben található.  

 
III. 4.2.2.3 Talaj, alapkızet 

 
A terület változatos képet mutat talajtípusok szempontjából. A Tisza mentén nyers 
öntéstalajok fordulnak elı, a terület többi részén az egymáshoz viszonyított néhány méteres, 
sıt néha csak néhány deciméteres szintkülönbségek szerint oszlanak meg a talajtípusok. A 
legmagasabb térszíneken, amelyek szigetszerően emelkednek ki a tájból, a réti csernozjomok 
és az alföldi mészlepedékes csernozjomok találhatók. Ezek a táj legtermékenyebb 
termıtalajai. A térség talajainak nagy része szikes, a réti szolonyec, illetve szolonyeces réti 
típushoz tartozik. A mélyebb térszineket réti talajok és réti öntéstalajok foglalják el. A 
nyirokszerő anyagokon csernozjom-barna erdıtalaj alakult ki, melyek fizikai félesége 
agyagos vályog, agyag. A terület északi részén mélyben sós, alföldi mészlepedékes 
csernozjomokat is találunk. A talajtípusokat bemutató térkép a 2. mellékletben található. 

III. 4.3. Flóra és fauna a vizsgálati területen 
 
Az elárasztás abbamaradásának idejétıl függıen a hajdani ártéri rétek, mocsári vegetáció 
eltérı mértékben mutatnak szárazodást, emellett az övzátonyok mentén az erdei sziki rétek – 
ártéri rétek – mocsári vegetáció zónái felfedezhetık. A vizes illetve üde vízellátottságú 
élıhelyek a tájvédelmi körzeten belül természetvédelmi szempontból a legértékesebbek közé 
tartoznak. 

Az élıhely-rehabilitációs területeken, illetve az elmúlt idıszak csapadékosabb éveiben 
több helyen újból megjelent fajok igazolták, hogy megfelelı viszonyok kialakulása esetén a 
halak igen gyorsan elfoglalják eredeti élıhelyeiket. Egyes fajokat a pákászat hagyományait 
ırzı helybeliek telepítettek vissza a Tisza-menti kubikgödrökbıl. Ilyenek a kárász, törpe 
harcsa, nyurga ponty vagy a csuka. Emberi beavatkozás nélkül jelent meg újra a réti csík és a 
compó. 

A kétéltőeket a Borsodi Mezıségben a vöröshasú unka, a tavi béka, a barna ásóbéka, a 
zöld levelibéka, valamint a pettyes és tarajos gıte képviselik. A hüllık közül jellemzı a 
vízisikló és a fürge gyík. A gazdag madárvilágból nagy számban fészkelı madár a területen a 
kárókatona, a szürke gém, bakcsó, tıkés réce, hamvas rétihéja, szárcsa, vörös gém, üstökös 
gém, kanalasgém, kis kócsag. Találkozhatunk még héjával, bölömbikával, fehér gólyával, 
gyöngybagollyal, tövisszúró gébiccsel, búbos bankával is. Ritkán látni, de él itt barna kánya, 
kerecsensólyom, kabasólyom és jégmadár. A kékvércsének 50 és 100 pár között mozog az 
állománya, a szalakótáé és a kis ırgébicsé 50-60 pár. A terület kiemelkedı természeti értéke a 
parlagi sas, amely gyakran megtelepszik gyepterületeken, vagy mezıgazdasági táblákon 
keresztülhúzódó fasorokban, magányos fákon. A nagyüzemi gazdálkodást felváltó 
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kisparcellás földmővelés a parlagi sas számára nagyobb zavarást jelent a szinte állandó 
emberi jelenlét miatt. Korábban a nagy teljesítményő gépekkel a fészek közelében végzett 
tevékenység viszonylag rövid idıre korlátozódott, illetve maga a gép sokkal kisebb zavarást 
jelentett, mintha emberek dolgoztak volna a közelben. 

A Borsodi Mezıség hasonlóan ritka és különleges madara a fokozottan védett túzok. Ez 
a nagytestő madár a füves pusztákon és az extenzív mezıgazdasági környezetben egyaránt 
megtalálja az életfeltételeit. Az intenzív gazdálkodási módszerek (mőtrágyázás, vegyszerezés, 
gépi mővelés, gyepek feltörése,  stb.) nagy károkat okoztak magyarországi állományában. A 
területen mintegy 40-50 fıs állománya él. A földhasználati zónarendszer elméletére33 
(Ángyán, 2003) alapozó Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) programjának keretében 
túzokkímélı gazdálkodás zajlik térségben 2002 óta. A terület elhelyezkedését a földhasználati 
rendszerben a 9. ábra tartalmazza. 

 
9. ábra A vizsgálati terület elhelyezkedése a háromkategóriás földhasználati rendszerben 

 

 
 
  

Az Ároktı- Tiszavalk közötti Tisza szakasz nagyobb összefüggı területen, kiemelt 
természeti és táji – tájhasználat történeti értékekkel rendelkezik. Sem a Tisza-mentén, sem 
Magyarország területén nincs meg máshol a régi folyó menti gazdálkodás által kialakított 
élıhelyeknek ilyen szépen konzerválódott, nagy területen szinte összefüggı egysége. A 
korábban extenzíven használt ártéri tájnak egyedülállóan megırzött részletei a jellegzetes 
Kárpát-medencei ártéri, folyómenti gazdálkodás emlékeit ırzik, ezért megmentésük és 
fenntartásuk nemcsak természetvédelmi, hanem kulturális örökség megırzéséhez kapcsolódó 
érdek is. A gazdálkodás alól felhagyott, jelenleg spontán dinamikát mutató egykori ártéri 
kaszálók, fás-kaszálók, gyümölcsösök és puhafaligetek (Bíró, 2003) szerint szigorú védelem 
és állandó odafigyelés nélkül pusztulásra vannak ítélve.  

                                                 
33 A földhasználati zónarendszer az agráralkalmassági-környezetérzékenységi vizsgálaton alapul. Fıbb 
kategóriái: Természetvédelmi magzónák: a természetvédelmi funkciók kizárólagossága, egyéb földhasználat 
teljes tilalma. Természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek: tájápoló, természet- és 
környezetvédelmi szempontú gazdálkodás, környezeti, foglalkoztatási, kulturális és rekreációs funkciók.  
Átmeneti zónák: mezıgazdasági termelési + védelmi és egyéb funkciók, ökológiai és egyéb extenzív 
gazdálkodási formák, ÉTT területek. Agrárzónák: mezıgazdasági termelési funkciók, integrált, környezetkímélı 
gazdálkodás, bolygatatlan biotóphálózati rendszerekkel. Mővelés alól kivett területek: urbanizációs, fogyasztási-
szolgáltatási, infrastrukturális és ipari funkciók 
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A természeti értékeket tekintve a legértékesebb területek (Bíró, 2003) szerint:  

� Kelemenes, Nagy-hát övzátonyos ártári kaszálórétjei 
� Két-gát-köze, Pircsi-morotva és a hozzá kapcsolódó övzátonyos ártéri kaszálórétek 
� Dorogma, Hordozó - Pircsi-morotva hullámtéri környéke 

 

III. 4.4. Területi funkciók a vizsgálati területen 
 
A területi tervezés egy terület adottságainak és kívánatos rendeltetésének megfelelıen 
alapvetıen háromféle funkciót jelöl meg (Ónodi, 2010a):  

1. Védelmi funkciók: védı- és védett területeket egyaránt magába foglal  
2. Termelési funkciók: a felszíni vagy felszín alatti kincsek termelési célból kerülnek 
felhasználásra  
3. Fogyasztási funkciók: A fogyasztási funkció átalakítja a terület védı, védett és közvetlenül 
termelésre hasznosítható adottságait.  
 

Esetünkben a  védelmi funkciójú térelem a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó Borsodi 
Mezıség Tájvédelmi Körzet, valamint az azzal nagyrészt átfedı Borsodi Mezıség Érzékeny 
Természeti Terület. A termelési funkciójú térelemek közül a felújítható funkciókhoz 
kapcsolódnak a  mezıgazdasági (halgazdaság, erdészet, növénytermelés, állattenyésztés) és a 
vízgazdálkodási területek a Tisza-mentén. A fel nem újítható funkciókhoz kapcsolódik a 
közlekedés. Ipari területek nem találhatóak a térségben. A fıbb fogyasztási funkciójú 
térelemek a lakóterületekhez, valamint az üdülı területekhez és turizmushoz kapcsolódnak. 
Az idelátogatókat megfogja a szép természeti környezet. Számos nyaraló tölti a szabadidejét a 
faluban, sokan közülük hétvégi házat is vettek a településeken. A vadászat, horgászat, nyáron 
a fürdızés és a csónakázás, illetve a lovaglás népszerő, de érdekli a turistákat a gazdálkodás 
is. A Bükki Nemzeti Park, valamint számos magánszemély foglalkozik ökoturizmussal is, és 
csoportokat szervez a helyi természeti értékek bemutatására. Évente egyre több turisztikai 
program is létezik már a településeken: a hagyományos falunapokon és a szüreti mulatságon 
túl a Tisza-tavi rendezvénysorozat programjai is egyre sokrétőbbek. 

III. 4.5. Koevolúciós folyamatok a Borsodi Mez ıségben 
 
Az alábbiakban a Borsodi Mezıség területén a táj és az emberek együttes változását mutatom 
be az akciókutatás elsı ciklusa során készített interjúk alapján, a szakirodalmi áttekintés során 
már bemutatott koevolúció fogalmára, valamint az intézményi közgazdaságtani fejezetben 
már ismertetett intézményi elemzésre támaszkodva. Külön hangsúlyt helyezek a társadalmi 
tıke alakulásának, valamint a nemzeti park igazgatóság szerepének elemzésére. Ez a két, 
egymásra is ható tényezı bizonyult ugyanis a térség életének alakulásában döntınek az elmúlt 
évtizedekben. A térség múltjának megértése nélkülözhetetlen a jelenbeli helyzet megértéséhez 
és a jövıbeli lehetıségek meghatározásához.  

 
III. 4.5.1. A múlt  

 
A gazdálkodás a nyílt ártér adottságainak megfelelıen a víz járásának ritmusát követte. A XX. 
századig tulajdonképpen nemigen haladta meg az önellátás szintjét. A mezıgazdálkodáson 
belül az elsıszámú gazdálkodási forma az állattenyésztés volt. A Tisza áradásai öntözték a jó 
legelıket. A nyári vízállás olyan alacsony volt, hogy át lehetett hajtani a jószágállományt a 
Tisza túloldalára. Amíg az idıjárás engedte, a jószágok kint voltak a réten legelni. A halászat 



 80 

– a megélhetés tekintetében – ugyancsak elıbbre való volt, mint a földmővelés (Podmaniczky 
et al., 2003). Ahol a Tisza megöntözte a területeket, ott elsısorban kapásnövényeket, 
napraforgót, kukoricát termesztettek. Tököt, sütıtököt is termeltek, elsısorban takarmány 
céljára, többek között olajütéssel hasznosították. Erdıs területek, szılısök, gyümölcsös 
területek is tartoztak a falvakhoz. A lakosság az erdık alját is megkaszálta, onnan is 
begyőjtötték a főmennyiséget, mindez ugyanis további jövedelmet jelentett számukra. A folyó 
partéleit követı homokpadokon virágzó gyümölcskultúra alakult ki. A szılısorok közötti 
területet gyümölcstermesztéssel hasznosították. A gyümölcsöt saját szükségletre termelték, a 
piacképes minıséget pedig elvitték Tiszacsegére, Mezıcsátra vagy pedig Miskolcra. A 
bortermés elsısorban a saját szükségletet elégítette ki, piaci eladásra nem igazán volt alkalmas 
(„karácsonyra sokszor kivirított”). A megmaradt gyümölcstermést cefrézték. A településeken 
pálinkafızık is üzemeltek. A családi gazdálkodás volt a jellemzı, az öregek, a középkorúak 
és a fiatalok együtt gazdálkodtak. A második világháború után a termelıszövetkezetek 
biztosítottak foglalkoztatást és jövedelmet a lakosságnak. A Tiszadorogmaival összevont 
ároktıi termelıszövetkezetet a rendszerváltozás után számolták föl, a többi (Mezıcsáti, 
Tiszakeszi, Geleji) átalakult formában a mai napig mőködik. 

Mezıcsát városa, a Borsodi Mezıség központi települése döntıen mindig is 
mezıgazdasági jellegő és dominanciájú város volt és maradt. A XIX. század végén még 
virágzott a településen a pénz- és hitelélet, nagy kapacitású malmok mőködtek, a század 
végétıl a kereskedelem is rohamosan fejlıdésnek indult. Már 1903-ban megalakult a 
Mezıcsáti Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (Hangya Szövetkezet).  A második 
világháborút követıen a község egész társadalmi élete megélénkült: sorra alakultak a 
különféle érdekvédelmi és civil szervezetek. A település és környékének gazdálkodói az 
1948/49-es évben veszítették el függetlenségüket, termelıszövetkezetekbe kényszerítették a 
térség szinte teljes parasztságát. Mezıcsát az ezt következı évtizedekben számos 
intézménnyel gazdagodott, 1982-ben azonban a „szocialista város”, mint járási székhely 
megszőnt, központi szerepét Tiszaújváros teljes egészében átvette.  

 
III. 4.5.2. A jelen 

 
A vizes élıhelyekben gazdag terület növény- és állatvilágában, valamint az évszázadok során 
kialakult és mőködtetett ártéri gazdálkodásban drasztikus változásokat eredményezett a Tisza-
tó kialakításához kapcsolódó csatornaépítések. A szárazodási folyamatok eredményeként a 
gyepek főhozama nagymértékben csökkent, a legeltetı állattartás feltételei romlottak. A víz 
elvezetésével a halbıség megszőnt, a halászat elvesztette korábbi jelentıségét, sıt szinte 
teljesen abbamaradt. A jótékony áradások megszőntével, valamint a vizek elvezetésével a 
gazdálkodás természeti adottságai teljesen átalakultak („a terület azért ment tönkre, mert a 
Tiszát elvezették”; mára a tájék, a földek kiéltek, hiányzik a folyó áldásos vize). Az ártéri 
gyümölcsösök (alma, szilva, birsalma, körte) a gát megépítésével, a nagyüzemi 
mezıgazdálkodás kialakulásával, valamint a fiatalok elvándorlásával felszámolódtak. 

A Mezıcsáti Kistérség valamennyi települése közepes vagy rossz minıségő földekkel 
rendelkezik. Bár alapvetıen mezıgazdasági meghatározottságú az egész kistérség, a 
gazdálkodás jelenleg nem biztosít elegendı jövedelmet az itt dolgozók számára. Sokan 
félállásban dolgoznak a mezıgazdaságban, de az is jellemzı, hogy a családok önellátás 
céljából végeznek csekély mértékő mezıgazdasági tevékenységet. A térség gazdálkodói egyre 
kevésbé képesek befolyásolni a felvásárlási árakat, ráadásul a mezıgazdasági 
támogatáspolitika átalakulására is fel kell készülniük. Mindezek mellett a helyi mezıgazdaság 
egyik alapvetı problémája a helyi alapanyagok helyi feldolgozásának hiánya, ami azt 
eredményezi, hogy a térségi gazdálkodók helyett a távolabbi feldolgozók és értékesítık jutnak 
profithoz. A Borsodi Mezıség természeti adottságai tipikusan az extenzív mezıgazdaságnak 
kedveznek, a mővelési ágak és a vetésszerkezet ennek ellenére a valamikori nagyüzemi 
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termelés jellegzetességeit mutatják. Az állattenyésztés szintje messze elmarad a lehetségestıl, 
továbbfejlesztésének egyik akadálya jó néhány gazdálkodó esetében éppen a legelık hiánya. 
A mai napig is feszült ugyanis a helyi közösség és a védett területeket kezelı Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság viszonya.  

A terület jelenlegi felszínborítását a 10. ábra tartalmazza. 

 
10. ábra A vizsgálati terület felszínborítása 

 

 
 

A Borsodi Mezıségben az 1990-es évek elején kezdıdött el egy komplex, a táj teljes 
rehabilitációján alapuló vidékfejlesztési folyamat egy helyi térségfejlesztési szövetségre 
(CÖTKÉNY) alapozva, amellyel a BNPI szorosan együttmőködött34. Ennek köszönhetıen a 
vizes területek haszonvételi lehetıségei bıvültek (állattartás, halászat, turizmus), nemzetközi 
jelentıségő védett madárfajok tértek vissza a területre. A kistérség több településének vezetıi 
és lakosai a 90-es évek végén jelentıs mértékben segítették elı, hogy az állam – a 
hosszadalmas és költséges földkisajátítás helyett – méltányos áron tudta felvásárolni a 
magánszemélyek tulajdonába került, több ezer hektár mértéket kitevı védett területeket. Ezt a 
helyiek abban a meggyızıdésükben tették, hogy a BNPI majd stabilizálja a földtulajdoni 
viszonyokat, és nem kerül spekulánsok kezére a föld. Ez a segítség alapozta meg a Borsodi 
Mezıség Tájvédelmi Körzetben késıbb elért jelentıs természetvédelmi eredményeket. 
Ugyanakkor a kisajátításokat követıen a helyi gazdák egyre nehezebben tudtak a nemzeti 
park igazgatóság vagyonkezelésében lévı területekhez hozzáférni és azokat bérelni. 

2002-ben indult útjára a Borsodi Mezıségben az úgynevezett Érzékeny Természeti 
Terület (ÉTT) program, melynek célja, hogy a mezıgazdaság a kistérségben a termelésen túl 
egyéb funkcióit is be tudja tölteni, így például hozzájáruljon a természeti értékek és a vidéki 
táj megırzéséhez, új munkalehetıségeket biztosítson, valamint erısítse a vidéki közösségeket 
(Podmaniczky et al., 2003). 

Az elsı évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az agrár-környezetvédelmi kifizetések 
megjelenése sok szempontból kedvezıen befolyásolta a kistérség életét: azonnal 
felértékelıdött a földek forgalmi ára, valamint a gazdaságok bevételeinek átlagban akár felét 
is kitevı támogatásoknak köszönhetıen életképes családi gazdaságok kezdtek kialakulni.  

                                                 
34 http://www.cotkeny.hu 
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A nemzeti park igazgatóság földvásárlási tevékenységeinek alapját a természetvédelmi 
törvény által meghatározott jogok, az egykori termelıszövetkezetek felosztását és átalakítását 
érintı rengeteg bizonytalanság és a különbözı, többnyire Európai Uniós finanszírozású 
projektek adták. A 2002-ben bevezetett agrár-környezetgazdálkodási kifizetések országszerte 
erıteljesebb pozícióba helyezték a nemzeti park igazgatóságokat. A BNPI a 
vagyonkezelésében lévı BMTK területek nyolcvanöt százalékát helyi gazdálkodóknak adja 
bérbe, részben azért mert erre az Államháztartási törvény, valamint a természet védelmérıl 
szóló törvény lehetıséget biztosít, részben pedig azért, mert jelenleg nem rendelkezik 
megfelelı eszközökkel és tıkével ahhoz, hogy kezelje magát a területet. Az ÉTT program lett 
az egyik fontos oka a bérletekre történı túljelentkezésnek, mivel az teszi lényegében 
jövedelmezıvé a gazdálkodást. A bérleti díjakat a BNPI az ÉTT bevezetése után 
többszörösére emelte, a szerzıdések idıtartamát pedig 5 évben maximálta. Az ÉTT 
támogatásokat a nemzeti park igazgatóság a saját vagyonkezelésében lévı területeken is 
igénybe veheti, így a támogatások terén a helyi parasztcsaládok „konkurenciájává” 35 vált. Egy 
másik fontos problémának a haszonbérleti jogok bérlık közötti felosztása bizonyult: a kezdeti 
idıszakban a földek egy részét külföldieknek vagy távolabbi magyar városokban élı 
embereknek adta bérbe a BNPI, akik számos esetben nem foglalkoznak földmőveléssel, 
hanem befektetési célból bérelnek területeket. A kevéssé átlátható és bizonytalan kárpótlási 
folyamat azt jelentette a gyakorlatban, hogy a területek és a termelıeszközök átruházása által 
váratlan, sokszor nemkívánatos intézményi változások következtek be, amelyek végül 
leszőkítették a helyi lakosok, különösen a helyi gazdálkodók lehetıségeit.  

A fent elemzett intézmények és kölcsönhatásaik hatással voltak az ökológiai 
alkalmazkodóképességre is: egyes helyeken a rendszer fizikai jellemzıi a kedvezıtlen állapot 
irányába mozdultak el. Például a tisztázatlan tulajdonosi és kezelıi struktúra, valamint az 
érintett vízügyi igazgatóságok és az ártéri területek természetvédelmének egymással ellentétes 
érdekei mind hozzájárulnak az inváziós fajok (például gyalogakác) fokozottabb elterjedéséhez 
(Bíró, 2003). A nemzeti park igazgatóságok és a vízügyi igazgatóságok feladatainak 
tisztázatlan elosztása mellett a helyi lakosok csekély mértékő részvétele a természeti 
erıforrások kezelésében is kedvezıtlen hatással van az ártéri területek ökológiai 
fenntarthatóságára (azaz például a gyalogakác-problémára). 

A kistérség több évtized óta gazdasági recesszióban van. A munkanélküliek aránya 
magas; a Mezıcsáti Munkaügyi Központ 2007-es adatai szerint több mint 30 százalékos, a 
kistérség lakosságának kevesebb, mint egynegyede foglalkoztatott. A kistérségben néhány 
nagyobb céget, elsısorban az átalakult termelıszövetkezeteket leszámítva nem létezik 
elsıdleges munkaerıpiac, így a legnagyobb foglalkoztatókká az önkormányzatok léptek elı. 
A kistérség lakossága összességében fogyóban van. A térség jelentıs számú roma lakossággal 
rendelkezik; az érintett településeken arányuk a teljes lakosságra vetítve mintegy 20-25 
százalék körül alakul36. Az alacsony lélekszámú, aprófalvas településszerkezet számos ellátási 
problémát vet fel. A kistérség fıbb statisztikai adatait a 2. melléklet tartalmazza.  

 

III. 4.6. A kistérségi szint ő tervezési folyamat el ızményei 
 
A kistérség 5 településének (Tiszadorogma, Tiszabábolna, Tiszavalk, Ároktı, Mezıcsát) 
vidékfejlesztési stratégiai céljait a Cötkény Térségfejlesztı Szövetség Dél-Borsod 
Felemelkedéséért Egyesület 2000-ben elkészített programja tartalmazza. 2004. január 1-vel 

                                                 
35 idézet Sárvári Attilától, a CÖTKÉNY ügyvezetıjétıl 
36 A hivatalos népszámlási adatok szerint ez 5 százalék, ugyanakkor valós számuk a cigány kisebbségi 
önkormányzatok becslése szerint ennél jóval magasabb. Ennek hátterében részben az is áll, hogy a 
népszámlálásokon, a kedvezıtlen következményektıl is tartva sokan nem vallják be roma származásukat. 
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módosultak a kistérségi határok, így új kistérségi stratégiák készítése vált szükségessé. A 
2004 novemberében egy területfejlesztési tanácsadó cég által készített kistérség fejlesztési 
koncepció elsısorban a kistérség területfejlesztési céljaira összpontosít, így alapvetıen 
hiányoznak belıle a vidékfejlesztés sajátos tevékenységeihez, leginkább pedig a 
mezıgazdasághoz kapcsolódó célkitőzések. Ráadásul azt a tervet a Mezıcsáti Kistérség 
Többcélú Társulása végül nem is fogadta el hivatalosan, nem találták ugyanis szakmailag 
megfelelınek a dokumentumot. A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idıszakra a 
Magyarország számára rendelkezésre bocsátott források lehívásához, így többek között a 
vidékfejlesztési és területfejlesztési források eléréséhez a kistérségnek legitim, a térség 
különféle szereplıi által egyaránt elfogadott tervezési dokumentum elkészítése vált 
szükségessé, amelynek az elkészítéséhez az ESSRG kutatócsoportja felajánlotta szakmai 
segítségét. 

A következı fejezetben részletezett, a doktori kutatásom alapjául szolgáló részvételi 
tervezési folyamat a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének a 
Sonnenwiese Alapítvánnyal (késıbbiekben Pancivis Alapítvány) kötött együttmőködési 
megállapodása alapján valósult meg. Az együttmőködés szerint a stratégiaalkotási folyamat 
egy másik fontos, elvárt kimenete az lett, hogy olyan helyi kezdeményezések is a felszínre 
kerüljenek, amelyek a kifejezetten a természet védelmére létrehozott alapítvány által nyújtott 
támogatással meg is tudnak valósulni. A részvételi tervezési folyamat az akciókutatás 
korábban már ismertetett elsı ciklusából ered, amely a helyi emberek és a természet, 
gazdaság, társadalom kapcsolatrendszerének megértésére irányult 2003 ıszétıl, és amelyben 
igényként fogalmazódott meg részvételi alapú lakossági fórumok szervezése. 

 

III. 5. A részvételi tervezési folyamat lépései 
 
A részvételen alapuló vidékfejlesztési tervezési folyamatot a részvételi fejlesztésrıl, valamint 
a fenntarthatósági tervezésrıl szóló fejezetekben már ismertetett folyamatlépések alapján az 
alábbiak szerint valósítottam meg: 

 
1) A kutatási probléma azonosítása a helyiekkel közösen 
2) A helyi erıforrások, jövıképek és problémák feltérképezése 
3) A jövıkép elérését szolgáló akciótervek kidolgozása 
4) A jövıkép elérését szolgáló akciók megvalósítása 
5) Reflektálás a tervezési folyamatra és az akciókra  

 

III. 5.1. A kutatási probléma azonosítása a helyiek kel közösen 
 
Az akciókutatás elsı ciklusa után egyértelmővé vált, hogy a vizsgált települések számára az 
akut gazdasági és társadalmi helyzetbıl való kitöréshez szükséges egy közös jövıképen 
alapuló stratégia elkészítése. A deliberatív vízió megalkotását segítı, a részvételi tervezésrıl 
szóló fejezetben már ismertetett „Víziótól az akcióig fórumot” 2004 májusában szerveztem 
meg az ESSRG kutatócsoport tagjaival együtt. A rendezvénynek az volt a célja, hogy a helyi 
lakosok és a helyi döntéshozók közösen alkothassák meg jövıképüket, valamint az ahhoz 
vezetı konkrét cselekvési elképzeléseket. A kistérségi fórumon részt vevı települések 
képviselıinek egy része már akkor kezdeményezte a kutatócsoportnál, hogy a közeljövıben 
hasonló fórumokat települési szinten is segítsen megszervezni. Ez a felkérés lett az 
akciókutatás második ciklusának az alapja.  
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Ugyanakkor a kutatás folytatásához szükséges pénzforrások nem álltak ekkor még 
rendelkezésre. A kutatás szünetelésében nem csak a pénzhiány játszott meghatározó szerepet. 
A kezdeményezésünk akkor még nem tudott konkrét helyi szereplıkhöz, 
kezdeményezésekhez, szervezetekhez kapcsolódni; munkánk nyomán ekkor még nem jött 
létre elegendı lendület és helyi akarat a közösen megfogalmazott cselekvési ötletek 
megvalósításához. Nem bizonyultak valósnak azok az elvárásaim, hogy kialakultak a 
megfelelı helyi kapacitások az elindult tervezési folyamat végigviteléhez. Többek között 
ekkor még nem kezdte meg mőködését a kistérségi társulás és annak munkaszervezete, a 
kistérségi iroda. Arról azonban megbizonyosodhattam, hogy sikerült kölcsönös bizalmon 
alapuló kapcsolatot kialakítani a helyi lakosokkal, akik jelenlétünket nem tekintették 
egyszerinek, hiszen rendszeresen találkoztunk. 

A kutatócsoport az elsı ciklust követıen több szinten is reflektált az elvégzett 
kutatómunkára, mind egyéni szinten, mind pedig a kutatócsoport szintjén. Nem csupán a 
kutatási eredményeket elemeztük, hanem a kutatói-fejlesztıi szerepünkre is aktívan 
próbáltunk reflektálni. Ehhez számos kérdést tettünk fel magunknak, amelyek közül a 
legizgalmasabb számomra az volt, hogy milyen felelısséget vállalhat a kutató a helyi 
közösséggel szemben. Válaszként az fogalmazódott meg, hogy az akciókutatásunkkal 
önkéntelenül is elvárásokat gerjesztünk a kutatás területén, hiszen olyan folyamatot 
indítottunk el, amely a helyi cselekvıképesség erısítésére és a helyi erıforrások 
mozgósítására irányult. Ha ezt nem követik konkrét, kézzelfogható eredmények, a folyamat 
akár még a visszájára is fordulhat, és minden jövıbeli kezdeményezést visszafoghat. Ezzel a 
felelısséggel minden akciókutatónak, sıt, minden segítı szakmában dolgozónak tisztában kell 
lennie.  

Ahhoz, hogy a kutatás továbbra is releváns maradjon a helyi közösségek számára, a 
kutatás fókuszát, céljait, és alapelveit a következı fázisban kistérségi szintre emeltem. Az 
akkori makropolitikai helyzet alapján – a kistérségi szint megjelenésével – ez a döntés tőnt az 
egyetlen járható útnak, annak ellenére, hogy azzal is tisztában voltam, a kistérségi szint olyan 
fejlesztési szintet jelent, amely a helyi lakosság számára is merıben új, és amellyel akkor nem 
tudtak azonosulni. Az elsı ciklus kutatási tapasztalatai szerint a térségben élık helyhez 
kötıdése sokkal inkább a Tisza viszonylatában mőködik, Tisza-menti lakosoknak tekintik 
magukat. A kistérségi szint egyben korlátozta a helyi lakosok részvételének szintjét is, és azt a 
lehetıséget is erısen szőkítette, hogy egy valóban minél több helyi lakost magába foglaló 
részvételi tér tudjon kialakulni. A kistérségi szint természetszerőleg nem teszi lehetıvé azt a 
szintő közvetlen részvételt, mint amelyet a települési szint megenged. Ezentúl, a kistérségi 
szint annak a veszélyét is magában hordozza, hogy a kistérség erısebb hatalmi pozícióiban 
lévık, valamint a kistérségi intézményrendszerhez munkájuk kapcsán szorosabban kapcsoló 
szereplık többet profitálnak a tervezési folyamatból, mint egy átlagos helyi lakos.  

Kistérségi szintő megközelítésünket a kistérségi társulás munkaszervezete is 
jóváhagyta, hiszen megalakulásukat követıen a kistérségnek fejlesztési tervet kellett 
kidolgoznia az európai uniós források lehívásához. A döntést végül jelen disszertáció tervezett 
fókusza is befolyásolta. Mivel a kistérségi iroda munkánkat nem tudta finanszírozni, a már 
említett külföldi természetvédelmi alapítvány segítségével tudtuk elkezdeni a részvételi 
tervezési folyamatot. Ez a szervezet a támogatás feltételeként azt szabta, hogy 
tevékenységeink fókuszában a természetvédelemnek, valamint a mezıgazdaságnak kell állnia. 
Ez azt is jelentette számomra, hogy nagyon óvatosan kellett egyensúlyozni és manıverezni a 
helyi igények, a finanszírozó szervezet elvárásai, egy egyetemi doktori kutatással szemben 
támasztott elvárások, valamint a kutatócsapat személyes és szakmai értékrendszere között.  

Ezáltal az akciókutatási folyamat sok tekintetben egy komplex tárgyalási folyamattá 
alakult át, ahol folyamatos egyeztetés vált szükségessé az egyes igényekrıl, elvárásokról és 
elkötelezettségekrıl. A különbözı érintett csoportok számára különféleképpen kellett tehát 
„legitimálni”, vagyis elfogadhatóvá tenni a folyamatot. Ezek közül leghangsúlyosabban az 



 85 

Európai Uniós források lehívásának lehetısége szerepelt. Ez volt az az érv, amelyen keresztül 
a közös gondolkodás kezdeményezése, valamint a helyi értékekrıl, erıforrásokról és 
fejlesztési irányokról szóló kommunikatív terek megnyitása lehetségessé vált. Ennek a 
szakirodalmi áttekintésben már bemutatott, Renn-féle (Renn, 2008) részvételi kategóriák 
szerint funkcionálisnak tekinthetı érvnek az alkalmazása különösen a helyi állampolgárok 
szempontjából volt döntı fontosságú, hiszen a korábbi, hasonló (lásd CÖTKÉNY Szövetség 
elképzelései), tágabb témájú kezdeményezések hatására jelentısen kiábrándultak a közösségi 
kezdeményezésekbıl. Megszólításuk egy nagyon konkrét, kézzelfogható ügy alapján 
lehetségesnek tőnt. A széleskörő társadalmi részvétel sem a finanszírozó alapítvány, sem 
pedig a kistérségi iroda munkatársai számára nem volt szempont: az elıbbit leginkább az 
foglalkoztatta, hogy a projekt során konkrét, a biodiverzitás megırzését célzó 
kezdeményezések valósuljanak meg, míg az utóbbit leginkább a fejlesztési terv dokumentuma 
érdekelte. A finanszírozó szervezet – a táj beható ismerete nélkül – konkrét elképzelésekkel 
rendelkezett már a projekt elején arról, hogy milyen akciókat volna érdemes megvalósítani 
(pl. biogazdálkodásra való áttérés, kulturális tájkép védelme stb.). A kutatócsoport csak 
hosszas egyeztetés után, az akkori felülrıl jövı kezdeményezések sikertelenségére és 
kudarcaira rámutatva tudta meggyızni az alapítvány képviselıjét arról, hogy a részvételi 
tervezési folyamatból kibontakozó, ugyanakkor az alapítvány eredeti céljaival megegyezı 
ötletek megvalósítását támogassa. Mindez számos, a projekt részvételi elemeit, valamint a 
felhozott ügyek témáját részben sértı és befolyásoló kompromisszumokat is elırevetített, 
hiszen elsı körben csak azokkal a részvételi folyamatból kibontakozó kezdeményezésekkel 
tudtam tovább dolgozni, amelyek az alapítvány eredeti célkitőzéseivel is összhangban álltak. 
Ez elızetes várakozásaimat beigazolva azt is jelentette, hogy nem a legfontosabb és 
legégetıbb ügyekkel, témákkal kezdtem el foglalkozni, mint például a foglalkoztatás 
növelése. 

A részvételi tervezési folyamatot hivatalosan a kistérségi társulás indította útjára, azzal, 
hogy határozatot hozott a terv elkészítésének szükségességérıl, a megbízást pedig az ESSRG 
kutatócsoportjának adta. A határozatban a polgármesteri hivatalok adatszolgáltatási 
kötelezettségére hívták fel a figyelmet, valamint a polgármesterek segítségét kérték a 
folyamat nyilvánosságának biztosításához. 

A folyamat legitimációját a fentieken túl azzal kívántam növelni, hogy minden, a 
térségben zajló helyi, kistérségi vagy regionális szintő kezdeményezéshez megpróbáltam 
valamilyen módon kapcsolódni a különféle módszereken keresztül. Az egyik ilyen volt a 
Regionális Operatív Program 3.1.3 intézkedése keretében indított „Kapcsolat” elnevezéső 
mőhelymunka-sorozat, ahol a mélyintejúk eredményeit csatoltam vissza a résztvevık felé. 

  

III. 5.2. A helyi er ıforrások, jöv ıképek és problémák feltérképezése 
 

„Olyan pozitív folyamatok indultak el a kistérségben, amelyek már régóta 
hiányoztak a települések életébıl”. Elkezdıdött egyfajta egymással való 
beszélgetés, egyfajta közösségi élet, talán mondható, hogy majdnem a 
24.órában”. Sajnos a kistelepüléseken is egyre jobban tapasztalható az egymás 
iránti nagyvárosi közöny, az emberek elfordulása egymástól. Remélem, hogy 
ennek az elindult pozitív folyamatnak köszönhetıen megállítódik az elvándorlás, 
és hatással lesz az életünkre, jól fogjuk érezni magunkat ott, ahol élünk, és 
neveljük gyermekeinket” (Burainé Hajdú Éva, Tiszatarjáni óvoda vezetı óvónıje, 
majd Tiszatarján jegyzıje).  

 
A részvételi tervezési folyamat során az alábbi részvételi módszereket alkalmaztam:  

� Közösségi munkás képzés 
� Félig strukturált mélyinterjúk 
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� Kérdıíves felmérés 
� Települési és kistérségi fórumok 

 
Az alábbiakban az egyes módszerek lényegét, alkalmazásának hátterét, folyamatát és 

fıbb tapasztalatait mutatom be.  

 
III. 5.2.1. Közösségi munkás képzés 

 
A „Közösségi munkás” képzés a hazai közösségfejlesztı szakma egyik legfontosabb képzése, 
amely a „cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervezı közösségek, valamint a 
közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segíti”37. A Mezıcsáti Kistérségben a 
képzést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmővelıdés és Idegenforgalmi Központ 
indította el 2006 tavaszán Molnár Aranka közösségfejlesztı kezdeményezésére. A szerencsés 
idıbeli egybeeséseknek, ugyanakkor tudatos együttmőködési szándékomnak is köszönhetıen 
a kezdetektıl fogva egyértelmő volt, hogy a Humán Erıforrás Fejlesztés Operatív Program 
(HEFOP) 3.5.3. intézkedése keretében, “Hálózatépítés BAZ-megye hátrányos helyzető 
településeinek felzárkóztatására” címő, a fenti intézet által szervezett felnıttképzési projekt, 
illetve részvételi kezdeményezésem valóban szinergiát teremtenek majd.  

A közösségi munkás képzésre a kistérség településeirıl hívtunk el lakosokat, akik eddig 
is szívesen áldozták idejüket településükre. A civil érdekérvényesítést, valamint a társadalmi 
részvétel különféle technikáit fókuszába állító képzésen oktatóként közremőködhettem három 
hétvégén keresztül. A felkérést nem csupán terepismeretemnek köszönhettem, hanem annak 
is, hogy egy évvel korábban jómagam is egy hasonló tanfolyamon sajátíthattam el a 
közösségfejlesztés alapjait, valamint rendszeresen részt vettem a hazai közösségfejlesztı 
szakma rendezvényein. 

A képzésen résztvevık részletesen hallhattak arról, hogy a jelenlegi magyar jogrendszer 
milyen lehetıségeket biztosít az állampolgárok számára a részvételre különféle döntéshozatali 
folyamatokban, valamint arról is, hogy a helyi társadalom aktivizálására milyen konkrét 
technikák alkalmazhatók (a képzés részletes tematikáját, valamint az egyik képzési hétvége 
csoportmunka során elhangzottakat a 3. melléklet tartalmazza). A helyi nyilvánosság 
erısítését szolgáló módszerek is fontos részét képezték a tanfolyamnak. A közösségi munkás 
képzésen a fentieken túl részletesen bemutattam az idıközben elindult részvételi tervezési 
folyamatot, és annak fıbb állomásait. Az interjúkhoz a beszélgetıpartnerek megtalálásában és 
a beszélgetések megszervezésében, valamint a késıbbiekben a települési fórumok ismertté 
tételében, lebonyolításában is nagy segítséget kaptam a közösségfejlesztés képzés 
résztvevıitıl. A képzés hatására az egymást korábban nem ismerı résztvevık hamar 
kollégákká váltak, és „keresték a lehetıséget az újabb találkozásra”38. A közösségi munkás 
képzésnek is köszönhetıen, és részben annak zárásaként a Mezıcsáti Kistérség Közösségi 
Munkásainak Egyesülete néven megalakult a településükért és a kistérségért aktívan tenni 
akarók csapata. Elkezdett kialakulni egy erıs mag, amely képesnek tőnt mobilizálni a 
kistérség meglévı, ám ki nem használt értékes képességeit és készségeit a közös jövıkép 
kijelölte irányba. A szervezet tagjai megalakulásuk óta átlagosan havonta találkoznak.  

Ugyanakkor már a szervezet megalakulásának elsı hónapjaiban érezhetı volt a helyi 
polgármesterek, valamint a helyi „elit” képviselıi részérıl az, hogy a szervezetben igyekeztek 
a saját kezükben tartani a szervezés és a döntések szálait. Domináns magatartásuk egyre 
jobban elkezdte kiszorítani az „átlag” helyi lakosokat, így az egyesület bizonyos tekintetben 
az önkormányzatok kiterjesztésévé vált. 

                                                 
37 Civil Kollégium Alapítvány honlapja http://civilkollegium.wordpress.com 
38 Idézet Burainé Hajdú Éva összefoglalójából (HEFOP kiadvány) 
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A közösségi munkás képzés során elhangzott problémák és fejlesztési javaslatok 
leginkább a fejlesztési terv harmadik prioritását alapozták meg (Szolidáris, összetartó és 
egészséges helyi társadalom), amelyet részletesebben a III. fejezetben tárgyalok. 

A képzést követıen az intézet a projekt során elvégzett képzési szükségletfelmérés, 
valamint a közösségi munkás képzésen megfogalmazott képzési igények alapján OKJ-s falusi 
vendéglátó, valamint Európai Uniós ismeretek elnevezéső kurzusokat szervezett az Intézet, 
nagy sikerrel. 

  
III. 6.2.2. Félig-strukturált mélyinterjúk 
 

A mélyinterjú a kvalitatív adatgyőjtési technikák között az egyik leggyakrabban 
alkalmazott technika. A mélyinterjú az interjúalany és az interjúzó közötti interakciónak 
tekinthetı (Letenyei, 2005). A mélyinterjúk célja általában az, hogy megismerjük az 
interjúalany ismereteit, véleményét, érzéseit az adott témával kapcsolatban. Az interjú 
szándéka az, hogy kiderítse, mi van az interjúalany fejében, min jár az esze. Arra az 
elıfeltevésre épít, hogy mások perspektívája értelmes, megismerhetı és explicitté tehetı 
(Patton, 1990). A kutató az interjúalany szemével kívánja megérteni a világot: igyekszik 
belehelyezkedni mások perspektívájába, azaz arra figyel, amit és ahogyan az emberek saját 
életvilágukról elmesélnek; megismeri munkájukkal, családi helyzetükkel, álmaikkal, 
várakozásaikkal kapcsolatos álláspontjukat. A mélyinterjúk során az interjúzó arra törekszik, 
hogy az interjúalany saját megfogalmazásában, szóhasználatával tudjon beszélni (Kvale, 
1995). Ez az interjúk elemzése során különösen fontos.  

A százharminc mélyinterjú során beszélgetıpartnereim a helyi közösségi ügyekben 
jártas vagy arról meghatározó véleményt formáló tagjai, civil szervezetek vezetıi, 
gazdálkodók (a százharminc mélyinterjúból negyvenöt gazdálkodókkal készült), 
önkormányzati intézményeinek képviselıi, vállalkozók, falugazdászok, a kistérségi iroda, a 
családsegítı és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, valamint nem utolsósorban a térségi 
fiatalok voltak, akik kézrıl-kézre adva, vagyis hólabda-szerően juttattak engem és 
kollégáimat is egyre közelebb a kistérségi fejlesztési tervben megfogalmazott 
következtetésekhez. Az interjúalanyokat az interjú végén minden esetben arra kértem, hogy az 
egyes érintett-csoportokban javasoljanak számomra interjúalanyt: a gazdálkodóktól 
elsısorban azt kértem, hogy további gazdálkodókat javasoljanak, a vállalkozóktól vállalkozói 
címeket kértem és így tovább. Az interjúalanyokkal elızetesen telefonon idıpontot 
egyeztettem. A telefonos beszélgetés során röviden elmondtam, hogy mit szeretnék, és 
idıpontot kértem a beszélgetéshez. Az interjúalanyokra nem erıltettem rá az interjút.  

Az interjúk leginkább egy kedélyes beszélgetésre hasonlítottak, elızetesen kidolgozott 
interjúfonál alapján (lásd 4. melléklet). Az interjúfonal a szó szoros értelmében fonalként 
szolgált számomra: lehetıvé tette, hogy minden interjúalanytól ugyanazokat az információkat 
győjtsük össze, ugyanakkor rugalmasságot is biztosított az interjúkészítık számára, hogy új 
témákat is bevonjanak a beszélgetésbe, valamint az interjúalany specifikus tudására és 
készségeire is összpontosíthassunk. 

A kezdeti, bevezetı kérdések minden alkalommal azonosak voltak, amelyek az 
interjúalany személyére irányultak, céljuk a beszélgetıtárs megismerése volt. A kérdések 
ezután három fı területhez kapcsolódtak: gazdaság, társadalom és természet. Ezeket a 
kérdéseket három dimenzió a múlt, a jelenlegi helyzet értékelése, valamint a jövı mentén 
fogalmaztam meg, az ökológiai közgazdaságtan koevolúciós szemléletével összhangban. A 
„fedıtörténet” felvezetése után csak akkor kérdeztem, ha az interjúalany kifogyott a 
mondanivalóból, vagy esetleg eltért a témától. Az interjúk célja az volt, hogy az interjúalany 
gondolatai, ötletei, és esetleges fenntartásai szabadon áramoljanak e témák mentén. 
Mindvégig hagytam, hogy az interjúalany a saját gondolatmenetében maradjon, valamint 
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próbáltam idomulni az interjúalany személyiségéhez és szóhasználatához. Így kerülhettek 
felszínre azok a gondolatok, érzések, motivációk, probléma percepciók és fejlesztési ötletek, 
amelyeket az interjúalany fontosnak és megosztandónak érzett, és amelyek a kutatási 
kérdéseimre is választ adtak. Ezentúl az interjúk segítettek feltérképezni a támogató szervezet 
által finanszírozandó lehetséges projekteket és projektfelelısöket, valamint azt a célt is 
szolgálták, hogy elıkészítsük a terepet a települési fórumok számára: az interjúk végén 
ugyanis arra biztattuk az interjúalanyokat, hogy jöjjenek el a fórumra, és hívják el barátaikat, 
szomszédjaikat vagy akár rokonaikat is.  

Nem csupán az elhangzott adatok, történetek jelentettek információt. A testbeszéd, a 
gesztusok, a testtartás, a mozdulatok, a hanghordozás, a tekintet egyaránt fontos 
információtartalommal bírtak. Az egyéni megkeresés azt is lehetıvé tette, hogy betekintést 
nyerjek a beszélgetıpartner mindennapi életkörülményeibe, mely által újabb értékes 
információkhoz jutottam. Az interjúk hossza nagyon változó volt, részben az interjúalany 
nyíltságától és rendelkezésre álló idejétıl is függıen. Fél óra és 3 óra között alakult 
jellemzıen az interjúk hossza. Az interjúalanyokat az általam azonosított fıbb érintett 
csoportok tagjaiként kezeltem, de egyénként, mint a közösség tagjaként kerestem fel. Ennek 
abból a szempontból volt jelentısége, hogy a közösség tagjaként, az egyének gyakran 
hajlandóak felülemelkedni egyéni érdekeiken. Az interjúkérdések is ezt a megközelítést 
szolgálták. Az egyéni és a közösségi szint kombinálása tette azt lehetıvé, hogy a kistérség 
lakosait egyénileg, személyesen is meg tudjam szólítani, ugyanakkor problémáikat és 
jövıképeiket ne egyénileg, egymástól elzártan fogalmazzák meg, hanem egymás véleményét 
és értékeit akár átalakítva, közösen. 

Az interjúkat – tudatos döntést követıen – nem rögzítettem diktafonnal. Korábbi 
interjúzási tapasztalataim ugyanis arra intettek, hogy a beszélgetıpartnerek kevésbé nyílnak 
meg a diktafon használata esetén. Ezen kívül az interjúk nagy száma és a rendelkezésre álló 
szők idı miatt a diktafonos interjúk szó szerinti begépelésére amúgy se lett volna lehetıség, 
így alkalmazását végleg elvetettem. Az interjúk során jegyzeteléssel rögzítettem a fıbb 
információkat, valamint a sajátos megfogalmazásokat szó szerint írtam le. Az interjúk nagy 
részét egyedül készítettem, néhány interjút pedig párban a SZIE KTI diákjaival, akik eleinte 
önkéntesként, majd késıbb a „Környezetgazdaságtani esettanulmányok” kurzus keretében 
segítették a munkámat. Az egyedül készített interjúknál sokszor nagy nehézséget jelentett az, 
hogy egyszerre kellett a szemkontaktust tartanom, valamint a jegyzetelést elvégeznem, de 
általában sikerült megteremtenem az egyensúlyt a két feladat között. Az interjúkról elıre 
elkészített interjú összefoglaló séma alapján (lásd 5. melléklet) összefoglalókat készítettem.  

Az összefoglalók hossza fél oldaltól-öt oldalig terjedt, részben az interjúk tartalmától, 
részben pedig attól is függıen, hogy az igen sőrő tervezési folyamatban mennyi idı maradt az 
összefoglalók összeállítására. Az interjúk fele esetében éppen ez utóbbi okból kifolyólag nem 
készült végül összefoglaló, csupán a kézzel írt jegyzetemre támaszkodtam. Mivel teljes gépelt 
interjúk nem álltak rendelkezésre, emiatt az interpretatív kutatásokban megszokott, a 
jelentésadási folyamatokat elemzı módszereket sem tudtam a késıbbiekben alkalmazni. 

Az Elismerı Feltárás (Appreciative Enquiry) interjútechnikáját alkalmaztam az 
interjúzás során. Az Elismerı Feltárás során a problémák, negatív tapasztalatok és élmények 
helyett a közösség meglévı erısségei kerülnek a középpontba, a pozitív élmények, 
események, tapasztalatok föltárásával. Ez a fajta interjúzási technika összhangban van a 
szakirodalmi fejezetekben ismertetett Sen-féle képesség alapú fejlesztéssel is. Az Elismerı 
Feltárás lehetıséget nyújt a közösség tagjai számára, hogy elgondolkodjanak a jövıjükrıl. A 
kérdezéstechnika a menedzsment világból került át a közösségfejlesztés területére (Ludema et 
al., 2001). Az elismerı feltárás technika arra irányítja a figyelmet a közösségen belül, ami jól 
mőködik. A külsı segítık által gyakran alkalmazott problémaorientált megközelítéssel 
szemben a technika segít felmérni a meglévı erısségeket és képességeket, az alapján 
megalkotni a valóságról a képet a nyelv segítségével. 
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Az elismerı feltárás kérdezéstechnika alkalmazásának célja az volt, hogy arra biztassuk 
az interjúalanyokat, hogy pozitívan gondolkodjanak életükrıl, meglévı értékeikrıl és 
tudásukról. Értékként értelmezték a helyi tradíciókat (kosárfonás, gyékénykészítés, halászat, 
mezıgazdasági tevékenységek stb.), valamint a természeti erıforrásaikat (Tisza, közeli erdık, 
ártéri gyümölcsösök stb.). Büszkék voltak az olyan helyi értékekre, mint a tiszta utcák, 
megmővelt szántóföldek, ritka helyi növény- és állatfajok vagy akár helyi ünnepek. Értéket 
tulajdonítottak a helyi énekkaroknak, helyi civil szervezeteknek, történelemkönyveknek, 
néptánc- és színjátszó csoportoknak, iskoláknak és tanároknak. Az értékelı kérdezés arra is 
késztette az interjúalanyokat, hogy elgondolkodjanak jövıjükrıl, jövıképükrıl, illetve 
konkrét projekttervezeteket nevesítsenek. Ezeket a projektötleteket négy fı kategóriába lehet 
sorolni: mezıgazdaság, turizmus, foglalkoztatás és közösségfejlesztés. Az interjúk alapján 
prioritást élvezı kérdéseket a 7. táblázat foglalja össze. 

Az értékelı kérdezéstechnika ennek ellenére nem rejtette véka alá a helyi problémákat 
sem: öregedı és fogyatkozó népesség a kistérség egyik részében, növekvı népesség a 
települések másik részében, munkahelyhiány, közöny, pesszimizmus, küszködı 
mezıgazdaság, alacsony szintő társadalmi tıke, konfliktus a Nemzeti Park Igazgatósággal és 
a Vízügyi Igazgatósággal a természeti erıforrásokat illetıen, a fiatalok elvándorlása a 
városokba, csatornázási problémák, a közösségi közlekedés gondjai stb. 

Az interjúkon elhangzottak szinte minden eleme beépült a kistérségi fejlesztési tervbe. 

A beszélgetések eredményeirıl minden településre rövid összefoglaló anyagot 
készítettem, amely a települési fórumokhoz szolgált vitaindító anyagként. Az interjúk 
elkészítésében a SZIE KTI diákjai, valamint az ESSRG kutatócsoport munkatársai voltak 
segítségemre. 
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7. Táblázat Mélyinterjúk során megfogalmazott projektötletek 

 
A tématerület 
megjelölése/ 
Projektötletek 
az adott 
tématerületen 

Mezıgazdaság Turizmus Helyi foglalkoztatás Közösségfejlesztés 

1. Vertikális integráció: 
helyi alapanyagok és 
melléktermékek 
feldolgozása 

Infrastruktúra 
fejlesztése: 
szállás, 
szolgáltatások, 
csónakkikötı 
felújítása, utak és 
kompok  felújítása 

Kisvállalkozások 
számára jobb 
feltételek kialakítása 

Közösségi terek 
kialakítása a 
természetben (Tisza part, 
erdık stb.) 

2. Gazdák közötti 
együttmőködés 
erısítése 

Nyitás az 
agroturizmus felé: 
Sajt Nap, 
Juhászok 
Versenye, 
Ökörsütı 
Fesztivál  

Helyi iparterületek 
kialakítása 

Több kulturális és 
sportrendezvény 

3. Alternatív termelési 
módszerek: 
gyógynövény 
termesztés, organikus 
mezıgazdaság, zöldség-
és gyümölcstermesztés 

Tájházak, néprajzi 
győjtemények 
létesítése  

Szociális gazdaság 
típusú vállalkozások 
létrehozása 

Közösségi házak 
felújítása, bezárt iskolák 
épületének kihasználása  

4. Hozzáférés a helyi 
földterületekhez, 
valamint az ártéri 
területekhez (földbérlés, 
illetve tőzifa céljából) 

Hiányzó bicikli 
utak építése, 
biciklikölcsönzık 
kialakítása  

Gazdaságokban több 
munkahely kialakítása 

Jobb kommunikáció helyi 
szinten: önkormányzatok 
és helyi lakosok között, 
helyi lakosok egymás 
között 

5. Nemzeti Park 
Igazgatósággal való 
kapcsolat erısítése 
(bérleti feltételek 
javítása, közös döntések 
a vízszint 
szabályozásáról 

Lovasturizmus 
feltételeinek 
kialakítása (új 
szolgáltatások, 
lovagló utak, 
lovas 
rendezvények) 

Képzések szervezése 
a munkaerıpiac által 
igényelt témákban: 
mezıgazdasági gépek 
kezelése, nyelvek 

Roma integráció 

6. Hozzáférés biztosítása 
az ártéri gyümölcsökhöz  

Olcsó 
szálláshelyek 
kialakítása: 
ifjúsági és 
bakancsos 
turizmus számára  

Önkormányzatok és 
vállalkozások 
erıteljesebb 
együttmőködése 
(adókedvezmény, 
telephely stb.) 

Régi, értékes épületek 
megırzése 

7. Mezıgazdasági 
infrastruktúra javítása 
(mezıgazdasági utak 
fejlesztése, gazdaságok 
energia ellátása, 
termény tároló és 
feldolgozó kapacitások 
kiépítése 

Turisztikai 
vállalkozások 
együttmőködése 
civil szervezet 
formájában 

 Helyi történeti 
kiadványok elkészítése 

8. Képzések, tanácsadás 
(EU pályázatok, 
támogatások 
kérelmezése és a 
támogatásokhoz 
kapcsolódó 
adminisztráció segítése, 
organikus 
mezıgazdaság) 

  Fiatalok helyben tartása, 
gondoskodás az idıs 
emberekrıl 
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III. 5.2.3. Kérdıíves felmérés 
 
A kérdıív a kvantitatív adatgyőjtés legáltalánosabban elterjedt eszköze. A kérdıív robosztus 
adatgyőjtési technika, amelynek célja olyan nagy mennyiségő információ győjtése, amely 
alapján már megbízhatóbb adatokat kaphatunk (Letenyei, 2005). A kérdıíves felmérés 
hasznos eszköze lehet egy átfogó kistérségi helyzetértékelésnek, amelybıl a legfıbb 
tendenciákra vonatkozóan tudunk megállapításokat tenni.  

2006. október 13-15. között (péntek-vasárnap) a SZIE KTI „Környezetgazdaságtan 
esettanulmányok” kurzusának diákjaival kérdıíves felmérést végeztünk. A felmérés során 
összesen 116 gazdálkodó töltötte ki a kérdıívet, amelybıl 97 volt elemzésre alkalmas. A 
kérdıív kidolgozásában és az elemzés elkészítésében az ESSRG kutatócsoportja volt 
segítségemre39 (Balázs et al., 2009). A kérdıívek feldolgozását és elemzését az SPSS szoftver 
segítségével végeztük el. A kistérség területén gazdálkodó nagybirtokokat kérdıíves 
felmérésünk során nem vizsgáltuk, mivel a fenntartható vidékfejlesztés alapelveivel sokkal 
inkább a kis- és középbirtokok vannak összhangban. A kérdıíves felmérés alapján 
gazdálkodói tipológiát dolgoztunk ki, megvizsgáltuk az AKG támogatások szerepét a 
település mezıgazdaságában, a birtokszerkezetet, a lehetséges szerkezetváltások irányát, az 
egyéni beruházási terveket, a lehetséges közös fejlesztési célokat, a vertikumépítés, a 
biogazdálkodás, a megújuló energiaforrások használatának lehetıségeit. A kérdıíves felmérés 
kérdıívét a 6. melléklet tartalmazza.  

A kérdıíves felmérés képezte az egyik fontos alapját a fejlesztési terv elsı prioritásának 
(Helyi gazdaság fenntartható fejlesztése), valamint a Dél-Borsodi Gazdák Szövetkezet 
reaktiválásának ötletét is részben a kérdıíves válaszok erısítették meg. A kérdıíves felmérés 
eredményeibıl itt csak egy nagyon rövid, a konkrét akciókhoz a legszorosabban kapcsolódó 
kivonatot közlök, hiszen a részletes eredmények máshol is olvashatók (Balázs et al., 2009). 

A kérdıívek szerint: 

� a gazdák 58 %-a venne részt Beszerzési és Értékesítési Szövetkezetben (ahol a tagok 
önállóan gazdálkodnak, és közösen szerzik be a vetımagot vagy a takarmányt, illetve 
közösen adják el a terményeket, a tejet, a húst (lásd 11. ábra) 

� 53 %-a venne részt fogyasztási szövetkezetben (közös erıbıl boltokat mőködtetnek, 
ahol a tagoknak olcsóbban vásárolhatnak) 

� 29 %-a venne részt ipari szövetkezetben (amelynek tagjai összeadják a pénzüket és 
közös vállalkozásban mőködtetnek valamilyen kisebb ipari üzemet) 

 

                                                 
39 A kérdıív összeállítását Balázs Bálint végezte el, az SPSS statisztikai programcsomag alapján végzett 
elemzésben pedig Balázs Bálint és Kelemen Eszter voltak segítségemre. 
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11. ábra Kérdıíves felmérés részkérdés: Részt venne-e beszerzési és értékesítési szövetkezetben? 
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III. 5.2.4. Települési fórumok 
 
E fórumok lényegét úgy foglalhatjuk össze, hogy közös gondolkodással, a problémák közös 
feltárásával, súlyozásával a jövıbeni közösségi tevékenységek kiválasztásával a településen 
élık megalkotják vidékfejlesztési jövıképüket, mely a fejlesztési terv és a konkrét akciók 
alapjául szolgál.  

A települési fórumok napirendjéhez elızetesen részletes programtervet készítettem, 
amely alapján a fórum facilitátorai fel tudtak készülni a fórum levezetésére. A fórumokat – 
egy kivételével – az ESSRG kutatócsoport munkatársai facilitálták, amelyen a fórum 
megnyitásában, a jegyzetelésben és a logisztika megszervezésében vettem részt. A fórumokon 
tudatosan, a kutatás megbízhatóságának és érvényességének növelése céljából maradtam a 
külsı megfigyelıi (tehát nem a moderátori) szerepben. Ez alól csupán két kivételt tettem. Az 
egyik települési fórumot személyesen moderáltam, így össze tudtam hasonlítani a külsı 
megfigyelıként szerzett tapasztalataimat a belsıs facilitátori tapasztalatokkal. A kistérségi 
fórum moderálását szintén tudatosan vállaltam magamra, hiszen a kistérségi fejlesztési terv 
elkészítéséhez, valamint a konkrét projektötletek kidolgozásához itt különösen fontos volt a 
fórum menetének kézben tartása. A fórumok napirendjét a 8. táblázat tartalmazza. 

A fórumokat eredetileg kétszer fél naposra (kétszer három órásra) terveztük. A korábbi 
tapasztalataink alapján úgy éreztem, hogy a péntek este és a szombat délelıtt lehetnek azok az 
idıpontok, amikor a legtöbben ráérnek elmenni egy ilyen típusú rendezvényre. A 
gyakorlatban településenként változó volt, hogy ezt az ütemezést végül tartottuk-e. Négy 
településen a résztvevık ugyanis kezdeményezték a péntek esti program jelentıs 
meghosszabbítását, hogy a szombat délelıttöt a családra és egyéb teendıikre tudják fordítani. 
Az akciókutatásra jellemzı rugalmasság jegyében, valamint a részvétel minıségének növelése  
érdekében ennek a kérésnek minden esetben eleget tettünk.  

A fórumokon részt vettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) „Fenntartható 
vidékfejlesztés” speciálkollégium jogászhallgatói, valamint a SZIE KTI érdeklıdı diákjai. A 
diákok feladata a fórumon elhangzottak rögzítése volt: diktafonos felvételt készítettek, elıre 
megadott szempontok alapján megfigyelték az eseményeket, jegyzeteltek, fényképeket, 
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valamint videó felvételeket rögzítettek. A PPKE diákjai minden egyes fórumról személyes 
összefoglalót is készítettek, amelyet az elemzés során felhasználtam. 

 

8. Táblázat A települési fórumok programja 

1. nap délután Helyzetértékelés Programpont 
felelıse/felvezetıje 

17.00 – 17.15 A fórum megnyitása Kovács Mihály kistérségi 
menedzser 

17.15 – 17.40 Rövid ismertetı a fórum hátterérıl és a falu összefoglaló 
tartalmáról 

Bodorkós Barbara (SZIE 
KTI) 

17.40 – 18.00 Résztvevık bemutatkozása Facilitátor (SZIE KTI) 
18.00 – 19.00 Közös értékelés a falu összefoglalóról  A fórum résztvevıi 
19.00 – 20.00 A település helyzete a résztvevık által fontosnak tartott 

témák mentén-kiscsoportos értékelés 
A fórum résztvevıi 

2. nap délelıtt Fejlesztési lehetıségek megvitatása A fórum résztvevıi 
09.00 – 11.00 Kiscsoportos feladatok és értékelésük A fórum résztvevıi 
11.00 – 12.00 Felkérések, ígéretek, további ismerkedés A fórum résztvevıi 

 
A fórumok helyszínének általában a települések iskoláját vagy mővelıdési házát 

választottam. A helyszínek kijelölésében a részvételi tervezés alapelvei alapján a legfıbb 
szempontok számomra azok voltak, hogy azok könnyen elérhetık, valamint a helyiek által 
gyakran látogatott legyenek, és ne kapcsolódjanak lehetıleg rossz emlékek az épületekhez. 
Emiatt az önkormányzati hivatalok épületét, amennyiben egyéb helyszín is rendelkezésre állt, 
kizártam a lehetséges helyszínek körébıl.   

A fórumok megrendezése elıtt mintegy másfél héttel postán elızetesen kiküldtem a 
faluról készült összefoglaló anyagot interjúalanyainknak, a kistérségi irodának, valamint az 
érintett önkormányzatoknak. Az önkormányzatok a hirdetıtáblájukon minden esetben 
megjelenítették a fórum meghívóját. A fórumokról a kistérségi újságban is hírt adtam, 
valamint a közösségi munkás képzésre járó résztvevıket kértem fel arra, hogy a településeken 
terjesszék a fórummal kapcsolatos információkat, és segítsenek az érintettek minél szélesebb 
körő elérésében. A település lakosságának aktivizálását az önkormányzatok munkatársaitól is 
kértem.  

A fórumon résztvevık száma erısen ingadozott: 5 fıtıl 35 fıig terjedt a települési 
fórum esetében, míg a kistérségi fórum esetében ez a szám felugrott 50 fıre. A résztvevık 
részben saját képviseletükben, részben valamely érintett csoport (pl. gazdálkodók, romák, 
önkormányzatok, vállalkozók, civilek),  részben pedig a településük képviseletében jelentek 
meg.  

A fórumok legfontosabb alapelve az volt, hogy az egyéneket a közösségek tagjaiként, 
állampolgárként szólítsuk meg. Ennek jelentısége abban rejlik, hogy a közösségek tagjaként 
az egyének gyakran képesek és hajlandók túllépni egyéni érdekeiken (lásd a szakirodalmi 
áttekintésben a részvételi tervezés elınyeit). 

A fórumon elhangzottak szinte minden eleme beépült a kistérségi fejlesztési tervbe. 

A fórum megnyitójában minden esetben elıször a kistérségi iroda képviselıje kapott 
szót, aki a kistérség 2004. január 1-i alakulásáról és az iroda feladatairól beszélt. A fórum 
személyesebbé és izgalmasabbá tétele érdekében egy tesztet osztott ki a résztvevıknek. Ez a 
teszt a kistérségrıl szólt, és a teszteltek megcsillanthatták tudásukat lakóhelyükkel 
kapcsolatban. Az iroda képviselıje megadta az iroda elérhetıségeit, és valamennyi 
érdeklıdınek segítségét ajánlotta fel. 

Ezután személyesen ismertettem a fórum konkrét célját és hátterét, kiemeltem a falu 
összefoglaló fıbb megállapításait. Közös gondolkodásra biztattam a jelenlevıket, hogy a két 
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nap eredményeként olyan ötletek hangozzanak el, és olyan megegyezések szülessenek, 
melyek alkalmasak lehetnek a település területfejlesztési tervének alapjaként szolgálni.  

A moderátor a jelenlevıket ezután felkérte arra, hogy mutatkozzanak be röviden, és 
mondják el, miért jöttek el a fórumra. A megjelentek jövetelének célja igen sokszínő volt. 
Voltak, akik feladatuknak érezték munkájuknál fogva a megjelenést, például a helyi gazdakör 
vezetıje, vagy a település polgármestere („az önkormányzatok nehéz helyzete miatt háttérben 
maradt a közösségi élet és a kultúra”), jegyzıje („jobban belelátok a lakosok fejébe, ha 
mindennap beszélünk is, nem tudjuk, hogy mit szeretnének”). Voltak, akik az éppen induló 
helyi újság cikkeihez vagy szakdolgozat-készítéshez jöttek információt győjteni, és azok, akik 
véleményüknek, ötleteiknek, problémáiknak, panaszaiknak akartak hangot adni. Érezhetıen 
sok embert a szakértıktıl várt tudás hozott oda: „eljöttem meghallgatni”, „tudni szeretném mi 
a vidék elırehaladási iránya!” Voltak olyanok is, akik a fórumot kölcsönös 
tapasztalatcsereként értelmezték, és a tudásukat, tapasztalataikat jöttek átadni és megosztani 
(„együtt dolgozni, segíteni”). Szintén sok embert hozott a falu sorsáért érzett aggodalom  

 
„magaménak érzem a falut és a problémáit...„nem szeretnék belenyugodni a falu jelenlegi 
helyzetébe…;, „jó legyen itt lakni…, „amit elképzelünk az meg is valósul, tettek követik…”; 
„a falu építését szolgáló ügyekben szeretnék részt venni…;, „az anyagot elolvasva kíváncsi 
voltam, hogy kik jönnek el, a szokásos szők magon kívül még kit érdekel a település sorsa…”; 
„sajnos hogy itt élünk, jó, hogy itt élünk…”, „szeretném, ha sikeretek lenne…”. 

 
Ezután térhettünk át a vitaindító anyag megbeszélésére, amit az interjúalanyok 

személyesen, postán kaptak meg, és többnyire valamennyien elolvastak. Ezt követıen a 
résztvevık kis csoportokban a fórum moderátorának útmutatásai alapján átbeszélték, hogy az 
adott témában milyen adottságai vannak a falunak; mire lehetne építeni a fejlıdést. A kis 
csoportok megszervezése többnyire gördülékenyen zajlott, mivel addigra már határozott 
formát öltött, hogy ki miben elhivatott, hozzáértı, vagy mivel van kedve foglalkozni 
elsısorban. Így jöttek létre többnyire a gazdálkodással, munkahelyteremtéssel, a közösségi 
élettel és a turizmussal foglalkozó csoportok. A kiscsoportok arról ötleteltek, hogy milyen 
konkrét tevékenységeket, projekteket volna érdemes beindítani az adott településen. A 
csoportmunka végén minden csoport bemutatta a többieknek, hogy mire jutott. A csoportok 
több ötletet is összegyőjthettek, ezek közül közösen, konszenzusos alapon választották ki 
végül azokat, amelyeket a fórum második részében részletesen is kidolgoztak.  A részletes 
kidolgozás hat kérdés mentén történt, amelyet mindegyik csapat színes papírokon is 
megkapott. A résztvevık meghatározták, hogy mi a projekt célja, és miért is érdemes abba 
belefogni. Aztán arról ötleteltek, hogy kiket lehet elérni ezzel a projekttel, vagyis kik tudják 
majd élvezni az eredményeit. A harmadik kérdés az volt, amelyre a csoportoknak választ 
kellett adniuk, hogy konkrétan milyen alpontokból, alfeladatokból áll a projekt; mit is takar 
tulajdonképpen a projekt elnevezése. Ezt követıen a csapatok arról beszéltek, hogy hogyan és 
kikkel lehet megvalósítani az ötletet: ki lehetne a felelıse, kik segíthetnének, milyen korábbi 
tevékenységekhez kötıdik stb. A csoportok arról is elgondolkodtak, hogy milyen forrásokból 
lehetne ötleteiket megvalósítani. A moderátor útmutatásainak megfelelıen itt nem csupán a 
pénzügyi forráslehetıségeket vették sorra, hanem a megvalósításhoz szükséges és már 
meglévı infrastruktúrára, önkéntes munkára is gondoltak. A csoportok arról is döntöttek, 
hogy melyek az elsı lépések, amelyeket meg kell tenni ahhoz, hogy az ötlet megvalósítása 
elindulhasson. A csapatok papírt, filceket és tollakat kaptak az ötletek rögzítéséhez. A 
csapatok a munka végén ismertették a többiekkel a közös gondolkodás eredményét. 

A cselekvési tervek kidolgozása az alábbiak szerint zajlott: 

 
� Kik?: a kezdeményezık bemutatása 
� Mit?: a konkrét cselekvés bemutatása 
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� Mikor/mit?: ütemezés 
� Miért?: indokok a cselekvés célja és a módja mellett 
� Kinek?: érintettek, érdekeltek meghatározása 
� Kikkel?: bevonni kíván személyek, csoportok, intézmények, szervezetek… kiket 

akarunk aktivizálni? 
� Mivel?: szükséges eszközök és pénzmennyiség meghatározása 
� Mibıl?: a szükséges eszközök és pénzmennyiség -lehetséges- forrásának 
� Mennyibıl?: meghatározása 

 
A résztvevık többnyire azt tapasztalták, hogy több közös vonással rendelkeznek, mint 

azt elızıleg gondolták volna. A jövı tervezgetése során a résztvevık egy idıre félretehették 
az aktuális ellenérzéseiket. A jövıre való összpontosítás a civil résztvevık számára is 
lehetıvé tette, hogy kétségbe vonják a politikai döntéshozók pesszimizmusát, és 
hangsúlyozzák a jövı kiszámíthatatlanságát és nyitott lehetıségeit. Egy-két esetben a pozitív 
jövıkép megfogalmazása nehezen mőködött, és inkább a  negatív jövıképek elkerülését 
célozták meg a résztvevık 

 
„Most kell belenyúlni, hiszen a Cserehát veszélye fenyeget”...”Nem szeretnénk üdülıfaluvá 
válni”…; „Árokt ınek nem a víkendezés a jövıje…” 
 

A részvétel minıségének egyik fontos tényezıje volt a helyi önkormányzatok szerepe: 
azokban a falvakban magasabb szintő volt a részvétel, ahol az önkormányzat szívvel-lélekkel 
támogatta a folyamatot.  

A tárgyalóasztal mellıl az egész folyamat során végig hiányzott az egyik lényeges helyi 
szereplı, mégpedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság képviselıi. Ez a nemzeti park 
igazgatóság kulcsfontosságú szerepet játszik a régióban nem csupán a természetvédelem és a 
biodiverzitás irányítása szempontjából, hanem a mezıgazdaság és az ökoturizmus 
tekintetében is. A távolmaradás oka részben abban keresendı, hogy nem sikerült kellıen mély 
személyes kapcsolatot kialakítani a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársaival. 
Másrészt az is valószínősíthetı, hogy a gazdák és a nemzeti park igazgatóság közötti 
földbérleti szerzıdésekhez kapcsolódó konfliktusok éppen a fórumok ideje alatt harapóztak el. 

A települési szintő közösségi fórumok a gyakorlatban energizáló hatással voltak a 
nyilvánosságra, és kimozdították a résztvevıket kezdeti tétlenségükbıl. Számos résztvevı 
számára a fórum egy  

 
„kiindulási pont a továbblépéshez, lendület, amire szükség van”. „Fiatalokként idejöttök erre 
az alvó településre, és olyan lendületet, energiát hoztok magatokkal, ami jó nekünk” .  

 
Ugyanakkor a kistérségi fórum kézzelfogható eredményeket hozott: konkrét 

cselekvések elindítását tette lehetıvé a diákok által kidolgozott projekttervek részletes 
megvitatásán keresztül (a helyi termékfesztiválról, a környezetvédelmi tanösvényrıl, és a 
gazdálkodók együttmőködésérıl). 

A fórumokról a diákok segítségével írásos összefoglalókat készítettem (összesen tehát 
tíz összefoglalót), amelyeket a kistérségi irodának és az érintett önkormányzatoknak 
eljuttattunk.  
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III.5.3. A jöv ıkép elérésére akciótervek kidolgozása 
 

III. 5.3.1. Kistérségi fórum 
 

A kistérségi fórum fı célja az volt, hogy közös gondolkodással, a problémák közös 
súlyozásával, a jövıbeni közösségi tevékenységek közös kiválasztásával a helyiek 
megalkossák vidékfejlesztési jövıképüket, mely a konkrét fejlesztési tervek és akciók alapjául 
szolgál a következı 6 évben.   

A kistérségi fórum napirendjéhez külön programtervet készítettem, amelyet a fórumot 
segítı moderátorok jóval elıtte kézhez kaptak, és amely alapján fel tudtak készülni a 
moderálásra (lásd 10. melléklet). 

A kistérségi fórum egyik fontos tervezett funkciója az volt, hogy a települések 
képviselıi együttesen fogalmazzák meg azt, hogy számukra mirıl is szól ez a kistérség, és mit 
jelent számukra az, hogy vidékfejlesztés. Mi az, ami fontos és megırzendı? Mi az, amin 
változtatni kell? Melyek azok az erıforrások, amelyek „piacosíthatók”, és a megélhetési 
lehetıségek bıvüléséhez járulnak hozzá? Milyen fejlıdési modellben, milyen fıbb fejlesztési 
elvek mentén gondolkodik a kistérség?  

A fórum az egyes fıbb vidékfejlesztési tématerületek elıtérbe helyezésével a 
települések közötti együttmőködési lehetıségek feltárására és erısítésére törekedett a 
kistérségi tudat formálása érdekében. 

A fórumnak továbbra is hangsúlyos funkciója maradt, hogy a kistérségi irodát helyzetbe 
hozza, ismertté tegye. Az útjára indított kezdeményezések támogatása és segítése ugyanis 
részben a kistérségi iroda, valamint a helyi vidékfejlesztési iroda felelısségi körébe tartozik. 
A kistérségi iroda fı feladatai a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó döntések 
végrehajtása (elsısorban oktatás, házi jelzırendszer, könyvtárak mőködtetése, útfelújítás, 
Európai Uniós és hazai területfejlesztési pályázatok megvalósítása), míg a helyi 
vidékfejlesztési iroda feladata elsısorban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi 
szintő megvalósításának elısegítése, többek között a LEADER tervezési folyamat 
elıkészítése.  A települési fórumok résztvevıi számára a kistérségi fórum megerısítést adott 
arra vonatkozóan, hogy nincsenek egyedül problémáikkal és megoldási javaslataikkal sem; a 
háttérben ott áll a kistérségi iroda, ahova lehet fordulni, és amely a fejlesztési lépéseket 
ösztönzi, bátorítja. Arról is megbizonyosodhattak, hogy vannak olyan térségi lakosok, akik 
szintén hasonlóan gondolkodnak egy-egy adott tématerületet illetıen. Az is célom volt, hogy 
a települések és az egyes tématerületek fıbb értékei, erıforrásai, valamint az ehhez 
kapcsolódó képességek láthatóvá váljanak: a sok meglévı probléma ellenére a résztvevık 
túllépjenek a kesergésen, pozitív energiákba fordítsák át kételyeiket.  

A fórum programját úgy építettem fel, hogy ki tudjanak alakulni a kistérségi 
vidékfejlesztési terv prioritásai; egyértelmővé tudjanak válni a következı 6 év fejlesztési 
hangsúlyai, valamint az irányok megvalósulásához szükséges erık, kapacitások, képességek 
is felszínre kerüljenek.  

A fórum során a kistérség újabb kulcsembereit és korábban esetleg figyelembe nem 
vett, de kulcsfontosságú erıforrásait is azonosítani kívántam.  

A fórum eredményeképpen három, az egyetemi diákok és konzulenseik által közösen 
kidolgozott projekt útjára tudott indulni. 

A tervezési módszer sajátosságaiból adódóan a reményeim között szerepelt az is, hogy 
lesznek majd olyan projektek, amelyet a jelenlévık maguk visznek esetleg végbe külsı 
segítség nélkül. 
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A fórumon elhangzottak szinte minden eleme beépült a kistérségi fejlesztési tervbe. 

 

Az egynapos kistérségi fórumra 2007. február 17-én került sor. A délelıtt folyamán a 
felvezetı tematikus elıadások, valamint a kistérségi vitaindító anyag alapján tovább 
finomodott a kistérségi helyzetértékelés.  A felvezetı elıadások megtartására a kistérség 
kulcsszereplıit kértem fel az egyes témákban. Ezzel szerettem volna biztosítani azt, hogy 
ezúttal ne a külsıs egyetemi szempontok legyenek elıtérben, hanem a kistérségben az adott 
témában leginkább elfogadott, véleményformálók jelenítsék azt meg. A turizmusra vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket a vidékfejlesztési menedzser, a mezıgazdasági témájúakat egy helyi 
gazdálkodó, aki egyben a kistérségi iroda területfejlesztési menedzsere, a civil szférát 
foglalkoztató kérdéseket, problémákat és ötleteket pedig a Mezıcsáti Kistérség Közösségi 
Munkásainak Egyesülete elnökhelyettese mutatta be. 

Ezt követıen a résztvevık négy munkacsoportban (mezıgazdaság, közösségi élet, 
turizmus, foglalkoztatás) kidolgozták a kistérség helyzetértékelését és jövıképét. Munkájukat 
az alábbi kérdésekkel segítettem: 

 
1. Milyen lenne ideális esetben a kistérség közösségi élete/mezıgazdasága/turizmusa, 
foglalkoztatási helyzete 6 év múlva? Hogyan lehetne jól körülírni az ideális helyzetet? 
 
2. Milyen értékelési/kiválasztási szempontok alapján lehetne eldönteni azt, hogy mely 
kezdeményezések/projektek szükségesek az ideális helyzet eléréséhez? 
 
3. Nevezzen meg a csoport 5-10 konkrét, a kistérséget átívelı kezdeményezést/projektet, 
amelyek mindenképpen szükségesek az ideális állapot eléréséhez! A kezdeményezések 
kistérségi szintőek kell hogy legyenek, tehát nem kizárólag egy települést kell hogy 
érintsenek. 
 

Az alábbiakban a négy munkacsoportban kidolgozott víziókat mutatom be. A vízió 
szöveges formája az élıszóban elhangzott, a csoport munkáját összefoglaló elıadás 
diktafonos felvétele alapján készült. 

 
Közösségi élet 
 

Hat év múlva a Mezıcsáti kistérségben egy jól mőködı, települési és kistérségi szinten 
összetartó, változatos, minden korosztály számára nyitott, megújulni képes közösség alakul ki 
aktív helyiek segítségével. Ennek megteremtéséhez szükséges a biztos anyagi háttér (pl. 
pályázati önerı), az infrastrukturális eszközök, információk és a közösségi terek megléte. A 
kistérség településein belül egyesületek mőködnek majd, melyek vezetıi képesek a felelısség 
vállalásra, az emberek megmozgatására. A közösségi projektekkel kapcsolatos visszacsatolás 
biztosítaná a következtetések levonását, a megújulást, a tájékoztatást és a számonkérési 
lehetıséget.  

 
Turizmus 
 

2012/13-ra egy jól mőködı civil szervezet, a Mezıcsáti Kistérség Vendégváró 
Egyesülete fogja majd össze a kistérség turizmussal kapcsolatos fejlesztéseit. A települések 
között kialakuló partnerségi rendszer koordinálja majd a helyi adottságokra épülı 
fejlesztéseket, és elnéptelenedı üdülıfalvak létrejötte helyett a megfelelı demográfiai 
adottságokkal rendelkezı élıfalvak kialakulásához járul hozzá. A turizmusra építı 
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szolgáltatások között kialakuló verseny eredményeként a helyi vállalkozások egymást húzzák, 
de a kistérségi partnerség szabályozása miatt senki marad el a másiktól.  

A hosszú távú, biztonságos fejlesztési környezet kialakulásához feltétlenül szükséges a 
jogállam, a biztonságos települések megléte és a természeti környezet megırzése. A települési 
és kistérségi szinten kialakított infrastruktúra biztosítja majd az információk akadálymentes 
áramlását a turisták felé és a települések közötti együttmőködést. Az idegenforgalomra építı 
vállalkozások a térséget felkeresı turisták sajátosságaikhoz (pl. kor, érdeklıdési kör) 
alkalmazkodva kínálnák szolgáltatásaikat, turisztikai modulokat alakítanának ki.  

 
Mezıgazdaság 
 

A Mezıcsáti kistérség mezıgazdasága hat év múlva jövedelmezı lesz, kisebb lesz a 
bizonytalanság, a gazdálkodóknak nem kell attól félniük, hogy tönkre mennek. A helyi 
gazdálkodók a felvásárlók kikerülésével, közös beszerzéssel és értékesítéssel erısödhetnek a 
piacon, melyet leginkább egy több ágazatra bomló szövetkezet megalakításával 
biztosítanának. A szorosan egymáshoz kapcsolódó szövetkezeti ágazatok a helyi adottságok és 
a piaci igények alapján alakulnának ki: szántóföldi növénytermesztés a jobb minıségő 
földeken, állattenyésztés és biomassza termelés a kevésbé jobb adottságú földeken és 
kertészet. Az egészséges élelmiszereket az integrált termelés biztosítaná, ami nem feltétlenül 
lenne minısítéshez kötve. A helyi gazda közösség egymásra alapozva mőködne: a szántóföldi 
növénytermesztés esetében közös magtárépület, szárító, takarmánykeverı szolgálná ki az 
igényeket; biomassza termelés esetében egy kistérségi főtési rendszer mőködne, amely a helyi 
szociális intézményeket főthetné. A különbözı ágazatok össze is kapcsolódnának: pl. a 
gabonaszárító főtése biomasszával, takarmány felhasználása a kistérségi állattenyésztésben. 
A helyi élelmiszereket kistérségi boltok árusítanák, a közintézmények is felhasználnák. A 
termények biztonságát a mezııri szolgálat biztosítaná, míg a gazdálkodók folyamatos 
képzéseken vehetnének részt.  

Az így kialakuló, az önellátáshoz közelítı kistérségi mezıgazdasági modell biztosítaná a 
fiatalok megtartásához szükséges jövedelmet, a fiatalgazda utánpótlás kialakulását.  

 
Foglalkoztatás 
 

2012/13-ra a Mezıcsáti kistérség munkanélkülisége a mostani 30-35%-ról 5-6%-ra fog 
csökkeni. Az ide települı vállalkozások lehetıvé teszik a helyiek térségi munkavállalását, a 
települések fennmaradását, fejlıdését. Mezıcsát városa körül vállalkozási övezet jönne létre, 
míg a településeken belül, helyi adottságokat kihasználó, 20-25 fıt foglalkoztató 
kisvállalkozások mőködnének. Egy kistérségi foglalkoztatási paktum keretében megvalósulna 
a helyi vállalkozások, képzı intézmények és az önkormányzatok együttmőködése; specifikus 
képzések indulnának a szakképzett munkaerı megteremtésére, a jelenlegi munkanélküliek 
átképzése. A kistérség adottságait kihasználva a mezıgazdasági tevékenységekkel foglalkozó 
vállalkozások lennének túlsúlyban, az ipari tevékenységek minimalizálása mellett. Létrejönne 
egy helyi termékeken alapuló bedolgozó, feldolgozóipar, amely akár a hátrányosabb 
helyzetőeknek (pl. gyesen lévı anyák, otthonhoz kötöttek) is munkalehetıséget biztosítana.  Az 
így kialakuló pozitív folyamatok növelnék az általános életszínvonalat, lehetıvé téve így a 
helyiek nagyobb aktivitását akár a turizmusban, akár a közösségi életben. 

 

A délutáni rész már a konkrét akciók elıkészítésérıl szólt. Az egyes konkrét 
projektötleteket a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete diákjai 
mutatták be, akik a Környezetgazdaságtani esettanulmányok címő egyetemi kurzus keretében 
konkrét projekttervet dolgoztak ki a térség számára, a térségi lakosokkal együttmőködésben. 
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A diákok elıadásai alapján a résztvevık kis csoportokban részleteiben továbbfejlesztették a 
projektjavaslatokat, és felelısöket is megneveztek a további koordinálási feladatok ellátására. 
A diákok munkáját az ESSRG kutatócsoport tagjai segítették. Szakirodalmi útmutatást adtak,  

rendszeres konzultációkat tartottak számukra, átadták az eddigi kutatások anyagait 
(begépelt interjúk, kérdıívek, már megírt rendszerezı anyagok), valamint biztosították 
számukra a kapcsolattartó személyek listáját. 

A 9. táblázatban a teljes tervezési és fejlesztési folyamat mérföldköveit és fıbb 
kimeneteit foglalom össze 
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9. Táblázat A tervezési és fejlesztési folyamat mérföldkövei és fıbb kimenetei 

 
Kutatási 
ciklus 
megjelölése 

Tevékenységek/Mérföldkövek Dátum Dokumentáció Alkalmazott 
koncepciók 

0. Az Érzékeny Természet Terület 
program értékelése, reflexiók a 
kutatás folyamatára, új projektterv 
megírása  

2002 nyár Interjú összefoglaló, 
kutatási jelentés 

Agrár-
környezetgazdálkodás, 
érzékeny természeti 
terület 

1. Kutatás a vizes területek 
értékelésérıl 

2003. 
szeptember–2004. 
nyár 

Kutatás jelentés Nem monetáris 
értékelés 
Részvételi kutatási 
módszerek 
Ökológia 
közgazdaságtan 

1. Konkrét akciók:  
1. Természetvédelmi Nap 
megszervezése a helyi iskolákkal 
közösen 
2. Kistérségi fórum 

2004. május–
június 

Fényképek a 
rendezvények 
Összefoglaló a fórumról 

Részvételi tervezés 

1. Reflexiók, forrás keresése 2004. július–
2005. július 

Cikkek készítése 
tudományos folyóiratok 
számára 
Kutatási projekttervek 

Közösségfejlesztés, 
Ökológiai 
közgazdaságtan, 
Részvételi 
akciókutatás 

2. A részvételi tervezési folyamat 
tervezése: konzultációk a 
kistérségi irodával és a 
finanszírozó szervezet 
képviselıjével 

2005.augusztus–
2006.január 

Részletes folyamat terv Részvételi tervezés, 
regionális fejlesztés, 
Fenntartható 
vidékfejlesztés 
Társadalmi részvétel 

2. A tervezési folyamatterv 
véglegesítése a polgármesterekkel 
és a kistérségi irodával 

2006. február Elfogadott folyamat terv  
Hír a kistérségi újságban 
a tervezési folyamatról 

Részvételi tervezési 
technikák 

2. Statisztikai adatgyőjtés 2005. október–
2006.február 

Kutatási jelentés a 
kistérségrıl 

Adatgyőjtés, 
dokumentumelemzés 

2. Közösségi munkás képzés 2006.március–
2006.május (3 
hétvége) 

Csoportmunkákról 
készült összefoglaló 

Közösségfejlesztés 

2. Félig strukturált mélyinterjúk a 
kistérség településein (130) 

2006. április–
május 

Interjú összefoglalók 
Falu-összefoglalók (9) 

Kvalitatív kutatási 
módszertan 

2. Tematikus mőhelybeszélgetések a 
ROP „Kapcsolat” projekt 
keretében 

2006.május–
2006.július 

Elıadások az interjú 
eredményeirıl 

Ökoturizmus, 
Multifunkcionális 
mezıgazdaság  
Helyi foglalkoztatás 
Közösségfejlesztés 

2. Mőhelybeszélgetések a helyi 
fiatalokkal 

2006.június-2006. 
augusztus 

Közös fızések a helyi 
fiatalokkal 

Ifjúsági fejlesztés 

2. Kérdıíves felmérés a 
mezıgazdaságról 

2006. október Kérdıívek 
SPSS elemzés 

Multifunkcionális 
mezıgazdaság 

2. Települési fórumok 2006.október–
2006. december 

Fórum meghívó levelek 
Fórum összefoglalók (9) 
Hírek a kistérségi 
újságban  
Videó és hangfelvételek, 
fotók 

Részvételi tervezési 
technikák, facilitálás, 
moderálás 

2. Projekt tervek készítése: helyi 
termék fesztivál, szövetkezet 
kialakítása tanösvény tervezése  

2006. november–
2007. január  

A SZIE KTI diákjai által 
kidolgozott projekttervek  

Területfejlesztés 
Fenntartható 
vidékfejlesztés 
Projekt menedzsment 

2. Kérdıíves felmérés 
eredményeinek megvitatása a 
helyi gazdákkal 

2007. február Összefoglaló jelentés a 
gazdák számára 

Multifunkcionális 
mezıgazdaság 

2. Kistérségi fórum 2007. február Összefoglaló jelentés 
Videó és hangfelvételek, 

Részvételi tervezési 
technikák, facilitálás, 
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Kutatási 
ciklus 
megjelölése 

Tevékenységek/Mérföldkövek Dátum Dokumentáció Alkalmazott 
koncepciók 

fotók moderálás 
2. Kistérségi fejlesztési terv 2007. március–

2007.május 
Elsı verzió elkészítése Területfejlesztés 

Fenntartható 
vidékfejlesztés 
Projekt menedzsment 

2. Konkrét projektek elıkészítése és 
megvalósítása, reflektálás a 
folyamatra 

2007. május–
2009. december 

Cikkek írása tudományos 
folyóiratok számára 
Megvalósult projektek 
ld. fejezet 

Területfejlesztés 
Fenntartható 
vidékfejlesztés 
Projekt menedzsment 

3. Az akciókutatás új fázisa: 
részvételi fejlesztés a romákkal 

2008. május–
2009. november 

Részvételi fejlesztés 
terve 
Interjú összefoglalók 

Antropológia 
Roma integráció 
Részvételi tervezés 
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III. 5.4. A jöv ıkép elérését szolgáló akciók megvalósítása: 
Fenntarthatósági projektek 
 

III. 5.4.1. A Dél-Borsodi Gazdák Szövetkezet reaktiválása 
 
A már csak papíron mőködı szövetkezet reaktiválásának ötlete és projektterve elsısorban 
mélyinterjúkon és a helyi emberekkel közös terepbejárásokon alapult. Ezen túl a kistérségi 
szintő gazdálkodói kérdıíves felmérés eredményei, a települési fórumok, valamint a tervezési 
folyamat zárásaként rendezett kistérségi fórum során elhangzott ötletek, javaslatok és 
jövıképek formálták tovább a szövetkezet újragondolásának ügyét. A szövetkezet 
felélesztésének gondolatát a kistérségi kérdıíves felmérés eredményei is megerısítették. A 
települési fórumokon a helyi lakosság mezıgazdaságtól és a gazdálkodóktól várt feladatait 
vették számba a jelenlévık. A fórumok egyik jellemzı tapasztalata volt, hogy a gazdálkodók 
viszonylag kis arányban jelentek meg a fórumokon, ami részben vélhetıen arra vezethetı 
vissza, hogy a gazdálkodás presztízsének csökkenése nyomán a gazdálkodók kevésbé érzik 
magukat a közösség részének, ráadásul az elmúlt években fokozódó megélhetési 
nehézségekrıl és reménytelenségrıl számoltak be. 

A kérdıíves felmérés, a mélyinterjúk, valamint a települési fórumok eredményeit a 
helyi gazdálkodók számára legfontosabb ügyek mentén az ESSRG munkatársaival külön 
elemeztem; errıl szintén külön összefoglaló anyag készült, amelyet még a kistérségi fórum 
elıtt, a helyi gazdakör győlésén megvitattam a részt vevı gazdákkal. A Szent István Egyetem 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete diákjai a szövetkezet alapítására vonatkozó 
elképzeléseiket a kistérségi fórumon az érdeklıdık számára szóban is bemutatták. A 
részvételi tervezési folyamat eredményeként bár egy idıre elindult a szövetkezet reaktiválása, 
azóta az újból megszakadt. A szövetkezet újjáélesztésének folyamatát a Pancivis 
Alapítványon keresztüli megbízásomra egy közösségfejlesztı szakember kezdte el 
koordinálni, aki maga is foglalkozik biogazdálkodással, ám munkáját – távozásával – (a 
Mezıcsáti Mővelıdési Ház vezetésére kapott idıközben mandátumot) nem vitte tovább 
egyetlen helyi gazdálkodó sem. A szövetkezet újraaktiválásának folyamatát azért javasoltam 
közösségfejlesztési alapokra helyezni, mert az akciókutatás addigi eredményei alapján a 
folyamat legkritikusabb pontjának éppen a gazdák egymás iránti bizalmatlanságának 
leküzdése tőnt. Ezen a bizalmatlanságon azóta sem sikerült túllépni, így a szövetkezet 
újjáélesztésének folyamata hamar elakadt. Új szövetkezet létrehozása azonban folyamatosan 
napirenden van a térségben, elsısorban a fiatal gazdálkodók körében. 

 
III. 5.4.2. Kulturális tájkép kisprojekt alap 

 
A tervezési folyamat során számos olyan kisléptékő projektötlet fogalmazódott meg, amelyek 
a falu környezetének és határának szépítésére vonatkoztak, és amelyek megvalósítása csak 
részben igényelt pénzügyi forrásokat, sokkal inkább a helyi lakosok ötleteit és önkéntes 
munkáját. Ezzel párhuzamosan a Pancivis Alapítvány korábbi, a Dörögdi-medencében 
megvalósított sikeres, a kulturális tájkép gazdagítását célzó pályázati alapját szerette volna a 
kistérségben is elindítani. Mindezeket, a kulturális tájképre vonatkozó elméleti ismereteket, a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Vácrátóti Ökológiai, Botanikai Kutató Intézet 
munkatársa ajánlásait is figyelembe véve a kistérségi iroda munkatársaival együtt 
fogalmaztuk meg a pályázati kiírások szövegét.  A pályázati alap elindítását nagyban segítette 
a Dörögdi-medencébe a helyi döntéshozók részvételével szervezett tanulmányút, amelynek 
során közösen ismertük meg az ottani fejlesztés alapelveit és eredményeit. A kistérségi 
pályázati tapasztalatokra alapozva személyesen fontosnak tartottam azt, hogy a pályázatok 
megírása könnyő és egyszerő legyen, akár egy „átlagos” helyi lakos is össze tudja állítani. A 
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különféle pályázati kiírások általános tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy még a legjobb 
szándékú, kifejezetten a hátrányos helyzető térségek lakói életminıségének javítását szolgáló 
állami programok forrásaihoz sem férnek hozzá a helyi lakosok a pályázati adatlapok 
kitöltésének bonyolultsága miatt. A Borsodi Mezıség tájának gazdagítására kiírt pályázatot 
kézzel írva, magánszemélyként is be lehetett nyújtani, valamint a helyi civil szférát erısítendı 
az önkormányzatok pályázását nem tettük lehetıvé. A kisprojekt alap elsı fordulójában, 2008 
nyarán településenként kilenc pályázat kapott egyenként 160 000 forint támogatást. 2009-ben 
ez az összeg pályázatonként 300 000 forintra nıtt, valamint a nyertes pályázatok száma 
tizenegyre bıvült. A pályázati kiírás segítségével mintegy 800 fát ültettek a helyi lakosok a 
településeken, és mintegy 7 hektár területet tisztítottak meg, vagy javították esztétikai és/vagy 
ökológiai állapotát. A pályázati kiírást, valamint a támogatott projektek listáját a melléklet 
tartalmazza. 

 
III. 5.4.3. Természetvédelmi tanösvény Tiszabábolna és Tiszadorogma között 

 
A Mezıcsáti Kistérség teljes területével a Tisza-tavi régió része. A térség olyan természeti-
kulturális adottságokkal rendelkezik, amely indokolttá teszi ezek turisztikai célú 
kihasználását. Az utóbbi években a Tisza-menti kistelepüléseken falusi vendéglátóhelyek 
nyíltak, és mind többen tervezik ezek megnyitását, elsısorban a várható vidékfejlesztési 
pályázatoknak (Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 3. tengelyéhez kapcsolódó 
források) köszönhetıen. Az interjúk és a fórumok során elhangzott ötletek, valamint a SZIE 
KTI diákjainak projektterve alapján segítségemmel a Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 
„Tanösvény és bemutatóhely a Mezıcsáti Kistérségben” címmel sikeres pályázatot nyújtott be 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2007-ben meghirdetett, a Tisza-tavi 
turisztikai régióban megvalósuló turisztikai termékfejlesztés támogatását célzó pályázati 
kiírásra. Ennek eredményeként Tiszadorogma-Tiszabábolna települések között egy 6 
kilométer hosszú tanösvény jött létre, amely a Tisza-menti élıhelyeket (ártéri galériaerdı, 
ártéri gyümölcsös, ártéri rét, parti fecskefészkek stb.) és a fokgazdálkodást mutatja be a 
nagyközönség számára. A tanösvény tájékoztató tábláit a Tisza gáton lévı EUROVELO 
kerékpárút közelében helyezték el. Szintén a projekt keretében Tiszadorogmán, a mővelıdési 
házban a vesszıfonást bemutató kiállítást alakítottak ki, amely a falu által évtizedek alatt 
összegyőjtött vesszıbıl készült termékeknek adott helyet. A vesszıfonás mesterségének, az 
egyes munkamőveleteknek a bemutatását az udvaron felállított filagóriában követhetik végig 
az odalátogatók. A mővelıdési ház épülete a tájvédelmi körzet területén készült természetfotó 
kiállításnak is helyet ad. A termékfejlesztés megvalósulásával szélesedett a térségben a 
turisztikai programcsomag kínálata, így hosszabb távon hozzá tud járulni a térségbe látogatók 
számának növekedéséhez. A tanösvény a környékbeli oktatási intézmények természetvédelmi 
oktatásában már jelenleg is szerepet kap. A pályázathoz az önrészt (mintegy 50 százalék) a 
Pancivis Alapítvány biztosította.  

 
III. 5.4.4. Helyi termék fesztivál 

 
A SZIE KTI diákjai számára a Környezetgazdaságtani esettanulmányok keretében többek 
között a helyi termék fesztivál megszervezését és lebonyolítását segítı projektterv 
kidolgozását adtuk meg meg a kurzus teljesítési kritériumai között.  

A közösségi tanulás szellemében a diákok a kidolgozott projektötletet szintén a 
kistérségi fórumon mutatták be az érdeklıdı résztvevık számára. A fesztivál célja a helyi 
termékek (mezıgazdasági és nem mezıgazdasági termékek egyaránt) bemutatása a 
kistérségben és a környéken élık, valamint a turisták számára. A fesztivál ezenkívül felhívja a 
figyelmet a helyben készülı termékek jelentıségére, a helyi termékek környezeti és 
társadalmi fenntarthatósággal való kapcsolatára. A projekttervben a diákok részletesen 
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kidolgozták a fesztivál programját, kommunikációját és a szervezés lépéseit (pl. kiállítók 
bevonásának módja), valamint megnevezték a lehetséges pénzügyi forrásokat. Mindezek 
alapján a Mezıcsáti Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesülete vette kezébe a fesztivál 
megszervezését, maximálisan azonosulva a diákok projekttervével. Az egyesület a Kistérségi 
Irodával közösen pályázatot nyújtott be a Global Environmental Facility kisprojekt alapjához, 
amelybıl az elsı fesztivál meg tudott valósulni. A rendezvény azóta oly mértékben önjáró 
lett, hogy 2009-ben már a harmadik fesztivált szervezték meg önállóan a helyiek. A 
rendezvények költségeit ez idáig az FVM falunapi pályázatokat támogató kiírásából fedezték, 
a részt vevı települések anyagi és természetbeni hozzájárulása, valamint rengeteg önkéntes 
munkája mellett. 

 
III. 5.4.5. A kistérségi fejlesztési terv 

 
A fejlesztési terv elsı és végül hivatalossá nem vált változata a részvételi tervezés során 
megfogalmazott ötleteken, javaslatokon és jövıképeken alapul. A fejlesztési terv 
elkészítéséhez áttekintettem a térségre vonatkozó legfıbb adatokat, valamint a korábbi 
kistérségi terveket. A terv elkészítéséhez felhasználtam ezenkívül a HEFOP 3.5.4. projekt 
keretében készült szükségletfeltáró anyagokat, valamint a Borsodi Mezıség területére 
vonatkozó természetvédelmi állapotfelmérı anyagokat, illetve a LIFE projekt keretében 
készült helyzetfeltárás alapdokumentumait.  

A fejlesztési terv meghatározó részét képezik a mezıgazdasági jövedelemszerzés 
bıvítésének a térség természeti és emberi erıforrásaira, a mezıgazdasági termelık és a 
fogyasztók, valamint a gazdák szorosabb együttmőködésére épülı kezdeményezések. A 
mezıgazdasági fejlesztésekre vonatkozó javaslatok a kistérségi kérdıíves felmérés 
eredményein, valamint a térség gazdálkodóival és falugazdászaival folytatott beszélgetéseken 
alapulnak. A települési fórumokon a helyi lakosság mezıgazdálkodástól várt feladatait is 
számba vettük. A kérdıíves felmérés, valamint az egyéni és csoportos beszélgetések 
eredményeit a helyi mezıgazdálkodók számára legfontosabb ügyek mentén is elemeztük.  

A kistérségi tervezési folyamat párhuzamosan haladt Magyarország 2007–2013 uniós 
tervezési idıszakhoz kapcsolódó, országos és regionális tervezési dokumentumainak 
elkészítésével. Az ehhez történı alkalmazkodással lett volna biztosítható, hogy a kistérségi 
tervben foglalt tevékenységek pénzügyi forrásokhoz juthassanak.  

A részvételi tervezési folyamat során kirajzolódtak azok a prioritások, amelyek a 
számtalan tennivaló és elképzelés közül a legfontosabbaknak tekinthetık. A prioritások 
tartalmazzák azokat a stratégiai fejlesztési irányokat, amelyek keretet adnak a programoknak. 
A kistérség számára 4 prioritást határoztam meg. A prioritásokon belül megjelöltem azokat az 
általános célokat, vagyis a programokat és azon belül a speciális célokat, az úgynevezett 
intézkedéseket is, amelyek kidolgozásával kiemelten kell foglalkozni. A 4 prioritás nem jelent 
sorrendiséget, nem jelent alá- és fölérendeltséget. Ezek megvalósítására lehetıleg egyszerre 
kell törekedni: a végrehajtás során - a legsürgetıbb feladatok, az aktuálisan rendelkezésre álló 
emberi és pénzügyi erıforrások függvényében - rangsorolni kell a konkrét programokat és 
intézkedéseket. 
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I. prioritás Helyi gazdaság fenntartható fejlesztése 
Cél: A helyi természeti és emberi adottságokra, értékekre alapozott, magasabb gazdasági 
értéket létrehozó gazdasági szerkezet kialakítása 
 
II. prioritás Szolidáris, összetartó és egészséges helyi társadalom 
Cél: A helyi emberi és közösségi erıforrások, a helyi közösség, a helyi kezdeményezési 
kultúra és együttmőködések megerısítése 
 
III. prioritás Természeti er ıforrások védelme és fenntartható használata  
Cél: A helyi közösség és a természeti környezet kapcsolatának erısítése, a hagyományos 
gazdálkodás alapjainak újbóli megteremtése  
 
IV. prioritás Kistérségi intézmények és együttmőködések fejlesztése 
Cél: A kistérségi intézményrendszer erısítése, bıvítése, a települések közötti együttmőködés 
szorosabbra főzése a 3 másik prioritással összhangban 
 

A fejlesztési terv az intézményrendszer változása következtében az eredeti 
elképzelésekhez képest máshogy hasznosult. A fejlesztési terv elsı változatát az eredeti 
tervektıl eltérıen végül nem véglegesítettük a kistérségi irodával, hiszen a hazai 
vidékfejlesztési intézményrendszer éppen akkoriban változott meg: kialakították a Helyi 
Vidékfejlesztési Irodák rendszerét és a LEADER program mőködésének alapjait is akkor 
kezdte lerakni a Földmővelıdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Mindkét intézményi 
változás részben a részvételi tervezési folyamat ellen hatott, hiszen a helyi vidékfejlesztési 
irodák, valamint a LEADER program hazai kialakítása a vidékfejlesztés alulról jövı 
jellegével szemben haladt40. 

A helyi döntéshozók úgy döntöttek, hogy az általam elkészített anyagokat felhasználják 
a Mezıcsáti Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájához, valamint a LEADER forrásainak 
tervezéséhez is. Ebben az újabb tervezési folyamatban azonban már nem vettem részt, abba 
nem kaptam meghívást, így azt teljes részben a helyi döntéshozók és egyéb szereplık 
valósították meg. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, valamint az általam javasolt kistérségi 
fejlesztési terv a legtöbb ponton átfedésben van egymással. Az eltérések részben abból is 
adódnak, hogy a HVS két három másik kistérség területére is kiterjed, így azok adottságaira is 
épít. A fejlesztési terv kivonata, valamint a Dél-borsodi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiája a 11., valamint a 12. mellékletben található. 

 

III. 5.5.  Reflektálás a tervezési folyamatra és az  akciókra: az adatok 
elemzése 

 
A folyamatra történı reflektálást a részvételi akciókutatásom dokumentációjára támaszkodva 
végeztem el. A kutatási kérdések megválaszolásához elemeztem a közösségi munkás 
képzésen készített jegyzeteimet, az interjú összefoglalókat, a kérdıíves felmérés eredményeit, 
a fórumokról készült írásos összefoglalókat és a személyes jegyzeteimet, valamint az egyes 
fórumok hang – és videó anyagait. Mindezeket a helyi közösség tagjai számára fontos témák, 
ügyek és jövıképek fényében elemeztem: az elhangzott projektötleteket, témákat és ügyeket, 
valamint a jövıképek egyes elemeit településenként kigyőjtöttem, illetve tematikusan is 
elrendeztem. Bár sem az interjúk esetében, sem pedig a fórumok esetében nem álltak 

                                                 
40 A LEADER programot a Földmővelıdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szándékainak megfelelıen a 
helyi akciócsoportoknak egy központi szoftver struktúrája alapján kellett kidolgozniuk 
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rendelkezésre teljes gépelt szövegek, a meglévı anyagok alapján igyekeztem külön 
odafigyelni az egyes dokumentumokban rejlı belsı ellentmondásokra, próbáltam azonosítani 
az egyes témák/ügyek/projektek közötti kapcsolódásokat és egymásra hatásokat; kerestem a 
tabukat és „elkendızéseket”, valamint az elmélet és a gyakorlat közötti megfelelıséget és 
ellentmondásokat. Szó szerint kijegyzeteltem a meghatározó, gyakran visszatérı vagy éppen a 
ritkán elıforduló véleményeket, attitődöket tükrözı véleményeket/felvetéseket. Az 
eredményeket számos szakmai fórumon megosztottam az elmúlt évek során, amelyek során 
ezek a következtetések sokat formálódtak. A reflexiók eredményeit a IV. fejezet tartalmazza. 

 

III. 6. Részvételi akciókutatásom min ıségbiztosítása: érvényesség, 
megbízhatóság és általánosíthatóság 
 
A II. 2.11. fejezetben foglaltak szerint a részvétel akciókutatás esetében nem beszélhetünk a 
hagyományos értelemben vett érvényességrıl, megbízhatóságról és általánosíthatóságról. Az 
akciókutató ugyanakkor a kutatás minıségét negatívan vagy akár pozitívan befolyásoló 
döntéseit nagyon tudatosan hozza meg, és azok következményeit átláthatóvá teszi, majd 
tudatos módon próbálja meg kezelni. Az alábbiakban ezeket a döntési tényezıket és a 
lehetséges következményeket elemzem.  

 
III. 6.1. A részvételi akciókutatásom min ıségét javító és torzító 
tényezık41 
 
A kutatásom minıségének javítása érdekében számos lépést tettem a kutatási folyamat egyes 
fázisaihoz – kutatási kérdés megfogalmazása, mintaválasztás, adatgyőjtés, adatelemzés, 
elemzés elkészítése – kapcsolódóan. A kutatási kérdést a helyi szereplıkkel 
együttmőködésben fogalmaztam meg (lásd III.5.1.). A kutatási terület kiválasztását 
részletesen megindokoltam (lásd III.3 fejezet). Az adatgyőjtés során számos módszert 
(mélyinterjúk, fórumok, kérdıívezés, megfigyelés) alkalmaztam, a begyőjtött információkat 
pedig a sokféle információs forrás segítségével ellenıriztem. Az egyes módszerek 
alkalmazásának körülményeit és tapasztalatait, valamint a módszertani döntések hatását a 
kutatásra részletesen bemutattam. Az adatelemzés során kerestem az alternatív 
magyarázatokat, ütköztettem a tapasztalataimat az elméletekkel, az adatok elemzésébe a helyi 
szereplıket, kutatótársaimat, diákjaimat és szakmabeli kollégáimat egyaránt bevontam. Az 
elemzés során elemeztem a hatásomat a területen élıkre, megosztottam a negatív 
tapasztalataimat és hibáimat, valamint személyes élményeimet. A kutatásomat 
értékelkötelezettségem (demokrácia, fenntarthatóság, hátrányos helyzetőek iránt) részben 
torzíthatta, ugyanakkor ennek hatásait igyekeztem a következtetéseim levonása során 
figyelembe venni. Az adatgyőjtés során az interjúk jelentıs részét egyedül készítettem, így 
azok elemzése során az én szempontjaim érvényesültek. Ezt ellensúlyozták az elemzés 
további fázisai (például a települési fórumok, valamint az akciók során). Az interjúkról nem 
készültek hanganyagok, hiszen nem volt módom a szövegek gépelésére, így az elemzett 
információk részben pontatlanok lehetnek. Ugyanakkor az akciókutatás során nem a szó 
szerinti elemzésen, hanem a közös elemzésen és a közös tudás létrehozásán van a hangsúly, 
így ennek a hiányosságnak a kutatásra gyakorolt hatása kevésbé jelentıs. 

A 10. táblázatban a részvételi akciókutatásom minıségét javító és torzító tényezıket 
foglaltam össze az elméleti fejezetben már bemutatott szempontok alapján.

                                                 
41 A táblázat elkészítéséhez felhasználtam Dr. Bokor Attila és Dr. Radácsi László 2006/2007. tanév elsı 
szemeszterében tartott Kvalitatív módszertan címő kurzus diákjainak Bodorkós et al. (2008) cikkre adott 
visszajelzéseit 



10. Táblázat A kutatás minıségét javító és torzító tényezık 

A kutatás fázisa A minıséget javító tényezık A minıséget torzító tényezık Torzítás lehetséges hatása 
Kutatási kérdés 
megfogalmazása/
Probléma 
definiálása 

széleskörő szakirodalomra alapoz, szervesen ered belıle a kutatás 
többi része 
problémaorientált akciókutatás (kistérségi fejlesztés tervezése) 
interdiszciplináris csapat a kutatás kezdeti fázisaiban (többféle 
nézıpont) 

értékelkötelezettség (demokrácia, fenntarthatóság, hátrányos 
helyzető csoportok) 

kapott eredmények tükrözik a kutató 
elızetes percepcióit és várakozásait 

Mintaválasztás részletes indoklás, megalapozás (Borsodi ártérrıl a kutatás 
kiterjesztésre a Mezıcsáti Kistérségre) 

  

Adatgyőjtés sokféle, gazdag információs forrás (trianguláció): mélyinterjúk 
(130), fórumok (10), megfigyelés, kérdıív (97) 
kulcsinformátorok és hólabda-módszer együttes alkalmazása az 
interjúknál  
mélyinterjú nyitott kérdésekkel: formális és nem formális 
szereplık, nık, férfiak, romák, fiatalok, idısek, vállalkozók, 
civilek stb. 
fórumok során az interjúk/kérdıívezés alkalmával győjtött 
információk ellenırzése 
Elismerı Feltárás mint a közösség mobilizálásának eszköze 
fórumon elhangzottak rögzítése diktafonnal és videóval 
Intenzív, hosszú terepi jelenlét 

interjúkról részletes összefoglaló készült idézetekkel, de nem 
rögzítettem hanganyagot 
interjúk jelentıs részét egyedül készítettem: „ördög ügyvédje” 
hiányzott 

elemzett információk esetleges 
pontatlansága 

Adatelemzés következtetések szorosan kapcsolódnak a szakirodalomhoz 
alternatív magyarázatok 
szó szerinti idézetek bemutatása 
fórumok során az interjúk/kérdıívezés alkalmával győjtött 
információk közös elemzése 
fórumon elhangzott projektötletek, pályázati kiírások, pályázati 
beszámolók bemutatása a disszertációban (ld. melléklet) 
diákok bevonása a projektötletek kidolgozásába (külsı szem) 
a kutatási téma rendszeres megvitatása más kutatókkal 
(konferenciák és mőhelymunkák során, környezettudományi és 
társadalomtudományi területen dolgozókkal egyaránt) 
helyi és szakértıi tudás kombinálása 

elsı interjú elkészítése, valamint a fejlesztési terv elkészítése között 
viszonylag sok idı telt el (több mint egy év) 
 

az adatelemzéshez nem szó szerint 
gépelt szövegekre támaszkodott,  
hanem jegyzetekre, így fontos 
információk kimaradhattak 
 

Elemzés 
készítése 

a vizsgálati területen élıkre gyakorolt hatás felismerése az 
önreflexiókon keresztül (pl. várakozások keltése) 
helyi demokráciára és részvételre gyakorolt hatások felismerése 
helyi hatalmi viszonyok vizsgálata és törekvés a 
kiegyensúlyozásra 
módszertani döntések részletes bemutatása és indoklása: melyik 
módszer, miért, hogyan lett alkalmazva 
negatív tapasztalatok, hibák közzététele 

vizsgálati területen élıkre gyakorolt hatás ellentmondásai a facilitátori szerepben való maradás 
nehézségei pl. szakértıi szerepbe 
kerülés 



III. 6.2. A kutatás általánosíthatósága 
 
A kutatásom során megfogalmazott állítások nem általánosíthatóak a kutatási területen kívül. 
Hasonló módszertanok alkalmazásának, vagyis a módszertani általánosíthatóságnak azonban 
lehet létjogosultsága hasonló térségben, bizonyos kontextuális körülmények között. 

Jelen esetben az alábbi tényezık tették speciálissá a Mezıcsáti Kistérségben végzett 
munkát: 

� Természetvédelmi célokat támogató külföldi alapítvány támogatta a kutatás 
megvalósulását, amely a konkrét akciók során végül részben a természetvédelem 
irányába vitte el a kutatást 

� A kistérségek között a Mezıcsáti Kistérség a legkisebb az országban, csupán 9 
településbıl áll. Hasonló léptékő kistérségi tervezési folyamat vélhetıen teljesen 
máshogy alakult volna egy sokkal nagyobb településszámú kistérségben vagy akár egy 
hasonló lakosságszámú városrészben, ahol a lakosok közötti személyes kapcsolat jóval 
gyengébb. 

� A kistérség védett területen található. Elmondható, hogy a helyi emberek egy részének 
viszonylag közeli a kapcsolata a természettel. Számos régi gazdálkodási és kulturális 
hagyomány él még, amely az ország egyéb részeiben már nem.  

� A kistérség öt településén jelentısnek mondható a roma lakosság aránya. A roma-
magyar együttélés területén megfogalmazott problémák vélhetıen hasonlóak lennének 
egy hasonló adottságú térségben. 

� A kutatási területen élı emberek, intézményekkel évek óta jó kapcsolatokat ápol a 
SZIE KTI, amely minden bizonnyal könnyebbé tette a kutatást (egy teljesen 
ismeretlen egyetemrıl érkezı kutatói csoport kevésbé fogadtak volna tárt karokkal) 

� Interdiszciplináris kutatói csoport rendelkezésre állása a kutatás megvalósításához 
� A Mezıcsáti Kistérségi Iroda nyitottsága a részvételi tervezés irányába: ez a kutatás 

idıpontjában más hasonló irodára vélhetıen nem lett volna elmondható  
� A kistérség már rendelkezett tapasztalatokkal a fenntartható vidékfejlesztés terén 
� Alapvetıen elegendı idı állt rendelkezésre a tervezéshez (körülbelül egy év), a 

felülrıl jövı kistérségi szintő tervezési folyamathoz képest több idı állt rendelkezésre. 
 

A fenti kontextuális tényezık alapján tudja eldönteni az olvasó, hogy a dolgozatban 
megfogalmazott következtetések általánosíthatóak-e egy másik térségre. 
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IV. Következtetések 
 
Az alábbi részben a kutatási kérdéseimet válaszolom meg a szakirodalmi áttekintés, valamint 
az empirikus munkám tükrében. A kutatási kérdéseim az elméleti, a módszertani kérdésekre, 
valamint a kontextus szerepére egyaránt vonatkoznak, a bevezetı fejezetben már említettek 
szerint. A három kutatási kérdés megválaszolása természetesen nem választható el szorosan 
egymástól; a három elem egymással kölcsönhatásban áll. Az ökológiai közgazdaságtan mint 
elméleti keret tálcán kínálta számomra a részvételi módszertant, ugyanakkor a részvételi 
akciókutatás mint a módszertannál tágabb, kutatási megközelítés lehetıvé tette számomra, 
hogy az ökológiai közgazdaságtan elméletét egy konkrét kontextusra (kistérségi szintő 
vidékfejlesztés) tudjam alkalmazni, majd a kontextus vizsgálatából tudjak visszacsatolást adni 
mind az elmélet, mind pedig a módszertan számára. Ezeket a kapcsolódási pontokat az egyes 
kutatási kérdések megválaszolásánál igyekeztem jelezni. 

Az egyes kutatási kérdések megválaszolását sokrétő, de minden esetben a szakirodalmi 
fejezetben már ismertetett szempontrendszer alapján végeztem el. 

 

IV. 1. Elmélethez kapcsolódó kutatási kérdés  
Hogyan tud hozzájárulni a részvételi akciókutatás a hhoz, hogy az ökológiai 
közgazdaságtan legf ıbb elméleti alapvetései átültethet ıek legyenek a 
gyakorlatba? 
 
Az elméleti áttekintés során a fenntarthatóság tudományaként bemutatott ökológiai 
közgazdaságtannal kapcsolatban két alapvetı hiányosságra hívtam fel a figyelmet. Az egyik 
az, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék áthidalása fontos kihívás az ökológiai 
közgazdászok számára; másrészt pedig az, hogy e kutatási terület sem nélkülözheti a hatalmi 
kérdések tisztázását. Az alábbiakban az ehhez kapcsolódó következtetéseimet mutatom be. 

 
Problémaorientáció a kutató és a helyiek közös probléma megfogalmazásán keresztül 
 

Az ökológiai közgazdaságtan problémaorientált kutatási területként definiálja magát. A 
részvételi módszerek, valamint a természet, a társadalom és a gazdaság egyensúlyának 
helyreállítása iránti elkötelezettségem a kutatás során természetesen jelentısen befolyásolták a 
felvetett kutatási kérdéseket és körülhatárolták a kezelni kívánt problémákat, amelyek 
azonban számos ponton nem voltak összhangban a helyi igényekkel. Így az ökológiai 
közgazdaságtan társadalmi fenntarthatósági szempontjait, valamint a részvételi akciókutatás 
alapelveit is szem elıtt tartva változtatásokat kellett eszközölni a kutatási kérdések és a 
kezelni kívánt helyi problémák helyiekkel közös újrafogalmazása érdekében. Ez irányú 
törekvéseimet a III.6.1. fejezetben részben már ismertettem, így most csak a legfontosabb, 
korábban még nem említett szempontokra térnék ki. Az akciókutatás második ciklusát a 
korábbi öt település (kistáji szint) helyett a kistérségi szintre fókuszáltam. A vizes területek 
értékelése helyett pedig munkám középpontjába a kistérségi szintő vidékfejlesztést állítottam, 
amivel jelentısen kitágítottam a kutatás eredeti elméleti kereteit, ugyanakkor ezzel a döntéssel 
a környezeti fenntarthatóság és a természetvédelem szempontjai bizonyos tekintetben háttérbe 
kerültek. Csak így tudott azonban az akciókutatás a helyiek számára is – legalább részben – 
relevánssá válni. A késıbbiekben még kitérek részletesebben arra, hogy ez a relevancia 
számos kistérségi érintett esetében nem jelenthetı ki egyértelmően. 
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A második ciklus során a közös problémamegfogalmazásnak jó gyakorlati példája lehet 
a Tiszadorogma és Tiszabábolna között húzódó ártéri gyümölcsösök esete. Az ártéri 
gazdálkodásra erıs nosztalgiával tekintı mélyinterjúk után az ártéri terület egyes részeit 
érdemesnek találtam arra, hogy az alapítvány által finanszírozott projektek keretében a 
helyiek újraélesszék.  

 
„Rengeteg gyümölcs volt, nagyon jó, finom almák, körték, mindenféle gyümölcs volt, nagyon 
finomak voltak”…„Ott rohad el az ártéren a sok fa, amit a szél kitört, hozzá se nyúlhat senki, 
nem mehet egy darab fáért le...”) 

 
Ugyanakkor a helyi szereplıkkel történt számos nyilvános és egyéni megbeszélés során 

kiderült, hogy az ott élık más véleményen vannak; már nem tartják az azóta elindult 
természeti változásokat visszafordíthatónak, és kísérletet sem szeretnének tenni az ártéri 
terület helyreállítására („lefutott ügy”; „már nem vágnának bele az emberek a gyümölcs 
kedvéért, csak a támogatásért”). Amit én mint kutató alapvetı és releváns problémaként és 
lehetıségként fogtam fel, az a helyiek számára irrelevánsnak és irreverzibilisnek tőnt, ezért 
elvetettem eredeti elgondolásomat. Ugyanez történt a biogazdálkodásra való áttérés 
elképzelésével is: ez egy olyan projektötlet volt, amelyet a munkát finanszírozó 
természetvédelmi alapítvány helyezett elıtérbe és próbálta elfogadtatni velem és a helyiekkel 
annak kivitelezését: az interjúk és a fórumok ugyanakkor világossá tették, hogy a helyzet 
egyáltalán nem elég „érett” még arra, hogy a biogazdálkodás irányába el lehessen mozdulni 
(„túl sok költséggel jár ahhoz, hogy megérje”); a helyiek számára vannak fontosabb témák is, 
mint például a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság földterületeihez való hozzáférés kérdése 
(„Helyzetbe kellene hozni az itt élıket”), vagy akár a közösségfejlesztés („Nem is pénz 
kellene elıször, hanem a fejekben kellene rendet rakni”). Ezekre a konkrét 
kezdeményezésekre a késıbbiek során még visszatérek. Ez a közös problémaértelmezés 
egyben felveti a „társadalmi fenntarthatóság és a környezeti fenntarthatóság” közötti átváltás 
problematikáját is, miszerint a társadalmi szempontból fenntartható utak adott esetben 
megterhelıek lehetnek a környezet számára, és fordítva: a környezeti szempontból üdvös 
megoldások társadalmi hatásai sokszor vitathatóak. Bár környezeti szempontból kétségkívül 
mindkét említett projektötlet jól szolgálhatta volna a fenntarthatóság környezeti dimenzióit; a 
társadalmi támogatottság híján ezeknek nem volt esélye az adott kontextusban megvalósulni, 
ezért ezeket a napirenden kívülre helyeztük. 

Ehhez kapcsolódóan a kutatásom egyik fontos tapasztalata, hogy a helyi lakosság 
problémái alapvetıen szociális és kevésbé környezeti jellegőek; ipari jellegő szennyezés nincs 
a térségben, már csak az ipar hiánya következtében is. A területen – bár számos 
természetvédelmi probléma létezik (elsısorban az özönnövények megjelenése, valamint egyes 
vizes területek szárazodása a meghatározók) – a megélhetési problémák sokkal 
hangsúlyosabb szerepet játszanak a mindennapi életben. A környezeti szempontok kevéssé 
jelentek meg a részvételi tervezés során. Ez részben abból is adódik, hogy a megélhetési 
lehetıségek elsısorban a természeti erıforrások különféle formájú hasznosítására alapulnak 
(ökoturizmus, helyi termékek, kulturális örökség megırzése), másrészt pedig az agrár-
környezetgazdálkodási programokon keresztül a mezıgazdaság környezeti terhelése nem 
tekinthetı számottevınek a térségben (számos esetben a mőtrágyázás költségtakarékosságból 
marad el). Itt kell megemlítenem azt is, hogy a tervezési folyamat során a nemzeti parki 
munkatársak távolmaradása következtében a tájhasználati konfliktusok is kevésbé kerültek a 
nyilvánosság elé. A nemzeti park határozottabb jelenlétével vélhetıen más irányba haladt 
volna a tervezési folyamat: a földhasználat körüli konfliktusok elrendezése került volna 
elıtérbe, valamint az ökoturizmus fejlesztésének lehetıségei vélhetıen nagyobb figyelmet 
kaptak volna. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a részvételi akciókutatás által teremtett keretek 
jóval tágabbak és a helyiek számára relevánsabbak lehetnek, mint a „zöld”/természetvédelmi 
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civil szervezetek, egy kutató vagy akár egy finanszírozó szervezet által elıre eltervezett, 
szőkebb témakeretek.  

A részvételi akciókutatáson keresztül az ökológiai közgazdaságtan deliberatív, helyi 
szintő vízióinak kidolgozásához tud hozzájárulni. A kutató és a helyiek a közös 
problémaértelmezésen keresztül valós, gyakorlati problémákra tudnak megoldásokat keresni.   

 
A fenntarthatóság „operacionalizálása”: a fenntarthatóság helyi értelmezése, lépték és idıtáv 
 

A fenntartható fejlıdés – a szakirodalmi fejezetben már leírtak szerint – 
operacionalizálása során azt elıször is le kell bontani mindazokra a témákra és kérdésekre, 
amelyek ebbe a fogalomkörbe tartozhatnak. A részvételi akciókutatáson keresztül a 
fenntarthatóságot egy konkrét léptékre, a kistérségi szintre, és egy konkrét témára, a 
vidékfejlesztésre sikerült „lefordítani”. A mélyinterjúkon, valamint a települési fórumokon 
keresztül pedig kialakult a vidékfejlesztés helyi értelmezése, amelynek meghatározó, a 
gazdasági és a környezeti fenntarthatósági szempontoknál érezhetıen  erısebb elemeivé 
váltak a társadalmi fenntarthatóság fıbb építıkövei, úgymint a bizalom helyreállítása, a civil 
szervezetek és a helyi összefogás erısítése, a közösségi terek kialakítása, valamint a 
közbiztonság megerısítése.  

Az ökológiai közgazdaságtan területén alapvetı a lépték/méret kérdése, vagyis a 
gazdasági rendszernek a természeti rendszerekhez viszonyított nagysága. Az ökológiai 
közgazdaságtan részét képezı fenntarthatósági tervezés irodalmában feltett kérdésre, mely 
szerint mi az a terület nagyság, amelyre érdemes fenntarthatósági tervezési folyamatot 
indítani, a kistérségi szint egy lehetséges választ jelenthet. Ehhez a válaszhoz pedig a 
részvételi akciókutatáson keresztül jutottam el. A részvételi akciókutatás második ciklusának 
a korábbi kistáji szintrıl kistérségi szintre való kiterjesztése nyilvánvalónak tőnt számomra, 
bár azzal tisztában voltam, hogy a kistérség (jelenleg még) igen absztrakt adminisztrációs 
szintnek számít, amellyel a helyi emberek nem állnak kapcsolatban; sokkal szorosabban 
kötıdnek például a Tisza folyóhoz vagy a saját településükhöz 

 
„Romantikus a maga valóságában…; „szinte a falu definíciójához tartozik”…; „A Tisza 
fontos az itt élıknek  – ha lenne itt munka, ez itt tartaná ıket…”; „aki nem kötıdik itt a 
természethez, a Tiszához, az már elment innen…”; „szép a Tisza a partról nézve is, de 
egészen más perspektíva belülrıl látni a Tiszát”… „Szép a határ, jó a levegı…”. 

 
Az is egyértelmőnek látszott azonban, hogy a kis falvaknak sokkal nagyobb befolyásuk 

lehetne saját életükre és fejlıdésükre, ha szorosabban, például kistérségi szinten 
együttmőködnének (a helyi döntéshozók ezért is kezdeményezték a kistérség létrejöttét). 

A kistérségi szint korlátozta a helyi lakosok részvételének szintjét is, és azt a lehetıséget 
is erısen szőkítette, hogy egy valóban minél több helyi lakost magába foglaló részvételi tér 
tudjon kialakulni. A kistérségi szint természetszerőleg nem teszi lehetıvé azt a szintő 
közvetlen részvételt, mint amelyet a települési szint megenged. Ezentúl pedig a kistérségi 
szint annak a veszélyét is magában hordozza, hogy a kistérség erısebb hatalmi pozícióiban 
lévık, valamint a kistérségi intézményrendszer szereplıi többet profitálnak a folyamatból, 
mint egy átlagos helyi lakos, aki legfeljebb a saját településének ügyeire lát rá. Fennáll a 
veszélye annak – és ennek látszanak is már konkrét jelei –, hogy a kistérség megalakulásával 
az önkormányzatok – szőkös költségvetésük és számos egyéb, kötelezıen elıírt feladataik 
tudatában – számos fejlesztési feladatot a kistérségi irodának adnak át. 

A fenntarthatóság operacionalizálásának másik fontos dimenziója az idıtáv kérdése. Az 
önkormányzatok hajlamosak arra, hogy négyéves választási idıszakokban gondolkodjanak, 
hiszen négyéves ciklusok alapján kérik ıket számon. Az ökológiai rendszerek mőködésének, 
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változásának idıtávja azonban sokkal hosszabb, mint a piaci szereplık döntési horizontja, 
illetve mint a négyéves választási ciklusok. Tervezıként egyrészt a konkrét helyi kontextus 
által diktált hat éves, Európai Uniós költségvetéshez igazodó tervezési ciklusban kellett 
gondolkodnom. Ökológiai közgazdászként a hosszabb távú gondolkodás kereteit a minél 
szélesebb körő bevonáson keresztül próbáltam megteremteni a tervezési folyamat során. Az 
ökológiai közgazdaságtan elméleti alapjaira és empirikus tapasztalataira támaszkodva ugyanis 
azt reméltem, hogy amennyiben a sokféle szereplı a közösség tagjaként nyilvánul meg, akkor 
elıtérbe kerülnek a közösségi dimenziók, a közjavak, közügyek, valamint a természet adta 
korlátok is. Ezeket a várakozásokat a fórumok vissza is igazolták, azáltal, hogy a fórumok 
során a résztvevık szájából többször is elhangzott például az, hogy  

 
„a helyi emberek nem négyéves idıszakban gondolkodnak”. 

 
Ezenkívül számos fontos közügy került terítékre, amelyeket a következı oldalakon 

részletezek.  

A bevettnek számító tervezés során, mint ahogy a tervezésrıl szóló fejezetekben már 
láttuk, a társadalmi hatástanulmányok már elıre lefektetett kérdések mentén vizsgálódnak, és 
kevés teret hagynak új témák felvetésére. Empirikus tapasztalataim szerint a részvételi alapú 
tervezés egyik fontos hozadéka ehhez képest az, hogy lehetıséget biztosít arra, hogy 
bizonyos, a közösség számára fontos ügyekbıl közügyek, bizonyos közösségi erıforrásokból 
közjavak legyenek, amelyekrıl közösen lehet gondolkodni (pl. vízparti területek, legelık: („a 
legelıket nem kellett volna szétosztani, így megszőnt a közös legelıre járás”). Az alábbi 
táblázatból (11. táblázat) jól kitőnik, hogy számos olyan közügy kerülhet ilyenkor elıtérbe, 
amely elsısorban nem az egyéni szintő boldogulást erısíti. Ezek a témák sokszor újat hoztak 
az éppen aktuális pályázati kiírások, kormányzati kezdeményezések vagy éppen a távoli 
városok területfejlesztési tanácsadó cégei által elınyben részesített témákhoz képest is. Ez 
még akkor is igaz, ha ezek a témák teljesen újnak mégsem mondhatók, hiszen többek között a 
„jó gyakorlatok” terjedése nyomán az ötletek és megoldások gyorsan kerülnek át egyik 
térségbıl a másikba, illetve a hasonló adottságok bizonyos szinten hasonló problémákat 
hozhatnak létre. 

 

11. Táblázat Példák a települési fórumok során megvitatott közügyekre 

� Közös tulajdonú és irányítású vállalkozások � Fiatalok helyben tartása 
� Roma integráció � Nyilvánosság erısítése (pl. helyi újság, rádió) 
� Együttmőködés, társadalmi összefogás � Közbiztonság erısítése 
� Önellátás, helyi termékek helyben 

fogyasztása 
� Közösségi terek kialakítása (pl. Tisza-parton) 

� Megújuló energiaforrások használata  
   

Fontos megemlíteni, hogy a fórumok során gyakran megvitatott témák közé tartoztak a 
települések társadalmi tıkéjébe történı beruházások is. Ezek elmozdulást jelentettek az elmúlt 
évtized pusztán infrastrukturális fejlesztési irányvonalától egy emberközpontúbb, 
fenntarthatóbb fejlesztés felé. Amint azt az egyik helyi résztvevı megjegyezte: 

 
“eddig az infrastrukturális beruházásokkal voltunk elfoglalva, és nem maradt idınk másra, de 
itt az idı, hogy új irányokba induljunk el”. 

 
A beszélgetések során artikulált értékek is sokkal inkább a közügyek és a közös 

felelısségvállalás irányába mutatnak (lásd 12. táblázat): 
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12. Táblázat A települési fórumokon artikulált értékek 

� Generációk közötti együttmőködés � Önkéntes munka 
� Felelısségvállalás � Lokalitás 
� Szolidaritás � Önellátás 
� Bizalom � Önszervezıdés 
� Kisléptékő fejlıdés � Hosszú távú gondolkodás (pl. „üdülıfalvak 

sorsának elkerülése”) 
� Nyilvánosság  

 
A közjó lehetséges fontosságáról, valamint a fenntarthatóság egyes dimenzióinak fı 

elemeirıl tanúskodnak a projektekkel szemben a kistérségi fórum során megfogalmazott 
kritériumok is (lásd 13. táblázat): 

 

13. Táblázat A kistérségi projektekkel szemben a kistérségi fórumon megfogalmazott 
kritériumok 

� helyi adottságokra, 
erıforrásokra épüljön 

� helyi vállalkozásokkal 
való együttmőködésen 
alapuljon 

� helyi hagyományok 
tiszteletben tartására épül  

� helyi projektgazda 
végezze a megvalósítását 

� hosszú távon fenntartható 
 

� helyi termelıeszközök 
hasznosítására törekedjen 
pl. föld helyi tulajdonban 
maradjon 

� helyben legyen a projekt 
központja 

 

� figyelembe kell vennie a 
települések teherbíró 
képességét 

� demokratikus 
véleménycsere, erıs 
nyilvánosság a projekt 
elıkészítése és 
megvalósítása során 

� helyiek foglalkoztatását 
célozza meg 

� a természeti környezetre 
gyakorolt hatásának 
kedvezınek kell lennie  

� több korosztály is 
lehetıséget kap a 
megvalósításban 

� több települést is 
érintsenek a projektek 

  

 
A fenti szempontok a konvencionális, szakértıi tervezés esetén csak igen ritkán 

jelennek meg a tervekben, illetve a gyakorlati megvalósítás során. 

A felülrıl jövı tervezési folyamatokban, valamint az országos szintő 
közlekedéspolitikában a gazdasági növekedés szinte elsıszámú feltételeként jelölik meg az 
autópálya építéseket. A Mezıcsáti Kistérség településein élık éveken keresztül az autópálya 
közelségétıl várták a fellendülést, ami természetszerőleg önmagában nem következett be. A 
fórumokon a résztvevık érezhetıen túllendültek azon a konvencionálisnak tekinthetı 
gazdaságfejlesztési elképzelésen, mely szerint az autópálya közelségével egy térség 
elmaradottsága önmagában csökken, a gazdaság versenyképessége pedig automatikusan nı, 
és a fejlıdés új útjait keresték közösen.  

A közösségek idıtávja – legalábbis a tervezés szintjén – a terepi tapasztalataim szerint 
tehát hosszabbnak bizonyult, mint a kormányé és a piacé, valamint a konvencionális tervezési 
folyamatokban helyet nem kapó témák is terítékre kerültek. Ezek az empirikus tapasztalatok a 
környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjából egyaránt kulcsfontosságúak, hiszen 
megerısítik az ökológiai közgazdászok feltevéseit a deliberatív tervezésnek a fenntarthatóság 
irányába mutató elınyeirıl. Természetesen azt, hogy a gyakorlatban ezek közül pontosan mi 
valósul meg, azt az igen sokrétő, dinamikusan változó hatalmi viszonyok – például a pályázati 
rendszerek demokratikus vagy éppen kevésbé demokratikus mőködése, az 
önkormányzatok/civil szervezetek elıremutató vagy éppen inkább hátrahúzó szerepe a helyi 
szereplık közötti együttmőködés kialakításában, vagy akár egyéni szinten az önelnyomás 
megszüntetése/felerısödése – jelentısen befolyásolják, amelyre a késıbbiekben még 
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visszatérek. Itt kell megemlítenem azt is, hogy az idea (tervezés) és a mindennapi valóságban 
követett értékek között gyakran igen nagy szakadék tátong, amelynek hátterében számos ok 
lehet42. Ennek megválaszolása túlmutat a disszertáció keretein, ugyanakkor azt biztosan lehet 
állítani, hogy az országszerte, valamint a kistérségben is tapasztalható általános 
bizalmatlanság és együttmőködés-képtelenség  hozzájárul mindehhez. Az az állítás sem tőnik 
túlzónak, hogy a vallott értékek és a mindennapi élet összeegyeztetése konfliktusokkal 
(értékválasztásokkal) jár, amelyek feloldása hosszú távon elkerülhetetlen. Ennek áthidalására 
pedig számos esetben a kistérségben is az a racionális válasz született, hogy a vallott értékeket 
az érintettek oly módon közelítik a követett értékekhez, hogy közben a változtatások iránti 
elkötelezettségüket inkább teljes mértékben lenullázzák; például a korábbi kudarcokra vagy a 
jelenlegi körülményekre hivatkozva már kísérletet sem tesznek a változás érdekében. 

 
Transzdiszciplinaritás 
 

A transzdiszciplinaritás jegyében a helyi tudást és a helyi erıforrásokat (természeti, 
kulturális stb.) a helyiekkel közösen feltérképeztem, a helyi kulcsemberek mozgósításával 
pedig beépítettem a részvételi akciókutatás, és ezzel a kistérségi vidékfejlesztés folyamatába. 
Ennek jelentısége abban rejlik, hogy a vidékfejlesztéshez szükséges tudás létrehozásának 
folyamata már nem csupán hozzám kötıdött, és nem maradt egy vagy több általam képviselt 
tudományterület keretein belül. A fejlesztési terv alapjául szolgáló problémákat és a konkrét 
fejlesztési ötleteket a helyiekkel közösen gondolkodva győjtöttem össze. A 
kérdésfeltevéseimmel, vagyis az alkalmazott részvételi módszereken keresztül segítettem ıket 
abban, hogy maguk elemezzék a település és a kistérség helyzetét, és fogalmazzák meg 
mindazokat az irányokat, amelyeket kitörési lehetıségként látnak. A helyi lakosok helyi 
viszonyokat leképezı tudása („amit legjobban tudunk, azzal kellene valamit csinálni, és az a 
mezıgazdaság”) segítségével a problémákról alkotott vélemények, nézetek kicserélıdtek, 
akciótervek készültek, majd konkrét fejlesztési tevékenységeket terveztünk és valósítottunk 
meg. Ez a helyi tudás elsısorban a fejlesztésbe bevonható területek, képességek, személyek, 
csoportok, szervezetek és a fejlesztés módjának, a kommunikációs csatornák 
meghatározásában, valamint a gazdálkodói tudás, a hagyományok, a helyi kulturális szokások 
formájában tudott a felszínre kerülni és hasznosulni. Ehhez a gondolkodáshoz leginkább 
módszertani szakértıként a kereteket teremtettem meg a részvételi módszerek alkalmazásával. 
Mind a mélyinterjúk, mind pedig a fórumok során a személyes élményeikre, véleményükre 
voltam kíváncsi. A saját szakmai, elméleti és módszertani tudásomat, valamint kapcsolati 
tıkémet (együttmőködés a külföldi alapítvánnyal, diákok bevonása stb.) a konkrét 
fenntarthatósági projektek megvalósítása során csatornáztam be újra a folyamatba; ezeken 
keresztül tudtam leginkább behozni a szakértıi tudást a folyamatba. 

A társadalmi részvétel lehetıségének megteremtése és folyamatos fejlesztése, illetve a 
helyi közösségek bevonása révén megismerhetı, hasznosítható és fejleszthetı az a helyi tudás, 
amely az emberek egymás közötti, illetve természeti környezetükhöz (az adott tájhoz) főzıdı 
kapcsolatait, az alkalmazkodást és együttélést testesíti meg évtizedeken vagy akár 
évszázadokon át fölhalmozott tapasztalatok alapján. Mindez a térség és az ott élı közösségek 
hosszútávú életképességének alapvetı tényezıje.  

A tudományos közösségek számára fontos üzenet lehet az, hogy a részvételi 
akciókutatás segítségével – többek között – a különféle tudományterületek mondanivalója a 
helyi társadalom felé is jobban közvetíthetı: a fenntarthatóság ügye a kistérségi szintő 
vidékfejlesztés konkrét témakörein (mezıgazdaság, közösségi élet, foglalkoztatás, természet) 
keresztül kézzelfoghatóbbá tud válni a helyiek számára. Ráadásul konkrét, a fenntarthatóság 

                                                 
42 A szervezetfejlesztés, valamint a különféle pszichológiai irányzatok között a kognitív disszonancia néven 
olvashatunk errıl a jelenségrıl (Bakacsi, 1996) 
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irányába mutató, a helyiek számára is fontos és releváns cselekvésekre tudtam az általam 
képviselt tudományterületek ajánlásai alapján (például helyi termékek fejlesztése és 
fogyasztása, együttmőködés erısítése, kulturális tájképi elemek helyreállítása, tanösvény 
létrehozása stb.) a helyi lakosokat bátorítani. 

 
Módszertani pluralizmus 
 

A kvalitatív módszertan változatos (közösségi munkás képzés, mélyinterjúk, fórumok) 
alkalmazása lehetıséget nyújtott az egyéni és a közösségi szempontok együttes 
figyelembevételére, a különféle forrásokból származó információk keresztellenırzésére, 
valamint a folyamat alapjául szolgáló tudásbázis széleskörő bıvítésére. A részvételi 
akciókutatás igen sokszínő módszertani szerszámosládájából azonban nem csupán a kvalitatív 
kutatás módszereit választottam ki. A többi eszközhöz képest kisebb jelentıséget szántam a 
kvantitatív módszerek közé sorolható kérdıívezésnek, amely jól ki tudta hangosítani és 
számokkal alátámasztani a mélyinterjúkon és a fórumokon elhangzott fejlesztési irányokat, 
mint például a gazdák közötti együttmőködés vagy az agroturizmus fontossága. A kérdıív 
egyben a fıbb mezıgazdasági problémákra is ráirányította a figyelmet mint például a helyi 
gazdatársadalom elöregedése, a birtokok elaprózottsága, az önellátó gazdálkodás nehézségei, 
az agrár-környezetgazdálkodások meghatározó szerepe, a táji adottságoktól eltérı 
földhasználat stb. 

 
Érzékenység a hátrányos helyzető emberekre és csoportokra 
 

Az ökológiai közgazdaságtan érzékenysége a hátrányos helyzető csoportok („nincs 
világképe, még iratai se, annyira kirekesztıdött, sok ilyen ember van”) felemelése irányába a 
részvételi akciókutatáson keresztül tovább tud finomodni.  

Alapvetı tapasztalat volt a térségben az, hogy maga a „roma kérdés” felvetése is 
nehézségekbe ütközik; ahol a település polgármester magától nem ismerte fel az 
esélykiegyenlítés fontosságát, ott már maga a tematizálás is ellenérzést váltott ki. A romák 
által lakott településeken a fórumok során - még ha csak ideiglenesen is - létrejött 
kommunikációs tér az olyan érzékeny témák ıszintének mondható megvitatásának adott teret, 
mint a roma és nem roma lakosság közötti konfliktusos kapcsolat (“mindenki hallgat, nézzünk 
szembe vele!”).  Habár a roma ügyet a helyi lakosok az egyik legsürgetıbb problémaként 
nevezték meg a tervezési folyamat, és azon belül is elsısorban a mélyinterjúk során, 
egyértelmő volt, hogy a romák hosszú, a történelem során zajló elnyomása miatt ezeknek a 
megvitatása és kezelése háttérbe kerül; és megoldásukat tovább halogatják. A 
mélyinterjúkhoz képest a fórumok ebben a tekintetben sokkal elıremutatóbbnak bizonyultak, 
hiszen a szélsıséges, kifejezetten rasszistának mondható véleményeknek („miattuk nem lehet 
szórakozni, beszélgetni”; etnikum lejár horgászni, ilyen szabadrablás nem volt régen”) 
nyíltan sokkal finomabban vagy egyáltalán nem adtak hangot (vélhetıen már nem érezték 
megengedhetınek és odaillınek ezt). 

A hátrányos helyzető emberek, így többek között a cigány emberek szélesebb körő 
bevonására – bár törekedtünk a folyamat során – további erıfeszítések lettek volna 
szükségesek. A több évszázados alávetett helyzet következményeit egyetlen tervezési 
folyamat természetesen önmagában nem tudta ellensúlyozni. A kutatás harmadik ciklusában 
kifejezetten a romákkal indítottunk részvételi fejlesztési programot a Polgár Alapítvány az 
Esélyekért-tel együttmőködésben43 (Bodorkós, 2009; Bodorkós–Szombati, 2009).  

                                                 
43A harmadik ciklus mélyinterjúkat, csoportos beszélgetéseket, és konkrét kezdeményezések indítását foglalja 
magába, mint például az Igrici uborkatermelı szövetkezet létrehozása (http://www.szabadfold.hu/cikk?19906) 
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Hatalmi viszonyok kezelése 
 

Egy helyi léptékő vidékfejlesztési projekt igen komplex, regionális, nemzeti, 
nemzetközi és globális kontextusba ágyazottan valósul meg. Ezért fokozottan igaz lehet az, 
hogy a vidékfejlesztést több szinten is mozgató szocio-politikai és gazdasági folyamatok, 
valamint dinamikák, a strukturális tényezık és igazságtalanságok, valamint a hatalmi 
viszonyok mélyebb megértése és megváltoztatása mélyreható intézményi elemzést igényel. 
Ebben kitüntetett szerepet kell hogy kapjon a hatalmi erıtér vizsgálata. Az alábbiakban a 
globális szinttıl a helyi szint felé haladva emelem ki a legfontosabb megállapításaimat a 
kistérség hatalmi viszonyaira vonatkozóan. 

A vidék élhetetlenségérıl szóló, az elmúlt években különösen felerısödött országos 
diskurzusok érezhetıen az önellátás, az öngondoskodás és felelısségvállalás ellen ható 
hatalmi viszonyokat erısítik tovább a vidéken élık önértékelésének gyengítésén keresztül. 
Gaventa–Cornwall (2001) korábban már ismertetett hatalmi értelmezései kapcsán ugyanis 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, amikor a hátrányos helyzetőek belsıvé teszik saját 
elnyomatásukat:  

 
„Dunántúlon elınyösebb a helyzet, mi hátrányos helyzetben vagyunk”; „Kicsi vagyok ahhoz, 
hogy nagy pénzre pályázzak”; „Nincs itt mit megmutatni a turistáknak”; „A multikkal nem 
lehet versenyezni”; „Ismerıs nyerhet csak a pályázatokon”; „Itt már világvége van, innen 
csak visszaút van”; „Nem tudjuk a lehetıségeket”; Keszi ember szorgalmas, de nem fog 
bájologni, ami kell a turizmushoz”).  

 
Hozzá kell tenni azt is, hogy a vidéki közszolgáltatások színvonalának tudatos vagy 

éppen kevéssé tudatos leépítése is hozzájárul az értéktelenség érzésének kialakulásához 
(„Magyarország paródia”: vándorpatika, mozgókönyvtár, mobilposta44”).  

A vidékfejlesztés hazai intézményrendszerének szinte már állandóvá váló változásai is 
egyértelmően gyengítik a kevesebb információval és szőkebb kapcsolatrendszerrel 
rendelkezık esélyeit a pénzügyi és egyéb forrásokhoz való hozzáférésben. A korábban már 
említett LEADER program hazai központosítása (a LEADER térségek lehatárolása 
kormányzati „ajánlások” alapján a bővös ötvenezres népességszámra lett igazítva; központi 
tervezıszoftver alkalmazása stb.) is a hatalmi viszonyok kiegyensúlyozása ellen hatott. 

A kistérségi központ, valamint a többi település viszonylatában is számos visszásságra 
bukkanhatunk, többek között arra, hogy a kistérségi iroda munkatársai nem független 
szervezetben, hanem Mezıcsát városi önkormányzatának részeként mőködnek, így részben a 
városi önkormányzattól és annak vezetésétıl váltak függıvé. 

A korábbi paternalista hatalmi viszonyok leginkább a helyi önkormányzatok és a 
lakosság közötti viszonyban élnek tovább (lásd a fórumtól távolmaradó polgármesterek vagy 
éppen a közélettıl távolmaradó helyi lakosok)  

 
„Nem szeretik, ha megkérdezik, mit csinálnak, nem tőrik a kritikát, nem merik felvállalni a 
döntéseiket”…;„Felnıttebbnek kellene nézni a lakosságot!”  

                                                                                                                                                         
Horváth István roma énekesrıl szóló dokumentumfilm készítése 
(http://index.indavideo.hu/video/Tiz_eve_halott_a_ciganynota_kiralya), ifjúságügyi, oktatási és munkával 
kapcsolatos programok a hátrányos helyzető roma fiatalok számára, valamint a tiszakeszi térkıüzem 
elıkészítése. Ezt a ciklust egy magyarországi, a roma közösségeket támogató civil szervezet, a Polgár 
Alapítvány az Esélyekért finanszírozta, amely felkérte az ESSRG kutatócsoportot kísérleti programok 
elindítására. 
  
44 Idézet a közösségi munkás képzés egyik résztvevıjétıl 
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A kisszámú helyi munkalehetıség következtében aszimmetrikussá váltak a 

munkáltatók, valamint a munkavállalók közötti viszonyok is: a foglalkoztatás lehetıségének 
fenntartása érdekében a munkavállalók nem merik felemelni szavukat az ıket ért 
igazságtalanságok kapcsán. Hasonló hatalmi egyenlıtlenségek merültek fel a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság és a helyi gazdák között a földbérleti díjak és feltételek kapcsán.  

Mind a mélyinterjúk, mind pedig a fórumok során a résztvevık számos alkalommal 
világítottak rá a különféle, ıket elnyomó intézményekre. Ezek közül elsısorban a pénz 
elsıdleges szerepének megkérdıjelezését emelném ki  

 
„De nemcsak a pénz kell hogy domináljon, össze tudnak jönni az emberek beszélgetni, csak 
helység kell és hozzáállás! Ahhoz nem kellene pénz, hogy szüreti felvonulásba beálljanak a 
helyiek” 

 
A domináns fejlesztési paradigmák is megkérdıjelezıdtek, számos alkalommal 

felmerült például az élelmiszer önellátás lehetısége:  

 
„sok ember vágyik itt is a házias ízekre, illetve a megszokott ízekre, de nem tartanak hízót, 
illetve egyre kevesebb ember ért a disznóvágáshoz/receptekhez”…; „a helyi emberek számára 
(hétköznapi fogyasztó) valamilyen kapcsolatot kéne létrehozni a termelıvel, hogy megbízzon 
bennük és elfogadja a termékeiket. Nehéz szituációban vagyunk, két lehetıség van. Vagy a 
multi bedarál minket és rabszolgaként tart, és azt csinál velünk amit akar, vagy saját 
eszközökkel megpróbálunk valamit tenni”. A helyben termelt termékeket helyben értékesíteni. 
Be kell rendezkedni önellátásra a térségben”. 

 
Talán nem meglepı módon saját hamis tudatuk leleplezésével kapcsolatban sokkal 

kevésbé voltak kritikusak a helyi lakosok: mások számára könnyebben jelöltek ki feladatokat 
és felelısségi területeket, mint saját maguk számára. Erre ellenpéldákat leginkább a közösségi 
munkás képzésen hallhattam, valamint a kistérségi szintő egyesület megalakulásával 
tapasztalhattam, hiszen a tehetetlenség érzés azonosítása mellett végül mégis a tevıképesség 
megélése irányába mozdultak el a képzésen résztvevık. Ez a képzés vezetıjének személyes 
kisugárzásának, valamint az alkalmazott képzési módszernek is köszönhetı volt, amely a 
résztvevıkben már meglévı tudást próbálta felszínre hozni és megerısíteni. 

 

IV. 2. Módszertanhoz kapcsolódó kutatási kérdés 
 
A módszertanhoz kapcsolódó kutatási kérdéseimet a részvételi akciókutatásban megszokott 
módon két részre bontottam: ezek egyik része szorosan a részvételi akciókutatáshoz, mint 
módszertanhoz kötıdik, egy másik része pedig kifejezetten annak a fenntartható 
vidékfejlesztésben való alkalmazhatóságához. Ez a kettéválasztás ahhoz a korábban már 
említett felvetéshez kötıdik, miszerint az akciókutatónak egyszerre kell a módszertani 
szakirodalomra, valamint az adott szakterület szakmai hátterére figyelemmel lennie. 

Mindezek tárgyalása elıtt azonban az általam alkalmazott módszertanra vonatkozó 
általános reflexióimat mutatom be, amelyek mindkét kutatási részkérdéshez egyaránt 
kapcsolódnak. 

Részvételi akciókutatási megközelítésem a pragmatikus tradícióban gyökerezik, 
ugyanakkor a kutatás elırehaladtával, leginkább pedig a harmadik ciklussal egyre inkább az 
emancipatórikus, kritikai irányba haladt (Johansson–Lindhult, 2008). Ahogy Johansson–
Lindhult (2008) is megfogalmazza, az elméletben elkülöníthetı megközelítések a 
gyakorlatban összemosódnak. Akciókutatásom során tudatosan is vegyítettem, de az aktuális 
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helyzetek is abba az irányba vittek, hogy a kétféle elméleti megközelítést ötvözzem. Ezt 
szemlélteti a 14. táblázat is (Johansson–Lindhult, 2008, 102.o. alapján). 

 

14. Táblázat A kétféle PAR iskola kutatásomban 

 Pragmatikus megközelítés Kritikai megközelítés 
Cél A közös társadalmi cselekvés 

problémáinak elhárítása 
Példa: Mezıgazdasági és  
természetvédelmi célú kezdeményezések 
elindítása:  
- természetvédelmi tanösvény,  
- szövetkezet reaktiválási kezdeményezése 
- kulturális tájkép kisprojekt alap 
- helyi termék fesztivál  

A marginalizált csoportoknak hangot adni  
Példa: Tudatosító képzések: közösségi munkás 
képzés a civil érdekérvényesítés technikáiról, a 
helyi termékekrıl stb. 
A felhatalmazást/cselekvıképessé tételt elıtérbe 
helyezı mélyinterjúk 
(A roma integráció ügyének felkarolása a 
kutatás 3. fázisában) 
 

Akció fókusza 
 

Társadalmi kísérlet részvételi 
technikákkal 
Példa: Konkrét projektötletek 
kidolgozása, fejlesztése  

Ellenállás, felszabadulás 
Példa: közösségi munkás képzés 
(roma integráció a kutatás 3.ciklusában) 
 

Hatalmi 
megközelítés 
 

Hatalom mint képesség a cselekvésre 
Példa: Megegyezés a fejlesztési terv 
tartalmáról: jövıkép, prioritások, 
intézkedések, projekt leírások 

Helyi hatalmi viszonyokra reflektálás 
Példa: A falu összefoglalókban a helyi hatalmi 
viszonyok és konfliktusok megjelenítése  
Fórumok során hatalmi viszonyok, konfliktusok 
megvitatása 

A kutató 
szerepe és 
tudása  
 

Gyakorlatias tudás létrehozása 
Példa: A tervezés facilitátoraként 
mőködtem közre  
Képzések szervezése (közösségi munkás, 
kistermelıi értékesítésrıl, 
szövetkezetfejlesztés) 
Helyi tudás mozgósítása a projektek 
megvalósítása során 

A kutató eltávolodik  
Reflektív tudás, reflektálási lehetıségek 
megteremtése: faluösszefoglaló, fórum 
összefoglalók 
(a kutatás 3. ciklusa) 

A kutatás 
fókusza 
 

Dialógus, akció 
Példa: fórumok 

Reflexiók a társadalmi igazságtalanságról 
Példa:  
Helyi vállalatok, valamint a nemzeti park 
mőködésének visszásságai 
(Roma ügy felkarolása a kutatás 3.  ciklusában) 

Fejlesztési 
fókusz 
 

Részvételi technikák tapasztalati tanulása 
Példa: Cselekvés általi tanulás (helyi 
termék fesztivál szervezése) 
“Apolitikus” projektek a fókuszban 

Tudatosítás, reflektivitás: Példa: konfliktusok, 
hatalmi viszonyok tudatosítása 

Dialógus típusa 
 

Kooperációra épül 
Tapasztalat alapú 
Akció-orientált  
Példa: ld. konkrét projektek) 

Nyitás, belsı változás 
Példa: közösségi munkás képzés 

Alaphelyzet 
 

Széttöredezett közösségek 
Nem létezı közösségi és demokratikus 
terek 
Példa: Demokratikus deficit a 
kistérségben 

Aszimmetrikus hatalmi viszonyok Példa: 
önkormányzat és helyi lakosok, helyi elit és 
helyi lakosok, helyi lakosok és a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság, valamint a helyi lakosok és a 
Vízügyi Igazgatóság között 

 
A településekrıl készült összefoglalókban tudatosan arra törekedtem, hogy 

megjelenítsem mindazokat a konfliktusokat, amelyekrıl az interjúalanyok többé-kevésbé 
nyíltan, de amelyekrıl a nyilvános terekben kevéssé beszéltek. Ide tartozik például a roma 
ügy, bizonyos helyi nagyvállalatok piaci és munkáltatói erıfölénye (pl. Gelej Sajt Kft.), vagy 
akár a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának tulajdonított kétes földbérleti ügyek. Szintén ide 
sorolhatók a sorozatos iskolabezárásokkal vagy éppen a szegregálódó iskolákkal kapcsolatos 
felvetések. 
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A települési és kistérségi fórumok megvalósítása során alapvetıen a konszenzus 
építésére törekedtem a kollektív cselekvési törekvések erısítése céljából. Ugyanakkor a 
szakirodalomban olvasható figyelmeztetések itt is relevánssá váltak: a konszenzusra való 
törekvések mellett elsikkadtak a konfliktusok és ezzel a hatalmi különbségek, valamint az 
elnyomó intézményekre és az esetleges önalávetésekre vonatkozó reflexiók. Azok a témák 
tudnak elıtérbe kerülni, amelyek „apolitikusak”, vagyis nem sértik igazán senkinek az 
érdekeit, nem kavarják fel az állóvizet. Alapvetıen ide sorolhatjuk például a közösségi terek 
megerısítését, különféle térségi rendezvények szervezését vagy éppen a tanösvény 
kialakítását. Ezek egyben azok az akciók, amelyet országszerte számos hasonló térségben is 
megvalósítottak már, és jó gyakorlatként terjedtek el. Ez részben abból is adódik, hogy az 
egyes térségek hasonló irányokban látják a kiutat; mindehhez pedig leginkább a már 
bemutatott új vidékfejlesztési paradigma adja az egységes elméleti keretet. De egyben 
következik abból is, hogy a legtöbb helyen a tényleges innovativitás és kreativitás csak igen 
nehezen tud felszínre kerülni, hiszen valóban nehéz kilépni a megszokott keretekbıl (jó 
ellenpélda erre a gyalogakác felhasználásának ötlete biomasszaként).  Lebecsülni sem szabad 
azonban ezeket a közösségi akciókat, hiszen egy széleskörő bevonásra törekvı folyamatban 
alakultak az ötletek. 

A fórumokon, részben a fórum napirendje, kialakításának körülményei és keretei, 
valamint a moderátori technikák következtében az együttmőködésé volt a fıszerep („jó hogy 
ezt mondod, mert akkor ebben az irányban lehet gondolkozni”). Ugyanakkor azzal is tisztában 
kell lenni, hogy ez egyfajta „kikényszerített” együttmőködés, amely lehet, hogy csak a 
létrehozott kommunikációs térnek, és annak ideiglenes fennállásáig szól. Ezek a terek nem 
csupán az elmélet, hanem gyakorlati tapasztalataim szerint is csak korlátozott mértékben 
tudnak bármiféle elkötelezıdést teremteni. Ugyanakkor a tanulási folyamatok elindulásában 
kétségkívül jelentıs szerepet töltenek be, hiszen a résztvevık közvetlen tapasztalatokat tudnak 
győjteni arról, hogy milyen közösen gondolkodni és együttmőködni. 

Természetesen a fórumokon sem maradtak kibeszéletlenül a legfontosabb konfliktusok.  

 
„Err ıl hallgat mindenki”. Régebben hiányzott ez a típusú feszültség a településen, mert a 
téesznél volt számukra munka, megkeresték a megélhetésükhöz szükséges pénzt, sok mindent 
elvállaltak. Ma nincs lehetıségük, elıfordul, hogy lopással próbálják kielégíteni a manapság 
jellemzı nagyobb igényeket- „Én szégyellem azt, hogy lopnak- errıl szól Ároktı ”. A média 
még tovább ront a helyzeten, mindent eltúloz. Ezen változtatni kellene, mert sajnálnak minket, 
hogy Ároktın élünk .  Többek szerint meg kellene szüntetni azt a gondolkodásmódot, hogy 
minden cigányt egy kalap alá vesznek, viszont a cigányoknak sem kellene mindent magukra 
venniük”. 
 

A részvételi akciókutatás harmadik ciklusa – bár nem témája jelen disszertációnak –, de 
érdemesnek tartom elızetes tapasztalatként azt rögzíteni, hogy míg a vidékfejlesztési 
folyamatot egyszerőbb volt a pártpolitikai és etno-politikai csatározások medrébıl (javarészt 
„nyer-nyer” típusú helyzetek teremtése révén) kiemelni, a roma érdekképviselet átpolitizált 
légkörében (kezdeti mediációs kísérleteink kudarca után) nem volt lehetséges a zéró összegő 
játszmából kivonni kollégámat és magamat (Bodorkós–Szombati, 2009). 

 

IV.2.1. Melyek a részvételi akciókutatás gyakorlati  alkalmazásának 
legfıbb sajátosságai és korlátai? 
 
A részvételi akciókutatást három fı részelemének megvalósulása, vagyis a részvétel, az akció 
és a kutatás szemszögébıl vizsgálom. 
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A részvétel kapcsán elsısorban az elméleti áttekintés során felvetett szempontokat, 
vagyis az alkalmazott részvételi koncepciókat, a részvétel minıségét (reprezentativitás), 
mélységét, idı- és térbeli szempontjait, valamint a legitimitására vonatkozó nézıpontokat 
veszem sorra. Az akció szempontjából a konkrét kezdeményezéseket vizsgálom. A kutatási 
elem vizsgálatánál elsısorban arra próbálok választ adni, hogy mennyiben sikerült a kutatás 
során új tudást létrehozni. 

Természetesen a fenti, hármas rendszerezés nem kizárólagos, az egyes szempontok 
szerinti tanulságok mindhárom elemhez köthetık. Ugyanakkor igyekeztem ıket a 
legmeghatározóbb elemhez kötni. 

 
IV. 2.1.1. Részvétel 

 
A részvételi folyamat legitimációja 
 

A folyamat azt is egyértelmővé tette, hogy bármilyen vidékfejlesztési kezdeményezés 
esetén lehetetlen megkerülni a közösségek formális vagy informális vezetıit; bármiféle 
részvételi folyamat leginkább az ı jóváhagyásukkal és részvételükkel képzelhetı el. Ez 
részben a hagyományos hatalmi viszonyokra is visszavezethetı: a települések vezetıi nagyon 
is tudni szeretnének arról, hogy mi folyik a településükön, és amennyire lehetséges – az elızı 
társadalmi-gazdasági rendszerben megszokottakhoz hasonlóan – ezt igen erısen ellenırizni is 
kívánják. Ez a fajta kontroll-szükséglet a részvételi folyamatok alulról építkezı lehetıségeit 
jelentısen beszőkíti a mai Magyarországon. 

Az egyeztetı fórumok közül lényegesen sikeresebbnek mondhatók azok, ahol a 
polgármesterek, illetve az önkormányzatok képviselıi is jelen voltak, s a fórum során 
felmerült, ıket érintı kérdések megválaszolásába bekapcsolódtak, sıt a fórum lezárása után 
egyes kezdeményezések megvalósítását nyomon követték vagy éppen segítették. A kilenc 
települési fórum közül hat olyan volt, ahol a polgármester is képviseltette magát (legalább a 
rendezvény felén ott volt). Ezzel három fórum legitimációja is megkérdıjelezıdött, hiszen a 
polgármesterek ezzel közvetett módon jelezték, hogy nem kíváncsiak a lakosság véleményére 
és nem tartják a fórumon elhangzottakat magukra nézve semmilyen szempontból sem 
kötelezınek. Távolmaradásuk a résztvevık számára is jelzésértékő volt: nem lehettek biztosak 
abban, hogy az elhangzottak valóban hatással lesznek a késıbbi döntéshozatali folyamatokra.   

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak távolmaradása is mérsékelte a 
folyamat legitimációját, hiszen a gazdákat érintı legfıbb kérdésekrıl (földek bérleti 
szerzıdései) nem tudtunk érdemben beszélgetni, ugyanakkor a helyi mezıgazdaság 
fejlesztésének ez az egyik kulcsfontosságú eleme a gazdák megítélése szerint. 

 
A részvétel minısége 
 

A részvételi tervezési folyamat egyik legfıbb célja az volt, hogy a különféle helyi 
érintetteknek és állampolgároknak – a korábbiaktól eltérı módon lehetısége legyen részt 
venni a kistérségi tervezésben: véleményt alkothassanak a kistérség jelenlegi helyzetérıl, 
közösen formálhassák a terv tartalmát az általuk megfogalmazott adottságoknak és ötleteknek 
megfelelıen. Ezért a tervezési folyamat „részvételiségének” értékelésekor az elsı, 
legátfogóbb szempont az, hogy a megvalósított folyamatot a részvétel minısége 
szempontjából megfelelıen terveztem-e meg, illetve hogy hogyan lehet a jövıben azt 
biztosítani, hogy szélesebb körő lehessen a részvétel. 
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A kutatásomban alkalmazott részvételi megközelítés sajátos keveréke a funkcionalista, a 
deliberatív (egyenlık diskurzusa), valamint az emancipációra épülı megközelítéseknek. A 
folyamat egyes szakaszaiban ezek a megközelítések eltérı hangsúlyokat kaptak, attól is 
függıen, hogy milyen célt szerettem volna, hogy szolgáljon az alkalmazott részvételi 
módszertan (lásd 15. táblázat). A funkcionalista megközelítést az európai uniós stratégiai 
tervezési logika is szükségessé tette. A deliberatív részvételi megközelítés az ökológiai 
közgazdaságtan egyik alapja, és alkalmazásának fı célja az volt, hogy a folyamatban 
résztvevık társadalmi, gazdasági helyzetüktıl függetlenül egyenlıként tudjanak részt venni a 
tervezési folyamatban. Míg az emancipatórikus részvételt a részvételi akciókutatás sürgeti 
leginkább, és relevanciája leginkább már a konkrét kezdeményezések megvalósítása során 
jelent meg, amikor a helyiek kezébe került át a stafétabot. 

 

15. Táblázat Részvételi megközelítések 

Részvételi megközelítés Részvételi megközelítés célja Fıbb eszközök 
Funkcionális Európai Uniós források tervezése Kistérségi vidékfejlesztési terv 

elıkészítése 
Deliberatív Konszenzus megteremtése, közös 

preferenciák kialakítása 
Települési fórumok 

Emancipatórikus Hátrányos helyzető csoportok 
szempontjainak megjelenése 

Mélyinterjúk, Roma integrációra 
vonatkozó beszélgetések, kutatás 3. 
ciklusa 

 
Az összes kulcsfontosságú érintett bevonása a döntéshozatali folyamatba alapvetı 

fontosságú a fenntartható fejlıdés szempontjából. Az ökológiai közgazdászok szerint az egyes 
érintetteknek felelısséget kell vállalniuk és az ökológiai és társadalmi problémák kezelésében 
részt kell venniük. A részvételi folyamatot a településen élı minden egyes lakos számára 
nyitottá kívántam tenni. A tervezésbe bevontam a települési önkormányzatokat és 
intézményeiket, a legfıbb helyi tájhasználókat, vagyis a gazdálkodókat, ezenkívül 
vállalkozókat, civil szervezetek vezetıit és tagjait, roma embereket, fiatal és idıs lakosokat, 
férfiakat és nıket. A bevonás a korábban már ismertetett közösségi munkás képzés, 
mélyinterjúk, kérdıíves felmérés, települési és kistérségi fórumok segítségével történt. Az 
egyéni és közösségi véleménynyilvánítási lehetıségek kombinálása lehetıvé tette azt, hogy 
részben kiküszöböljem a csoportos technikák legfıbb hátrányát, vagyis azt, hogy a 
retorikailag vagy társadalmi státuszukat tekintve hangosabb csoportok kerüljenek elıtérbe. 
Ugyanakkor az egyéni véleménynyilvánítás során pontosan arra nincs lehetıség, hogy az 
egyének a csoportban elhangzott beszélgetések hatására mérlegeljenek, és akár 
megváltoztassák véleményüket. 

A személyes kapcsolatfelvétel a fórumok során hasznosnak bizonyult: azokon a 
területeken, ahol sok személyes interjú készült, többnyire nagyobb részvételt és aktivitást 
tapasztaltam a fórumokon. Ez alól is számos kivétel volt azonban: voltak olyan települések, 
ahol egy-két meghatározó alak aktivizált nagyon sok résztvevıt. Olyan település is akadt, ahol 
bár rengeteg személyes kapcsolatfelvétel történt, a polgármester által terjesztett 
ellentmondásos fórum információk – a fórum helyszínérıl és idıpontjáról egyszerre kétféle 
információ is keringett a faluban – miatt végül kevesen jöttek el. 

A fórumokon résztvevık a kistérségben is számos tekintetben különböztek: más volt az 
iskolázottságuk (általános iskolától egyetemig), a tudásuk (pl. pályázatokról sokan már 
hallottak, sokaknak nem igazán volt fogalmuk errıl), a kommunikációs képességük (szokott-e 
nagyobb csoport elıtt beszélni vagy sem), mindenekelıtt azonban a gazdasági, hatalmi és 
társadalmi státuszuk (munkanélkülitıl a polgármesterig); eltért az információkhoz való 
hozzáférésük mértéke (például európai uniós fejlesztések lehetıségeirıl) is. A résztvevık 
ezenkívül különféle motivációkkal érkeztek (lásd empirikus fejezet). A torzítások 
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elkerülésében segítségemre voltak a tervezési folyamat során érintett döntéshozók, a helyi 
lakosok és az intézmények közötti kapcsolatok, a hatalmi viszonyok alapos feltárása, valamint 
az azok ellensúlyozására tett különféle lépések, így például az aktív állampolgárságra való 
felkészítés vagy az érintettek információkkal való ellátása a fórum megnyitásakor. Az 
egyenlıség biztosításában a moderátoroknak is nagy szerepük volt; nekik kellett biztosítani 
azt, hogy a halkabb szavúak is szóhoz jussanak, és hogy a megjelent polgármesterek ne 
dominálják a beszélgetéseket. 

Mindezek alapján sem várhatjuk el, hogy a részvételi tervezésben megvalósuló részvétel 
minden tervezési problémára gyógyírt adjon, hiszen a részvételi tervezési folyamatok is 
számos torzítási lehetıséget rejtenek magukban. A részvételi tervezés mezıcsáti kistérségi 
tapasztalatai is óvatosságra intenek minden tervezıt a tekintetben, hogy egy nem egyenlık 
közötti, de egyenlıségre alapozó tervezési folyamat az egyenlıtlenségeket erısítı 
eredményeket is hozhat. A társadalmi részvétel technikáit is ki lehet üresíteni, manipulációval 
formálissá lehet tenni. Erre jó példa az egyik település, ahol a polgármester már a fórum elıtt 
megtévesztı helyszínt és idıpontot tőzött ki, így a vártnál sokkal kevesebben vettek részt. A 
legnagyobb veszélyt a szakirodalom szerint a hatalmi korrumpálódás veszélye, a hátrányos 
helyzetek nem tudomásul vétele, és az alávetett helyzetek konzerválódása jelenti (Pataki, 
2008). Ezek a helyzetek a gyakorlatban sajnos valóssá váltak: a részvételi akciókutatás elsı 
ciklusában megrendezett kistérségi fórum után több mint fél évvel derült csak ki, hogy az 
egyik roma résztvevıt a kiscsoportos munka során bántó megjegyzésekkel illették, amely után 
hosszabb idıre visszahúzódott a közösségi rendezvényektıl. A fenti aggályok jogossá váltak 
atekintetben is, hogy az alkalmazott tervezési módszerek alapvetıen a konszenzus, valamint a 
közös cselekvés kereteinek a megteremtésére törekedtek: a felmerülı konfliktusok hátterének 
mélyebb megértése emiatt sokszor a háttérbe szorult, így az elnyomó intézményekre vagy 
akár az önalávetésre való reflexiók tere is kevésbé tudott kialakulni. Ráadásul a tervben 
foglaltaknak csupán egy igen kis része valósult meg a gyakorlatban a tervezés lezárása utáni 3 
évben. Ennek hátterében részben az áll, hogy a pályázati folyamatok során javarészt a korábbi 
helyi hatalmi elit kezében voltak meg a pályázáshoz szükséges információk (például a 
LEADER program tartalmáról és folyamatáról stb.). Egyben persze azt is be kell látni, hogy a 
megvalósítottnál hosszabb és rendszeresebb tervezési alkalmakra van szükség ahhoz, hogy a 
fennálló helyzetet meghaladni képes változások indulhassanak el. 

A  célom az volt, hogy az összes résztvevı bevonásának lehetıségét maximáló 
folyamatot hozzak létre. Ám elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: valójában kit sikerült 
bevonni, és ki hiányzott a képzeletbeli asztal mellıl? Részben az idı és a rendelkezésre álló 
tapasztalt szakértı hiánya miatt a romák és a marginális csoportok részvétele jelentıs 
mértékben korlátozott volt. A fórum során nagyon sokféle helyi lakos vett rész: idıs emberek, 
egyetemista fiatalok, gazdálkodók, munkanélküliek, önkormányzati képviselık, roma 
lakosok, turisztikai vállalkozók, nık, férfiak. Ellenben a projekt egyik fontos sikerének 
tekinthetı, hogy néhány helyi lakos – köztük romák, fiatalok vagy kevésbé jómódú lakosok, 
akik addig nem, vagy csak kevésbé vettek részt a közösségi életben, és nem tartoztak az 
úgynevezett helyi „elithez” – legalább részben bekapcsolódtak a folyamatba. Az általános 
tendencia azonban az volt, hogy a helyi elit (ez alatt nem csupán a döntéshozókat értem) 
képviselte magát a fórumokon: önkormányzati hivatalnokok, tanárok, vállalkozók, tehetısebb 
gazdák stb. 

Mint minden részvételi tervezési folyamatban, itt is kérdés az, hogy milyen szempontok 
alapján és hogyan kerültek be a résztvevık a tervezési folyamatba. A részvételi tervezés 
sajátosságaiból kifolyólag a bevont résztvevıknek igen nagy befolyást enged a tervezı, 
vagyis a részt nem vevıket bizonyos értelemben kizárja a folyamatból.  

Számos hibája ellenére összességében a részvételi tervezési folyamat a hazai 
vidékfejlesztésben megszokottnál szélesebb körő és mélyebb részvételre adott lehetıséget. 
Ugyanakkor kívánatos lett volna a részvétel további szélesítése (a részvételi tervezési 
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folyamat során elért lakosok körének bıvítése) és mélyítése (a helyi lakosokkal való 
szorosabb, közös tervezés és megvalósítás szerepének növelése). A teljes bevonás alapvetıen 
illuzórikus, sokkal inkább elméleti kategóriának tekinthetı: nem létezhet teljesen tökéletes 
reprezentativitás. Nem lehet mindenkit egy asztal köré terelni, és a megjelent érintettek között 
sem jelenik meg minden érdek. Egy részvételi folyamat kiteljesedéséhez még több idıre és 
tudatos beavatkozásokra, mindenekelıtt a fentebb már részletezett kapacitásépítésre van 
szükség, amely segít az egyenlıtlen, elsısorban a helyi önkormányzatok és a helyi lakosok 
között fennálló hatalmi viszonyok kiegyensúlyozásában, és az egyéni felelısségérzet 
felélesztésében. 

Szintén fontos, hogy a részvételi alapon készülı tervekben leírtakat más, kapcsolódó 
helyi (például környezetvédelmi, közoktatási, településfejlesztési, területrendezési, 
szabályozás terv stb.), illetve akár regionális szintő tervek (regionális operatív programok, 
regionális foglalkoztatási paktum stb.) kidolgozása során is figyelembe vegyék, az egyes 
terveket egymásra épülı módon alakítsák – ez a hivatalos érintettek szorosabb bevonását és 
elkötelezıdését is eredményezné. Ugyanakkor ennek lehetısége javarészt az érintettek 
személyes hozzáállásán múlik jelenleg: intézményi ösztönzık hiánya ellenére hajlandók-e 
mások véleményét is figyelembe venni,ráadásul mindezt idıben hajlandók megtenni. 

 
A részvétel mélysége 
 

A részvételt segítı települési fórumok rövidségük folytán kevéssé adtak teret az 
elmélyült munkának, sokkal inkább az ötletgyőjtést engedték elıtérbe. A fórumok 
lebonyolításához kapcsolódóan fontos tapasztalat, hogy a fórumok tervezett, körülbelül 
kétszer három-négyórás  idıtartama a résztvevık számára még elfogadható maximális 
idıtartam. Ennél több idıt kiszakítani akár munka-, akár szabadidejükbıl nem tudnak. 
Ráadásul a három órás fórum számos településen, ahol a résztvevık egyben szerették volna 
letudni a kétszer félnapot, akár négy-öt órássá bıvült. Ugyanakkor, természetszerőleg ez a 
néhány óra nem elegendı a települések problémáinak és erıforrásainak, valamint az egyes 
fejlesztési elképzelések alapos megvitatására. Éppen ezért egy hasonló kistérségi folyamatban 
célszerőnek látszik fórum-sorozatokat szervezni. Erre megfelelı mennyiségő idı és 
erıforrások hiányában nekem nem volt lehetıségem. Ugyanakkor hasonló fórumok 
megszervezését a résztvevık a késıbbiekben magukra is vállalhatják. 

A fórumok hangulatát, a résztvevık bevonódását nem elhanyagolható mértékben 
befolyásolja a helyszín, a teremelrendezés. A fórumok során olyan elrendezést igyekeztünk a 
moderátorokkal és a diákokkal kialakítani, ahol mindenki lát mindenkit (kör- vagy u-alakú 
elrendezés), szemben a színházteremhez hasonló elrendezésekkel. Ez számos esetben 
meghökkenést váltott ki a résztvevıkbıl, hiszen közülük sokan elıadásra számítottak, és 
nehezen lehetett ıket egy körbe ültetni. Ám idıvel ezek az ellenérzések többnyire oldódtak a 
résztvevıkben, nem kis részben a fórumok moderátorainak köszönhetıen, akik igyekeztek 
barátságos hangulatot kialakítani és azt mindvégig fenntartani. 

Bár a fórumok során mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a résztvevık könnyen 
be tudjanak kapcsolódni a beszélgetésekbe, a csoportmunkákba és a közös gondolkodásba, ez 
természetszerőleg számos ok miatt nem tudott megvalósulni. A jelenlévık egy része számára 
természetes volt a fejlesztéspolitika nyelvezete, mint „projekt”, „tervezés”, „vidékfejlesztés”, 
„foglalkoztatási paktum” stb., mások számára ez idegen világ. Ezeket a kifejezéseket sokszor 
éppen azok a helyi résztvevık használták, akik a témában már jártasak voltak.  

Ugyanez a kitétel vonatkozik a technikai eszközök használatára. A részvételi tervezés 
szakirodalma (Chambers, 1994) is felhívja arra a facilitátorok figyelmét, hogy bizonyos 
eszközök használata egyes résztvevık felé a részvétel folyamatából való kizárással lehet 
egyenértékő, ha az adott eszköz alkalmazása miatt kényelmetlenül érzik magukat (pl. 
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írásbeliség használata funkcionális analfabéták esetében stb.). A fórumot bevezetı elıadások 
során is törekedtem arra, hogy egyszerően fogalmazzak, és ne használjak olyan kifejezéseket, 
amelyeket a jelenlévık nem érthetnek, ugyanakkor önkéntelenül is történtek ilyen hibák. Az 
elsı települési fórumon még kivetítıt alkalmaztam a tervezési folyamat bemutatására, majd 
úgy döntöttem, hogy a fórumok kedélyesebb, kevésbé formális hangulata, valamint a 
szélesebb körő bevonás érdekében élıszóban, kivetítés nélkül célszerőbb ezt megtenni.  

Az érdemi részvétel egy további alapeleme az is, hogy a vidékfejlesztés helyi szintő 
szervezeteinek képviselıi (kistérségi iroda, helyi vidékfejlesztési iroda, oktatási intézmények, 
nemzeti park igazgatóság, családsegítı és jóléti szolgálat stb.) maguk is részt vegyenek a 
fórumokon, bekapcsolódjanak a tervezési folyamatba, s ne csak megfigyelıként, hanem a 
döntéshozatali szint képviselıjeként alkossanak véleményt a tervezés folyamán, 
mindenekelıtt pedig döntéseik során maximálisan vegyék figyelembe az elhangzottakat. Ezt 
az általam facilitált tervezési folyamat csak nagyon kismértékben tudta biztosítani, hiszen a 
különféle döntéshozókat semmilyen eszközökkel nem lehet kényszeríteni sem a részvételre, 
sem az elhangzottak beépítésére. Ez csupán akkor mőködhet, ha a helyi döntéshozók ezt 
maguktól is jónak tartják. Az empirikus tapasztalatok szerint azonban a legtöbben, különösen 
a polgármesterek és némely esetben a testületi tagok is, pont ellenkezıleg, a hatalmukat 
veszélyeztetı tényezıként élték meg a folyamatot, amelynek során a település megoldatlan 
problémáit kibeszélik, és amely során a lakosok elvárásokat fogalmazhatnak meg az 
önkormányzat felé. Az iskolák, óvodák és a különféle segítı szakmák képviselıi részérıl a 
legtöbb esetben pozitív hozzáállást tapasztalhattunk. 

 A részvételi tervezési folyamatnak teljes hosszában átláthatónak kell lennie a helyi 
lakosok és döntéshozók számára, és a részvételi módszereknek mindenki számára átlátható 
módon kell lehetıséget adnia a vélemények rögzítésére és a tervbe történı tényleges 
beépítésére. A célom az volt, hogy mindenki tudjon arról, hogy ki, milyen céllal, milyen 
tervet készít, mikor, hol, hogyan lehet a tervezésben részt venni, és a már elkészült 
anyagokról véleményt nyilvánítani. Igyekeztem azt is világossá kell tenni, hogy a közös 
tervezés eredményébıl mi, és hogyan kerül felhasználásra. A részvétel elmélyítése érdekében 
tett erıfeszítéseim érezhetıen nem bizonyultak elegendınek. A folyamat átláthatósága 
érdekében több cikk is megjelent a folyamatról a kistérségi újságban, az önkormányzati 
hirdetıtáblákon közzé lett téve a fórum meghívója, illetve a fórumok elején is részletesen 
bemutattam a folyamatot a résztvevıknek. Az interjúkról készült összefoglalókat eljuttattam 
az önkormányzatokhoz emailen, valamint az interjúalanyokhoz postán. A fórumokról készült 
összefoglalókat a kistérségi irodába küldtem el, ahonnan eljutott az érintett 
önkormányzatokhoz.  

Mégis, az empirikus tapasztalatok alapján valószínősíthetı, hogy az én fejemben egy 
egésszé összeállt folyamatkép csak nagyon kevés ponton egyezik a helyiekével, akik a maguk 
számára próbálták valahogyan értelmezni és lefordítani a különféle rendezvényeket, 
amelyeken részt vettek.  

Már a tervezési folyamat során szembesültem számtalan helyi konfliktussal (például a 
már említett földbérleti konfliktus a helyi gazdák és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagy 
akár a geleji lakosok és a Gelej Sajt Kft. között), amelyeket a különféle részvételi módszerek 
segítettek is a felszínre hozni. Ugyanakkor a rendelkezésre álló egy év nem volt elegendı 
arra, hogy ezeket a korábban kialakult konfliktusokat a települési fórumok során kibeszéljük 
és legalább valamilyen szinten orvosoljuk. A fórumok, mint ahogy már említettem, sokkal 
inkább a közös gondolkodás és cselekvés lehetıségét próbálták megteremteni, és kevéssé a 
konfliktusos helyzetek kezelését. Minderrıl a „konfliktusok kontra kompromisszumokról” 
szóló részfejezetben írok. 

 
Kutatói készségek és szerepek 
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Az akciókutatók számára lényeges készségek közé tartozik egyfelıl az, hogy a kutató 

képes legyen hasznosítani a helyi tudást és képességeket a folyamat számára, másfelıl olyan 
módon tudja alkalmazni a különféle tudományos módszereket és ismereteket, hogy az 
társadalmi szempontból is hasznos tudást hozzon létre. Ezek a készségek a különféle kutatói 
szerepek ellátásához kapcsolódnak. Terepmunkám során leginkább az alábbi készségekre, 
képességekre volt szükségem: szervezés, közösségfejlesztés, facilitálás, tanácsadás, 
provokálás és moderálás. Ezeknek a készségeknek és képességeknek egy részével nem 
rendelkeztem a folyamat elıtt, ezeket közben kellett magamban kifejlesztenem, illetve 
megerısítenem. 

Mindehhez a kutatóknak figyelembe kell venniük a szerepek változásának lehetıségét a 
folyamat során. Facilitátorként léptem be a projektbe, de számos esetben a hivatalos 
vidékfejlesztési szakértı szerepében találtam magam a munka során. A szerepek – a facilitátor 
szerepén túl – tartalmazták az EU által támogatott, a helyi fejlesztéseket célzó 
kezdeményezések ösztönzését, a helyi intézmények, települések és emberek közötti partneri 
kapcsolatok kialakítását és megerısítését, a helyi lakosok kapacitásfejlesztését, valamint az új 
vidékfejlesztési intézményrendszer bemutatását a nyilvánosság számára. A közösségi munkás 
képzés során nagy feltőnést keltett az, hogy sokat jegyzeteltem („miért jegyzetelsz ilyen 
sokat?”). A képzés résztvevıi nehezen tudtak elhelyezni engem, nem tudtak hova sorolni. 

A legtöbb esetben nehéznek bizonyult eldönteni azt is, hogy milyen feladatokkal és 
szerepekkel foglalkozzam (azaz hogy bekapcsolódjak-e a szervezési feladatokba vagy akár 
pályázatok megírásába). A RAK-t alkalmazó kutató szerepköre dinamikus módon változik 
egy tervezési folyamat során, amint a kutatás alakul és a kölcsönhatások kezdenek fellépni, 
így a kutatóknak érzékenyeknek és fogékonyaknak kell maradniuk a helyi szükségletekre. 
Esetemben a folyamat kezdetén a kutatói szerepem inkább arra összpontosult, hogy nyilvános 
tereket hozzak létre a viták számára, és az aktuális, illetve a jövıbeli helyzettel kapcsolatos 
kritikus gondolkodásmódot ösztönözzem. Amint a folyamat kezdett kibontakozni, és a 
helyiek kezdték az egyes kezdeményezéseket magukénak érezni (mint például a Helyi 
Termék Fesztivál szervezése, a tanösvény kialakítása, a kulturális tájkép alap mőködtetése), 
hátrébb húzódhattam. Ez a hátrább húzódás ugyanakkor csak részben volt önkéntes, hiszen a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, valamint a LEADER programok kidolgozásába is szívesen 
bekapcsolódtam volna, de erre a helyi döntéshozók részérıl érezhetıen nem volt igény. 

Az akciókutatók egyik fontos szerepe a fenntarthatósági kezdeményezésekben az, hogy 
megerısítsék a helyieket, illetve teret nyújtsanak a különbözı helyi és regionális szereplık 
eltérı véleményének. A vidékfejlesztés több szinten történı irányítására vonatkozó 
strukturális tényezık megkövetelik az akciókutatóktól, hogy a meglévı helyi vagy akár 
kormányzati kezdeményezésekhez is kapcsolódjanak, amelyhez elengedhetetlenek a jó 
kommunikációs, elemzési és szervezési képességek. Az akciókutató egyik szerepe, hogy 
összekapcsolja a helyi/regionális adottságokat és jövıbeli terveket az intézményi struktúrák 
által kínált, már létezı kezdeményezésekkel. A 16. táblázat a folyamat elırehaladása szerinti 
különféle kutatói szerepeimet foglalja össze. 

Mindezeket figyelembe véve az akciókutató nem a konvencionális szakértıi szerepet 
látja el, amely a helyiek körében gyakran zavart is keltett. A fórumok résztvevıi számos 
esetben számonkérték a szervezıkön a fórum „szakmaiságát”, vagyis azt, hogy miért nem 
adtam/adtunk azonnal konkrét javaslatokat az egyes problémák megoldására. Ebbıl is kitőnik, 
hogy bár legjobb képességeim szerint próbáltam a fórum „mőfaját” megjelölni, sok esetben 
ezt vagy nem értették, vagy nem tudták elfogadni a résztvevık. A meghívóhoz mellékelt 
vitaindító anyag sem szakértıi anyagnak készült, hanem olyan anyagnak, amely a sokféle 
helyi véleményt igyekszik megjeleníteni strukturált formában. A vitaindító anyagot a fórum 
egyik moderátora így próbálta érzékeltetni: „dobjunk egy követ az állóvízbe, nézzük meg, 
hogyan fodrozódik”.  
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A szakértık hatalmának csökkenése tehát csak a helyiek felelısségvállalásának 
növekedésével párhuzamosan tud megvalósulni. Ebben tudnak segíteni a különféle 
kapacitásépítı képzések, és a részvételi demokrácia tudatos gyakorlása. 

 

16. Táblázat A részvételi akciókutatás során betöltött szerepek a folyamat egyes szakaszaiban 

 
Szerep megnevezése Folyamat szakasz megjelölése 
Tervezı Folyamat megtervezése, 

interjúfonal kidolgozása, fórum 
napirendjének kidolgozása, 
kistérségi terv összeállítása 

Vezetı Folyamatterv összeállítása, konkrét 
akciók kezdeményezése 

Katalizátor Konkrét akciók kezdeményezése és 
megvalósítása 

Moderátor Mezıcsáti fórum és a kistérségi 
fórum moderálása 

Tanár Közösségi munkás képzés 
Hallgató, megfigyelı Mélyinterjúk készítése, fórumok 

megfigyelése 
Motiváló Konkrét akciók kezdeményezése, 

fórumok moderálása során az 
aktivitás ösztönzése 

Beszámoló Interjú-összefoglalók, falu-
összefoglalók, fórum-összefoglalók 
elkészítése 

Szervezı Fórumok megszervezése, konkrét 
akciók megvalósítása 

Tanácsadó Pályázatírás, konkrét akciók 
kezdeményezése 

  
 
A moderátor és a facilitátor szerepe 
 

A külsı moderátor, vagyis az a személy, aki a fórumok napirendjét a mederben tartotta, 
illetve a folyamat facilitátorának, vagyis a tervezınek a személye biztosíthatja azt, hogy az 
aktuális helyi erıviszonyoktól eltérıen alakuljon egy-egy tervezı fórum menete, és a 
szokásos domináns vélemények ne uralják a teret. Ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás 
során a tapasztalatom az volt, hogy a fórumot követıen a közösség igen hamar újra 
visszacsöppen a szokásos hatalmi erıterekbe. Ennek megelızését szolgálhatják a különféle 
aktív állampolgárság témájú közösségfejlesztı képzések. 

A moderátor feladata, hogy a fórum során a beszélgetéseket mederben tartsa. A 
moderátor a kevésbé magabiztos személyeket hozza elıtérbe (például átadja a szót azoknak, 
akik vonakodnak megszólalni, bátorítani ıket, illetve idıt adni nekik, hogy kifejezhessék 
véleményüket). Valójában sem a moderátornak, sem a facilitátornak, bár nincs beleszólásuk 
az éppen megvitatásra kerülı témába, mégis ık határozzák meg a fórum menetrendjét, a 
meghívottak körét, és a megvitatott témákat, így számos tekintetben rajtuk múlik a folyamat 
és annak lehetséges kimenetei is. 

A hatékony részvétel megteremtéséhez erıs facilitátori képességekre van szükség, 
amely képes megteremteni a bizalmat az érintettek sokszínő csoportjai között. Ez a folyamat 
ugyanakkor rengeteg idıt és energiát igényel.  

 



 127 

IV.2.2.2. Akciók 
 

Az empirikus munkámban akcióknak a konkrét fenntarthatósági kezdeményezéseket, valamint a 
folyamat által elıidézett változásokat tekinthetjük. 

 
Fenntarthatósági kezdeményezések 
 

A tervezési folyamat nem csupán a fejlesztési terv elkészítésérıl szólt: azt sokkal inkább 
egy olyan eszközként kezeltem, amelynek alkalmazásával mozgósítani lehet a helyi 
erıforrásokat és konkrét, a fenntartható vidékfejlesztés irányába mutató kezdeményezéseket 
lehet indítani az ott élıkkel közösen. A tervezési folyamat eredményeként mind ez idáig az 
alábbi, korábban már részletezett fenntarthatósági projektek valósultak meg:  

 Helyi Termék Fesztiválok (2007 óta, évente) 
 Tiszabábolna-Tiszadorogma közötti tanösvény kiépítése, a Tiszadorogmai Mővelıdési 

Ház felújítása (2007–2008) 
 Pályázati alap a Borsodi Mezıség tájának gazdagítására:„Mi alakítjuk a tájat, és mi is 

alakulunk általa” (2008–2009) 
 Képzések a kistermelıi értékesítés feltételeirıl, valamint a szövetkezetek mőködésérıl 

(2009) 
 
A folyamat során megfigyelhetı változások 
 

Egy akciókutatási folyamat számos szinten idéz elı változásokat: mind a helyiek, mind 
pedig a kutatócsoport szintjén. Az alábbi táblázatban ezeket a változásokat győjtöttem össze, 
aszerint rendszerezve azokat, hogy a helyiek (belsı érintettek) vagy a kutatócsoport szintjén 
(külsı érintettek) jöttek létre. Ezek a változások az én szemüvegemen keresztül mutatják a 
folyamatot, így elsısorban a külsı érintett csoport szemszögébıl tudom biztosabban megítélni 
a változásokat (lásd 17. táblázat). A helyi lakosok körében történt változások még 
pontosabb, és akár egyéni szintő változások vizsgálatára egy független szereplı által 
megvalósított, részvételi értékelési folyamat adhatna pontosabb magyarázatot. Amennyiben 
lehetıség – elsısorban az idıt és a pénzügyi forrásokat tekintve – lett volna rá, munkámat 
akár folyamatosan nyomon követhette volna egy résztvevı megfigyelés módszerével dolgozó 
kutató is. Az ı szerepe az lehetett volna, hogy folyamatosan visszajelzéseket adjon a 
folyamatról és a munkám különféle szinteken jelentkezı hatásairól és a bekövetkezett 
változásokról, és akivel én magam is folyamatosan megoszthattam volna a tapasztalataimat. 
Egy ilyen „páros” minden bizonnyal tovább mélyíthette volna a korábban már ismertetett 
kritikai szubjektivitást, vagyis a reflexiós szintet, ugyanakkor a valóságban erre a kutatások 
idı és pénz szőkössége folytán nincs lehetıség. 

A változások természetébıl adódóan nehezen megállapítható az, hogy mi következett be 
az akciókutatás hatására, és mi az, ami amúgy is útjára indult volna. Szintén bizonytalanságot 
jelent az idıtényezı is, gyakori ugyanis, hogy a változások csak jóval egy-egy folyamat 
lezárása után indulnak útjukra. Erre jó példát szolgáltat a tiszadorogmai ártéri gyümölcsösök 
esete: három évvel azután, hogy ezt a fejlesztési ötletet elvetettük, jelen dolgozat szinte utolsó 
sorai írásának idıpontjában újból felmerült ennek a lehetısége. 
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17. Táblázat A RAK során megfigyelhetı változások 

Érintett csoportok Változások 
Külsı érintettek  
Diákok 
 

� Készségek fejlıdése  (pl. prezentációs, csapatmunka) 
� Önmegbecsülés erısödése 
� Magasabb szintő motiváció a kurzuson („végre láttuk, hogy 

van eredménye és értelme a munkánknak”45) 
Finanszírozó szervezet 
 

� Nagyobb nyitottság a részvételi tervezési irányába: „ezentúl 
más projektjeimben is ezt a megközelítést alkalmazom46”)   

Kutatócsoport � Új képességek kibontakozása: pl. moderálás, konfliktuskezelés 
stb. 

� Új tudás a vidékfejlesztésrıl 
� Személyes fejlıdés 

Belsı érintettek  
Helyi emberek 
 

� Elkötelezettség erısödése a település iránt   
� Kisebb változások az attitődben: kevesebb fatalizmus („nem 

szeretnék belenyugodni a falu jelenlegi helyzetébe…”; 
„Lehetne jobb, vissza lehetne fordítani!”), tevıképesség 
megélése („amit elképzelünk az meg is valósul, tettek 
követik…”), helyi erıforrások felismerése („az itteni emberek 
nem lusták, soha nem ijedtek meg a munkától. Ez itt egy 
érték”)  

� Helyi kulcspozíciókba kerülı helyi lakosok (pl. új Mővelıdési 
Ház vezetı, aki a RAK-n keresztül vált ismertebbé a térségben) 

� Új ötletek, kezdeményezések elindulása (például a Geleji Sajt 
Nap, Helyi Termék Fesztivál, kistérségi sportversenyek stb.) 

Helyi önkormányzatok � A fórumokon részt vevı polgármesterek részérıl nagyobb 
nyitottság a részvételi tervezés irányába, a részvétel 
intézményesebbé válása 

� „Szoft” típusú fejlesztések elıtérbe kerülése az 
infrastruktúrafejlesztéshez képest (közösségfejlesztés, kultúra 
stb.) 

Mezıcsáti Kistérségi Iroda 
és Mezıcsáti Kistérség 
Többcélú Társulása 
 

� Az iroda megerısödése, ismertségének növekedése 
� Nagyobb nyitottság a helyiek bevonására, szorosabb kapcsolat 

kiépítése a helyi emberekkel 

 
 

IV. 2.1.3. Kutatás 
 
Új tudás létrehozása  
 

Az akciókutatás kapcsán külön ki kell emelni azt, hogy a gyakorlati alkalmazhatóság 
nem jelenti a mögöttes elméletek és elméleti tudás háttérbe szorítását. Éppen ellenkezıleg, az 
akciókutatók nagyon tudatosan törekednek az elméleti megalapozottságra (lásd a kutatás 
elméleti megalapozását) és új tudás létrehozására.  

A vélemény-formáló szereplık (polgármesterek, civil szervezetek, vállalkozók, egyházi 
személyek, a boltos, postás stb.), majd az általuk javasolt emberek, illetve véletlenszerően 
kiválasztott háztartások ötletei félig strukturált interjúk, közösségi munkás képzés, kérdıíves 
felmérés és települési, valamint kistérségi fórumok során épültek be a tervezı a munkába.  

Új tudás létrehozását jelenti akár a meglévı értékek tudatosítása is („az itteni emberek 
nem lusták, soha nem ijedtek meg a munkától. Ez itt egy érték” ). 

 

                                                 
45 Idézet a SZIE KTI egyik diákjától 
46 Idézet az alapítvány koordinátorának levelébıl) 
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A különféle tudásformák összekapcsolódása 
 

A fejlesztési célokon túl legalább olyan fontos az is, hogy megegyezés szülessen arról, 
hogy melyik szektornak – mi a feladata a fejlesztésekben. A hagyományos tervezési 
folyamatok leginkább az önkormányzati fejlesztésekre fókuszálnak, míg a többi szféra 
szerepét kevésbé érintik. A fórumok során az alábbi munkamegosztás rajzolódott ki a 
Mezıcsáti Kistérség esetében. 

Az önkormányzatok feladataként a résztvevık a legtöbb esetben a fejlesztések 
koordinálását, a pályázatok benyújtását pl. infrastruktúra fejlesztés területén jelölték meg, a 
vállalkozások mőködésének bátorítását (pl. különféle kedvezményekkel), valamint a civil 
szervezetek támogatását (pl. helyszín, infrastruktúra biztosítása számukra). Ugyanakkor a 
felelısség áthárításának is tanúi lehettünk számtalan esetben, különösen akkor, mikor az 
önkormányzatoktól kértek számon a helyi lakosok olyan feladatokat, amelyeket akár maguk is 
megvalósíthattak volna (például parkosítás, közösségi programok szervezése a mővelıdési 
házba, focipálya öltözık felújítása stb.) 

A civil szektor feladataként fogalmazták meg a különféle helyi szereplık a 
közösségfejlesztést, a közösségi programok szervezését, valamint a szociális foglalkoztatást, 
és a turizmus koordinációját. 

Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni a volt KISZ mozgalomra, valamint a „kommunista 
szombatra”, az úttörı mozgalomra, valamint a téeszekre vonatkozó nosztalgiát („a 
szocializmusban ez jobban megvolt”). Érezhetı az ezek újraértelmezése iránti igény, a 
biztonságra, az élénk közösségi életre és gondoskodásra való igény. 

A vállalkozások felé a szakirodalomban „felelıs vállalatként” megjelölt elvárásokkal 
fordultak: a vállalkozók feladata a lehetıségek felismerése elsısorban a turizmus, valamint a 
szolgáltatások nyújtása területén. Fontos elvárásként fogalmazták meg feléjük az 
önkormányzattal és a civilekkel való szoros együttmőködést (pl. sportpályán lekaszálni a 
füvet a sportegyesületnek, a szénát hazavinni, boltos egy láda szódát biztosítson a helyi 
rendezvények számára stb.). Mindezért cserébe a vállalkozók elismerést és megbecsülést 
szeretnének a falu lakossága részérıl. 

A szektorok közötti munkamegosztásnak az is része, hogy a helyi lakosok és a 
szakértık együttmőködése hogyan tud megvalósulni, hogyan tudja kiegészíteni egymást a 
helyi tudás, valamint a szakértıi tudás. A helyi tudás önmagában nem elegendı számos 
esetben a fejlesztési célok eléréséhez, ahhoz szakértıi tudásra (akár a módszertan 
tekintetében, akár konkrét szakmai kérdésekben), sok esetben pedig a menedzsment tudásnak 
nevezett tudásra van szükség, amely napjaink legfontosabb tudásformájává vált (Kelemen et 
al., 2008). A fórumok résztvevıi azonosították azokat a területeket, ahol ık maguk már nem 
tudnak továbblépni és szakmai segítségre volt szükségük: például pályázatírás, tanoda 
létrehozásához szükséges ismeretek, vállalkozási és marketing ismeretek, turisztikai ismeretek 
stb. A hagyományos tervezési folyamatoktól eltérıen itt a generációk közötti tanulás is 
elıtérbe tudott kerülni, a településen élık egy része a helyi idısektıl is szeretne tanulni 
(például különféle kézmőves szakmákat, recepteket stb.). 
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IV.2.2. A részvételi akciókutatás hogyan segítheti a kistérségi szint ő 
vidékfejlesztési tervezést? 
 
Vidékfejlesztés közösségfejlesztési alapokon 
 

Az egyes településeken korábban nem megszervezett közösségektıl és lakosoktól 
vártam el azt, hogy egymással együttmőködı módon tervezzék meg a térség jövıjét. A 
részvételi tervezéshez szükséges helyi kapacitások kiépítésével elsısorban a szükséges idı és 
emberi erıforrások hiányában egy másik helyi kezdeményezéshez kapcsolódva tudtam csak 
foglalkozni. A részvételi tervezési folyamatban a részvételi kapacitások kiépítésének 
megkezdését szolgálta a közösségi munkás felnıttképzési program. Ha nem valósult volna 
meg ez a képzés, nem tudott volna kialakulni egy olyan helyi „csapat”, amely a részvételi 
tervezési folyamatban megfogalmazott projektötleteket tovább tudta volna vinni a 
megvalósítás irányába.  

A helyi lakosok önszervezıdési képességének újjáélesztése rendkívül nehéznek 
bizonyult. Azok, akik ellenzik vagy szkeptikusak a magyarországi részvételi folyamatokkal 
kapcsolatban, gyakran állítják, hogy nehéz a helyi lakosok különbözı csoportjait megszólítani 
és bevonni a részvételi folyamatokba. Azt is hozzáteszik, hogy sem a magyar társadalom, sem 
a helyi közösségek nincsenek még felkészülve a demokratikus folyamatokra. A 
kapacitásépítést számos tényezı gátolja, mindenekelıtt az uralkodó erıviszonyok– például a 
helyi lakosok és az önkormányzat között –, amelyeken fıként a történelmi örökség miatt csak 
nehezen és lassan lehet változtatni. A mélyinterjúkból, valamint a fórumon elhangzottak 
alapján meghatározónak tekinthetı az a hozzáállás és értelmezés, hogy az önkormányzati 
dolgozók és hivatalnokok azért kapják a fizetésüket, hogy elvégezzék a munkájukat és 
döntéseket hozzanak. A helyi lakosok a felelısséget áthárítva láthatóan ezért sem érzik 
kötelezınek, hogy részt vegyenek a közösségi ügyekben (”saját kicsinyes problémáikkal 
vannak elfoglalva„). Egy másik gyakori érvnek bizonyult a helyi lakosok körében a 
fórumokon és interjúkon való részvételi folyamatok ellen az, hogy minden egyes embernek 
más és más célja van az életben, amelyeket nem igazán lehet összeegyeztetni. A helyi lakosok 
részérıl a felelısség áthárítására irányult az az érvelés is, mely szerint az egyes emberek 
addig úgysem tudják megváltoztatni a jelenlegi helyzetet, amíg a helyi döntéshozatali szinten 
, de leginkább országos kormányzati szinten (amíg a nagygazdákba tömik a pénzt…”; „ezek 
ott fenn nem tudják…”) nem történnek változások. Sokakból a csalódottság is beszélt: az 
elmúlt évek során próbáltak vezetı szerepet vállalni a közösségi tevékenységekben, de a 
csalódások vagy éppen az azoktól való félelem („Ha valakinek van valami ötlete, akkor 
támogatni kellene, nem akadályozni”; „Várják, hogy más csinálja a meg a munkát, és ık meg 
csak kritizálják esetleg elfogadják”), valamint a helyi lakosok ellenszenve elriasztja ıket attól, 
hogy további közösségi munkát végezzenek („Az a rossz, hogy a tanárok mindig azt sorolják 
egy ötletre, ha felmerül, hogy miért nem lehet megcsinálni”) .A fórumok által nyújtott tanulási 
környezet lehetıvé tette az emberek számára, hogy saját elemzéseket és tervezést végezzenek, 
valamint együttmőködjenek egy váratlan helyzetben és egy új környezetben.   

Kifejezetten a helyi kapacitások építését, a cselekvıképessé tételt, a fent részletezett 
apátiából való közösségi kilábalást célozza meg a közösségfejlesztés, mint segítı szakma. A 
közösségi munkás képzés tapasztalataira is alapozva elmondható, hogy a vidékfejlesztést 
közösségfejlesztési alapokon, az egyéni és közösségi tudásokra egyaránt építve érdemes 
megvalósítani, ugyanakkor a közösségfejlesztés korlátait és határait (például szakértık 
bevonásának hiánya, kevéssé ismeri az egyes, vidékfejlesztésre vonatkozó szakpolitikákat, 
fejlesztési lehetıségeket) pontosan a módszertanát a vidékfejlesztésbe és annak tervezési 
folyamatába beemelı kezdeményezés terjesztheti ki. 
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Részvételi alapú tervezés kistérségi szinten 
 

A kistérségi szintő vidékfejlesztési tervezés a részvételi tervezés egyik tipikus 
felhasználási területe lehet. 

A részvételi tervezési folyamatok nem mőködhetnek a részvételre képesítés nélkül 
kistérségi szinten sem. Az aktív állampolgárság ösztönzésén keresztül szükséges az 
állampolgárok politikai képességeinek erısítése. A döntéshozók oldalán pedig elkerülhetetlen 
a különféle térségi fejlesztési intézményrendszerekben dolgozók (pl. fejlesztési ügynökségek, 
kistérségi irodák, helyi vidékfejlesztési irodák, nemzeti parkok, falugazdász hálózat, oktatási 
intézmények stb.) szemléletformálása, valamint annak biztosítása, hogy a munkatársak 
átlássák a részvételi tervezés elınyeit, lehetıségeit, buktatóit, és ezeket munkájuk során 
kreatívan hasznosítani tudják. A sablonosan alkalmazott részvételi tervezési módszerek 
ugyanis visszájára fordíthatják a tervezési folyamatokat, amennyiben nincsenek mögötte a 
bevonás módszertanában járatos és elkötelezett tervezı szakemberek, akik a tervezési 
folyamatot a konkrét szituációhoz tudják igazítani. 

A kistérségi szint a demokrácia gyakorlásának fontos terepe lehet, hiszen az 
önkormányzati döntéshozók, valamint a különféle egyéb helyi szereplık  a települések közötti 
együttmőködések során megtapasztalhatják azokat a szerepeket, amelyek a települési szinten 
a helyi szereplık döntéshozatalban való jobb részvételét segítik. 

Mindezekhez tehát gyakorló terepekre van szükség: fontos, hogy mind több párbeszédre 
alkalmas tér nyíljon meg mind az állampolgárok, mind pedig a tervezık számára. 

 

IV.3. Kontextushoz kapcsolódó kutatási kérdés 

A részvételi akciókutatás során melyek a hazai és a  kistérségi kontextus 
sajátosságai? 
 

A hazai és a kistérségi kontextus sajátosságait igen nehéz elválasztani, hiszen számos 
esetben a kistérségi események a nemzeti szintő történések leképezıdései, és viszont: a 
kistérségi szintő sajátosságok egy része vélhetıen akár nemzeti szinten is érvényes lehetne 
(különösen a bizalomhiány, korábban zárt részvételi terek tapasztalatai, a társadalmi nemek 
szerepe stb.).  

  
Az intézményrendszerek szerepe a Mezıcsáti Kistérség fejlesztésében 
 

Az intézményi elemzési eszközök, valamint az ökológiai közgazdaságtan koevolúciós 
szemléletének alkalmazásával jól láthatóvá válik, hogy egyes, a helyi, nemzeti és nemzetközi 
szintő intézményi struktúrákban bekövetkezı változások a részvételi vidékfejlesztési 
folyamatot segíthetik, míg mások inkább akadályozzák. Munkám során a kistérségi szintő 
területfejlesztési intézményrendszer létrehozása, valamint az EU-s támogatások jelenléte 
mindenképpen pozitív hatással volt a folyamat elindítására. A Mezıcsáti Kistérség Többcélú 
Társulásának és ügyvivıi szervének, a Kistérségi Irodának a kialakulása lehetıvé tette, hogy a 
fejlesztési folyamatnak ezúttal helyi „tulajdonosa” legyen, amely magáénak érzi azt és 
koordinálja. Ráadásul az európai uniós, valamint a Pancivis Alapítvány támogatásai bizonyos 
tekintetben a folyamat legitimációját adták: a részvételt erısítı terek kialakítása ezekre 
hivatkozással válhatott valósággá. A források jelenléte ugyanakkor egy ellenkezı irányba ható 
folyamatot is érezhetıen elindított: a pályázati források megjelenésével a nem cselekvés okául 
sokan éppen a pályázati források hiányát jelölik meg; ennek fényében a már rendelkezésre 
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álló erıforrások (elsısorban akár önkéntesek, eszközök, helyszín stb.) nem bizonyulnak 
elegendınek egy-egy kezdeményezés elindításához. 

Nagyban segítette volna a kistérségi tervezési folyamatot az, ha az annak elején a 
kezdeményezésemre a kistérségi iroda által összehívott Kistérségi Civil Egyeztetı Fórum az 
elsı alkalom után folytatta volna a munkáját. Az egyeztetı fórum összehívására az 1996-os 
területfejlesztési törvény 2004-es módosítása ad lehetıséget. A jogszabály nyújtotta 
lehetıségek alapján a fórum a tervezési folyamat „civil tanácsadójaként” mőködhetett volna. 
Erre vonatkozó helyi tapasztalatok és igények, valamint a fórumot koordináló önkéntes 
hiányában ez a fórum egyelıre nem intézményesült a kistérségben. 

A Mezıcsáti Kistérség sajátos adottságaiból kiindulva meg lehet alkotni azt a rendszert, 
amelyben mindenki megtalálja a számítását; hogy a települések úgy maradhassanak meg a 
kistérségben, hogy mindeközben érdekeik ne szoruljanak háttérbe a különféle közfeladatok 
ellátása kapcsán (pl. a kistérség minden településén mőködik valamilyen fontos 
közintézmény). Mindehhez mélyreható szemléletbeli változásra, valódi együttmőködésre van 
szükség. Ráadásul más térségek példáiból okulva az is elmondható, hogy a racionalizálási 
döntések – az egyes települések sajátos érdekeit mérlegelve, a közösség számára legjobb 
megoldást szem elıtt tartva – lényegesen kevesebb fájdalmas következménnyel járnak, mint a 
települések közötti nyílt párbeszéd nélküli megoldások. Mindehhez arra van szükség, hogy a 
települések lakóit egyre intenzívebben vonják be a saját életükkel kapcsolatos döntések 
meghozatalába. 

 
A társadalmi részvétel állapota a kistérségben 
 

A különféle törvények és kormányrendeletek biztosította, egyébként megfelelınek 
mondható társadalmi részvételi lehetıségeket47 a kistérségben a döntéseket hozók, de maguk 
a lakosok is sokszor kiüresítik, formálissá teszik, vagy akár trükkökkel manipulálják. A 
nyilvánosság hiánya, az információk visszatartása, a döntéshozatal centralizáltsága helyi 
szinten is szembeötlı. Az önkormányzati üléseket többnyire misztikusság övezi („Nem jut ki 
a polgármesteri hivatalból az info”; „Az ülések nincsenek kiplakátolva elıre, se a napirendi 
pontok, pedig jó lenne elıre tudni a programot!”; Többször kellene az embereket  nyílt 
fórumokba bevonni, és ez az önkormányzati képviselı testület feladata lenne”), a közösségi 
szintő kommunikáció hiányosságai folytán fellépı félreértések, mendemondák folyamatosan 
rombolják a bizalmat a közügyek és a közintézmények iránt. Az emberek sérelmeikrıl nyíltan 
ritkán, inkább csak az utcán, kocsmában vagy szők körben szólnak („A fórumok 4-kor 
kezdıdnek, addig oda sem érek a munkám miatt”; „Önkormányzat nem támogatja a 
fiatalokat, hogy a faluban maradjanak”). Az alacsony részvételi arány a helyi ügyekben 
(például részvétel a lakossági fórumokon, helyi egyesületek munkájában stb.) feltételezhetıen 
csak részben következik az önkormányzatokba vetett bizalom hiányából (“érdektelenség a 
jellemzı, vagy éppen dolgozik az ember”) – legalább ennyire fontos ok lehet a döntési és 
felelısségi jogkörök másra (képviselı testületre, polgármesterre) való átruházásának 
kézenfekvı kényelmessége („mindenki az önkormányzatra vár”; „sült galamb-állam kisegít 
majd”). Sokszor a helyi önkormányzatok kezdeményezı-készségén, gyakran vezetıik 
személyes társas képességein múlik, hogy mennyire képesek ösztönzıleg hatni a közösségi 
aktivitásra. Nem mőködik falurádió egyik településen sem, a helyi újságokat pedig többnyire 
az önkormányzatok szerkesztik. Mindezeknek köszönhetıen egyértelmőnek tőnik a 
nyilvánosság hiánya a közügyeket illetıen („Hát itt senki nem tud semmit”), ugyanakkor 
ezzel párhuzamosan jelentıs mértékő igény mutatkozik a helyi nyilvánosság megteremtésére: 

                                                 
47 Ld. alkotmány, Aarhus-i egyezmény kihirdetése, adatvédelmi törvény, önkormányzati törvény, 
hulladékgazdálkodási törvény, területfejlesztési törvény, épített környezetrıl szóló törvény, környezeti 
hatásvizsgálatokról, környezethasználati engedélyezésekrıl szóló rendeletek stb. 
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„Legyen az embereknek önálló véleménye, önállóan gondolkodjon, legyen meg a változtatás 
igénye”; Véget ért a világ, hogy fentrıl mondják meg; „A kistérségi újság kevés emberhez jut 
el”, mindenki számára ingyenessé és elérhetıvé kellene tenni; „Kellene egy mag”; „Csak egy 
kis összefogás hiányzik, hogy a település fejlıdni tudjon”  

  
Bizalomhiány 
 

Részben a társadalmi részvétel állapotához kapcsolódik a bizalomhiány témája is. Bár a 
települések számos tekintetben rendkívül hátrányos helyzetőek, a problémák rangsorolásakor 
úgy tőnt, hogy még a munkanélküliség és a pénztelenség kezelésénél is akadnak fontosabb 
tennivalók („Szemléletváltás kéne, az emberek nem akarnak tenni, megmozdulni, csak az önös 
érdekeiket követik”…), mégpedig az egymás iránti bizalom helyreállítása. 

Az akciókutató jó szándékai sem képesek eltörölni azt az óriási bizalomhiányt, amelyet 
a helyi közösségek országszerte táplálnak alapvetıen minden államigazgatáshoz vagy akár a 
közpolitikához kapcsolódó szervvel vagy üggyel kapcsolatban és egymás iránt: 

 
„A településükért önkéntesen dolgozókat gyakran éri az a vád, hogy azt mondják neki: be 
akarsz vágódni a polgármesternél?...”; Hiába mondom azt a rendezvényen, hogy azért vagyok 
itt, hogy te jól érezd magad”(…). „Amúgy sehogy sem tart össze a falu”…; „az önös érdekek 
dominálnak (…)”; az emberek csak köszönnek és elmennek egymás mellett”(…) „Most 
mindent a pénz motivál”(…) „Visszahúzzák egymást az emberek”(…)„A társadalom 
elamerikaiasodott(…)” ;„Nem érnek rá az emberek egymással foglalkozni, csak meg akarnak 
élni(…)”. „Érdektelenebbek az emberek, egyre kevesebben vagyunk, húzzuk a szekeret, 
csináljuk, megfáradunk, bíztatjuk egymást(…)” „ Ha valaki csinál valamit, abban nem az 
értéket nézik, hanem a hibákat(…)”;”Mindenki a maga dolga után fut (…)”. 

 
A vidékfejlesztés egyik alapját jelentı bizalmi szint leginkább hiányosságokról 

árulkodik: 

 
„Rosszindulatú, irigy falu”(…); „Nagyobb a félelem, a kilátástalanság, aggodalom, irigység, 
sértıdékenység sajnos eluralták ezt a vidéket és a környéket is”(...), „A régi struktúrák 
megbomlottak, a rokonok a szomszédok, kalákában építkeztek, temetésen mindenki ott volt; 
emberek megásták a sírt, közösségi alkalom volt, együtt húzták be a sírt a végén. Ma már 
profi sírásók jönnek, azok temetik be a halottat”(…);„Asszonyt, gépet odaadni nem szabad 
senkinek”.  

 
Több fórumon is elıjött az, hogy bizonyos projektötleteket visszatartottak a résztvevık, 

mert attól tartottak, hogy valaki majd ellopja azokat, és helyettük megvalósítja. 

A fenti idézetek arról is tanúskodnak azonban, hogy az általános bizalmatlanságra való 
hivatkozás egyben kiváló kifogás a cselekvések és változások halogatásához; kiválóan tudja 
betölteni a bőnbak szerepét.  

A bizalom megteremtése személyes együttlétet és partnerségben végzett munkát – 
vagyis intenzív terepi jelenlétet igényel a kutatók részérıl, és a helyiek részérıl pedig a 
részvételi módszerek folyamatos gyakorlását kívánja. 

A részvételi módszerek egyik elıfeltevése, hogy az emberek nem individualisták, 
racionálisak és önzık, illetve még ha valamennyire azok is, közösségi kontextusban nem ezek 
a tulajdonságaik kerülnek elıtérbe. A nagyobb összefogás iránti vágyról szóló beszélgetések 
jelentıs mértékben uralták a fórumokat, ugyanakkor a résztvevık sokszor egymást próbálták 
innen elmozdítani   
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„Nem szabad pesszimistán felfogni”; „Jobb összefogni, mint acsarkodni egymásra”; „Ezzel 
az erıvel akkor senki ne csináljon semmit”; „Ha már kitaláltuk könnyebben meg lehet 
valósítani”; Muszáj megtanulni az együttmőködést, ez a jövı”)”. 

 
A folyamat elején a bizalom megszerzésének lassúsága és nehézsége, addig egy 

következı lépcsıben a hirtelen feltámadt remények mederben tartása okozhat komoly 
nehézséget az akciókutatók számára. Ez már csak azért is igazi kihívást jelent, mert a közösen 
(vagy a közösség érdekében) kifejtett munka esetleges kudarca valószínősíthetıen letargikus 
reakciókat és tartós apátiát okozhat a közösség tagjaiban. A kistérségi szintő munka folytán 
lehetetlen vállalkozásnak tőnt az, hogy a tervezési folyamatba bevont minden egyes szereplı 
tudjon az idıközben elindult kezdeményezésekrıl és lássa a tervezési folyamat elsı apró 
eredményeit. Emiatt a hiányos kommunikáció miatt egyes szereplık részérıl tovább 
erısödhetett a bizalmatlanság a részvételi kezdeményezések irányába. Ezt a tervezési 
folyamat lezárulása után csak tovább erısítették a további tervezési folyamatok: ld. LEADER 
stratégia, Leghátrányosabb Helyzető Kistérség Program. 

 
Korábban zárt részvételi terek tapasztalatai 
 

Ahogy Hickey–Mohan (2004) is figyelmeztet, az újonnan létrehozott részvételi terek 
hamar megtelnek más térbıl, helyrıl származó elvárásokkal, kapcsolatokkal, intézményekkel. 
Ez gyakran új manipulációhoz, a térrel való visszaéléshez vezethet. Az alulról jövı LEADER 
akciócsoport, amely a fejlesztési teret kinyithatta volna mind több helyi ember számára, 
bezárult, még mielıtt igazán kinyílhatott volna, a LEADER tevékenységét az amúgyis erıs 
csoportok uralják, például önkormányzatok, tehetıs vállalkozók stb. A programmal 
kapcsolatos információk csak nagyon szők kör számára érhetık el helyben. A Mezıcsáti 
Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesületében az alakulás után egy-két évvel 
bekövetkezett változások is  a Hickey-Mohan (2006) szerzıpáros által felvetett veszélyek 
jogosságát igazolják: az egyesületbıl elkezdtek kiszorulni az „átlag” lakosok, és 
megerısödtek az amúgy a térségben valamilyen formális pozíciót betöltık. 

A folyamat eredményeképpen a fentiek ellenére egy lassúnak mondható társadalmi 
tanulási folyamat indult, amely során az érintetteknek elkezdték megtanulni az eltérı érdekek 
egyeztetésének folyamatát, valamint felismerték annak szükségességét. A tulajdonosi 
szemlélet, a hosszú távú tervezés szemléletének kialakulása és a részvételi tervezéssel járó 
további elınyök felismerése, a tabuk és a megváltoztathatatlannak ítélt 
jelenségek/intézmények erıteljesebb megkérdıjelezéséhez további bátorság győjtése még 
nagyon sok idıt vesz igénybe. 

 
A finanszírozó szervezet szerepe 
 

A részvételi akciókutatások egyik sarkalatos pontja a finanszírozás. Az akciókutatás 
nem számít hagyományos értelemben vett kutatásnak; a kutatási megközelítés sajátosságai 
szerint az akciókutatók a pályázás alkalmával csak egy elızetes kutatási tervet tudnak 
mellékelni, amely a valós viszonyoknak megfelelıen folyamatosan alakul és változik. Ezt 
viszont a finanszírozó szervezetek a legtöbb esetben nem tolerálják.   

Akciókutatásom esetében a társadalmi részvétel kontra ökológiai fenntarthatóság 
dilemmát képviselte a finanszírozó szervezet jelenléte és háttere. A finanszírozó szervezet 
nem akciókutatásra adott pénzt: támogatásának feltétele az volt, hogy a konkrét akciók a 
természetvédelemre irányuljanak közvetlen vagy közvetett módon. Ez természetszerőleg 
nagyban befolyásolta azt, hogy milyen témák kerültek terítékre a részvételi tervezési folyamat 
során, valamint azt is, hogy mely akciók valósultak meg elıször. Ez egyúttal azt is jelentette, 
hogy az akciókutatás szellemiségével szembemenve nem feltétlen a helyiek számára 
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legégetıbbként megjelölt problémákkal kezdtünk el foglalkozni, hanem azokkal, amelyek 
összhangban álltak az alapítvány célkitőzéseivel. Ugyanakkor az is látszik, hogy maga a 
módszertan, vagyis a részvételi akciókutatás a finanszírozó szervezet megközelítésére is 
hatással volt, azt a korábbinál részvételibb irányba mozdította el.  

Ezt a problémát csak egy olyan finanszírozási háttérrel lehetett volna elkerülni, amely a 
konkrét tevékenységek megvalósulásának területét nem határozza meg elıre. Erre akkoriban 
nem volt lehetıség, de a jelenlegi hazai kutatási pályázatok sem biztosítanak erre teret. 
Egyedüli lehetıséget az Európai Unió Tudomány és társadalom témakörében kiírt, 
lényegében csak három éve elérhetı pályázati kiírásai jelentenek, amelyek már kifejezetten 
ösztönzik azt, hogy kutatók és civil szervezetek/helyi közösségek együtt végezzenek 
kutatásokat.  

 
A társadalmi nem szerepe 
 

Jelen kutatás részleteiben nem foglalkozott a társadalmi nem (gender) szerepével és 
jelentıségével a vidékfejlesztésben. Azt azonban mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy jelen 
részvételi akciókutatás nem tudott volna megvalósulni, amennyiben a településen élı nık nem 
aktivizálják magukat és a falu lakosságát. A fórumok során egyértelmően több nı vett részt, 
mint férfi. A települési fórumok tapasztalata az volt, hogy  azokon a fórumokon lehetett 
valóban nyílt kommunikációs tereket teremteni, ahol a polgármesterek nık voltak. A 
tapasztalatok szerint ezeken a településeken többen is jelentek meg a fórumon, nyíltabb és 
ıszintébb hangulat tudott kialakulni, valamint a fórum után is megvalósultak olyan 
tevékenységek, amelyeket már nem én segítettem. Már önmagában az is különbséget jelentett, 
hogy ezeken a fórumokon a polgármester egyáltalán részt vett a rendezvényen. A nıi 
polgármesterek jelenlétük ellenére kevésbé dominálták a beszélgetést mint férfi társaik 
(„Megígértem Bálintnak – a facilitátornak – hogy csak a végén szólok”– így jelezte az egyik 
település polgármesterasszony a saját maga számára is azt, hogy az ı szerepe a lakossági 
fórumon megszokottól most eltérı a települési fórumon). 

A tervezési és fejlesztési folyamatok elemzése során gyakran elhallgatják azt, hogy a 
nık meghatározó szerepet játszanak az együttmőködések kialakításában, valamint a különféle 
civil kezdeményezésekben. Egy lehetséges magyarázat erre az lehet, hogy a mai magyar 
társadalomban a nık nyitottabbnak tőnnek a különféle demokratikus folyamatokra, az ahhoz 
szükséges együttmőködési készségeknek, hajlandóságnak sokkal inkább birtokában vannak. 
A beszélgetéseket inkább a magukénak érzik, önmagában is értelmét látják. Az általuk 
felvetett témák is jelentıs mértékben eltértek a férfiak által fontosnak tartott témáktól: míg 
elıbbiek jellemzıen a civil szférához, valamint a közösségfejlesztéshez, a kulturális élethez 
kapcsolódó ügyeket tartottak fontosnak, addig a férfiakat sokkal inkább a mezıgazdaság, 
valamint a foglalkoztatás helyzete érdekelte. 
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V. Összefoglalás 
 
Egy részvételi vidékfejlesztési folyamatot facilitáltam több éven keresztül, amelynek 
keretében feltártam a részvételi akciókutatás vidékfejlesztésben való alkalmazhatóságának 
lehetıségeit és korlátait. Kutatásom során áttekintettem a kapcsolódó hazai és nemzetközi 
szakirodalmat, és számos hazai és külföldi, a részvételi akciókutatásról, valamint a 
fenntartható vidékfejlesztésrıl szóló esetet vizsgáltam meg empirikus munkám alapos 
elıkészítése érdekében. Az alábbiakban az egyes kutatási kérdéseimre adott válaszokat 
foglalom össze röviden, majd kísérletet teszek az egyes kérdésekre adott válaszok 
szintetizálására is. 

 
I. A részvételi akciókutatás hozzájárulása az ökológiai közgazdaságtanhoz 
  
Empirikus kutatásom tapasztalatai szerint a részvételi akciókutatás megközelítését és 
módszertanát alapul véve az ökológiai közgazdaságtan elmélete átültethetı a gyakorlatba, 
vagyis a RAK hídként szolgálhat az ökológiai közgazdaságtan elmélete és a gyakorlat között. 
Empirikus kutatási tapasztalataim megerısítik az ökológiai közgazdaságtan gyakorlati 
alkalmazhatóságát az alábbiak szerint: 

 
� A részvételi akciókutatás segítségével problémaorientált módon jelölhetı ki a kutatás 

földrajzi területe, valamint fogalmazhatók meg a kutatási kérdések. Ugyanakkor adott 
esetben egy akciókutató el fog térni a „tárgytól”, ha azt látja, hogy mások az égetıbb 
kérdések, mint amit egy ökológiai közgazdász vizsgálna. 

 
� Az emergens kutatási megközelítése folytán a RAK a fenntarthatóság irányába mutató 

lépték és idıtáv meghatározásában is hasznos segítséget tud nyújtani az ökológiai 
közgazdászok számára.  

 
� Önkritikus megközelítése és a fennálló hatalmi helyzet megváltoztatására irányuló, 

valamint a hátrányos helyzető csoportok szempontjait elıtérbe helyezı törekvései által 
az ökológiai közgazdaságtan a RAK alkalmazásán keresztül képes lehet az uralkodó 
hatalmi viszonyokra való reflexióra is, amely az eddigi ökológiai közgazdaságtani 
empirikus kutatásokban kevéssé kapott szerepet.  

 
� Kutatásom mind elméleti, mind pedig módszertani értelemben sokszínő volt, és 

lépésrıl-lépésre alakult: a legelején nem indult explicit módon részvételinek, de a 
kutatás részvételi jellege folyamatosan javult. A különféle részvételi módszerek 
együttes alkalmazása lehetıséget nyújt az ökológiai közgazdaságtanban is 
szorgalmazott módszertani pluralitás alkalmazására, valamint a társadalmi 
sokszínőség beemelésére is (a különbözıségek és a különféle értékek feltárásán és 
felszínre hozásán keresztül).  

 
� A RAK lehetıséget biztosít a kutató és a helyiek közös tanulására egy környezetileg 

fenntarthatóbb és társadalmilag igazságosabb világ irányába: fontos közügyeket 
hozhat elıtérbe (társadalmi összetartás, romák és nem romák együttélése stb.), 
domináns fejlesztési paradigmákat (például pénz szerepe, külsı forrásoktól való 
függés stb.) kérdıjelezhet meg. 
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II. A részvételi akciókutatás alkalmazhatósága és annak sajátosságai, valamint korlátai 
a kistérségi szintő vidékfejlesztés területén  
 
II. 1. A részvételi akciókutatás alkalmazható egy kistérségi szintő vidékfejlesztési folyamatban 
az alábbi sajátosságok szerint: 
 

� A RAK fı célkitőzései alapján a tudományos megértés összeköthetı a társadalmi 
cselekvéssel. A részvételi akciókutatás megközelítését alkalmazva egy kutatócsoport 
tagjaként a térségben élıkkel együtt dolgoztam egy konkrét vidékfejlesztési probléma 
azonosításától néhány kisebb fenntarthatósági kezdeményezés megvalósításáig (Helyi 
termék fesztivál, Tiszadorogma–Tiszabábolna közötti tanösvény, Kulturális tájkép 
kisprojektek megvalósítása, kapacitásépítı képzések a helyi termékek fejlesztése, 
valamint a szövetkezetfejlesztés területén). 

 
� A folyamat során a helyi lakosok tudása beépíthetı a kutatás folyamatába: a helyi 

tudásnak és ismereteknek ugyanúgy teret biztosítottam, mint a kutatócsoport által 
képviselt szakértıi tudásnak. A helyiek problémalátása és ötletei képezték az alapját a 
kistérség vidékfejlesztési tervének, míg a folyamat módszertani alapját (részvételi 
tervezés), valamint elméleti keretét (ökológiai közgazdaságtan, fenntartható 
vidékfejlesztés) a kutatócsoport biztosította. 

 
� A RAK lehetıséget biztosít arra, hogy a helyi lakosok a kapacitásépítésen – közösségi 

munkára, illetve a helyi érdekérvényesítésre történı felkészítése (lásd közösségi 
munkás/helyi termék/szövetkezetfejlesztés képzés) – keresztül képessé váljanak arra, 
hogy aktív résztvevıi legyenek a vidékfejlesztési folyamatnak. Fontos megemlíteni, 
hogy mindezek nélkül a részvételi akciókutatás kedvezınek induló folyamatokat 
fordíthat visszájára.  

 
II. 2. A részvételi akciókutatás számos korláttal bír: 

 
� Az, hogy különbözı csoportok képviselıi ugyanabban a teremben győlnek össze, 

illetve azonos résztvevıi jogokkal rendelkeznek, még nem feltétlenül eredményez 
egyenlıségen alapuló játékteret. Ez nem meglepı atekintetben, hogy ilyen esetben 
beindulnak a csoportdinamikai folyamatok, amelyek a valóságban természetesen 
eltérnek az ideálisan elképzelttıl, vagyis attól, hogy minden résztvevı teljesen 
egyenlıen vehessen részt a közös jövıkép megalkotásában. A résztvevık lényeges 
eltéréseket mutathatnak társadalmi helyzetüket és politikai szerepüket illetıen. A 
személyiségbeli különbözıségek, illetve az érvek megfogalmazására és mások 
meggyızésére vonatkozó képességek közötti eltérések igen fontosnak bizonyultak a 
közösségi fórumok során. Ezek többnyire összefüggésben álltak a résztvevık politikai 
vagy gazdasági hatalmával. 

 
� Fontos tanulság az is, hogy a részvételi tervezés idı- és erıforrás-igényes folyamat, 

amelynek sikere, legitimációja, mélysége és minısége nagyban függ a tervezés során  
� alkalmazott módszerektıl 
� a települési rendezvények idıpontjától és helyszínétıl 
� a facilitátor személyétıl 
� a döntéshozók és a hely lakosok részvételi folyamatra való nyitottságától, 
� korábbi részvételi események és a múlt közösségi tapasztalataitól, 
� a tervezık korábbi tevékenységeinek megítélésétıl, valamint attól is, hogy  
� a tervezést mennyiben követi végül a megvalósítás.  
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� A részvételi akciókutatás a kutatót is új helyzetbe helyezi, amely egyben az 

akciókutatás korlátait is jelentheti:  
 

� Az akciókutatás a kutató számára szellemileg és érzelmileg is igen megterhelı 
feladat: a jó akciókutatónak személyes határait jól kell ismernie, és pontosan 
fel kell tudnia mérni, hogy mi az, amit még vállalhat, és mi az amit már nem, 
mert akkor már gyengíti a helyi partnereket. 

� Az akciókutatónak vállalnia kell azt is, hogy a tudományos folyóiratokban való 
megjelenése jóval nehezebb lesz, hiszen a bevett folyóiratok közül csak igen 
kevesen fogadnak el az akciókutatás módszertanával készült kutatásokról 
beszámolókat. Az akciókutatókat eközben egy másik ág is húzza: miközben 
meg kell felelnie a tudományos közösség felé, a terepen is folyamatosan 
teljesítenie kell, és ott jelen kell lennie. 

� Az akciókutatónak a tudományos határokon átívelı tudásra van szüksége, 
amelyet a tankönyvekbıl és cikkekbıl nem igazán lehet megszerezni; ilyen 
esetben pedig sokszor a tapasztalati tanulás tőnik az üdvözítı megoldásnak. Az 
akciókutatónak el kell fogadnia azt is, hogy a kutatott probléma és azok 
megoldásához összes szükséges tudásnak nem lehet birtokában; ezt a helyi 
közösségekkel és egyéb szakértıkkel együtt kell összeraknia. Ráadásul a 
gyakorlati készségek és képességek folyamatos fejlesztése válik szükséges az 
akciókutatás során.  

 
III.  A hazai, valamint a mezıcsáti kistérségi kontextus sajátosságai a részvételi 
akciókutatásban 
 
Terepi munkám során rengeteg tapasztalatot szereztem a részvételi technikák 
alkalmazhatóságával és korlátaival, mindenekelıtt a hazai és a kistérségi kontextus 
jelentıségével kapcsolatban: 

 
� A részvételi folyamatot jelentısen befolyásolja a társadalmi részvétel és a közbizalom 

országos és helyi szintő állapota, a terület- és vidékfejlesztési intézményrendszerben 
bekövetkezett aktuális változások – többek közötti a Többcélú Kistérségi Társulások 
és munkaszervezeteik, valamint az agrár-környezetgazdálkodási programok 
elindulása, az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta lehetıségek és veszélyek –, 
valamint a folyamatot finanszírozó szervezet célkitőzései.  

 
� Egy részvételi tervezési folyamat önmagában nem tudja ellensúlyozni a hazai 

demokratikus hagyományok teljes hiányát és gyermekbetegségeit: az újonnan 
létrehozott részvételi tér hamar megtelhet más térbıl származó elvárásokkal, hatalmi 
viszonyokkal és intézményekkel. A tervezési folyamat során megfogalmazott 
ötleteknek csak igen kis része valósult meg a gyakorlatban – többek között a LEADER 
program keretei között –, és a tervezési folyamat után a helyiek által ténylegesen 
megpályázott európai uniós pályázatoknak csak igen kis része támaszkodott a 
folyamat során megfogalmazódott irányokra és ötletekre. Míg egy tervezési 
folyamatnak alapvetıen kicsi a tétje, és kevésbé hatnak rá az uralkodó hatalmi 
viszonyok, addig a megvalósulás során a status quo helyzetbıl igen nehéz az 
elmozdulás. Ezeken a gyermekbetegségeken túllépni, valamint a fennálló hatalmi 
viszonyokon változtatni a helyi emberek felelısségvállalásával és aktivitásával 
lehetséges, legalábbis részben. A demokrácia és a részvétel tanulása azonban igen 
fáradságos, sok reflexiót igénylı folyamat; gyakorlása nélkül azonban nem tud javulni 
a részvétel mélysége és minısége.  
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� A hazai kutatási pályázati rendszerek jelenleg nem teszik lehetıvé a részvételi 

akciókutatás finanszírozását. Az akciókutatóknak így számos kompromisszummal kell 
élniük munkájuk során, ha egy ilyen folyamatot útjára szándékoznak indítani. 

 
� A kistérségi szintő tervezés egyik nagy kihívása a településsel való azonosulás 

meghaladása és a kistérségi szintő gondolkodás kialakítása. Ez a szint ugyanis még 
lehetıséget nyújt az érintettek széleskörő bevonására, ugyanakkor már nagyobb 
fejlesztési potenciált jelenthet a települési szintnél. 

 
� Az akciókutatónak mérlegelnie kell, hogy valóban a részvételi lépcsı legmagasabb 

fokára lépést kell-e a folyamat minden fázisában kitőzni. A részvételi akciókutatók 
azzal a feltételezéssel élnek, hogy a helyi lakosok képesek éretten és felelıs 
állampolgárként gondolkodni, ha ehhez a megfelelı körülményeket (kommunikációs 
tér, információk stb.) biztosítják. A RAK minden érintettet bevonni szándékozó 
motivációja azonban a gyakorlatban korlátokba ütközik, hiszen a legtöbb esetben csak 
az amúgyis már érett és felelısen gondolkodó személyek (állampolgárok) bevonása 
tudott a gyakorlatban megvalósulni (lásd Heron, 1996). Paradox módon azonban 
éppen egy részvételi folyamaton keresztül válhatnak a lakosok érettebb és felelısebb 
állampolgárokká. 

 
� A részvételi akciókutatás fokozott mértékben támaszkodhat a nıkre, akik 

nyitottabbnak tőnnek a párbeszédre alapozó folyamatok és az együttmőködés iránt. 
 

A kutatásom során kidolgozott és alkalmazott módszerek, valamint tapasztalatok 
felhasználhatók más kistérségek vagy akár hasonló léptékő /lakosságszámú városrészek 
esetében is, az ott élık alkalmazkodási-fejlesztési lehetıségeinek vizsgálatára és a részvételi 
demokrácia intézményeinek alkalmazására és gyakorlására, valamint a fenntarthatóság 
irányába történı elmozdulás elısegítésére. A folyamat egyik kulcseleme kell hogy legyen 
azonban minden esetben a lakosok felkészítése a részvételi folyamatokra – követve a már 
bemutatott közösségi munkás képzés szellemiségét. A fenntarthatóság fogalmába ágyazódik a 
társadalmi igazságosság is, amely a politikai gyakorlatban a valós bevonásra épülı 
demokrácia mőködését és az egyéni, valamint a közösségi szintő felelısségvállalást igényli. 
Részvételi akciókutatóként ennek a felelısségvállalásnak a kialakulásához és 
kibontakoztatásához van lehetıség hozzájárulni.  

A részvételi akciókutatók feladata lehet még az is, hogy a közgazdaságtanban használt 
közjó fogalmát újraértelmezve közügyeket hozzon létre a vidékfejlesztés területén is, amelyek 
nem csupán az egyének, hanem a közösség egésze számára fontosak. Az akciókutató így 
olyan ügyeket és témákat dobhat be a köztudatba egyre globalizálódó világunkban mint 
például egy adott tájjal kapcsolatos döntések meghozatala a részvételi tervezés módszerein 
keresztül. 
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VI. Summary 
 
I have been facilitating a participatory rural development process for four years, through 
which I have explored the potential and limits of  participatory action research in the field of 
rural development. I have explored related Hungarian and international literature, various 
Hungarian and international case studies in order to provide a solid basid for my empirical 
work. In the followings, I will summarise the answers to my research questions: 

 
I. Contribution of Participatory Action Research to Ecological Economics 
  
The theoretical underpinnings of Ecological Economics (EE) can be transferred to practice 
through Participatory Action Research (PAR), therefore PAR can work as a bridge between 
the theory and practice of EE.  

Ecological Economics can be put into practice based on the followings:  

 
� Through PAR the geographical area can be selected and research questions can be 

posed in a problem-oriented way. However, an action researcher would turn away 
from the initial research questions in case there are more pressing issues in focus for 
locals. 

 
� Due to its emerging research approach, PAR is a useful tool for ecological economists 

to find the optimal scale of development and terms as well in the direction of 
sustainability.  

 
� Through PAR EE has the potential to reflect on prevailing power relations, which has 

not been yet in focus of EE in its empirical work. 
 

� My research was diverse both in terms of applied theories and methodologies and was 
emerging step by step: at the very beginning it was not explicity participatory, but the 
participatory nature has improved along the process. Diverse participatory approaches 
made it possible to adopt methdological pluralism and contribute to social diversity 
(showing differences and different values). 

 
� PAR provides an opportunity of mutual learning between researchers and the local 

community in a direction of an environmentally more sustainable and a socially more 
just world. Through PAR ecological economists can bring important public issues into 
the agenda (such as social cohesion, the Roma integration etc.) and space is provided 
for questioning dominant development paradigms (role of money, dependence from 
outside sources etc.). 

 
II. Applicability of PAR in the field of micro-regi on level rural development: nature and 
constraints of PAR 
 
II. 1. Applicability of PAR in the field of micro-region level rural development 
 

� As far as the objectives of PAR are concerned, scientific understanding can be 
accompanied by collective actions. As a member of a research team I have been 
working together with local people from the identification of a concrete rural 
development problem till the implementation of some of them (Local products 
festival, environmental education trail between Tiszabábolna and Tiszadorogma, 
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Cultural landscape small project scheme, capacity building trainings in the field of 
community work, local products marketing or cooperative development)  

 
� Along the process knowledge of local people was integrated into the research process: 

there was a place for local knowledge as well as for expert knowledge. Locals’s 
development ideas built the basis of the local development plan, meanwhile process 
facilitation and the theories behind the process were provided by the research group.  

 
� PAR provides opportunities for locals through capacity building trainings to become 

active participants of a rural development process. Without these a PAR process can 
hit back and simply maintain status quo. 

 
II. 2. PAR has various constraints: 

 
� The fact that people from various groups gather together in the same room and they 

have equal rights to participate, does not mean that the space is based on equality. 
Group dynamics come into existence at this point, which are far from the ideal sitation 
in which each participant can have an equal role in the design of the common future. 
Participants differ  in terms of their social status and political role. Differences in 
personality, in ability of forming arguments were visible during the fora. These were 
usually in line with the participants political or economic power.  

 
� Participatory planning is a time and energy consuming process, which success, 

legitimacy and quality depends on the:  
� Applied methods 
� Place and time of the forum 
� facilitator 
� opennness of decision-makers and locals to participatory processes 
� experiences of past participatory processes 
� how locals value the planners previous activities  
� how planning is followed by implementation  
 

� PAR places researchers in a new role, which also mean new constraints for PAR: 
� Action research is a mentally and emotionally very demanding process: the 

researcher has to know her personal limits very well. She has to know what 
task and roles are allowed to be taken and which are not, because that might 
weaken local partners.  

� Action researchers have to take the extra burden of being refused in impact 
factor journals, as these mainstream journals only very rarely accept articles 
based on action research methodology. Another challenge for action 
researchers is that she has to meet the expectations both of the scientific and 
local community at the same time.  

� Action researchers have to be equipped with interdisciplinary knowledge, most 
of which cannot be learnt from books and articles. Action research is mostly 
based on experiential learning. Action researchers has to accept that she can 
not be equipped with all necessary knowledge for solving the researched 
problems: this knowledge has to be gathered and put together by the 
researchers and the communities together. Moreover, practical skills and 
competencies have to be developed all throughout the process.  
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III.  National and micro-region level context of Participatory Action Research  
 
During my empirical research I have not only gained lot of experience about the applicability 
and constraints of participatory techniques, but also about its contextual nature. I would like 
to highlight that these two contexts are difficult to differentiate as in many cases the national 
level contextual factors are replicated at the micro-region level and vice-versa.  

 
Main features of the context:  
 

� A participatory process is highly influenced by the state of public participation and 
trust at the national and local level, by the current changes in the institutional system 
of regional and rural development – among many the establishment of the Micro-
regional Multi-purpose Association, the launch of the agro-environmental programme, 
the opportunities and threat provided by the EU accession, furthermore, the objectives 
the funding organisation of the PAR.  

 
� A participatory planning process on its own is not able to make up for the lack of 

democratic traditions in Hungary: the newly established democractic spaces can be 
easily filled with expectations, power relations and institutions coming from other 
spaces. Only a very minor part of the plans have become implemented – mostly in the 
frame of the LEADER programme – and only a small portion of European Union 
funded projects were based on the plans of this process. A planning process on its own 
has a low stake and are less influenced by local power relations, meanwhile it is 
difficult to move away from the current status quo during the implementation of ideas. 
To overcome these at least partly is only possible through taking more responsibility 
at the individual level. Learning democracy and public participation requires lot of 
efforts and reflections, unless its practiced regularly the quality of participation will 
not be able to improve.  

 
� Current national research funding system does not make it possible to conduct 

participatory action research. Therefore action researchers have to make many 
compromises in order to launch such processes.  

 
� A major challenge for planning at a micro-region level is to overcome identification at 

the settlement level and to adopt a micro-region level thinking. This level still makes it 
possible to widely involve stakeholders, on the other hand it offers a higher potential 
of development than the settlement level.  

 
� Action researchers have to consider whether it is necessary to step on the highest level 

of the virtual participatory ladder in each phase of such process. Action researchers 
assume that local people are able to think mature and act as a responsible citizen, if the 
necessary conditions are provided for (such as space for communication, information 
etc.) The aims of PAR for involving all stakeholders has various hinders, as usually it 
is usually those people participating in such processes who are already mature and 
think responsibly (see Heron, 1996). Paradoxically, it is the participatory processes 
which offer the opportunity for changes in attitudes and adopting a more mature 
approach to become responsible citizens. 
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� PAR processes can rely on women, who seem to be more open to discussions and 
cooperation.  

 
Methodologies developed and applied in my participatory action research can be used in 

similar micro-regions, or neighborhoods of cities with similar amount of population to 
explore the adoption-development potential of locals and to practice participatory democracy 
and to initiate changes in the direction of sustainability. Key element of the process should be 
capacity building of local population for participation – following the approach behind the 
community worker training. Social justice is embedded in sustainability, which in political 
practice requires direct democracy built on real involvement and responsibility taken both at 
an individual or community level. As a participatory action researcher it is possible to 
contribute to development of taking responsibility.  A major task of an action researcher can 
be to reinterprete the notion of public good used in mainstream economics and to build up 
public issues in the field of rural development too, which are relevant not only at the 
individual but at a community level, too. Through PAR researchers can put issues in todays 
globalising world such as decisions on a landscape. 
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VII. Javaslatok 
 
Részvételi akciókutatásom számos szakmai csoport érdeklıdésére tarthat számot. Az 
alábbiakban az egyes célcsoportok felé fogalmazok meg röviden javaslatokat és üzeneteket. 

 
1. Kutatói közösség 
 

A kutatók számára egy részvételi akciókutatás egyfajta vérfrissítést jelenthet, hiszen új, 
a megszokott szakirodalmon sokszor messze túlmutató tudást hozhat létre a helyi tudás és a 
szakértıi tudás ötvözésén keresztül. A kutató a való élettel szembesülhet, így a gyakorlati 
tapasztalatokat azonnal ütköztetni tudja a különféle elméletekkel. Mivel a kutatás témájának 
meghatározása az érintettekkel közösen történik, ezért szélesebb kör érdeklıdésére tarthat 
számot; az adott kutatási témák hamarabb kikerülhetnek a tudományos közösség szők 
berkeibıl a nagyközönség elé. 

 
2. Felsıoktatási intézmények 
 

Az egyetemek társadalmi felelısségvállalása jegyében javaslom az egyetemek és a helyi 
közösségek kapcsolatának erısítését, amelyre az akciókutatás kiváló keretet tud teremteni. Az 
akciókutatás számos fázisában bevonhatók a diákok, akik az elvégzett feladataikért kredithez 
és nem mellesleg az élethez szükséges készségekhez (life skills) juthatnak.  

 
3. Közösségfejlesztı szakma 
 

A hazai közösségfejlesztı szakma által végzett, a részvételre képesítést célzó képzések 
nélkülözhetetlenek a társadalmi részvétel erısítésében, így a részvételi akciókutatás számára 
is támogató közeget tudnak biztosítani. 

A külsı moderátor, illetve facilitátor személye biztosíthatja azt, hogy az aktuális helyi 
erıviszonyoktól eltérıen alakul egy-egy tervezı fórum menete, és a szokásos domináns 
vélemények nem uralják a teret. Ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás során újra 
visszacsöppen a közösség a szokásos hatalmi erıterekbe. Ennek megelızését szolgálhatják a 
különféle aktív állampolgárság témájú képzések vagy akár egyéb képzések (pl. 
szövetkezetfejlesztés).  

A közösségfejlesztı szakma fókuszát a fenntarthatóság társadalmi dimenziói adják, így 
mindenképpen javaslom a szakma számára azt, hogy a környezeti szempontokat erısebben 
merje beemelni a munkájába. Erre a közösségi tervezési folyamatok már önmagában nagyobb 
teret adnak, hiszen ilyenkor az egyéni érdekeken képesek lehetnek túllépni a résztvevık, így a 
környezeti szempontok felvetésének is nagyobb tér juthat. 

A másik felvetésem arra vonatkozik, hogy a közösségfejlesztı szakmának a saját 
korlátain való túllépés érdekében érdemes lehet tovább tágítania látókörét a szakértıi tudások 
beépítésével (a helyi tudást kiegészítve), valamint a helyi szinten túlmutató (például 
kistérségi, regionális) külsı kapcsolatok és források tudatos keresésével. 

 
4. Hazai tervezı szakma 
 

A részvételi tervezés intézményesítése érdekében a részvételi alapú kutatási és tervezési 
módszerek elsajátítását és alkalmazását javaslom a hazai tervezık számára. Ezen keresztül 
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válhat a tervezı a korábban már említett „hibrid” tervezıvé. A hibrid tervezı mobilizál, 
tervez, tárgyal, reflektál és beavatkozik, ha szükséges. A hibrid tervezıi szerep ellátásához 
nagyon sokféle képesség szükséges, amelyek egyrészt a szakmai helytállást segítik, másrészt 
a tervezést, mint folyamatsegítést alapozzák meg. Ezek a képességek nélkülözhetetlenek a 
különféle tudományterületek, szektorális érdekek, társadalmi csoportok és az általuk vallott és 
követett értékek közötti hídveréshez. Újfajta beszédmódok és nyelvezet kialakítását is 
szükségessé teszi a részvételi tervezés: a szakértık döntés-elıkészítı anyagait közérthetı 
formába kell önteni. Ebben a tervezıre szintén nagy felelısség hárul. A tervezés egyúttal egy 
olyan mechanizmus is kell hogy legyen, amely az elnyomó hatalmi struktúrákat (ide 
sorolhatjuk akár a pályázati rendszereket) is kezeli azáltal, hogy az erıforrásokhoz és a 
döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést széles körre kiterjeszti. Ebben az 
értelmezésben a tervezı felelısségeként jelölhetı meg az uralkodó hatalmi viszonyok etikus 
kezelése is. A részvételi tervezık számára mindehhez biztosítani kell a megfelelı (anyagi és 
emberi) erıforrásokat, hiszen nem várható el, hogy egy ilyen volumenő feladatot a szokásos 
erıforrásokkal el tudjanak látni. A tervezıket fel kell tehát vértezni a részvételi tervezés és a 
konfliktuskezelés eszköztárával is. A részvételi tervezés, – csakúgy mint bármely egyéb 
tervezés –, nem értékmentes; értékválasztásaiban a részvételi demokrácia ideáljához 
kapcsolódik. Ezt az objektivitásra törekvı tervezıknek is célszerő szem elıtt tartaniuk. 

 
5. A terület-és vidékfejlesztési intézményrendszer 
 

Elkerülhetetlen a különféle térségi fejlesztési és egyéb intézményrendszerekben 
dolgozók (pl. fejlesztési ügynökségek, kistérségi irodák, helyi vidékfejlesztési irodák, nemzeti 
parkok, falugazdász hálózat, oktatási intézmények stb.) szemléletformálása, valamint annak 
biztosítása, hogy a munkatársak átlássák a részvételi tervezés elınyeit, lehetıségeit, buktatóit, 
és ezeket munkájuk során alkalmazni is tudják. A sablonosan és gyorsan alkalmazott 
részvételi tervezési módszertan visszájára fordíthatja még a jó szándékú tervezési 
folyamatokat, amennyiben nincsenek mögötte a bevonás módszertanában járatos és 
elkötelezett tervezık, akik a tervezési folyamatot a konkrét helyzethez tudják igazítani. 

A magyar terület-és vidékfejlesztési politikának – a jelenlegi tendenciák ellenére – 
fontos teendıje lehet az endogén fejlıdés feltételeinek megteremtése, amelynek 
megvalósulásához egy részvételi akciókutatás is hozzájárulhat. A részvételi akciókutatási 
módszerek révén ugyanis közösen tanulhatunk a vidéki életrıl és annak feltételeirıl, az ott élı 
emberektıl és velük együtt.  
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VIII. Tudományos eredmények 
 
1. Rendszereztem a részvételi akciókutatás és az ökológiai közgazdaságtan elméleti 
hátterét, megállapítottam azok fıbb elméleti és gyakorlati kihívásait. Mindezek alapján 
összekapcsoltam a két területet és a fenntartható vidékfejlesztés területén alkalmaztam 
azokat. 
 

Az ökológiai közgazdaságtan legfıbb kihívása az elméleti alappillérek gyakorlatba 
történı ültetése, valamint a hatalmi viszonyok kezelése empirikus kutatásai során.  

A részvételi akciókutatásommal az alábbi alapelvek gyakorlatba való ültetését 
mutattam meg: probléma-orientáltság, fenntarthatóság operacionalizálása (megfelelı lépték 
és mérték), transzdiszciplinaritás, módszertani pluralizmus, közpolitika-orientáltság, valamint 
a hátrányos helyzető csoportok és az egyenlıtlen hatalmi viszonyok kezelése. Mindezzel 
hozzájárultam az ökológiai közgazdaságtan elırelépéséhez.  

A részvételi akciókutatás legfıbb kihívásait idı-és energiaigényessége, a fizikai 
bevonódás és a tényleg elkötelezettség között fennálló szakadék áthidalásának 
nehézségei, valamint a tudományos életben való egyelıre korlátozott elfogadottsága 
jelenti.  

A részvételi akciókutatás jól alkalmazható a vidékfejlesztés területén is és a 
fenntarthatóság irányába történı elmozdulást is elısegíti; elsısorban a folyamaton keresztül a 
közügyek, valamint az egyébként tabunak számító témák (például a cigány és nem cigány 
emberek együttélése) számára megnyíló kommunikációs terek kialakításán keresztül.    

 
2. A részvételi akciókutatás, valamint az ökológiai közgazdaságtan által biztosított 
megközelítések és elméleti keretek segítségével egy konkrét kistérségre, a Mezıcsáti 
Kistérségre vonatkozóan kidolgoztam a részvételi alapú tervezésnek  a hazai tervezı 
szakma által is alkalmazható módszertanát, amelyet aztán a gyakorlatban meg is 
valósítottam. 
 

A részvételi vidékfejlesztési folyamat során ötféle részvételi módszert alkalmaztam 
szorosan egymásra építve, amelyeket más kistérségi fejlesztı folyamat számára is 
javaslok: mélyinterjúk, kérd ıíves felmérés, települési és kistérségi fórumok, valamint 
különféle kapacitásépítı képzések (közösségi munkás, szövetkezetfejlesztés, helyi termék 
értékesítés stb.). A felsorolt módszerek sorrendje egyben a javasolt alkalmazási sorrendet is 
jelenti. Ezeket a módszereket a szakirodalmi (részvételi tervezés és fejlesztés, kvalitatív 
kutatás), valamint saját korábbi részvételi tapasztalataim (közösségfejlesztés képzéseken való 
részvétel) alapján választottam és dolgoztam ki a térség adottságainak (földrajzi fekvés, 
lakosság, a részvételi folyamat elızményei stb.), az elérendı konkrét céloknak 
(vidékfejlesztési terv kidolgozása, természetvédelmi fókuszú kezdeményezések elindítása) 
megfelelıen.  

Az alkalmazott módszerek lehetıvé tették és teszik az egyéni szintő (mélyinterjú, 
kérdıíves felmérés), valamint a közösségi szintő hozzájárulást (közösségi munkás képzés, 
települési és kistérségi fórumok) a tervezés és a megvalósítás folyamatához. 

A folyamatsegítıi munkába bevontam ESSRG-s kutatótársaimat, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közmővelıdési Intézet munkatársát, a SZIE KTI, valamint a PPKE diákjait. 
A helyi érintettek részérıl együtt dolgoztam a kistérségi iroda munkatársaival, a helyi 
önkormányzatok és intézményeik vezetıivel és képviselıivel, iskolák és óvodák vezetıivel, 
valamint munkatársaival, a helyi civil szervezetek tagjaival, cigány emberekkel, 
vállalkozókkal, gazdálkodókkal, falugazdászokkal és a helyi fiatalokkal.  
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A részvételi folyamat tılem, mint kutatótól független továbbélését különösen a 
közösségi munkás képzés erısítette, amelynek résztvevıibıl kistérségi szinten mőködı civil 
szervezet alakult a térség kulturális életének fellendítésére.  

 
3. A Mezıcsáti Kistérségben megvalósított részvételi akciókutatáson keresztül 
bemutattam a részvételi akciókutatás alkalmazásának legfıbb sajátosságait és korlátait. 
 

A részvételi módszereken keresztül a különféle érintettek aktivizálhatók, ám ennek 
korlátai is vannak: kit sikerül végül bevonni (elitet vagy egyéb csoportokat/egyéneket is); 
milyen finanszírozás áll a folyamat hátterében (mennyiben képes a folyamat függetlenségét 
biztosítani); a helyi döntéshozók (például önkormányzatok és intézményeik, nemzeti park 
igazgatóság stb.) hogyan állnak a folyamathoz  (támogatják, semlegesek vagy éppen mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy ne tudjon mőködni); milyen korábbi  tapasztalatai vannak 
a résztvevıknek hasonló folyamatokkal szemben (jól fogadják vagy éppen a korábbi kudarcok 
miatt csalódottan vágnak neki); mennyiben tud a tervezési folyamat kapcsolódni az egyéb 
szintő tervezési folyamatokhoz (országos, regionális és helyi) stb. 

A teljes bevonás is illuzórikus, nem lehet ugyanis mindenkit egy asztal köré terelni, és 
az érintettek között sem jelenik meg minden érdek. A résztvevık számos tekintetben 
különböznek: más az iskolázottságuk, a tudásuk, a kommunikációs képességük, 
mindenekelıtt azonban a gazdasági, hatalmi és társadalmi státuszuk; eltér az információkhoz 
való hozzáférésük mértéke is. A torzítások elkerülésében a tervezık segítségére lehet a 
tervezési folyamat során érintett döntéshozók, a helyi lakosok és az intézmények közötti 
kapcsolatok, hatalmi viszonyok alapos feltárása, valamint az azok ellensúlyozására tett 
különféle lépések, így például az aktív állampolgárságra való felkészítés vagy az érintettek 
információkkal való ellátása. A helyi részvételi kapacitások kiépítése nélkül az alávetett 
helyzetek konzerválódásához vezethet a tervezés. 

 
4. Megállapítottam, hogy a részvételi akciókutatás a hazai vidékfejlesztésben való 
alkalmazhatóságának legfıbb kihívásait nem kizárólag a módszer, sokkal inkább a 
hazai és a kistérségi kontextus sajátosságai adják.   

 
A RAK alkalmazása során figyelemmel kell lenni a sajátos hazai és kistérségi 

kontextusra, hogy a folyamat megfelelıen illeszkedjen az adottságokhoz. A részvételi 
akciókutatás alkalmazásának legfıbb nehézségeit nem is feltétlen maga a módszer adja, 
hanem sokkal inkább az egész magyar társadalmat, így a kistérséget is övezı általános 
bizalmatlanság, pesszimizmus, apátia és az erısen negatív jövıképek. Ezen a területen 
változás csak hosszú távon, a felelısségvállalási hajlandóság erısödésével várható. A tervezés 
során kiemelt csoport a nık, akik nyitottabbnak bizonyultak mind a tervezésben, mind pedig a 
megvalósításban történı részvételre. A kistérségi szintő munka nehézzé teszi az egyéni szintő 
visszajelzéseket a folyamat elırehaladásáról, így hosszabb távon egyes személyek 
elfordulását is eredményezheti a közügyektıl, míg másokat pedig éppen közelebb hozhat. 
Mindez tovább növelheti az akciókutatók vagy éppen a részvételi tervezık felelısségét. 

 
5. A hazai tervezı szakma számára javaslatokat fogalmaztam meg a részvételi tervezési 
folyamatok minıségének javításához, ezáltal hozzájárultam a minıségbiztosítás 
alapjainak lerakásához. 
 

A részvételi tervezés – csakúgy mint bármely egyéb tervezés – nem értékmentes; 
értékválasztásaiban a részvételi demokrácia ideáljához kapcsolódik. A tervezés 
értékválasztásához tartozik az is, hogy a térségek fejlesztése szempontjából fontos kérdéseket 
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nem lehet csupán racionális módon eldönteni; a helyi lakosok értékválasztásának is teret 
szükséges biztosítani.  

A részvételi tervezés intézményesítése érdekében a részvételi alapú kutatási és tervezési 
módszerek elsajátítását és alkalmazását javaslom a hazai tervezık számára. A részvételi 
tervezıi szerep ellátásához nagyon sokféle képesség szükséges, amelyek egyrészt a szakmai 
helytállást segítik, másrészt a tervezést, mint folyamat facilitálását segítik. Ezek a képességek 
nélkülözhetetlenek a különféle tudományterületek, szektorális érdekek, társadalmi csoportok 
és az általuk vallott és követett értékek közötti hídveréshez. Újfajta beszédmódok és nyelvezet 
kialakítását is szükségessé teszi a részvételi tervezés: a szakértık döntés-elıkészítı anyagait 
közérthetı formába kell önteni. Ebben a tervezıre szintén nagy felelısség hárul. A tervezés 
egyúttal egy olyan mechanizmus is kell hogy legyen, amely az ún. elnyomó hatalmi 
struktúrákat (ide sorolhatjuk akár a pályázati rendszereket) is kezeli azáltal, hogy az 
erıforrásokhoz és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést széles körre kiterjeszti. 
Ebben az értelmezésben a tervezı felelısségeként jelölhetı meg az uralkodó hatalmi 
viszonyok etikus kezelése is. A részvételi tervezık számára a kapcsolódó 
intézményrendszernek mindehhez biztosítania kell a megfelelı (anyagi és emberi) 
erıforrásokat, hiszen nem várható el, hogy egy ilyen volumenő feladatot a szokásos 
erıforrásokkal el tudjanak látni. A tervezıket fel kell tehát vértezni a részvételi tervezés és a 
konfliktuskezelés eszköztárával is. 

A részvételi tervezési folyamatban szerzett tapasztalatok döntıen befolyásolhatják azt, 
hogy egy hasonló folyamatban legközelebb ugyanúgy részt vesznek-e a lakosok. A részvételi 
folyamatok elfogadottságát növelhetné és a bizalmatlanságot csökkenthetné az, ha valóban az 
alulról jövı folyamatok tudnák informálni a felülrıl jövı tervezési folyamatokat. Ez 
természetesen azt is jelenti a terület-és vidékfejlesztési intézményrendszer számára, hogy 
idıben valóban össze kell hangolni a két külön irányból induló tervezési folyamatokat és 
azokhoz megfelelı mennyiségő idıt és erıforrásokat szükséges biztosítani az abban 
résztvevık számára. 
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A szerzı személyes zárszava 
 
A részvételi akciókutatás a sok nehézség ellenére megerısített abban, hogy kutatni csak az 
érintettekkel együtt, és a számukra is releváns témában érdemes. Ha újra kellene kezdenem 
ezt az akciókutatást, alapvetıen két dolgon változtatnék:  
 
1. Kisebb lépték: egy településsel kezdenék foglalkozni vagy ha kistérségi szinten maradnék, 
akkor inkább egy kisebb csoportra (mint például a kistérségi iroda vagy a kistérségi közösségi 
munkás egyesület) vagy egy konkrétabb témára (pl. fiatalok helyzete, ökoturizmus stb.) 
fókuszálnék. Mindez kisebb idı-és erıforrásbeli leterheltséget jelentene.  
 
2. Független finanszírozás: amennyiben lehetıségem nyílna rá, megpróbálnék olyan 
finanszírozási háttérrel nekivágni, amely nem határozza meg elıre az elsı konkrét akciók 
területét vagy a vidékfejlesztésben belül már eleve szőkített témát tennék meg az akciókutatás 
tárgyának (például gazdálkodói együttmőködés stb.) 
 

A részvételi akciókutatás folyamata a kutató számára óriási lehetıség nem csupán a 
szakmai, de a személyes fejlıdésre is, amely leginkább egy hosszú, belsı utazáshoz 
hasonlítható. Rengeteget tanultam a helyi emberektıl, sokat merítettem energiájukból és 
bölcsességükbıl: hogy a nehéz helyzetük ellenére képesek megtalálni az élet szépségeit; és 
azt is, hogy alapvetıen nem a külsı körülményektıl függ az ember boldogsága. Hibáikból, 
csakúgy mint a sajátjaimból sokat tanultam.  

Megtanultam azt, hogy az embernek nem csupán a különféle közösségek életében kell 
részt vennie, hanem ezzel párhuzamosan a saját életének alakításán is aktívan és tudatosan 
érdemes fáradoznia. Alaposan megismertem saját személyes határaimat, képességeimet és 
korlátaimat. A fejlesztı és segítı szakmákban talán az egyik legnagyobb feladat az, hogy az 
ember megtalálja a személyes határait, vagyis azt a pontot, ameddig elmehet a segítésben, 
hogy pontosan tudja mi az, ami már nem az ı feladata; ami már nem hozzá tartozik. Az 
akciókutatási folyamat hatalmas segítséget nyújtott nekem a határaim megtalálásában. A 
térségben tapasztalt örömteli és sokszor igen nehéz helyzeteket megélve érzelmileg is sokat 
gazdagodtam.  

Talán mondhatom, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá és türelmesebbé váltam. Javult a 
konfliktuskezelési készségem. Megtanultam, hogy a konfliktusokat úgy is lehet kezelni, hogy 
a saját szempontjaim érvényesítése mellett másokét is megértem.  

A körülöttem lévı világ változtatására irányuló, talán néha túlzottan erısnek is 
mondható szándékaim is jelentısen megszelídültek a terepmunka végére. Ma már úgy látom, 
hogy a valós változások leginkább talán akkor tudnak megtörténni, ha az akciókutatót a szó 
legnemesebb értelmében a „szándéknélküliség” vezérli; vagyis úgy tud segíteni, hogy közben 
elfogadja azt, hogy úgy is jó, ha nem változik semmi.  Paradox módon ezzel a 
szándéknélküliséggel lehet közelebb kerülni a célként kitőzött dolgokhoz, amelyeket nagyobb 
erıfeszítésekkel vagy éppen túlzott akarattal addig nem lehetett elérni, vagy csak nagyon 
nehezen. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
Elıször is köszönettel tartozom családomnak és barátaimnak azért, hogy elviselték hosszas 
vidéki távolléteimet és a legkritikusabb pillanatokban mindig erıt és biztatást, adott esetben 
pedig éppen türelmetlenségükkel adtak lendületet a dolgozat befejezéséhez. 

Hálával és elismeréssel tartozom a SZIE Környezettudományi Doktori Iskolája és 
munkatársai felé azért, hogy ezt a nem szokványos témát befogadták és bizalmat szavaztak 
nekem a kutatás elvégzéséhez. 

A Környezeti Társadalomkutató Csoport nélkül ez a kutatás egészen biztosan nem 
valósulhatott meg. Felsorolni se tudnám, mennyi mindent kaptam tılük. Egymást formáltuk 
az elmúlt hét év során. Nem csupán disszertációm elméleti keretének kikristályosításával, 
mélyinterjúk készítésével, fórumok moderálásával, kérdıívek készítésével és elemzésével, a 
diákok bevonásával, projekttervek kidolgozásával, a disszertációra adott visszajelzésekkel 
segítették a munkámat, de mindig ott voltak mellettem akkor is, amikor éppen szakmai vagy 
éppen magánéleti hullámvölgyeket éltem át. Külön szeretném kiemelni Dr. Kovács Eszter 
szakmai és érzelmi támogatását: buzdítása és a disszertáció összeállítása során adott 
észrevételei és megjegyzései nagymértékben segítették a dolgozat gondolatmenetének 
letisztulását.  

Nehezen tudom szavakban kifejezni azt a tiszteletet és hálát, amellyel témavezetımnek 
Dr. Pataki Györgynek tartozom. Az ı kifogyhatatlan türelme és bizalma, hatalmas szakmai 
tudása és példamutató erkölcsi tartása mindvégig segítette kutatóvá válásomat és 
személyiségem formálódását. 

Szakmai és személyes fejlıdésemet nagyban meghatározták azok a részvételi 
akciókutatók és phd hallgatók, akikkel az elmúlt évek során a különféle mőhelymunkák, 
szemináriumok és konferenciák során találkoztam. Az Action Research Action Learning 
Interest Group (ARALIG) hálózatba48 való bekapcsolódásom sok kétségen és problémán 
lendített át. A hálózat tagjai közül három embert szeretnék kiemelni. Dr. Kurt A. Nielsen, a 
dániai Roskilde Egyetem szociológusának gondolkodása és erkölcsi tartása mutatta meg 
számomra azt az akciókutatói irányt, amellyel leginkább azonosulni tudok. Töretlen bizalma 
és biztatása sok energiát adott nekem a kutatás befejezéséhez és a disszertáció megírásához. 
Nagy tisztelettel adózom annak, ahogy tapasztalt és elismert kutatóként egyengeti a fiatalok 
útját Európa-szerte, fáradhatatlanul. Mindig jólesik az, hogy tapasztalatlanságom ellenére 
egyenrangú partnernek tekint. Ugyanez igaz Dr. Nadarajah Sriskandarajah-ra is, akinek 
bizalma és szakmai támogatása is rendkívül értékes számomra: a disszertáció írása során két 
alkalommal is konzultációs lehetıséget biztosított a Swedish University of Agricultural 
Sciences Város-és vidékfejlesztési Tanszék Környezeti Kommunikációs Tanszéki 
Csoportjánál. Három hétig nyugodtan, a külvilágtól teljesen elszakadva, a tanszék könyvtárát 
használva tudtam csoportjánál dolgozni a disszertációmon. Meghatározó élmény számomra 
Dr. Hanspeter Hansen barátsága, aki nem csupán uppsala-i tartózkodásom során tüntetett ki 
bizalmával, hanem – az interneten keresztül – a hullámvölgyek idején egy-két okos, jól célzott 
mondattal mindig segített elırébb lépni.  

Hálával tartozom a Mezıcsáti Kistérségben élıknek is, amiért velem tartottak ebben a 
vidékfejlesztési tanulási folyamatban: türelmesen válaszoltak a kérdéseinkre, eljöttek a 
fórumokra, meghallgatták, reagáltak és továbbfejlesztették az ott elhangzott ötleteket, 
aktivizálták magukat és egymást sokszor az elmúlt évek csalódásai ellenére és részt vettek az 

                                                 
48 A hálózat elsısorban a skandináv országok, valamint Portugália és Hollandia akciókutatóit fogja össze. A 
hálózat a phd-s diákok, valamint fiatal kutatók számára évente szervez akciókutatás témájú mőhelyeket. 2008-
ban ennek a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont, a mőhely egyik fıszervezıje voltam. 
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egyes kezdeményezések megvalósításában. Rengeteget tanultam tılük, sokat merítettem 
hétköznapi bölcsességükbıl és józan gondolkodásukból, vagy éppen pesszimizmusukból. 
Türelemre és szerénységre tanítottak. Külön szeretném kiemelni Kovács Mihály, a Mezıcsáti 
Kistérségi Iroda vezetıjének segítségét, aki az elejétıl fogva nyitott volt erre a tanulásra, és 
segített eligazodni a helyi viszonyok között. Olter Éva Tiszakeszi lakos és közösségfejlesztı 
optimizmusa mindig kapaszkodót jelentett.  

A kutatás nem valósulhatott volna meg a Pancivis Alapítvány (korábban Sonnenwiese 
Alapítvány) szakmai és pénzügyi támogatása nélkül. Külön köszönettel tartozom Andreas 
Bosshardnak korordinátori munkájáért, és különösen azért, hogy az övétıl eltérı 
megközelítésemet többnyire elfogadta és bizalmat szavazott nekem.  

Kutatásaimat a Civil Társadalomért Alapítvány „Humán erıforrás fejlesztése a civil 
szektorban” doktoranduszi ösztöndíjának támogatásával sikerült elvégeznem.  

Szintén köszönet illeti a Regionális Operatív Program megvalósítóit, különös tekintettel 
a VÁTI Nonprofit Kht. munkatársait, a „3.3. A felsıoktatás és a helyi közösségek 
együttmőködése” intézkedés keretében a Szent István Egyetem Közösségi Tanulás és 
Önkéntes Központjának (KÖTÖK) kialakítására nyújtott pénzügyi és szakmai támogatásért, 
amely lehetıséget adott arra, hogy a SZIE KTI, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
diákjaival közösen végezzem a terepmunkát. 

Köszönettel tartozom a dolgozat „házi” verziójára adott nagyon hasznos bírálataiért, Dr. 
Dömötör Tamásnak, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vezetı tanácsosának, 
valamint Dr. Gelei Andrásnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar 
Szervezeti Magatartás Tanszék egyetemi docensének. 
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Melléklet 1 Az akciókutatás meghatározó alakjai 
 
A bemutatott szerzık egy része nem kifejezetten részvételi akciókutatással foglalkozott, 
mégis fontosnak tartom ıket itt a mellékletben megemlíteni, hiszen munkásságuk 
iskolateremtı volt, és a részvételi akciókutatók az ı munkáikhoz nyúlnak vissza. 
 
 

Kurt Lewin 
„Nincs is praktikusabb egy jó elméletnél”-  

 
A szociálpszichológia csoportdinamikai iskolájának egyik legismertebb megteremtıje, Kurt 
Lewin a csoportot a legfontosabb társadalmi alkotóelemnek tekinti, ahol az igazán lényeges 
dolgok történnek. Ezért fontosnak tartotta az ott érvényesülı viselkedést befolyásoló 
technikák tanulmányozását és alkalmazását. Lewin alkotta meg a mezıelméletet, amelyben a 
viselkedést a személyiség és a környezeti változók együttes függvényeként határozta meg, 
ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy személyiségünk is hatással van környezetünkre. Vagyis 
Lewin szerint az egyén csak a környezetével kölcsönhatásban értelmezhetı (Bakacsi, 1996). 
A tanulás, a világgal való kapcsolatunk újraformálása is az egyén mindennapi környezetét 
jelentı csoportokban valósul meg. Lewin szerint ebben a tanulási folyamatban nem feltétlen 
kell szakértıként jelen lenni, a külsı segítınek sokkal inkább a “változás ügynöke” (change 
agent), vagy éppen facilitátori szerepkört érdemes választania. Az akciókutatás jobbító 
szándékú beavatkozás a társadalmi gyakorlatba, amelyben a világ megértése a változáson 
keresztül történik. “Ha valamit meg akarsz érteni, változtasd meg” – ez lehetne a lewin-i 
akciókutatási megközelítés hívószava. Az akciókutatás Lewin értelmezésében az emberek, 
csoportok, szervezetek változási folyamataira létrehozott ciklikus eljárás, amelynek négy fı 
fázisa van: tényfeltárás, helyzetelemzés, beavatkozás, értékelés. A Lewin-i akciókutatási 
folyamat lényegében a tapasztalati tanulással rokon, amelyben a csoportok tapasztalataikon és 
cselekvéseiken keresztül képesek tanulni (Bakacsi, 1996): a tapasztalatok alapján az eredeti 
tervek, elképzelések felülíródnak, javított cselekvési terv készül, amely alapján újabb 
cselekvések történnek. Az elmélet próbáját Lewin szerint akkor állja ki az akciókutatás, ha 
elég mély megértést tud nyújtani a meglévı struktúrákról és ezzel teret biztosítani a 
változások számára. 
 

John Dewey 
 
“Az a legáltalánosabb érvényő, ami helyi” 
(Dewey, 1997) 

 
John Dewey a pragmatizmus egyik meghatározó alakja. A pragmatista filozófia szerint az 
igazság nem abszolút és önmagában létezı, hanem az emberi cselekedet hasznossága által jön 
létre. Dewey Demokrácia és nevelés címő, 1915-ben írt munkája az amerikai pedagógia egyik 
alapmőve. Dewey a gondolkodást és a cselekvést nem választotta ketté. Megközelítésének 
fontos eleme, hogy a tudás forrása egyedül a cselekvés lehet, nem pedig a karosszékben 
történı elmélkedés. Dewey szerint csak a cselekvés általi tanulásnak van értelme: az emberek 
folyamatosan fedezik fel az újat, és mindeközben hátrahagyják a régi dolgokat. Az igazság 
keresése közösségben kell hogy történjen. Dewey a nagy közösségi tanulás utópiáját vetíti 
elıre, amelyben nem csupán a szakértıknek van helye, a demokráciához szerinte ugyanis 
mindenkinek hozzá kell járulnia. Ezzel összhangban mindenki tudós. Értelmezésében a tudós 
és az ember tudományos módszerei hasonlatosak, a különbség csupán az, hogy a tudós sokkal 
közelebb van a probléma megjelöléséhez (Dewey, 1997). 
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Paulo Freire 
 

„Az elnyomottak legnagyobb humanista és  történelmi feladata: 
 saját maguk felszabadítása” (Freire, 1993) 

 
A RAK az 1970-es években alakult ki a fejlıdı világ országaiban, ahol a monopol helyzetre 
törekvı tudományos tudást tekintették a társadalmi igazságtalanságok egyik fı okozójának. 
Mind Fals-Borda, mind pedig Freire munkásságához az alapot és a kereteket a Dél-
Amerikában mőködı, élénk társadalmi mozgalmak adták. Paulo Freire, az írástudatlanokkal 
és szegényekkel dolgozó brazil pap kritikai pedagógiájának és emancipatórikus teológiájának 
középpontjában a készségekhez juttatás, tudatos és alkotó beavatkozásra való képességek 
fejlesztése, az úgynevezett felhatalmazás és az emberi élet kiteljesedése áll. Hitvallását az 
Elnyomottak pedagógiája címő, 1968-ban megjelent mővében foglalja össze. Fı kérdése, 
hogyan lehet olyan anyagi és kulturális feltételeket kialakítani a társadalomban, amelyben a 
leghátrányosabb helyzető, elnyomott csoportok is kezükbe tudják venni sorsuk irányítását. 
Freire akciókutatási értelmezésében azért próbálja az elméletet, a cselekvést, és a részvételt 
összhangba hozni, hogy felemelje a lecsúszott rétegeket. Freire munkásságát a magas szintő 
tudatosítás, a dominancia, a hatalom és az ellenırzés jelenségeivel szembeni éles 
konfrontáció, a manipuláció és a nem látható ideológiák leleplezése jellemzi még. Az 
elnyomás internalizálásának elmélete szerint az elnyomottak sokszor magukban hordják az 
elnyomók elvárásait és céljait, s ezért sem tudnak kilépni helyzetükbıl. Ezt a szituációt kell 
Freire szerint megváltoztatni (Mészáros, 2005), amelynek az eszköze a felszabadító dialógus. 
A világ megismerésének, együttes kutatásának folyamataként írja le a tudásszerzést, 
formálódást, amelyben nincs tanár és diák, hanem tanuló-tanár és tanár-tanuló lép egymással 
dialógusba. A dialógus lényege az akció és a reflexió kettısségét hordozza. A kritikai 
pedagógia a világ megismerését és átalakítását mozdítja elı: az elnyomottal együtt ismeri fel 
az elnyomás okait, látja meg, hogy nincs teljesen kiszolgáltatva a társadalmi-politikai 
erıknek, és megteremti azok felszámolásának lehetıségét. Ez a tudatra ébredés folyamata 
(Mészáros, 2005). 
 

     
William Foote Whyte 
 

„A kollégáimmal mindig csodálkozunk néhány másik kollégánkon,  
akik szerint a  kutatás és a cselekvés inkompatibilisek egymással (Whyte, 1991). 

 
William Foote Whyte a részvételi megfigyelés egyik atyja, és a részvételi akciókutatás 
meghatározó alakja. Szociológiai munkásságának középpontjában a társadalmi reformok 
elısegítése, valamint a szegények és a gazdagok közötti szakadékok közötti csökkentése állt. 
Számos kutatást végzett ipari és mezıgazdasági munkásokkal és a munkások tulajdonában 
álló szövetkezetekkel együtt Venezuelában, Peruban, Guatemalában, az USA-ban és 
Baszkföldön. Ez utóbbi helyszínen az 1980-as évek közepén többek között az úgynevezett 
ipari demokrácia alapjain létrejött Mondragón szövetkezeti csoport növekedését és 
mőködésének dinamikáit, valamint a szervezeti kultúra változását követte nyomon. A 
tapasztalatok megosztása után a szövetkezeti csoport tagjai Whyte és kutatócsapata, – akiknek 
Greenwood is tagja lett –, segítségét kérték az azonosított problémák megoldásában, amelyek 
alapvetıen a szövetkezeti alapértékek esetleges eltőnése kapcsán kiváltott félelmek köré 
összpontosultak  (Greenwood-Levin, 1998).  A kérésnek eleget téve egy többéves, a 
szövetkezet jövıjét középpontba helyezı akciókutatást indított útjára a kutatócsoport, 
amelynek eredményeképp a szövetkezet tagjai képesek váltak arra, hogy saját 
tevékenységüket kutassák és akcióterveket dolgozzanak ki a megfelelı cselekvések 
elıkészítésére és megvalósítására (Whyte, 1991). Whyte volt az egyik megalapítója a Cornell 
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University School of Industrial and Labor Relations Programs for Employment and 
Workplace Systems-nek (PEWS), amely a számára helyet adó akadémiai bázis egészével 
szemben a hozzájuk forduló ügyfelek szükségleteire alapozta munkásságát, háttérbe szorítva 
ezzel akadémiai kutatói elfogadottságukat (Greenwood-Levin, 1998). 
 
 

Fals-Borda  
„Tiszteld és vegyítsd jártasságodat mindazokéval, akiket kutatsz,  

bánj velük egyenlı partnerként  
és kezeld ıket társkutatóként” 

 
A kolumbai szociológus Orlando Fals-Borda a szokásos akadémiai rutinokat kérdıjelezi meg 
munkásságával, anélkül hogy elvetné a tudás felhalmozásának és szisztematikus  
rendszerezésének szükségességét. Ehelyett egy olyan társadalomtudomány képét vázolja fel, 
amely emberközpontú, belsı erıforrásokra épülı  tudományra tesz javaslatot. 
Társadalomképében nem csupán a termelést és annak körülményeit kell megváltoztatni, de a 
tudásformákra és a tudás létrehozásának különféle kapcsolatait is át kell alakítani a társadalmi 
igazságtalanságok megszüntetése érdekében. Fals-Borda a kutatók számára feladatként a 
regionális kontextusban érvényes alternatív fejlıdési paradigma kidolgozását határozza meg, 
amely a komplexitás és értékek megértésére, valamint megırzésére, és sokféle gondolati 
megközelítésre épül. Munkássága során mindvégig a hagyományos tudás akadémiai tudással 
való kibıvítését sürgette, és elvetette a külföldrıl adaptált, autoriter megoldásokat (Fals-
Borda–Mora-Osejo, 2003). Szerinte az emberek számára meg kell teremteni a “tulajdonosi 
szemléletet” (ownership), abban az értelemben, hogy autonóm módon legyenek képesek 
elemezni a saját valóságukat. Ehhez nélkülözhetetlen az emberek tudásának, értékeinek, 
valamint alulról jövı kezdeményezéseik elismerése. A tudás létrehozása és annak különféle 
módjai tehát meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az emberek saját életük 
alakításának részesei legyenek.  
Az emberek cselekvıképességének erısítésére Fals-Borda által javasolt technikák: 

� kollektív kutatás, amely csoportos alapon győjtött és szisztematizált tudásra épül, és 
amely biztosítja a tudás társadalmi szintő érvényesítését  

� az adott közösség történelmének és kollektív emlékezetének kritikai alapú 
újrafelfedezése 

� hagyományok elismerése 
� új tudás létrehozása és elterjesztése 
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Melléklet 2 Térképek a vizsgálati területen 
 
A vizsgálati terület felszíni vizei és a felszín alatti vízvédelmi területei (Borsodi Mezıség) 

 

 
 

A vizsgálati terület talajtípusai (Borsodi Mezıség) 
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Melléklet 3 A Mez ıcsáti Kistérség statisztikai adatai 
 
Lakónépesség, népsőrőség, természetes szaporodás és vándorlási különbözet a vizsgált 

településeken 
 

A Mezıcsáti Kistérség lakosságának koreloszlása 
 

Lakónépesség  
0 -19 éves 

korcsoportja 

lakónépesség  
20 -59 éves 
korcsoportja 

Lakónépesség 
60 -X éves 

korcsoportja Települések 

fı % fı % fı % 
Tiszavalk 56 14 180 54 98 29 

Tiszadorogma 93 20 240 52 133 28 
Tiszabábolna 61 13 212 43 223 44 

Gelej 166 24 361 52 174 24 
Ároktı 341 28 640 52 270 20 
Igrici 371 30 681 54 208 16 

Tiszatarján 459 31 777 53 247 16 
Tiszakeszi 763 29 1455 54 483 17 
Mezıcsát 1808 28 3542 55 1187 17 
Összesen 4118 27 8088 54 3023 20 

Forrás: KSH (2006) 

 

Oktatás, adózók száma, személyi jövedelemadó alap 

 Óvodás korú 
gyerekek 
aránya 1000 
lakosra 

Általános iskolás 
korú gyerekek 
aránya 1000 
lakosra 

1000 
lakosra 
jutó 
adózók 
száma 

Személyi 
jövedelemadó 
alap egy 
állandó lakosra  

Ároktı 42,1 98,6 213 218 864 
Gelej 46,7 96,4 310 402124 
Igrici 44,8 116,5 251 271 392 
Mezıcsát 44 111,2 315 351 555 
Tiszabábolna 0 136 259 283 216 
Tiszadorogma 50 0 385 400 328 
Tiszakeszi 44 128,3 304 323 928 
Tiszatarján 51,3 78,6 306 360 284 
Tiszavalk 0 0 358 420 722 

 
Forrás: KSH (2005) 

Fıbb lakossági infrastrukturális ellátottsági mutatók 

Vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások 
aránya 
 

Közcsatorna 
hálózatba bekötött 
lakások aránya 
 

Háztartási 
gázfogyasztók aránya a 
lakásállomány %-ában 

 

2001 2005 2001 2005 2001 2005 

Mezıcsáti Kistérség 74 82 3,1 49 44 51 
Árokt ı 73 77 0 0 30 33 
Gelej 66 70 0 0 48 54 
 
Igrici 

78 79 0 58 44 51 

Mezıcsát 60 73 5 58 39 46 
Tiszabábolna 77 99 0 80 81 89 
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Tiszadorogma 90 98 0 59 47 53 
Tiszakeszi 97 97 3 70 46 55 
Tiszatarján 74 82 0 0 41 48 
Tiszavalk 100 100 0 78 72 83 
Forrás: KSH (2006) 
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Melléklet 4 Közösségi munkás képzési program 
 
A képzés gazdája és szervezıje: Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei közmővelıdési és 
Idegenforgalmi Intézet 
 

1. A képzés során megszerezhetı kompetenciák:  
- A település, térség életében felmerülı problémákra közösségi megoldások keresése. 
- Képessé válik, hogy a település és annak szőkebb közösségei felismerjék saját 

erıforrásaikat, s szükség esetén kiegészítsék azokat más külsı forrásokkal.  
- Aktivizálja a település lakosságát, közösségeit.  
- Együttmőködéseket szervez a három szektor között, a település, valamint a térség 

lakóinak körében. 
- Elısegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a településen, illetve az 

érintettség tágabb körében: kistérségben, régióban. 
 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 
Munkatapasztalat, kérdıív kitöltése 
 

3. A tervezett képzési idı: 
120 óra, melynek megoszlása: 64 kontaktóra, 30 óra gyakorlat (segítséggel otthon a 
településen helyi cselekvés elindítása), 10 óra „jó gyakorlat” példa meglátogatása, 16 óra 
vizsgára történı felkészülés konzultációs lehetıség biztosításával.  
 

4. A képzés módszerei: 
- Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, amely épít a felnıtt emberek munka- 

és élettapasztalatára. 
- A képzés bentlakásos formában valósul meg. 
- Tanári elıadás, egyéni gyakorlat, csoportos megbeszélés, esettanulmány (film) 

elemzése, tréningmódszer alkalmazása. 
 

5. A maximális csoportlétszám: 
20 fı 
 

6. A képzésben részt vevı teljesítményének értékelése: 
A képzésben részt vevı választhat, hogy (a)munkaerı-piaci (KRMKK által kiadott), vagy a 
(b)B-A-Z Megyei Közmővelıdési és Idegenforgalmi Intézet által kiadott bizonyítványt 
szeretne. 

(a) Szóbeli vizsga, mely két részbıl áll: az egyik a közösségi munka szakmai 
gyakorlatára és módszertanára vonatkozik. Itt a vizsgázó egy tételt húz. A 
másik az önálló szakmai gyakorlati munkáról készített dolgozat védésébıl áll. 

(b) A vizsga egy szóbeli beszélgetés: a megadott szempontrendszer alapján 
mindenki elkészíti településének cselekvési tervét, melyet itt szóban bemutat.  

 
7. A képzés elvégzésérıl szóló igazolás kiadásának feltétele: 

A hallgató jelenléte az órákon, a szakmai gyakorlati munka elvégzése. 
Az oktatás külsı helyszínen történik a kistérségekben, de a program megvalósításáért felelıs 
személy köteles nyomon követni a hallgatók és az elıadók munkáját (képzési napló, jelenléti 
ív, létszámellenırzés, tananyag).  
 

8. A képzés végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: 
Olyan szakemberek oktatják a programot, akik e területen elismert szakembereknek 
számítanak, felsıfokú és e mellett közösségfejlesztı végzettséggel rendelkeznek. 
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A képzés vezetése párosan történik, minden kistérségben ugyanaz a két ember tanítja végig a 
programot, így kialakul a személyes kötıdés is. A párok összeállításánál figyelembe vettük, 
hogy minden párosnál van egy tapasztaltabb kolléga és egy megyében élı kolléga. 
A szakmai modulokat a hallgatók igényeinek megfelelıen rugalmasan kibıvítjük, ami a 
kötelezı tanrendet nem bonthatja meg. 
A képzés helyszínére kitelepítjük a szükséges eszközöket (flipchart tábla, papírok, tollak, lap 
top, projektor, video stb.), amely biztosítja a tárgyi feltételeket. 
 

9. Tananyag egységei, azok célja, tartalma és terjedelme: 
 

- Bevezetés a közösségfejlesztésbe:      10 óra 
Célja: a közösségfejlesztés kereteinek megismerése 
 
Tartalma: A közösségfejlesztés gyökereinek, fogalmának megismerése. Hazai és nemzetközi 
története, intézményrendszere itthon, alapfogalmainak tisztázása (közösség, fejlesztés, 
lokalitás, szomszédság). A közösségfejlesztés erkölcsi, etikai dilemmái.   
 
- A feltárás közösségi módszerei:      24 óra 
Célja: A közösségfejlesztésben használt módszerek megismerése 
 
Tartalma: Egy település, kistérség megismerése, feltárása a közösségfejlesztés módszereivel. 
A közösségfejlesztı szerepe és helye a folyamatokban. Mi történik egy településen, ha belép 
egy közösségfejlesztı? Hogyan készítsünk interjút, vezessünk nyilvános beszélgetést? A 
közösségi felmérés, mint komplex módszer. A közösség által vezetett fejlesztés folyamatának 
fázisai.  
Mit tegyek, hogyan aktivizáljam a helyi embereket? Közösség motivációjának periódusai 
(lelkesítés, bátorítás, kudarcok feldolgozása). 
 
- Helyi nyilvánosság:       6 óra 
Célja: megismerjék a nyilvánosság eszközeit, és a hiányából fakadó problémákat 
 
Tartalma: Közösségi médiahasználat - a média, a nyilvánosság és a közösség viszonya. 
Hogyan érjük el, hogy ne mi legyünk a média eszközei, hanem a mi eszközünk 
lehessen a média? Tájékoztatás és nyilvánosság - a két fogalom viszonya. 
 
- Civil,  állampolgári ismeretek:     10 óra   
Célja: Ismeretek közlése a demokráciáról, és a civil társadalomról  
 
Tartalma: Miért fontos a társadalmi nyilvánosság? Demokratikus hagyományaink , “fél”- és 
“ál”-forradalmaink. A civil társadalom újjászületése. A modern demokrácia. Az emberi jogok. 
A részvétel problematikája - képviseleti és részvételi demokrácia. A demokrácia válságára 
vonatkozó nézetek. A parlamenti demokráciától a mindennapok demokráciájáig. A részvétel 
fajtái, lehetıségei, gyakorlata és eszközei a mai Magyarországon. 
A három szektor szerepe. Civil szervezetek jogi keretei: alapítása és mőködtetése. 
 
- Menedzsment a közösségi munkában:     12 óra 
Célja: a közösségi munka szervezésének elsajátítása 
 
Tartalma: Hogyan tudunk programot generálni, létrehozni? Forrásteremtés, ami nemcsak 
pénzügyi kereteket takar. Együttmőködések, a kommunikáció szervezése. 
 
- Kistérségi ismeretek:       2 óra 
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Célja: a létrehozott többcélú kistérségi társulások megismerése 
 
Tartalma:  kistérség szerepe, jelene, jövıje, szervezeti rendszere.  
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Melléklet 5 Interjúfonál 
 

A kulcs-
informátorok 

Mez
ı-
csát 

Tiszavalk Tisza-
bábolna  

Tisza-
dorogma 

Árokt ı Gelej  Igrici  Tisza-
tarján 

Tisza-
keszi 

Jegyzı          
Gazdálkodók          
Orvos          
Pap          
Vállalkozók          
Könyvtáros, 
mővházas 

         

Kocsmáros, 
boltos 

         

Falugondnok          
Idıs 
mesélık/”nag
y öregek” 

         

Óvónı          
Hagyományos 
iparos/ 
kézmőves 

         

Helyi civil 
kulcsfigura 

         

 
 

Problématerületek Jelenlegi értékek és  
 jövıbeli célállapot Ökológia  Társadalom  Gazdaság  
 
 
A „fed ıtörténet” rólunk:  
� Gödöllıi egyetemrıl érkeztünk és itt kutatunk 9 településen. A kutatás célja a mezıcsáti 

kistérség vidékfejlesztési stratégiájának elıkészítése 2007. elejére, a helyi lakosok, 
képességeik, erıforrásaik minél szélesebb körő bevonására építve. A készülı stratégia 
alapján pályázik a kistérség különféle európai uniós forrásokra. 

� Arra vagyunk kíváncsiak, milyen jövıt szeretnének a kistérség lakosai? Milyen konkrét 
elképzeléseket szeretnének megvalósítani a közeljövıben (következı 5-6 évben)? 

� Most kezdjük megismerni, feltárni a lehetıségeket, amelyeket majd meg is vitatunk a 
helybeliekkel települési fórumok/kistérségi fórumok és esti beszélgetések keretében is. 

 
A technikai körülmények:  
� Jegyzetelünk  
� Ha lehetséges, le tudunk-e ülni együtt valahol? Vagy esetleg ki tudunk-e menni körülnézni? 
 
Bemutatkozás :  
Meséljen arról, hogy került erre e vidékre , mindarról, amit magáról fontosnak tart, mióta él 
itt, és miért szeret itt élni?  
 
I. Jelen: Mit tekintenek értéknek? Miért szeretnek itt élni? 
 
Társadalom: Meséljen arról, hogy miért jó ezen a te lepülésen élni? Mesélje el egy 
kedves élményét, ami ehhez a településhez köti! Mi az, ami annyira jó itt, mint sehol a 
világon? Mi a legjobb a helyi közösségben? Milyen p rogramokat szeret a legjobban? 
� Saját network - barátsági hálózatok: Családja mióta él itt? Hol élnek rokonai? Kikkel 

tart rendszeres kapcsolatot?  
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� Társadalmi szolidaritás - konfliktus : Milyen az öregek helyzete? Milyen a fiatalok 
helyzete? Továbbtanulási-elhelyezkedési esélyeik? Milyen az emberek egymáshoz 
főzıdı kapcsolata a községben? Jó, szoros közösség-e? Ön szerint vannak-e ellentétek 
a helyi közösségben, konfliktusok a csoportok között? 

� Közösség - aktivitás: Kik a legaktívabb közösségi emberek? Kikre hallgatnak az itteni 
emberek? Kik azok, akik képesek összefogni az itteni embereket? A helyi önkormányzat 
szerepe hogyan alakul? Milyen sikeres önkormányzati intézkedések, lépések történtek, 
amire szívesen emlékszik? Milyen fórumok vannak, ahol az önkormányzat kikéri az 
emberek véleményét (pl. falugyőlés, helyi újság stb.)? 

� Helyi élet, események : Mibıl áll, milyen eseményekbıl, rendezvényekbıl a községi 
kulturális élet? Melyek a legkedvesebb kulturális eseményei, szórakozásai? Milyen civil 
szervezeteket ismer a községében? Eljár rendezvényeikre? Tagja valamelyiknek? 
Dolgozik valamelyiknek? Min változtatna?  Milyen konkrét programokra, helyi 
kezdeményezésekre lenne szükség?  Ön mit tudna mindezekhez konkrétan tenni, 
milyen akciókban venne szívesen részt?  

� Lokális értékek - büszkeségek: Mit tart érdemesnek megmutatni (mint sajátos 
hagyományt)? Kik a helyi hısök, kikrıl beszélnek sokat a helybeliek? 

 
Gazdálkodás-megélhetés: Mesélje el, mivel foglalkozik? Mivel foglalkoznak a településen élık? 
Milyen lehetıségeket lát a helyi gazdaságban? Mibe érdemes itt belekezdeni? Milyen 
erıforrások lennének mindehhez szükségesek (emberi, pénzügyi, intézményi stb.)? Mik azok 
az erıforrások, amik mindehhez már megvannak?  
Hogyan lehetne a fiatalok itteni megélhetését megoldani? 
 
Természet: Meséljen a környék természeti környezeté rıl! Mit szeret különösen a 
környékbeli természetben? Meséljen történetet, kedv es élményt, ami a helyi 
természethez f őzi! 
� Táj: Meséljen az itteni tájról! Önnek mit jelent az itteni táj, a természeti adottságok? Mit lát benne 

szépnek, értékesnek? Mit szeret benne? Mesélje el, milyen az amikor a természetben jár?  
� Természetvédelem: Mit tud/gondol/érez a környéken a Nemzeti Park tevékenységérıl?  
 
Minden interjú során kötelez ı kérdések: Mit szeretne megtanulni? Mi az, amit 
másoknak meg tudna tanítani? (Mi az, amit nagyon jó l tud csinálni?) Milyen témában 
szeretne beszélgetéseket, el ıadásokat a településen? 
 
II. A jöv ıkép - ideális település 
Milyen lenne egy szebb jövı a településen? Mi jellemezné azt az „ideális települést”, azt az Ön 
által vágyott jövıbeli helyzetet, amelyben élni szeretne? 
� Jó élet: személyesen miért szeret itt élni? A jobb életre milyen feltételeket lát? Hogyan, milyen 

feltételek között tudna itt jobban megélni? Miért (volna) érdemes itt élni?  
� Ideális település: Mesélje el, milyen településen szeretne élni? Képzeljük el, milyen településen 

élne szívesen öregkorában? (csak a fiatalabbaktól!) Személyes életében ilyen pozitív változásokra 
számít, miben reménykedik? 

 
Befejezés: Ha visszagondol a beszélgetésünkre, volt-e olyan része, ami különösen 
megragadta a fantáziáját, vagy reményt keltınek tetszik a jövıjére nézve? Búcsú: az 
eddigiekkel kapcsolatban további meglátás, ötlet… 
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Melléklet 6 Interjú összefoglaló minta 
I. 
Az interjúalany neve: 
Lakóhelye:  
Kora (saccolva!): 
Foglalkozása/szakmája/végzettsége:  
Elérhetısége:  
Mióta él itt (év):  
Háztartása mérete (fı):  
 

Az interjú idıpontja: 
 
idıtartama:  
helyszíne, cím: családi 
ház 

Az 
interjúkészítık  
neve:  
 
 
 

 
II. 
A témák rövid jellemzése, kifejtése az interjú szövege alapján, az interjúalany minél több saját 
megfogalmazásával, jellegzetes idézetekkel, történetekkel, anekdotákkal tarkítva. A tényszerő 
ismereteket válasszuk külön a véleményektıl és érzelmektıl! 
 
III.  
Milyen szereplıket és/vagy szervezeteket említettek? (pontos név és elérhetıségek!)   
Mik voltak ezekre vonatkozóan a fıbb megjegyzések, állítások?  
 
IV. Milyen szokatlan, nem várt témák merültek fel?  
 
V. Röviden foglald össze az adott interjú alapján kialakított véleményedet, megállapításaidat, 
következtetéseidet arra vonatkozóan, hogy milyen lehetıségek/fejlesztési irányok rajzolódnak ki a 
településen?  
Mit szeretnének az itt élık?  
Milyen fıbb összefüggésekre bukkantál rá? Mi az, ami jól mőködik? Mi az, amin javítani kellene?  
Milyen fıbb probléma-csomópontokat tudtunk azonosítani?  
Konkrét akciókra vonatkozó javaslatok: megélhetés, oktatás, egészségügy, kultúra 
Miben/mivel tud hozzájárulni az interjúalany az induló kezdeményezésekhez?  
Milyen típusú tevékenységbe kapcsolódna be? 
 
VI. Személyes megjegyzések  
 
Az interjúalanyról: 
Az interjú körülményeirıl: 
A saját interjúbeli szereplésünkrıl: 
Az interjú tartalmáról: 
Felmerült ötletek, gondolatok, benyomások: 
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Melléklet 7 Mez ıgazdasági felmérés kérd ıíve  
 

MEZİGAZDASÁGI FELMÉRÉS A MEZ İCSÁTI KISTÉRSÉG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVÉHEZ  

 

Tisztelt Gazdálkodó! 
Folyamatban van a Mezıcsáti Kistérség (Ároktı, Gelej, Igrici, Mezıcsát, Tiszabábolna, 
Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszavalk) Vidékfejlesztési Tervének kialakítása, 
amelyre azért van szükség, hogy a Kistérség pályázhasson a 2007-tıl induló Európai Uniós 
támogatásokra. A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének szakmai 
segítségével készülı Vidékfejlesztési Tervben hangsúlyos szerepet kap a mezıgazdasági 
termelés. Ezért elengedhetetlen a mezıgazdaság jelenlegi állapotának és lehetıségeinek 
felmérése. Az alábbi kérdıív kitöltésével ebben kérjük segítségét.  
A kérdıív névtelen, a gazdaság/gazdálkodó adatait kizárólag a terv elkészítésének céljából 
győjtjük össze! 
Ahol üres négyzetet (  ) talál, kérjük a megfelelı válaszhoz tegyen X-et, illetve 
sorszámozza válaszát! 
Kérjük, hogy minden kérdésre adjon választ, és ahol lehet, indokolja is válaszát! 
Amennyiben kérdése van a kitöltéssel vagy a vidékfejlesztési tervvel kapcsolatban, kérjük, 
keresse a Szent István Egyetem munkatársait, Bodorkós Barbarát (0630/5469964) és Kohlhéb 
Norbertet (0630/2441449), vagy falugazdászát! 

Segítségét köszönjük! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. A gazdaság helye/gazdálkodás formája  
A gazdaság helye (a település neve):  

Gazdálkodási forma 

(Kérjük, a megfelelı választ húzza alá!) 

Kft.  /  Rt.  /  Bt.  /  családi gazdaság  /   

egyéni vállalkozó  /  ıstermelı 

Iskolai végzettsége, életkora  

Milyen mezıgazdasági végzettsége van? 
(tanfolyam is) 

 

A mezıgazdasági tevékenység végzésének módja 

(Kérjük, a megfelelı választ húzza alá!) 

fıállású / mellékállású / ıstermelı / nyugdíjas 

Ha Ön már idısebb korú, van-e a családon belül 
valaki, aki késıbb átvenné Öntıl a gazdaságot? Ha 
igen, akkor ki? 

 

 
2. A gazdaság területei 

Mővelési ág saját  
(ha) 

bérelt  
(ha) 

bérbe adott  
(ha) 

árvízzel/belvízzel 
érintett terület (ha) 

szántó     

ugar     

gyep/kaszáló/legelı     

nádas     

zárt kert     

belterület     

erdı     
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szılı     

gyümölcsös     
 
3. Ha rendelkezik bérelt területtel, mekkora bérleti díjat fizet? (Kérjük, az Ön által használt 
mértékegységben adja meg a bérleti díjat, vagy tegyen X-et, ha csak letakarításért kapta!) 

Mővelési ág bérleti díj bérlet idıtartama 
(év) 

 Ft/ha AK×kg letakarításért  

szántó     

ugar     

gyep/kaszáló/legelı     

nádas     

zárt kert     

belterület     

erdı     

szılı     

gyümölcsös     

 
4. Bérelt területét megvásárolná-e? 

- igen, mert…………………………………………………………………. 
- nem, mert…………………………………………………………………. 

 
5. Ha igen, eddig miért nem vásárolta meg? Indoklás...................................................................... 
 
6. Hány tagban van az Ön által mővelt terület?.............................................................. 

7. Kívánja-e módosítani területei helyét, szerkezetét? (Kérjük, indokolja válaszát!)  

.................................................................................................................................................................... 

8. Tervezi-e bıvíteni területeit, és ha igen, melyeket és hogyan (ártér, nemzeti park terület stb.)? 

(Kérjük, indokolja válaszát!)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ha lenne módja, bérelne-e területet ártéren? (Kérjük, indokolja válaszát!)  

…….…………………………………………………………………………………………………… 

10. Hogyan hasznosítaná az ártéri bérelt területet?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. Ha lenne módja, bérelne-e területet a nemzeti parktól? (Kérjük, indokolja válaszát!)  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

12. Hogyan hasznosítaná a nemzeti parktól bérelt területet? (Kérjük, indokolja válaszát!)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Az elmúlt években (max.8 év) váltott-e, illetve a jövıben fog-e mővelési ágat váltani ? 
Váltás iránya már 

végrehajtott 
váltás 

nagysága 
(ha) 

indoklás 

tervezett 
váltás 

nagysága 
(ha) 

indoklás 

szántó → gyep     
szántó → erdı     
gyep → szántó     
egyéb:     
egyéb:     
 
14. Foglalkoztatás 
 Kérjük, a megfelelı választ 

húzza alá! 
Foglalkoztatottak száma 

Családtag fıállású/mellékállású/nyugdíjas ……….fı 

Alkalmazott fıállású/mellékállású/nyugdíjas ……….fı 

 
15. A gazdaság növénytermesztése a 2005/2006-os gazdasági évben 
Termesztett növény   hasznosítás 

a megtermelt összes mennyiség %-ában! 
értékesítés helye 
Kérjük, nevezze 

meg! 
 ha t/ha saját 

felhasználás 
% 

feldolgozás 
% 

értékesítés 
% 

 (pl. helyben, IKR, 
KITE, 

AGROKER, 
Szentistváni TSz, 

nagybani piac, 
piac, vásár) 

Búza       
Kukorica       
Árpa       
Napraforgó       
Tritikálé       
Repce       
Olajtök       
Olajlen       
Cirok       
Szója       
Köles       
Egyéb:       
Egyéb:       
Egyéb:       
Szántóföldi zöldség, 
melyek: 

      

Gyümölcs ültetvény, 
melyek: 
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16. A gazdaság takarmánytermesztése a 2005/2006-os gazdasági évben 
 
Termesztett 
takarmány 

terület hozam hasznosítás 
a megtermelt mennyiség 

%-ában 

értékesítés helye 
Kérjük, adja meg! 

Hozzá- 
vásárlás 

 ha t/ha saját 
felhasználás 

% 

értékesített 
% 

(pl. háztól, piac, 
integrátor stb.) 

vásárolt 
(t) 

Szemes takarmányok 
Búza       
Szemes kukorica       
Árpa       
Zab       
Tritikálé       
Takarmányborsó       
Egyéb:………..       

Szálas takarmányok 
Lucerna       
Réti széna       
Siló kukorica       
Vörös here       
Szalma       
Egyéb:…………       
Egyéb:…………       
Egyéb:…………       
 
17. A gazdaság állatállománya 
Állatfaj és hasznosítási irány  hasznosítás 

a megtermelt mennyiség %-ában 
értékesítés 

helye/felvásárló 
neve 

 db saját 
felhasználás/tenyésztés 

% 

értékesítés 
% 

(pl. IKR, KITE) 

Tejhasznú tehén     
Tejhasznú üszı     
Húshasznú tehén     
Húshasznú üszı     
Húshasznú bikaborjú/hízó     
Koca     
Hízó sertés     
Anyajuh     
Tokjó     
Bárány     
Kos     
Kecske     
Ló     
Tojótyúk     
Broiler     
Kacsa     
Liba     
 
18. Termelt/feldolgozott állati termékek és feldolgozott növényi termékek 
Termék neve Mennyiség (db, t, q, kg) 

A mértékegységet, kérjük, jelezze az egyes 
sorokban 

értékesítés 
helye/felvásárló neve 
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 saját felhasználás értékesítés (pl. IKR, KITE) 
Tej    
Sajt    
Hús    
Tojás    
Száraztészta    
Egyéb:…………….    
Egyéb:…………….    
Egyéb:…………….    
Egyéb:…………….    
 
19. Kérjük, jelölje meg, mely vertikum/feldolgozási lánc kialakításában lenne érdekelt a 
Mezıcsáti Kistérségben! (Több válasz is adható!) 

- vágóhíd és húsfeldolgozó 
- gabonatároló és takarmánykeverı 
- gabonatároló és malom 
- fejıház és tejfeldolgozó 
- zöldség/gyümölcs hőtıház és feldolgozó 
- mezıgazdasági mellékterméket égetı kiserımő 
- közösségi biogázüzem 

 
20. Milyen szempontok alapján választja meg értékesítésének módját? (Rangsorolja a 
szempontokat fontosságuk szerint! 1-legfontosabb, 7-legkevésbé fontos) 

- kiszámítható, megbízható megrendelı 
- legjobb ár 
- kis szállítási távolság 
- nagy megrendelések 
- integrátori szerzıdés 
- személyes kapcsolat 
- egyéb:…………………………………. 

 
21. A gazdálkodási tevékenységbıl származó jövedelem hány százalékban járul hozzá a család 
bevételeihez?..........% 
 
22. Rendelkezik-e a mőveléshez szükséges valamennyi munkagéppel és erıgéppel? 

- igen, megfelelı a minıségük és állapotuk 
- igen, de a gépek elöregedtek 
- igen, de a minıségük nem megfelelı 
- nem, bérmunkát veszek igénybe 
- nem, önkéntes gépcserét veszek igénybe 
- bıvítené-e gépparkját? 

milyen géppel?:…………………………………………………….. 

 

23. A gazdálkodás során milyen trágyát használ? 
- csak szerves trágyát 
- szerves és mőtrágyát 
- csak mőtrágyát 
- nem használ trágyát 

 
24. Ha használ mőtrágyát, akkor milyet és milyen dózisban? 

- Csak N        Dózis: 
…………kg/ha 

- NPK        Dózis: 
…………kg/ha 

- Egyéb:………………………… Dózis: …………kg/ha 
- Egyéb:………………………… Dózis: …………kg/ha 



 181 

 

25. Az elmúlt három évben csökkentette-e a felhasznált mőtrágya mennyiségét?  
- nem, miért?....................................................................................... 
- igen, miért?........................................................................................ 

 
26. Ha használ szerves trágyát, akkor milyet? 

- istállótrágyát 
- hígtrágyát 
- komposztot 
- zöld trágyát 
 

27. Milyen módon végez gyomirtást? (Több válasz is adható!) 
- gyomirtók felhasználásával. Általában hányszor permetez egy állományt:………….. 
- gyomirtó hatású növények termesztésével 
- mechanikai módszerekkel 
- vetésforgóval 
- egyéb:………………………………………………………. 

 

28. A kórokozók és a kártevık ellen hogyan védekezik? (Több válasz is adható!) 

- növényvédı vegyszerek 
- vetésforgó 
- egyéb:………………………………………………………. 

 
29. Milyen talajvédı mővelést alkalmaz? (Több válasz is adható!) 

- talajtakarás, szántó hány százalékán: ……..% 
- meszezés, szántó hány százalékán: ……..% 
- altalajlazítás 3 évente, szántó hány százalékán: ……..% 
- szántás helyett tárcsázás, szántó hány százalékán: ……..% 
- zöldtrágyázás, szántó hány százalékán: ……..% 
- belvízelvezetés 
 

30. Finanszírozás 

Adja meg, hogy a gazdaság mőködését milyen arányban fedezi 
− a gazdaság jövedelmeibıl: ……………% 
− egyéb jövedelembıl:   ……………% 
− hitelbıl:       ..…………..%           hitelállomány 

nagysága:………….MFt 
− faktorálásból:     ..…………..% 
− támogatásokból:    …………….%  
Támogatások felsorolása: (Több válasz is adható!) 

1. Agrár-környezetgazdálkodási Program – Szántóföldi mővelés túzokvédelemmel 
2. Agrár-környezetgazdálkodási Program – Gyepgazdálkodás túzokvédelemmel 
3. Agrár-környezetgazdálkodási Program – Lucernatermesztés túzokvédelemmel 
4. Agrár-környezetgazdálkodási Program – egyéb:………………………………. 
5. Terület alapú támogatás 
6. Tejprémium 
7. Szarvasmarha anyaállat támogatás 
8. Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás 
9. Juh anyaállat támogatás 
10. KAT – szántó 
11. KAT – gyep 
12. KAT – kiegészítı állattartási támogatás 

 

31. Foglalkozna-e a biogazdálkodással? 

- igen 
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- nem 
 

32. Az alábbiak közül mely állításokkal ért egyet a biogazdálkodással kapcsolatban?  

(több válasz is adható) 
 

- kiemelkedıen fontos lehetıségnek tartom a térségben 
- a térség természeti értékeinek megırzéséhez elengedhetetlen 
- jó piaca lenne  
- biztos jövedelemforrás 
- nehéz az átállás 
- kevesebb a haszon 
- nem áll rendelkezésemre megfelelı tájékoztató anyag 
- nincs piaca a terméknek 
- ezen a területen gyomirtó szer nélkül nem lehet gazdálkodni 
- komolytalan dolognak tartom 
- egyéb:……………………………………………………….. 

 
33. Hogyan képzeli gazdasága alakulását a jövıben? (Kérjük, indokolja válaszát!)  

- Hosszú távon szeretném folytatni. Indoklás:…….…………………………………………. 
- Fel kívánom számolni. Indoklás:…………………………………………………………… 

 
34. Tervezett beruházások 

Beruházás megnevezése mikor (év) kb. költsége 

   
   
   
   
   
 
35. Milyen egyéb tevékenységekkel bıvítené mezıgazdasági tevékenységét?  
(Több válasz is adható! Kérjük, indokolja, pontosítsa válaszát!) 

- kiegészítı ipari tevékenység:………………………………… 
- energianövény termelés:……………………………………… 
- energiatermelés:………………………………………………. 
- szolgáltatás (pl. pályázatírás, gép bérbeadás, tároló kapacitás bérbeadása 

stb.):…………………… 
- feldolgozás:……………………………………….. 
- bérmunka:…………………………………………. 
- turizmus…………………………………………… 
- egyéb……………………………………………… 

 
36. Milyen szövetkezésben venne részt? (Több válasz is adható!) 

- TÉSz 
- BÉSz 
- Gépkör 
- Egyéb:…………………………….. 

 
37. Amennyiben nem venne részt szövetkezésben, kérjük, indokolja miért? 
Indoklás:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
38. Szükségesnek tartja-e a mezııri szolgálat visszaállítását/fenntartását?......................... 
 
 
 

Segítségét köszönjük! 
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Melléklet 8 Falu összefoglaló minta-„Helyi közösség  vizsgálata” 49  
 
A fıbb vázlatpontokat jó volna kifejteni, de az alájuk írt felsorolás inkább illusztráció jellegő, 
a lényeg, hogy az interjúkból, megfigyelésekbıl, terepbejárásból szerzett infókat tükrözze az 
egész anyag, s hogy próbáljon konstruktív lenni. Jó volna interjú idézetekkel (már ha vannak 
ilyenek) is illusztrálni, alátámasztani egyes megállapításokat.  
 
Módszertan  

- hány interjú, mely érintett csoportok képviselıivel 
Helyi intézmények  

- amelyekrıl említést tesznek az interjúalanyok, de mindenképpen írni az 
önkormányzathoz és a Nemzeti Parkhoz való viszonyról – cél nem elsısorban a 
problémák és az ellentétek kihangsúlyozása, hanem a konstruktív példák, az 
elırelépési lehetıségek megmutatása 

- ha beszéltek róla, érdemes megemlíteni a kistérség szervezıdését 
Gazdaság, megélhetés  

- kifejteni minden olyan megélhetési formát, amit az interjúk vagy a terepbejárás során 
rögzíteni lehetett 

- gazdálkodás (mezıgazdaság különös tekintettel az ÉTT programokra – ha van róla 
info, erdıgazdálkodás), falusi turizmus, ingázás (munkahelyek a kistérségben és azon 
kívül), vállalkozások stb. 

- itt is fontos volna a lehetıségek, pozitív jövıképek (ha vannak ilyenek) bemutatása 
Társadalom, közösségi élet 

- társadalmi problémák (pl. öregedés, elvándorlás stb.), ezek lehetséges okai 
- civil szervezetek (ha vannak, ha tudunk róluk valamit) 
- fiatalok, idısek 
- vallás 
- helyi értékek (miért kötıdnek a helyhez az itt élık, népszokások, szoros rokoni-baráti 

kötelékek, rendezvények stb.) 
Természeti értékek 

- bármi, amit az interjúalanyok felsoroltak 
Összefoglalás 

- mi az, ami jól mőködik 
- mi az, amin javítani kellene 
- milyen fıbb probléma-csomópontokat tudtunk azonosítani 
- milyen lehetıségeket tudtunk az interjúk alapján azonosítani 

Konkrét akciók: 
- megélhetésre, társadalmi kohézióra stb. vonatkozó javaslatok, akciók szintjén (pl. 

mezıgazdasági együttmőködések ösztönzése, fórum a NP-kal stb.) 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Balázs Bálint (2006) anyaga alapján  
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Melléklet 9 A Víziótól akcióig fórum  
 
Célja: Közös jövıkép megalkotása és annak megvalósítására részletes cselekvési terv 
kidolgozása 
 
Lényege: A „Víziótól akcióig fórum” módszertan lényege, hogy külsı (független szereplı) 
segítséggel a helyi közösségek maguk készítik elı, szervezik meg és bonyolítják le a 
fórumokat. A helyi szereplık és a külsı segítık közösen azonosítják a fórum megszervezése 
szempontjából nélkülözhetetlen csoportokat, érintetteket és egyéneket. A fıbb helyi érintett 
csoportok képviselıibıl, valamint a külsı segítıkbıl áll össze a fórum irányító bizottsága. A 
bizottság rövid helyzetértékelést állít össze a fórum résztvevıi számára, a fórumot és annak 
nyilvánosságát megszervezi, valamint minél több elkötelezett helyi embert próbál megnyerni 
konkrét közügyeknek. 
 
Folyamata:  

 Rendszeres irányító bizottsági megbeszélések lebonyolítása, a fórum helyének és 
idıpontjának, napirendi pontjainak meghatározása (néhány hónappal a fórum elıtt)  

 A fórum meghirdetése és nyilvánosságának megteremtése (folyamatosan) 
 A fórum technikai feltételeinek biztosítása 
 A fórum helyi facilitátorainak kijelölése és felkészítése a facilitálásra (néhány héttel a 

fórum elıtt) 
 Rövid helyzetértékelı anyag vagy elıadás készítése a fórumhoz 
 A fórum lebonyolítása (egy este és az azt követı teljes nap) 
 A fórumról szóló jelentés elkészítése és terjesztése 
 A fórum utánkövetı eseményeinek szervezése: az addig elért eredmények értékelése, a 

jövıre vonatkozó további konkrét lépések meghatározása 
 
Egy lehetséges forgatókönyv: 
Elsı nap este 
 
1. Bevezetés: A fórum lényegének ismertetése, a helyzetértékelés bemutatása 
 
2. Bemutatkozás: A résztvevık bemutatkoznak néhány mondatban. Neve? Mivel foglalkozik? 
Miért jött el, miért tartja fontosnak hogy itt legyen? Mi lenne az ı kis személyes ügye a 
településen, amivel ı személy szerint foglalkozna, amiért hajlandó lenne tenni? 
 
3. Az elhangzottak közös megvitatása nagy csoportban: ennek a résznek a célja elsısorban a 
helyzetértékelés „minıségellenırzése”. Ez a közösségi beszélgetés készíti elı a települési 
fórumok jövıképalkotó, tervezı fázisát. A cél az, hogy legyen egy közös alap, amiben 
egyetértenek a jelenlévık. A beszélgetés alapján körvonalazódnak a legfontosabb, témák és 
ügyek, amelyek a jövıkép, valamint a cselekvési tervek alapját adják.   
 
4. Jövıkép és konkrét akciók: Ez a rész a lehetséges jövıképek (témánként) megtervezésérıl, 
és megvalósíthatóságának elemzésérıl, a szükséges feltételek és tevékenységek 
meghatározásáról szól. 
Elsı délután végére: a fı témák mentén a jövıképek felvázolása, amelynek már elemei 
konkrét ötletek is, az alábbiak szerint: 

 Az adott témában mik a település belsı erısségei, külsı lehetıségei?  
 Az adott témában mik a település belsı gyengeségei, külsı veszélyei? 
 Hogyan is nézne ki az ideális helyzet az adott témában? 
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 5 konkrét szükséges tevékenység megnevezése a témában 
 
A felsorolt konkrét ötletekbıl témánként minimum kettıt, maximum négyet szavazással 
kiválasztani. 
 
Másnap:  
6. Az elızı nap megszavazott ötleteken részletesen dolgozni (pl. két csoportban, mindkét 
csoport kettın dolgozik: az egyik egy pici projekt, tehát ami a legkevesebb erıforrásból, 
legegyszerőbben megvalósítható, és egy távolabbi, nehezebben megvalósítható projekten is). 
A konkrét projektek kidolgozása az alábbi kérdések mentén: 

 MIÉRT?-a cél meghatározása 
 KIKNEK?-a célcsoport meghatározása 
 MIT?-ezt ık együtt találják ki, hogy pontosan milyen résztevékenységekbıl áll össze 
 HOGYAN?- ki lehet a felelıse? kommunikációs terv, helyiek bevonása, milyen 

korábbi tevékenységhez lehet kapcsolódni? 
 KIKKEL?-partnerek meghatározása (konkrét nevek, szervezetek) 
 MIBİL?-forrásteremtés: milyen nem pénzbeli erıforrások állnak rendelkezésre hozzá: 

infrastruktúra, emberek önkéntes munkája stb.? 
 
A csoportok munkáinak bemutatása, kérdések egymás felé. 
7. Zárás: ennek a résznek a célja, hogy láttassuk a jövıt: nem hiába ültek ott a résztvevık két 
napot. Fontos, hogy a zárás során lássanak kapcsolódási pontokat egymással a résztvevık. 
Összefoglaló készül. Hogyan tovább? Értékelés: hogy érezték magukat? Mit visznek 
magukkal haza? Kitıl-milyen segítség várható? Mikor, milyen formában találkoznak 
legközelebb? 
 
A fórum fıbb költségei: 

 A másfél napos fórum vezetı facilitátorának megbízási díja 
 A fórum nyilvánosságának megteremtéséhez szükséges poszterek, szórólapok, 

meghívók nyomtatása 
 Irodaszerek, flipchart, flipchart papírok stb.  
 Telefonköltség 
 Étel-ital ellátás: a fórum résztvevıinek elızetes bevonásával, önkéntes alapon 

 
A fórum lehetséges eredményei: 
A fórum által esély nyílik a helyi emberek, közösségek számára, hogy bıvítsék, elemezzék az 
életükre és életfeltételeik jobbítására vonatkozó tudásukat és képességeiket, valamint hogy 
tervezzenek, és cselekvésre váljanak képessé.  
 
Irodalomjegyzék: 

 Clark, D., 2003. Community Vision to Action Forums: An Organizer’s Guide to 
Participatory Planning (másolható, angolul) letölthetı: 
http://www.okotars.hu/userfiles/downloads/en/community_visioning.pdf. 
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Melléklet 10 A fórumokon elhangzott f ıbb témák és projektötletek 
településenként 
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Település neve Plenárison felvetett témák Kiscsoportok témái Kidolgozott akciók 
Ároktı � Munkahelyek hiánya 

� Rossz közbiztonság 
� Fiatalok elvándorlása 
� Ökoturizmus lehetıségei 
� Mezııri szolgálat létrehozása 
� Cigány és nem cigány lakosság együttélése 
� Közösségi élet fellendítése 
� BNPI által fenntartott tájházhoz hozzáférés/saját tájház 

kialakítása 
� Kistérségi közmunka pályázat 
� Új típusú szövetkezetek lehetıségei 
� Megújuló energiaforrások (biodízel, gyalogakác) 

1. Fiatalok helyben tartása 
2. Közösségi élet fellendítése 
3. Munkahelyteremtés 
4. Közbiztonság 

1. Fiatalok egyesületének kialakítása 
2. Helyi újság újjáélesztése 
3. Szociális munkahelyek létesítése 
4. „Sulizsaru” program újjáélesztése50 
 

Gelej � Nemzeti Park Igazgatóság és a helyi gazdák közötti 
konfliktusok a földbérlést illetıen 

� Mezıgazdaság és turizmus kapcsolódási lehetıségei 
� Munkanélküliség 
� Kisvállalkozások lehetıségei 
� Közösségi tér hiánya 
� Régi temetı mőemlékké nyilvánítása 
� Turizmust érintı fejlesztések koordinálása 
� Fiatalok számára programok 

1. turizmus 1.a. Sajt Nap 
1.b. Helyi termék bolt 
1.c. Bemutató gazdaság 
1.d. Tanösvény  
1.e. Lovasturizmus 

Igrici � Fiatalok számára programok 
� Mővelıdési Ház felújítása 
� Települési és kistérségi pályázatok 
� Összefogás hiánya, falu érdektelensége a közügyek 

iránt, közösségi élet 
� Sport élet fellendítése 
� Falusi turizmus lehetıségei 
� Autópálya közelségének elszalasztott lehetıségei 
� Polgárırség 

1. Fiatalok számára programok 
2. Munkahelyteremtés, 

közbiztonság, sport, 
polgárırség 

 

1. Diákszínpad, kistérségi és települési ifjúsági 
rendezvények 
2. Közösségi kertészet kialakítása, Polgárırség 
megerısítése, Sportegyesület öltözı felújítása  

Mezıcsát � Egészségügy 
� Szociális otthon kialakítása 
� Közügyek iránti érdektelenség 
� Turizmus lehetıségei 
� Mezıcsát mint város fejlesztése, Mezıcsát kistérségi 

központi szerepének erısítése 
� Munkahelyek létesítése 
� Szórakozási lehetıségek, közösségi programok 

1. Gazdálkodás 
2. Közösségi élet 
3. Turizmus 
4. Oktatás 

3.a İsmagyar centrum kialakítása 
3.b. Kistérségi tanösvény Mezıcsáti 
állomásainak kijelölése 
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� Elıítéletek mérséklése, cigány és nem cigány lakosság 
együttélése 

� Mezıcsáti strand fejlesztése 
� Jogi tanácsadás a lakosság számára 
� Önkormányzat és vállalkozások szerepe a 

fejlesztésekben 
� Mezıcsáti zsinagóga fejlesztése 
� Kertek szerepe a település életében 
� Utak rongálása (kamionok) 
� Nyilvánosság 
� Illegális hulladéklerakók 

Tiszabábolna � Turizmus további fejlesztésének lehetıségei 
� Közösségi ügyek iránti érdektelenség 
� Mezıgazdaság lehetıségei 
� Fiatalok lakáshelyzete 
� Munkahely teremtése 
� Autópálya közelségének kihasználása 
�  

1. Halk turizmus51 
2. Mezıgazdaság 

1. Tisza-part kitisztítása, tanösvény, bemutató 
gazdaság, bábolnai piactér kialakítása 
2. Felvevı központ kialakítása, együttmőködés 
erısítése 

Tiszadorogma � Helyi termékek a helyi boltban 
� Ártéri gyümölcsös felújítása 
� Nemzeti Park Igazgatóság és a helyi gazdák közötti 

konfliktus a földbérlés tekintetében 
� Sport 
� Falusi vendéglátás 
� Tanösvény 
� Közösségi programok 
� Civil szervezet létrehozása 
� Mezıcsáti Kistérség Közösségi Munkásainak 

Egyesülete 

1. Turizmus 
2. Közösségi élet 
3. Mezıgazdaság 

1.hagyományteremtés, kerékpárút, erdei iskola 
és bemutató-gazdaságok 
2.Kézmőves tábor és egyesület, helyi termék 
fesztivál megrendezése kistérségi szinten 
3. Szövetkezet alapítása, fiatal gazdálkodók 
földhöz juttatása, Nemzeti Parki területek 
megszerzése 

Tiszakeszi � helyi vállalkozásfejlesztés  
� mezıgazdaság fejlesztése, gazdák együttmőködése 
� információhoz való hozzáférés (internet, helyi sajtó) 
� közösségi élet (programok, kultúrház, fiatalok 

megtartása) 
� a falu és környezetének rendbetétele (illegális 

szemétlerakók, tájra jellemzı házak felújítása) 
� munkanélküliség, rossz munkamorál, segélyek torzító 

hatása 
� kisebbségi kérdés, együttmőködés a helyi cigánysággal 

1. közösségi élet fellendítése, fiatalok 
helyben tartása,  
2. helyi gazdák lehetıségei, helyi 
termékek feldolgozása, értékesítése 
3. turizmus, infrastruktúra-fejlesztés, a 
falu környezetének rendbetétele. 

1. Mővelıdési Ház felújítása 
2.a. Gazdák közötti információcsere 
2.b. Turizmus és mezıgazdaság találkozásia 
pontjai 
3.a. Termálközpont kialakítása 
3.b. Falusi turizmus kialakítása 
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� nagyobb hatókörő tervezési egységek létrehozása, 
melyekkel jobb eséllyel lehetne pályázni, turizmus 
fejlesztése 

� helyi értékek megırzése 
� KRESZ oktatás 
� Játszótér kialakítása 

Tiszatarján � cigány és nem cigány lakosság együttélése 
� közöny, irigység, lakosság szemléletformálása 
� közösségi programok és közösségi tér hiánya 
� szegénység 
� bőnözés 
� fiatalok elkallódása és felkarolása 
� Tisza part rendbetétele 
� Szívességbank 

1. Fiatalok összetartása 
2. Közösségi élet fejlesztése, 

kultúra, sport, cigány és nem 
cigány lakosság együttélése 

3. Szociális foglalkoztatás 

1. Óvodai és iskolai programok bıvítése 
2. Közösségi programok, klubok szervezése 
3. Szociális foglalkoztatási projekt kidolgozása 
(építıipar, kertészet, gyógynövény) 

Tiszavalk � Állattartás lehetıségei 
� Felvásárlási problémák a mezıgazdaságban 
� Ártéri gyümölcsösök ügye 
� Kistérségi szintő együttmőködés 
� Települési infrastruktúra elmaradottsága 
� Szálláshelyek fejlesztése 
� Biogazdálkodás lehetıségei 
� Tisza-tó lehetıségei 
� Természetvédelem lehetıségei 

1. Turizmus 
2. Mezıgazdaság 

1. Szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, 
gyékénykötés bemutatása, természetjáró túrák 
vezetése 
2. Olajtök termesztés, méhészet, 
biogazdálkodás, gyógynövénytermesztés 



Melléklet 11 A kistérségi fórum el ızetes forgatókönyve 
 
Cél 
 
A jövıbeni közösségi tevékenységek közös kiválasztásával a helyiek megalkossák 
vidékfejlesztési jövıképüket, mely a konkrét fejlesztési tervek és akciók alapjául szolgál a 
következı 6 évben.   
 
Funkciók 
Tervezési outputok jönnek létre: 
A kistérségi fórum egyik fontos funkciója, hogy a települések képviselıi együttesen 
fogalmazzák meg azt, hogy számukra mirıl is szól ez a kistérség („ezek mind mi vagyunk”); 
mi az, ami fontos és megırzendı?; mi az, amin változtatni kell? mi az, ami „piacosítható” és a 
megélhetési lehetıségek bıvüléséhez járul hozzá? milyen fejlıdési modellben, milyen fıbb 
elvek mentén gondolkodik a kistérség?  
 
Együttmőködés erısítése: 
A fórum az egyes fıbb vidékfejlesztési tématerületek elıtérbe helyezésével a települések 
közötti együttmőködési lehetıségek feltárására, erısítésére törekszik; formálódik a kistérségi 
tudat. 
 
Kistérségi intézményrendszer erısítése:  
A fórum továbbra is hangsúlyos funkciója, hogy a kistérségi irodát helyzetbe hozza, 
reklámozza. Az útjára indított kezdeményezések a kistérségi iroda felelısségi körébe 
tartoznak.  
 
Motiváció: 
A települési fórumok résztvevıi számára a kistérségi fórum megerısítést ad arra vonatkozóan, 
hogy nincsenek egyedül problémáikkal és megoldási javaslataikkal sem; a háttérben ott áll a 
kistérségi iroda, ahova lehet fordulni, és amely a fejlesztési lépéseket ösztönzi, bátorítja.  
A települések és az egyes tématerületek fıbb értékei, erıforrásai, valamint az ehhez 
kapcsolódó képességek láthatóvá válnak: a sok meglévı probléma ellenére túllépnek a 
kesergésen, pozitív energiákba fordítják át kételyeiket.  
 
Várható eredmények 
 
Kialakulnak a kistérségi vidékfejlesztési terv prioritásai: A következı 6 év fejlesztési 
hangsúlyai egyértelmővé válnak azáltal, hogy láthatóvá válnak az egyes területek mögött álló 
erık, kapacitások, képességek.  
A fórum során a kistérség újabb kulcsembereit és kulcs erıforrásait azonosíthatjuk.  
A fórum eredményeképpen legalább a 3 kidolgozott projekt útjára indul. 
(A fórum eredménye lehet még, hogy felszínre kerülnek olyan új, konkrét projektötletek, 
amelyeket vagy a Sonnenwiese Alapítvány keretében mi magunk személyesen fel tudunk 
felkarolni, vagy a kistérségi iroda tud a szárnyai alá venni. És persze lehetnek olyan projektek, 
amelyet a jelenlévık maguk visznek esetleg végbe külsı segítség nélkül (vagyis amik már 
régóta lappanganak a helyi köztudatban, de soha senki nem vágott még bele, és ehhez itt 
megkapják esetleg az elsı lökést)). 
   
 
Idıkeretek 
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A kistérségi fórumra 2007. február 17-én kerül sor. A délelıtt folyamán a felvezetı tematikus 
elıadások, valamint a kistérségi vitaindító anyag alapján tovább finomodik a kistérségi 
helyzetértékelés.  A délutáni rész már a konkrét akciók elıkészítésérıl szól.  
 
A fórumok fıbb napirendi pontjai és azok idıigénye:   
 
Szombat délelıtt: 
 

Moderálás: Bodorkós Barbara 
 

1. Bevezetés (10 perc)-Bodorkós Barbara 
 
A tervezési folyamat rövid ismertetését jelenti, megfelelıen kontextusba helyezi az aznapi 
történéseket, és elindítja a közös gondolkodást az eddig megtett lépések bemutatásával, a 
települési fórumokra történı visszautalással. A hangulatkeltést segítı eszközök pl. vetítés 
a települési fórumról képekben (esetleg még a két évvel ezelıtti fórum képeibıl is lehet 
egy kis válogatás), kistérségi vászontáska bemutatása stb.  

 
      2. Kistérségi együttmőködés helyzetértékelése (10 perc)- Kovács Mihály 

Hol indult meg az együttmőködés, hol szükséges a változtatás, jelenleg futó kistérségi 
projektek és jövıbeli tervek említésszerő, tehát tényleg nagyon rövid felvázolása. 

  
3. Bemutatkozás (20 perc): A résztvevık bemutatkoznak néhány mondatban. Mindenki 
válaszoljon mindegyik felsorolt kérdésre! Ha valami kimaradt volna, emlékeztessük rá! 
Neve? Település? Mivel foglalkozik? Mi lenne az ı kis személyes ügye a 
településen/kistérségben, amiért hajlandó lenne tenni?  

 
4. Felvezetı tematikus elıadások négy nagy témakörben (egyenként 5-7 perc): 

 
• Civil szféra, közösségi élet: Hajdúné Burai Éva (Tiszatarján) 
• Mezıgazdaság: Kovács Zoltán (Tiszavalk) 
• Turizmus: Balázs János (Tiszabábolna) 
• Helyi foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés: Kovács Mihály (Mezıcsát) 

 
Az elıadások nagy csoportban hangzanak el, hogy mindenki halljon mindegyik területrıl. 
Utána viszont rögtön kis csoportokra bomlanak a résztvevık (max. 50 perc) ezelıtt esetleg 
lehet technikai szünet), és a vonatkozó elıadás alapján pontosítják a helyzetértékelést – a 
vitaindító anyag és az elhangzott elıadások- „minıségellenırzése” történik meg.  
Adottságok, lehetıségek, konkrét projektek azonosítása tématerületenként: mi maradt ki? 
mit gondol másképpen a csoport, mint az elıadó? Hogyan is nézne ki az ideális kistérségi 
helyzet az adott témában 6 év múlva? 5-10 konkrét szükséges tevékenység megnevezése a 
témában, majd megnevezni néhány alapelvet, ami az adott területen belül minden projekt 
sajátja kell hogy legyen (projekt értékelési szempontok megfogalmazása) � konszenzusra 
kell jutni 
Ezek a kiscsoportos közösségi beszélgetések készítik elı a települési fórumok 
jövıképalkotó, tervezı fázisát. Cél, hogy meglegyen az a közös kistérségi alap, amiben 
egyetértünk. Ez most azért történik kis csoportban, hogy mindenki azzal foglalkozzon, 
ami leginkább érdekli. Így több témával tudunk egyszerre dolgozni, ráadásul a résztvevık 
sem unják majd talán annyira (nem kell olyan témával dolgozniuk, amihez nincs kedvük, 
affinitásuk stb.). És talán így többen hozzászólnak. Az értékelési elvek explicitté tétele 
pedig azért fontos, mert azokon keresztül láthatóvá válnak talán a fejlıdési modellek 
legfontosabb dimenziói, a kistérség lakosai által fontosnak tartott értékek 
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megfogalmazódnak (ezek mentén már a vidékfejlesztési terv átfogó céljait és prioritásait 
is ki tudjuk majd jelölni) 
 
Az egyes csoportok a teljes hallgatóság elıtt 3-5 percben bemutatják, hogy mire jutottak, 
mit pontosítottak (max. 20 perc).  
   
EBÉD 12-13  

 
5. A diákok elıadásai, egyenként 7-8 percben, majd kérdések a diákokhoz, elıadásonként 
max. 5 perc, összesen max. 40 perc 

 
6. A bemutatott projektek pontosítása, szükség esetén átalakítása (kb. 1 óra) kis 
csoportokban az alábbi kérdések mentén: ık hogyan is kezdenének neki az ötletük 
megvalósításának? (a kérdéseket megkapnák nagy lapon is, hogy látszódjon, mire is kell 
válaszolniuk) 
 
� MIÉRT?-a cél meghatározása 
� KIKNEK?-a célcsoport meghatározása 
� MIT?-ezt ık együtt találják ki, hogy pontosan milyen résztevékenységekbıl áll össze 
� HOGYAN?- ki lehet a felelıse? kommunikációs terv, helyiek bevonása, milyen 

korábbi tevékenységhez lehet még kapcsolódni? 
� KIKKEL?-további partnerek meghatározása (további konkrét nevek, szervezetek) 
� MIBİL?-forrásteremtés: milyen nem pénzbeli erıforrások állnak rendelkezésre hozzá: 

infrastruktúra, emberek önkéntes munkája stb.? 
 

A csoportok munkáinak bemutatása, kérdések egymás felé (kb. 25 perc). 
 
7. Zárás (kb. 20 perc): ennek a résznek a célja, hogy láttassuk a jövıt, nem hiába ültek itt 
végig még egy napot. Lássanak kapcsolódási pontokat egymással, a Kistérségi Irodával, 
velünk. Összefoglaló készül. Vidékfejlesztési terv készül mindezek alapján, ami a 
kistérségi társulás elé kerül márciusban. 

Hogyan tovább? Értékelés: hogy érezték magukat? mit visznek magukkal haza? Kitıl-milyen 
segítség várható? (kistérségi iroda, KTI, saját maguk). Mikor, milyen formában találkozunk 
legközelebb? 
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Melléklet 12 A kistérségi fejlesztési koncepció jav asolt céljai, a 
kapcsolódó részcélok rendszere  

 
Általános célok 
 
1. A helyi természeti és emberi adottságokra, értékekre alapozott, magasabb gazdasági értéket 
létrehozó gazdasági szerkezet kialakítása: 
 

• Mezıgazdasági területek fenntartható használata 
• Megújuló energiaforrások használatának bıvítése 
• Gazdasági diverzifikáció erısítése 
• Szelíd turizmus fejlesztése 
• Szociális gazdaság megteremtése 
• Infrastruktúra fejlesztése 

 
2. A helyi közösségek megerısödése, a kistérség népességmegtartó erejének növekedése 
 

• A kistérség lakossága egészségi állapotának és a közbiztonság javítása 
• Személyes fejlıdés lehetıségeinek megteremtése 
• A közösségek fejlıdési lehetıségeinek megteremtése 

 
3. A helyi közösség és a természeti környezet kapcsolatának szorosabbra főzése 
 

• Kulturális tájkép fejlesztése 
• Környezettudatosság erısítése 
 

4. A kistérségi együttmőködés erısítése 
• Alulról építkezı, térségi fejlesztések kezdeményezése 

 
Speciális célok 
 

1. A helyi természeti és emberi adottságokra, értékekre alapozott, magasabb hozzáadott értéket 
létrehozó gazdasági szerkezet kialakítása: 

 
• Mezıgazdasági területek fenntartható használata 

- Legeltetéses állattenyésztés bıvítése 
- Táji és agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedı növénytermesztés 
- Ökológiai gazdálkodás 
- Gyógynövény-termesztés 
- Nádgazdálkodás 
- Erdısültség növelése ıshonos fafajokkal 
- Méztermelés 
- Zöldség-és gyümölcstermesztés bıvítése  
- Birtokrendezés 
 

• Megújuló energiaforrás használatának bıvítése 
- Bio-dízel olaj termelés elindítása 
- Mezıgazdasági melléktermék (hulladék) hı-hasznosítása 
- Napenergia hasznosítása 
- Erdık energiacélú hasznosítása 
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- Közösségi biogáz üzem létrehozása 
 

• Gazdasági diverzifikáció erısítése 
- A fiatal mezıgazdasági termelık elindítása 
- Helyi feldolgozás bıvítése 
- Helyi értékesítés bıvítése 
 

• Szelíd turizmus fejlesztése 
- Turizmushoz kapcsolódó új kereskedelmi és magánszálláshelyek kialakítása, illetve a 
meglévı magánszálláshelyek minıségi  fejlesztése 
- Turisztikai oktatás, képzés 
- Turisztikai programok bıvítése  
- Turisztikai marketing fejlesztések, kistérségi szintő turisztikai koordináció mőködtetése 
- Kerékpárút fejlesztése 
- Agroturizmus feltételeinek megteremtése 
 

• Foglalkoztatottság növelése a szociális gazdaság erısítésén keresztül 
- Közösségi és szociális vállalkozások létrehozása, mőködtetése 
- Kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása és kapcsolódás a regionális foglalkoztatási 
paktumhoz 
- Önfoglalkoztatás segítése mikrohitel rendszer kialakításán keresztül 
 

• Infrastruktúra fejlesztés 
- Mezıgazdasági bekötı- és feltáróutak fejlesztése  
- Közúti közlekedési infrastruktúra korszerősítése 
- Tömegközlekedési infrastruktúra korszerősítése 
- Vízi közlekedés fejlesztése 
- Víz- és szennyvízcsatorna-hálózat és egyéb vízelvezetı rendszerek fejlesztése, 
korszerősítése és karbantartása 

 
2. A helyi közösségek megerısödése, a kistérség népességmegtartó erejének növekedése: 
• A kistérség lakossága egészségi állapotának és a közbiztonság javítása 

- Egészségmegırzés  
- Polgárırség megszervezése településenként és kistérségi szintő koordinálása 
- Mezııri szolgálat megszervezése településenként és kistérségi szintő koordinálása 
- A gyermek- és fiatalkori bőnözés megelızése 
 

• Személyes fejlıdés lehetıségeinek megteremtése 
- A felnıttképzési rendszerek és a gazdaság kapcsolatainak erısítése 
- A hátrányos helyzető társadalmi csoportok, egyének integrációja, reintegrációja, 
kirekesztıdésének csökkentése 
 

• Közösségfejlesztés 
- A kistérség tárgyi és szellemi örökségének megırzése, fejlesztése 
- A kistérség közösségi életének fellendítése 
- Fiatalok megtartása a kistérségben 
 

3. A helyi közösség és a természeti környezet kapcsolatának erısödése 
• Kulturális tájkép fejlesztése 

- Tájképi örökségek helyreállítása 
- Közösségi térként szolgáló erdık és a tiszaparti területek tisztítása, fenntartása 
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• Környezettudatosság erısítése 
- Környezeti nevelési programok 
- Környezeti fenntarthatóság témájában helyspecifikus oktatási és ismeretterjesztı anyagok 
készítése 
 

4. A kistérségi együttmőködés erısítése 
• Alulról építkezı térségfejlesztés 

- Kistérségi civil szervezetek létrehozása és megerısítése  

- A kistérség, mint önálló intézmény partnerségi kapcsolatainak és tevékenységeinek 
fejlesztése  
- Kistérségi kommunikáció fejlesztése 
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Melléklet 13 A Dél-Borsodi Akciócsoport Helyi Vidék fejlesztési 
Stratégiájának prioritásai és intézkedései-Élhet ı, versenyképes dél-
borsodi térség 52 
 
„Helyi vállalkozások fejlesztése”: 

� Helyi közösség számára hasznos vállalkozások, projektek támogatása (539 240 EUR) 
� Helyi vállalkozások versenyképességének javítása (240 000 EUR) 
� Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (1 324 000 EUR) 
� Mezıgazdasági termelés támogatása (0 EUR) 
� Helyi vállalkozások képzésének, információhoz jutásának támogatása (0 EUR) 
� Fenntartható mezıgazdasági tevékenység támogatása (0 EUR) 
� Mezıgazdasági termelık mezıgazdasági tevékenységen kívüli jövedelemszerzésének 

támogatása (0 EUR) 
 
„Helyi életminıség és lakossági szolgáltatások fejlesztése”: 

� Elhagyott és kóbor állatok humánus elhelyezésének támogatása (40 000 EUR) 
� Helyi közbiztonság erısítése (39 600 EUR) 
� Településképet javító kisléptékő településfejlesztési akciók támogatása (2 000 541 

EUR) 
� Kulturális és szabadidıs szolgáltatások fejlesztése (0 EUR)  
� Települési alapinfrastruktúra megteremtésének, fejlesztésének támogatása  (0 EUR) 

 
„Helyi turizmus fejlesztése”: 

� Rekreációs, szabadidıs szolgáltatásokra épülıturizmus támogatása (920 000 EUR) 
� Kulturális, rendezvény és gasztronómiai turizmus fejlesztése (176 000 EUR) 
� Épített örökségre és természeti látványosságra épülı turizmus támogatása (0 EUR) 

 
„Helyi örökség megırzése, fejlesztése”: 

� Kulturális értékek megırzése (80 000 EUR) 
� Épített örökség védelme, fejlesztése (440 000 EUR) 
� Természeti örökség megırzése (216 000 EUR) 

 
„Térségi és közösségi kapcsolatok fejlesztése”:  

� Határon átnyúló és szomszédos közösségek közötti együttmőködés és kapcsolatok 
erısítése (75 300 EUR) 

� Térségi telekommunikáció kialakítása és hasznosítása a prioritások megvalósítása 
érdekében (175 000 EUR) 

 
„A helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése”: 

� A helyi megújuló energiaforrásokra épülı fejlesztések támogatása (160 000 EUR) 
 
„Hátrányos helyzetőek integrációjának segítése”: 

� Társadalmi tıke erısítése (80 000 EUR) 
� Szolgáltatásokhoz valóhozzáférés elısegítése (60 000 EUR) 
� A foglalkoztathatóság javítása (0 EUR) 
� Humán erıforrás fejlesztése (0 EUR) 

 
„Helyi termékek elıállításának, piacra jutásának fejlesztése”: 

� Helyi termékek feldolgozásának fejlesztése (83 252 EUR) 
� Helyi és házi feldolgozású termékek piacra jutásának támogatása (55 000 EUR) 
� Helyi termékek minıségének javítása és standardizálása (0 EUR) 
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„Helyi környezet-és természetvédelem fejlesztése”: 

� Természetvédelmi intézkedések támogatása (0 EUR) 
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Melléklet 14 Kulturális tájkép pályázati kiírás (20 09) 
 

PÁLYÁZAT 
A BORSODI MEZİSÉG TÁJÁNAK GAZDAGÍTÁSÁRA 

Mottó: „Mi alakítjuk a tájat, és mi is alakulunk ál tala” 
 
Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása a svájci központú Pancivis Alapítvány (korábban 
Sonnenwiese Alapítvány) pénzügyi támogatásával 2009. évben pályázatot ír ki a Borsodi 
Mezıség Tájának gazdagítására. 
 
A pályázat céljai: 

− A táj ökológiai és esztétikai gazdagítása 
− A táj karakterének, különlegességeinek helyreállítása, megırzése 
− A táj természetes állapotának javítása 
− A növény-és állatvilág sokszínőségének helyreállítása/megırzése/növelése 

 
A pályázók köre: 

− A Mezıcsáti Kistérség településének civil szervezetei, magánszemélyei (Ároktı, 
Gelej, Igrici, Mezıcsát, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, 
Tiszavalk) 

− Az a szervezet/magánszemély, aki a 2008. évi pályázaton eredményesen szerepelt, 
jelen kiírásra csak akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben a nyertes pályázatát 
megvalósította és a kiírás szerinti tartalomnak megfelelı elszámolást benyújtotta 
Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulásához. 

 
Pályázható tevékenységek: 
Pályázni lehet a következı, közcélú tevékenységek 100%-os támogatására magán- vagy 
önkormányzati tulajdonban lévı területeken: 

− Utak és/vagy mezıgazdasági táblák mentén/között mezsgye vagy ıshonos fasor 
létesítése, cserjék/élısövények/bokrok telepítése 

− Hagyományos gyümölcskultúrák telepítése/újratelepítése (pl. dió, mogyoró, mandula, 
körte) elöregedett gyümölcsfák cseréje (pl. iskolakertben, óvodakertben, plébánián, 
ártéri területeken stb.), tájfajta győjtemény létrehozása (zöldség- és gyümölcskultúra 
egyaránt) 

− Iskolai mintakert kialakítása tájjellegő zöldség és gyümölcsfajtából, magbank 
létrehozása az iskolában 

− A települések határában lévı szılık és zártkertek rendbetétele 
− Odúk, etetık kihelyezése és rendszeres feltöltése 
− Vízfolyások növényszegéllyel beültetése a táj jellegéhez illıen 
− Meglévı patakmedrek, erdıterületek szeméttıl való kitisztítása (nem cserjeirtás, nem 

növényzetgyérítés) 
− Régi, tájjellegő zöldségfélék termesztése, magok győjtése, magbank létrehozása  
− Méhlegelık kialakítása 
− Gémeskutak felújítása 
− Vízfelületek létesítése 
− Főzfa telepítése 
− Be nem vetett foltok kialakítása mezıgazdasági táblákon belül, fıleg belvizes 

mélyedésekben  
− Nem használt kaszálók, fáskaszálók újbóli kaszálása, bozótirtás 
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− Felhagyott ártéri gyümölcsösök kaszálása, bozótirtása, liánok eltávolítása az öreg 
fákról 

− Felhagyott legelıkön való újbóli legeltetés 
A fenti lista nem teljes körő; a pályázó a fenti listáról hiányzó, ám a pályázat céljával 
összhangban álló egyéb tevékenységekre is pályázhat, megfelelı indoklás mellett. 
 
A fenti tevékenységek nem pályázhatók meg abban az esetben, amennyiben a pályázó hasonló 
intézkedéseket elıíró agrár-környezetgazdálkodási programban vesz részt.  
 
A pályázat tartalma: 

• A pályázatban meg kell jelölni a pályázó civil szervezet vagy személy(ek) nevét és címét 
• A megvalósítani kívánt tevékenységek rövid leírását és indoklását 
• Az elvégezni kívánt tevékenységek leírásában fel kell tüntetni az érintett terület, az út 

vagy meder stb. nagyságát, illetve hosszát, helyrajzi számát, az ültetni kívánt csemeték 
számát, fajtáját, nagyságát.  

• A pályázathoz csatolni kell az elvégezni kívánt feladat becsült költségvetését. Pályázni 
anyagköltségre lehet: facsemete, cserje, kisebb szerszámok beszerzése, nyersanyag vagy 
építési anyag költségeire, fuvarköltségre. A munka elvégzését a pályázó természetbeni 
hozzájárulásként vállalja, munkadíj a pályázatban nem számolható el.  

• A munka elvégzésének és a támogatás elköltésének idıkeretét a pályázatban fel kell 
tüntetni. 

• A pályázónak ismertetnie kell, hogy a telepítéseket és/vagy létesítményeket a jövıben 
hogyan kívánja fenntartani (pl. telepített fák gondozása, ırzése stb.). 

 
Határid ı:  
A pályázatokat 2009. május 22. délután 4 óráig kell személyesen benyújtani vagy postára 
adni. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja:  
A pályázatokat a következı címre lehet személyesen vagy postán elküldeni: 
Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda, 3450 Mezıcsát, Hısök tere 24. 
A pályázatot kézzel és számítógéppel írt formában egyaránt be lehet nyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét: Pályázat a Borsodi Mezıség Tájának 
gazdagítására. 
 
A támogatás összege: 
A megpályázható összes támogatás a 9 településen összesen 2,5 millió forint. 
A megpályázható összeg felsı határa: 300 000 Ft. 
 
További információ:  
A pályázatról, a terület kiválasztásáról és a tervezett feladatról további információt, valamint a 
pályázat elkészítéséhez szakmai segítséget a következı személynél lehet kérni: 
Boros Gábor telefon: 49-353-912 
 
A pályázat elbírálása: 
A pályázat elbírálói a Mezıcsáti Kistérségi Iroda munkatársai, a Pancivis Alapítvány 
képviselıje, illetve a Szent István Egyetem Környezet-és Tájgazdálkodási Intézetének (SZIE 
KTI) képviselıi lesznek. 
A pályázat elbírálásánál elsıdleges szempont, hogy az hozzájáruljon a növény-és állatvilág 
sokszínőségének megırzéséhez és helyreállításához, valamint elısegítse a táj karakterének 
megırzését, illetve helyreállítását. 
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Eredményhirdetés 
A pályázatok eredményét a kiírók a 2009. június 8.-i Társulási Tanács ülést követıen hirdetik 
ki. 
A pályázatok elıkészítéséhez és a nyertes pályázatok szakmai megvalósításához a Mezıcsáti 
Kistérségi Iroda, valamint a Szent István Egyetem Környezet-és Tájgazdálkodási intézete által 
felkért helyi szakértık igény szerint szakmai segítséget biztosítanak. 
 
Szerzıdéskötés: 
A nyertes pályázóval Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása köt szerzıdést. A nyertes 
pályázatokat legkésıbb 2009. december 31-ig meg kell valósítani. Kedvezményezettnek a 
pályázat megvalósítása elıtt a Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása, valamint a SZIE KTI 
által kijelölt szakértıkkel kell egyeztetnie. Kedvezményezett a pályázat megvalósításáról 
rövid beszámolót készít. Az összeg felhasználásának tételeit hivatalosan, számlával kell 
igazolni. 
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Melléklet 15 Helyi termék fesztivál meghívó (2007) 
 
 

                               
 

Helyi Termék Fesztivál 

2007. szeptember 8. 
Mezıcsát – Fıtér 

 
 
Program:  
 
9.00 Megnyitó 
9.10 Fızıverseny elindítása 
9.15 KEK SINGERS 
9.45 Kistérség területének jelképes felépítése 
10.00 Helyi Termék Fesztivál megnyitása 
10.00 Fotókiállítás 
10.15 Mezıcsát Kistérség Településeinek mősora 
13.00 Ebéd 
14.00 Mesemondó verseny 
15.00 Gereben együttes 
16.00 Nyugdíjas Klub mősora 
16.30 Kistérségi sport-, és ügyességi versenyek 
17.30 Versenyek értékelése 
18.00 Fesztivál zárása 
18.30 Közös Táncház 
20.30 Roy és Ádám fellépése 
 

Egész nap: játszóház, helyi termékek vására és kiállítása, fotó-képkiállítás 
 
A Mezıcsát Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesülete • Árokt ı • Gelej • 
Igrici • Mezıcsát • Tiszabábolna • Tiszadorogma • Tiszakeszi • Tiszatarján • 

Tiszavalk Településekrıl 
 

 
Szeretettel vár minden érdeklıdıt! 

Melléklet 16 Tanösvény pályázat beszámolója (2008) 
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A Turisztikai célelıirányzatból támogatásban részesített fejlesztési célú projekt 
megvalósulásáról és a vállalt kötelezettségek teljesítésérıl. 

I.  A beszámoló adatlapja 

A kedvezményezett neve, székhelye: Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása, 3450 
Mezıcsát, Hısök tere 1. 
A szerzıdés száma: 2007-TU-TTO-1-07-06-5 
A támogatás célja: „ A Tisza-tavi turisztikai régióban megvalósuló turisztikai 
termékfejlesztés támogatása”( 2007-TU-TTO-1) 
A projekt megnevezése: Ökotanösvény és bemutatóhely létrehozása a Mezıcsáti 
Kistérségben 
A projekt megvalósulásának helye: Tiszadorogma, Tiszabábolna, Arany J. út 26 külterület, 
hrsz. 83. sz. 
A projekt tervezett kezdése: 2008 01.01. 
A projekt tényleges kezdése: 2008 01.01. 
A projekt tervezett befejezése: 2008 10.30. 
A projekt tényleges befejezése: 2008 10.30. 
 

II.  Szöveges beszámoló 
 
A Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása 2007 júniusában adta be pályázatát „Tanösvény és 

Bemutatóhely a Mezıcsáti Kistérségben” címmel.  A pályázatunk elsı része a Tiszadorogma 

településen megvalósítandó „vesszıs” bemutatóhely, a második szakasza a Tiszadorogma és 

Tiszabábolna között elterülı ártéri területen kialakítandó természeti tanösvény volt. 

1. A projektköltség tervezett és tényleges alakulása 

A teljes projektköltség 2.193.130 forint volt, ami ténylegesen fel lett használva a 

megvalósítás során. A támogatási szerzıdésben a projekt jogcímekben az ÁFA tekintetében 

eltérés tapasztalható, mivel az asztalos vállalkozó becsatolt 2007. évi árajánlatában az ÁFA 

külön szerepel, míg a megvalósítás utáni, 2008. évi számlája alanyi mentes. Ezen ok miatt az 

ÁFA költségsora 10%-al nagyobb mértékben tér el a támogatási szerzıdésben rögzítettıl. A 

teljes projektköltségen belül 189.000 Ft anyagköltséget tüntettünk fel, ami nem jelentkezett 

közvetlenül, mert az anyagokat nem a kedvezményezett szerezte be, hanem a vállalkozó. A 

költségsorok változása miatt szükséges módosítani a támogatási szerzıdést. 

 

2. A befejezés idıpontja 

A tervezett befejezés idıpontja 2008 október 30-a volt. A bemutató és kiállítóhely 

készületei a határidınek megfelelı ütemezésben zajlottak, míg az ártéri tanösvény 

elıkészületi munkálatait a júliusi rendkívüli Tiszai árvíz miatt sajnos csak késın, 

szeptemberben tudtuk megkezdeni, sokáig nem lehetett a kijelölt útvonalat rendezni. Ezen ok 

miatt az átadást csak október 23-án tudtuk megrendezni. 
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3. A projekt megvalósulása 

 

 A tiszadorogmai mővelıdési házban kialakított vesszıs bemutatóhely a falu által évtizedek 

alatt összegyőjtött vesszıbıl készült termékeknek adott helyet. A kiállító terem fából készült 

polcokkal, akasztókkal lett felszerelve, elısegítve a kiállított termékek esztétikusabb 

elhelyezését. A mővelıdési ház erısen leromlott állapotú kerítése helyébe rusztikus típusú, 

akácfából készült kerítés került. A vesszıfonás mesterségének, a munkamőveleteknek 

bemutatását a bemutatóhely udvarán felállított filagóriában követhetik végig az idelátogatók. 

A bemutatóhely folyosóján a térségben készült természetfotókat láthatnak a vendégek. A 

bemutatóhely a hét minden napján megtekinthetı nyitvatartási idıben illetve nyitvatartási 

idın kívül elızetes bejelentés alapján.  

A terület természeti értékekben gazdag, növény-és állatvilága változatos, fajokban gazdag. A 

több, mint 6 km-es túraútvonalon a látogató megismerkedhet a Tisza élıvilágával, az ártéri rét 

jellegzetességeivel, az egykori ártéri gyümölgyösök történetével, Tisza-menti 

maradványterületeivel, a foki gazdálkodás egykori szerepével. Külön tanösvény táblák 

mutatják be Tiszabábolna és Tiszatorogma települések történetét és néprajzát, amely táblákat 

a Tisza-gáton lévı EUROVELO kerékpárút közelében helyeztünk el. A kerékpárútról 

mindkét település irányából a túraösvény megközelíthetı, a két település önkormányzata 

gondoskodik a terület rendbetételérıl, az útvonal biztosításáról. A területen összesen 6 db 

tanösvénytábla lett kihelyezve. A táblák gyártását , szállítását a kivitelezı vállalta a 

megrendelés szerint, a kihelyezést a két település önkormányzatai segítségével végeztük el.  

A projekt a fent leírtak alapján a pályázatban leírtak alapján, a támogatási szerzıdés célja 

szerint valósult meg. A bemutatóhely berendezései, a kerítés, a filagória természetes 

anyagból, fából készültek. A tanösvény kialakításakor ügyeltünk a természeti környezet 

megóvására, az ártéren meglévı útvonalon alakítottuk ki au ösvényt. 

 

4. Nyilvántartás 

A Mezıcsát Kistérség Többcélú Társulása nyilvántartásában a következı fıkönyvi 

számlaszámon szerepel: 

• számla megnevezése: Forgalomképtelen egyéb építmény idegen kivitelezıvel folyó 

beruházás állományi számla 

• számla száma: 127411 

 

5. Üzembe helyezés  
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Az ökotanösvény kialakítása során építési engedélyköteles tevékenységet nem végeztünk. Az 

ártéri munkálatok elvégzéséhez megkértük a terület kezelıjétıl, az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól a kezelıi hozzájárulást és a szakmai 

felügyeletet.  

A hozzájárulás kiállításának idıpontja: 2007 július 19. 

A Tiszadorogma településen végzett felújítási munkálatokhoz( bemutatóhely berendezések, 

rusztikus kerítés, filagória készítése) a település körjegyzıjétıl kértünk nyilatkozatot arról, 

hogy az elvégzett munkálatok nem építési engedély kötelesek. 

A nyilatkozat kiállításának idıpontja: 2008 december 2. 

A támogatási szerzıdésben vállalt mőködtetést a Mezıcsáti Kistérség két érintett települése, 

Tiszadorogma és Tiszabábolna önkormányzata a pályázatban leírtak szerint vállalja. 

6. A projekt hatásai 

A tanösvény és bemutatóhely turisztikai termékként közvetlen hatással van a két településre 

és a térségre. Tiszabábolnán és Tiszadorogmán jelenleg összesen 7 vendégház üzemel, mely 

szolgáltatók programcsomagjukba beépíthetik a terméket. A következı években a 

szálláshelyek számának megnövekedése várható a vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetıen.  

A tanösvény az EUROVELO kerékpárútról közvetlenül megközelíthetı, ami a térségi 

látogatottságot növeli. A terület a Tisza-tó északi területének határán fekszik, a Tisza-tavi 

régió egyik turisztikai látványossága lehet az elkészült projekt. 

 

Mezıcsát, 2008 december 3. 

 Balázs János 
 Pályázati kapcsolattartó 
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Melléklet 17 Helyi termék képzés meghívója (2009) 
 

Meghívó kistermelıi élelmiszertermelés, -elıállítás és -
értékesítés ismereti tanfolyamra 

 
A tanfolyam tananyaga a 2006. február 16-án megjelent a kistermelıi 
élelmiszer-termelés, -elıállítás és -értékesítés feltételeirıl szóló 14/2006. 
FVM-EüM-ICSSZEM együttes rendeletre épül.  
 
Kiemelten ajánljuk a tanfolyamon való részvételt azoknak, akik a saját 
termékeiket helyben értékesítik, s ehhez kapcsolódó ismereteiket 
mélyíteni kívánják vagy új ismeretekhez kívánnak jutni.     
A képzés elsısorban gyakorlati ismereteket kíván átadni a résztvevık 
számára.  
 
A képzésen való részvétel ingyenes. A képzés során az étel-ital ellátás 
biztosított. 

 
A képzés helyszíne: Kiss József Közösségi Ház,  

Mezıcsát, Szent István u. 21.  
A képzés idıpontja: 2009. január 7-8. 

 
A képzés részletes programja 

 
1. nap: A kistermelıi termék-elıállítás fogalma, szabályozása, a helyi 

piac és egyéb értékesítési lehetıségek, a házi feldolgozás 
lehetısége és feltételei. A helyi termék-értékesítés speciális formái 
és lehetıségei, Bács-Kiskun megyei projektek bemutatása  

 
2. nap: Az ıstermelıi adózás, a közháló használata, az ügyfélkapu, az 

elektronikus adóbevallás. A helyi piacon való értékesítéshez 
kapcsolódó (pénzügyi) tudnivalók. 

 
A tanfolyam vezetıje 

 
Kıváriné Dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke 

  
A képzés szervezıi és támogatói 

 
Mezıcsát Falugazdász Iroda, Szent István Egyetem Környezet-és 

Tájgazdálkodási Intézet, Pancivis Alapítvány 
 

A képzéssel kapcsolatos további információk és jelentkezés 
 

Olter Éva 06-20-466-2552, eva.olter@gmail.com. 
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Melléklet 18 Szövetkezetfejlesztés képzés meghívója  (2009) 
 

MEGHÍVÓ 
Gazdák közötti együttmőködés erısítése- 

„A szövetkezetfejlesztés lehetıségei  
a Mezıcsáti Kistérségben” képzésre 

 
Kiemelten ajánljuk a képzésen való részvételt azoknak, akik fontosnak tartják a 
Mezıcsáti Kistérség gazdálkodói közötti együttmőködések erısítését. A képzés 
elsısorban gyakorlati ismereteket kíván átadni, hogy akik szeretnének 
szorosabban együttmőködni, azok azt meg is tudják tenni.  
 
A szövetkezeti együttmőködési forma létrehozásának egyik fontos célja lehet a 
helyi mezıgazdaság jövedelemtermelı képességének javítása és 
bizonytalanságának csökkentése. A képzésen való részvétel ingyenes.  

 
A képzés helyszíne: Kiss József Közösségi Ház,  

Mezıcsát, Szent István u. 21.  
A képzés idıpontja: 2009. február 18-19-20. 

Kezdés:  
február 18-án délután 13 órakor 

19-én délelıtt 9 órakor 
20-án délelıtt 9 órakor 

 
A képzés részletes programja 

 
3. nap: A szövetkezeti együttmőködés lehetséges formáinak ismertetése: 

Termelési és Értékesítési Szövetkezet (TÉSZ), Beszerzési és Értékesítési 
Szövetkezet (BÉSZ), Termelıi Csoportok, Gépkör. 

 
4. nap: A szövetkezés elınyei és hátrányai. Gyakorlati példák és 

tapasztalatok Magyarországról és külföldrıl. Finanszírozási lehetıségek, 
pályázatok. 

 
5. nap: A Mezıcsáti Kistérség gazdái között meglévı együttmőködések 

erısítésének lehetıségei. A Dél-borsodi Gazdák BÉSZ 
továbbfejlesztésének lehetıségei, lehetséges irányai. 

 
A tanfolyam vezetıje 

 
Kıváriné Dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke 

  
A képzés szervezıi és támogatói 

 
Mezıcsát Falugazdász Iroda, Szent István Egyetem Környezet-és 

Tájgazdálkodási Intézet, Pancivis Alapítvány 
 

A képzéssel kapcsolatos további információk és jelentkezés 
 

Olter Éva 06-20-466-2552, eva.olter@gmail.com 
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Melléklet 19 Fényképek a Mez ıcsáti Kistérségb ıl 

      
Ártéri erdı Tiszabábolna és Tiszadorogma között (2007) Forrás: Andreas Bosshard  

 

                          
 
 

                             
 

Életképek a településekrıl (2006) (forrás: Balázs Bálint és Jávor Benedek) 
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Kistérségi fórum Mezıcsáton (2007) 

 

            
                                     

Települési fórum Tiszadorogmán (2006) 
 

 
 
Természetvédelmi tanösvény megnyitása (2008) 
 
 

     
Helyi Termék Fesztivál Mezıcsát (2007)                        Faültetés Tiszakeszin (2009) 

        Forrás: Olter Éva 
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Igrici uborka kertészet (2009)      Föld Napja plakát (Jövı/Menı projekt) 
Forrás: Polgár Alapítvány   Forrás: Szívlapát Alapítvány 

 
 
 

 


