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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

AI: Aktivitási Index 

AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program 

BII: Bizalmi Index 

EGYI: Együttműködési Index 

ELI: Elégedettségi Index 

EMOGA: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

ÉRI: Érdekérvényesítési Index 

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA: Európai Szociális Alap 

HACS: Helyi Akciócsoport (HACS-ok kódját az M2. melléklet tartalmazza) 

HBB: Helyi Bíráló Bizottság 

HVS: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

IH: Irányító Hatóság (az ÚMVP esetében a Vidékfejlesztési Minisztérium) 

KAP: Közös Agrárpolitika 

LEADER: ‘Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale’ 

kifejezés jelentése: „Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági 

fejlesztése érdekében”. 

MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Kifizető Ügynökség) 

RI: Részvételi Index 

SAPARD: Support for Pre-Accession measures for Agriculture and Rural 

Development, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Előcsatlakozási 

intézkedések Támogatása 

TKCS: Tervezést Koordináló Csoport 

ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
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„A »csináld magad« mozgalmak ideje lejárt...  

Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.  

Az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló,  

a tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó  

egyénekből végül egy közösség formálódik.." 

                                                                      

                                                                   (John Milton Fogg) 

 

BEVEZETÉS 

 

A téma jelentősége 

 

Az elmúlt két évtizedben a demokratikus rendszerek válságjelenségeinek 

megjelenése és elmélyülése miatt a képviseleti demokráciák egyre inkább 

formálissá, kiüresedetté váltak az Európai Unió nyugati tagállamaiban. Olyan 

kormányzási berendezkedésekké alakultak át, amelyekben az elitek uralkodnak és 

az állampolgárok pedig egyre inkább elfordulnak a közügyektől. Az ilyen típusú 

demokráciákban az állampolgárok adott időszakonként képviselőt választanak 

maguknak, felhatalmazzák őket, hogy döntsenek az adott térséget érintő ügyekben. 

A múlt század végén azonban felerősödött az igény aziránt, hogy a köztes időkben 

is beleszólhassanak a polgárok a közügyekbe, befolyásolhassák a róluk szóló 

döntéseket. A képviseleti formák mellett előtérbe kerültek a részvétel közvetlen 

lehetőségei is.  

Az utóbbi években egyre nagyobb teret nyert a társadalmi részvétel 

hatásmechanizmusait megteremtő új irányítási forma, az önigazgatás (governance) 

a gazdasági-társadalmi problémákkal, kormányzási válsággal küzdő országokban. 

Ez az új önigazgatási koncepció, már nem az állam elsődlegességét hirdeti, hanem 

a kormányzati szervek, a gazdasági és a társadalmi szervezetek partnerségére 

helyezi a hangsúlyt.  

A partnerség divatos és sokat hangoztatott fogalom, ám nincs fix, autentikus 

jelentése. A kifejezés sokféle szövetségre, társulásra utalhat, amelyben a felek 

megosztják az információkat, a feladatokat, a kockázatokat és a hasznokat. A 

partnerségek különböző célúak, időtartamúak, méretűek, összetételűek lehetnek és 

különféle működési elven alapulhatnak. A partnerségek vertikális és a horizontális 

megkülönböztetését használják a leggyakrabban. Amíg a vertikális partnerség a 

különböző döntéshozatali szintek összefogását jelenti, addig a horizontális 

partnerségben egymással egyenrangú felek működnek együtt. Ez utóbbi csoportba 

tartoznak a helyi partnerségek. 

A helyi partnerségek egyre népszerűbb kormányzási eszközzé válnak.  A 

szakértők szerint a módszer gyors elterjedésének az az oka, hogy a partnerségek 

különböző érdekek figyelembevételével, új, anyagi és szellemi erőforrások 
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bevonásával növelik a hatékonyságot, ösztönzik az innovációt, valamint erősítik az 

integrációt. Ideális esetben a partnerségek egyszerre segítik elő a gazdasági 

növekedést és a társadalmi egyenlőséget is, amelyek a fenntartható fejlesztés 

kulcselemei. A partnerségek a különböző szektorok képviselői közti bizalom 

építésével, képesek kezelni a speciális problémákat. Az együttműködő résztvevők 

megvitathatják a közös ügyeiket, megismerhetik egymást és a szükségleteknek 

megfelelő fejlesztési stratégiát dolgozhatnak ki és hajthatnak végre. 

Az értekezésem középpontjában olyan helyi partnerségek állnak, 

amelyeknek jelentős szerepük van az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának 

helyi végrehajtásában. A helyi vidékfejlesztési partnerségek elvi 

szükségszerűségével, jelentőségével, valamint gyakorlati működésük hazai és 

nemzetközi tapasztalataival foglalkozom. A helyi partnerségek működési 

sajátosságait a LEADER program példáján keresztül vizsgálom, amely az Európai 

Unió egyik igen sikeresnek tartott vidékfejlesztési kezdeményezése.  A program a 

helyi önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek partnerségén alapszik és 

egy teljesen új szemléletű vidékfejlesztési filozófiát, módszertant és gyakorlatot 

honosított meg a tagországokban. A kezdeményezés keretében az elmúlt húsz 

évben több mint kétezer európai kistérségben valósítottak meg vidékfejlesztési 

projekteket. Hatékonyságának köszönhetően 2007-től a LEADER, mint 

módszertani tengely betagozódott a Közös Agrárpolitika második pillérének 

vidékfejlesztési politikájába.  

Azért választottam éppen a hazai LEADER partnerségeket dolgozatom 

témájául, mert véleményem szerint ez a kezdeményezés az egyik legjobb példa a 

többszintű vidéki kormányzási modellre. Egyrészt ez egy felülről vezérelt 

fejlesztési kezdeményezés, mivel nagyrészt uniós forrásból finanszírozzák, és az 

Európai Bizottság rendelete alapján indul el a program. Emellett a tagállamok 

központi kormányzatai választják ki a nyertes partnerségeket és folyamatosan 

felügyelik a munkájukat a központi kormány képviselői. Másrészt viszont 

kistérségi ötleten alapuló helyi vidékfejlesztési projekteket támogat, alulról 

kezdeményezett összefogást ösztönzi, és elviekben a helyiekre bízza a nyertes 

projektek kiválasztásáról és finanszírozásáról szóló döntéseket.  

A témaválasztásomban a személyes motivációim is lényeges szerepet 

játszottak. Doktoranduszként egy évet töltöttem a holland Wageningen Egyetemen. 

Az itteni kutatómunkám során több helyi vidékfejlesztési partnerséget is 

tanulmányoztam és itt ismertem meg az ún. önigazgatási (governance) koncepciót 

is. Ekkor döntöttem el, hogy a hazai helyi partnerségek működési sajátosságait 

állítom a doktori értekezésem fókuszába. A LEADER kezdeményezésre pedig – a 

már fent említett okokon túl – azért esett a választásom, mert nemcsak szemlélője, 

hanem részese is voltam a programnak, másfél évig projektmenedzserként 

dolgoztam az egyik helyi akciócsoportban. Emellett a doktori tanulmányaim 

megkezdése előtt egy TDK dolgozatot is készítettem a témavezetőm irányításával a 

hazai LEADER+ programban felmerült problémákkal kapcsolatban. 
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Problémafelvetés 

 

A helyi partnerségekkel kapcsolatos legaktuálisabb és legproblémásabb 

területeket egy-egy bekezdés erejéig összegzem az alábbiakban. A gondolataimat 

alátámasztó forrásmunkáknak a lábjegyzetben elhelyezett hivatkozásait az 

értekezés szakirodalom áttekintést tartalmazó fejezeteiben ismertetem. 

A helyi partnerségeknek való felelősség-, és kötelezettség-átengedés 

elviekben megoldást nyújthatna a bürokrácia méretének csökkentésére és a 

gazdasági hatékonyság javítására, ám a valóságban a központi kormányok sok 

esetben nem osztják meg a hatalmat a helyi szereplőkkel. A magasabb szintű 

kormányzati szervek rendszerint tartózkodnak attól, hogy funkciókat delegáljanak a 

helyi szereplőknek, de még ha így is tesznek, továbbra is hajlamosak korlátozni és 

kontrollálni a helyi szinteket. 

A helyi partnerségekkel kapcsolatban az egyik leggyakrabban vitatott téma 

a helyi emberek részvétele. A szakemberek többsége szerint azáltal, hogy a 

partnerségek révén növekszik a helyi szereplők részvétele a döntési folyamatokban, 

bölcsebb és igazságosabb döntések születnek az őket érintő fejlesztési ügyekben. 

Néhány nyugat-európai esettanulmány
1
 azonban azt igazolja, hogy a partnerségi 

munka nem feltétlenül végződik valós közösségi részvételben és általában nem 

automatikusan jár minden tag számára egyenlő részvétellel. 

A helyi partnerségekkel kapcsolatos szakirodalomban a másik központi 

jelentőségű téma a társadalmi bevonás. Sokan úgy vélik, hogy a partnerségi munka 

az egyik legalkalmasabb eszköz a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, mivel 

a különböző szektorok képviselőinek széles körét, köztük a helyi közösségek 

gyengébb érdekcsoportjait is bevonják a helyi fejlesztésekbe. Egyes kutatások
2
 

azonban éppen azt bizonyítják, hogy a partnerségek, nemhogy mérséklik, hanem 

éppen hogy fokozzák a kirekesztést. A partnerségek döntéshozó egyesületeiben 

például gyakori a férfi dominancia, a közösségi és a civil szféra képviselői nehezen 

hallatják a hangjukat a közszférával szemben, és még ha a korábban kirekesztett 

helyi szereplőket be is vonják a partnerségi munkába, többnyire hátrányos 

helyzetbe kerülnek a szellemi és az anyagi erőforrások hiánya miatt. 

A helyi vidékfejlesztési partnerségek sikeres működéséhez nem elégséges 

csupán a pénzügyi támogatás, a megfelelő infrastruktúra kiépítése, a helyi 

szereplők aktív részvételének és megfelelő mértékű társadalmi bevonásának 

biztosítása, bizonyos puha társadalmi tényezők megléte is elengedhetetlen a 

sikerhez. Ilyen puha tényező például a társadalmi tőke. Felmérések
3
 igazolják, 

hogy Magyarország társadalmi tőkéje jóval alacsonyabb, mint a nyugati 

                                                 
1
   Lásd pl. Bristow et al., 2008; Geddes, 2000; Hayward et al., 2004; Lowndes et al., 2001; Shortall, 

2004; Derkzen-Bock, 2009; Taylor 2000. 
2
    Lásd pl. Buller, 2000; Kovách, 2000; Kull, 2009; Scott, 2004; Shortall 2008; Shucksmith, 2000; 

Storey, 1999; Thuesen, 2010. 
3
    Lásd pl. Füzér et al., 2005; Giczi – Sik, 2009;  Hankiss, 1989; Kulcsár, 2006; Skrabski – Kopp, 

2008; Szakál, 2006. 
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tagországok mutatói. Egyes kutatási eredmények
4
 azt támasztják alá, hogy a 

partnerségeknek fontos szerepük van a társadalmi tőke létrehozásában, továbbá 

annak erőforrásként történő felhasználásában. Úgy vélik, hogy a partnerség révén 

erősödik a társadalmi tőke, ami által hosszabb távon az ilyen jellegű 

vidékfejlesztési programoknak nagyobb a hatékonysága. Ezzel szemben más 

kutatások
5
 éppen azt igazolják, hogy a partnerségi munkán alapuló, endogén 

fejlesztési programok azokat hozták még előnyösebb helyzetbe, akik már eleve 

megfelelő társadalmi tőkével, kapacitással rendelkeztek.  

A sikeres partnerségi munka másik alapvető puha társadalmi faktora az 

együttműködés. A nyugati társadalmakban úgy tűnik, hogy könnyebben 

megszerveződik a kooperáció, a partnerek gyorsabban felismerik a közös 

érdekeiket, és az emberek hajlamosak egyéni elképzeléseiket a közösség 

érdekeinek szolgálatába állítani. A kelet-közép-európai társadalmakban az 

államszocializmus és a tervgazdaság évtizedei után azonban nehezen megy az ilyen 

típusú összefogás. 

 

 

 

A doktori értekezés céljai és kiinduló hipotézisei 

 

A kutatás legelején a következő célokat fogalmaztam meg a helyi 

vidékfejlesztési partnerségek vizsgálatával kapcsolatban. 

 

1. célkitűzés: a helyi vidékfejlesztési partnerségek nem, iskolai végzettség és 

szféraképviselet szerinti összetételének a feltérképezése. Bár a LEADER-szerű 

kezdeményezések egy évtizede működnek Magyarországon, a köz-, a civil és 

az üzleti szféra képviselőiből álló Helyi Akciócsoportokat eddig csak 

érintőlegesen vizsgálták a fenti szempontok alapján. A hazai kutatók 

elsősorban a jogi szabályozás, az anyagi támogatások, valamint a 

vidékfejlesztési stratégiák szempontjából elemezték a LEADER 

partnerségeket. 

 

2. célkitűzés: annak feltárása, hogy a helyi vidékfejlesztési partnerségek vajon 

valóban eleget tesznek-e a helyi szereplők aktív részvételére, döntésekbe való 

bevonására vonatkozó uniós irányelveknek. 

 

3. célkitűzés: annak felmérése, hogy helyi partnerségek valóban hozzájárulnak-e 

a helyi közösség társadalmi tőkéjének építéséhez, az összefogási 

hajlandóságának fejlesztéséhez, elősegítve így a rendelkezésre álló erőforrások 

hatékonyabb hasznosítását, a fejlesztési lehetőségek eredményesebb 

kiaknázását, vagyis a partnerségek sikeres működését. 

                                                 
4
    Lásd pl. Katonáné, 2006; Kis, 2006b; ÖIR, 2004 

5
    Lásd pl. Shucksmith, 2000 
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4. célkitűzés: a hazai LEADER Helyi Akciócsoportok tipizálása a partnerség 

társadalmi dimenziói alapján. 

 

5. célkitűzés: a partnereknek a partnerség működésével való szakmai 

elégedettségének felmérése és annak megállapítása, hogy a partnerek szakmai 

elégedettsége és a társadalmi jellemzőik között van-e összefüggés. 

 

 

 

A kutatást megelőzően a következő hipotéziseket állítottam fel a helyi 

vidékfejlesztési partnerségekkel kapcsolatban. 

 

1. hipotézis: a partnerségi munka gyakran nem végződik a partnerek valós 

részvételében. A partnerek többségére nem jellemző, hogy kihasználnák a 

partnerségi munka nyújtotta részvételi lehetőségeiket. 

   

2. hipotézis: a helyi partnerségek gyakran konzerválják a helyi szereplők közötti 

hatalmi egyenlőtlenségeket A helyi partnerségekben gyakran kerülnek 

domináns helyzetbe az erősebb érdekcsoportok. A kevesebb hatalommal 

rendelkező partnerek többnyire nem tudják érvényesíteni az érdekeiket a 

döntések folyamán és periférikus helyzetbe kerülnek a helyi partnerségekben. 

 

3. hipotézis: a partnerségi munka a helyi közösség azon tagjainak kedvez 

leginkább, akik már eleve több társadalmi tőkével és jobb együttműködési 

készséggel rendelkeznek.  

 

4. hipotézis: a helyi vidékfejlesztési partnerségek megkülönböztethetőek és 

csoportosíthatóak a részvételi, az aktivitási, az együttműködési, a bizalmi és az 

érdekérvényesítési jellemzőik alapján. 

 

5. hipotézis: a helyi vidékfejlesztési partnerségekben a partnerek szakmai 

elégedettsége szignifikánsan összefügg az aktivitási, a részvételi, az 

együttműködési, a bizalmi, valamint az érdekérvényesítési jellemzőikkel. 

Azokban a helyi partnerségekben, amelyekben a tagság fent említett társadalmi 

jellemzői kedvezőek, a tagok elégedettebbek, mint azokban, ahol 

kedvezőtlenek. 
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A kutatómunka elméleti háttere 

 

A kutatómunkámban a helyi partnerségek társadalmi jellemzőit az alábbi öt 

működési dimenzió mentén kívánom felmérni: 

  

1. a részvétel, 

2. az aktivitás, 

3. a hatalom megosztása, ill. a döntésekbe való bevonás, 

4. a társadalmi tőke, 

5. és a kooperáció. 

 

Ezeket a dimenziókat Bőhm (1996), Farkas (2002a) és Kulcsár (2006) a 

helyi társadalom elemzésével foglalkozó munkái alapján alakítottam ki.  

A dimenziók tulajdonképpen a partnerség társadalmi szerveződésének 

minőségi fokozatait ölelik fel. A partnerség fejlődéséhez, eredményes 

működéséhez e dimenziók mentén történő előrelépés szükséges.  Az egyes 

dimenziók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, sőt van, ahol átfedéseket is 

tapasztaltunk, ezért némiképp problematikus a szétválasztásuk. 

A részvételi dimenzión belül a partnereknek a helyi fejlesztési stratégia 

összeállításában, a partnerségi üléseken, a különböző eseményeken és a 

pályázatokban való részvételi jellemzőit vizsgálom. A tagok részvételi gyakorisága 

mellett, az is alapvetően meghatározza a partnerség eredményes működését, hogy a 

partnerek mennyire aktívan működnek közre a munkában. Ha ugyanis túl sok tag 

inaktív, akkor a partnerség működésképtelenné válhat. Az aktivitási dimenzión 

belül azt tanulmányozom, hogy a köz-, a civil és az üzleti szféra képviselő 

partnerek mennyire intenzíven működnek közre a partnerség munkájában. 

A részvételhez szorosan kapcsolódik a partnerségi munkába való bevonás 

és a partnerségen belüli hatalommegosztás is. Jelen értekezésben nem a 

hagyományos értelemben használom a társadalmi bevonást és a hatalmat. Azt 

vizsgálom, hogy a partnerek közül kiknek veszik valóban figyelembe a véleményét, 

kik vannak domináns helyzetben és kik azok, akik ugyan tagok, ám a partnerségen 

belül perifériára szorulnak, mivel nincs érdemi beleszólásuk a helyi fejlesztési 

stratégia tervezésébe és végrehajtásába, a lényeges döntésekbe.  

A részvétel intenzitása összefügg a partnerek társadalmi tőkéjének 

nagyságával is. Minél nagyobb társadalmi tőkével rendelkeznek a partnerek, annál 

nagyobb a részvételi hajlandóságuk. A társadalmi tőke dimenzióján belül 

elsősorban a partnerek közötti személyes bizalmat vizsgálom. A társadalmi tőke 

egyfajta keretbe foglalja a többi dimenziót, anélkül ugyanis nem valósulhat meg a 

helyi szereplők aktív részvétele, bevonása, hatalommegosztása és együttműködése. 

A partnerek közötti bizalom nélkül legfeljebb kényszertársulások jöhetnek 

létre. Az együttműködési dimenzió keretében főként a partnerségen belüli, 

valamint a felettes hatóságokkal – az Irányító Hatósággal, a Kifizető Ügynökséggel 

– való összefogási hajlandóságot tanulmányozom.  
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A dolgozat felépítése 

 

Az értekezés hét fejezetből áll. A dolgozat bevezető részében a kutatási 

téma jelentősége, a célok és a hipotézisek ismerhetőek meg. Emellett felvázolom 

azt az öt dimenziót, amelyek mentén vizsgálom a helyi partnerségeket. 

A bevezetést követő három fejezet a kutatás elméleti hátterét tárgyalja. Az 

első fejezetben a helyi fejlesztések sikeres megvalósulásában alapvető szerepet 

játszó társadalmi tőke fogalmát, típusait, lehetséges hatásait tárom fel. A második 

fejezetben a vidéki térségek új kormányzási irányelvét ismertetem, amelynek helyi 

szintű megvalósításában jelentős szerepet kaptak a vidékfejlesztési partnerségek. A 

dolgozat következő részében a kormányzási szakirodalom gyakran vitatott 

területeivel – a helyi közösségeknek a fejlesztési folyamatokban való részvételével, 

a helyi szereplők bevonásával és a partnerségen belüli hatalommegosztással – 

foglalkozom. A harmadik fejezetben röviden beszámolok az Európai Unió 

vidékfejlesztési politikájában bekövetkező legfontosabb változásokról, amelyek 

szükségessé tették a partnerségi elv bevezetését. A következő alfejezetben 

felvázolom a partnerségi megközelítés népszerűségének legfontosabb okait, majd 

részletesen bemutatom a köz-, a civil és az üzleti szféra partnerségén alapuló 

LEADER programot, amelynek példáján keresztül vizsgálom a dolgozatban a helyi 

partnerségek hazai sajátosságait. 

A negyedik fejezet a kutatás során alkalmazott módszertant tartalmazza. Az 

elsősorban interjúkkal és kérdőíves felmérésekkel begyűjtött adatok elemzése 

különböző statisztikai és indexszerkesztési módszerekkel történt.  

Az ötödik fejezet a kutatási eredményeket foglalja magában. A LEADER 

partnerségek összetételének ismertetését követően, a hazai Helyi Akciócsoportok 

társadalmi sajátosságainak öt dimenzió – a részvételi, az aktivitási, a bizalmi, az 

együttműködési és az érdekérvényesítési jellemzőik – mentén történő elemzésére 

teszek kísérletet, majd az ezek alapján előállított partnerség-csoportok legfontosabb 

sajátosságaira mutatok rá. A következő alfejezet a tagok szakmai elégedettségének 

vizsgálatára vonatkozó legfontosabb eredményeket tárgyalja, majd a kutatás új és 

újszerű tudományos eredményeit ismertetem. Végezetül önálló fejezetekben kerül 

sor a következtetések levonására, valamint a dolgozat összefoglalására. 
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1. A TÁRSADALMI TŐKE SAJÁTOSSÁGAI 

 

Ebben a fejezetben a helyi fejlesztések egyik kulcsfontosságú tényezőjével, 

a társadalmi tőke jelenségével foglalkozom. Bemutatom a társadalmi tőke fogalmát 

és a típusait, majd a jótékony, valamint a kedvezőtlen hatásait, végül a 

vidékfejlesztésben játszott szerepét. 

 

1.1. A társadalmi tőke fogalom bemutatása 

 

A társadalmi tőke kifejezés először az 1900-as évek elején jelent meg a 

nemzetközi szakirodalomban
6
, ám csak az 1990-es évek elején vált széleskörűen 

ismertté (Füzér et al., 2005). Egyre több szakember gondolja úgy, hogy a 

társadalmi tőke erősítése révén megoldhatóvá válnak olyan súlyos társadalmi 

problémák, mint például a szegénység vagy a kirekesztettség. Ennélfogva, már 

olyan nagy nemzetközi szervezetek, mint az OECD vagy a Világbank is számos 

társadalmi tőke fejlesztését célzó projektet indított el az elmúlt másfél évtizedben. 

Mára a közgazdasági és szociológiai kutatások egyik legnépszerűbb területévé vált 

a nem anyagi jellegű társadalmi erőforrások vizsgálata (Kis, 2006a). 

A társadalmi tőke fogalmát többféle megközelítésből lehet vizsgálni. 

Elemezhetjük antropológiai megközelítésből, mely szerint a bizalom, az 

együttműködés és a társas együttlét alapvető emberi szükséglet. Az antropológusok 

főként a társadalmi tőke biológiai és pszichológiai összetevőit tanulmányozzák. 

Ezzel szemben a szociológiai megközelítés elsősorban az emberi normákat és 

motivációkat helyezi a kutatás középpontjába. Ennek az irányzatnak képviselői 

közé tartozik például Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Mark Granovetter. A 

közgazdasági megközelítés kiemeli, hogy az együttműködés, a bizalom igen 

jelentős közgazdasági tényező, a gazdasági hatékonyság egyik legfontosabb 

erőforrása. A közgazdasági megközelítés egyik kiemelkedő képviselője Francis 

Fukuyama amerikai közgazdász. A politológiai megközelítés elsősorban a 

társadalmi tőke és a demokrácia kapcsolatának vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. A 

politika tudományok területén kiemelik, hogy a társadalmi tőke erősítése alapvető a 

demokrácia megerősödése, a társadalmi szolidaritás és a fenntartható fejlődés 

megalapozásában. Elsősorban Robert D. Putnam és Richard Rose munkássága 

kiemelkedő ezen a területen (Skrabski–Kopp, 2008; Szakál, 2004). 

A társadalmi tőkével foglalkozó igen terjedelmes nemzetközi 

szakirodalomban található temérdek definícióval kapcsolatban szerintem az a 

legnagyobb probléma, hogy a társadalmi tőke fogalma alatt mindenki mást ért. A 

társadalmi tőke fogalmának tisztázása során ezért a témában a már említett, 

leggyakrabban hivatkozott szerzők (Bourdieu, Coleman, Putnam, Fukuyama) 

                                                 
6
  A társadalmi tőke kifejezés első használatát (1916) Lyda Judson Hanifannak tulajdonítják 

(Tömpe, 2007). 
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társadalmi tőke fogalmát használom. A következőkben az említett szerzők 

munkásságából csak a társadalmi tőkével kapcsolatos véleményüket fogom 

kiemelni és szintetizálni, nem célom a szerzők elméleteinek részletes bemutatása, 

elemzése. 

Bourdieu (1986) szociológusként túllépett a közgazdászok tőke fogalmán és 

a tőke három alapvető formáját különböztette meg: a gazdasági tőkét, a kulturális 

tőkét és a társadalmi tőkét (szimbolikus tőkét). Szerinte a társadalmi tőke a 

társadalmi kötelezettségekből vagy kapcsolatokból fakad és bizonyos feltételek 

mellett gazdasági tőkévé váltható át („rekonverzió”).  

A szociológus felfogásában a társadalmi tőke azon aktuális és lehetséges 

erőforrások összessége, amelyek a kapcsolatok egy olyan tartós hálójához 

kötődnek, amelyek a kölcsönös ismeretségre és elismerésre épülnek és ezek alapján 

többé-kevésbé intézményesítve vannak. Olyan erőforrások együttese, amelyek egy 

csoporthoz való tartozáson alapulnak. A csoporttagok közös tulajdonságokkal 

rendelkeznek, és tartós kötelékek fűzik össze őket (Bourdieu, 1986). 

Bourdieu szerint az egyén által birtokolt társadalmi tőke révén az érintettek 

erősíthetik a társadalmi státuszukat, sőt hatalomra tehetnek szert (Füzér et al., 

2005), vagyis szerinte a társadalmi tőke magánvagyon, mely révén hatalomra 

tehetnek szert az egyének. Szerinte a társadalmi tőke nemesi vagy egyéb címekben, 

rangokban intézményesedik, mely a helyi társadalmi hierarchiában bizonyos 

előjogokat biztosít. 

A társalmi tőke nagysága függ egyrészt annak a kapcsolathálónak a 

kiterjedtségétől, erősségétől, amelyet mozgósítani tud, másrészt azon tőke 

(gazdasági, kulturális vagy szimbolikus) nagyságától, amellyel azok rendelkeznek, 

akikkel kapcsolatban áll (Bourdieu, 1986). A bourdieui felfogás szerint jelentős 

szerepet játszhatnak a kapcsolatok tartósságában, erősségében a különböző 

intézményesítési rítusok, mint például a taggyűlés, a tagfelvétel, kitüntetések és az 

egyéb közös programok. Rendszeres megerősítésekre, a kapcsolatok, folyamatok 

ápolására van szükség ahhoz, hogy a meglévő társadalmi tőke ne erodálódjon. 

Coleman (1988) amerikai szociológus Bourdiue-höz hasonló módon 

csoportosítja a tőkefajtákat. Négyféle tőkéről beszél tanulmányában: a pénztőkéről, 

a tárgyi (fizikai) tőkéről, az emberi tőkéről és a társadalmi tőkéről (Coleman, 

1988). A társadalmi tőke fogalmát az emberi viszonyok széles körére terjesztette ki 

(Füzér et al., 2005). Coleman felfogásában a társadalmi tőke erőforrásként 

hasznosítható kapcsolatrendszer. A társadalmi tőkét a társadalom szerkezetéből 

vezette le. A társadalmi tőkét annak funkciója határozza meg. Szerinte – a tőke 

többi formájától eltérően – a társadalmi tőke a cselekvők közötti viszonyok 

struktúrájában testesül meg, így „nem található meg sem magukban a 

cselekvőkben, sem pedig a termelés anyagi eszközeiben” (Kis, 2006a, 70.p.)  

Coleman szerint társadalmi tőke keletkezése vagy elhalása a kapcsolatok 

megváltozásához köthető (Szakál, 2004), nem kézzel fogható dolog, mert ereje a 

cselekvők közötti hálóban rejlik és a kölcsönösségi elv működteti. A helyi civil 

szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok egymáshoz való viszonya, illetve az 

egyes szervezeteken belül a tagok között kialakuló viszonyrendszer nagymértékben 
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befolyásolni tudja a közös célok érdekében történő cselekvést. Az együttműködési 

megállapodások, a társulási szerződések, alapszabályok ugyan adnak egy formális 

keretet, de a colemani felfogás szerint a személyek ismeretségéből, az egyéni 

képességek összegyűjtéséből származó társadalmi tőke válik cselekvési kényszerré 

a közös cél érdekében. A kölcsönösség megjelenik a feladatmegosztás, valamint a 

munkavégzés során.  

Coleman a társadalmi tőke három alapvető formáját különbözteti meg: 

kötelezettségek és elvárások rendszerét; az információs csatornákat; valamint a 

társadalmi normák és szankciók rendszerét (Coleman, 1988). Későbbi műveiben a 

már említett három típus mellett még társadalmi tőkét alkotnak a hatalmi 

viszonyok, valamint a kisajátítható és szándékosan kialakított szervezetek. 

Lényegében a társadalmi tőke egyfajta katalizátorrendszer, mely az emberek 

erőforrásait, erőfeszítéseit, energiáit hangolja össze és állítja a közösség 

szolgálatába az egyének közötti kapcsolatrendszer funkcionálásához szükséges 

normák, elvárások, kötelezettségek kialakítása és elfogadása révén. A colemani 

koncepció szerint a társadalmi tőke nem személyes vagyona azoknak, akik 

megteremtették, tehát nem csak azok élvezhetik, akik létrehozták, vagyis a 

szociológus szerint a társadalmi tőke közjónak tekinthető (Füzér et al., 2005).  

A társadalmi tőke közjószág-felfogását Putnam politológusként finomította 

tovább olaszországi és amerikai kutatásai során (Putnam 1993, 1995). Szerinte a 

társadalmi tőke – ellentétben a pénztőkével és az ember tőkével – kollektív ismérv, 

egy közösség, társadalmi csoport jellemzője (Füzér et al., 2005). A társadalmi tőke 

– Colemanhez elméletéhez hasonlóan – Putnam szerint sem személyes tulajdon, 

ezért azokat is előnyökhöz jutathatja, akik az adott hálózaton kívül vannak.  

Bowling Alone című könyvében a „civil erényként” meghatározott 

társadalmi tőke egyrészt az egyének közötti kapcsolatokra, másrészt a 

kapcsolatokból felépülő hálózatokra, harmadrészt a hálózatokat működtető 

generalizált és specializált kölcsönösségi elvekre utal (Csizmadia, 2002). A 

társadalmi tőke tehát kötelékekből és hálózatokból áll össze, amit folyamatosan 

használnak. A politológus szerint a közösségek akkor működnek hatékonyan, ha 

tagjaik bíznak egymásban, mert az „megolajozza” a társadalmi életet.  

Összefoglalva: a putnami koncepció magában foglalja a kötelékeket, a 

társadalmi kapcsolathálókat, a kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom normáit. A 

közös normák és a tagok közötti bizalom teszi lehetővé az együttműködést. A 

társadalmi tőke teremtése csoportidentitás kifejlődéséhez vezet. 

Putnam társadalmi tőke elmélete világszerte elterjedt, így hazánkban is 

gyakran alkalmazzák társadalomtudományi kutatásokban. Például a TÁRKI 

jelentésekben is (Füzér et al., 2005; Giczi-Sik, 2009) a putnami bizalom koncepciót 

használják. A bizalom három megnyilvánulási formáját vizsgálják: általánosított 

bizalom az emberekben, intézmények iránti (politikai) bizalom és partikuláris 

bizalom a családban, szomszédokban, barátokban. Mindhárom bizalmi forma 

esetében a magyar átlagértékek messze elmaradnak a fejlett nyugati országokétól. 

A társadalmi tőke kutatásának negyedik nagy alakja, Fukuyama 

közgazdászként a társadalmi tőke fogalmát még szélesebb körre terjesztette ki 
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(Fukuyama, 2002). Szerinte a társadalmi tőke a társadalmi kooperációkat elősegítő, 

„mozgósított” informális társadalmi normák és értékek együttese, kezdve a 

reciprocitástól a bizalmon át egészen a valláserkölcsig” (Füzér et al., 2005). 

Koncepciója az együttműködésre és a mozgósításra helyezi a hangsúlyt 

(Fukuyama, 2002). Szerinte csak akkor beszélhetünk társadalmi tőkéről, ha 

társadalmi normákat hozunk létre, mozgósítunk a közösségben az együttműködés 

érdekében. Írásaiban kiemelt figyelmet fordít a bizalom kérdéskörének. Szerinte 

társadalmi tőke csak akkor alakul ki, ha az egyének között bizalom van.  

Ahogy már korábban említettem, Fukuyama (1995, 2002) a társadalmi tőkét 

közgazdasági megközelítésből vizsgálta. Felismerte, hogy a magas és az alacsony 

bizalomszintű társadalmak gazdaságának szerkezete eltérő. Elmélete szerint az 

alacsony bizalmú országokban, mint például Kínában, Olaszországban vagy 

Franciaországban a bizalom csak családi keretek között működik, így leginkább 

olyan vállalkozások fejlődnek, amelyeket még egy tágabb értelemben vett család 

képes működtetni. Ezzel szemben a magas bizalmú országokban, mint például 

Japánban, az Egyesült Államokban vagy Németországban az egyéni vállalkozások 

viszonylag rövid idő alatt képesek voltak nagyvállalatokká, részvénytársaságokká 

alakulni, mert számukra nem okozott nehézséget a családon kívüli munkatársak 

bevonása. 

Összegezve az eddig tárgyaltakat, a társadalmi hálózatok egyfajta erőforrást 

jelentenek a közösségek és az azokat alkotó tagok számára. A társadalmi tőke csak 

a társadalmi hálózatokba ágyazottan létezik. Bourdieu, Coleman, Putnam és 

Fukuyama koncepciója alapján a társadalmi tőke a bizalom, a kapcsolatok, a 

társadalmi viselkedést szabályozó normák és a civil társadalmi aktivitás elegye. 

Másként a társadalmi tőke a különböző kapcsolatokkal jellemezhető társadalmi 

struktúrák egy olyan erőforrása, amelynek társadalmi és gazdasági hatásai vannak.  

 

1.2. A társadalmi tőke típusai 

 

A szakirodalomban (Skrabski-Kopp, 2008; Tisenkopfs et al., 2008; 

Woolcock, 2002) a társadalmi tőkének a következő három dimenzióját szokták 

elkülöníteni. 

Az összetartó (bonding) társadalmi tőke a családon, az etnikai és a 

nemzetiségi közösségen belüli vagy vallási csoportkapcsolatokon alapuló kötődés. 

A tagok közötti kölcsönös segítségre és szolidaritásra utal, de ugyanakkor forrása 

lehet kirekesztő, másik családdal, nemzetiséggel szembeni ellenséges 

magatartásnak is. A helyi szintű horizontális kapcsolatokat jelenti. 

Tisenkopfs és szerzőtársai (2008) szerint az erős összetartó társadalmi tőke 

jelentős támogatást nyújthat és hozzáférést biztosíthat erőforrásokhoz, ugyanakkor 

együtt járhat az egyéni szabadság korlátozásával, akadályozhatja kívülállók 

részvételét és hatalmi aszimmetriát teremthet. 

Az összekötő (bridging) társadalmi tőke kifejezés a távolabbi vagy más 

nemzetiségű, etnikumú barátokkal, kollégákkal, üzleti partnerekkel való 
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kapcsolaton alapuló "hidakra" utal. Elsősorban a különböző társadalmi csoportok, 

rétegek közötti együttműködési képességek és készségek mérésére alkalmas. A 

transzlokális, regionális horizontális kapcsolatokat jelenti. 

A nagy összekötő társadalmi tőke felhatalmazza a szereplőket, új 

lehetőségeket nyithat meg, hozzájárulhat a különböző információkhoz, tudáshoz és 

erőforrásokhoz való hozzáféréshez. A szűkebb közösség azonban nem biztos, hogy 

befogadja (Tisenkopfs et al., 2008). 

Az összekapcsoló (linking) társadalmi tőke a különböző társadalmi 

csoportokat köti össze. Ez a dimenzió például a civil társadalom és a kormányzat, 

illetve más hierarchikusan elkülönülő egységek összekapcsolását szolgálja.  A 

vertikális kapcsolatokat jelenti. 

 

1.3. A társadalmi tőke lehetséges pozitív és negatív hatásai 

 

A társadalmi tőke egyre terjedelmesebb szakirodalma sokféle példát hoz 

arra, milyen jótékony hatásai vannak a társadalmi tőkének, illetve milyen károkat 

okozhat annak túlzott mértéke vagy a különböző társadalmi tőketípusok előnytelen 

kombinációja. A társadalmi tőke pozitív és negatív hatásairól kiváló összefoglaló 

áttekintést ad a már korábban is idézett 2005-ös TÁRKI tanulmány (Füzér et al., 

2005). Ezek közül legfontosabbakat összegzem az alábbiakban. 

A társadalmi tőke nagy gazdasági növekedést gerjeszthet, hiszen egyrészt 

az üzleti felek közötti bizalom a tranzakciós – keresési és információs, alku- és 

döntési, ellenőrzési és kikényszerítési – költségeket erőteljesen csökkenti; másrészt 

az informális csatornák jelentős szerepet játszhatnak üzleti lehetőségek 

megszerzésében. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek a 

jellemzők elősegíthetik a kartellek képződését, a bennfentes információk 

terjedésének nyomon követhetetlen mozgását, valamint a hatékonyságot csökkentő, 

a korábbi partnereket kényszerűen összefűző klikkek kialakulását is. 

A társadalmi tőke révén hatékonyabbá tehető a közigazgatás. Ha alacsony 

szintű a társadalmi tőke, a centralizált igazgatás bürokratizálódik, nem jönnek létre 

hatékony helyi önkormányzatok, nő a korrupció, csökken az általános bizalom és 

az állam legitimitása. Ez azt is jelenti, hogy felerősödik a „második” (gazdaság, 

nyilvánosság, jogrend, erkölcs) szerepe a mindennapi élet szerveződésében, a civil 

társadalom a járadékszerzés melegágyává válik, s a civil társadalom szereplői (pl. 

az NGO-k) olyan érdekcsoportokká alakulhatnak, amelyek a közösségi forrásokat 

magáncélokra hasznosítják. 

Hozzájárulhat magasabb színvonalú közszolgáltatások létrehozásához. Ha 

egy helyi közösség identitása erős, saját magáénak érezheti a helyi 

közszolgáltatásokat – az iskolán kívül ilyen a vízellátás, az egészségügyi ellátás, az 

infrastruktúra – képes lehet a közösség tagjait mozgósítani építkezésekhez és 

később is jobban ügyel ezek fenntartására. Azonban, ha a társadalmi tőke csupán az 

elit körében erős (azaz ha alacsony az összekötő társadalmi tőke szintje), akkor 

kiszoríthatják az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportokat ezek élvezetéből és 
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létrejöhetnek a magas és alacsony státuszúak számára különböző minőségű 

szolgáltatásokat biztosító közszolgáltatások. 

A magas szintű társadalmi tőke további előnye, hogy általa könnyebben és 

feltehetőleg olcsóbban érhetőek el különböző közösségi célok. A magas bizalmi 

szintű, összetartóbb közösségekben ritka a bűnözés, általában jobbak az iskolai 

teljesítmények, a lelki és egészségi állapot is. Ezen túl, a társadalmi tőke gazdasági 

tőkévé is átváltható és a helyi közösségekben realizálódik a hozadéka. 

Mindemellett a társadalmi tőke által létrejött együttműködések hozzájárulnak a 

helyi közösségek fenntartható fejlesztéséhez. Társadalmi tőke nélkül nem létezhet 

helyi közösség, helyi közösség nélkül pedig nem működik a helyi demokrácia.  

A demokratikusabb politika kialakításában is alapvető szerepe van a 

társadalmi tőkének, mivel hozzájárul a civil társadalom kiterjesztéséhez és 

megerősítéséhez. Aktív civil társadalom nélkül nincs demokratikus politikai 

rendszer. A civil társadalom ellensúlyozó szerepet játszik az állammal szemben, 

védi az állampolgárokat az állam túlzott hatalmával szemben. Ha nem alakul ki 

erős civil társadalom, akkor az állam diktátorként kezelheti alattvalóit. 

Ugyanakkor, amennyiben az erős civil társadalomban nagymértékben elterjed a 

demokratikus politikai intézményrendszerrel szembeni elégedetlenség, akkor a 

demokrácia támaszából az összeomlás katalizátorává válhat a civil társadalom 

(Berman, 1997).  

A társadalmi tőkének a demokratikus kormányzásban játszott szerepét 

Putnam (2000) is vizsgálta olaszországi kutatásai során. A politológus a déli és az 

északi országrész közötti eltéréseket elsősorban történelmi és kulturális okokkal 

magyarázta. Az északi régiókban, ahol jelenleg is magas a civil elkötelezettség és 

hatékony a kormányzás, a civilek bevonásának és a társadalmi szolidaritásnak a 

gyökerei csaknem egy évezredre nyúlnak vissza. Az északi országrészben ugyanis 

már a tizenkettedik században kialakult a szervezett kölcsönösség gazdag hálózata, 

amelynek alapját a közkori céhek, a vallási gyülekezetek, a segélyszervezetek és a 

polgári társulások képezték. A szerző szerint főként ez az oka, hogy az északi 

országrészben található közösségekben ma is nagyobb a társadalmi tőke, erősebb 

az egymás iránti bizalom, a kölcsönösség, az együttműködési készég, a közügyek 

iránti elkötelezettség és a civil szervezetek aktívabban vesznek részt a társadalom 

életében. Mindez nagymértékben elősegítette a demokratikus kormányzás sikeres 

működését az észak-olasz régiókban. Ezzel szemben a déli országrészben az 

emberek a közvetlen családtagokon kívül nehezen bíztak meg másban már a 

középkorban is, nem alakultak ki az északi tartományokra jellemző hálózatok. 

Ebből adódóan a déli régiókban ma is lényegesen kevesebb a társadalmi tőke, 

kisebb a társadalmi és a kulturális szervezetekben való részvételi hajlandóság és 

alacsony a térség lakóinak a közügyek iránti elkötelezettsége is. A politológus 

szerint emiatt a képviseleti kormány kevésbé hatékony a déli régiókban, mint az 

északi közösségekben.  

A fentiek alapján belátható, hogy szinte bármilyen fejlesztésben központi 

szerepe van a társadalmi tőkének. A társadalmi tőke és a fejlesztés során 
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felhasznált domináns erőforrások alapján négyféle fejlesztési módot 

különböztethetünk meg a vidéki térségekben (1. táblázat).  

 

 

1. táblázat: A vidékfejlesztés jellege az erőforrások származása és a társadalmi 

tőke erőssége szerint 

A domináns erőforrás 
A társadalmi tőke szintje 

magas alacsony 

 

endogén 

a szereplők 

együttműködésén 

alapuló, alulról 

kezdeményezett fejlesztés 

 

a helyi elit által 

véghezvitt fejlesztés 

 

exogén 

konfliktusok mentén 

végbemenő, kierőszakolt, 

nem szerves fejlesztés 

központosított, 

felülről lefelé irányuló 

fejlesztés 

Forrás: Kulcsár, 2006 alapján Farkas, 2011 

 

A fenti táblázatban feltüntetett szituációk tiszta formájukban eltérő 

gyakorisággal fordulnak elő. A központból irányított, top-down fejlesztési modell a 

kilencvenes évekig domináns volt, ma már azonban ritkábban, szelídebb 

formákban fordul elő. A helyi elit által véghezvitt endogén fejlesztések a 

legjellemzőbbek a kelet-európai országokban. A szereplők együttműködésén, 

partnerségén, endogén erőforrások bázisán alapuló fejlesztések is egyre inkább 

előtérbe kerülnek.  

Kulcsár (2006) vizsgálatai arra is felhívják a figyelmet, hogy egy-egy 

fejlesztési program megvalósulása alaposan átrendezheti a helyi társadalom érdek- 

és hatalmi viszonyait, továbbá a társadalmi tőke újraelosztását is okozhatja. „A 

helyi elitnek tehát nem érdeke a fejlesztés olyan iránya, amely a kialakult 

befolyását, társadalmi tőkéjét veszélyeztetheti” (Kulcsár, 2006, 103.p.). A 

csoporton belüli túl erős összetartó társadalmi tőke gátolhatja a helyi fejlesztést, 

mivel az adott csoport tagjai érdekének védelme korrupcióhoz, nepotizmushoz, 

diszkriminációhoz vezethet (Tisenkopfs et al., 2008).  

 

1.4. A társadalmi tőke szerepe a vidékkutatásokban 

 

 A társadalmi tőke elemzés sajátos módon, egyedi megközelítésekkel és 

módszerekkel egyre inkább a vidékkutatások
7
 központi témájává is válik. A 

következőkben néhány olyan nyugat-európai és magyar szerző írásait fogom 

                                                 
7
   Lásd pl. Boda 2007; Kis, 2006b; Kulcsár 2006; Lee et al., 2005; Shortall, 2008; Shucksmith, 

2000; Tömpe, 2007;  van der Ploeg – Marsden, 2006. 
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bemutatni, akik a társadalmi tőke fogalmát és a vidékfejlesztésben játszott szerepét 

elemzik. 

A kutatási téma kiemelkedő alakjainak tartják van der Ploegot és Marsdent. 

Az általuk szerkesztett Unfolding Webs (2008) című könyvben a vidéki régiókban 

tapasztalt sokféleség, dinamika és szinergia meghatározására és elemzésére 

kidolgozták az úgynevezett vidéki háló (rural web) koncepciót.  A háló kifejezés a 

vidéki társadalmakon belüli kölcsönhatások, kölcsönös kapcsolatok, kölcsönös 

megállapodások és externáliák hálózatára utal. A háló összekapcsolja a 

tevékenységeket, a folyamatokat, az embereket és az erőforrásokat. A háló hat 

dimenziót tartalmaz: az endogenitást, az újdonságot, a fenntarthatóságot, a 

társadalmi tőkét, az intézményi megállapodásokat és a piacok irányítását. A 

szerzők a társadalmi tőkét olyan képességként határoztak meg, amely lehetővé teszi 

a kollektív cselekvést. Szerintük a társadalmi tőke az egyének, a csoportok, a 

szervezetek és az intézmények hálózatokba való kapcsolódásának, 

kooperációjának, a társadalmi kapcsolatok közös célból és közös haszonért történő 

alkalmazásának a képessége. Ennélfogva, a társadalmi tőke olyan célok eléréséhez 

járul hozzá, melyek az adott térség szereplői között fennálló kapcsolatokon 

alapulnak (van der Ploeg et al., 2008).  

A fent említett könyvben hét esettanulmány segítségével tesztelik 

elméletüket a szerzők. Ezek a kutatások igazolják, hogy a társadalmi tőke egyrészt 

az egyik alapvető kezdeményezője, elindítója a különböző vidékfejlesztési 

folyamatoknak, másrészt viszont a társadalmi tőke a vidékfejlesztési gyakorlat 

egyik következménye, eredménye is egyben. A társadalmi tőke teszi lehetővé, hogy 

az egyének kollektív akciókat hajtsanak végre, melyek más területeken is pozitív 

fejlődéshez vezethetnek, ugyanakkor a közös cselekvésen keresztül tovább 

gyarapszik a résztvevők társadalmi tőkéje (Kanemasu et al., 2008, 192-193.p.). 

Shucksmith a társadalmi tőke fogalmát szintén gyakorlati módon használja. 

A szociológus egyik tanulmányában (2000) angliai LEADER
8
 programok 

tapasztalatait elemezve több értelmezést is alkalmaz. Putnam közösségi alapú 

megközelítését használva vizsgálja a civil kezdeményezések és a közösségi normák 

jelentőségét, illetve egyéni szinten Bourdieu elmélete alapján a kizárás, kirekesztés 

formáit elemzi. Cikkében hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztési 

kezdeményezésekben a bizalomnak, a normáknak, a közösségépítésnek 

kulcsszerepe van. 

A szerző elsősorban azt vizsgálja, hogy a kollektív kapacitás-építés endogén 

fejlesztés esetén összekapcsolódik-e a társadalomból kirekesztett egyének 

kapacitás-építésével. Shucksmith (2000) felhívja a figyelmet arra, hogy a 

társadalmi tőke a putnami felfogás alapján csak igen hosszú idő alatt építhető és ez 

különösen igaz azok esetében, akik kevesebb kapacitással rendelkeznek. Kutatásai 

is azt igazolják, hogy az angliai LEADER I (1991-94) és II (1995-1999) 

vidékfejlesztési programok viszonylag rövid intervallumai miatt éppen azokat 

                                                 
8
  A 3. fejeztben részletesen ismertetem a LEADER program történetét, módszertanát, hazai 

tapasztalatait.  
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hozta még előnyösebb helyzetbe, akik már eleve megfelelő kapacitással, társadalmi 

tőkével rendelkeztek, melyek révén ki tudták fejezni az érdekeiket. Az endogén 

kezdeményezések sikerének azonban alapvető feltétele, hogy a hatalommal 

rendelkező szereplők szimbolikus tőkéjükre támaszkodva ne zárják ki e 

folyamatokból a hátrányos helyzetű egyéneket. Shucksmith ezért azt javasolja, 

hogy több időt kell hagyni az endogén kezdeményezésekre, így a LEADER 

programra is, hogy azokat is sikerüljön bevonni a fejlesztési tevékenységekbe, akik 

kevesebb egyéni társadalmi tőkével rendelkeznek. 

Egy későbbi cikkében Shucksmith és szerzőtársai, Lee, Árnason, 

Nightingale (2005), a társadalmi tőke és az identitás összefüggéseit elemzik 

nyugat-európai vidékfejlesztési projektekben. Szerintük az „erős kötődés a 

társadalmi tőke bizonyos megnyilvánulásaként értelmezhető” (Lee et al., 2005, 269. 

p.). Arra a következtetésre jutnak, hogy a társadalmi tőke és az identitás a 

fejlesztések ösztönzésének, mobilizálásának hatékony eszköze lehet Európa vidéki 

térségeiben. 

  Lee és kollégái (2005) a bourdieu-i elmélet alapján definiálják a társadalmi 

tőke kifejezést. A társadalmi tőkét „egyéb előnyök elérését biztosító kapcsolatok 

minőségének metaforájaként” értelmezik. (Lee et al., 2005, 271.p.). Egyetértenek 

Bourdieu-vel abban, hogy a társadalmi tőke a személyes hatalom forrása lehet, 

ezért érdemes gyűjteni, gyarapítani. Emellett még a hálózati jelleg is hangsúlyos 

szerepet tölt be a definíciójukban. 

Shucksmith egy másik kolléganője, Shortall (2004, 2008) munkáiban is 

központi jelentőségű a társadalmi tőke, ám ő Putnam-féle elméletből indul ki. 

Megállapítja, hogy a társadalmi bevonás, a civil elkötelezettség, a társadalmi 

részvétel és a társadalmi tőke elméletét gyakran felcserélik a vidékfejlesztési 

politikákban és a vidékkutatásokban is. Arra a következtetésre jut, hogy a 

társadalmi tőke a társadalmi bevonáshoz és a civil elkötelezettséghez egyaránt 

kapcsolódik. Shortall úgy véli, hogy a társadalmi tőke a civil elkötelezettség sűrű 

hálózatára utal, mely megteremti a társadalmi bizalmat, a reciprocitást és a 

kooperációt, mely „egészséges” gazdasághoz és „egészséges” demokráciához vezet 

(Shortall, 2008, 451.p.). Az ír szociológus szerint, amíg a társadalmi tőke az a 

képesség, mely gazdasági növekedéshez és jól működő demokráciához vezethet, 

addig a civil elkötelezettség önmagában is jelenthet elérendő célt és végkimenetelt. 

Fontosnak tartom még megemlíteni az osztrák területfejlesztési intézet, az 

Österreichisches Institut für Raumplanung egy 2004-es tanulmányát, amely a 

LEADER program és a társadalmi tőke közötti összefüggéseket elemzi. Kutatásaik 

igazolják, hogy a helyi LEADER partnerség révén erősödik a társadalmi tőke és 

hosszabb távon a LEADER-típusú programok költséghatékonysága felülmúlja a 

főáramú vidékfejlesztési támogatásokét (ÖIR, 2004), vagyis a társadalmi tőke 

fejlesztése gazdasági szempontból is alapvető fontosságú a vidéki térségekben. 
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Számos hazai tanulmány
9
 igazolja, hogy a volt szocialista országok, így 

Magyarország társadalmi tőkéje is lényegesen alacsonyabb, mint a nyugati 

demokráciák mutatói. Ez a megállapítás is közrejátszhat abban, hogy ma már 

Magyarországon is egyre többen
10

 hangsúlyozzák a társadalmi tőke vizsgálatának 

jelentőségét. Ennek ellenére a hazai vidékkutatásokban viszonylag ritkán jelenik 

meg ez a szemlélet. 

Ezek közül az egyik, Tömpe (2007) tanulmánya, aki a társadalmi tőke 

mérésének problémáit és hatását farmgazdaságok körében vizsgálja. A szerző 

tanulmányának központi kérdése, hogy a magyar farmer milyen társadalmi tőkével 

rendelkezik, és milyen korreláció mutatható ki ennek nagysága és a 

farmjövedelmek között. Tömpe szerint a bizalom, a civil elfoglaltságok és a 

közösségekhez kapcsolódás alkotják azokat a faktorokat, amelyeken keresztül a 

társadalmi tőke mérhető. Egyetért azzal a megállapítással, hogy azok a közösségek, 

amelyek bőven rendelkeznek társadalmi tőkével, előnyösebb pozícióban vannak 

például vitás kérdések megoldásában, hasznos információk megosztásában, sikeres 

fejlesztések végrehajtásában és a szegénység elleni harcban.  

Tömpéhez hasonlóan, Kulcsár (2006) is kiemeli, hogy a társadalmi tőke 

növekedésének vagy éppen csökkenésének lényeges szerepe van a fejlesztési 

törekvések megvalósulásában. Megállapítja, hogy ez a szubszidiaritással és a helyi 

kezdeményezéssel jellemezhető vidékfejlesztési programok esetében még inkább 

igaz.  

Az együttműködések ösztönzésében az Európai Unió 2007-2013-as 

időszakra vonatkozó vidékfejlesztési stratégia harmadik és negyedik (LEADER) 

pillérének van kiemelkedő szerepe. A LEADER program alapelvei – a terület alapú 

megközelítés, az alulról építkező (bottom-up) fejlesztés, a helyi partnerség (Helyi 

Akciócsoport kialakítása), az innováció, az integrált megközelítés (szektorok 

közötti együttműködés), a területek közötti együttműködés és hálózatok 

kialakítása, a helyi finanszírozás és menedzsment – többsége társadalmi tőke 

erősítését segíti elő (Katonáné Kovács–Mártha, 2005). 

Magyarországon többek között Katonáné Kovács Judit (2006) és Kis 

Krisztián (2006b) vizsgálta a LEADER programon keresztül a társadalmi tőkének a 

vidékfejlesztésben játszott szerepét. Kis (2006b) a társadalmi tőke colemani 

fogalmából indul ki, mely szerint a társadalmi tőke a közösségek és partnerségek 

erőforrása. Szerinte a „partnerség egy olyan társadalmi hálózat, amelynek nagy 

jelentősége van a társadalmi tőke létrejövetelében és erőforrásként való 

hasznosításában” (Kis, 2006b, 30.p.). Megállapítja, hogy a bizalom és az 

együttműködési készség egymással szorosan összefüggő rendszert alkot, hiszen 

együttműködési készség hiányában nem alakul ki partnerség és a bizalom nélküli 

kapcsolatok nem segítik elő a partnerségen alapuló együttműködések kialakulását. 

A LEADER kezdeményezésnek köszönhetően az adott térségben olyan 

                                                 
9
   Lásd pl. Füzér et al., 2005; Giczi – Sik, 2009;  Hankiss, 1989; Kulcsár, 2006; Skrabski – Kopp, 

2008; Szakál, 2006. 
10

   Lásd pl. Boda, 2007; Csurgó et al., 2009; Kis, 2006a és b. 



27 

 

együttműködés jöhet létre, ami aktivizálja a helyi közösségeket és így „jobb és 

reálisabb jövőkép és ennek megfelelő stratégia készülhet, ami jobban szolgálja a 

kistérségek felzárkózását, az ott élők életminőségének javítását” (Kis, 2006b, 

30.p.). 

Katonáné Kovács (2006) még tovább megy, szerinte a társadalmi tőke a 

vidékfejlesztés egyik minimum tényezője. Szerinte fontos szerepe van a társadalmi 

tőke erősítésében a pénzforrásoknak, az időnek, az erőfeszítéseknek és a humán 

tőke fejlesztésének, de a társadalmi tőke erősödésével a társadalmi költségek 

csökkennek.   

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Európai Unióban a társadalmi 

tőkével kapcsolatos vizsgálatok mind politikatudományi, mind szociológiai 

szempontból központi szerepet töltenek be a vidékkutatásokban. A helyi társadalmi 

tőke vizsgálata egyre fontosabbá válik a vidéki társadalom hatalmi viszonyainak, 

politikai rendszereinek kutatásában, valamint a vidékfejlesztési politika 

vizsgálatában is.  
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2. A HELYI PARTNERSÉGEK SZEREPE A VIDÉKI TÉRSÉGEK 

KORMÁNYZÁSÁBAN 

 

 

Az alábbiakban a vidéki térségek új irányítási módját vázolom fel, 

amelynek megvalósításában alapvető szerepet játszanak az értekezésem fókuszában 

lévő helyi partnerségek. Ezt követően pedig a kormányzási szakirodalom három 

kulcskérdésével – a társadalmi részvétellel, a társadalmi bevonással és 

hatalommegosztással – foglalkozom. 

 

 

2.1. Elmozdulás a kormányzástól az önigazgatás irányába  

 

A nyolcvanas évek végéig csak elvétve használták a „governance” 

kifejezést. Ekkorra azonban számos gazdasági-társadalmi probléma került előtérbe 

az Európai Unió vidéki térségeiben, például a mezőgazdasági munkanélküliség, a 

vidéki területek elnéptelenedése, a szegénység, a társadalmi kirekesztődés, a 

leszakadó vidéki területek növekedése. Folyamatosan nőtt az elégedetlenség az 

erősen centralizált államokkal és a szektorális programokkal szemben (Moseley et 

al., 2001). A kormányzati beavatkozások és politikai irányítás tradicionális formái 

megkérdőjeleződtek a társadalmi változások, a globalizációs trendek, az innovatív 

technológiák bevezetése, az új piacok nyitása miatt (Berger 2003; Jessop, 2000). A 

vertikális kormányzati struktúrák (government) túlságosan bonyolulttá és 

nehézkessé váltak időközben és korlátozták a polgárok információhoz való 

hozzáférését, tudását is (Rhodes, 1996). 

A fenti problémák orvoslására – az Európai Unió régi tagállamaiban – 

bevezettek egy új igazgatási irányelvet, amelyet a „government to governance” (a 

kormányzattól a többszintű igazgatás felé) fordulataként jellemeznek a nemzetközi 

szakirodalomban. Így manapság már kifejezetten nehéz olyan fejlesztéssel 

kapcsolatos nyugat-európai szakirodalmat találni, amelyben ne szerepelne ez a 

kifejezés (De Alcántara, 1998).  

A nemzetközi szakirodalomban azonban még ma sincs egy egységes 

definíció a „governance” jelentésére, mert szinte minden szerző mást ért alatta.  

Megegyezik viszont a szakemberek többsége abban, hogy a „governance” kifejezés 

nem szinonimája a „government” szónak, mivel a fogalom jelentése és a tartalma is 

megváltozott időközben (Goodwin, 1998).  Rhodes (1996) szerint a „governance” 

kifejezés utalhat például egy új kormányzási folyamatra, az előírt szabályok 

feltételeinek megváltozására vagy éppen egy új, a társadalmat irányító módszerre 

is. A „governance” kifejezésre a továbbiakban az önigazgatást használom. 

Egyetértek Jessop (1995) többszintű kormányzás elméletével, aki szerint az 

önigazgatás (governance) kifejezés, a tágabb politikai rendszerben az állami 

intézkedések funkcionális újraszervezésére utal.  Eszerint az önigazgatási 

(governance) koncepció már nem a hivatalos állami apparátus elsődlegességét 

hirdeti, hanem a kormányhivatalok, a közintézmények és a nem kormányzati 
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szervek közötti partnerségen helyezi a hangsúlyt a gazdasági és társadalmi 

kapcsolatok menedzselése során. A partnerek speciális tudással és különböző 

erőforrásokkal rendelkeznek (Goodwin, 1998). 

Murdoch és Abram (1998) finanszírozási oldalról közelítik meg az 

önigazgatás (governance) problémakörét. Szerintük az új igazgatási elv egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy a gazdasági és társadalmi programok és projektek 

finanszírozása már nem az állam révén, hanem köz- és magán szervezetek közötti 

partnerségi megállapodásokon keresztül történik. 

Stoker (1998) egyrészt azt emeli ki, hogy az önigazgatási (governance) 

koncepció elmossa a határokat, megosztja a felelősségeket a társadalmi és 

gazdasági ügyek megoldásában a köz- és a magán szektorok között. Másrészt 

hangsúlyozza, hogy az önigazgatás (governance) az autonóm, önkormányzó 

szereplők hálózatára utal, valamint, hogy úgy tekint a kormányzatra, mint ami 

képes új eszközöket alkalmazni az irányításra, a vezetésre.  

Az új vidéki igazgatási koncepció támogatja az önkormányzást, hogy a 

vidéki közösségek több felelősséget vállaljanak jövőjük alakításában (Murdoch–

Abram, 1998; Derkzen, 2008). Új hatalomformák jönnek létre, mert a helyi 

szereplők és intézmények megpróbálják a kapacitásaikat növelni azáltal, hogy 

egyesítik az erőforrásaikat, a tudásukat és a céljaikat egy életképes, fenntartható 

partnerségben (Goodwin, 1998). 

Habár a helyi közösségek önigazgatásának támogatása jó megoldásnak 

tűnhet a kormányzási válsággal küzdő tagországokban, ám felmerült két nehézség 

ennek gyakorlati megvalósítása kapcsán. Egyrészt koordinációs problémák 

merülhetnek fel, ha a helyi tényezők szerepe növekszik a partnerségekben. 

Murdoch és Abram (1998) szerint, ha a polgárokat hagyják a maguk útját járni, 

akkor nem garantálható, hogy a közérdekek nem sérülnek, ezért az államnak 

továbbra is kulcsszerepe van a stratégiai fontosságú ügyek megvalósításában és a 

kormányzati koordinációban. Másrészt nem minden közösség rendelkezik a 

partnerségi megállapodásokkal együtt járó felelősségek vállalásához szükséges 

kapacitásokkal, tudással és egyéb erőforrásokkal, így az állam feladata marad 

továbbra, hogy a biztonsági védőhálóként funkcionáljon a kevésbé aktív polgárok 

és közösségek védelme érdekében (Murdoch–Abram, 1998). Jellemző probléma ez 

Magyarország esetében, hiszen számos kutatás (pl. Füzér et. al, 2005; Giczi–Sik, 

2009) igazolja, hogy a civil társadalmi aktivitás itt meglehetősen gyenge. Ám az 

olyan vidékfejlesztési programok, mint a már említett LEADER kezdeményezés, 

elviekben sokat segíthetnek a helyi közösségek humán kapacitás építésében. Az 

eddigi tapasztalatok azonban azt támasztják alá, hogy ez utóbbi állítás túlzottan 

optimista, csupán a retorika szerint igaz, a valóságban azonban eddig kevés 

eredményt értek el az ilyen típusú fejlesztési kezdeményezések a humán kapacitás 

építésében. 
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2.2. Helyi partnerségek, mint a vidéki önigazgatás (rural governance) 

innovatív eszközei 

 

Az elmúlt évtizedek során a vidéki területek irányítási formája jelentősen 

megváltozott az Európai Unióban, főként annak nyugati tagállamaiban. A központi 

kormány által felülről irányított kezdeményezések helyett, egyre inkább a helyi 

részvételen alapuló, alulról építkező fejlesztési modell terjedt el. A fejlesztési 

politikák egyes területeit decentralizáltan tárgyalják és hajtják végre. 

Megállapíthatjuk, hogy kezdetben a gazdasági és civil partnerek bevonása 

inkább csak konzultációra korlátozódott, később viszont a partnerségi elv mélyen 

beágyazódott a nyugat-európai vidékfejlesztési programok tervezésétől, a 

megvalósításán át, egészen a programok értékeléséig. Ennek az az oka, hogy a 

vidéki térségek kormányzása hatékonyságának javításához több módon is 

hozzájárulhat a partnerségi munka. Egyrészt a helyi érzékenység, másrészt a 

kedvezőbb finanszírozási lehetőségek folytán, ráadásul csökkenti a köz- és a 

magánszféra között konfliktusokat is (Yarwood, 2002). Scott (2004) szerint a helyi 

partnerségek nélkülözhetetlen helyi kormányzási eszközök, mert egyik fél sem 

érheti el a célját a másik támogatása nélkül. A partnerségek megteremthetik az 

egyensúlyt gazdasági növekedés és a társadalmi egyenlőség között, melyek 

alapvető összetevői a fenntartható fejlődésnek. 

Annak ellenére, hogy a partnerségi megközelítés egyre népszerűbb az 

Európai Unióban, mind a retorika szintjén, mind pedig a gyakorlatban, a partnerség 

kifejezésnek még sincs fix, autentikus jelentése, mert a politikai döntéshozók nem 

határozták meg, hogy mit jelent pontosan ez a fogalom. Atkinson (1999) szerint 

ezért a kifejezés csupán azt a reményt fejezi ki, hogy „a jobb koordináció és a 

szinergia kerül a középpontba és maximalizálódnak az erőforrások a partnerségen 

belül” (63.p.). 

Edwards és szerzőtársai (2001) szerint is a partnerség kifejezés sokféle 

megállapodásra utalhat, melyek különböző célúak, időtartamúak, eltérő méretűek, 

összetételűek és különféle működési elven alapszanak. A partnerség irányulhat egy 

politikai fórum létrehozására vagy arra, hogy egyszerűen embereket hozzanak 

össze, hogy információt oszthassanak meg egymással vagy valamilyen szolgáltatás 

nyújtása céljából alapítják. Ideális esetben a partnerek megvitathatják egymással a 

közös ügyeiket, megismerhetik egymást és olyan helyi szükségleteken alapuló 

fejlesztési stratégiát dolgozhatnak ki közösen, amelyet a saját magukénak tartanak, 

így a legtöbben a végrehajtásukban is részt vesznek (Healey, 1996). Általában a 

partnerségeket különböző szervezetek és szereplők gazdaság- és 

társadalompolitikai célokért történő mozgósításának eszközeként alkalmazzák 

(Geddes, 2000). 

A partnerségeket többféle módon lehet csoportosítani, 

megkülönböztethetünk például témán vagy tevékenységen alapuló partnerségeket. 

A tematikus partnerségekben bizonyos témákra szakosodott szervezetek csoportjai 

működnek közre, míg a tevékenységen alapuló partnerség irányulhat például 
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valamilyen szolgáltatás nyújtására vagy akár egy projekt végrehajtására. Forman 

(2001) a partnerségeket más módon csoportosítja: vertikális és a horizontális 

együttműködéseket különböztet meg. A vertikális partnerség a különböző 

döntéshozatali szintek – a helyi, a regionális, a nemzeti és a közösségi – 

összefogását jelenti. A horizontális partnerség viszont az egymással egyenrangú 

felek együttműködésére utal. Ez utóbbi kategóriába tartoznak a helyi partnerségek. 

A helyi partnerségek elősegíthetik az innovációt, különböző érdekeket 

hozhatnak össze és lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy a közös célok 

elérése érdekében együtt tevékenykedjenek (Gibbs et al., 2001). Hart és Murray 

(2000) az eddig felsoroltak mellett még hangsúlyozza, hogy a helyi partnerségek 

lehetővé teszik az intézményi keretet, az együttműködés új földrajzát és a részvételi 

demokrácia vibráló kultúráját (idézi Scott, 2004). 

Összegezve, az ideális helyi partnerség különböző szereplők közötti 

dinamikus kapcsolatotokból áll, amelyek kölcsönösen elfogadott célokon, 

valamennyi partnernek megfelelő komparatív előnyöket biztosító racionális 

munkamegosztáson alapszanak. Kölcsönösen befolyásolják egymást a partnerek, 

ügyelve az egyensúly megőrzésére a szinergia és a saját autonómia között, mely 

kölcsönös tiszteletben, a döntéshozatal során egyenlő részvételben, kölcsönös 

elszámoltathatóságban és átláthatóságban nyilvánul meg (Brinkerhoff, 2002). 

A szakirodalomban kétféle megközelítés létezik a helyi köz-és magán 

partnerségekkel (Public Private Partnership) kapcsolatban. Az első, a piac-orientált 

megközelítés, amely arra utal, hogy a partnerségek felhasználják a magánszektor 

pénzét és költségvetés-orientált menedzsment stílust valósítanak meg a közszektor 

projektekben (Regéczi, 2005, pp. 205). A második, az ún. governance megközelítés 

szerint a helyi partnerségek és a koalíciós munkavégzés alapvető jelenségei a 

vidéki önigazgatásnak.
11

 Ez utóbbi partnerség megközelítést alkalmazom a 

dolgozatban.  

Számos vidéki kormányzásról szóló szakirodalomban
12

, a partnerséget a 

kormányzás egyik rugalmas eszközének tekintik, amely a közszféra, az üzleti 

szféra és a civil szervezetek képviselői közti bizalom építésével, képes kezelni az 

kormányzási válságokat. Például Geddes (2000) szerint a partnerségi struktúra egy 

olyan innovativ intézményi forma, amelyen keresztül a vidéki kormányzási 

rendszer működhet. Lowndes és Sullivan (2004) is hasonló nézeteket vallanak, azt 

állítják, hogy a partnerségek a felelősségek megosztásáról, valamint a szervezeti 

rugalmatlanság, a szektorális, sőt a nemzeti határok legyőzéséről szólnak.   

A bizalom-építés azonban igen időigényes folyamat, mivel a közösség aktív 

bevonása és a helyi kapacitásépítés erősítése sok időt igényel (Day, 1998), ezért a 

partnerségeket olyan, különböző szektorok közötti, hosszú távú kapcsolatoknak 

kellene tekinteni, ahol megosztják a kockázatokat és közösen hoznak döntéseket. 

Vagyis a kapcsolatok hálózatként funkcionálnak, melyekben a csoportok 

megosztják az erőforrásaikat (pl. a tudást, a pénzt, a hatalmat, stb.) annak 

                                                 
11

   Ezt a megközelítést alkalmazza pl. Derkzen, 2008; Geddes 2000; Goodwin, 1998; Little, 2001; 

Lowndes–Sullivan, 2004; Marsden–Murdoch, 1998; Ward–McNicholas, 1998; Yarwood, 2002. 
12

   Lásd pl. Geddes, 2000; Hofmeister-Bochert, 2004; Regéczi, 2005; Teisman–Klijn, 2002. 
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érdekében, hogy termékeket hozzanak létre és szolgáltatásokat nyújtsanak. Regéczi 

(2005) szerint a hálózatoknak köszönhetően alapvetően megváltozik a kormányzás, 

mert a döntéshozatali hatalmat elvonja a központtól és szétosztja a különböző 

szintek, szereplők között.  

A helyi partnerségeknek konzultációkon, részvételen és a helyi szereplők 

bevonásán kell alapulnia, amely révén a helyi és a központi kormányzási 

kultúrának át kellene alakulnia, hogy a helyi társadalmi igényeket ki tudja elégíteni 

(McCarthy, 1998 idézi Turok, 2001). Következtetésképpen, még a merev, magasan 

centralizált rendszereknek is folyton változniuk kell (Megyesi, 2009). 

A közgazdászok folyamatosan csökkentenék a bürokrácia méretét és 

növelnék a gazdasági hatékonyságot. Elméletben, a magánszektornak való 

felelősség-, és kötelezettség-átengedés megoldást nyújthatna erre a problémára, így 

ebből a szempontból a helyi partnerségek ideálisnak tűnnek. Regéczi (2005) 

azonban azt állítja, hogy Magyarországon a meglévő intézményi berendezkedés és 

kulturális környezet miatt a központi kormányok és a helyi kormányzati szervek 

nem hajlandóak átadni valós döntéshozatali felelősséget a nem 

kormányszerveknek. A szociológus szerint a magyar kormány a köz-magán 

partnerségek esetében inkább piac-orientált megközelítést alkalmaz, ahelyett, hogy 

innovatív kormányzási eszközként tekintene rájuk. A szerző arra a következtetésre 

jut, hogy a magyar kormány inkább csak gazdasági szükségből vonja be a 

magánszféra szereplőit. A köz- és magán partnerségek viszont ebben a 

kontextusban nem valószínű, hogy aktív részvételhez és fenntartható fejlődéshez 

vezetnének.  

 

 

2.3. Részvétel a helyi partnerségekben  

  

A helyi partnerségekkel kapcsolatban az egyik leginkább vitatott téma az 

önigazgatási (governance) szakirodalomban a helyi szereplők részvétele. A 

következőkben felvázolom, hogyan kapcsolódhat a partnerség és a részvétel 

kifejezés, bemutatom a részvétel fajtáit és előnyeit. 

Annak a feltételezésnek köszönhetően, hogy a decentralizáció és a részvétel 

a kormányzást jobbá teszi azáltal, hogy közelebb hozza azt az emberekhez, ezek az 

elvek egyre nagyobb tért nyertek a kilencvenes évektől a nyugat-európai 

országokban. A társadalmi problémák kezelésére irányuló exogén, top-down 

modell felől egyre inkább az endogén, helyiek részvételén alapuló fejlesztési 

modell irányába történő elmozdulás a jellemző a térségben (Edwards et al., 2001; 

Hayward et al., 2004; Nemes, 2005; Ray 2000c). A speciális helyi problémák 

megoldása és az alulról felfele irányuló fejlesztés erősítése érdekében, a helyi 

szereplők részvételét egyre inkább támogatják az Unióban (Ward – McNicholas, 

1998). 

Vannak olyan szakemberek, akik szerint annál jobb döntéseket lehet hozni, 

minél többen vesznek részt a folyamatban. Például a pluralista nézeteket képviselő 
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Hunold és Young (1998) is úgy véli, hogy a döntéshozatali folyamat csak a helyi 

részvétel fokozása révén javítható. A szerzők feltételezik, hogy a polgárok 

képviselőinek bevonása a döntéshozatali folyamatokba bölcsebb, vagyis egyenlőbb 

és igazságosabb döntéseket eredményez, s ezek az alapvető sajátosságai a 

fenntartható fejlődésnek. Azt is állítják azonban, hogy a részvétel egyenlőség 

nélkül nem eredményez demokráciát, ezért az igazságosságnak valamennyi döntés 

kifejezett céljának kellene lennie. Regéczi (2005) is egyetért a fenti nézetekkel, 

szerinte ugyanis a szélesebb körű részvétel a döntéshozatali folyamatban 

biztosíthatja a magasabb szintű átláthatóságot a kormányzásban és több információt 

szolgáltat a kormányzat számára. 

 Mindezek miatt – az integrált fejlesztési politika céljainak hatékonyabb 

megvalósítása érdekében – a partnerségek igen népszerű kormányzási eszközzé 

váltak az Európai Unió régi tagállamaiban (pl. Derkzen–Bock, 2009; Edwards et 

al., 2001; Little, 2001; Goodwin, 1998; Marsden–Murdoch 1998; Murdoch–Abram 

1998). Mára már számos nyugat-európai politikus ismerte el, hogy a közösség 

bevonása számos haszonnal járhat az igazságosabb döntéshozatal és a 

költséghatékonyság területén egyaránt (Atkinson, 1999).  

Más szakemberek viszont éppen az ellenkezőjét állítják, szerintük nem 

javítható a döntéshozatali folyamat a döntésben résztvevők létszámának puszta 

növelésével. McQuaid (2000) például úgy véli, hogy a partnerek nagy száma 

lehetetlenné teszi a közös, világos célok meghatározását és a résztvevők közötti 

egyenlőtlen hatalmi viszonyok társadalmi kirekesztődéshez vezethetnek. Számos 

esettanulmányban
13

 kimutatták, hogy a partnerségi munka önmagában nem 

automatikusan végződik valós részvételben. Szerintük a helyi partnerségeknek 

ugyan jelentős potenciálja van a közösségi részvétel javításában, de ugyanakkor 

csapdákat rejt a partnerség és a részvétel közötti szinergia eléréséhez vezető út. A 

helyi partnerségek elterjedése például együtt járhat a nyilvános szkepticizmus 

növekedésével vagy a helyi identitás kialakulási folyamatainak problémáival 

(Lowndes–Sullivan, 2004). Leal (2007) szerint problémát okozhat még az is, hogy 

mialatt a partnerek együtt dolgoznak a kormányzat közérdekeiért, azok nem 

feltétlenül fedik a saját érdekeiket (Derkzen–Bock, 2009).  

Krishna (2003) szerint sincs bizonyíték arra, hogy a nagyobb részvétel 

mindig jobb lenne. Sokkal inkább az a fontos szerinte, hogy a bevont résztvevők 

mennyire aktívan működnek közre a partnerségi munkában, hiszen hasztalan 

bevonni több helyi szereplőt, ha aztán a részvételük felesleges. 

Következtetésképp a közösségi részvétel egy igen összetett, vitatott és 

problematikus kifejezés (Hayward, 2004; Storey,1999). A részvételnek különböző 

típusai vannak a szakirodalomban. Az egyik legismertebb csoportosítása Pretty 

(1995) nevéhez kötődik, aki a részvétel három különböző formáját különbözteti 

meg. Az első a manipulatív részvétel, mely csupán látszat, tettetett részvétel. A 

                                                 
13

   Lásd pl. Bristow et al., 2008; Derkzen-Bock, 2009; Geddes, 2000; Hayward et al., 2004; Leal, 

2007; Shortall, 2004; Taylor, 2000. 
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második a passzív részvétel, amely azt jelenti, hogy a résztvevőnek megmondják, 

hogy mit döntöttek vagy mi történt eddig. Végül, a harmadik típus az 

önmozgósítás, vagyis az érdemi részvétel, melyben az egyének külső befolyásoló 

intézményektől függetlenül cselekszenek a rendszer megváltoztatása érdekében.  

A szakirodalomban egyre népszerűbb elméletté válik a részvételi gyakorlat 

egy új megközelítése, az ún. nem-részvétel (non-participation) vagy perifériás 

részvétel koncepció, mely a közösségi tagok saját, racionális döntéseinek 

eredményeként születik. Hayward és szerzőtársai (2004) felismerték, hogy a 

részvétel hiánya nem szükségszerűen jelez társadalmi kirekesztődést, hiszen a 

részvétel nem mindig pozitív élmény és nem mindig végződik a partnerek 

felhatalmazásával.  Hayward és kollégái (2004) szerint ugyanakkor, az a választás, 

hogy valaki nem vesz részt, felhatalmazási tettnek is tekinthető. Szerintem ezért a 

társadalmi kirekesztődésre vonatkozóan a részvétel mértéke alapján téves 

következtetést vonhatunk le, mert általában nem vesszük figyelembe, hogy a 

részvétel hiánya lehet a közösségi tag saját választása is. Ennélfogva, a kutatóknak 

körültekintően kell vizsgálódniuk a részvételi kutatásokban. 

Ezenfelül, Shortall (2008) egyik tanulmányában megállapítja, hogy a 

részvétel nem feltétlenül jelent egyenlő részvételt. A szerző kutatásai során 

felismerte, hogy egyes csoportok hangja és véleménye nagyobb hangsúllyal nyom 

a latba a fejlesztési döntések során, mint másoké. 

Ráadásul, a részvétel kifejezés is különböző dolgokat jelenthet, így például 

egy alapelvet, egy gyakorlatot vagy egy végcélt. A disszertációmban a Világbank 

definícióját alkalmazom, amely szerint a részvétel „egy olyan folyamat, melyen 

keresztül a résztvevők befolyásolják és megosztják az irányítást a fejlesztési 

kezdeményezésekben és az őket érintő döntésekben és erőforrások felett” (World 

Bank, 1996, pp. xi.). 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a partnerség és a részvétel 

kifejezések egymással szorosan összefüggő fogalmak az önigazgatási (governance) 

szakirodalomban. Lowndes és Sullivan (2004) szerint a két kifejezés 

háromféleképpen kapcsolódhat. Egyrészt a helyi partnerségek a részvétel eszközei 

lehetnek, vagyis a nyilvánosságot bevonják azáltal, hogy kikérik a polgárok 

véleményét például a politikában vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyekben. E szemlélet szerint a részvétel szükséges ahhoz, hogy olyan konkrét, 

kézzelfogható eredményeket érhessenek el, mint például egy új vidékfejlesztési 

gyakorlat elfogadása vagy egy új épület felhúzása. Másrészt a részvétel tekinthető a 

partnerségi munka alapvető összetevőjének, mivel a polgárok és a szervezetek 

kulcspartnerekként dolgoznak együtt a helyi problémák megoldásán. Harmadrészt, 

a részvétel gyakran explicit politikai cél a partnerségekben, vagyis a részvétel a 

partnerségi munka egy fontos kimenetelének, végeredményének tekinthető. Ebben 

az értelemben a részvétel olyan folyamat, mely felhatalmazza az embereket és a 

közösségeket készségek, tudás és tapasztalat elsajátítása révén, nagyobb mértékű 

önállóságra és önmenedzselésre ösztönöz (Karl, 2000). Még ha nincs is kézzel 

fogható eredménye az adott projektnek, mégis a résztvevők különböző területeken 

gazdagodhatnak tapasztalatokkal, így fejleszthetik például a vezetői képességüket, 
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a nyilvánosság előtti felszólalás képességét, kiterjeszthetik az üzleti és a társadalmi 

hálózataikat (McAreavey, 2006). 

 

 

 

2.4. Társadalmi bevonás és hatalommegosztás a helyi partnerségekben 

 

Ahogyan az eddigiekből is kiderült, a társadalmi bevonás is központi 

témává vált az EU vidékpolitikai vitáiban (Ray, 2000c; Shortall, 2004, 2008). A 

társadalmi bevonást, akárcsak a részvételt, értékes célnak tartják a partnerségi 

munkában. A társadalmi bevonást általában a politikai és társadalmi struktúrákban 

való részvételként és a részvételre való képességként szokták meghatározni a 

szakirodalomban, melynek alapvető jelentősége van a politikai stabilitásban 

(Shortall, 2008). Ebben az értelemben a részvétel a kulcs a társadalmi bevonáshoz. 

Az egyenlő esélyeket a helyi partnerségi megállapodások bevezetésével 

igyekeznek biztosítani a gyakorlatban. Brinkerhoff (2002) szerint a 

partnerségeknek maximalizálniuk kellene az egyenlőséget és minél szélesebb 

körben kellene bevonniuk új partnereket. A helyiek bevonását gondolják a 

legmegfelelőbb megoldásnak a hatékonyabb döntések eléréséhez. Feltételezik, 

hogy a helyi közösségek széleskörű bevonása hatékonyabb politikai eredményekre 

vezet a közös tudáskészlet fejlesztése és a jelentős politikai kihívások közös 

megértése révén. A helyi emberek speciális tudása és a helyi problémák beható 

ismerete miatt pedig a partnerségi munka révén javulhat a helyi fejlesztési 

tevékenységek hatékonysága (Shortall, 2008).  

Következtetésképp, a partnerségi munka az inkluzív kormányzás egyik 

leghatékonyabb módja, mivel alapvetően inkluzívabb, mint a bürokratikus vagy a 

piac-alapú politikai és szolgáltatási megközelítés (Derkzen et al., 2008; Lowndes–

Sullivan, 2004). A helyi partnerségeket gyakran önmagában is inkluzívnak tekintik, 

mert általában az érdekcsoportok széles körét öleli fel (Shortall, 2008), ám éppen 

az az egyik leggyakoribb kritika is a partnerségekkel szemben, hogy nem elég 

hatékonyak a partnerek bevonásában (Taylor, 2000). 

Az egyenlő esélyek és a polgárok bevonásának biztosítása nem egyszerű 

feladat a partnerségi munkában (Teisman–Klijn, 2002). A köz-, a magán- és az 

önkéntes szektor egyenlő számú képviselete még önmagában nem biztosítja az 

egyenlőséget a partnerségen belül. Számos esettanulmány
14

 bizonyítja, hogy a 

partnerségi folyamatok gyakran nem széleskörű társadalmi bevonáson és egyenlő 

részvételen alapulnak. Sőt, a partnerségek gyakran inkább tovább fokozzák a 

társadalmi kirekesztődést, aminek a hátterében általában nem személyi 

tulajdonságok, hanem elsősorban kulturális adottságok állnak. Gyakran fennáll a 

veszélye például annak, hogy a partnerségek kolonizálva lesznek gazdasági vagy 

politikai elit csoportok által (Yarwood, 2002). 

                                                 
14

   Lásd pl. Bristow et al., 2008; Cloke et al, 2000; Derkzen 2008; Derkzen–Bock, 2007; Geddes, 

2000; et al., 2004; Gibbs et al., 2001;  Lowndes–Sullivan, 2004; Lowndes et al., 2001; Shortall, 

2004; Taylor 2000; Yarwood, 2002. 
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Egyenlőtlenség, például az erőforrások tekintetében, gyakran létezik a 

partnerségeken belül. A látszólag egyenlő képviselők között gyakran kapacitásbeli 

egyenlőtlenségek figyelhetőek meg. Lowndes és Sullivan (2004) azt állítják, hogy 

a partnerségi munka nem vezet önmagában a közösség nagyobb mértékű 

részvételéhez. Tanulmányukban ezért arra a következtetésre jutnak, hogy a 

részvételt nem feltételezni kell, hanem szándékosan törekedni kell rá a helyi 

partnerségekben. 

A helyi partnerségekben gyakran okoz problémát a civil szféra képviselői 

számára, hogy hallassák a hangjukat azon szakértők és az üzletemberek mellett, 

akik megfelelő anyagi erőforrásokkal, tárgyalási képességekkel és technikai 

tudással rendelkeznek (Lowndes-Sullivan, 2004). Cloke és szerzőtársai (2000) 

kutatási eredményei is azt támasztják alá, hogy a partnerségekben a 

leghangosabbak, a legnagyobb hatalommal rendelkezők folytatják a kirekesztő 

társadalmi gyakorlatot. 

Tanulmányok sora
15

 igazolja, hogy számos partnerség nem nyújt 

lehetőséget arra, hogy a közösségi és önkéntes szféra képviselői és a kisebb 

szervezetek képviseljék az érdekeiket. Ráadásul, még ha ezeket embereket be is 

vonják a partnerségekbe, az anyagi és a szimbolikus erőforrások hiányában, 

hátrányos helyzetben vannak (Atkinson, 1999; Derkzen–Bock, 2007; Geddes, 

2000; Taylor, 2000). A közösségi és az önkéntes szektor képviselőit gyakran 

figyelmen kívül hagyják a közszféra és az üzleti partnerségi tagok, így ők nem 

tudják befolyásolni a központi ügyeket (Taylor, 2000). Ezek a tagok nem tudnak 

érdemileg részt venni a partnerségi munkában a szükséges pénzügyi források és 

intézményi támogatás nélkül. „Perifériális belső” emberekké válnak, mivel ugyan 

partnerségi tagok, de nem képesek érdemben befolyásolni a fontosabb ügyeket 

(Taylor, 2000, 1022.p.). 

Az Eurofound
16

 ügynökség egyik kutatásában
17

 azt vizsgálták, hogy a helyi 

partnerségek vajon javítják-e a társadalmi kohéziót. Azt a következtetés vonták le, 

hogy a vizsgált helyi partnerségekben általában a közszektor szereplői voltak 

domináns helyzetben. Ez a kutatás egyúttal igazolta, hogy annak ellenére, hogy a 

nők is jelentősen hozzájárultak a projekt munkákhoz, a legtöbb partnerségben a 

legnagyobb hatalommal járó pozíciókat férfiak töltötték be.  

Derkzen és Bock (2007) kutatási eredményei igazolják, hogy mivel a 

professzionalizmus az alapvető norma a partnerségekben, a partnerek helyi, illetve 

tapasztalati tudását gyakran nem értékelik kellőképpen. Ezért az elméleti tudás 

nélkül a szereplők nem tudnak elég hatékonyan közreműködni a partnerségekben. 

Így azok a partnerek, akik nem rendelkeznek a partnerségi munkához szükséges 
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  Lásd pl. Bristow et al. 2008; Cloke et al., 2000; Derkzen–Bock, 2007; 2008; Geddes, 2000; 

Gibbs et al., 2001; Hayward et al., 2004; Lowndes–Sullivan, 2004; Lowndes et al., 2001; 

Shortall, 2004; Taylor 2000; Teisman–Klijn, 2002. 
16

  The European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition. 
17

 A kutatás keretében tíz uniós országban (Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnnország, 

Németország, Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság) 30 

esettanulmány készült, amely 86 helyi partnerség alapvető jellemzőit tartalmazza. 
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tudományos tudással, hátrányban vannak a partnerségekben. A szakirodalomban 

általában a képzést és a kapacitásépítést javasolják megoldásként a problémára. 

Derkzen és Bock (2007) azonban kimutatta, hogy a marginális helyzetben lévő 

partnerek gyakran büszkék a gyakorlati tudásukra, és így annak ellenére, hogy 

hátrányos helyzetbe kerülnek a hiányosságaik miatt, mégsem próbálnak meg 

hozzájutni a professzionalizmus szimbolikus eszközeihez.  

A retorika szerint a partnerségeknek kulcsszerepük van a magán és a 

közösségi szektoroknak való hatalom-átengedésben is. A politikai közbeszéd a 

helyi közösségek felhatalmazását és bevonását hangsúlyozza, ám számos 

önigazgatási (governance) kutatás
18

 azt a következtetést vonja le, hogy még mindig 

a paternalista tradíciók uralkodnak a vidéki területeken. A közszereplők igyekeznek 

megőrizni az elsődlegességüket a partnerségi folyamatokban (Teisman–Klijn, 

2002), ezért csak néhány kulcsfontosságú szereplőt vonnak be az új igazgatási 

struktúrába, és a közösség többsége továbbra is periférián marad. Számos 

bizonyíték
19

 van azonban arra, hogy az egyenlőtlen hatalmi viszonyok alapvetően 

nem változtak a partnerségekben. A helyi partnerségek sok esetben csupán a 

központi kormány hatalomgyakorlásnak új eszközeiként szolgálnak. A szándék 

ellenére, hogy a különböző szektorokat bevonják a döntéshozatali folyamatba és 

csökkentsék a helyi önkormányzatok szerepét, gyakran továbbra is a közszektor 

van domináns helyzetben a helyi partnerségekben (Little, 2001). 

Shortall és Shucksmith (1998) felhívják a figyelmet arra, hogy a 

közösségben létező hatalmi struktúrák törekednek a status quo fenntartására. 

Edwards és szerzőtársai (2001) tanulmányukban szintén azt sugallják, hogy a helyi 

partnerségek ugyan átalakíthatják a meglévő hatalmi viszonyokat, de nem 

szükségszerűen osztják újra a hatalmat, a kormány ugyanis csupán addig hajlandó 

tolerálni a „helyi diverzitást, amíg azok nem sértik az alapvető érdekeiket” (306. 

p.). Day (1998) szerint annak ellenére, hogy a helyi fejlesztés jelentőségét 

felismerték, a bottom-up megközelítés továbbra is inkább a retorika szintjén 

létezik, mint a gyakorlatban. Shucksmith (2000) angliai kutatásai is azt támasztják 

alá, hogy az endogén fejlesztési programok számos esetben épp azok számára 

kedveznek leginkább, akik eleve nagyobb hatalommal és kapacitással rendelkeztek. 

Még a legfejlettebb nyugati országokban is gyakran a központi kormány határozza 

meg a játékszabályokat, és a helyiek kénytelenek elfogadni azokat, ha hozzá 

akarnak férni a hiányzó forrásokhoz (Atkinson, 1999). Ebben az értelemben, a 

partnerség a politikai decentralizáció helyett inkább a központi kontroll egyik 

bonyolultabb formája. Ennélfogva, a partnerségi folyamatok a meglévő domináns 

kapcsolatokat és kontrollt erősíti ahelyett, hogy hozzájárulnának a hátrányos 

helyzetűek felhatalmazásához megfelelő idő és erőforrás biztosításával (Taylor, 

2000). Ezek a jelenségek megkérdőjelezik a partnerségek részvételi 

mechanizmusának és társadalmi bevonó funkciójának hatékonyságát. 
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  Lásd pl. Edwards et al., 2001; Goodwin, 1998; Little, 2001; Marsden–Murdoch, 1998; Murdoch–

Abram, 1998; Teisman–Klijn, 2002. 
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  Lásd pl. Cloke et al., 2000; Day, 1998; Edwards et al., 2001; Fairclough, 2005; Little, 2001; 

Shortall-Shucksmith, 1998; Taylor 2000; Yarwood, 2002 
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A fent említett problémák ellenére, az Európai Unió politikusai szerint 

továbbra is a helyi partnerségek tűnnek a legmegfelelőbb önigazgatási módnak a 

modern társadalmi hálózatokban. Ám, ahogy Teisman és Klijn (2002) megjegyzi, a 

köz-magán partnerségek többsége még csak félúton vannak a kitűzött céljaik 

elérésében, mert nem használják ki kellőképpen a partnerségi munkából adódó 

lehetőségeket, előnyöket. 

Jelen értekezésben nem a hagyományos értelemben használom a társadalmi 

bevonást és a hatalmat. Nem azt tanulmányozom, hogy kik azok a helyi szereplők, 

akiket bevonnak a helyi partnerségekbe, illetve melyek azok a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok, akiket kirekesztenek. Azt vizsgálom, hogy a helyi 

partnerségek regisztrált tagjai közül kik képesek ténylegesen részt venni a 

partnerségi munkában. Feltárom, hogy kik vannak domináns helyzetben és kik 

azok, akik ugyan tagok, ám a partnerségen belül perifériára szorulnak, mivel nincs 

érdemi beleszólásuk a helyi fejlesztési stratégia tervezésébe és végrehajtásába, a 

lényeges döntésekbe.  
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3. PARTNERSÉG AZ EURÓPAI UNIÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI 

POLITIKÁJÁBAN 

 

Ebben a fejezetben először felvázolom azokat a változásokat, amelyek 

szükségessé tették a partnerségi elv bevezetését az Európai Unió vidékfejlesztési 

politikájában, majd feltárom a partnerségek népszerűségének okait. Végül 

ismertetem a LEADER program történetét, módszertanát és hazai tapasztalatait.  

 

3.1. Változások az EU vidékfejlesztési politikájában 

 

Az 1980-as évekig a vidékpolitika lényegében egyenlő volt a Közös 

Agrárpolitikával (KAP) (Ward–McNicholas, 1998). Elkülönült, ágazatonkénti (pl. 

mezőgazdasági, oktatási, egészségügyi, infrastrukturális, stb.) fejlesztési 

programokra koncentráltak, hiányzott az ágazatok közti összehangolás kistérségi 

szinten. A KAP elsősorban a mezőgazdasági termelés mennyiségi növelésére 

irányult, a hangsúly a termelők támogatására helyeződött (Kovács, 2000). A 

mezőgazdasági modernizáció kulcsszavai a technológiai fejlesztés, a piaci 

integráció és a szerkezeti átalakítások voltak (van Dijk–van der Ploeg, 1995). A 

mezőgazdasági termelést méretnövekedés, az intenzifikáció, a specializáció és az 

iparszerű termelési módszerek kizárólagos alkalmazása jellemezte. A 

modernizációs modell gyakorlatilag minden más fejlesztési alternatívát és politikai 

célt ellehetetlenített (Roep–Wiskerke, 2004). 

A produktivista mezőgazdaság évtizedeken át virágzott, a vidéki területeken 

a gazdasági növekedés motorjává vált (O’Connor et al., 2006). Az 1980-as években 

azonban megváltoztak a körülmények, megjelentek az intenzifikálás káros 

következményei. A mezőgazdasági modernizáció elérte az ökológia, társadalmi és 

kulturális határait és szembekerült a társadalom elvárásaival (Van der Ploeg et al., 

2000). Miközben a KAP támogatási rendszerének gazdasági és szociális költségei 

folyamatosan növekedtek, a modernizáció maga is egyenlőtlenségeket generált, 

egyszerre vezetett növekedéshez, ugyanakkor elmaradottsághoz és 

marginalizációhoz is (Long–van der Ploeg, 1994). Az egyenlőtlenséget ugyan 

számos szakember
20

 az élet természetes alaphelyzetének tekinti, de ekkora már 

komoly társadalmi problémává vált.  

A mezőgazdasági modernizáció a természeti értékek csökkenéséhez, a piaci 

intervenció költségeinek növekedéséhez, strukturális túltermeléshez, az intenzív 

földhasználathoz kapcsolódó környezeti szennyezés növekedéséhez, a hátrányos 

régiók marginalizálódásához, állatjóléti és élelmiszerminőségi problémákhoz 

vezetett (Roep–Wiskerke, 2004; Ward–McNicholas, 1998), ezért egyre többen 
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  Dr. Kovács Dezső szóbeli közlése alapján. (Műhelyvita, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2012. 

január 17.) 
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bírálták az agrármodernizációs törekvéseket, annak negatív gazdasági, társadalmi 

és környezeti mellékhatásai miatt (Kinsella et al., 2006).  

A negatív következmények miatt az Európai Bizottság felülvizsgálta az EU 

vidékpolitikáját és 1988-ban kiadta „A vidéki társadalom jövője” című jelentését, 

mely a vidéki társadalom legfontosabb problémáit tartalmazta és támogatta az 

elmozdulást a produktivista mezőgazdasági fejlesztési modelltől a fenntartható 

vidékfejlesztés irányába (Maurel, 2008). Ebben a jelentésben az Európai Közösség 

szakértői kifejtették, hogy a vidékfejlesztésnek helyi igényeken és helyi 

kezdeményezésen kell alapulnia. A helyi vidékfejlesztésbe be kell vonni 

valamennyi helyi erőforrást, amelyeket a kívülről vezérelt fejlesztések során 

általában figyelmen kívül hagynak.  Ki kell használni a táj szépségét, a terület-

specifikus, kiváló minőségű mező- és erdőgazdasági termékeket, a gasztronómiai 

specialitásokat, a kulturális és kézműves hagyományokat, az építészeti és 

művészeti örökséget, a rendelkezésre álló munkaerőt, az innovatív ötleteket, a már 

létező szolgáltatásokat és ipart, a humán és anyagi erőforrásokat (CEC, 1988, pp. 

48.).   

Az 1980-as években egyre erősödött a szkepticizmus Nyugat-Európában a 

konvencionális fejlesztésekkel kapcsolatban, az exogén megközelítés már nem volt 

elég hatékony. A fejlesztési folyamatok sikere olyan jelentős mértékben függött a 

külső erőforrásoktól – például pénzügyi támogatásoktól, technológiai innovációktól 

vagy éppen külső emberi erőforrástól –, hogy ez sebezhetővé tette a helyi 

közösségeket. Többen (pl. Ray, 2000b, Farkas 2002b) felismerték, hogy a külső 

segítség ugyan előmozdíthatja a fejlesztést, de annak elmaradásakor a közösségek 

képtelenné válhatnak a fejlődés fenntartására. A negatív kritikák miatt az endogén 

erőforrások bevonása szükségessé vált a vidékfejlesztésben. A Bizottság ezért úgy 

döntött, hogy a szektorális (mezőgazdasági) megközelítés helyett inkább endogén, 

területi fejlesztéspolitikát kell alkalmazni (Shortall – Shucksmith, 1998). Az 

endogén fejlődés középpontba helyezi, újjáéleszti azokat a helyi erőforrásokat, 

amelyek kihasználatlanok maradtak az exogén fejlesztési koncepciókban (Farkas, 

2002b). Az endogén modell megőrzi a vidéki értékeket és támogatja a 

vidékgazdaságot is. A helyi tudás mellett, a helyi szereplők részvétele és 

felhatalmazása is alapvető összetevője az ilyen típusú fejlesztéseknek.  

 A külső körülmények és befolyásoló tényezők figyelmen kívül hagyása 

azonban behatárolja a vidéki területek fejlesztési lehetőségeit, így az endogén 

fejlődés sem jelent önmagában megoldást. Farkas (2002b) megállapítja, hogy az 

endogén fejlődésen alapuló fejlesztéseknél nem lehet mellőzni a külső adottságokat 

sem, mert a helyi adottságokba való bezárkózás megakadályozná azt, hogy a külső 

adottságokat befolyásolni tudjuk. 

Az endogén és exogén fejlesztést az 1990-es években általában egymással 

ellentétes jelentésű fogalomként alkalmazták a szakirodalomban. Ray (2000a) és 

Nemes (2005) kutatásai azonban rámutatnak arra, hogy nem szükséges egymást 

kizáró fogalomként használni.  A hibrid nézet, amely szem előtt tartja a dinamikus 

kölcsönhatást a két folyamat között, alapvetőnek tekinti az extra-lokális (külső) 

tényezőket a vidéki területek jövőjének alakításában, ugyanakkor megőrzi a helyi 
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potenciálokat is (Ray, 2000a). Ez az ún. neo-endogén modell (High – Nemes, 

2004). 

Nemes (2005) elemezte az endogén és az exogén fejlesztés szintézisét az 

integrált vidékfejlesztés szempontjából. Két jellegzetes rendszert különített el az 

integrált vidékfejlesztésben: egyrészt egy központi, bürokratikus rendszert, 

másrészt egy lokális heurisztikus rendszert. A vidékfejlesztés centrális 

adminisztratív rendszere a politikai központ felülről lefelé irányuló (top-down), 

exogén intervencióin alapszik. Magas fokú intézményesülés, külső erőforrások 

alkalmazása, bürokratikus kontrol, valamint írott szabályok jellemzik. Alacsony 

fokú az információáramlás és magasak a tranzakciós költségek az ilyen típusú 

rendszerben. Ugyanakkor magasabb szintű vagy hosszabb távú stratégiai célokat 

tartalmaz, mint a rövid távú gazdasági racionalitás (Nemes, 2005). 

A másik típus, a vidékfejlesztés lokális, heurisztikus rendszere, endogén, 

alulról jövő (bottom-up) folyamatokon alapszik. Ez a rendszer igyekszik 

rugalmasan reagálni a belső és külső kihívásokra, hogy megőrizze a helyi értékeket 

és javítsa az életminőséget. A legfontosabb elemei: a helyi gazdaság, a helyi 

politikai és társadalmi szereplők, a szociális hálózatok és rokoni kapcsolatok, a 

fejlesztési egyesületek és partnerségek, a helyi szereplők tudása és tapasztalata. 

Ugyan ez a modell elsősorban helyi erőforrásokon, értékeken és a fejlesztési 

tevékenységek közötti szinergián alapul, a fejlesztésekhez azonban általában a 

külső erőforrások
21

 igénybe vétele is szükséges (Nemes, 2005).  

A fent említett két vidékfejlesztési alrendszernek együtt kell működniük, ki 

kell egészíteniük egymást az integrált vidékfejlesztési rendszerben: felülről lefelé 

biztosítják a külső erőforrásokat, meghatározzák a stratégiai célokat és az 

fejlesztési irányokat, ugyanakkor lentről felfelé szállítják a szükséges 

információkat, és közvetítenek az egyes érdekcsoportok között a fejlesztés 

különböző szintjein. A vidékfejlesztési politikák kudarcának éppen az az egyik 

jellegzetes oka, hogy nincs egyensúlyban a két vidékfejlesztési megközelítés. Az 

alulról jövő és a felülről irányított alrendszer közötti integráció hiánya 

konfliktusokhoz és súlyos működési zavarokhoz vezethet. Gyakran előfordul, hogy 

a központi bürokratikus alrendszer centrális kontrollt alkalmaz a fejlesztés 

valamennyi szintjén, és ennélfogva nem segíti elő a helyi erőforrások hasznosítását 

(Nemes, 2005). Különösen jellemző jelenség ez a történeti előzmények és a 

kulturális jellegzetességek miatt Magyarország esetében. 

Bíró Nagy (2007) szerint az integrált vidékfejlesztés a „rendelkezésre álló 

fejlesztési források és elképzelések koherens rendszerbe foglalását jelenti” (22.p.). 

Az integrált vidékfejlesztés komplex megközelítést igényel, mert különböző 

területeket ölel fel. Ide tartozik többek között a mezőgazdaság, az ipar, a 

területfejlesztés, a szociálpolitika, a humán erőforrások és a közösségek fejlesztése 

(Nemes, 2000). 

Már a cork-i Európai Vidékfejlesztési Konferencián elfogadott nyilatkozat 

is felvetette az integrált megközelítés szükségességét a vidékfejlesztési politikában. 
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  Például pénzügyi támogatás, technikai segítségnyújtás, szakértői tudás, stb. 
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Az integrált vidékfejlesztés céljai között szerepel az elvándorlás megszüntetése, a 

szegénység elleni küzdelem, az esélyegyenlőség biztosítása, munkahelyteremtés, az 

életminőség javítása, a növekvő minőségi, egészségi és biztonsági igények 

kielégítése is (Preamble of Cork Declaration, idézi Shortall–Shucksmith, 1998, 

74.p.). 

A Cork-i Nyilatkozat (1996) kimondja, hogy a vidékfejlesztési politika 

koncepciójának több tudományterületet, megvalósításának pedig több ágazatot kell 

felölelnie. A deklarációban említették először, hogy a vidékfejlesztési politikának 

amennyire csak lehet decentralizáltnak kell lennie és partnerségen, a helyiek 

részvételén és bottom-up megközelítésen kell alapulnia. Az integrált 

vidékfejlesztés tehát lényegében a LEADER program elvein alapszik. 

A politikai dokumentumokban és a retorikában az elmúlt két évtizedben a 

vidékfejlesztés jelentős változásokon ment keresztül: a korábbi agrárius 

megközelítést felváltotta az integrált vidékfejlesztés eszméje (Bíró Nagy, 2007). 

Nemes (2000) azonban feltárta, hogy a vidékfejlesztési gyakorlatban igen kevés 

változás történt. Ennek az az oka a szerző szerint, hogy az integrált, alulról 

vezérelt, partnerségre és belső erőforrásokra alapozott vidékfejlesztés mögött nem 

áll jelentős gazdasági és politikai hatalom. A fennkölt célok mellett a 

vidékfejlesztésre szánt források túlnyomó többségét továbbra is az agrárpolitika és 

a regionális politika érdekeinek megfelelően használják fel. Ezt támasztja alá az a 

tény is, hogy az „Agenda 2000 értelmében a KAP második pillérévé váló 

vidékfejlesztés aránya az agrárköltségvetésnek csak mintegy tizedét tette ki” (Bíró 

Nagy, 2007, pp. 30.).  Véleményem szerint a jelenlegi programozási időszakban 

sem javult a helyzet a gyakorlatban e tekintetben, mert az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forráselosztása is ellentétes a corki elvekkel, az 

1300 milliárdnyi keretéből ugyanis mindössze mintegy 250 milliárd forintot
22

 

rendelt komplex vidékfejlesztési intézkedésekre, míg bő 1000 milliárdot
23

 

mezőgazdasági tevékenységek támogatására. 

 

 

 

3.2. A partnerség elvének a megjelenése az EU vidékfejlesztési 

politikájában 

 

Az Európai Bizottság az 1980-as években felismerte, hogy a hierarchikus 

intézmények nem tudnak megfelelően reagálni a gyorsan változó körülményekre, 

ezért egyre inkább szükségessé vált, hogy a fejlesztési stratégiák készítésekor a 

helyi és regionális hivatalokat is bevonják a problémák meghatározásába és a 

megoldások keresésébe (CEC, 1988).  Ugyanakkor a Bizottság meg volt győződve 

                                                 
22

   Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének intézkedéseire fordítandó 

támogatások együttesen. 
23

  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. tengelyének intézkedéseire fordítandó 

támogatások együttesen. 
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arról is, hogy a vidékfejlesztési akciók döntéshozatali folyamataiban fokozni kell a 

közösségi és üzleti csoportok részvételét (Gibbs et al., 2001). 

A partnerségi elvet először a Strukturális Alapokban vezették be az 1980-as 

évek végén. Kezdetben csupán az uniós intézmények és a tagországok közötti 

együttműködést értették alatta, majd ez később kibővült különböző partnerekkel, és 

már projekt szintekre is érvényesítették. Kimondták, hogy a tagállamok és a 

Közösség közötti partnerségekbe valamennyi érintett szereplőt – így a regionális és 

a helyi önkormányzatokat, valamint a gazdasági és a szociális partnereket is – be 

kell vonni a programok előkészítésébe, finanszírozásába és végrehajtásába 

(Forman, 2001). Később a Közösségi Kezdeményezések, így az EQUAL
24

, az 

URBAN
25

, az INTERREG
26

 és a LEADER+ programokban is kötelező elemmé 

vált a partnerségi munka (Derkzen, 2008).  

A már említett Cork-i Nyilatkozat (1996) felhívta a figyelmet arra is, hogy a 

partnerségek révén mobilizálhatók a szinergiák a köz- és a magán finanszírozás 

között. A nyilatkozat kimondja, hogy az integrált vidékfejlesztési politikának 

közösségi részvételen és valamennyi érintett szint (helyi, regionális, nemzeti és 

nemzetek fölötti) partnerségén kell alapulnia. Az Agenda 2000 dokumentum 

szintén megerősítette a partnerségek szerepét a vidékfejlesztési programozásban 

(CEC, 1999). 

Az 1990-es évektől széles körben elterjedtek a köz-, a magán- és az üzleti 

szféra közötti partnerségek a helyi és regionális politikák tervezésében és 

végrehajtásában a retorika szintjén és a gyakorlatban is az Európai Unióban 

(Bryden, 2000; Edwards et al., 2001; Scott, 2004; Yarwood, 2002). A kilencvenes 

évektől számos szakember is vizsgálta a partnerségi elv gyors térnyerésének okait. 

Néhány kutató (pl. Jacobs, 1997; Gibbs et al., 2001) azzal magyarázza a sikert, 

hogy a partnerségi munka különböző érdekeket hoz össze és lehetővé teszi, hogy a 

tagok egy közös cél elérése érdekében közösen cselekedjenek.  

Lowndes és Sullivan (2004) viszont három másik tényezőre vezette vissza a 

partnerségi megállapodások gyors meghonosodását a közösségi politikákban. A 

szerzőpáros szerint a partnerségek egyik legfontosabb jellemzője a hatékonyság, 

mert hatékonyabban tudják kihasználni a már létező erőforrásokat és növelik a 

hozzáadott értéket is az innováció ösztönzésével. A második faktor az integráció, 

mivel a partnerség például különböző ágazatokat, szolgáltatásokat kapcsolhat 

össze. A harmadik oka pedig a számonkérhetőség, mert szerintük a partnerségek 

könnyebben tudják felelősségre vonni a helyi szolgáltatókat, amennyiben azok nem 

teljesítik a kötelezettségeiket.  

Shortall és Shucksmith (1998), valamint Lister (2000) tanulmányaikban arra 

keresték a választ, hogy milyen feltételek mellett működnek hatékonyan a helyi 

                                                 
24

   Az EQUAL kezdeményezés célja a munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű 

egyenlőtlenség leküzdése volt. 
25

  Az URBAN program a válságban lévő városok és városias területek fenntartható fejlődését 

igyekezett elősegíteni. 
26

 Az INTERREG program a határokon átnyúló, a nemzetek közötti és az interregionális 

együttműködéseket és tervezést támogatta. 
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vidékfejlesztési partnerségek. A sikeres partnerség több alapvető elemét is 

azonosítják, melyek közül a legfontosabbak a bizalom, a komplementer erősségek, 

a közös döntéshozatal, a kétirányú információcsere és a kölcsönös 

elszámoltathatóság. Lister még hozzáteszi, hogy a sikeres partnerségi munkához 

elengedhetetlen, hogy előre lefektessék a közös célokat, egyenlő módon osszák 

meg a költségeket és a hasznokat, tisztán lehatárolják a partnerek a felelősségeket 

és a közös munka iránti hosszú távon is elkötelezettek maradjanak. A fentieken túl, 

véleményem szerint a sikeres működéshez elengedhetetlen még, a partnerek magas 

szintű aktivitása és együttműködési hajlandósága. 

 

 

 

3.3. A LEADER program  

 

3.3.1. A LEADER kezdeményezés fejlődéstörténete az EU-ban 

  

1990-es évektől kezdve a hagyományos fejlesztési politika átalakítása 

érdekében új módszerek kidolgozására került sor, amelyekben már bevonták a 

helyi közösségeket is a megoldások keresésébe. Így született meg az Európai Unió 

LEADER programja, a fenntartható, integrált vidékfejlesztés új megközelítése, 

amely jelenleg már a negyedik generációját
27

 éli. A LEADER kezdeményezés 

integráltan kezeli a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés problémáit. A program 

döntési jogköröket delegál a helyi szereplőknek, így a helyiek saját maguk 

dönthetnek a helyi fejlesztésekről, melyek a helyi igényekhez igazodnak, és helyi 

erőforrásokon alapulnak (Fodor et al., 2006). 

 A kezdeményezés egy új típusú együttműködés, amely közös gondolkodáson 

és cselekvésen alapszik. Ebből adódóan fontos, hogy kényszertársulások helyett 

közös érdekeken alapuló partnerségek jöjjenek létre. Az érintettek 

elkötelezettségének folyamatos fenntartása alapvető feltétele a program sikerének 

(Molnár, 2008). 

 A LEADER I (1991-1993) program szerény költségvetéssel, csupán 442 

millió ECU forrással indult 1991-ben. (CEC, 2006) Pénzügyi forrásait tekintve 

inkább csak tapasztalatszerzésre volt alkalmas, mint látványos gazdaságfejlesztési 

eredmény elérésére, ám időközben kiderült, hogy megtalálták a vidéki területek 

támogatásának egyik hatékony eszközét (Labbancz, 2002). A LEADER I 

kezdeményezést 12 EU tagországban vezették be. A program célja az volt, hogy 

ösztönözze helyi szinten innovatív ötleteket, megközelítéseket (Ray, 2000d; 

Maurel, 2008).  

 Az első program során elsősorban szakképzéssel, vidéki turizmussal, kis- és 

középvállalkozások és helyi szolgáltatások létrehozásával, fejlesztésével, valamint 

                                                 
27

  Magyarországon azonban még csak a harmadik LEADER program fut (a LEADER-típusú 

Kísérleti Programot (2001-2004) az AVOP LEADER+ (2005-2008) kezdeményezés követte, 

majd az ÚMVP LEADER (2007-2013) program következett, mely még jelenleg is tart). 
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mezőgazdasági termékek előállításával és marketingjével kapcsolatos projekteket 

támogattak (Miskó, 2006). 

A LEADER II (1994-1999) a rendelkezésre álló források nagysága, az 

érintett földrajzi terület és a programok száma is négyszer nagyobb volt, mint az 

előző szakaszban (Nemes, 2000). A korábbi programhoz hasonlóan támogatta a 

szaktudás, a szakképesítés megszerzését és olyan vidéki innovatív programok 

megvalósítását, mint például a vidéki turizmust, a szaktanácsadást vagy a környezet 

megóvását. Két további intézkedést támogatottak még a második szakaszban: a 

nemzetek közötti együttműködést és a hálózatépítést (információ- és 

tapasztalatcserét) (Miskó, 2006). A LEADER II elődjénél jóval nagyobb hangsúlyt 

fektetett a helyi emberek, közösségek aktivizálására és fejlesztésére annak 

érdekében, hogy azok bekapcsolódjanak a helyi fejlesztési folyamatokba. 

 Míg a LEADER I programban 25.000 új munkahelyet hoztak létre 217 

Akciócsoport
28

 területén (Fodor et al., 2006), addig a LEADER II kezdeményezés a 

becslések szerint 100.000 új munkahelyet teremtett 906 kistérségben (CEC, 2006). 

A második szakaszban azonban, a költségvetés növekedésével párhuzamosan, a 

szabályok és a pályázati intézményrendszer formalizáltabbá, a külső kontroll 

szigorúbbá vált, ami a kísérleti jelleg és az innovativitás csökkenését, elvesztését 

vonta maga után. Nőtt az áttekinthetőségre való törekvés igénye és az 

adminisztráció (Nemes, 2000). 

 A LEADER I és II programot a Strukturális Alapok korábbi, 1 és 5b 

célkitűzései területén lehetett igénybe venni, olyan térségekben, ahol a népesség 

száma 100.000 fő alatt volt. A támogatás több forrásból származott: az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA), az Európai Fejlesztési 

Alap (ERFA) és Európai Szociális Alap (ESA) biztosította (Labbancz, 2002) (2. 

táblázat). 

A LEADER+ (2000-2006) abban különbözött a korábbi 

kezdeményezésektől, hogy ebbe a programba már bármelyik európai vidéki térség 

bekapcsolódhatott, amelynek a népesség 10.000 és 100.000 fő közötti, népsűrűsége 

kisebb, mint 120 fő/km
2
 volt és az ott élők közös célokat tudtak megfogalmazni. 

Forrása kizárólag az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

Orientációs része volt (Miskó–Székely, 2000) (2. táblázat).  

 

                                                 
28

  A Helyi Akciócsoport (HACS) két dolgot is jelent: egyrészt azt a földrajzilag összefüggő 

területet, mely egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhat ki; másrészt 

az itt élő helyi szereplőket és szervezeteket (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók). A 

HACS-ok között nem lehet területi átfedés. 
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2. táblázat: A LEADER - program fejlődése 

MEGNEVEZÉS LEADER I. LEADER II. LEADER + 
EMVA 

LEADER 

PERIÓDUS 1991-1994 1995-1999 2000-2006 2007-2013 

FORRÁS 400 millió ECU 1,7 milliárd € 2,1 milliárd € 5,5 milliárd €
29

 

ALAP 
EMOGA-ERFA-

ESZA 

EMOGA-

ERFA-ESZA 

EMOGA- 

ORIENTÁCIÓS 

részleg 
EMVA 

KEDVEZMÉNYE-

ZETTEK 

Állami, privát és 

vegyes 

szervezetek 

(HACS-ok) 

Állami, privát 

és vegyes 

szervezetek 

(HACS-ok) 

Állami, privát és 

vegyes 

szervezetek 

(HACS-ok) 

Állami, privát és 

vegyes 

szervezetek 

(HACS-ok) 

TERÜLETEK 

1 és 5b célkitűzés 

területei 

1 és 5b 

célkitűzés 

területei 

Az összes vidéki 

terület 

Az összes 

vidéki terület 

Népesség: 5 000-    

100 000 fő 

Népesség 

kisebb, mint 

100 000 fő 

Népesség 10 000- 

100 000 fő 

Népsűrűség 

kisebb, mint 

120fő/km
2
 

Népesség 5 000- 

100 000 fő 

Népsűrűség 

kisebb, mint 

120fő/km
2
 

Forrás: Miskó, 2006, 44.p. és European Court of Auditors, 2010 alapján 

szerkesztette a szerző, 2012 

 

   

A LEADER+ program olyan akciókat támogatott, amelyek elősegítették a 

természeti és a kulturális örökség védelmét, erősítették a helyi gazdaságot új 

munkahelyek teremtése érdekében, és fokozták a helyi társadalom együttműködési 

készségét (Farkas, 2002a). A LEADER+ típusú programokban – Ciprus kivételével 

– már a 2004-ben csatlakozó új EU tagállamok is részt vehettek. Hat új 

tagországban (Csehország, Észtország, Lengyelország Lettország, Litvánia és 

Magyarország) vezettek be a LEADER+ típusú intézkedéseket 2005 és 2008 

között. Elsősorban kétféle tevékenységet támogattak: LEADER készségek 

elsajátítását (képességek a Helyi Akciócsoportok létrehozására és a LEADER 

program lebonyolítására), másrészt, helyi vidékfejlesztési terv kidolgozását és 

megvalósítását (CEC, 2004). 

A LEADER kezdeményezés sikerének köszönhetően a 2007-2013 közötti 

programozási időszakban már nem kísérleti programként működik, hanem 

kibővített forrással (lásd 2. táblázat), mint módszertani tengely betagozódott a KAP 

második pillérének vidékfejlesztési politikájába. Több mint kétezer Helyi 

Akciócsoport jött létre 2009-re az Európai Unió huszonhét tagállamában (European 

                                                 
29

  A nemzeti társfinanszírozás  révén  várhatóan további 3,4 milliárd euróval egészül ki a forrás 

(European Court of Auditors, 2010). 
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Court of Auditors, 2010). A LEADER közösségeket gyakran nagyobb területre 

kellett kiterjeszteni, ami helyenként inhomogén térségeket eredményezett. A 

„maistreaming” révén változott a program karaktere is, mivel a LEADER 

intézkedéseket hasonló eljárás szerint kell alkalmazni, mint a fő áramba tartozó 

többi vidékfejlesztési intézkedést. Az új működési szabályok azonban sok esetben 

túlságosan merevnek bizonyultak, és nagymértékben növekedett az adminisztratív 

terhelés is. A LEADER alapelveit ugyan a retorika szintjén megtartották, ám a 

gyakorlatban azok jelentősen módosultak. Kovács és szerzőtársai (2011) szerint a 

rugalmatlan koordinációs struktúrák és az egyre erősödő irányítási, ellenőrzési 

mechanizmusok akadályozták a „mainstream” vidékfejlesztési programok 

„LEADER-szerű” megvalósítását. Hazai (Kovács et al, 2011) és nemzetközi (Maye 

et al., 2010; Strahl-Dax, 2009) tanulmányok azt támasztják alá, hogy főként az 

alulról építkezés, az integratív megközelítés és az innovatív jellegzetesség sérül a 

jelenlegi kezdeményezésben. A vidékfejlesztési politika fő áramába történt 

integrálásnak következtében az akciócsoportok szerepe is változott. Kovács és 

szerzőtársai (2011) kutatásai rávilágítanak arra, hogy a bürokratikus szabályok 

miatt a HACS-ok elvesztették az autonómiájuk egy részét, gyakran nem ők hozták 

meg az érdemi döntéseket. A fent említett változások csökkentik a helyi 

közösségekben rejlő kapacitásokat és veszélyeztetik az endogén fejlődést.  

  

 

 

3.3.2. LEADER-típusú programok Magyarországon 

 

 A SAPARD program az Európai Unió előcsatlakozási programcsomagján 

belül a kelet-közép-európai mezőgazdaság és a vidékfejlesztés csatlakozásra való 

felkészülését segítette elő (Farkas, 2002a). A programnak köszönthetően 

partnerségek alakultak, a szakpolitikusok és a helyi szereplők közösen kezdtek 

gondolkodni a jövőről, a politikai és a civil szférában egyaránt nőtt a vidék 

problémái iránti érzékenység. Nemes (2003) szerint a magyar kistérségi szintű 

vidékfejlesztés létrejötte a SAPARD-hoz köthető. 

 A fent említett pozitív hatásai ellenére, a SAPARD végül csalódást okozott 

a vidékfejlesztési szereplők jelentős részének. Az Európai Unió ugyan 

retorikájában a decentralizációt, a kistérségi szint erősítését hangsúlyozta, ám a 

decentralizáció véget ért a csatlakozó országok központi kormányzatának szintjén. 

A program centralizált volt, szoros ellenőrzés alatt tartották az alsóbb – a 

regionális, a kistérségi és a helyi – szinteket, és nem engedtek át nekik jelentős 

döntési lehetőségeket (Nemes, 2003). Kezdetben a civilekből, önkormányzatokból 

álló önkéntes területfejlesztési társulásokat arra ösztönözték, hogy integrált, 

endogén erőforrásokra és helyi részvételre alapozott fejlesztési stratégiákat 

dolgozzanak ki. Később azonban „próba-SAPARD” tervek megvalósításra nem 

biztosítottak forrásokat (Fazekas, 2007). A program alapvetően centralizált 

agrártámogatás maradt (Ritter, 2009). Nemes (2003) szerint is a támogatások 

többségéből olyan beruházási projekteket finanszíroztak, amelyek kevés újat 
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nyújtottak a magyar vidékfejlesztés korábbi programjaihoz képest és gyakran 

mellőzték a szociális és társadalmi szempontokat is. Elsősorban azok az intenzív 

termelést folytató, versenyképes agrárvállalkozók vehették igénybe a forrásokat, 

akik elegendő mozgatható tőkével rendelkeztek. Ráadásul a SAPARD pályázati 

kiírások kezdetben olyan bonyolultak és merevek voltak, hogy nem sikerült 

elkölteni a rendelkezésre álló kereteket. Később emiatt egyszerűsíteni kellett a 

pályázati rendszert (Fazekas, 2007).  

 SAPARD maradványpénzekből indították el hazánkban az első LEADER 

programot (Fazekas, 2007).  A LEADER-típusú Kísérleti Programot (2001-2004) 

azzal a céllal indították el, hogy előkészítse a LEADER+ program bevezetését és 

megvalósítását. Az előkészületek célja az volt, hogy a megfelelő dokumentumokat 

és eljárásrendet kidolgozzák, valamint a kiválasztott LEADER térségek gyakorlati 

tapasztalataikat átadva segítsék a többi térség felkészülését.  

 A kísérleti program célcsoportját igyekeztek úgy meghatározni, hogy a 

leginkább hátrányos helyzetű csoportokat segítsék, így elsősorban a 

nagycsaládosokat, a romákat és a vidéki fiatalokat támogatták (Maurel, 2008). A 

program teljes költségvetés 1,7 millió euró volt (Kis–Szekeresné Köteles, 2008). 

 Huszonnégy kistérség nyújtott be pályázatot, melyek közül a Tárcaközi 

Bizottság tizennégy Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoportnak (HVM) adta meg a 

lehetőséget a Helyi Cselekvési Terv elkészítésére (Fodor et al., 2006). A létrejött 

Munkacsoportok 182 településből álltak, amelyek kb. 285.000 lakost foglaltak 

magukba (Kis–Szekeresné Köteles, 2008). A kísérleti program keretében 270 

projekt kapott támogatást és sok hasznosítható, átadható tapasztalat született 

kistérségi, regionális és nemzeti szinten (FVM, 2007).  Elkészült a LEADER 

Programok szabályozására vonatkozó Kézikönyv magyar változata, amelyet 

azonban a későbbi programok során figyelmen kívül hagytak.  

  A sikerek mellett, azonban problémák is merültek fel kistérségi, regionális 

és nemzeti szinten egyaránt a program lebonyolítása során. Az egyik legnagyobb 

gondot az alacsony motiváltság és kezdeményező készség okozta. Nehézségeket 

okozott helyi szinten a közpénzek adminisztrációjával szembeni tapasztalatlanság 

és egyes projekt-gazdák megvalósítási és pénzügyi fegyelmezetlensége. A 

fejlesztések sem minden esetben feleltek meg a LEADER elveinek (FVM, 2007). 

 Magyarország 2005-2008 között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 

Program keretében valósította meg LEADER+ közösségi-vidékfejlesztési 

programjait. A hazai LEADER+ keretében 186 db pályázat érkezett a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), melyek 

közül 70 nyertes Akciócsoportot választottak ki 2006 tavaszán. A 2. ábrán látható 

színes területek a kezdeményezésben résztvevő partnerségek, míg a fehér színnel 

jelölt területek kimaradtak a programból. Az alábbi térképen látható LEADER+ 

kistérségek összesen 960 települést, mintegy 1,6 millió ember lakóhelyéül szolgáló 

területet fedtek le (Németh, 2009) (1. ábra). A HACS tagok közötti együttműködés 

jogi alapját konzorciumi szerződések képezték. 
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1. ábra: Az AVOP LEADER+ Helyi Akciócsoportok, 2005-2008 

 Forrás: VÁTI Kht., 2006  

 

Az AVOP LEADER+ program 6,7 milliárd forinttal gazdálkodott (Bodnár, 

2007). Az Akciócsoportok 90 vagy 100 millió forintos támogatást kaptak helyi 

céljaik megvalósítására, melyet a következő négy tevékenység támogatására 

fordíthatták: 

 készségek elsajátítása (képességek a HACS-ok létrehozására és a 

LEADER program lebonyolítására); 

 helyi vidékfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása; 

 térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása 

(közös projekt, együttműködések létrehozása); 

 kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten 

(FVM, 2005). 

 

Az AVOP LEADER+ keretében mintegy 3600 darab projektterv érkezett 

be, melynek a háromnegyede részesült végül támogatásban (Tóth, 2010). A 

rendelkezésre álló keretösszeg kilencvenöt százalékát (kb. 6,3 milliárd Ft-ot) 

sikerült lekötni projektekkel, ennek huszonkilenc százaléka idegenforgalmi 

fejlesztésekre ment, huszonnyolc százaléka pedig a kulturális örökség védelmére 

szolgált. A helyi vállalkozások fejlesztésére a támogatás hét százalékát, 

mezőgazdasági termékek fejlesztésére hat százalékát vitték el (Bodnár, 2007). A 

projektek megvalósítása nagy késéssel indult 2007-ben, 2008. augusztus végéig az 

összes projekt le is zárult (Kis–Szekeresné Köteles, 2008). 

Az AVOP LEADER+ pályázati rendszerrel sok gond volt. Súlyosan 

érintette a program helyi résztvevőit többek között az állandó időhiány, a tervezés 
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és a helyi pályáztatás rossz időzítése, az információ-hiány, a tervezési problémák, a 

menetközben változó szabályok, a lakossági passzivitás, a gesztorszervezetek 

rohammunkája, és a lefelé irányuló szigor és bizalomhiány. Az Irányító Hatóság (a 

továbbiakban: IH), valamint a MVH viszont több esetben következmény nélkül 

áthághatta a szabályokat. A koordinációs és szervezési hiányosságok arra utaltak, 

hogy az irányítás nem készült fel megfelelően a bottom-up kezdeményezés 

menedzselésére (Kassai–Farkas, 2007).  

Az AVOP LEADER+ fontos tanulsága még az is, hogy az 

akciócsoportoknak meg kell találniuk az egyensúlyt az újszerűség és a népszerűség 

között. A tervezési idő rövidsége miatt sok akciócsoportban nem volt idő arra, 

megfelelő számú lakossági fórumon felmérjék a helyiek valós fejlesztési igényeit, 

így sok esetben eltértek ezektől a helyi vidékfejlesztési tervek. Bizonyos 

intézkedések annyira újszerűek voltak, hogy kevesen pályáztak ezekre a 

jogcímekre. Ezek alapján megállapítható, hogy lehet egy program nagyon újszerű, 

de ezáltal eltávolodhat a helyi közösség tényleges fejlesztési igényeitől. Ezzel 

ellentétben, ha a program nagyon populáris, akkor nem visz előre. Ezért óvatosan 

kell bánni az innovativitással és a népszerűséggel, meg kell találni az egyensúlyt a 

kettő között. 

Az Európai Unió Vidékfejlesztési Bizottsága 2007 szeptemberében 

elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), melyben 

lefektették a 2007-2013-as időszakra vonatkozó hazai vidékfejlesztés legfontosabb 

irányvonalait és feltételrendszerét (Kis –Szekeresné Köteles, 2008). Így még futott 

az AVOP LEADER+ program, amikor már elindult az ÚMVP LEADER 

kezdeményezés.  

A jelenleg futó LEADER kezdeményezésekre (ÚMVP IV. tengely) 

lényegesen nagyobb forrás jut, közvetlenül mintegy 71 milliárd forint áll 

rendelkezésre ebben a tervezési időszakban. Ez ugyan a korábban rendelkezésre 

álló támogatás több mint tízszerese, ám ez az összeg hét évre áll rendelkezésre és a 

vidékfejlesztés címén rendelkezésre álló támogatási összegnek mindössze 5,5 

százalékát fordítják az ÚMVP IV. tengelyére. 

A 2007-2013 közötti időszakra az Európai Bizottság kiszélesítette a helyi 

szintű programkészítés és döntéshozás rendszerét az úgynevezett fősodorba 

(„mainstream”) tartozó további intézkedésekre is. Ezért az ÚMVP készítői úgy 

döntöttek, hogy nem csak a kötelező mértékben alkalmazzák a LEADER 

megközelítést, hanem kiterjesztik a harmadik tengely további négy intézkedésére
30

 

is, ezáltal lényegesen nagyobb forrás szétosztásánál alkalmazzák a LEADER 

módszert. 

A helyi közösségek regisztrációja 2007 októberében zárult le, közel 

tizenkétezer szervezet vett részt benne (Németh, 2009). A helyi közösségek tagjai 

                                                 
30

  A négy intézkedés: 1) Falumegújítás és –fejlesztés; 2) Mikrovállalkozások létrehozásához és 

fejlesztéséhez nyújtandó támogatás; 3) Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása; 4) 

Vidéki örökség megőrzéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás. A harmadik pályázati 

fordulóban azonban a 2. és 3. intézkedést elvették a Helyi Akciócsoportoktól és országos szinten 

hirdették meg. 
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lehettek: egyéni vállalkozók, alapítványok, egyházi jogi személyek, települési és 

kisebbségi önkormányzatok, megyei, regionális vagy országos hatáskörű 

társadalmi szervezetek és indokolt esetben
31

 magánszemélyek is (Kis–Szekeresné 

Köteles, 2008). A közösségek elkészítették a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáik 

(HVS) vázlatát, amely alapján jogosultak lettek a 2008 januárjában kezdődő 120 

napos tervezési folyamatban való részvételre (Goda–Tóth, 2009). Az ÚMVP IH 

végül 2008 őszén hirdette ki a 2. ábrán különböző színekkel jelölt 96 nyertes Helyi 

Akciócsoportot, amelyek majdnem az egész országot
32

 lefedik. Csupán a fehér 

színnel jelölt területek maradtak ki a kezdeményezésből. Az alábbi térképen 

látható, hogy egyben jelentősen megnőttek az egyes akciócsoportok által lefedett 

területek is a korábbi kezdeményezéshez képest. 

 

 
 

2. ábra: Az ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-2013 között 

Forrás: ÚMVP Monitoring Bizottság, 2009, 86.p. 

 

A LEADER rendeletben
33

 a következő hét jogcím kategóriát határoztak 

meg:  

 LEADER közösségi célú vállalkozás;  

 LEADER vállalkozás alapú fejlesztés;  

                                                 
31

  Amennyiben a térségben nem található olyan társadalmi szervezet, amely a magánszemély 

érdekeit a helyi közösségben megfelelően képviselné. 
32

  Összesen 3020 települést (települések 96%-át) ölelnek fel a HACS-ok, vagyis a települések 96%-

át, a népességnek pedig 44%-át (Kis–Szekeresné Köteles, 2010). 
33

  A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről. 
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 LEADER rendezvény;  

 LEADER képzés;  

 LEADER térségen belüli együttműködés;  

 LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés;  

 LEADER tervek és tanulmányok.  

 

A HACS-oknak ezekbe a kategóriákba kellett besorolniuk saját céljaikat. 

 

Számos tanulmány
34

 igazolja, hogy a SAPARD, a kísérleti és az AVOP 

LEADER+ program kapcsán említett formai, tervezési, szervezési és koordinációs 

problémák többsége a jelenleg futó kezdeményezésben is megismétlődik, illetve 

még tovább erősödnek. A hibák reprodukálása szerintem részben abból adódik, 

hogy hiányzik a visszacsatolás a pályázati rendszerből. Hiába gyűjtötték össze a 

tanulságokat, a jó gyakorlatokat valamennyi LEADER-szerű kezdeményezésben, 

ha aztán ezek a tapasztalatok nem épültek be a következő programokba. Ráadásul a 

túlpolitizáltság és a finanszírozási problémák miatt a vidékfejlesztési szakemberek 

is viszonylag gyakran cserélődnek mind a helyi, mind a nemzeti szinten, így a 

hozzá nem értés is hozzájárulhat a problémák ismétlődéséhez. Emellett még 

hiányzik a felülről lefele irányuló bizalom is a rendszerből, ami akadályozza a 

különböző szintek közötti együttműködést. A bizalomhiány miatt az eddigi 

LEADER kezdeményezésekben túlszabályozták a pályázati rendszert és túlzott 

szigort alkalmaztak a helyi szinttel szemben. Amíg ezeket a problémákat nem 

orvosolják, a hibák feltehetően újra és újra megismétlődnek. 

 

 

 

3.3.3. A LEADER program alapelvei 

 

A LEADER - megközelítés a 3. ábrán látható jellegzetességekkel foglalható 

össze, melyek szorosan összefüggnek egymással. A LEADER hét alappillére a 

következő: területalapú megközelítés, helyi kezdeményezés, helyi partnerség, 

innováció, integráció, hálózati rendszer, helyi finanszírozás és menedzsment. 

A magyarországi vidékfejlesztési szakemberek is nagy várakozással 

tekintettek valamennyi LEADER programra. Az idő múlásával azonban 

mindhárom hazai kezdeményezés csak részben váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, mert valamennyi program megvalósítása során sérültek a következő 

ábrán látható alapelvek. 

 

                                                 
34

  Lásd pl. Kassai–Goda, 2011; Németh, 2009; Szíjártó, 2010, Tóth, 2010; Varga, 2010; ÚMVP 

Ex-ante értékelés. 
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3. ábra: A LEADER módszertan alappillérei 

Forrás: CEC, 2000, 10.p. 

 

Ugyan széleskörű szakirodalom áll rendelkezésre a LEADER 

módszertannal kapcsolatban, ám sok bennük a propagandisztikus elem. A legtöbb 

irodalom a LEADER módszertannak csupán az elméleti hátterét tárgyalja, a valós 

érvényesülésükkel jóval kevesebben foglalkoznak. A következőkben kísérletet 

teszek arra, hogy az alapelvek mellett, a módszer hazai megvalósítása során 

tapasztalt torzulásokat is ismertessem. 

 

 

Az alulról építkező megközelítés 

  

 Az Európai Bizottság a LEADER kezdeményezés elindításakor abból a 

felismerésből indult ki, hogy egyes fejlesztések, programok hatékonyabban 

valósulnak meg, ha a helyi viszonyokat ismerő, ott élő emberek és szervezetek, 

intézmények fogalmazzák meg a tennivalókat, módszereket, és ők döntenek a 

felhasználható források felosztásáról is (Kassai–Farkas, 2007). Elméletben tehát a 

LEADER egy új önigazgatási modellként szolgálhat a vidéki térségekben, mely 

révén biztosíthatják helyi szereplők hatalommal való felruházást, a helyi 

fejlesztésekbe való bevonását, a helyi demokráciát (Kovács et al., 2011). 

 A LEADER program arra ösztönzi a helyben élőket, hogy vegyenek részt 

térségük jövőjének alakításában. Bíró Nagy (2007) azonban felhívja a figyelmet 

arra is, hogy a bottom-up típusú fejlesztéseknél szükség van a helyi 

közösségfejlesztésre, a helyiek lelkesítésére. Az alulról vezérelt módszer buktatója 

ugyanis éppen az, hogy feltételezi, hogy valamennyi térségben megtalálhatóak 

azok az elhivatott emberek és szervezetek, akik olyan önszerveződő közösséget 

alakítanak ki, amelyek alkalmasak arra, hogy kialakítsák a saját fejlesztési 

elképzeléseiket és megfelelő forrásokat szerezzenek hozzá. A szakirodalom és a 
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saját tapasztalataim azonban azt mutatják, hogy ez a gyakorlatban gyakran nem tud 

megvalósulni önszerveződő módon.  

 Németh (2009) szerint Magyarországon a Helyi Vidékfejlesztési Irodák 

(HVI) vezetői nemcsak koordinálták, hanem ők maguk hozták létre a jelenlegi 

ÚMVP LEADER-közösségeket azáltal, hogy személyes találkozások révén 

meggyőzték a vidéki szereplőket, hogy csatlakozzanak a helyi partnerséghez és 

ügyeltek a civil és a közszférát képviselő tagok megfelelő arányára. A fenti állítás 

szerintem csak részben korrekt, mert a HVI vezetők térségenként eltérő szerepet 

játszottak az akciócsoportok kialakításában. Abban viszont egyetértek a szerzővel, 

hogy a kizárólag alulról jövő kezdeményezésekkel nem lehetett volna az ország 

csaknem teljes területét lefedő akciócsoportokat kialakítani. A megalakulásukat 

követően a HACS-ok jogi személyiséggé váltak (egyesület, nonprofit kft.) állandó 

székhellyel, irodával és fizetett alkalmazottakkal. Sok esetben azonban az adott 

LEADER-térségen kívül élő vidékfejlesztési szakemberek végzik a pályázatok 

lebonyolítását a munkaszervezetekben, mert nem találtak az adott kistérségekben 

megfelelő humán erőforrást a feladatok elvégzésére. Így azonban gyakran épp a 

helyi tudás hiányzik az érintett munkaszervezetekből. 

 Szíjártó (2010) kiemeli még, hogy a jelenleg futó LEADER programban a 

túlszabályozottság is gátolja az aluról jövő kezdeményezéseket, ugyanis a 

sematizált szabályok miatt a helyi szereplők kénytelenek kompromisszumokat 

kötni és engedni a helyi igényeken alapuló elképzeléseikből. Így a szerző szerint 

felülről vezérelté válik a LEADER program.  

 A jelenlegi ÚMVP LEADER kezdeményezéssel éppen az az egyik 

legnagyobb gond, hogy ugyan a retorika szintjén ez egy alulról építkező program, 

de a hazai gyakorlatban egy felülről lefele irányuló, hierarchikus logika mentén 

hajtják végre (Kovács et al., 2011). A fent említett tényezők gátat szabnak a hazai 

LEADER program alulról felfelé történő szerveződésének. Az Irányító Hatóság 

nem hagy elég mozgásteret a HACS-oknak a program tervezése és lebonyolítása 

során, általában a központi hatalom hozza meg az érdemi döntéseket. Ez a 

hierarchikus eljárási mód azonban lelassítja a pályázati folyamatokat, ráadásul sok 

pénz- és energiapocsékolással jár.  

 

 

A területalapú megközelítés 

 

 A LEADER-térség olyan terület, amelynek lakói a „helyi identitást” 

közösen élik meg, és amely biztosítani tudja a szükséges emberi, pénzügyi és 

gazdasági erőforrásokat a fejlesztési stratégia fenntartásához. A területnek nem kell 

megfelelnie az előre meghatározott közigazgatási határoknak (PROMEI et al., 

2005). A HACS területének homogén, összefüggő vidéki egységet kell alkotnia, 

amelyet a közös hagyományok, a közös történelem és a belső társadalmi kohézió 

tart össze (Bíró Nagy, 2007). 

 Ez a megközelítés elméletben azért működőképesebb más 

megközelítéseknél, mert a valós igényeknek és a helyi versenyelőnyöknek 
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megfelelőbb, pontosabban kiszámított fellépést tesz lehetővé. A hazai gyakorlatban 

azonban vannak olyan közösségek, ahol különböző problémákkal és lehetőségekkel 

rendelkező térségek kapcsolódnak egymáshoz, ezért a fejlesztési prioritásaik is 

különbözőek.   

A több pénz reményében, ahogy már az előző fejezetben is említettem, az 

AVOP LEADER+ programhoz képest nem csak a száma, de az átlagos mérete is 

növekedett a LEADER-térségeknek. A nagyméretű HACS-okban azonban gyakran 

hiányzik a közös érdek és a közös helyi identitástudat (Kassai–Goda, 2011). 

A területalapú megközelítés a fentieken túl azért is sérül, mert számos 

LEADER Akciócsoport közepén „fehér foltként ott árválkodik egy-egy város, a 

kistérség vagy táj természetes, de a LEADER-forrásokra nem jogosult, így a HVS 

készítésekor is figyelmen kívül hagyandó és hagyott központja” (Németh, 2009, 

78.p.). Az 4. ábrán látható kék színnel jelölt területek maradtak ki a 

kezdeményezésből. 

 

 
 

4. ábra: Az ÚMVP LEADER programból kimaradt területek, 2007-2013 

Forrás: A 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 9. sz. mellékletének adatai alapján 

saját szerkesztés, 2011 

 

 

Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek 

 

 A LEADER irányítási és finanszírozási módszereinek jelentősége a 

decentralizált döntéshozásban és a források kiegyensúlyozottabb felhasználásában 

mutatkozik, melyek következtében a vidéki gazdasági élet megélénkül és 

növekszik a munkahelyek száma (PROMEI et al., 2005). 
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  A HACS-ok működési felelőssége eltérő az egyes tagállamokban, mert 

befolyásolja az ország közigazgatási struktúrája és a munkacsoportok 

felkészültsége (Bíró Nagy, 2007). Abból indul ki ez az elv, hogy a helyi szereplők 

ismerik leginkább a térségük problémáit, így ők a legkompetensebbek a fejlesztési 

tervek megvalósításában, ám ahogy azt már korábban említettem, nem biztos, hogy 

a munkaszervezetnek a térségen kívüli alkalmazottjai valóban alaposan ismerik a 

térséget.  

 Németh (2009) kutatásai arra is rávilágítanak, hogy nem tisztázott a 

pénzügyi felelősség kérdése sem a hazai ÚMVP LEADER HACS-okban, mert a 

támogatás utólagos kifizetéssel történik, így a HACS-ok többsége csak banki 

kölcsönnel tudta megkezdeni a működését, amelyek kamatköltségei azonban nem 

számolhatók el az uniós támogatásból. Ezen felül, mivel HACS-onként átlagosan 

385 millió forint keret áll rendelkezésre a működési költségeikre, számos esetben 

felmerült a gyanú, hogy nem szabályszerűen kezelik a forrásokat. Sajnos elég már a 

gyanú is, hogy sérüljön a bizalom, ami viszont egy együttműködésen alapuló 

kezdeményezés estében súlyos probléma. 

 

 

A tevékenységek innovatív jellege  

 

 Az innovációk elősegítik a gazdasági növekedést, így fontos szerepük van a 

regionális versenyképesség javításában (Dargan–Shucksmith, 2008). A megújulást, 

új szemléletet, az újítások középpontba helyezését a vidéki emberek sajátos 

szükségletei indokolják. A mai gazdasági környezetben létkérdés számukra, hogy a 

mezőgazdaság mellett új vagy kiegészítő megélhetési lehetőségeket találjanak. A 

LEADER innovatív jellege a helyi erőforrásokra támaszkodó, új ötleteken alapuló 

változatosabb kereskedelem, ipar és szolgáltatások támogatását jelenti (PROMEI et 

al., 2005).  

 A LEADER támogatások révén gazdasági innovációk (pl. új termékek, 

szolgáltatások, technológiai eljárások) valósulhatnak meg. Dargan és Shucksmith 

(2008) kutatásai azonban arra is rávilágítanak, hogy a LEADER társadalmi 

innovációként is értelmezhető, hiszen erősíti például a helyi kötődést, a helyiek 

közötti kapcsolatokat és a kollektív tanulást. Sőt kulturális innovációként is 

felfogható, mert fejleszti a vidéki miliőt.  

 Fazekas (2007) kutatásai azt támasztják alá, hogy a helyi szereplők számára 

az innováció kevésbé fontos, mint a többi alapelv. Ír és osztrák esettanulmányok 

(Maye et al., 2010; Strahl–Dax, 2009) bizonyítják, hogy a túl szigorú szabályok 

ellehetetlenítik az innovatív projektötleteket.  Hasonló a helyzet Magyarországon 

is. A hazai gyakorlatban a LEADER stratégiaalkotás az IH által előírt sablonos 

elektronikus felületen történt, így az eredmény is standardizálttá vált. Ez ugyan 

csökkentette a tervezési tevékenységben rejlő kockázatokat, ám ugyanakkor a 

stratégia elveszítette az innovativitását (Németh, 2009). 

 Szíjártó (2010) szerint az innovatív projektek megvalósítását gátolja még a 

pályázati kiírások késedelme, a lassú elszámolási, fellebbezési folyamatok és egyéb 
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ügyintézések. A gazdasági helyzet jelentősen megváltozott a pályázatok benyújtása 

és az elszámolások között eltelt időben. A szerző szerint ezért fel kell gyorsítani a 

pályáztatási folyamatot. 

 

 

A tevékenységek közötti kapcsolatok – integrált, ágazatközi megközelítés 

 

 Az integrált megközelítés a LEADER egyik legfontosabb pillére, amely 

elsősorban a vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek közötti 

kapcsolatot jelenti. A helyi stratégiákban szerephez jutó projekteket össze kell 

kapcsolni és koherens egészként kell irányítani, így a hatások összeadódnak (Bíró 

Nagy, 2007). A különböző ágazatok összekapcsolásának sikeréhez a LEADER-ben 

legalább két feltételnek kell teljesülnie: professzionális irányításnak helyi szinten és 

a különböző ágazatok közötti horizontális szakmapolitikai egybehangolásának 

nemzeti szinten (PROMEI et al., 2005). 

 Németh (2009) kutatásai azonban bizonyítják, hogy az ágazaton belül, 

ágazatok között és a horizontális elvek esetén egyaránt hiányzik a szinergiahatás a 

hazai LEADER-gyakorlatban. Az előző alapelv bemutatásánál már említettem, 

hogy a HVS-ek tervezése egy online felületen történt. Szíjártó (2010) szerint az 

összehasonlíthatóság miatti sablonizálás viszont sok esetben ellehetetlenítette a 

tevékenységek közötti kapcsolatok megteremtését, számos elképzelés 

megvalósítását gátolta. Az akciócsoportok olyan stratégiákat dolgoztak ki, melyek 

inkább a pontozási szempontoknak feleltek meg, mint a tényleges helyi 

igényeknek. 

 

 

Hálózatépítés, térségek közötti és transznacionális együttműködés 

 

 A Tanács 1698/2005/EK rendelete alapján a területek közötti 

együttműködés egy tagállamon belüli együttműködést jelent, míg a 

transznacionális együttműködés több tagállam területei közötti, valamint harmadik 

államok területeivel való együttműködést jelenti.  

A LEADER csoportok közötti hálózatépítés a feltétele annak, hogy a 

helyben szerzett tapasztalatok és átadható eredmények terjesztése, cseréje, a 

munkamódszerek és tudás továbbadása megtörténhessen. A hálózatépítés 

elősegítheti a vidéki térségek elszigetelődének, információhiányának feloldását, a 

vidéki térségek eredményes fejlesztését (Fehér, 2009). 

 Összefogó szakmai hálózat kialakítása révén a HACS-ok közösen 

fogalmazhatnak fejlesztési és egyéb javaslatokat, közösen véleményezhetnének a 

rájuk vonatkozó jogszabály-tervezeteket, eljárásrendeket az MVH és a 

Vidékfejlesztési Minisztérium számára. A HACS-ok külön-külön sok esetben 

tehetetlenek a rendszer rugalmatlansága miatt. Közös álláspont kialakításával 

azonban sokkal hatékonyabban képviselhetnék a közös érdekeiket az IH-nál 

(Szíjártó, 2010).  
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Az AVOP LEADER+ és az ÚMVP LEADER programokban is létrejöttek 

ugyan kisebb szakmai szervezetek, de még nem alakult ki országos hálózat az 

Akciócsoportok között.  Egyetértek Szíjártó (2010) azon állításával, hogy ezek a 

kisebb szervezetek azonban általában nem tudnak megfelelő mértékű hatást 

gyakorolni az irányításra, sőt a HACS-ok között egyfajta széthúzás figyelhető meg 

a különböző szervezetekhez való tartozásuk alapján. 

Országos LEADER hálózat ugyan még nem alakult ki Magyarországon, ám 

2008-ban létrejött az Európai Unió felkérésére a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, 

amely keretében működik egy LEADER szakosztály is. A szakosztály legfőbb 

célja, hogy a magyarországi helyi közösségek részvételével nemzeti hálózatot 

szervezzen. Céljai között szerepel még a LEADER programmal kapcsolatos 

szakmai viták lebonyolítása, ajánlások megfogalmazása, képzések szervezése, jó 

gyakorlatok átadása és egy nemzeti vidéki tervezői hálózat kialakítása. 

Magyarországon azonban a HACS-ok kevésbé törekednek arra, hogy hálózatba 

szerveződjenek. Kis és Szekeresné Köteles (2011) országos felmérése szerint a 

hazai akciócsoportok legkevésbé fontos feladatának tekintik a hálózatépítést.  

Fehér és Kujáni (2011) azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy csak 

azokban az országokban tudtak eredményes hálózati intézményrendszert felállítani 

az Unióban, ahol már korábban is működtek önkéntesen hálózatba szerveződő 

csoportok. Azokban a tagállamokban viszont, ahol az önszerveződő készség 

alacsony, így felülről irányított hálózatosodást kell létrehozni, az elért eredmények 

is sokkal gyengébbek.  

 

 

Háromoldalú partnerség 

 

 A partnerség alapját azok a szinergiahatások adják, amelyek akkor 

jelentkeznek, ha különböző szervezetek és ágazatok képviselői egy összehangolt 

erőfeszítésben együttműködnek az aktuális feladat vagy nehézség megoldásában. A 

háromoldalú partnerségek (a közszféra, az üzleti élet és civil társadalom képviselői) 

központi szerepet töltenek be a LEADER programban (5. ábra). A tervezésbe és 

megvalósításba bevont szereplők körének kiszélesítése a döntések legitimációjának 

megerősítését és az érintett szereplők támogatásának megszerzését célozza. Fontos, 

hogy kényszertársulás helyett kölcsönös érdekeken alapuló partnerség jöjjön létre 

(Molnár, 2008). 

 A program kezdeményezettjei akciócsoportot hoznak létre, amelyben a 

térség gazdasági, önkormányzati és egyesületi életének képviselői vannak jelen. A 

HACS-ok összetétele viszonylag gyakran változik a kilépő és csatlakozó tagok 

miatt. Az előírások alapján a döntéshozó testületekben a gazdasági és a civil szféra 

képviselőinek kell túlsúlyban lenniük. Habár elvileg az AVOP LEADER+ 

programban a döntéshozó szerv minimum 51%-át, az ÚMVP LEADER esetében 

60%-át a vállalkozói és a civil szféra kell, hogy adja, a hazai gyakorlatban ezek a 

tagok gyakran „önkormányzat alapította egyesületekből és/vagy a képviselők 

gazdasági holdudvarából kerülnek ki” (Németh, 2009, 82. p.). 
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5. ábra: Az ideális LEADER partnerség 

Forrás: saját szerkesztés, 2011 

 

A partnerségi elv abból az utópisztikus elképzelésből indul ki, hogy minden 

tagnak az az érdeke, hogy összehangoltan cselekedjenek, hiszen ha a partnerség 

nem működik, akkor a források sem hívhatók le, így az egész térség hátrányt 

szenved. Korábban már említettem azonban, hogy a nagyméretű HACS-okban 

azonban gyakran hiányzik a közös érdek és a közös helyi identitástudat. 

A korábbi LEADER programoktól eltérően, a HACS-ok jogi személyiségű 

non-profit szervezetként
35

 működnek a jelenlegi programozási időszakban (Kis–

Szekeresné Köteles, 2008). Ebben a változásban valószínűleg fontos szerepet 

játszott, hogy a HACS-ok jóval nagyobb keretösszegek felett rendelkeznek, mint a 

korábbi kezdeményezésekben. A helyi akciócsoportok legfontosabb feladatai közé 

tartozik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése és végrehajtása, a 

kezdeményezettek körében tájékoztatási és információs tevékenység végzése, 

pályázati tanácsadás és konzultáció biztosítása, szakmai együttműködések 

kiépítése, a helyi szereplők kapacitásépítése, a partnerség erősítése, a jó 

gyakorlatok megosztása és elterjesztése, képzések és rendezvények szervezése, 

valamint hálózatépítés más térségekben működő akciócsoportokkal (Kis– 

Szekeresné Köteles, 2011). 

Alapvetően három testület – a közgyűlés, az elnökség, a Helyi Bíráló 

Bizottság – között oszlanak meg a döntéshozó funkciók a partnerségekben. A 

HACS-ok legfőbb szerve a közgyűlés, amelynek az összes partner tagja. A 

                                                 
35

   A szervezetek lehetséges formái eredetileg: egyesület, non-profit Kft. és non-profit ZRt. volt. 

2012-től azonban a szélesebb körű részvétel elősegítése érdekében már csak egyesületi 

formában működhetnek tovább (Varga, 2011).  
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közgyűlés hatáskörébe tartozik többek között az alapszabály és az SZMSZ 

elfogadása, a LEADER egyesület megszűnésének vagy más egyesülettel 

egyesülésének kimondása, a tagdíj mértékének megállapítása, az éves költségvetés 

meghatározása és elfogadása, az elnökségi éves beszámoló elfogadása, az egyesület 

által kidolgozott közép- és hosszú távú fejlesztési program és módosításainak 

elfogadása. Közgyűlést legalább évente egy alkalommal, vagy szükség szerint kell 

összehívni. A HACS másik döntéshozó szerve az elnökség, amely dönt az 

egyesület ügyeiben a két közgyűlés közötti időszakokban, döntést hoz a helyi 

vidékfejlesztési stratégia végrehajtása során felmerülő kérelmek 

elfogadásáról/visszautalásáról, valamint az elnök által felterjesztett támogatási 

rangsorok alapján a források allokációjáról és elkészíti az éves beszámolót. A 

harmadik döntéshozó testület a Helyi Bíráló Bizottság, amely az ÚMVP IV. 

tengelye kapcsán benyújtott projektjavaslatokat megvizsgálja, és dönt a benyújtott 

projekt javaslatok HVS-hez való illeszkedésének megfelelőségéről (VM, 2011). 

Ugyan ebben a három szervben jól elkülönülnek a döntéshozó funkciók, ám – 

ahogy azt az alulról jövő kezdeményezés alapelvéről szóló alfejezetben említettem 

– többnyire a központi hatalom hozza meg az érdemi döntéseket, a helyi 

akciócsoportoknak általában kevés beleszólásuk van a program megvalósítására 

vonatkozó lényeges döntésekbe. 

 

A fenti irodalmi áttekintés alapján kijelenthető, hogy valamennyi alapelv 

sérült a hazai LEADER-gyakorlatban. A szakemberek egy része szerint az Irányító 

Hatóság, a munkaszervezetek és helyi politikai elit személyes érdekei miatt nem 

érvényesül a LEADER filozófia a gyakorlatban. Szerintem viszont ezek a sebek 

jóval mélyebben gyökereznek, elsősorban történeti-kulturális okokra vezethetőek 

vissza. Az új vidékfejlesztési intézményeink működését alapvetően meghatározzák 

azok a történeti előzmények és kulturális jellegzetességek, amelyek hatása akár 

évszázadokon keresztül is érezhetőek az emberek mentalitásában, 

értékrendszerében és viselkedésében. Kulcsár (2006) szerint Magyarországon a 

vidékfejlesztés „intézményeiben lényegében „nyugati”, az intézmények működését, 

a jellemző magatartásformáit tekintve azonban „keleti” vonásokat hordoz” (6.p.). 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a LEADER esetében különösen igaz. A 

nyugati társadalmakban úgy tűnik, hogy könnyebben megszerveződik az 

együttműködés, a vidékfejlesztési szereplők könnyebben felismerik a közös 

érdekeket, és az emberek hajlamosak egyéni elképzeléseiket a közösség érdekeinek 

szolgálatába állítani. A kelet-közép-európai társadalmakban az államszocializmus 

és a tervgazdaság évtizedei után azonban nehezen megy az ilyen típusú összefogás.  
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3.3.4. A LEADER program mint önigazgatási modell 

Lukesch (2007) a HACS kézikönyvében nyolcféle kormányzási módot 

különböztet meg (3. táblázat). Az elsőtől a nyolcadikig egyre fejlettebbek az 

irányítási módok. 

 

3. táblázat: A helyi kormányzás szintjei 
 

Szint A fő téma A kormányzás módja A legfontosabb LEADER elv 

1. létezés fennmaradás nem alkalmasak a LEADER-re 

2. identitás 
állampolgári hűség 

(engedelmesség) 
terület alapú megközelítés 

3. erő karizma  alulról építkező megközelítés 

4. törvényesség tervezés partnerség 

5. teljesítmény verseny integráció, innováció 

6. egyenlőség egyeztetés 
alulról építkező megközelítés, 

partnerség 

7. egyediség stratégiai előrelátás 
integráció, hálózat és 

együttműködés 

8. fenntarthatóság közös felelősség 

hálózat és együttműködés, 

helyi finanszírozás és 

menedzsment 

Forrás: Lukesch, 2007, 16.p. 

 

Az első szinten nincs működő helyi partnerség, külső közbenjárók 

koordinálják a fennmaradáshoz szükséges tevékenységeket. A második szinten a 

helyi partnerségek a helyhez tartozás érzését erősítik. A harmadik szinten a helyi 

közösség felemeli a hangját. A helyi partnerség szavakba önti a közösség igényeit 

és erősíti a helyi öntudat és akarat kifejezését. A negyedik szinten a helyi 

partnerség elkészíti az üzleti tervét és projektek kidolgozását ösztönzi. Az 

adminisztrációnak jelentős szerepe van a végrehajtásban vagy legalább a 

tevékenységek felügyeletében. Az ötödik szinten a helyi partnerség arra ösztönzi a 

helyi embereket, hogy új ötletekkel álljanak elő, jutalmazzák az innovatív 

projekteket, a vállalkozói kedvet. A hatodik szinten a helyi partnerség platformot 

biztosít az egyeztetésekhez és tárgyalásokhoz. A hetedik szinten a helyi partnerség 

kulcsszereplővé válik az egyéni és kollektív szereplők helyi hálózatában. 

Koordinálja a szektorok, a közszféra és a non-profit kezdeményezések közötti 

kölcsönhatásokat. A nyolcadik szinten a helyi partnerség kulcsszerepet játszik a 

helyi irányításban, részt vesz a globális hálózatban és a vertikális partnerségben a 

program fejlesztése és végrehajtása során, együttműködik más térségekkel 

(Lukesch, 2007). 

Néhány szerző (pl. Böcher, 2008; Nemes, 2005) szerint a LEADER 

vidékfejlesztési program az egyik legjobb példa a többszintű vidéki kormányzási 
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modellre. Egyrészt, ez egy felülről vezérelt fejlesztési kezdeményezés, hiszen 

nagyrészt uniós forrásból finanszírozzák, az Európai Bizottság rendelete alapján 

indul el a program és a tagállamok központi kormányzatai választják ki a nyertes 

partnerségeket, majg folyamatosan felügyelik a munkájáukat a helyi és a központi 

kormány képviselői. Másrészt viszont, kistérségi ötleten alapuló helyi 

vidékfejlesztési projekteket támogat, az alulról kezdeményezett összefogást 

ösztönzi, és elviekben a helyiekre bízza a nyertes projektek kiválasztásáról és 

finanszírozásáról szóló döntéseket. Így a LEADER program tulajdonképpen „a 

hierarchikus, top-down irányítás (government) és a bottom-up önigazgatás 

(governance) kombinációja” (Böcher, 2008, 385.p.). A központi adminisztratív és a 

lokális heurisztikus kormányzási modellnek együtt kell működnie, ki kell 

egészíteniük egymást, hogy elérjék az integrált vidékfejlesztési politika céljait 

(Nemes, 2005). Ahogy már a bevezetőben is említettem, részben emiatt kap éppen 

ez a vidékfejlesztési kezdeményezés kiemelt figyelmet az értekezésemben.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1. Adatgyűjtés  

 

4.1.1. Az adatgyűjtés folyamata 

 

Mielőtt a tényleges kutatást elkezdtem volna, szükségét éreztem egy 

felderítő kutatásnak. Ezért egy előzetes felmérés keretében 2011 tavaszán interjút 

készítettem egy közép-magyarországi, valamint egy dél-dunántúli Helyi 

Akciócsoport munkaszervezet-vezetőjével a vidékfejlesztési partnerségek 

jellemzőinek, működési problémáinak megismerése céljából. Az interjúkkal 

párhuzamosan kvantitatív adatokat is gyűjtöttem dél-dunántúli és észak-alföldi 

munkaszervezetektől.
36

 Elsősorban azt vizsgáltam, hogyan járultak hozzá a 

partnerségek a helyi problémák mérsékléséhez és milyen változtatások szükségesek 

a helyi vidékfejlesztési stratégiáikban, hogy további gazdasági-társadalmi fejlődés 

következzen be a vizsgált kistérségekben.
37

  Ezek a felderítő kutatások segítettek 

annak eldöntésében, hogy milyen eszközöket, technikákat alkalmazzak a LEADER 

partnerségek további vizsgálata során. A 6. ábrán látható adatgyűjtési módszereket 

használtam a későbbiekben. 

 

 
6. ábra: Az adatgyűjtés folyamata 

Forrás: saját szerkesztés, 2012 

 

                                                 
36

 A hét HACS: Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete, Felső-Tisza Völgye 

Vidékfejlesztési Egyesület, Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület, Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, Rinya-Dráva Szövetség Egyesület, Szatmár 

LEADER Közhasznú Egyesület, Vidékünk a Jövőnk Szövetség. 
37

  Lásd: Kassai, Zs. – Ritter, K. (2011): Helyi vidékfejlesztési programok a hátrányos helyzetű 

vidéki kistérségekben. In: Gazdálkodás, 55 (4), pp. 337-346. 
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Először primer kvantitatív adatokat gyűjtöttem a hazai akciócsoportok és 

intézményeik összetételi, pályázati, támogatási és néhány egyéb jellemzőire 

vonatkozóan. Valamennyi hazai HACS munkaszervezetének vezetőjét felkértem, 

hogy működjenek közre a fenti információkat tartalmazó adatlap kitöltésében (M4. 

melléklet). Az adatlapok egy részét e-mailben, másik részét személyesen juttattam 

el a munkaszervezetekhez. Az adatok gyűjtésében hallgatói segítséget is igénybe 

vettem. 

A LEADER szervezetek honlapján elérhető információk alapján részben 

már előre kitöltöttük az adatlapokat, így a munkaszervezet-vezetőknek, csak le 

kellett ellenőrizniük és a hiányzó adatokkal kellett kiegészíteniük azokat. Ezért 

azoknál a HACS-oknál, ahol naprakész információkat tartalmazott a honlap, a 

munkaszervezet részéről viszonylag rövid időt vett igénybe az adatlap 

megválaszolása. Ennek a módszernek köszönhetően igen magas – nyolcvanhárom 

százalékos (78 HACS) – volt a megválaszolási arány
38

. A Dél-Dunántúl régióban 

volt a legalacsonyabb a kitöltési hajlandóság, ám itt is a HACS-ok csaknem 

háromnegyede megküldte a kért adatokat.  

A kutatás második szakaszában kvalitatív adatokat gyűjtöttem abból a 

célból, hogy feltáruljanak mindazok a társadalmi tényezők, amelyek hozzájárulnak 

a helyi vidékfejlesztési partnerségek hatékony működéséhez. Eredetileg félig 

strukturált interjúk útján szerettem volna összegyűjteni ezeket az információkat, ám 

a munkaszervezet-vezetők túlnyomó többsége – adminisztrációs túlterheltségükre 

hivatkozva – írásban kívánta kifejteni a véleményét. Ezért egy nyitott kérdésekből 

álló kérdőívet állítottam össze, amely elsősorban a partnerségek erősségeinek és 

gyengeségeinek felmérésére, valamint a munkaszervezet-vezetőknek a HACS-ok 

és a hazai vidékfejlesztési intézményrendszer működésével kapcsolatos 

véleményének, a hatékony működésükhöz szükséges tényezőknek a feltárására 

szolgált (M5.melléklet). A kvalitatív adatok esetében hetvenhét százalékos (72 

HACS) volt a megválaszolási arány.  

Végül kérdőíves felmérést végeztem a hazai HACS tagok körében a 

részvételi, aktivitási, bizalmi, együttműködési, érdekérvényesítési és elégedettségi 

jellemzőikre vonatkozóan (M6.melléklet). A válaszadás praktikus okokból egy 

online felületen történt. A mintavétel önkényes volt, mivel a kutatás korábbi 

szakaszában résztvevő hetvennyolc akciócsoporttól kértem adatokat. Ennek a 

mintavételnek az volt az oka, hogy azon HACS-ok tagjainak attitűdjeit szerettem 

volna tanulmányozni, amely partnerségekről már rendelkezésre álltak kvantitatív és 

kvalitatív háttéradatok. Végül hatvannyolc HACS
39

 tagjaitól összesen 472 darab 

értékelhető válasz érkezett vissza. 

  

 

 

                                                 
38

  A kutatásban részt vevő 78 HACS nevét tartalmazó listát és a régiók szerinti megoszlását a M2. 

és a M3. mellékletek tartalmazzák. 
39

  A kutatásban résztvevő HACS-ok nevét tartalmazó listát a M2. melléklet tartalmazza.  
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4.1.2. Az adatgyűjtés nehézségei 

 

A kutatás elején az Irányító Hatóságnál és a Kifizető Ügynökségnél a hazai 

LEADER kezdeményezéssel kapcsolatban szekunder adatokat próbáltam gyűjteni 

abból a célból, hogy jobban megismerjem az AVOP LEADER+ és az ÚMVP 

LEADER HACS-ok összetételét, működési, támogatási és pályázati jellemzőit. 

2009 áprilisa és 2010 decembere között több alkalommal is megkerestem a két 

intézmény vezető pozícióban lévő szakembereit és többször kaptam a kért adatok 

elküldésére vonatkozó ígéreteket, ám azok a dolgozat befejezéséig nem érkeztek 

meg. Végül azt az írásbeli tájékoztatást kaptam, hogy a LEADER programra 

vonatkozó közérdekű adatokat a honlapjukon megtalálom. Az általam kért adatok 

azonban nem közérdekűek, ezért nem szerepelnek a honlapon. Adatvédelmi 

jogokra hivatkozva a HACS-ok által készített előrehaladási jelentésekbe sem 

nyerhettem bepillantást. 

Miután a fenti intézményektől nem sikerült a szükséges adatokat beszerezni 

és a kutatás kezdetén az AVOP LEADER+ Helyi Akciócsoportok többségének már 

a honlapja sem üzemelt, ezért a kutatást az ÚMVP LEADER partnerségekre kellett 

szűkíteni.  

A tagok elérhetőségi listájának összeállításakor újabb nehézségekbe 

ütköztem. Az MVH honlapján szereplő munkaszervezet-vezetők adatainak egy 

része nem volt naprakész, időközben ugyanis több helyen változtak a 

munkaszervezet- és a HACS-vezetők is. Találtam több olyan Helyi Akciócsoportot, 

ahol nem voltak aktuálisak a telefonszámok és olyat is, ahol átmenetileg még a 

honlap sem üzemelt. A LEADER társaságok száma is változott időközben. 2008-

ban kilencvenhat helyi partnerséget hoztak létre, ám az elérhetőségek 

összegyűjtésekor kiderült, hogy két akciócsoport
40

 már nem működik.  

Többszöri telefonos és e-mailben történő megkeresés után végül 

nyolcvannyolc munkaszervezet-vezetővel sikerült felvenni a kapcsolatot, akik 

közül azonban tízen úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni a felmérésben. 

Az elutasítások hátterében különböző okok álltak. Egyrészt néhányan időhiányra 

hivatkoztak, mivel a kutatást megelőző hónapokban – forráshiány miatt – meg 

kellett válniuk néhány munkatársuktól, így kevesebb alkalmazottra több 

adminisztrációs munka jutott, ezért az általam kért adatok összegyűjtésére nem volt 

szabad kapacitásuk. Másrészt néhány munkaszervezetet előttem többen is 

felkerestek kutatási célból, így ők telítődtek már a különböző felmérésekkel, ezért 

nem kívántak adatokat szolgáltatni az én kutatásomhoz. A harmadik csoportba 

azok az akciócsoportok tartoznak, amelyek korábbi kutatások kapcsán kellemetlen 

tapasztalatokat szereztek, és ezért nem kívántak velem együttműködni. Korábbi 

vizsgálatok következtében ugyanis megjelentek róluk olyan írások, amelyek 

kedvezőtlen színben tüntették fel az akciócsoportot, ám ezek állításuk szerint nem 

tükrözték a valóságot. Végül, néhány munkaszervezet-vezető meg volt győződve 

                                                 
40

   Az Észak Hevesi Vidékfejlesztési Egyesület ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 

kezelés gyanúja, a Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. ellen pedig az EU 

pénzügyi érdekei megsértésének gyanúja miatt indítottak eljárást. 
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arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium megrendelésére gyűjtöttem adatokat. 

Közölték, hogy ezeket az adatokat már többször megadták különböző 

felméréseikben, ezért nem hajlandóak ismét feleslegesen időt tölteni vele. 

Többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült eloszlatni ezt a félreértést, így ők 

kimaradtak a kutatásból. 

Az adatok feldolgozásakor a munkaszervezet-vezetők által biztosított 

kvantitatív adatok gyakran ellentmondásosak voltak, sokszor eltért például a tagok 

létszáma vagy a pályázatok száma különböző szempontok szerint összegezve. Több 

mint harminc munkaszervezet-vezetővel kellett ismételten felvenni a kapcsolatot az 

adatok pontosítása céljából. 

 A kutatás következő szakaszában, a HACS-tagok online kérdőívével 

kapcsolatban is merültek fel nehézségek. A tagok kontaktlistájának összeállítása 

nem volt lehetséges, ugyanis a HACS-ok túlnyomó többségében titkos, hogy kik a 

tagok, ezért a tagok nevei nincsenek feltüntetve a honlapon és a titoktartási 

kötelezettség miatt a munkaszervezet-vezetők többsége nem volt hajlandó a 

rendelkezésünkre bocsátani az e-mail címeiket. Ezért végül a hetvennyolc 

munkaszervezetet kértük meg, hogy továbbítsák az online kérdőív linket 

tagjaiknak, ám tízen visszautasították a kérésemet. Többnyire két okra hivatkoztak: 

egyrészt időhiányra, másrészt nem akarták terhelni a tagjaikat plusz 

adminisztrációval, mert feltételezésük szerint a partnerek a jövőben emiatt kevésbé 

lennének hajlandóak adatokat szolgáltatni az MVH és az IH kötelező érvényű 

felméréseihez. Egyik ok sem bizonyult nyomósnak, hiszen a munkaszervezet 

alkalmazottjai időről-időre üléseket és egyéb HACS eseményeket szerveznek, 

amelyek kapcsán rendszeresen szoktak a tagoknak körleveleket küldeni 

elektronikus úton, így valószínűleg mindössze néhány percet vett volna igénybe a 

részükről, hogy eljutassák a célcsoportnak a kérdőív linket. A másik ok szintén 

nem tűnik reálisnak, hiszen a munkaszervezeteknek ugyan rendszeresen kell 

statisztikai adatokat szolgáltatniuk a felettes szervek felé, ám a HACS-tagoknak 

nem. Ráadásul, a kérdőív kitöltése rövid időt vett igénybe. Véleményem szerint 

inkább az állt a visszautasítás hátterében, hogy úgy vélték az érintett vezetők, hogy 

számukra nem feltétlenül lehet előnyös, ha eltérő adatok, vélemények derülnek ki, 

mint amiket a munkaszervezetek szolgáltattak.  

 

 

4.2. A kutatás során alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek  

 
 Ebben az alfejezetben bemutatom a felhasznált módszereket. Az adatok 

feldolgozása egy, két- és többváltozós statisztikai és indexszerkesztési 

módszerekkel, SPSS és Excel programok felhasználásával történt. 
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4.2.1. Statisztikai módszerek 

 

 

Egyváltozós elemzések 

 

Az adatstruktúrába való elsődleges betekintése céljából ajánlatos 

egyváltozós elemzéseket végezni, mert fontosnak tartjuk, hogy minden változót jól 

ismerjünk, tisztában legyünk az adatok jellegével, mielőtt többváltozós 

elemzéseknek vetnénk alá. A gyakorisági eloszlások mellett, különböző helyzet- 

(pl. átlag, módusz, medián), szóródási (pl, terjedelem, szórás) és egyéb 

mutatószámokat (pl. minimum, maximum, összeg) számoltam attól függően, hogy 

a változók milyen mérési szintűek.  

A változók közötti összefüggések vizsgálatára a 7. ábrán látható két- és 

többváltozós statisztikai technikákat alkalmaztam. 

 

 

 
 

7. ábra: Az  alkalmazott statisztikai mószerek 

Forrás: saját szerkesztés, 2011 

 

A függőségi és kölcsönös függőségi kapcsolatok közötti különbség abban 

áll, hogy az előbbinél meg lehet különböztetni függő és független változót, az 

utóbbinál viszont nem.  
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Kereszttábla-elemzés 

 

A HACS-tagok kérdőívében szereplő nominális, valamint ordinális 

változók közötti összefüggések vizsgálatára kereszttábla-elemzést alkalmaztam. A 

kereszttábla-analízis során arra keressük a választ, hogy két vagy több változó 

gyakorisági megoszlása között van-e kapcsolat. A változók közötti összefüggések 

meghatározására leggyakrabban a Pearson-féle Khi-négyzet (Χ
2
) statisztikát 

szokták használni, mely „a két változó összefüggésének statisztikai szignifikanciáját 

méri” (Sajtos–Mitev, 2007, 139.p.). A kereszttábla-elemzés nullhipotézise az, hogy 

nincs összefüggés a vizsgált változók között. A megfigyelt (tényleges) és az elvárt 

értéket összevetve, dönthetünk arról, hogy a nullhipotézist elfogadjuk vagy 

elvetjük. Ha elvetjük, akkor az azt jelenti, hogy szignifikáns kapcsolat van a 

vizsgált változók megoszlásai között. 

Ha bebizonyosodik, hogy szignifikáns az összefüggés, a kapcsolat erősségét 

különböző mutatókkal lehet mérni. Nominális skálánál célszerű a Cramer V 

együtthatót alkalmazni, mert egyrészt könnyen értelmezhető, másrészt bármilyen 

méretű kereszttáblánál alkalmazható módszer. Az értéke 0 és 1 között mozog, ahol 

a 0 azt jelenti, hogy a változók függetlenek egymástól, míg az 1 azt, hogy a 

változók teljes mértékben függnek egymástól.  

Ordinális skáláknál, ahol a változók értékeinek sorrendje között keressük 

összefüggést, a Gamma, valamint a Sommers-féle d mutatókat használtam, mivel 

mindkét mutató bármilyen táblaméret esetén alkalmazható. A Gamma értéke a – 

Cramer V mutatóhoz hasonlóan – 0 és 1 között változhat, ahol a 0 a kapcsolat 

hiányát jelenti, míg az 1 a függvényszerű, nagyon erős kapcsolatot jelez. A 

Somers-féle d értéke -1 és +1 között változhat. Az abszolút értékek értelmezése 

megegyezik a fenti két mutatóéval. 

 

 

Korrelációszámítás  

 

A munkaszervezet-vezetők által kitöltött adatlapok metrikus változói 

közötti összefüggések, valamint a HACS-tagok kérdőívében szereplő változókból 

előállított indexek közötti kapcsolatok vizsgálatára a korrelációszámítást végeztem. 

A korrelációszámítás során nem határozható meg, hogy melyik a függő és melyik a 

független változó, vagyis ok-okozati kapcsolat nem értelmezhető.  
A kapcsolat szorosságának és irányának a meghatározására a lineáris 

korrelációs vagy más néven Pearson-féle együtthatót (jele: r) célszerű alkalmazni, 

amelyek értéke -1 és +1 között mozog. Az együttható előjele a kapcsolat irányára, 

abszolút értékben vett nagysága pedig annak szorosságára utal. Amennyiben az 

együttható értéke 0, akkor a vizsgált változók között nincs lineáris kapcsolat, ám ez 

nem jelenti azt, hogy függetlenek a változók. Minél közelebb esik az együttható 

értéke 1-hez, annál erősebb a kapcsolat a változók között (Szűcs–Törcsvári, 2002). 

A mutató értékhatárait a következő módon határoztam meg: r = 0 nincs lineáris 

kapcsolat; abszolút értékben r<0,3 nagyon gyenge; 0,3≤r<0,5 közepesnél 
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gyengébb; 0,5=közepes; 0,5<r<0,7 közepesnél erősebb 0,7≤r<1 erős;  r = 1 

függvényszerű (tökéletes) lineáris kapcsolat van a vizsgált változók között. Az 

értekezésben csak a 95%-os szignifikancia szinten fennálló korrelációkat veszem 

figyelembe.  

 

 

Többváltozós regresszióelemzés 

 

Annak eldöntésére, hogy a HACS-tagok szakmai elégedettségét milyen 

mértékben magyarázza az általam vizsgált öt partnerségi index többváltozós 

regressziószámítást végeztem. A többváltozós regresszióanalízis – a 

korrelációszámításhoz hasonlóan – olyan eljárás, amelynek során egy metrikus 

függő és több metrikus független változók közötti összefüggéseket elemezzük. 

Akárcsak a korrelációszámítás során, itt is a változók közötti kapcsolat meglétére, 

irányára és erősségére keresünk választ (Szűcs–Törcsvári, 2002). Ez a módszer 

abban tér el a korrelációszámítástól, hogy itt meg kell adni a független (magyarázó) 

és a függő változókat, vagyis a regressziószámítás esetében ok-okozati kapcsolatról 

beszélünk, valamint ennél a módszernél becsült értéket keresünk.  

A többszörös determinációs együttható (r
2
) alapján vizsgálható a kapcsolat 

erőssége. Minél magasabb az értéke, annál jobban magyarázza a teljes szórást a 

regressziós egyenes. Az F-próbával vizsgálható az a nullhipotézis, amely szerint a 

sokasági többszörös determinációs együttható értéke nulla, vagyis a modellnek 

nincs magyarázóereje. Ha a szignifikanciaszintje kisebb mint 0,05, akkor el kell 

vetni a nullhipotézist. 

A koefficiens táblázatban az együtthatók t-próbájának szignifikanciaszintje 

alapján lehet eldönteni, hogy mely változók kerülhetnek be a regressziós 

egyenletbe. A nem standardizált mutatók alapján kell előállítani az egyenletet. A 

standardizált mutatók (más néven béta súly) alapján pedig eldönthető, hogy a 

független változók közül melyiknek nagyobb a relatív súlya, vagyis melyik 

magyaráz meg többet a függő változó ingadozásaiból (Sajtos–Mitev, 2007).  

 

 

Klaszteranalízis 

 

Az értekezésben a HACS-tagok kérdőív változóiból számított partnerségi 

indexek alapján legjobban hasonlító HACS-ok csoportosítására klaszteranalízist 

végeztem. A klaszteranalízis tulajdonképpen egy dimenziócsökkentő eljárás, az 

osztályozás szinonimája. A megfigyelt vizsgálati egységek csoportosítása a célja 

oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden változó mentén közel legyenek 

egymáshoz, ám minden másik csoporttól távol essenek (Székelyi–Barna, 2002).  

A klaszterelemzés igen érzékeny a kiugró adatokra, így ezeket az elemzés 

előtt kivettem a mintából, hogy azok ne torzítsák az adatstruktúrát. A változók 

azonos súllyal szerepeltek az eljárásban. Az egymással erősen korreláló változók 

azonban nagyobb szerepet kaphatnak az elemzésben, ezért Sajtos és Mitev (2007) 
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szerint 0,9 feletti korrelációs együtthatójú változók közül az egyiket érdemes 

kizárni az elemzésből, mert az szintén torzításokhoz vezethet. A korreláció-

vizsgálatok során néhány korrelációs együttható meghaladta a határértéket, így 

ezeket ki kellett venni az elemzésből. 

Alapvetően kétféle klaszterezési megközelítés létezik: hierarchikus, 

valamint nem-hierarchikus (K-középpontú) klaszterezési eljárás. Az értekezésben 

az előbbi módszer mellett döntöttem, mert az elemszám (51 db HACS) nem volt 

magas. A hierarchikuson belül megkülönböztethetünk összevonáson alapuló (más 

néven agglomeratív)
41

 és felosztáson alapuló (más néven divizív)
42

 

klaszterelemzést. A dolgozatban használt SPSS program az összevonó eljárást 

alkalmazza. Ritter (2008) felhívja a figyelmet arra, hogy klaszteranalízis 

eredményének elfogadása vagy elvetése általában szubjektív döntés eredménye, 

mert „saját ösztönös érzéseinken, illetve szakmai tudásunkon alapul” (60.p.). Ezért 

többféle módszert
43

 is kipróbáltam és összehasonlítottam az eredményeket. 

 

 

4.2.2. Indexszerkesztés 

 

A HACS-tagok által kitöltött kérdőívek változóiból indexeket 

szerkesztettem abból a célból, hogy együttesen elemezhessem az egy-egy 

problémakör jellemzésére vonatkozó változócsoportokat. Ez az eljárás azért 

szükséges, mert egyesével vizsgálva a mutatókat, egy-egy partnerségre nem 

vonhatunk le általános következtetéseket. Az indexkészítés lényegében egy 

adatredukciós technika, amelynek során különböző mérési szintű változókat 

vonhatunk össze egyetlen változóba. Obádovics (2006) demográfiai korindex- és 

Goda (2011) térségindex-szerkesztési technikáját adaptáltam a LEADER 

akciócsoportokra vonatkozóan.  

Első lépésben ki kellett választani, hogy a kérdőív mely kérdései tartoznak a 

vizsgálandó témákhoz, majd elemezni az eloszlásukat, a köztük fennálló 

összefüggéseket. A gyakorisági eloszlások vizsgálatára azért volt szükség, mert ha 

egy kérdésre mindenki ugyanazt válaszolja, akkor nincs értelme szerepeltetni az 

indexben, míg az összefüggés vizsgálat Obádovics (2006) szerint két okból 

lényeges. Egyrészt ha két azonos attitűdöt vizsgáló kérdés között nincs 

összefüggés, az azt jelezheti, hogy a válaszokat csak találomra jelölték be, másrészt 

viszont, ha tökéletes összefüggést találunk két kérdés között, akkor felesleges 

mindkét változót szerepeltetni az indexben. A változók közötti összefüggések 

                                                 
41

  A folyamat megkezdésekor minden egyes elem külön klasztert alkot. Minden lépésben 

összevonja a két legközelebbi (leghasonlóbb) csoportot, végül egyetlen klasztert kapunk 

(Szelényi, 2002). 
42

  Éppen a fordítottja az összevonáson alapulónak, kiinduláskor ugyanis egy klaszterünk van, amely 

az összes megfigyelést tartalmazza. A következő lépésekben egyenként különválasztjuk azokat 

az eseteket, amelyek a legjobban különböznek a többi által alkotott csoporttól. (Obádovics, 

2006) 
43

  a legközelebbi és legtávolabbi szomszéd, a variancia-módszert és a centroid módszert 
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feltárására, a változók számának csökkentésére általában faktoranalízist vagy 

főkomponens analízist szoktak alkalmazni (Obádovics 2006), ám a tagok által 

kitöltött kérdőívekben főként nominális és ordinális mérési szintű változók 

szerepeltek, ezért ezeket a technikákat nem használhattam. A változókkal 

kereszttábla-elemzéseket végeztem, majd részben szubjektív módon eldöntöttem, 

hogy mely kérdések tartoznak egy-egy indexhez. 

 Az indexekhez tartozó változók kiválasztását követően, ellenőrizni kell az 

egyes válaszokhoz tartozó pontértékeket. Néhány esetben átkódolást kellett 

alkalmaznom annak érdekében, hogy az attitűdök megítélése és a pontszámok 

értéke azonos irányú legyen minden egyes kérdés esetében. 

 Az akciócsoportokra vonatkozó részindexek számításánál két képletet 

alkalmaztam a kérdés típusának függvényében. Ordinális skála esetén a következőt 

használtam a részindexek számítására: 

 

 

 

 

 

 

ahol:   ∑Xij = az adott kérdésre kapott válaszok összpontszáma a vizsgált HACS-ra 

vonatkozóan. 

Ximin =  az adott kérdésre adható válasz minimum pontszáma. 

Ximax =   az adott kérdésre adható válasz maximum pontszáma. 

n= az adott kérdésre kapott válaszok száma a vizsgált HACS-ra 

vonatkozóan. 

 

Nominális skála esetén módosítottam a képletet, mert az ilyen jellegű 

kérdések esetében csupán két lehetséges kimenetel volt: 0 (jelentése: nem) vagy 1 

(jelentése: igen), így fenti képlet számlálója és nevezője egyaránt leegyszerűsödött. 

 

 

 

 

 

 

ahol:  ∑Xij =  az adott kérdésre kapott válaszok összpontszáma a vizsgált HACS-

ra vonatkozóan. 

n= az adott kérdésre kapott válaszok száma a vizsgált HACS-ra 

vonatkozóan . 

 

Valamennyi részindex értéke 0 és 1 között változhat. A 0 azt jelenti, hogy 

egyáltalán nem jellemző az adott partnerségre a vizsgált attitűd, míg 1 azt, hogy 
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teljes mértékben jellemző rá. Az egyes részindexeket nem súlyoztam, mert 

valamennyit egyformán fontosnak tartottam.  

Végül az egyes indexeket a hozzátartozó kérdésekre adott válaszok alapján 

számított részindexek számtani átlagaként határoztam meg. Eredetileg mértani 

átlagot szerettem volna alkalmazni, ám néhány partnerség esetében az egyes 

részindexek értéke nulla volt, ezért csak számtani átlagot használhattam. Ezek 

alapján a következő hat indexet hoztam létre. 

 

a) A Részvételi Index (RI) a HACS-tagok részvételének jellemzőit foglalja 

magában. A következő változókból áll: 

 

 Milyen gyakran szokott részt venni a HACS-üléseken? 

 Milyen gyakran szokott részt venni HACS más eseményein? (Pl. 

helyi/regionális rendezvények, képzések, tájékoztató fórumok, stb.) 

 Pályázott-e az ÚMVP III. tengely keretében? 

 Pályázott-e az ÚMVP IV. tengely (LEADER) keretében? 

 Részt vett-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összeállításában? 

 Tagja-e a Helyi Bíráló Bizottságnak? 

 

Az első két kérdésre adott válaszokat skálán jelölték be, míg az utolsó négy 

dummy (0-nem; 1-igen) változó. 

 

b) Az Aktivitási Index (AI) megmutatja, hogy a tagok mennyire aktívan vesznek 

részt a HACS munkájában. Az alábbi kérdéseket tartalmazza: 

 

 Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában a közszféra 

képviselői? 

 Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában az civil 

szféra képviselői? 

 Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában az üzleti 

szféra képviselői? 

 Ön mennyire aktívan vesz részt a HACS munkájában? 

 

Valamennyi kérdésre adott választ egy skálán kellett bejelölni. Az 

aktivitásra vonatkozó kérdés nem keverendő a részvétel gyakoriságával, hiszen 

attól, hogy valaki például részt vesz egy HACS eseményen, még passzív 

szemlélője is lehet az eseménynek, vagy valaki részt vehet a HACS-ülésen, ám 

attól még a valós döntéshozatalból kimaradhat.  

 

c) A Bizalmi Index (BII) a HACS tagok között fennálló bizalom mértékét 

jellemzi. Három ordinális skálájú változó alkotja: 

 

 Ön milyennek értékeli a HACS tagjai közötti bizalmat? 

 Ön szerint mennyire tartják be az ígéreteiket a HACS-tagok? 
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 Ha problémája van, mennyire számíthat a HACS tagjaira? 

 

d) Az Együttműködési Index (EGYI) a HACS-tagok együttműködési 

hajlandóságának jellemzőit mutatja. A következő kérdésekre adott válaszokat 

tartalmazza: 

 

 Milyennek értékeli az együttműködést a HACS-tagok között? 

 Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és a munkaszervezet 

között? 

 Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és az IH között? 

 Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és a Kifizető Ügynökség 

között? 

 Ön szerint a HACS munkája hozzájárult-e a helyi közösség 

együttműködésének fejlesztéséhez? 

 Tartja-e a kapcsolatot a HACS tagokkal az ülések között? 

 

Az első négy kérdésre adott válaszokat skálán jelölték meg a kérdőívet 

kitöltők, míg az utolsó két változó dummy (0-nem; 1-igen) típusú volt. 

 

e) Az Érdekérvényesítési Index (ÉRI) megmutatja, hogy milyen mértékben 

veszik figyelembe a válaszadók és az egyes szférák érdekeit a fejlesztési 

stratégia tervezése és megvalósítása során. A következő négy változóból áll: 

 

• Milyen mértékben vették figyelembe az Ön elképzeléseit, ötleteit a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia összeállításában, tervezésében? 

• Milyen mértékben szokták figyelembe venni az Ön véleményét a HACS 

döntéshozatala során? 

• Ön szerint melyik szféra képviselőinek elképzeléseit, ötleteit vették 

figyelembe leginkább a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése során? 

 Ön szerint melyik szféra képviselőinek érdekeit szokták általában leginkább 

figyelembe venni a HACS döntéshozatala során? 

 

f) Az Elégedettségi (ELI) a szakmai elégedettségi jellemzőket foglalja magában. 

A következő kérdésekre adott válaszokból áll: 

 

 Mennyire elégedett a HACS-ban végzett munkájával? 

 Mennyire elégedett a HACS szakmai eredményeivel? 

 Örömét leli a HACS-beli munkájában? 

 

Az első két kérdésre jelölték be a válaszokat a kérdőív kitöltők, míg az 

utolsó dummy változó. 
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Az indexszerkesztés során fontosnak tartottam, hogy valamennyi szféra 

képviselőinek véleményét figyelembe vegyem, ezért csak azokat a partnerségeket 

elemeztem, ahonnan legalább két önkormányzattól, két civil szervezettől és két 

vállalkozótól érkezett értékelhető válasz. A kritériumnak az alábbi térképen látható 

ötvenegy partnerség felelt meg: 

 

 
 

8. ábra: Az indexekkel vizsgált LEADER Helyi Akciócsoportok 

Forrás: az online kérdőíves felmérés adatai alapján saját szerkesztés, 2011 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A kutatásban részt vevő LEADER partnerségek jellemzői  

 

A következő alfejezetekben a kutatásban közreműködő hetvennyolc 

LEADER csoport, valamint két testülete – a fejlesztési stratégiákat összeállító 

Tervezést Koordináló Bizottság
44

 és az akciócsoportokhoz benyújtott pályázatok 

előzetes vizsgálatát végző Helyi Bíráló Bizottság
45

 – összetételét elemzem.  

 

 

5.1.1. Az ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok összetételi jellemzői  

 

Annak ellenére, hogy 2008-ban mintegy tizenkétezer szervezet 

regisztrálásával összesen kilencvenhat ÚMVP LEADER akciócsoportot hoztak 

létre, még most is viszonylag kevés információ áll rendelkezésre az összetételük 

vonatkozásában. Mivel részben a partnerek döntenek az adott vidéki térségek 

stratégiai fejlesztési terveiről, és lényeges szerepük van az EU közpénzek 

szétosztásában, fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy kik a partnerségek tagjai. 

A vizsgált HACS-ok összesen 2321 települést ölelnek fel, vagyis a 

LEADER programban való részvételre jogosult települések hetvenhét százalékát. A 

partnerségek átlagosan harminc településből állnak, ám igen nagy a szórás. A 

legkisebb akciócsoport, a Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület, mindössze négy 

települést fed le. Ám a nagyobb támogatás érdekében néhány LEADER 

Egyesület
46

 még nyolcvannál is több apró települést tartalmaz, amelyek több 

statisztikai kistérséghez tartoznak (4. táblázat).  

A jelenlegi programozási időszakban tizenhat olyan partnerség
47

 van, amely 

csupán egyetlen statisztikai kistérségből áll. A másik véglet a Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösség, amelynek a harminchat tagtelepülése hat különböző 

statisztikai kistérséghez tartozik.  

 

                                                 
44

  A Tervezést Koordináló Bizottság az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési 

akciócsoport tagságából, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által 

lefedett területen található, a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőiből 

álló, a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős csoport. 
45

  A Helyi Bíráló Bizottság a LEADER HACS jogi személyiségű szervezetének választott testülete, 

amely az ÚMVP IV. tengelye kapcsán benyújtott projektjavaslatokat előzetesen megvizsgálja, és 

dönt a benyújtott projekt javaslatok HVS-hez való illeszkedésének megfelelőségéről. 
46

  Ilyen pl. az Abaúj LEADER Egyesület, a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesület, a Vasi 

Őrtorony Helyi Akciócsoport, stb. 
47

 A Dél-Alföld régióban: DAR-01, DAR-03, DAR-07, DAR-13, DAR-14, a Dél-Dunántúl 

régióban: DDR-01, DDR-07, DDR-10, az Észak-Alföld régióban: ÉAR-08, ÉAR-13, az Észak-

Magyarország régióban: ÉMR-07, ÉMR-13, a Közép-Dunántúl régióban: KDR-11, a Közép-

Magyarország régióban: KMR-05, KMR-07, a Nyugat-Dunántúl régióban NYDR-01. A 

kódokkal jelölt HACS-ok nevét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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4. táblázat: A HACS-ok statisztikai kistérségek száma szerinti megoszlása 
 

Statisztikai 

kistérség száma 

(db) 

HACS-ok 

megoszlása (%) 

1 20,5 

2 39,7 

3 23,2 

4 11,5 

5 3,8 

6 1,3 

Forrás: a munkaszervezet-vezetők körében 2011-ben végzett felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A felmérésben részt vevő hetvennyolc akciócsoport összesen 6885 taggal 

rendelkezett 2011. szeptember 1-jén. A taglétszám ugyan elég gyakran változik a 

be- és kilépő tagok miatt, ám az megállapítható az adatokból, hogy az elmúlt 

években jelentősen csökkent a partnerségben részt vevő szervezetek száma, hiszen 

a kutatásból kimaradt tizennyolc akciócsoportnak több mint 5100 taggal kellene 

rendelkeznie ahhoz, hogy a szakirodalomban szereplő létszámot
48

 elérjük.  

A vizsgált akciócsoportok esetében kijelenthető, hogy nagy az eltérés az 

egyes partnerségek között a taglétszámok tekintetében. A legkisebb a Homokhátság 

Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft., amely mindössze tíz taggal rendelkezik, 

míg a legnagyobbnak, a Szatmár Közhasznú Egyesületnek 276 tagja van. 

Átlagosan kilencven tagból állnak a partnerségek.  

A korrelációszámítás eredményei alapján a partnerek száma és a települések 

száma között szignifikáns, erős pozitív kapcsolat (r = 0,81). Vagyis azokban az 

akciócsoportokban, ahol magas a települések száma, ott magas a HACS-tagok 

száma is. Egy-egy települést átlagosan három fő képviseli a LEADER 

társaságokban.  

A 9. ábra a tagok szférák (köz-, civil és üzleti szférák) szerinti megoszlását 

mutatja. Az ábrán látható, hogy az üzleti szféra képviselői vannak enyhén 

túlsúlyban. Az egyéb kategóriába elsősorban olyan magánszemélyek tartoznak, 

akiknek a településén nem működik civil szervezet, ezért a közösség érdekeit 

magánszemélyek képviselik a partnerségben. 

A vizsgált HACS-ok között nyolc olyan partnerség
49

 van, ahol a közszféra 

meghaladja a negyven százalékot. Ezek elsősorban olyan akciócsoportok voltak, 

                                                 
48

   Eredetileg tizenkétezer szervezet regisztrált. 
49

   Csökkenő sorrendben: KDR-06, ÉMR-14, ÉMR-01; ÉMR-03; ÉAR-04; NYDR-10; DAR-13; 

NYDR-01. A kódokkal jelölt HACS-ok nevét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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ahol egy-egy települést viszonylag kevés tag képviselt a partnerségben. A civil 

szervezetek aránya szintén nyolc akciócsoportban
50

 haladta meg a negyven 

százalékot. Ezek főként olyan HACS-ok, ahol a vállalkozások képviselőinek 

aránya alacsony volt. Az üzleti szféra képviselői pedig főként az Észak-Alföld és 

Dél-Alföld régiókban fekvő partnerségekben dominánsak. A többi szféra esetében 

viszont nem találtam területi összefüggést. 

 

31,2

32,7

34,7

1,4

közszféra civil szféra üzleti szféra egyéb
 

9. ábra: A HACS tagok szféránkénti megoszlása (%) 

Forrás: a munkaszervezet-vezetők körében 2011-ben végzett felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A vizsgált akciócsoportok közül huszonöt munkaszervezet vezetője nem 

tudta, illetve nem kívánta megadni, hogy a tagjaik képviselői milyen neműek, ezért 

a 10. ábrán szereplő nem szerinti megoszlásokat ötvenhat HACS adatai alapján 

számoltam. A tagokat képviselő személyek nemek szerinti megoszlását vizsgálva, 

megállapítható, hogy a férfiak jelentős többségben vannak. Csupán két olyan 

partnerség – a GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület és a 

Pannónia Kincse LEADER Egyesület – van a vizsgált mintában, ahol a női 

képviselők vannak túlsúlyban. Sőt, van több olyan helyi társulás
51

 is, ahol a női 

képviselők aránya még a tíz százalékot sem éri el.   

Viszonylag gyakori jelenség más tagállamokban is a férfi dominancia az 

akciócsoportokban, például finn, német (Kull, 2009), ír (Shortall, 2008) és dán 

(Thuesen, 2010) kutatások is hasonló eredményeket mutatnak. Ugyan ezekben az 

országokban általában magasabb a nők aránya a HACS-okban, mint a hazai 

partnerségekben, ám a döntéshozó testületekben általában a férfiak erősen 

felülreprezentáltak.  

  

                                                 
50

   Csökkenő sorrendben: ÉAR-03, DAR-06; KDR-11, DAR-03; KMR-01; NYDR-07; KDR-08; 

ÉMR-13. A kódokkal jelölt HACS-ok nevét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
51

   A TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft, a Mecsekvidék Helyi 

Közösség Egyesület és az Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület. 
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28,4

férfi képviselő női képviselő
 

 

10. ábra: A HACS tagokat képviselők nemek szerinti megoszlása (%) 

Forrás: a munkaszervezet-vezetők körében 2011-ben végzett felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A tagokat képviselő személyek iskolai végzettségéről a munkaszervezetek 

egyáltalán nem tudtak adatokat szolgáltatni, a partnerségek többségében ugyanis 

nincs ilyen jellegű hivatalos nyilvántartás. A tagság azonban gyakran akkora, hogy 

a partnerek jelentős része inkább csak felszínesen ismeri a többi tagot és nincsenek 

információik a többi partner képzettségéről. Szerintem az akciócsoportok jelentős 

hányadában nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a tagok jobban 

megismerjék egymást, enélkül ugyanis nem alakulhat ki közöttük az 

együttműködéshez szükséges bizalom. Az évi egy-két közgyűlés mellett, további 

alkalmakat kellene biztosítani a személyes együttlétekre, hogy gyarapodhasson a 

tagok közötti társadalmi tőke. 

 

 

5.1.2. A Tervezést Koordináló Csoportok összetételi jellemzői  

 

2008-ban a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős Tervezést Koordináló 

Csoportokban (a továbbiakban: TKCS) hasonló volt a köz- és a civil szféra aránya, 

mint a Helyi Akciócsoportokban. Az üzleti szféra viszont alacsonyabb arányban 

volt képviselve mint a HACS-okban, míg az egyéb kategóriába
52

 tartozók aránya 

magasabb (11. ábra). Az utóbbi kategóriába tartoznak például a magánszemélyek 

és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák vezetői. 

 

                                                 
52

   Pl. a munkaszervezet-vezetők is az egyéb kategóriához tartoznak. 
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11. ábra: A TKCS tagok szféránkénti megoszlása (%) 

Forrás: a munkaszervezet-vezetők körében 2011-ben végzett felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A HACS-hoz hasonlóan, a TKCS tagjait képviselő személyeknek is több 

mint kétharmada (69%-a) férfi. A bizottsági tagok többsége magasan képzett: 

háromnegyedük felsőfokú, huszonkét százalékuk középfokú végzettséggel 

rendelkezik. A vizsgált TKCS-ékban mindössze húsz olyan tagot találtam, akiknek 

csupán alapfokú végzettségük volt. Ez a megoszlás részben abból adódhat, hogy 

még az egyetemet végzett tagok számára sem egyszerű feladat értelmezni a 

bonyolult jogszabályokat, előírásokat.  

A HACS-tagoknak átlagosan tizennégy százaléka volt tagja a tervezői 

csoportnak. Vannak ugyan olyan partnerségek, ahol a tagok több mint negyven 

százaléka
53

 részt vett a tervezői testület munkájában, de van húsz olyan 

akciócsoport is, ahol még az egytizedük
54

 sem működött közre. A TKCS-ban 

résztvevők aránya és az akciócsoport mérete között szignifikáns összefüggés van a 

korrelációszámítás alapján. A kapcsolat közepesnél erősebb (r = -0,660), negatív 

előjelű. Vagyis minél nagyobb a HACS mérete, annál kisebb a tervezésben részt 

vevő tagok aránya. 

 

 

5.1.3. A Helyi Bíráló Bizottságok összetételi jellemzői  

 

Fontosnak tartottuk, hogy a tervezői csoport mellett a kimeneti oldalt is, 

vagyis a beérkező helyi pályázatokat vizsgáló testület összetételét is 

                                                 
53

 A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, a Homokhátság 

Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft., a Tiszatér LEADER Egyesület és a Strázsa-Felső Tápió 

Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 
54

  A 20 HACS növekvő sorrendben: ÉAR-12, NYDR-11, NYDR-07, DDR-03, DDR-07, ÉMR-04, 

DDR-01, ÉMR-06, NYDR-06, DDR-02, ÉAR-15, ÉAR-05, ÉAR-15, ÉAR-17, ÉAR-03, ÉMR-

08, ÉMR-03, DDR-09, ÉMR-10, DAR-04. A kódok jelentését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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tanulmányozzuk, ezért a 2011 nyarán felállított Helyi Bíráló Bizottságok (a 

továbbiakban: HBB) összetételére vonatkozó adatokat is gyűjtöttünk. A HBB-nek 

az előírásoknak megfelelően minimum öt tagból, plusz két póttagból kell állnia, 

valamint a civil és az üzleti szféra képviselőinek legalább ötven százalékban jelen 

kell lennie a testületben. Valószínűleg ezek a szabályok is szerepet játszanak 

abban, hogy a HBB-ék – két kivételtől
55

 eltekintve – 5-15 tagból áll. A tagoknak 

átlagosan az egytizede vesz részt a HBB-ben. 

 A 12. ábrán látható, hogy a HACS felépítéséhez hasonlóan, a HBB-ben is 

az üzleti szféra képviselői vannak enyhén túlsúlyban (36%).  

 

29,4

33,8

35,5

1,3

közszféra civil szféra üzleti szféra egyéb
 

 

12. ábra: A HBB tagok szféránkénti megoszlása (%) 

Forrás: a munkaszervezet-vezetők körében 2011-ben végzett felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A három testület közül itt a legerősebb (80%) a férfi képviselők 

dominanciája. Sőt, a HBB-ék egyötödében a tagoknak egyáltalán nincsenek női 

képviselői. A tagok – a TKCS tagjaihoz hasonlóan – magasan képzettek, 

egynegyedük középfokú, háromnegyedük pedig felsőfokú végzettségű. Sőt, a 

vizsgált HBB-ék csaknem egynegyedében kizárólag felsőfokú végzettségű tagok 

vannak. 

 

 

5.1.4. A kérdőíves felmérésben résztvevő HACS-tagok jellemzői 
  

472 HACS tag vett részt a felmérésben, akik összességében jól 

reprezentálták a hazai akciócsoportok tagságát. A kérdőívet kitöltők között 

kismértékben túlsúlyban vannak a közszféra és a civil szervezetek képviselői. A 

                                                 
55

  Az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. TKCS-ja 20 tagból áll, a HA-VER Hajdúsági 

Versenyképesség Nonprofit Kft. esetében pedig 21 partner alkotja a testületet.  
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válaszadók több mint egyötöde az üzleti szférához tartozik, két százaléka pedig az 

egyéb kategóriába sorolható, utóbbiak többsége magánszemély (13. ábra).  

 

39,1

36,8

22,2

1,9

közszféra civil szféra üzleti szféra egyéb
 

 

13. ábra: A felmérésben részt vevő HACS-tagok szférák szerinti megoszlása 

(%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A 9. ábrán látható HACS összetételi jellemzőkhöz képest megállapítható, 

hogy a felmérésben alulreprezentáltak az üzleti szféra képviselői, míg a közszféra 

képviselői nagyobb arányban vannak jelen, mint az alapsokaságban. 

A felmérésben a nemek szerinti megoszlása szintén viszonylag 

kismértékben tér el a 10. látható arányoktól. Ugyan a kérdőívet kitöltők között is a 

férfiak a dominánsak, ám a válaszadók kétötöde nő, vagyis több mint tíz 

százalékkal magasabb a női képviselők aránya a kérdőíves felmérésben, mint a 

vizsgált hetvennyolc akciócsoportban.  

A iskolai végzettség szerinti megoszlás tekintetében is reprezentatívnak 

tekinthető a minta, mivel a válaszadók túlnyomó többsége felsőfokú, közel 

egynegyede pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. Mindössze tizennégy 

alapfokú végzettségű személy vett részt a felmérésünkben, többségük civil 

szervezetek képviselője. 
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5.2. A HACS-tagok jellemzése a partnerségi dimenziók alapján 

 

 

5.2.1. Részvétel a LEADER partnerségekben 
 

A partnerség fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen, hogy a tagjai 

részt vegyenek a HACS munkában, a problémák kezelésében. Ezért tartom 

szükségesnek az akciócsoporttagok részvételi jellemzőinek vizsgálatát.  

A felmérésünkben hat kérdés szolgált a részvétel mérésére. A 

következőkben elemzem a tervezésben, a bíráló testületben, a pályázatokban, a 

HACS-üléseken és más eseményeken való részvételi sajátosságokat.  

 

 

Részt vett-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összeállításában? 

 

Ha a HACS-tagok nem vesznek részt a LEADER-térség fejlesztési tervének 

összeállításában, akkor annak intézkedései és a partnerek valós fejlesztési igényei 

jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezért fontos, hogy minél több tag járuljon hozzá 

elképzeléseivel a stratégiához. A kérdőíves felmérés alapján azonban az 

akciócsoportok többségében meglehetősen alacsony volt a tagok részvételi 

hajlandósága a HVS kidolgozásában. A válaszadóknak kicsit több mint 

egyharmada (36%) járult hozzá ötleteivel, véleményével a fejlesztési tervhez (14. 

ábra). 

 

 
14. ábra: A tagok részvételi hajlandósága a HVS tervezésében és 

végrehajtásában (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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A Pearson-féle Khi-négyzet statisztika alapján az iskolai végzettség és 

tervezési munkákban való részvétel között szignifikáns, ám meglehetősen gyenge 

kapcsolat (Cramer V=0,230) mutatható ki. Megállapítottam, hogy a főiskolát vagy 

egyetemet végzett tagok nagyobb arányban segédkeztek a HVS összeállításában. 

Míg a középfokú végzettségű válaszadóknak csupán egynegyede, addig a felsőfokú 

végzettségűek több mint kétötöde (41%-a) vett részt a tervezésben. Ebben szerepet 

játszhatott az, hogy a tervezéshez szükséges elméleti tudással elsősorban a 

felsőfokú végzettségűek rendelkeznek és közülük többen ismerték fel már a 

program kezdetén, hogy csak akkor jelennek meg a saját fejlesztési igényeik is a 

térség fejlesztési stratégiájában, ha részt vesznek a tervezési folyamatokban. 

A tervezésben való közreműködés és a szféraképviselet között is 

szignifikáns, de gyenge kapcsolatról (Cramer V=0,238) beszélhetünk. A három 

szféra közül a civil szervezetek képviselői éltek leginkább a tervezésben való 

részvétel lehetőségével. Míg a közszféra képviselőinek kevesebb, mint egyharmada 

(30%-a), addig a civileknek negyvenhárom százaléka asszisztált a 

stratégiaalkotásban. A vállalkozók esetében a korrigált standardizált reziduumok 

alapján nem tudunk bizonyosat megállapítani a változók közötti összefüggésekről. 

 

 

Részt vesz-e a helyiek által benyújtott LEADER projektjavaslatok előzetes 

vizsgálatában?  

 

A válaszadók több mint egyötöde (22,6%-a) vesz részt a LEADER tengely 

második fordulójában benyújtott projektjavaslatok előzetes ellenőrzésében (14. 

ábra). A tervezési folyamatokban és a projektötletekkel kapcsolatos döntésekben 

való részvétel között szignifikáns összefüggést találtam. A Cramer V mutató értéke 

0,313 vagyis közepesnél gyengébb kapcsolat van a két változó között. A 

kereszttábla-elemzés alapján azok, akik már a kezdetektől közreműködtek a 

fejlesztési stratégia készítésében, nagyobb arányban vesznek részt később a helyi 

pályázók által benyújtott projektjavaslatok előzetes elbírálásában is. A HVS 

összeállításában segédkezők negyven százaléka a bíráló testületnek is tagja. Míg a 

tervezési folyamatokból kimaradt tagok nyolcvanhét százaléka nem vesz részt a 

projektötletek előzetes vizsgálatában sem. Azok többsége, akik annak idején nem 

vettek részt a stratégiaalkotásban, jelenleg viszont közreműködnek az illeszkedés-

vizsgálatokban, az elmúlt egy-két évben csatlakozott a HACS-hoz.  

 

 

Pályázott-e az ÚMVP III. tengely keretében? 

 

Annak ellenére a válaszadók többsége úgy nyilatkozott, hogy az 

akciócsoporthoz való csatlakozásban alapvető szerepe volt az új pályázati 

lehetőségeknek, tagoknak csupán a kétötöde nyújtott be pályázatot az ÚMVP III. 

tengely első két fordulójában (14. ábra). A tagok többsége három okkal magyarázta 

a pályázati passzivitását. Egy részük azt nyilatkozta, hogy a rendelkezésre álló idő 
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rövidsége miatt nem tudta megírni a pályázatát. A válaszadók másik része az 

anyagi helyzete változásával indokolta, hogy nem nyújtott be pályázatot. A 

harmadik csoport azt állította, hogy a térsége HVS-e a bürokratikus előírások és a 

sablonos tervezés következtében nem illeszkedett a térsége és a saját fejlesztési 

szükségleteikhez, ezért nem pályázott. 

Megállapítható, hogy szignifikáns, közepesnél gyengébb kapcsolat (Cramer 

V=0,347) van a szféraképviselet és III. tengelyes pályázók között. A kereszttábla-

elemzés eredményei alapján a három szféra közül az önkormányzatok nyújtottak be 

a legnagyobb arányban projekteket. Míg a közszféra képviselőinek több mint fele 

(56%-a), addig a civilek és a vállalkozók kevesebb, mint egyharmada pályázott az 

első két fordulóban. Ebben a tendenciában valószínűleg lényeges szerepet játszott 

az, hogy a pályázati jogcímek többsége az önkormányzatok többsége számára 

kulcsfontosságú fejlesztési célterület és az önkormányzatok rendelkeznek a 

pályázat elkészítéséhez szükséges humán kapacitással, valamint az önerőhöz 

szükséges pénzügyi forrásokkal. Az ÚMVP III. tengely keretében támogatott 

pályázatok viszonylag nagy költségvetésűek
56

, így nagyobb összegű önerő 

szükséges a megvalósításukhoz, amit például a civil szervezetek nehezebben 

tudnak előteremteni, mint az önkormányzatok. 

A pályázati kedv és az iskolai végzettség között is szignifikáns, de gyenge 

(Cramer=0,232) kapcsolat van. A magasabb iskolai végzettségűekre magasabb 

pályázati aktivitás volt jellemző. Az alapfokú végzettségűeknek alig több mint 

egyötöde, a középfokúaknak viszont már egyharmada, míg a felsőfokú 

végzettségűeknek negyvenöt százaléka nyújtott be pályázatot az ÚMVP III. tengely 

keretében. Ebben a tendenciában feltehetően lényeges szerepet játszik a pályázatok 

bonyolultsága. 

A tervezési folyamatokban és a pályázatokban való részvétel között is 

szignifikáns, gyenge kapcsolat (Cramer V=0,293) van. Azok, akik igyekeztek a 

saját ötleteiket, elképzeléseiket is beépíteni a térség fejlesztési stratégiájába, később 

nagyobb arányban nyújtottak be pályázatokat az ÚMVP III. tengely keretében. Míg 

a HVS tervezéséből kimaradó tagok alig egyharmada vett részt az ÚMVP III. 

tengely helyi pályázataiban, addig a tervezők csaknem fele pályázott.  

 

 

Pályázott-e az ÚMVP IV. tengely (LEADER) keretében? 

 

A III. tengelyhez képest ugyan jobb a helyzet, de a HACS-tagok a IV. 

tengelyes pályázatok esetében is meglehetősen passzívak maradtak. A válaszadók 

harminchét százaléka nyújtott be pályázatot az ÚMVP IV. (LEADER) tengely első 

fordulójában (14. ábra). A LEADER pályázati aktivitás nem áll szignifikáns 

összefüggésben sem a válaszadók iskolai végzettségével, sem pedig a 

szféraképviselettel. Ennek feltételezhetően az áll a hátterében, hogy a IV. tengelyes 
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  Az egy pályázatra jutó átlagos támogatási összeg 16,44 millió forint a III. tengely esetében. 
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pályázatok jellemzően kisebb költségvetésűek
57

, ennél fogva kisebb önerőre volt 

szükség a megvalósításukhoz, így a kevesebb pénzügyi erőforrással rendelkező 

tagok is pályáztak. 

A tervezési folyamatokban és a IV. tengelyes pályázatokban való részvétel 

között – a III. tengelyhez hasonlóan – szignifikáns, ám gyenge kapcsolat van. A 

tervezésben résztvevők pályázati kedve tizenöt százalékkal magasabb volt, mint 

azoknak, akik nem működtek közre a stratégiaalkotásban.  

A tagok III. és IV. tengelyes pályázati részvétele között is szignifikáns, de 

gyenge összefüggés (Cramer V=0,320) van. Akik részt vettek a III. tengelyes 

pályázatokban, azok fele nyújtott be LEADER-es pályázatot is, míg azoknak, akik 

nem vettek részt a III. tengelyben, csupán huszonnyolc százaléka pályázott a IV. 

tengelyben is. 

 

 

Milyen gyakran szokott részt venni a HACS-üléseken? 

 

A HACS üléseken való részvétel vizsgálatára megbízható ellenőrzési forma 

lehetne, hogy hány esetben kellett megismételni a közgyűlést határozatlanképesség 

miatt. A felderítő kutatások során több akciócsoportban is azt tapasztaltam, hogy ez 

nem ritka jelenség. Országos szinten azonban nem sikerült adatokat gyűjteni, ezért 

választottam a tagok önbevallásos módszerét a tényleges részvétel mérésére.  

Az online felmérésből kiderült, hogy a tagok csaknem egytizede még soha 

sem vett részt az üléseken, a tagság egyötöde pedig csak ritkán jelenik meg (15. 

ábra). A válaszadók több mint kétharmada nyilatkozott úgy, hogy általában jelen 

vannak az értekezleteken. Mivel HACS-ok többségében titkos, hogy kik a tagok, 

nem ellenőrizhettük jelenléti ívekben a részvételre vonatkozó állításokat. 

 

9

20,9

34,2

35,9

soha ritkán gyakran mindig
 

15. ábra: A tagok részvételi gyakorisága a HACS-üléseken (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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  Az egy pályázatra jutó átlagos támogatási összeg 4,3 millió forint volt a IV. tengely esetében. 
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Az üléseken való részvételi gyakoriság és a HVS összeállításában való 

közreműködés között szignifikáns, közepesnél kicsit gyengébb (Cramer V=0,405) 

kapcsolatot mutattam ki. Megállapítottam, hogy akik közreműködtek a tervezési 

folyamatokban, azok jóval magasabb arányban vesznek részt a HACS-üléseken is. 

Míg azoknak, akik nem asszisztáltak a HVS készítésében, mindössze egynegyede, 

addig a TKCS tagok több mint fele (54%-a) saját állítása szerint mindig jelen van 

az üléseken.  

A HBB tagsággal még erősebb összegfüggést találtam (Cramer V=0,494). 

A HBB tagok több mint háromnegyede mindig, egyötöde pedig általában részt vesz 

a HACS-üléseken. Ezzel szemben azoknak, akik nem tagjai a döntéshozó 

testületnek, mindössze huszonhárom százaléka van jelen minden alkalommal és 

harmincnyolc százalékuk általában. 

 

 

Milyen gyakran szokott részt venni HACS más eseményein?  

 

A HACS más eseményein – mint például a lakossági tájékoztató 

fórumokon, a rendezvényeken, a képzéseken – alacsonyabb a részvétel, mint az 

üléseken. Míg az üléseken a tagok egyharmada, addig a HACS más eseményein 

csupán az egyhatoda vesz mindig részt. A kérdőívet kitöltők közel fele (46%-a) 

általában megjelenik a különböző rendezvényeken, egyharmada ritkán, míg öt 

százaléka még egyetlen alkalommal sem vett részt (16. ábra). Az utóbbi arány 

kedvezőbb, mint az üléseken való részvétel.  

 

5,1

31,8

45,7

17,3

soha ritkán gyakran mindig
 

16. ábra: A tagok részvételi gyakorisága a HACS eseményeken (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A kereszttábla-elemzések alapján szignifikáns összefüggés mutattam ki az 

eseményeken való részvételi gyakoriság és a tervezésben, illetve a pályázatok 

előzetes vizsgálatában való részvétel között. Ám mindkét esetben gyenge kapcsolat 
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(Cramer V=0,235, illetve 0,258) áll fenn. Bebizonyosodott, hogy, akik 

közreműködnek a fenti feladatok ellátásában, jóval nagyobb arányban vesznek 

részt a különböző HACS eseményeken, mint azok, akik nem tagjai a testületnek. 

Az üléseken és a más HACS eseményeken való részvételi gyakoriság között is 

szignifikáns, közepes erősségű (Somers’d=0,521) kapcsolat van. Azok akik, 

rendszeresen jelen vannak az üléseken, nagyobb arányban vesznek részt a 

különböző eseményeken is. 

Összegezve az eddigi eredményeket, elmondható, hogy azok a tagok, akik 

nagyobb részvételi hajlandóságot mutattak valamelyik fenti tevékenységben, azok 

többsége a partnerségi munka többi területén is intenzívebben működtek közre. A 

nemek szerint nem találtam érdemi eltérést a tagok részvételi hajlandósága között. 

A szféraképviselet és az iskolai végzettség vonatkozásában azonban már több 

területen, így a stratégiaalkotásban és a pályázati részvételben is kimutathatóak 

szignifikáns különbségek. A francia (Buller, 2000) és ír (Storey, 1999) LEADER 

partnerségekhez hasonlóan, hazánkban is magasabb a politikai elit részvételi aránya 

az akciócsoportokban.  

 

Részvételi Index (RI) 
 

A kutatás következő lépésében meghatároztam az ötvenegy akciócsoport 

részvételi indexét (17. ábra). A kérdésekre adott válaszok alapján kiszámítottam a 

részindexeket, megvizsgáltam a közöttük lévő korrelációkat, majd a hat részindex 

számtani átlagát vettem. A HACS-okat három csoportba sorolta: alacsony, átlagos, 

illetve magas részvételi hajlandósággal rendelkező partnerségek, amelyek listáját 

az M7. melléklet tartalmazza.  
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17. ábra: A részvételi indexértékek megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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A részvételi index értékei elméletben 0 és 1 közé eshetnek, ám a vizsgált 

akciócsoportokban a legkisebb érték
58

 0,3, legnagyobb
59

 pedig 0,8. Az átlagérték 

mindössze 0,44 és az indexértékek kismértékben térnek el az átlagtól (a szórás 0,1). 

A HACS-ok háromnegyede még a 0,5-ös értéket sem éri el. Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a partnerségek többségében meglehetősen alacsony volt a 

részvétel.   

A kutatást megelőzően azt feltételeztem, hogy a kisebb méretű 

akciócsoportokban magasabb a részvételi hajlandóság, mert ezekben a HACS-

okban elvileg könnyebb informálni a tagokat a részvételi lehetőségeikről, olyan 

alkalmakat találni, amikor a tagság többsége meg tud jelenni az üléseken és 

támogatni a partnereket a pályázatok elkészítésében. Ám a korreláció-vizsgálatok 

alapján, nincs szignifikáns összefüggés az akciócsoportok mérete és a tagok 

részvételi hajlandósága között. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan nagyméretű 

akciócsoportok, ahol átlag feletti a részvételi hajlandóság, ugyanakkor vannak 

olyan kisebb partnerségek is – például a Közép-Magyarország régióban –, ahol 

igen alacsony részvételi kedv jellemzi a tagságot. 

                                                 
58

  A HAJT-A Csapat részvételi indexe  a legalacsonyabb. 
59

  Déli-Napfény Nonprofit Kft. részvételi mutatója a legmagasabb. 
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5.2.2. Aktivitás a LEADER partnerségekben  
 

A tagok részvételi hajlandósága mellett az aktivitási jellemzőik 

tanulmányozását is fontosnak tartom, mert a szakirodalom szerint hasztalan az 

olyan tagok részvétele a partnerségi munkában, akik csupán passzív szemlélők, 

nem fáradoznak a partnerség sikeres működésén. Az inaktív tagok közreműködése 

tulajdonképpen mellőzhető, hiszen lényegében csak az általuk fizetett tagdíjjakkal 

járulnak hozzá az akciócsoport működéséhez, ám azt tapasztaltam, hogy éppen e 

tagok többségének gyakran fizetési hátraléka van. A kutatás során rákérdeztünk a 

válaszadók aktivitási jellemzőire, továbbá arra is, hogy a tagok mennyire ítélik 

aktívnak az egyes szférák képviselőit a partnerségi munkában.  

 

 

Ön mennyire aktívan vesz részt a HACS munkájában? 

 

A válaszadók több mint negyede állítja azt, hogy nagyon aktívan, több mint 

egyharmada szerint pedig többnyire aktívan tevékenykedik a partnerségben (18. 

ábra). Vagyis a kérdőívet megválaszolók közel kétharmada tekinti önmagát aktív 

résztvevőnek. Ezzel szemben huszonnyolc százalékuk inkább csak passzívan 

működik közre.  

8,5

27,8

36,8

26,9

egyáltalán nem vesz részt többnyire passzívan

többnyire aktívan nagyon aktívan vesz részt
 

 

18. ábra: A tagok megoszlása az aktivitási jellemzőik alapján (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Vannak, akik időhiánnyal, mások érdektelenséggel magyarázzák a 

passzivitásukat. A válaszadók harmadik csoportja szerint viszont nem működnek 

jól a partnerségek, mert csak egy szűk kör érdekeit veszik figyelembe a döntési 

folyamatokban, így ők csupán periférikus tagok, a csalódottságukból adódóan nem 

látják értelmét, hogy aktívabban közreműködjenek. 
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A kérdőív kitöltők közel egytizede egyáltalán nem vesz részt a HACS 

döntéshozatalában, a térség fejlesztési stratégiájának végrehajtásában. Ezeknek a 

tagoknak a többsége saját bevallása szerint nem a közösségi érdekeket tartja szem 

előtt, hanem személyes okból csatlakozott a partnerséghez. Főként azért társultak, 

hogy jól informáltak legyenek a térségben zajló eseményekkel, fejlesztésekkel 

kapcsolatban, ám saját maguk nem kívánnak részt venni a közösségi munkában. Az 

aktivitási jellemzők nem állnak szignifikáns összefüggésben sem a tagok sem az 

iskolai végzettségi jellemzőivel, sem pedig a szféraképviselettel.  

A munkaszervezet-vezetőkkel készített feltáró interjúk alapján azt 

feltételeztem, hogy a tagok női képviselői ugyan jóval kisebb arányban, de 

aktívabban vesznek részt az akciócsoport munkájában, mint a férfiak. A 

kereszttábla-elemzés alapján beigazolódott ez az előfeltevésem. A nemek és az 

aktivitás között szignifikáns, de gyenge kapcsolatot (Cramer V=0,191) mutattam ki. 

E tendencia mögött meghúzódó okok feltárása további vizsgálatokat igényel.  

 

 

Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában a közszféra 

képviselői? 

 

A válaszadók úgy vélik, hogy három szféra közül az önkormányzatok a 

leginkább aktívak (19. ábra). A kérdőív kitöltők szerint az közszféra képviselőinek 

csaknem negyede nagyon aktívan, közel fele pedig többnyire aktívan 

tevékenykedik a HACS-ban. Több mint egynegyedük gondolja azonban azt, hogy 

az önkormányzatok inkább csak passzív személők, és mindössze három százalékuk 

véli úgy, hogy egyáltalán nem vesz részt a munkában. 

 

 
 

19. ábra: A három szférát képviselő tagok aktivitási jellemzői (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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Az önkormányzatok aktivitása szignifikáns, de gyenge kapcsolatban 

(Somers’d=0,238) áll a válaszadók iskolai végzettségével. A magasabb iskolai 

végzettségű válaszadók nagyobb hányada tartja a közszféra képviselőit aktív 

közreműködőnek, mint a kevésbé képzett tagok.  Míg a középfokú végzettségű 

válaszadók kétharmada gondolja úgy, hogy az önkormányzatok aktívan részt 

vesznek az akciócsoport munkájában, addig a felsőfokú végzettségűek csaknem 

háromnegyede van ezen a véleményen. Az önkormányzatok aktivitása nincs 

szignifikáns kapcsolatban a szféraképviselettel, vagyis nemcsak a közszféra, hanem 

az üzleti és a civil képviselők szerint is az önkormányzatok a leginkább aktívabbak. 

 

 

Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában az civil szféra 

képviselői? 

 

A válaszadók szerint a civil szervezetek képviselői kevésbé aktívak, mint a 

közszféra képviselői (19. ábra). A kérdőív kitöltők egyhetede gondolja azt, hogy a 

civilek nagyon aktívak, továbbá kicsit kevesebb mint a fele szerint többnyire 

aktívak. A válaszadók egyharmada úgy véli, hogy a civil szféra képviselői inkább 

passzívan, míg öt százalékuk szerint egyáltalán nem vesznek részt a HACS 

munkájában. 

A közszféra és a civil szféra aktivitása között szignifikáns, közepes erősségű 

kapcsolat (Gamma=0,479) van. A válaszadók több mint felének azonos a 

véleménye a két szféra képviselőinek hozzáállásáról, vagyis azok, akik passzív 

résztvevőknek titulálják az egyik szféra tagjait, azok többsége a másik 

szervezettípus képviselőit is annak tartják és fordítva is igaznak bizonyult, vagyis 

ha az egyiket aktívnak gondolják, akkor a másikról is ez a véleménye a 

többségüknek. 

 

 

Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt a HACS munkájában az üzleti szféra 

képviselői? 

 

A válaszadók többsége szerint az üzleti szféra képviselői a legkevésbé 

aktívak a partnerségekben (19. ábra). Míg a civil szervezetek képviselői esetében a 

válaszadók több mint hatvan százaléka gondolja úgy, hogy aktívan közreműködnek 

a döntésekben, a HVS végrehajtásában, addig az üzleti szféra képviselőit éppen 

ugyanennyien tartják passzív résztvevőknek. 

A vállalkozók és a civilek aktivitásáról alkotott vélemények között közepes 

erősségű (Somers’d=0,481) szignifikáns kapcsolat van. Megállapítható, hogy azon 

válaszadók többsége, akik az üzleti szféra képviselőit a két passzív kategóriába
60

 

sorolták, általában eggyel magasabb aktivitási osztályt jelöltek meg a civilek 
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   A két passzív kategória: a) egyáltalán nem vesz részt a HACS munkájában; b) passzívan vesz 

részt. 
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aktivitásánál. Míg azoknak a válaszadók a többsége, akik a vállalkozók képviselőit 

a két aktív kategóriába
61

 sorolták, megegyezik a véleményük az üzleti és a civil 

szféra aktivitását illetően is. 

A vállalkozók és az önkormányzatok aktivitása között is szignifikáns, de 

gyengébb (Somers’d= 0,304) kapcsolat van. Itt is hasonló az összefüggés, mint a 

vállalkozók és a civil szféra képviselői között, az üzleti szféra aktivitási 

jellemzőivel azonos, illetve eggyel magasabb aktivitási kategóriát jelöltek meg a 

válaszadók a közszféra képviselőinek aktivitására vonatkozóan.  

 

 

Aktivitási Index (AI) 

 

A fenti négy kérdésre adott válaszok alapján kiszámoltam a részindexeket, 

majd azok számtani átlagát véve, az akciócsoportok aktivitási indexét (20. ábra). A 

partnerségeket három csoportba soroltam: alacsony, átlagos és magas aktivitású 

tagokat tartalmazó HACS-ok (M8. melléklet).   

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

A
I 

ér
té

k
ek

 
20. ábra: Az aktivitási indexértékek megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Az index értéke 0 és 1 közé eshet, ám a vizsgált partnerségekben 0,35 és 

0,73 közötti értékeket kaptam. A Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési 

Nonprofit Kft. aktivitási mutatója a legalacsonyabb, míg a legmagasabb 

indexértéket a Déli Napfény Nonprofit Kft. esetében kaptam.  Az átlag érték 0,53, 

míg a szórás ez esetben is kicsi (s = 0,08), vagyis az értékek nagy része az átlag 
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   A két aktív kategória: a) többnyire aktívan vesz részt; b) nagyon aktívan vesz részt a HACS 

munkájában. 
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körül helyezkedik el. Az akciócsoportok többségében a tagok nem elég aktívak, a 

partnerségek negyven százaléka még a 0,5-ös értéket sem éri el.  

A fenti eredmények azt igazolják, hogy a hazai LEADER partnerségek 

többségében alacsony a részvételi arány és a partnerek jelentős hányada inkább 

csak formálisan működik közre a HACS munkájában, sokan csak passzívan vagy 

egyáltalán nem vesznek részt. A legaktívabb tagok a közszféra képviselői, ami 

azzal magyarázható, hogy a helyi politikai vezetők tudni szeretnének arról, hogy mi 

zajlik a térségükben, ellenőrizni és nagymértékben befolyásolni kívánják a 

fejlesztési döntéseket. A többi szféra képviselői viszont kevésbé aktívan vesznek 

részt a partnerségben. A részvétel hiányának okai további vizsgálatokat igényelnek.  

A kutatás során kiderült, hogy a részvételi és aktivitási index értékek közötti 

összefüggések miatt problematikus a különválasztásuk, ezért a későbbi kutatások 

során talán érdemes együttkezelni őket. A következőkben fel fogom tárni, hogy a 

tagoknak saját racionális döntése-e, hogy nem vesznek részt a partnerségi 

munkában vagy más oka van-e annak, hogy nem tudják érvényesíteni az érdekeiket 

a fejlesztési stratégia tervezése és megavalósítása során. 
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5.2.3. Együttműködés a LEADER partnerségekben 
 

A partnerségben fennálló viszonyok kihatnak a partnerség működésére. A 

helyi szereplők közötti konfliktusok talán a legjelentősebb hátráltató tényezők a 

közös munkavégzés során. A helyi partnerségen alapuló fejlesztések 

eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen a partnerek 

együttműködési készsége. Ezért a következőkben az akciócsoportok közötti, a 

társulásokon belüli, illetve a tagok és a különböző felettes hatóságok (IH, MVH) 

közötti együttműködési jellemzőket elemzem, valamint ismertetem a válaszadók 

véleményét arra vonatkozóan, hogy vajon hozzájárult-e a HACS munkája a helyi 

közösség együttműködésének fejlesztéséhez. 

A vizsgált akciócsoportok nyolcvan százaléka működik együtt másik hazai 

HACS-csal. Nemzetközi együttműködésben viszont csak minden második 

LEADER partnerség vesz részt. Az együttműködések keretében a partnerségek 

megosztják egymással az információikat, tapasztalataikat, eredményeiket közösen 

véleményezik a rájuk vonatkozó jogszabály tervezeteket, eljárásrendeket, 

konzultálnak egymással az előírások értelmezése kapcsán. Emellett közös 

projekteket dolgoznak ki, közösen jelennek meg régiós, országos rendezvényeken, 

kiállításokon, népszerűsítik egymás termékeit, sőt néhányan megemlítették, hogy 

közös képzéseket szerveznek az új munkatársaiknak.  

 

 

Milyennek értékeli az együttműködést a HACS-tagok között? 

 

Az együttműködések jelentősen elősegíthetik a tagság 

cselekvőképességének fejlődését és a fejlesztési stratégia eredményes 

megvalósulását. A tagok közötti együttműködési hajlandóságot a HACS-ok 

többségében kedvezően ítélték meg. A válaszadók közel egynegyede állította azt, 

hogy kiváló, több mint fele szerint pedig jó az együttműködés a partnerek között. A 

tagok huszonhét százaléka viszont úgy véli, hogy gyenge, illetve egyáltalán nincs 

összefogás a partnerségen belül (21. ábra).  

A tagok kooperációs készségéről a munkaszervezetek vezetőinek 

véleményét is kikértük. Ők még pozitívabban nyilatkoztak a tagok közötti 

együttműködési hajlamról. A vezetők közel egyharmada állította, hogy kiváló az 

együttműködés és nem akadt olyan akciócsoport, ahol elégtelennek ítélték volna az 

összefogási hajlandóságot. A munkaszervezet-vezetők csupán egyötöde szerint 

gyenge az együttműködés.  
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21. ábra: A HACS-tagok együttműködési jellemzői (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Kereszttábla-elemzés eredményei alapján a tagok együttműködési 

hajlandóságról alkotott vélemény és a HBB tagság között szignifikáns, ám nagyon 

gyenge összefüggés mutatható ki. Azok a partnerek, akik tagjai a bíráló testületnek, 

nagyobb arányban gondolják úgy, hogy erős a tagok közötti együttműködési 

hajlandóság, mint akik nem tagjai a bizottságnak. Ezek a tagok ugyanis aktívabbak, 

gyakrabban találkoznak, erősebb a bizalom közöttük, ezáltal az összefogási 

készségük is jobb, mint a testületen kívüli tagoké. 

 

 

Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és a munkaszervezet között? 

 

A válaszadók az akciócsoportok és a munkaszervezetek (MSZ) közötti 

együttműködést még a tagok közötti összefogási hajlandóságnál is kedvezőbbnek 

értékelik. A válaszadók közel fele állította, hogy kiváló, további negyven százaléka 

szerint jó az együttműködés. A tagok egytizede viszont a kooperáció hiányáról 

számolt be (21. ábra). 

  Az a néhány munkaszervezet-vezető, aki elégtelennek ítélte meg az 

együttműködést, főként két okkal magyarázta az összefogás hiányát: egyrészt az 

érintettek között fennálló személyes ellentétekkel, másrészt a tagok 

csalódottságával, mivel „a HACS tagok a tagdíjukon keresztül az Egyesület 

működési támogatásának előfinanszírozó hitelkamatát kénytelenek finanszírozni, és 

ezért a díjért cserébe nem kapnak érzékelhető ellenszolgáltatást”.  

A tagoknak a két szervezet közötti együttműködési hajlandóságról alkotott 

véleménye a TKCS, illetve HBB tagságukkal szignifikáns, ám nagyon gyenge 

kapcsolatban áll. A két bizottság tagjai nagyobb arányban állítják azt, hogy jó a 
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tagok és munkaszervezet alkalmazottjai közötti együttműködési hajlandóság, mint 

azok, akik nem tevékenykednek egyik szervezetben sem. 

A HACS tagok közti, valamint a munkaszervezettel való együttműködési 

megoszlások között szignifikáns, közepesnél erősebb (Somers’d=0,570) 

összefüggés van. Akik szerint a tagok között nem megfelelő az összefogás, azok 

többsége a munkaszervezettel való együttműködésről is hasonlóan vélekedik, 

illetve akik szerint jó az együttműködési hajlandóság a partnerségen belül, 

ugyanezt gondolják a munkaszervezettel való összefogásról is. 

 

 

Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és az IH között? 

 

A válaszadók többsége pozitívan ítélte meg az akciócsoport és a 

Vidékfejlesztési Minisztérium (IH) között együttműködést. Háromnegyedük szerint 

jó vagy egyenesen kiváló az együttműködés a HACS és az IH között (21. ábra). A 

tagok egynegyede viszont úgy gondolja, hogy van még mit javítani a két intézmény 

közötti kapcsolaton.  

A munkaszervezet-vezetők többsége is kedvezőnek értékelte a két szervezet 

közötti összefogást. Azok a munkaszervezetek nyilatkoztak negatívan a 

kooperációról, akik elégedetlenek voltak a hazai vidékfejlesztési 

intézményrendszer működésével. Ezek a válaszadók azt állították, hogy egyoldalú 

a kapcsolat a hatóság és az akciócsoportok között, mert a HACS-ok alárendelt 

helyzetben vannak. A válaszadók hiányolták az érdemi egyeztetést, a 

véleménynyilvánítás lehetőségét, szerintük a „jogszabályalkotás társadalmasítása 

csak látszólagos”. A helyi partnerségek „kiüresednek, csupán adminisztratív 

feladatokat ellátó szervvé válnak”, a „felsőbb szintek diktátumszerűen határozzák 

meg a HACS-ok mozgásterét”. Az érintett munkaszervezet-vezetők szerint több 

párbeszédre, kétoldalú kommunikációra, nagyobb kompromisszumkészségre volna 

szükség és arra, hogy az IH ne csak a retorika szintjén, hanem a gyakorlatban is 

partnerként tekintsen az akciócsoportokra az alá-fölé rendeltségi viszony helyett. 

A HACS tagok közötti, valamint az Irányító Hatósággal való 

együttműködési megoszlások között szignifikáns, de közepesnél gyengébb 

(Somers’d=0,353) összefüggés van. A tagok közti összefogásról alkotott 

vélemények megegyeznek, illetve egy kategóriával jobbak az IH-val való 

együttműködés megítélésével kapcsolatban. 

A válaszadók többségének véleménye a munkaszervezettel és az IH-val 

való együttműködésről is megegyezik. A két változó között szignifikáns, közepes 

erősségű kapcsolat van. Ez azt jelenti, hogy ha jónak ítélték meg a tagok és a 

munkaszervezet közötti együttműködést, akkor általában ugyanezt állították az IH-

val való kooperációról is. 
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Milyennek értékeli az együttműködést a HACS és a Kifizető Ügynökség (MVH) 

között? 

 

A válaszadók többsége hasonló módon vélekedik a Kifizető Ügynökséggel 

való együttműködésről, mint az IH-val való összefogásról. A felmérésben 

résztvevő HACS-tagok háromnegyede szerint jó a kapcsolat a két szervezet között, 

míg a munkaszervezet-vezetőknek a nyolcvanöt százaléka értékeli ugyanígy a 

helyzetet (21. ábra).  

Azok a válaszadók, akik gyengének ítélték meg a kooperációt, szintén az 

intézmények közötti partnerség hiányát jelölték meg az egyik legfőbb 

problémaként. Az egyik munkaszervezet-vezető például a következőt nyilatkozta 

az MVH-val való „partnerséggel” kapcsolatban: „Miközben papíron „kollégák” 

vagyunk, valójában a HACS-ok kiszolgáltatottak az MVH kirendeltségeknek. Az 

MVH rendszeresen él a HACS-ok felé a teljesítményértékelés nyújtotta pénzügyi 

szankció lehetőségével…”. Többen kissé drasztikusan azt állították, hogy a Kifizető 

Ügynökség szerepet tévesztett, mert gyakran jogalkotóként cselekszik és 

„elszabadult ágyúgolyóként irányítja a támogatások felhasználását”.  

A problémák ellenére a munkaszervezet-vezetők kevesebb mint egyhetede 

értékelte elégtelennek az együttműködést. Ennek hátterében az áll, hogy a hivatali 

ügyintézők többsége valóban együttműködő, inkább a rendszer rugalmatlansága, és 

a nem megfelelő szabályozás okoz problémát. Véleményem szerint a kooperációs 

készség ennyire pozitív megítélésében a felmérésből adódható káros anyagi 

következményektől való félelem is szerepet játszhatott. 

A válaszadók hasonlóan ítélik meg az IH-val és az MVH-val kapcsolatos 

együttműködési jellegzetességeket. A két kérdésre adott válaszok között 

szignifikáns, erős összefüggés (Somers’d=0,768) áll fenn. A tagok közötti, 

valamint a tagok és a munkaszervezet közti együttműködésre vonatkozó 

vélemények esetében is hasonló a tendencia.  

 

 

Ön szerint a HACS munkája hozzájárult-e a helyi közösség együttműködésének 

fejlesztéséhez? 

 

Az akciócsoportok, amelyek maguk is összefogás révén alakultak ki, 

alapvető szerepet játszanak a térség szereplői közötti további kooperációk 

létrehozásában. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a tagok túlnyomó 

többsége úgy látja, hogy a HACS munkája valóban hozzájárult a helyi közösség 

együttműködésének javításához. A tagoknak alig több mint egytizede, a 

munkaszervezetek közül pedig csupán egy, a Duna Összeköt Egyesület vezetője 

nyilatkozott úgy, hogy a partnerségi munka nem segítette elő a helyi közösség 

összefogását. Ez utóbbi akciócsoportban a tagok közötti együttműködési 

hajlandóság meglehetősen gyenge, a partnerek az egyéni érdekeiket tartják szem 

előtt a közösségi érdekek helyett. 
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A közösség kooperációs készségéhez való hozzájárulásról alkotott 

vélemény szignifikáns kapcsolatban áll azzal, hogy hogyan értékeli a válaszadó a 

tagságon belüli összefogási hajlandóságot. Közepesnél erősebb (Cramer V=0,615) 

a kapcsolat a két kérdésre kapott válaszok megoszlása között. A tagok közötti 

együttműködést elégtelenre értékelők kilencvenhárom százaléka úgy véli, hogy a 

LEADER program nem járult hozzá a helyi közösség összefogási készségének 

javításához. Ezzel szemben, akik kedvezően ítélték meg a tagok közötti 

együttműködési hajlandóságot, maradéktalanul úgy nyilatkoztak, hogy a 

kezdeményezés fejlesztette a helyiek kooperációját.  

 

 

Tartja-e a kapcsolatot a HACS-tagokkal az ülések között? 

 

A helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók közötti 

kapcsolatfelvétel során gyarapszik a társadalmi tőke a partnerségekben.  A 

felmérésből azonban kiderült, hogy a tagok többsége viszonylag ritkán tartja a 

kapcsolatot egymással az ülések közötti időszakokban. A válaszadók közel 

egytizede egyáltalán nem kommunikál a többi taggal, több mint fele pedig csak 

havonta vagy még ritkábban. Kicsit több mint egyharmada tartja egy-két heti 

rendszerességgel a kapcsolatot, egy szűk mag (3%) pedig többször is hetente (22. 

ábra). 
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22. ábra: A kapcsolattartás gyakorisága szerinti megoszlás (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A kapcsolattartás gyakorisága és a tagok közötti együttműködési 

hajlandóság között szignifikáns kapcsolat van. Azok, akik elégtelennek ítélik meg 

az összefogási hajlandóságot, nem vagy legfeljebb ritkán tartják a kapcsolatot a 

többi taggal, míg azok, akik szerint jól működik a kooperáció, rendszeresebben 

kommunikálnak a többi partnerrel az ülések közötti időszakokban is.  
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A tagok túlnyomó többsége (86%-a) e-mailben, illetve telefonon tartja a 

többiekkel a kapcsolatot, mindössze egyhatoduk szokott személyesen is találkozni 

a partnerekkel a HACS-ülések közötti időszakokban. A kapcsolattartás módja és 

gyakorisága között is szignifikáns, közepesnél kicsit gyengébb (0,433) kapcsolat 

van. Azok az akciócsoporttagok, akik ritkábban tartják a kapcsolatot, főként e-

mailben, illetve telefonon kommunikálnak egymással, akik viszont gyakrabban 

érintkeznek, azok személyesen is találkoznak.  

 

 

Együttműködési Index (EGYI) 

 

A fenti kérdésekre kapott válaszok alapján meghatároztam a HACS-ok 

együttműködési indexeit (23. ábra). Az akciócsoportokat három csoportba 

soroltam: alacsony, átlagos és magas együttműködési készségű tagokkal 

rendelkező HACS-ok (M9. melléklet).   

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

E
G

Y
I 

ér
té

k
ek

 
 

23. ábra: Az együttműködési indexértékek megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Az index értéke ez esetben is 0 és 1 közé eshet, de a vizsgált 

partnerségekben 0,56 és 0,9 közötti értékeket kaptam. Az együttműködési index 

átlagértéke 0,74, és a szórás kicsi (s = 0,1), vagyis az értékek nagy része az átlag 

körül helyezkedik el. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület rendelkezik a 

legalacsonyabb, a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület pedig a legmagasabb 

együttműködési mutatóval.  Az ábrán látható, hogy a válaszadók szerint a vizsgált 

HACS-okban a tagok többsége meglehetősen magas együttműködési hajlandóságot 

mutat. 
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A HACS tagok és a munkaszervezet-vezetők többnyire úgy vélték, hogy a 

tagok többsége motivált a partnerségen belüli és kívüli együttműködésre. A 

válaszadók szerint a tagok általában képesek a közösségi érdekeket az egyéni 

érdekei elé helyezni. Azok a HACS-ok, amelyekben alacsonyabb az összefogási 

készség, alapvetően három okkal magyarázták a jelenséget: 

a) A közösségi összefogás tradíciói hiányoznak a térségben, a partnerek 

többsége nem is ismerte egymást a HACS felállítása előtt, és azóta még 

nem alakult ki közöttük az együttműködéshez szükséges bizalom. 

b) A tagok közötti konfliktusok nem teszik lehetővé az összefogást. Egy 

szűk mag kisajátította a saját céljaira a HACS-ot, a többi partner ezért 

nem látja értelmét a velük való kooperálásnak. 

c) A tagok elveszítették a belső motivációjukat az összefogásra a 

működésüket ellehetetlenítő jogszabályok, bürokratikus akadályok 

miatt. Úgy érzik, hiába fektetnek be a partnerségbe pénzt, időt és 

energiát, nem kapnak cserébe ellenszolgáltatást. 
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5.2.4. Bizalom a LEADER partnerségekben 

 

A partnerségek sikeres működésében alapvető szerepe van a társadalmi 

tőkének. A bizalom teszi lehetővé az együttműködést, így ennek hiányában 

veszélybe kerülhet a helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának megvalósíthatósága. 

A dolgozatban csak a partnerek közötti személyes bizalmat vizsgálom, az 

intézményi és az általános bizalmat nem. A válaszadók értékelték a tagok közötti 

bizalmat, hogy mennyire tartják be az ígéreteiket és mennyire számíthatnak rájuk, 

ha problémájuk akad.  

 

 

Ön milyennek értékeli a HACS tagjai közötti bizalmat? 

 

A válaszadók többsége szerint magas a személyes bizalom a HACS-okon 

belül. A kutatásban résztvevők alig több mint egynegyede állítja azt, hogy gyenge 

vagy teljesen hiányzik a bizalom a partnerek között (24. ábra).  
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24. ábra: A tagok közötti személyes bizalom (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A válaszadó szféraképviselete és a bizalmi szintje összefügg egymással. A 

két változó között szignifikáns, de gyenge a kapcsolat (0,211). A közszférát 

képviselő válaszadók többsége szerint inkább erős a bizalom, míg a civil szféra 

tagjai szerint inkább gyenge. A vállalkozók esetében azonban a korrigált 

standardizált reziduumok alapján nem tudunk bizonyosat megállapítani a 

megoszlások közötti összefüggésekről. 

A HBB tagsággal is szignifikáns, ám nagyon gyenge (0,223) összefüggés 

mutatható ki. Azok a tagok, akik tagjai a bizottságnak, nagyobb arányban 

gondolják úgy, hogy erős a tagok közötti bizalom, mint akik nem tagjai a 
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testületnek. Amíg a testületből kimaradt akciócsoporttagok kétharmada szerint jó a 

kooperációs készség, addig a HBB tagok nyolcvanhat százaléka állította ugyanezt. 

 

 

Ön szerint mennyire tartják be az ígéreteiket a HACS-tagok? 

 

A válaszadók egyharmada szerint teljes mértékben, közel fele szerint pedig 

többnyire betartják az ígéreteiket a partnerek (25. ábra). Egyhatoduk viszont azt 

állította, hogy csak ritkán, sőt két százalékuk szerint egyáltalán nem tarják be a 

szavukat a HACS-tagok. 
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25. ábra: HACS-tagok bizalmi jellemzői (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Az ígéretek betartásának mértékével kapcsolatos vélemények szignifikánsan 

összefüggnek a HBB tagsággal, de gyenge a kapcsolat (Cramer V= 0,296) 

közöttük. A HBB tagjainak többsége szerint általában betartják az ígéreteiket a 

partnerek, míg a HBB-ből kimaradt válaszadók esetében magasabb azok aránya, 

akik szerint nem, illetve csak kismértékben tartják be a szavukat a tagok.  

A bizalmi szint és az ígéretek betartása között a közepesnél erősebb 

(Somers’d=0,685), szignifikáns kapcsolat van. Azokban a partnerségekben, ahol a 

tagok szavatartók, erősebb a bizalom, míg ahol többnyire nem tartják meg az 

ígéreteiket, ott általában gyengébb. 
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Ha problémája van, mennyire számíthat a HACS tagjaira? 

 

A válaszadók túlnyomó többsége (80%-a) saját bevallása szerint számíthat a 

többi tagra, ha problémája akad (25. ábra). A válaszadók alig egyötöde érzi úgy, 

hogy ha gondja akad, nem segítenének a partnerek. A tagokra való támaszkodás 

lehetőségének mértéke szignifikánsan összefügg a szféraképviselettel (Cramer 

V=0,228). A közszféra képviselőinek többsége úgy érzi, hogy számíthat a többi tag 

segítségére, míg a vállalkozóknak rosszabbak a tapasztalataik. A civil szférát 

képviselő válaszadók esetében a korrigált standardizált reziduumok alapján nem 

tudunk bizonyosat megállapítani az összefüggésekről. 

A bizalomról alkotott véleménnyel is szignifikáns, közepesnél erősebb 

(Somers’d = 0,640) összefüggést mutattam ki. Minél inkább úgy érzik a 

válaszadók, hogy számíthatnak a partnerekre, annál inkább úgy gondolják, hogy 

erős a bizalom. Az ígéretek betartásával való kapcsolat esetében is hasonló a 

helyzet. Minél inkább úgy hiszik a tagok, hogy a partnerek betartják az ígéreteiket, 

annál inkább azt gondolják, hogy erős a bizalom a partnerségben. 

 

 

Bizalmi index (BII):  

 

Az akciócsoporttagok bizalmi indexeit a 26. ábra szemlélteti. Az indexek 

alapján három csoportba soroltam a LEADER partnerségeket: gyenge, átlagos és 

erős bizalmú tagokkal rendelkező HACS-ok (M10. melléklet).  
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26. ábra: A bizalmi index megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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A többi indexhez hasonlóan ennek az értéke is elvileg 0 és 1 közé eshet, de 

a vizsgált partnerségekben 0,51 és 0,93 közötti értékeket kaptam. A Homokhátság 

Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Dél-Borsodi LEADER Egyesület 

esetében a leggyengébb, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületben pedig a 

legerősebb a bizalom a tagok között. Az átlagérték 0,69 és az értékek többsége az 

átlag körül szóródik (s = 0,11). A fenti ábrán látható, hogy az akciócsoportok 

többségében viszonylag erős a bizalom a tagok között.  

Azáltal, hogy egy közösség politikai, üzleti és civil szférájának tagjai együtt 

dolgoznak az adott térség gazdasági-társadalmi fejlesztésén, valamennyi résztvevő 

társadalmi tőkéje növekszik.  A felmérésből kiderült, hogy partnerek között erős a 

személyes bizalom és a kooperációs hajlandóság is jónak mondható, továbbá a 

partnerek túlnyomó többsége úgy véli, hogy a program valóban javította a helyi 

közösség együttműködési képességét. A társadalmi tőke nagyságát azonban 

befolyásolja a tagok közötti kapcsolattartás mennyisége és minősége is, amire 

vonatkozóan viszont meglehetősen kedvezőtlen értékeket kaptam, hiszen a tagok 

többsége csupán ritkán, inkább csak levelezés útján tartja a kapcsolatot az ülések 

közötti időszakban. 
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5.2.5. Érdekérvényesítés a LEADER partnerségekben 

  

A következőkben azt fogom megvizsgálni, hogy mennyire veszik 

figyelembe az akciócsoporttagok érdekeit a tervezési és döntési folyamatokban. 

Emellett azt is feltárom, hogy van-e olyan szereplő, aki domináns helyzetben van a 

partnerségekben.  

 

 

Milyen mértékben vették figyelembe az Ön elképzeléseit, ötleteit a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia összeállításában, tervezésében? 

 

A tagok egynegyede szerint teljes egészében, negyvennégy százalékuknak 

pedig nagymértékben figyelembe vették az elképzeléseit a tervezési folyamatokban, 

vagyis több mint kétharmaduk úgy érzi, hogy kellőképpen érvényesítette az érdekét 

a HVS készítése során (27. ábra). Közel egyharmaduk azonban elégedetlen maradt, 

hiszen a válaszadók több mint egyötöde szerint csupán kis mértékben, közel 

egytizede szerint pedig egyáltalán nem vették figyelembe az ötleteiket a tervezés 

során. 
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27. ábra: A HACS-tagok érdekérvényesítési jellemzői (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Az utóbbi két kategóriába tartozó 142 válaszadó esetében azt is vizsgáltam, 

hogy mi az oka annak, hogy elképzeléseik kimaradtak a tervezési folyamatokból. A 

válaszadók egy szűk csoportja eleve nem kívánt közreműködni a tervezésben az 

egyéb elfoglaltságai miatt, nem érezték kötelességüknek, hogy részt vegyenek a 
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közösségi munkában. Vagyis saját racionális döntésük következtében maradtak ki 

stratégiaalkotásból. Ezek a válaszadók nagyrészt az üzleti szféra képviselői közül 

kerültek ki.  

Mások, az akciócsoportjukon belüli kommunikációs problémák miatt nem 

értesültek időben arról, hogy közreműködhetnének a tervezésben, így kimaradtak 

abból. A válaszadók harmadik része ugyan értesült arról, hogy mi zajlik a HACS-

ban, ám a tervezésre rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, meg sem próbálták 

őket bevonni a HVS összeállításába. Állításuk szerint elsősorban a munkaszervezet 

külső szakértők bevonásával állította össze a térség fejlesztési stratégiáját. A 

válaszadók negyedik csoportja szerint „belterjes volt a tervezés”, amivel arra 

utaltak, hogy a tagságon belül egy szűkebb – főként önkormányzatokból álló – 

csoport érdekei érvényesültek, akik minden más helyi szereplőtől érkező ötletet 

„ellenségesen fogadtak”. A negyedik csoportba tartozó válaszadók kétharmada a 

civil, egyharmada pedig a vállalkozókat képviseli az akciócsoportban. Ezek a 

válaszadók részt kívántak venni a tervezési folyamatokban, de nem voltak képesek 

érvényesíteni a érdekeiket.  

A kutatás elején azt feltételeztem, hogy legalább a tervező testület 

elképzeléseit beépítették a fejlesztési tervekbe. A hipotézisemnek megfelelően, a 

TKCS-tagsággal valóban szignifikáns összefüggést mutattam ki, ám a kapcsolat 

gyengének (Cramer V=0,30) bizonyult. Vagyis vannak olyan válaszadók, akik nem 

voltak tagjai a tervezői csoportnak, mégis figyelembe vették a véleményüket a HVS 

kidolgozása során. Ugyanakkor vannak olyan tagok is, akik ugyan részt vettek a 

TKCS-ban, ám a stratégiaalkotás folyamán nem voltak tekintettel az 

elképzeléseikre. Ám összességében a tervezői testület tagjainak nagyobb arányban 

vették figyelembe az ötleteit, mint azoknak, akik nem voltak tagjai (87%, ill. 60%). 

 

 

Milyen mértékben szokták figyelembe venni az Ön véleményét a HACS 

döntéshozatala során? 

 

Az előző kérdéshez hasonlóan, a válaszadók kétharmada úgy véli, hogy 

megfelelő mértékben veszik figyelembe az érdekeiket a HACS döntéshozatala 

során (27. ábra). A különbség csupán az a HVS-tervezéshez képest, hogy a kérdőív 

kitöltők csupán egyhatoda véli úgy, hogy teljes mértékben, míg több mint fele 

szerint nagymértékben hallgatnak a véleményére. A válaszadók egyharmadának 

azonban kellemetlen tapasztalatai vannak az akciócsoportja döntéshozatali 

eljárásával kapcsolatban, mert elképzeléseiket, csak kismértékben, illetve a 

válaszadók egytizede esetében egyáltalán nem veszik figyelembe.  

Megvizsgáltam a vélemények figyelmen kívül hagyásának okait. A 

válaszadók egy része a HACS-ülések rossz időzítése miatt maradt ki a 

döntéshozatalból. A másik csoportba azok tartoznak, akik részt vesznek ugyan az 

üléseken, de érdemben nem tudják befolyásolni a döntéseket. A következő rövid 

szövegrészletek öt különböző HACS tagjaitól származnak, akik saját bevallásuk 



109 

 

szerint periférikus partnerekké váltak, mert egy szűk elitcsoport kisajátította 

magának az akciócsoportot. 

 „Nem partnerként kezelnek, hanem kész tények elé állítanak”.  

 „A döntéseket 1-2 ember hozza, a többivel meg csak megszavaztatják”.  

 „A véleményünket nem veszik figyelembe, a panaszainkat nem 

orvosolják…”.  

 „Csupán látszat demokrácia van, a munkaszervezet döntései uralják a 

HACS működését”.  

 „A vezetőségen belüli ellentétek miatt nagy a széthúzás a csoportban, 

néhány hatalommal rendelkező egyéni érdekek diktálnak…”. 

 

A döntésekben való figyelembevétel és a szféra képviselet között gyenge, de 

szignifikáns kapcsolatot (Cramer V=0,211) mutattam ki. Az önkormányzatok 

képviselői úgy érzik, hogy kellőképpen tekintettel voltak az érdekeikre az 

akciócsoport döntései során. A korrigált standardizált reziduumok alapján a másik 

két szféra esetében nem mutatható ki szignifikáns összefüggés.  

A HVS tervezése és a döntései során való érdekérvényesítés között is 

szignifikáns, közepesnél erősebb kapcsolat (Somers’d=0,657) áll fenn. A 

válaszadók közel kétharmada szerint megegyezik a két tendencia, vagyis akik 

kellőképpen érvényesíteni tudták az érdekeiket a stratégiaalkotás folyamán, 

azoknak a véleményére a döntések során is tekintettel voltak. Ezzel szemben azok 

többségének, akiknek figyelmen kívül hagyták az elképzeléseiket a tervezés során, 

később sem javult jelentősen a helyzete.  

 

 

Ön szerint melyik szféra képviselőinek elképzeléseit, ötleteit vették figyelembe 

leginkább a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése során? 

 

A válaszadók kevesebb, mint fele van azon a véleményen, hogy egyformán 

vették figyelembe valamennyi szféra felvetéseit a stratégiaalkotás folyamán (28. 

ábra). A másik fele szerint viszont valamelyik szféra képviselői domináns 

helyzetben voltak a tervezési folyamatokban. A kérdőív kitöltők több mint negyven 

százaléka szerint a közszféra, hat százaléka szerint a civil szervezetek, míg nyolc 

százaléka úgy véli, hogy a vállalkozók véleménye dominált a HVS összeállításakor.  
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28. ábra: Dominancia a stratégia tervezésében és a döntésekben (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

Megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés a szférák tervezésben való 

dominanciája és aközött, hogy milyen mértékben vették figyelembe a válaszadó 

elképzeléseit a HVS tervezésében. A kapcsolat szignifikáns a két változó között, de 

meglehetősen gyenge (Cramer V=0,216). Akiknek kevésbé vették figyelembe az 

ötleteit, azok többsége szerint a közszféra dominált a stratégia tervezésében. Míg 

azok szerint, akiknek a nézeteit teljes mértékben osztották a partnerségben, 

mindhárom szféra egyenlő befolyással rendelkezett.  

 

 

Ön szerint melyik szféra képviselőinek érdekeit szokták általában leginkább 

figyelembe venni a HACS döntéshozatala során? 

 

A döntésekben való érdekérvényesítés még kedvezőtlenebb képet fest, 

mint a tervezési folyamatok esetében. A tagok több mint fele véli úgy, hogy az 

önkormányzatok, hét százaléka szerint a vállalkozók, míg az öt százaléka úgy érzi, 

hogy a civil szervezetek képviselői dominálnak a döntéshozatal során (28. ábra). A 

válaszadóknak alig egyharmada van azon a véleményen, hogy mindhárom szféra 

egyenlő befolyással rendelkezik a döntések során. 

A szférák döntéshozatalban való dominanciája és az akciócsoporthoz 

tartozás változók között gyenge (Cramer V=0,202), de szignifikáns kapcsolat van. 

Azok, akik teljes mértékben érzik a közösséghez tartozást, azt állítják, hogy 

valamennyi szféra egyenlő hatást gyakorol a döntésekre. Azok szerint viszont, akik 

kevésbé érzik a HACS-hoz tartozást, általában a közszféra a domináns a 

döntéshozatal során. Ugyanilyen jellegű a kapcsolat a szférák döntéshozatalban 

való dominanciája és aközött, hogy milyen mértékben szokták figyelembe venni a 
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válaszadók véleményét a döntésben. Az összefüggés kicsit erősebb (Cramer V= 

298), mint az akciócsoporthoz való tartozás esetében. 

 

 

Érdekérvényesítési Index (ÉRI) 

 

A fenti kérdésekre kapott válaszok alapján meghatároztam a részmutatókat, 

majd azok alapján az akciócsoportok érdekérvényesítési indexeit (29. ábra).  A 

LEADER partnerségeket az indexek alapján csoportosítottam, amelyeket a M11. 

melléklet tartalmazza.  

Elvileg az index értéke ez esetben is 0 és 1 közé eshet, de a vizsgált 

partnerségekben 0,21 és 0,78 közötti értékeket kaptam. A Dél-Zempléni Nektár 

LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. érdekérvényesítési mutatója volt a 

legalacsonyabb, a Tisza-tó Térsége Leader Egyesületé pedig a legmagasabb. Az 

index átlagértéke mindössze 0,52, és a szórás kicsi (0,12), vagyis az értékek nagy 

része az átlag körül szóródik. Az alábbi ábrán látható, hogy a válaszadók szerint a 

vizsgált akciócsoportok jelentős része meglehetősen alacsony indexértékekkel 

rendelkezik, hiszen a partnerségek negyven százaléka még a 0,5-es értéket sem éri 

el. 
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29. ábra: Az érdekérvényesítési indexértékek megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A szakirodalom szerint a LEADER program – a bottom-up megközelítése 

miatt – csökkenti a társadalmi kirekesztést (Shortall – Shucksmith, 1998), mivel a 

helyi szereplők széles körét vonja be a vidéki térségek fejlesztési folyamataiba. A 

hazai gyakorlatban valóban szélesebb társadalmi kört von be, mint a felülről 
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irányított fejlesztések, és a kutatás során az is bebizonyosodott, hogy a partnerségek 

egyes területeken igyekeznek a tagoknak egyenlő esélyeket biztosítani. A hazai 

ÚMVP Helyi Akciócsoportokban nagyjából egyenlő arányban vannak jelen a helyi 

köz-, civil és üzleti szféra képviselői és kisebb arányban ugyan, de részt vesznek a 

partnerségi munkában a helyi társadalom gyengébb érdekérvényesítő képességű 

csoportjai is, mint például a nők vagy fiatalok. Ám nem elég csupán számszakilag 

biztosítani az egyenlő részvételt, általános tendencia ugyanis, hogy a helyi politikai 

elit vagy egyéb kisebb érdekcsoportok domináns helyzetbe kerülnek a döntések 

során. A gyengébb érdekérvényesítő képességű társadalmi csoportoknak gyakran 

nem veszik figyelembe az érdekeit a partnerség döntéshozatala folyamán. 
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5.3. A HACS-ok csoportosítása  

 

A kutatás következő fázisában megpróbáltam az ötvenegy akciócsoportot a 

vizsgált társadalmi dimenziók (részvételi, az aktivitási, az együttműködési, a 

bizalom és érdekérvényesítési indexek) alapján csoportokba sorolni. Kíváncsi 

voltam arra, hogy a partnerségek teljesen heterogének-e, és mindegyik a saját 

jellemzői alapján kizárólag külön-külön fejleszthető, vagy kialakítható esetleg egy 

olyan homogénebb szerkezet, amely megkönnyíti a fejlesztendő területek 

meghatározását. A csoportosítást klaszteranalízis segítségével végeztem.   

Többféle klaszterezési eljárást is kipróbáltam, hogy a félreértelmezés 

kockázatát csökkentsem. Az eredmények értelmezését nagyban megkönnyítette, 

hogy a legtöbb HACS az alkalmazott módszertől függetlenül, hasonlóan 

kapcsolódott össze. Egy akciócsoportot, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 

Egyesületet végül ki kellett zárni az elemzésből, mert nagyon kiugróak voltak az 

értékei, így aztán a különböző csoportosítási eljárások alkalmazása során 

különböző klaszterekbe került, ám egyikbe sem illett igazán bele. Feltételezhetően 

a válaszadók egy része nem elég körültekintően válaszolta meg a 

kérdőívkérdéseket. A maradék ötven partnerséget végül négy klaszterbe soroltam 

(30. ábra). 

 

 
 

30. ábra: A kiválasztott HACS-ok klaszterbe sorolása 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 
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A klaszterekbe tartozó akciócsoportok elhelyezkedése alapján nem 

figyelhető meg területi differenciálódás. Az első klaszterben valamennyi régióból 

szerepel HACS, míg a többiből egy-két régió kimaradt. Így nincs a második 

klaszterben közép-magyarországi, a harmadik klaszterben dél-dunántúli, a 

negyedik klaszterben pedig dél-alföldi és közép-dunántúli LEADER partnerség. 

A következőkben a négy klasztert egymással összevetve vizsgálom. Az 

egyes klasztereket röviden ismertetem, kiemelve legfontosabb jellemzőiket, azokat 

a mutatókat, melyben elkülöníthetők a többitől.  

 

 

5.3.1. Az első klaszter jellemzése  
 

A térképen piros színnel jelölt első klaszter a legnagyobb, tizenhét 

akciócsoport tartozik ide: A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület, az 

Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 

Egyesület, a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete, a Dél-Zempléni 

Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., a Dél-Borsodi LEADER 

Egyesület, a Duna Összeköt Egyesület, a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit 

Kft., a GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület, a HAJT-A 

Csapat Egyesület, a Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft., a 

Kiskunok Vidékéért Egyesület, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, 

a Pannónia Kincse LEADER Egyesület, a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség 

Közhasznú Egyesület, a Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft., a Zselici 

Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület (30. ábra). 

Az első klaszterbe tartozó akciócsoportok esetében nagyon alacsonyak a 

részvételi indexek. Kevesen vettek részt a helyi fejlesztési stratégia 

összeállításában, a tagok jelentős hányada csak ritkán jelenik meg az üléseken, a 

HACS különböző rendezvényein, illetve egyéb eseményein. A tagok pályázati 

aktivitása is meglehetősen alacsony a legtöbb partnerségben.  

A részvétel mellett, igen alacsony az aktivitási index is az ebbe a csoportba 

tartozó partnerségekben. A válaszadók többsége a saját bevallása szerint is 

meglehetősen passzív és többségük ugyanezt nyilatkozta mindhárom szféra 

képviselőivel kapcsolatban. Több HACS tagjai is azt állították, hogy a 

partnerségükben túl nagy az inaktívak aránya, akik inkább csak presztízs okokból 

csatlakoztak az akciócsoporthoz, illetve akik félnek érdekeiket és céljaikat a 

közösség előtt feltárni. 

A vizsgált HACS-ok alacsony érdekérvényesítési indexszel rendelkeznek. 

A válaszadók többsége szerint csupán kismértékben vették figyelembe a 

véleményüket mind a HVS tervezése során, mind pedig az akciócsoport 

döntéshozatala során. A válaszadók többsége szerint valamelyik szféra (általában a 

közszféra) domináns helyzetben van a partnerségben. Közülük többen is 

kijelentették, hogy egy szűk csoport kisajátította a partnerséget, így a többségnek 
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nincs érdemi beleszólása a lényeges döntésekbe. Az együttműködési indexek 

értékei is átlag alattiak ezekben a partnerségekben.  

Az együttműködési készség alacsony az akciócsoportokon belül és kívül is. 

A tagok közötti, valamint a munkaszervezet, az IH és a Kifizető Ügynökséggel 

való összefogási hajlandóság is alacsony. A HACS-okon belül gyakoriak a 

kommunikációs problémák. Többek szerint azért nem tudnak a partnerek 

összefogni, mert egyes tagok nem képesek az egyéni érdekeiket háttérbe szorítani a 

közösség érdekében.  

A bizalmi indexek is alacsonyak a csoportba tartozó partnerségekben. A 

tagok közötti személyes bizalom meglehetősen gyenge. A válaszadók többsége úgy 

érzi, hogy ha problémája akad, nem számíthat a többi partner segítségére. A tagok 

gyakran nem tartják be az ígéreteiket. 

A fentiek alapján ez a klaszter mind az öt partnerségi dimenzió esetében 

negatív értékek mentén rendelkezik szélsőértékekkel, ezért a „gyengén működő, 

fejletlen partnerségek” elnevezést adtam ennek a klaszternek. A következő 

fejlesztési célok fogalmazhatóak meg ezekben a LEADER-térségekben: 

 a tagok részvételi hajlandóságának javítása az üléseken, a HACS 

különböző eseményein és a helyi pályázatokban, 

  valamennyi szférát képviselő tag aktivitásának ösztönzése,  

 a partnerek jóval szélesebb körű bevonása a fejlesztési stratégia 

végrehajtásába, kiegyenlítettebb érdekérvényesítése a döntéshozatal 

során; 

 a belső és külső hatóságokkal való összefogási készség javítása, 

 és a partnerek közötti személyes bizalom erősítése. 

 

 

5.3.2. A második klaszter jellemzése  
 

A térképen zöld színnel jelölt második klaszterbe tizenegy akciócsoport 

tartozik: a Déli Napfény Nonprofit Kft., a Hajdúvölgy - Körösmente Térség 

Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület, a 

3-as Kézfogás Nonprofit Kft., a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület, az Éltető 

Balaton-felvidékért Egyesület, a HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit 

Kft., a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési 

Egyesület, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület és a Szigetköz - Mosoni-sík 

LEADER Egyesület (30. ábra). 

A második klaszterbe tartozó partnerségekben kedvezőek a részvételi 

indexértékek. Magas volt a tagok részvételi hajlandósága a fejlesztési stratégia 

összeállításában és a végrehajtásában is. A partnerek többsége rendszeresen jelen 

van a HACS-üléseken és az egyéb összejöveteleken. A pályázati kedv is jobb, mint 

a többi klaszterben, ám a pályázati mutatók még ebben a csoportban is elég 

kedvezőtlenek. 

Ezekben a partnerségekben magasak az aktivitási indexértékek is. A 

válaszadók kedvezően ítélték meg mind a saját, mind pedig a három szféra 
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aktivitását. A civilek és az önkormányzatok képviselőinek aktivitása igen magas. A 

vállalkozói szféra aktivitását is jobbra értékelték, mint a többi klaszter térségeiben, 

ám ezen a területen is van még mit fejleszteni. 

A klaszterben az érdekérvényesítési indexértékek is jónak mondhatók. A 

tagok többsége szerint kellőképpen figyelembe vették a véleményüket és az 

elképzeléseiket a térség fejlesztési stratégiájának összeállítása folyamán és 

rendszerint az akciócsoport döntései során is. A válaszadók többsége erősen érzi a 

HACS-hoz tartozását. A partnerségek többségében a tagok úgy látják, hogy 

mindhárom szféra képviselői egyenlő befolyással rendelkeztek mind a tervezés, 

mind pedig a döntéshozás során. Bár ebben a tekintetben van két kivétel, a Déli 

Napfény Nonprofit Kft.-ben és a Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért 

Közhasznú Egyesületben a válaszadók közül többen is úgy vélik, hogy az 

önkormányzatok nagyobb szerephez jutottak a HVS készítésben, mint a többi 

szféra képviselői.  

Az együttműködési indexértékek is kiválóak ezekben a partnerségekben. A 

válaszadók szerint magas mind a tagok közötti, mind pedig a felettes hatóságokkal 

való összefogási készség. A tagok szerint a HACS munkája jelentősen hozzájárult a 

helyi közösség együttműködésének fejlesztéséhez. A partnerek közötti szoros 

együttműködést mutatja az is, hogy közülük sokan egy-két heti rendszerességgel 

tartják a kapcsolatot az ülések közötti időszakokban is. A válaszadók azonban 

elsősorban e-mailben és ritkán telefonon kommunikáltak egymással, kevesen 

találkoznak személyesen is. 

A bizalmi indexek is átlag felettiek a klaszterhez tartozó partnerségekben. 

Erős a bizalom a tagok között, a partnerek betartják az ígéreteiket. A tagok úgy 

érzik, hogy számíthatnak a többiek segítségére, ha problémájuk akad.  

Összességében ezek az akciócsoportok a vizsgált partnerségi dimenziók 

mentén pozitív képet festenek, ezért ennek a klaszternek a „jól működő 

partnerségek” elnevezést adtam. A legfontosabb célok az alábbiak szerint 

foglalhatóak össze a második csoportba tartozó HACS-ok esetében: 

 a helyi pályázatokban való részvételi arány növelése, azon belül is 

főként a LEADER tengelyes pályázati aktivitás erősítése, 

 az üzleti szféra aktivitásának javítása a partnerségi munkában,  

 még nagyobb hangsúly fektetése a döntéshozatal folyamán a szférák 

egyenlő mértékű érdekérvényesítésének biztosítására, 

 a tagok közötti bizalom és együttműködési hajlandóság fenntartása, 

például képzések, közösségi összejövetelek, rendezvények 

szervezésével. 
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5.3.3. A harmadik klaszter jellemzése 

 

 A térképen kék színnel jelölt harmadik klaszterbe tizenhárom akciócsoport 

tartozik: a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület, a Bakonyalja-Kisalföld 

kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület, a 

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft., 

az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, a Sághegy Leader Egyesület, a 

Sárvíz Helyi Közösség Egyesület, a Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit 

Kft., a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület, az ÜDE-KUNSÁG 

Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség és a 

Zala Termálvölgye Egyesület (30. ábra). 

A klaszterbe tartozó akciócsoportokban a részvételi indexek értékei az átlag 

alatt helyezkednek el. A kettes és négyes klaszterhez viszonyítva a tagok kisebb 

arányban működtek közre a HVS összeállításában és tagok jelentős hányada nem 

jelenik meg rendszeresen az üléseken és a különböző rendezvényeken.  A III. 

tengelyes pályázatok esetében igen alacsony az aktivitás a tagok körében. A 

LEADER tengely esetében azonban magasabb volt a pályázati kedv, mint a többi 

klaszterben.  

A tagok aktivitási index értékei átlagosnak mondhatók, gyengébbek, mint a 

második klaszterben, ám jobbak, mint az első csoportban található HACS-ok 

tagjainak aktivitási jellemzői. A túlnyomó többség közepes aktivitású, ám a 

partnerek között egyaránt találtunk olyanokat, akik teljesen passzívak a partnerségi 

munkában, ám olyanokat is, akik saját bevallásuk szerint nagyon aktív 

közreműködők. A többi csoporthoz hasonlóan, itt is az üzleti szféra képviselőinek 

az aktivitása a legkisebb, de a többi szféra esetében is átlagosak az értékek. 

Az érdekérvényesítési indexeket tekintve is a középmezőnyben 

helyezkednek el a klaszterhez tartozó akciócsoportok. Miután azonban 

részletesebben megvizsgáltam az adatokat, feltűnt, hogy igen szélsőséges értékek 

eredményeként kaptam a közepes értékeket. A partnerségek egy részében úgy érzik 

a tagok, hogy általában nem tudják kellőképpen érvényesíteni az érdekeiket. 

Ugyanakkor majdnem ugyanennyien azt nyilatkozták, hogy teljes mértékben 

tekintettel voltak a véleményükre fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása 

során. Azok, akik azt állították, hogy egyáltalán nem számít a véleményük, az 

akciócsoportjuk legfőbb gyengeségei között megemlítették, hogy szerintük csupán 

egy szűk csoport érdekei érvényesülnek a partnerségekben, a többieknek viszont 

nincs érdemi befolyása a döntésekre. Ezzel szemben azok, akik úgy vélték, hogy 

kellőképpen figyelembe veszik a meglátásaikat, vagy azt állították, hogy a HACS-

nak nincs gyengesége vagy a partnerségen kívüli tényezőket jelöltek meg, így 

például a bürokráciát, a túlzottan bonyolult eljárásrendet, a pénzhiányt.  

Az együttműködési index értékek az – ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési 

Nonprofit Kft.-t leszámítva – átlag felettiek a klaszterben. A tagok között és a 

munkaszervezettel jó az összefogási készség, a felettes szervekkel való 

együttműködés is jobb, mint az első klaszterben, de ezen a területen még érdemes 
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dolgozni. A tagok túlnyomó többsége úgy véli, hogy a HACS munkája valóban 

hozzájárult a közösség fejlesztéséhez. A tagok többsége rendszeresen tartja a 

kapcsolatot a többi partnerrel az ülések közötti időszakban, ám főként e-mailben 

kommunikálnak egymással, nem találkoznak személyesen.  

A bizalmi index értékei is átlag felettiek. A Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület és a Sághegy 

Leader Egyesület tagjai között legerősebb a bizalom. A tagok többsége úgy véli, 

hogy a partnerek szavatartók, segítőkészek és megbízhatnak a másikban. 

Összességében ezekben a partnerségekben alacsony a részvételi 

hajlandóság, átlagos az aktivitás, jó a tagok közötti kooperációs hajlam és erős a 

bizalom. Ezért ennek a klaszternek az „alacsony részvételi hajlandóságú, de magas 

társadalmi tőkével rendelkező partnerségek” elnevezést adtam. A legfontosabb 

célok az alábbiak szerint foglalhatóak össze a harmadik csoportba tartozó 

akciócsoportok esetében: 

 a partnerségen belüli részvételi hajlandóság javítása mind a HACS 

munkájában, mind pedig a különböző rendezvényeken, valamint a 

pályázati kedv növelése az ÚMVP III. tengely keretében, 

 a passzív partnerek bevonásának ösztönzése, 

 az Irányító Hatósággal és a Kifizető Ügynökséggel való összefogási 

készség javítása. 

 

 

5.3.4. A negyedik klaszter jellemzése 
 

Ebbe a klaszterbe kilenc akciócsoport tartozik: az Alpokalja-Ikvamente 

Leader Egyesület, a DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi 

Közössége Közhasznú Egyesület, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi 

Közösség Egyesület, a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület, a Kis-Duna-

menti Vidékfejlesztési Egyesület, a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 

Nonprofit Kft., a TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft., a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület és a Zengő-Duna Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület (30. ábra).  

Az egyes és hármas klaszterhez képest ebben a csoportban – a Zengő-Duna 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kivételével – magas a részvételi 

hajlandóság. A tagok nagyobb arányban vettek részt a HVS tervezésében és a helyi 

pályázatokban is. A többség rendszeresen megjelenik az üléseken és a többi HACS 

eseményen is.  

Az aktivitási indexek értéke átlagosnak mondható, az első klaszternél jobb, 

ám a másodiknál gyengébb. A partnerek többsége saját bevallása szerint közepes 

aktivitású és ezt gondolják az köz- és a civil szféra aktivitásáról is. A vállalkozók 

viszont inkább passzívak a partnerségi munkában. 

Az aktivitáshoz hasonlóan, az érdekérvényesítési index értékei is 

közepesek. Kivételt képez az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület, amelyben a 

tagok jelentős hányada kifejezetten mellőzve érzi magát. A többi akciócsoportban a 
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tagok egyik része úgy véli, hogy mindhárom szféra egyenlő befolyással 

rendelkezik, a másik része szerint viszont az önkormányzatok domináns helyzetben 

vannak. Utóbbi különösen jellemző a fent említett egyesületre.  

Az együttműködési index értékek átlag alattiak a csoportban. Az 

együttműködési készség viszonylag alacsony a tagok között, az Irányító 

Hatósággal és a Kifizető Ügynökséggel is. Ennek ellenére a válaszadók túlnyomó 

többsége szerint a LEADER hozzájárult a helyi közösség fejlesztéséhez és a 

munkaszervezetekkel való együttműködés jónak mondható. A bizalmi index 

értékek is átlag alattiak, kivéve a Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület kivételével, ahol erős a személyes bizalom. 

Összességében ezekben a partnerségekben a többihez viszonyítva magas a 

részvételi hajlandóság, közepes az aktivitás, a társadalmi bevonás, és alacsony az 

együttműködési készség és gyenge a tagok közötti személyes bizalom. Ezért ennek 

a klaszternek a „magas részvételi hajlandóságú, de kevés társadalmi tőkével 

rendelkező partnerségek” elnevezést adtam. A legfontosabb célok az alábbiak 

szerint foglalhatóak össze a negyedik klaszterbe tartozó partnerségek esetében: 

 a civil és az üzleti szférát képviselő tagok aktivitásának javítása, 

  a közszféra dominanciájának mérséklése, a civil és üzleti szférát képviselő 

partnerek érdekérvényesítési képességének javítása, 

 a tagok közötti, az IH-val és az MVH-val való együttműködési készség 

fejlesztése, 

 a tagok közötti személyes bizalom további erősítése. 
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5.4. A HACS-tagok elégedettségi jellemzői  

 

A programmal kapcsolatos szakmai elégedettség felmérésére is több kérdés 

szerepelt a kérdőívben. Egyrészt a tagoknak a partnerségi munkájukkal való 

elégedettségét, másrészt azt, hogy a válaszadók mennyire lelik örömüket a 

partnerségi munkában, végül pedig a HACS szakmai eredményeivel kapcsolatos 

megelégedettséget vizsgálom.  

 

 

Mennyire elégedett a HACS-ban végzett munkájával? 

 

A válaszadók közel kétharmada elégedett a partnerségben végzett 

tevékenységével. A tagok egynegyede azonban többnyire elégedetlen, egy tizede 

pedig egyáltalán nincs megelégedve a jelenlegi helyzettel (31. ábra). 

 

 
 

31. ábra: A tagok szakmai elégedettsége (%) 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

A válaszadók partnerségi munkájával való megelégedettsége és a HBB 

tagsága között szignifikáns, de gyenge (Cramer V=0,259) kapcsolat figyelhető 

meg. A bizottsági tagok elégedettebbek a tevékenységükkel, mint a testületből 

kimaradt tagok. Amíg a HBB tagok mindössze tizennégy százaléka elégedetlen, 

addig a bizottságban részt nem vevők negyvenhárom százaléka nincs megelégedve.  
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Mennyire elégedett a HACS szakmai eredményeivel? 

 

Az akciócsoportok szakmai eredményeivel még inkább elégedettek a 

válaszadók. A tagok egynegyede nagyon elégedett, több mint fele pedig többnyire 

elégedett, míg közel egyötöde inkább elégedetlen (31. ábra). 

Az eredményekkel való megelégedettség a HBB tagsággal szignifikánsan 

függ össze a szakmai teljesítménnyel való megelégedettség. Szignifikáns, de 

gyenge (Cramer V=0,207) kapcsolat van a gyakorisági megoszlások között. Akik 

HBB tagok, azok nagyobb arányban elégedettek az elért eredményekkel, mint akik 

nem működnek közre a testület munkájában. Míg HBB tagok mindössze két 

százaléka elégedetlen, addig a bizottságban részt nem vevők esetében csaknem 

tízszer annyian nincsenek megelégedve a HACS teljesítményével 

Szignifikáns kapcsolat van a válaszadók HACS-ban végzett munkájával és 

az akciócsoport eredményeivel való megelégedettség között is. Az összefüggés 

közepesnél erősebb (Somers’d=0,547). A partnerségben végzett munkájukkal 

elégedett válaszadók, jobban meg vannak elégedve a HACS szakmai 

teljesítményével is. 

 

 

Örömét leli a HACS-beli munkájában? 
 

A tagok túlnyomó többsége (80%-a) többnyire örömét leli a partnerségen 

belüli munkájával. Figyelemre méltó azonban, hogy húsz százalékuk többnyire 

nem élvezi a munkáját. 

A HACS-beli munkával kapcsolatos vélemények és a HBB tagság között 

szignifikáns, ám gyenge kapcsolat (Cramer V=0,271) mutatható ki. Míg a HBB 

tagok csaknem kilencven százaléka örömét leli a HACS-beli ténykedésében, addig 

a bizottságban részt nem vevő tagok mindössze hatvan százaléka élvezi a munkáját. 

Szignifikánsan függ össze a válaszadók HACS-ban végzett munkájával 

kapcsolatos megelégedettséggel is. Közepesnél erősebb (Somers’d=0,626) a 

kapcsolat. Azok a tagok, akik örömét lelik a partnerségi munkájukban, 

elégedettebbek is a tevékenységükkel.  

Az akciócsoport szakmai teljesítményének megítélésével is szignifikáns a 

kapcsolat. Közepesnél kicsit gyengébb az összefüggés (Somers’d = 0,449). Azok, 

akik kevésbé élvezik a munkájukat, elégedetlenebbek az akciócsoportok 

eredményeivel, mint azok, akik számára örömet okoz a partnerségi munkájuk.  

 

 

Elégedettségi Index (ELI): 

 

A három kérdésre adott válaszokból számított mutatók számtani átlaga 

alapján meghatároztam a partnerségek elégedettségi indexeit (32. ábra). A 
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LEADER partnerségeket három csoportba soroltam: elégedetlen, közepes 

elégedettségű és elégedett tagokkal rendelkező HACS-ok (M12. melléklet). 

Az index értéke ez esetben is 0 és 1 közé eshet, de a vizsgált HACS-okban 

0,18 és 0,78 közötti értékeket kaptam. A felmérés alapján a Dél-Borsodi LEADER 

Egyesület tagjai voltak a legkevésbé, míg az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

tagjai a leginkább elégedettek a HACS szakmai teljesítményével. Az index 

átlagértéke mindössze 0,55, és az értékek nagy része az átlag körül szóródik (s = 

0,11). Az ábrán látható, hogy a vizsgált akciócsoportok egyharmada meglehetősen 

alacsony elégedettségi indexszel rendelkezik, hiszen ezek még a 0,5-es értéket sem 

érik el. 
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32. ábra: Az elégedettségi index megoszlása a HACS-okban 

Forrás: a HACS-tagok körében 2011-ben végzett kérdőíves felmérés alapján 

szerkesztette a szerző 

 

 

Az elégedettségi index és a partnerségi indexek közötti összefüggések 

 

Kíváncsi voltam arra, hogy az egyes partnerségi indexek közül melyik van a 

legnagyobb hatással a tagok szakmai elégedettségére és mekkora mértékben függ 

az elégedettség az öt partnerségi index együttesétől, ezért többváltozós 

regressziószámítást végeztem.  

A többszörös determinációs együttható
62

 értéke 0,658, vagyis a regressziós 

modell magyarázó ereje jónak bizonyult, mert az elégedettség jelentősen függ az öt 

partnerségi indextől. A teljes szórás csaknem kétharmadát képes megmagyarázni a 

                                                 
62

  a többszörös korrelációs együttható négyzete 
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regressziós egyenes, vagyis az elégedettségi index alakulásában hatvanhat 

százalékban játszott szerepet a részvételi, az aktivitási, a bizalom, az 

együttműködési és az érdekérvényesítési mutató.  

Arra a kérdésre, hogy melyik index relatív súlya nagyobb, a standardizált 

koefficiensek segítségével adható válasz. Az aktivitási index súlya a legnagyobb 

(béta=0,467), vagyis a tagok aktivitása van legnagyobb hatással a partnerek 

elégedettségére. A második helyen a bizalmi index áll (béta=0,345), a harmadikon 

az érdekérvényesítési index áll (béta=0,306). A részvételi index és az 

együttműködési index standardizált koefficiensei rendkívül alacsonyak, sőt a t-

próba szignifikancia szintje arra utal, hogy ezeknek a mutatóknak lényegében nincs 

szerepe az elégedettségi index alakulásában.  

A nem standardizált együtthatók alapján a következő regressziós modell állt 

elő: 

ELI = 0,64* AI + 0,36* BII+ 0,26* ÉRI 

 

Behelyettesítve a modellbe az aktivitási, a bizalom és az érdekérvényesítési index 

értékeket, megkapjuk az elégedettségi index becsült értékét.   

Ez azt jelenti, hogy főként azok a tagok elégedettek a HACS szakmai 

munkájával, eredményeivel, akik saját bevallásuk szerint aktívak, úgy érzik, hogy 

kellőképpen tudják érvényesíteni az érdekeiket a döntéshozatal, a fejlesztési 

stratégia végrehajtása során, és megbíznak a többi partnerben. Ezzel szemben azok, 

akik passzívak, úgy érzik, hogy nem számít a véleményük, nem bíznak meg a 

társaikban, elégedetlenek a HACS-csal szakmai szempontból. 

 

 

A partnerek elégedettsége és a HACS-csoportok közötti összefüggések 

  

Kereszttábla-elemzéssel megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a HACS-

csoportok és a partnerek elégedettségi indexkategóriái (elégedetlen, közepesen 

elégedett és elégedett tagok) között. Erős (Cramer V=0,688), szignifikáns 

összefüggést találtam a szakmai elégedettség és a klaszterek között. Az első 

klaszterbe tartozó tagok kétharmada kifejezetten elégedetlen szakmai szempontból. 

Ezzel szemben a második klaszterbe tartozó akciócsoportok tagjainak kilencvenegy 

százaléka meg van elégedve a partnerségi munkájával és az eddig elért 

eredményekkel.  A harmadik és a negyedik klaszterben a válaszadók több mint 

háromnegyede közepesen elégedett a partnerség teljesítményével, a maradék tag 

elégedettségét illetően azonban különbözik a két csoport. Amíg a harmadik 

klaszterben a tagok közel egynegyede elégedett, addig a negyedik klaszterben 

éppen ugyanennyi elégedetlen. A két csoport közötti különbség hátterében a 

társadalmi tőke nagyságában való eltérés fontos szerepet játszhat, ugyanis a 

személyes bizalom nagymértékben befolyásolja az elégedettséget. A harmadik 

klaszterben erős a bizalom a tagok között, ezért ők elégedettebbek, a negyedik 

klaszterben viszont gyenge a személyes bizalom, ezáltal elégedetlenebbek a 

partnerek.  
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5.5. Új és újszerű tudományos eredmények 

 

1. A kutatás első újszerű eredményének tekintem a helyi partnerséggel 

kapcsolatos szakirodalomnak az önigazgatási (governance) kutatási 

szemlélethez illeszkedő strukturált bemutatását.   
 

2. Az ÚMVP LEADER kezdeményezés esetében statisztikai módszerekkel 

bizonyítottam – a kormányzási szakirodalomban már ismert jelenséget, 

miszerint – a partnerségi munka gyakran nem végződik a tagok valós, érdemi 

részvételében. A partnerek többsége nem használja ki a LEADER program 

nyújtotta részvételi lehetőségeit.  

 

3. Igazoltam, hogy az ÚMVP LEADER partnerségek ahelyett, hogy csökkentenék 

a helyi szereplők között fennálló hatalmi egyenlőtlenségeket, inkább 

konzerválják azokat az akciócsportokban. 

 

4. Statisztikai és matematikai módszerek segítségével kidolgoztam öt új 

partnerségi indexet – a részvételi, az aktivitási, a bizalom, az együttműködési és 

az érdekérvényesítési indexet – a helyi partnerségek társadalmi dimenzióinak 

vizsgálatára.   
 

5. A partnerségi indexek segítségével klaszteranalízist végeztem és többféle 

módszer alkalmazásával négy csoportba soroltam a vizsgált LEADER Helyi 

Akciócsoportokat. A klasztereket a követező módon neveztem el: 

 

1. gyengén működő, fejletlen partnerségek; 

2. jól működő partnerségek; 

3. alacsony részvételi hajlandóságú, de magas társadalmi tőkével rendelkező 

partnerségek; 

4. magas részvételi hajlandóságú, de kevés társadalmi tőkével rendelkező 

partnerségek. 

 

Ez a négy klaszter sajátos partnerség-típusokat jelenít meg, amelyek eltérő 

fejlesztési stratégiát igényelnek. Az egyes csoportokba tartozó helyi 

partnerségek viszont egységesen fejleszthetőek.  
 

6. A partnerek szakmai elégedettségének elemzésére kialakítottam egy új mutatót: 

az elégedettségi indexet. Többváltozós lineáris regressziószámítás segítségével 

megállapítottam, hogy a partnerek szakmai elégedettségének alakulására az 

aktivitási, a bizalom és az érdekérvényesítési jellemzőinek van érdemi 

befolyása. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

6.1.  A kiinduló hipotézisek elfogadása, illetve elvetése 

 

A szakirodalom alapján felállított hipotézisek közül kettőt részben, hármat 

pedig teljes egészében sikerült igazolni az alkalmazott statisztikai és matematikai 

módszerek segítségével. Megállapítottam, hogy a LEADER partnerségek túlnyomó 

többségében alacsony volt a részvételi hajlandóság a fejlesztési stratégia tervezése 

és végrehajtása során egyaránt. A válaszadók több mint egyharmada egyáltalán 

nem, vagy legfeljebb csak ritkán van jelen a HACS-üléseken és a különböző 

rendezvényeken, kiállításokon, tájékoztató fórumokon és képzéseken.  A tagok 

részvételi jellemzőit nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is 

vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a válaszadók több mint egyharmada inaktív tag 

a partnerségekben. A partnerek többsége szerint a három szféra közül a vállalkozók 

képviselői a legpasszívabbak a HACS munkában, ám gyakran a többi szektor 

képviselői sem elég aktívak. A tagok részvételére és aktivitására vonatkozó fenti 

eredmények alátámasztják az első hipotézisem, vagyis a partnerségi munka 

gyakran nem végződik a partnerek valós, érdemi részvételében. 

A tagság megoszlását vizsgálva megállapítottam, hogy csupán a három 

szféra tekintetében sikerült biztosítani az egyenlő részvételt a hazai akciócsoportok 

tagságában. A nemek és az iskolai végzettség vonatkozásában azonban nem 

valósult meg az egyenlő részvétel, hiszen erős férfi dominanciát tapasztaltam a 

legtöbb akciócsoportban és azok különböző bizottságaiban. Az iskolai végzettség 

tekintetében pedig a felsőfokú képzettséggel rendelkezők erős túlsúlya figyelhető 

meg. Arra vonatkozólag is kedvezőtlen eredményeket kaptam, hogy a gyengébb 

társadalmi csoportoknak mennyire veszik figyelembe a véleményét a fejlesztési 

stratégia tervezése és végrehajtása során. A helyi partnerségekben hiába 

biztosították a különböző szférák egyenlő részvételét, ha a döntéshozatal során a 

válaszadók több mint fele szerint valamelyik szféra – főként az önkormányzatok – 

képviselőinek véleménye dominált. A válaszadók közül sokan panaszkodtak arra, 

hogy a helyi politikai elitcsoportok vagy éppen maga a munkaszervezet saját 

céljaira kisajátította a partnerséget. A kutatási eredmények igazolják a második 

hipotézisem, miszerint az akciócsoportok ahelyett, hogy csökkentenék a helyi 

szereplők közötti hatalmi egyenlőtlenségeket, gyakran konzerválják azokat. A 

helyi partnerségekben sokszor kerülnek domináns helyzetbe az erősebb 

érdekcsoportok. Ezekben az akciócsoportokban a kisebb hatalommal 

rendelkező partnerek nem tudják érvényesíteni az érdekeiket a döntések 

folyamán és periférikus helyzetbe kerülnek a helyi partnerségekben.  

A partnerségi munka valamennyi akciócsoportban hozzájárult a társadalmi 

tőke fejlesztéséhez, ám nem minden partner esetében egyenlő mértékben.  A helyi 

politikai elit gyakran éppen a nagyobb társadalmi tőkéjének köszönhetően nagyobb 

hatalommal is rendelkezik a partnerségekben, mint a többi társadalmi csoport. A 

kutatás során bebizonyosodott, hogy a közszféra tagjai között lényegesen erősebb a 
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bizalom, mint a civil vagy az üzleti szféra esetében. A partnerségen belüli 

együttműködési készség azonban nem függ össze szignifikánsan a 

szféraképviselettel. Az eredmények tehát alátámasztják, hogy partnerségi 

munka a helyi közösség azon tagjainak kedvez leginkább, akik már eleve több 

társadalmi tőkével rendelkeznek, ám a kooperációs készségre való felvetésem 

nem tudtam igazolni, vagyis a harmadik hipotézisem csak részben igazolódott 

be.  
A LEADER partnerségeket csoportosítottam a részvételi, az aktivitási, a 

bevonási, az együttműködési és az érdekérvényesítési mutatóik alapján. Az általam 

előállított négy klaszterbe eltérő társadalmi jellemzőkkel rendelkező 

akciócsoportok kerültek, amelyek különböző fejlesztési stratégiákat igényelnek. Az 

első klaszterbe tartoznak azok a partnerségek, amelyek valamennyi vizsgált 

dimenzió mentén a legrosszabb értékeket produkálták. Ebben a csoportban 

véleményem szerint mind a három szféra részvételi hajlandóságát, aktivitását és a 

köztük fennálló gyenge bizalmat is erősíteni szükséges, továbbá jelentősen 

fejleszteni kell a partnerek közötti és a felettes hatóságokkal való együttműködési 

készségét. A második klaszterbe azok az akciócsoportok kerültek, amelyek 

valamennyi dimenzió mentén a legkiválóbb értékekkel rendelkeznek. Ebben a 

csoportban inkább csak a jelenlegi állapot fenntartására kell törekedni és csupán 

néhány részterületet – például a tagok pályázati részvételét, a vállalkozók 

aktivitását – szükséges fejleszteni. A harmadik klaszterbe azokat a partnerségeket 

soroltam, amelyekben viszonylag alacsony a tagok részvételi hajlandósága, ám 

akik hajlandóak közreműködni, azok között erős a bizalom és jó az összefogási 

készség. Ebben a csoportban elsősorban a passzív tagok aktivizálására van szükség, 

valamint a partnereknek a még szélesebb körű és intenzívebb bevonására a döntési 

folyamatok és a fejlesztési stratégia végrehajtása során. A negyedik klaszterbe 

azokat a partnerségeket foglalja magában, amelyekben viszonylag magas a tagok 

részvételi hajlandósága, ám hiányzik közöttük a bizalom, és emiatt az 

együttműködési készségük sem megfelelő. Itt szerintem főként a társadalmi tőke 

építésére van szükség, ami azonban meglehetősen időigényes folyamat. Ezek 

alapján a negyedik hipotézisem igazoltak tekintem, bebizonyosodott, hogy a 

helyi partnerségek megkülönböztethetőek és csoportosíthatóak a partnerségi 

indexeik alapján.  
A harmadik feltevésemhez hasonlóan, az ötödik hipotézisem is csak 

részben igazolódott be. A regressziószámítás alapján az öt vizsgált partnerségi 

index közül csak három mutatónak – az aktivitási, a bizalom és az 

érdekérvényesítési indexnek – van érdemi befolyása a tagoknak a 

partnerséggel kapcsolatos szakmai megelégedettségre.  Vagyis azokban a 

partnerségekben, amelyekben a tagok aktivitási, bizalmi és érdekérvényesítési 

jellemzői kedvezőek, elégedettebbek is a partnerek, mint azokban az 

akciócsoportokban, ahol passzívak a tagok, gyenge a személyes bizalom és 

alacsony a tagok érdekérvényesítő képessége mértéke. A részvételi és az 

együttműködési jellemzők azonban érdemben nem befolyásolják a tagok 

megelégedettségét.  
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6.2. További megállapítások és javaslatok 

 

 

A partnerek részvételére és aktivitására vonatkozó megállapítások és javaslatok 

 

A LEADER akciócsoportoknak a helyi szereplők érdemi részvételén 

kellene alapulnia, ám a kutatásom rávilágított arra, hogy a partnerségek 

többségében igen kedvezőtlen a tagok részvételi hajlandósága, és még ha meg is 

jelennek az üléseken, a különböző eseményeken, gyakran okoz nehézséget az 

aktivizálásuk, az érdeklődésük folyamatos fenntartása. Sok partnerségben 

tapasztaltam a szakirodalmi áttekintésben említett manipulatív, illetve passzív 

részvételt.  

A Hayward-féle nem-részvétel is jellemző jelenség a vizsgált partnerségek 

egy részében, amely esetén a tagok racionális döntése a részvétel hiánya. 

Többségük nem közösségi érdekből csatlakozott a partnerséghez, hanem főként 

egyéni célok motiválták őket. Gyakran csak azért váltak partnerré, mert jól 

informáltak kívántak lenni a helyi fejlesztésekkel, pályázati lehetőségekkel 

kapcsolatban, ám nem akartak érdemben is részt venni a partnerségi munkában.  

Az említett problémák ellenére a LEADER program összességében még 

mindig a helyi szereplők szélesebb körű és mélyebb részvételét biztosítja, mint a 

felülről irányított vidékfejlesztési programok, de ajánlatos lenne a részvétel további 

szélesítése és mélyítése. Fontosnak tartom az együttműködéstől teljesen elzárkózók 

pontos behatárolását a partnerségeken belül. A távolmaradás okainak feltárása után, 

eldönthető, hogy van-e értelme fáradozni az aktivizálásukon. Akik teljesen 

elzárkóznak az összefogástól, azok esetében nem érdemes további energiát fektetni 

a partnerségben való közreműködésük ösztönzésére. Tovább kell azonban 

mélyíteni azoknak a részvételét, akik legalább minimális hajlandóságot mutatnak 

az együttműködésre, és csak bizalomhiányból vagy egyéb személyes ok miatt 

maradtak távol eddig.  

A tagok aktivitását jelentősen befolyásolja a helyi vezetők személyisége, 

valamint az, hogy mennyire képesek ösztönzőleg hatni a partnerekre. Ezért 

szerintem szükség volna a vezetői kompetenciáknak a képzések útján történő 

továbbfejlesztésére. 

 

 

A partnerségen belüli hatalommegosztásra vonatkozó megállapítások és 

javaslatok 

 

A kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy hazai LEADER-

gyakorlatban, továbbra is azok érdekeit szolgálják a helyi partnerségek, akik már 

eleve nagyobb hatalommal rendelkeztek a vidéki térségekben. A partnerségen 

alapuló fejlesztések szempontjából azonban létfontosságú, hogy az összes érintett 

részt vegyen a döntéshozatali folyamatokban. A marginális helyzetben lévő 
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partnerek döntésekbe való bevonásának javítása viszont hosszú időt vesz igénybe, 

mert az uralkodó erőviszonyokon csak lassan lehet változtatni. Tudatos 

beavatkozásokra, kapacitásépítésre van szükség a partnerségekben. Ösztönözni 

kellene a tagok közötti kapcsolatok kiépítését, új normák kialakítását, javítani 

kellene a tagok közötti kommunikációt. Véleményem szerint érdemes lenne a 

nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan animátorokat alkalmazni az érintett 

akciócsoportokban, akik javíthatnák a partnerségek közösségképző erejét.  

 

 

A partnerek együttműködési hajlandóságára és a köztük fennálló bizalomra 

vonatkozó megállapítások és javaslatok 

 

A partnerek alacsony együttműködési készsége alapvetően három okból 

ered. Egyrészt gyakran hiányoznak a vizsgált térségben a közösségi együttműködés 

hagyományai. A HACS-tagok jelentős hányada még csak nem is ismerte egymást a 

partnerség létrehozása előtt, nem alakult ki az együttműködéshez szükséges 

bizalom közöttük. Másrészt a tagok közötti konfliktusok is sokszor nehezítették az 

összefogást. Harmadrészt a tagok egy része elveszítette a belső motivációját a 

kooperációra a partnerség működését ellehetetlenítő bürokratikus akadályok miatt. 

Kívánatos lenne a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni az 

együttműködésekre, hiszen a kooperációk erősíthetnék a helyi aktivitást, 

elősegíthetnék a helyi erőforrások hatékonyabb felhasználását, és a helyi 

problémák hatékonyabb kezelését. Véleményem szerint négy területen kellene 

javítani az együttműködést: fejleszteni kellene a tagok közötti kooperációs 

készséget, dolgozni kellene a külső hatóságokkal való együttműködéseken, 

bővíteni kellene az akciócsoportok közötti nemzetközi együttműködéseket és az 

ÚMVP IV. tengelyes pályázatok keretében ösztönözni kellene az együttműködések 

kiépítésére irányuló projekteket.  

A nemzetközi kooperációk hiányát általában a pénzügyi erőforrások 

hiányával magyarázták a munkaszervezet-vezetők, ám a kutatási eredmények azt 

támasztották alá, hogy sok esetben nincs is meg az igény a HACS-tagokban a 

nemzetközi együttműködésekben való közreműködés iránt. Az akciócsoportok 

többsége nem tartja fontos feladatának a nemzetközi kooperációk kiépítését. 

Tudatosítani kellene a tagokban, hogy a közös konferenciák és tanulmányutak, a jó 

gyakorlatok átvétele, a tapasztalatok cseréje jelentősen elősegíthetnék a 

partnerségek eredményesebb működését. A határ menti akciócsoportok esetében 

pedig a meglévő együttműködéseket kellene szorosabbra fűzni. 

Az ÚMVP IV. tengelyének első pályázati fordulójában a megítélt LEADER 

támogatások mindössze nyolc százalékát fordították térségen belüli és térségek 

közötti együttműködések kiépítésére irányuló projektek finanszírozására. Ezért 

fontos, hogy a következő pályázati fordulókban jóval több figyelmet szenteljenek 

az ilyen jellegű projektek támogatásának.  

Az együttműködés minőségét alapvetően meghatározza a résztvevők közötti 

bizalom erőssége. Magyarország az alacsony bizalomszintű országok közé tartozik, 
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mind a személyes, mind pedig az intézmények iránti bizalom gyenge (Giczi-Sik, 

2009). A saját kutatásom is azt támasztja alá, hogy hiányzik a rendszerből felülről 

lefelé irányuló bizalom, ami gátolja a helyi, a regionális és a nemzeti szervek 

közötti együttműködést és a pályázati rendszer túlszabályozásához és a helyi 

szinttel szembeni túlzott szigor alkalmazásához vezetett.  

 A vizsgált LEADER partnerségekben a tagok közötti személyes bizalmat a 

túlnyomó többség viszont jónak ítélte meg. Ugyanakkor a tagok közötti 

kapcsolattartás mennyisége és minősége nem bizonyult megfelelőnek. A 

munkaszervezet-vezetők pedig gyakran említették az akciócsoportok gyengeségei 

között a különböző szférák közötti és a vezetőkkel szembeni bizalomhiányt. A 

bizalomépítés sok időt vesz igénybe, ám szerintem a személyes együttlétek 

fokozásával a folyamat felgyorsítható lenne. Fokozott figyelmet kellene még 

fordítani az együttműködés előnyeinek és lehetőségeinek a tagsággal való 

megismertetésére.  

 

 

Az intézményrendszerrel kapcsolatos megállapítások és javaslatok 
 

A helyi partnerségekről azt tartják, hogy rugalmasságukból adódóan 

hatékonyabban kezelik a vidéki térségek problémáit, mint a merev, magasan 

centralizált rendszerek. A szakirodalmi és az empirikus kutatási eredmények 

azonban arra engednek következtetni, hogy Magyarországon központosították a 

LEADER programot, a felettes hatóságok nem engedtek át érdemi felelősségeket a 

helyi szereplőknek.  

A hazai vidékfejlesztési intézményrendszer csak részben működik 

demokratikusan, a különböző szintek között nem partneri a viszony, mert egy 

hierarchikus logika mentén hajtják végre a kezdeményezést. Az intézményrendszer 

túlságosan bürokratikus, lassú és nehezen átlátható. Gyakran adódnak 

információáramlási problémák az egyes intézmények között, és gyenge az 

együttműködés az irányító és a helyi végrehajtó szervek között.  

Szükségessé vált a vidékfejlesztés intézményrendszerének átalakítása. 

Ugyan a munkaszervezet vezetők egy része úgy nyilatkozott, hogy az utóbbi egy 

évben javult a helyzet, ám az eredményesebb működés érdekében további 

változtatások szükségesek. Csökkenteni kellene a túlzott központosítást és a 

bürokráciát. A jövőben jobb koordinációra, sokkal több párbeszédre és erősebb 

kooperációra lesz szükség a különböző szintek között. Nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni az alulról jövő kezdeményezések biztosítására. A sikeres működés 

érdekében erősíteni kellene a Helyi Akciócsoportok önrendelkezését, több teret 

kellene adni a helyi partnerségeknek a saját térségük problémáinak kezelésében.  
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A kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósága és a téma továbbvitelének 

lehetőségei 

 

A kutatásaim ráirányíthatják a szakemberek figyelmét a helyi partnerségek 

vizsgálatának fontosságára. A kutatási eredményeim hasznosíthatóak a helyi 

partnerségek működési és fejlesztési stratégiáinak kidolgozása során. Emellett az 

általam kidolgozott módszerek kisebb módosítással jól alkalmazhatóak más típusú 

vidékfejlesztési partnerségek társadalmi jellemzőinek a megismerésére is.  

Az elemzésemet nem tekintem lezártnak. Egy későbbi kutatás keretében 

valamennyi klaszterből ki fogok választani két-két partnerséget. Fel szeretném 

tárni, hogy a már vizsgált tényezőkön kívül még milyen gazdasági, társadalmi és 

egyéb jellegzetességek alapján tartoznak össze az egy klaszterbe tartozó helyi 

akciócsoportok. A háttértényezők feltárását követően valószínűleg majd a 

klaszterek elnevezése is pontosításra szorul. A kutatási eredményeket egy-egy 

esettanulmány formájában mutatnám be. 

A terveim között szerepel a partnerségek alternatív vizsgálata. Véletlen 

mintavétellel fel szeretném mérni a helyi akciócsoportok területén élők véleményét 

a partnerségekről, majd összevetni a HACS-tagok körében nyert eredményekkel. 

Így még teljesebb képet kaphatnék a vidékfejlesztési politika alulról építkező 

módszerének a vidéki társadalomba történő beépüléséről. 

A működési dimenziókhoz szeretnék majd állapot dimenziókat is 

konstruálni, hiszen a működés nemcsak önmagában érdekes, hanem valamilyen 

kiinduló állapotból valamiféle célállapotba történő eljutást feltételez. Ezekkel még 

inkább igazolható a partnerségek tevékenységének értelme és hasznossága. A 

kétféle dimenzió még teljesebb képet adhat a vizsgált helyi partnerségekről. 

Számos további kutatási és elemzési lehetőséget rejt még magában az 

általam vizsgált téma, így például: 

 Milyen szerepe van az explicit, illetve a helyi tudásnak a helyi 

partnerségekben? 

 Hogyan kellene lehatárolni az akciócsoportokat annak érdekében, hogy 

jobb legyen a kommunikáció / a bizalom / az együttműködés a partnerek 

között? 

 Hogyan lehetne a tagokat motiválni a helyi partnerségek eredményesebb 

működése érdekében? 

 A Lukesch-féle irányítási modell melyik szintjén állnak jelenleg a hazai 

LEADER partnerségek? 

 Hogyan alakaulnak a társadalmi nemmel kapcsolatos kérdések a helyi 

vidékfejlesztési partnerségekben? 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az értekezésben a helyi vidékfejlesztési partnerségeknek a hazai működési 

sajátosságait vizsgáltam az ÚMVP LEADER programban. A kutatást megelőzően 

öt célkitűzést és öt hipotézist fogalmaztam meg. Elsőként fel kívántam térképezni 

az ÚMVP LEADER partnerségek jellemzőit.  

A második célom annak vizsgálata volt, hogy a helyi partnerségek vajon 

valóban eleget tesznek-e a helyi szereplők aktív részvételére és döntésekbe való 

bevonására vonatkozó uniós irányelveknek. Ehhez a célkitűzéshez két hipotézis 

kapcsolódott. Egyrészt azt feltételeztem, hogy partnerségi munka gyakran nem 

végződik a helyi szereplők érdemi részvételben, másrészt azt, hogy a helyi 

partnerségek ahelyett, hogy mérsékelnék a tagjaik között fennálló hatalmi 

egyenlőtlenségeket, konzerválják azokat. 

A harmadik célkitűzésem annak felmérése irányult, hogy helyi partnerségek 

valóban hozzájárulnak-e a helyi közösség társadalmi tőkéjének építéséhez, az 

összefogási hajlandóságának fejlesztéséhez. Az előfeltevésem szerint a partnerségi 

munka a helyi közösség azon tagjainak kedvez leginkább, akik már eleve több 

társadalmi tőkével és jobb együttműködési készséggel rendelkeznek.  

Majd azt a célt tűztem ki, hogy tipizálom a hazai LEADER 

akciócsoportokat a partnerségi dimenziók alapján. Azt feltételeztem, hogy a helyi 

vidékfejlesztési partnerségek megkülönböztethetőek és csoportosíthatóak a 

részvételi, az aktivitási, az együttműködési, a bizalmi és az érdekérvényesítési 

jellemzőik alapján. 

Az utolsó célkitűzésem a tagoknak a partnerség működésével való szakmai 

elégedettségének felmérése volt. Feltételeztem, hogy a helyi partnerségekben a 

tagok szakmai elégedettsége és a fent említett öt partnerségi mutató között 

szignifikáns összefüggés van.  

A dolgozat első három fejezetében a témával összefüggő hazai és 

nemzetközi kutatási eredményeket ismertettem. Először a társadalmi tőke 

jelenségét tanulmányoztam. Ennek a kérdésnek a vizsgálatát azért tartottam 

fontosnak, mert a helyi vidékfejlesztés egyik minimum tényezőjének tekintem. 

Magyaroszágon a társadalmi tőke szintje jelentősen kisebb, mint a nyugati 

demokráciákban. A szakemberek többsége egyetért abban, hogy a helyi 

partnerségek segíthetnek a probléma kezelésében. A partnerségen alapuló 

fejlesztési programok révén növekszik a társadalmi tőke a helyi társadalmakban. 

Ha azonban a helyi elit úgy érzi, hogy a társadalmi tőke átrendeződése sérti az 

érdekeit, megakadályozhatja az adott fejlesztés megvalósulását.  

A második fejezetben a vidéki térségek új irányítási elvét, az önigazgatási 

(governance) koncepciót ismertettem, amelyben központi szerepet kaptak a 

kormányhivatalok és a nem kormányzati szervek alkotta partnerségek. 

Magyarországon azonban – a meglévő intézményi berendezkedés és kulturális 

környezet miatt – a központi kormányok és a helyi önkormányzatok általában nem 

hajlandóak érdemi felelősségeket, funciókat átengedni a magánszktornak. Az 
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értekezésben a kormányzási szakirodalom három részterületével, a helyi 

közösségeknek a fejlesztési folyamatokban való részvételével, bevonásával és 

hatalommegosztásával foglalkoztam. A társadalmi részvételt és a társadalmi 

bevonást egyaránt értékes célnak tartja a szakma, mivel sokan úgy vélik, hogy a 

helyi lakosság széleskörű, aktív részvétele bölcsebb döntésekhez vezet az őket 

érintő kérdésekben. Egyes kutatási eredmények viszont arra engednek 

következtetni, hogy a helyi partnerségek révén fokozódhat ugyan a helyi szereplők 

részvétele, ám a partnerségi munka nem feltétlenül eredményez egyenlő részvételt. 

Gyakran tapasztalható egyenlőtlenség a helyi partneségekben például az 

erőforrások vagy az egyes partnerek hatalma tekintetében. A szakirodalmi 

áttekintésben szereplő nyugat-európai esettanulmányok azt mutatják, hogy a 

partnerségek sokszor a meglévő domináns kapcsolatokat erősítik, ahelyett, hogy a 

hátrányos helyzetű csoportok érvényesülését segítenék elő. 

A harmadik fejezetben az Európai Unió vidékfejlesztési politikájában 

bekövetkező legfontosabb változásokat vázoltam fel, amelyek a helyi partnerségek 

elterjedéséhez vezettek a vidékfejlesztési retorikában és gyakorlatban egyaránt. A 

következő alfejezetben bemutattam a LEADER kezdeményezés történetét, 

módszertanát és a hazai megvalósítása során felmerült nehézségeket. 

Megállapítottam, hogy elsősorban a történeti előzmények és a kulturális 

jellegzetességek miatt a programnak mind a hét alapelve sérült a hazai 

gyakorlatban. Emellett feltártam azt is, hogy a formai, tervezési és szervezési 

problémák valamennyi hazai LEADER-szerű kezdeményezésben megismétlődtek. 

A hibák reprodukálása nagyrészt a felülről lefelé irányuló bizalomhiányból, a 

hozzá nem értésből és a visszacsatolás hiányából ered.  

Az anyag és módszer fejezetben ismertettem a primer adatok gyűjtésének 

folyamatát, a kutatás során adódó nehézségeket, majd azokat a statisztikai 

(kereszttábla-elemzéseket, korreláció-és regressziószámításokat, klaszteranalízist) 

és indexszerkesztési módszereket, amelyeket az adatok elemzéséhez használtam.  

Az eredmények fejezetben bemutattam a kutatásban részt vevő LEADER 

partnerségek, valamint a tervezői és bírálói bizottságok jellemzőit. 

Megállapítottam, hogy csupán a három szféra tekintetében sikerült biztosítani az 

egyenlő részvételt tagságában. A nemek vonatkozásában erős férfi dominanciát 

figyeltem meg, az iskolai végzettség tekintetében pedig a felsőfokú képzettséggel 

rendelkezők erős túlsúlyát tapasztaltam.  

Ezután a tagság társadalmi sajátosságait a partnerségi dimenziók mentén 

vizsgáltam: a partnerek részvételi, aktivitási, bizalmi, együttműködési és 

érdekérvényesítési jellemzői alapján. Megállapítottam, hogy a LEADER 

partnerségek túlnyomó többségében alacsony volt a részvételi hajlandóság a 

fejlesztési stratégia tervezése és végrehajtása során. A partnerek többsége szerint a 

három szféra közül a vállalkozók képviselői a legpasszívabbak a HACS-okban, ám 

gyakran a többi szektor képviselői sem elég aktívak. Az eredmények azt mutatják, 

hogy sokszor kerülnek domináns helyzetbe az erősebb érdekcsoportok. A kisebb 

hatalommal rendelkező partnerek nem tudják megfelelően érvényesíteni az 

érdekeiket a döntések folyamán és periférikus helyzetbe kerülnek a helyi 
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partnerségekben. Megállapítottam, hogy a partnerségi munka valamennyi 

akciócsoportban hozzájárult a társadalmi tőke fejlesztéséhez, ám nem minden 

partner esetében egyenlő mértékben. A vizsgálatok alapján a helyi politikai elit 

tagjai között lényegesen erősebb a bizalom, mint a civil vagy az üzleti szféra 

esetében. 

A dolgozat következő részében a partnerségi mutatók alapján 

klaszterezéssel négy HACS-csoportot (1. gyengén működő, fejletlen partnerségek; 

2. jól működő partnerségek; 3. alacsony részvételi hajlandóságú, de magas 

társadalmi tőkével rendelkező partnerségek; 4. magas részvételi hajlandóságú, de 

kevés társadalmi tőkével rendelkező partnerségek) alakítottam ki. Ez a négy 

csoport sajátos partnerség-típusokat jelenít meg, amelyek eltérő fejlesztési 

stratégiát igényelnek. Az egyes csoportokba tartozó helyi partnerségek viszont 

egységesen fejleszthetőek.  

Végül a tagok szakmai elégedettségének vizsgálatára vonatkozó 

eredményeket ismertettem. Megállapítottam, hogy a partnerek szakmai 

elégedettségének alakulására az aktivitási, a bizalom és az érdekérvényesítési 

jellemzőinek van érdemi befolyása. A partnerek szakmai elégedettsége és a 

partnerség-csoportok között erős szignifikáns összefüggést találtam. Amíg az első 

klaszterbe tartozó tagok többsége kifejezetten elégedetlen, addig a második 

csoportba sorolt partnerségek tagjai elégedettek voltak a partnerség munkájával és 

az elért eredményekkel.  A harmadik és a negyedik klaszterben a válaszadók több 

mint háromnegyede közepesen elégedett a partnerség teljesítményével. A két 

csoport közötti különbség hátterében a társadalmi tőke nagyságában való eltérés 

játszott fontos szerepet. Végül hat új és újszerű eredményt összegeztem. 

A szakirodalmi áttekintéssel és az empirikus vizsgálatokkal teljesítettem az 

eredeti céltűzéseimet, a kiinduló hipotéziseket részben (harmadik és ötödik 

hipotézist), illetve teljes egészében (első, második és negyedik hipotézist) 

elfogadtam. 

Úgy gondolom, a kutatási eredményeim jól hasznosíthatóak a helyi 

partnerségek működési és fejlesztési stratégiáinak tervezése és végrehajtása során. 

Az általam kidolgozott módszerek kisebb módosítással jól alkalmazhatóak más 

típusú vidékfejlesztési partnerségek társadalmi jellemzőinek a megismerésére is. 

Az értekezésem remélhetőleg ráirányítja a szakma figyelmét a helyi partnerségek 

vizsgálatának fontosságára és hozzájárul a vidéki közösségek helyi társadalmának 

fejlesztéséhez.  
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8. SUMMARY 

 

In the dissertation, I have examined the operating characteristics of the 

Hungarian local rural development partnerships in the NHRDP LEADER 

Programme. Before the research I had defined five objectives and five hypotheses. 

First, I wanted to take a survey of the characteristics of NHRDP LEADER 

partnerships. 

The second objective was to examine whether the Hungarian local 

partnerships really fulfil the directives of the European Union concerning the active 

participation and inclusion of decision making of local actors. Two hypotheses 

were connected to this objective. On the one hand, it was assumed that the 

partnership working often did not result in real participation of local actors. On the 

other hand, it was supposed that local partnerships preserved existing power 

inequalities among their members instead of reducing them.  

The third objective was to reveal whether local partnerships really 

contributed to the building of social capital and the development of cooperation 

willingness. According to my hypothesis partnership working favoured those actors 

of the community who had more social capital and cooperation willingness in 

advance.  

Then the fourth target was set to classify the Hungarian LEADER Local 

Action Groups based on partnership dimensions. It was assumed that local rural 

development partnerships could be distinguished and classified based on the 

participative, active, cooperative, trust and power characteristics of the 

membership. 

The last objective was to survey the professional satisfaction of members 

concerning the operation of partnership. It was supposed that there is significant 

relationship between the professional satisfaction and the five abovementioned 

partnership indicators in the local partnerships.  

In the next three chapters the Hungarian and the international research 

results related to the topic were reviewed. First, the phenomenon of social capital 

was studied. The examination of this question was important for the reason that 

social capital was considered to be one of the minimum factors of local rural 

development. However, the level of social capital in Hungary is much less than in 

the western democracies. Most of the experts agree that local partnerships may help 

solve this problem. Socail capital of the local societies increases by means of 

development programmes based on partnership. But if local elite feels like that the 

reorganization of social capital hurts their interests, they may hinder the realization 

of the given development.  

In the second chapter the new steering principle of rural areas, the 

governance conception was sketched out in which partnerships composed by 

governmental offices and non-governmental agencies play a central part. However, 

in Hungary because of the existing institutional structure and cultural environment, 

the central governments and local authorities are usually not willing to transfer 

substantial responsibilities, funticons to the private sector. In the dissertaion three 
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areas of governance literature were debated the participation, the inclusion and the 

power-sharing of local communities in development processes. Both social 

participation and social inclusion are considered worthy objectives by the 

profession, since many people are of the opinion that the extensive and active 

participation results in wiser decision-making in issues closely affected them. 

However, some research results point to the fact that although local partnerships 

may increase participation of local actors, but partnership working does not 

automatically result in equal participation. Inequality, for instance in terms of 

resources or power of partners often exists in the local partnerships. Western-

European case studies mentioned in the literature review pointed out partnerships 

often strengthen the existing dominant relationships instead of empowering 

disadvantaged groups. 

In the third chapter the most important changes of the rural development 

policy of the European Union were outlined, which led to the spread of local 

partnerships both in rural development rhetoric and practice. In the following 

subchapter the evolution of LEADER initiative, its method and its domestic 

features were demonstrated. It was found that priamarly because of the historical 

antecedents and cultural characteristics all the seven principles got hurt in the 

Hungarian practice. In addition, it was revealed that the formal, planning and 

organizational failures were repeated in each initiations based on LEADER 

principles. The repetition of mistakes are mainly evolved from top-down distrust, 

absence of competence and lack of feedback 

In the Material and method chapter the collection process of primary data, 

the difficulties of the research, after that the statistical (cross-tabulation analysis, 

correlation and regression calculation, cluster analysis) and index-constructional 

method applied in the course of examination were explained.  

In the Results chapter the characteristics of LEADER partnerships took part 

in the research and their planning and decision-making committees were described. 

While concerning gender strong male dominance was observed, regarding level of 

qualification the college degree was prevailed.  

After that, the social features of membership were examined along 

partnership dimensions, which were participation, activity, trust, cooperation and 

power to enforce interests. It was found that participative willingness during the 

planning and the implemention of development strategy was quite low in most of 

the LEADER partnerships. According to the majority of partners among the three 

spheres the representatives of entrepreneurs were the most passive in the LAGs, but 

the members of other sectors were also often not active enough. The results showed 

that the stronger interest groups often got into dominant position in the local 

partnerships. Those partners who possess less power are often unable to enforce 

their interests during the decision-making process and come into peripheral 

position in the local partnerships. It was noted partnership working contributed to 

the the development of social capital in every action groups, but not equally in case 

of each partners. On the basis of examinations the trust is much stronger among 

members of local political elite than in the cases of civil or business spheres.  
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In the following part four LAG-groups based on cluster analysis were 

created. These are the followings: 1) weakly-operating, underdeveloped 

partnerships; 2) well-operating partnerships; 3) partnerships characterized by low 

participative willingness, but strong social capital; 4) partnerships characterized by 

high participative willingness, but small social capital. These four clusters 

represent special partnership-types, which require different development strategies. 

But local partnerships belonged to the same group can be uniformly developed.  

After that the results concerning professional satisfaction of members were 

presented. It was determined that the formation of professional satisfaction of 

members was substantial influenced by their active, trust and power characteristics.  

It was found that there was a strong significant relationship between the 

professional satisfaction of partners and partnership-clusters. While the majority of 

members belonged to the first cluster were explicitly unsatisfied, the members of 

the second cluster were quite satisfied with the operation of partnership and its 

results. The three-fourth of respondents from the third and fourth clusters was only 

partly satisfied with the outputs of partnerships. In the background of the difference 

between the two groups the different size of social capital played important role. 

Finally, six new and novel scientific results were summarised.  

Through literature reveiew and empirical examinations the original goals 

were achieved and the hypotheses were partly (the third and fifth hypotheses) or 

completely (the first, second and fourth hypotheses) accepted. 

I believe that my research results could be well utilesed in the course of 

planning and implementation of operational and development strategies of local 

partnerships. Methods worked out by me could be also well employed with some 

alteration to get to know social characteristics of other tpe of rural development 

partnerships. My dissertation may hopfully call attention to the importance of 

examination of local partnerships and contribute to the development of local 

society of rural communities.  
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M2.  A kutatásban részt vevő ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok listája 

 

A *-gal jelölt HACS-ok a tagjai az online kérdőíves felmérésben nem vettek részt. 

 

HACS kód ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok 
DAR-01 A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 

DAR-02 Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület 

DAR-03 Déli Napfény Nonprofit Kft. 

DAR-04 Dunamelléki Leader Egyesület 

DAR-05 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

DAR-06 Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 

DAR-07 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 

DAR-08 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

DAR-10 Kiskunok Vidékéért Egyesület 

DAR-12 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 

DAR-13 Maros-völgyi LEADER Egyesület 

DAR-14 ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

DDR-01 3-as Kézfogás Nonprofit Kft. 

DDR-02* "Dél-Balatoni LEADER" Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. 

DDR-03 Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete 

DDR-04 Duna Összeköt Egyesület 

DDR-05 Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 

DDR-07 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület 

DDR-09* Rinya-Dráva Szövetség Egyesület 

DDR-10 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 

DDR-12* Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft. 

DDR-14 Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

DDR-15 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 

ÉAR-02 Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

ÉAR-03* Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

ÉAR-04 Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 

ÉAR-05 Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. 

ÉAR-07 Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

ÉAR-08 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

ÉAR-09 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

ÉAR-11 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

ÉAR-12 Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 

ÉAR-13 Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 

ÉAR-14* Tiszatér Leader Egyesület 

ÉAR-15 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 

ÉAR-16 TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

ÉAR-17 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. 

ÉMR-01 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 

ÉMR-02 Abaúj Leader Egyesület 

ÉMR-03 Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

ÉMR-04* BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. 

ÉMR-05* Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 
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HACS kód ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok 

ÉMR-06 Dél-Borsodi LEADER Egyesület 

ÉMR-07 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 

ÉMR-08 Dél- Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

ÉMR-10 Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 

ÉMR-13 Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

ÉMR-14 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 

KDR-01 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület 

KDR-03 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 

KDR-04 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 

KDR-05 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

KDR-06 Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület 

KDR-07* Mezőföld Helyi Közösség Egyesület 

KDR-08 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

KDR-09 Sárvíz Helyi Közösség Egyesület 

KDR-11* Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

KDR-12 Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 

KDR-13 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 

KDR-14 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 

KMR-01 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

KMR-02 
DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége 

Közhasznú Egyesület 

KMR-03* Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 

KMR-04 Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

KMR-05 GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület 

KMR-06 HAJT-A Csapat Egyesület 

KMR-07 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület 

KMR-08 Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

NYDR-01 Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület 

NYDR-03 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

NYDR-05 Pannónia Kincse LEADER Egyesület 

NYDR-06 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 

NYDR-07 Sághegy Leader Egyesület 

NYDR-08 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület 

NYDR-09 UTIRO Leader Egyesület 

NYDR-10 Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 

NYDR-11 Zala Termálvölgye Egyesület 

NYDR-13 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 
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M3. A Helyi Akciócsoportok megoszlása 

 

 

5. táblázat: A kutatásban közreműködő HACS-ok megoszlása régiónként 

 

Régió 
HACS-ok száma 

a régióban (db) 

A vizsgált HACS-

ok száma (db) 

A vizsgált HACS-

ok aránya (%) 

Dél-Alföld 14 12 85,7% 

Dél-Dunántúl 15 11 73,3% 

Észak-Alföld 16 14 87,5% 

Észak-Magyarország 14 11 78,6% 

Közép-Dunántúl 14 12 85,7% 

Közép-Magyarország 8 8 100,0% 

Nyugat-Dunántúl 13 10 76,9% 

Összesen:  94 78 83,0% 

Forrás: saját szerkesztés, 2011 

  



154 

 

M4. Az ÚMVP LEADER Akciócsoportok összetételi, pályázati és támogatási 

jellemzőinek felmérésére szolgáló adatlap 

 

Tisztelt Munkaszervezet-vezető! 

 

Az alábbi kérdőív az ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok és 

Munkaszervezeteik összetételének, valamint pályázati és támogatási jellemzőinek 

felmérésére szolgál. A válaszadás önkéntes. 

 

A kutatás eredményeit kizárólag tudományos célokra használjuk fel, válaszait 

szigorúan bizalmasan fogjuk kezelni és azokat összesítve, név nélkül dolgozzuk fel. 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 

Kassai Zsuzsanna       

tanszéki mérnök   

Szent István Egyetem 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kérdezés helye: 

A kérdezés ideje: 

Ellenőrizte: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Az akciócsoport neve: 

2. A munkaszervezet címe: 

3. Telefonszáma: 

4. E-mail címe: 

5. Honlap címe: 

 

6. A munkaszervezet által foglalkoztatottak száma 2011. szeptember 1-jén:....fő, 

ebből 

a) teljes munkaidős:…..fő 

b) részmunkaidős:…….fő 

 

7. A munkaszervezet nemek szerinti összetétele: 

a) férfiak száma:……...fő 

b) nők száma:...……….fő 

 

8. A munkaszervezet alkalmazottjainak iskolai végzettsége: 

a) Alapfokú végzettség: ………………………………….fő 

b) Középfokú (szakiskolai/középiskolai) végzettség:…….fő 

c) Felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség:……………fő 

Ebből a munkaszervezet vezető iskolai végzettsége:…………………. 

 

9. A HACS-tagok száma 2011. szept. 1-jén:.…..fő 
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10. Az akciócsoport szférák szerinti összetétele 2011. szeptember 1-jén: 

a) Önkormányzat (közszféra képviselőinek száma):……….fő 

b) Civil/non-profit szervezetek képviselőinek száma:……...fő 

c) Vállalkozások képviselőinek száma:…………………….fő 

d) Egyéb:…………………………………………………....fő 

 

11. Az akciócsoport tagjait képviselők összetétele nemek szerint 2011. szeptember 

1-jén: 

a) Férfi képviselők száma:…...…fő 

b) Női képviselők száma:...……..fő 

 

12. Az akciócsoport hány települést fed le?.........db 

 

13. A települések hány statisztikai kistérséghez tartoznak?...........db 

 

14. A jelenlegi akciócsoport által lefedett térségből hány település vett részt a 

korábbi AVOP LEADER+ programban?.........db 

 

15. A jelenlegi akciócsoport tagok közül hányan vettek részt a korábbi AVOP 

LEADER+ programban?............fő 

 

16. Milyen gyakran ülésezik az akciócsoport? Kérjük, karikázza be a megfelelő 

választ! 

1 – évente  2 - félévente      3 - negyedévente      4 - egy-két havonta 

 

 

17. A Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) tagjainak száma (2008-ban a HVS 

összeállításakor):……fő 

 

18. A TKCS szférák szerinti összetétele a HVS összeállításakor: 

a) Önkormányzat (közszféra képviselőinek száma):……….fő 

b) Civil/Non-profit szervezetek képviselőinek száma:……..fő 

c) Vállalkozások képviselőinek száma:…………………….fő 

d) Egyéb:……………………………………………………fő 

 

19. A TKCS-tagok nemek szerinti összetétele a HVS összeállításakor: 

a) Férfiak száma:……..fő 

b) Nők száma:...………fő 

 

20. A TKCS-tagok iskolai végzettség szerinti összetétele: 

a) Alapfokú végzettség: …………………………………...fő 

b) Középfokú (szakiskolai/középiskolai) végzettség:……...fő 

c) Felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség:……………..fő 
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21. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak száma 2011.szeptember 1-

jén:…....fő 

 

22. A HBB szférák szerinti összetétele 2011.szeptember 1-jén: 

a) Önkormányzat (közszféra képviselőinek száma):………fő 

b) Civil/Non-profit szervezetek képviselőinek száma:…….fő 

c) Vállalkozások képviselőinek száma:……………..……..fő 

d) Egyéb:…………………………………………………...fő 

 

23. A HBB nemek szerinti összetétele 2011. szeptember 1-jén: 

a) Férfiak száma:…….fő 

b) Nők száma:...……...fő 

 

24. A HBB iskolai végzettség szerinti összetétele 2011. szeptember 1-jén: 

a) Alapfokú végzettség: …………………………………...fő 

b) Középfokú (szakiskolai/középiskolai) végzettség:……...fő 

c) Felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség:……………..fő 

 

25. Hány HBB-ülést tartottak eddig? ……..db 

 

 

26. Az első pályázati fordulóban a III. tengelyes pályázatokra megítélt támogatás 

összege:...……….Ft 

 

27. A második pályázati fordulóban a III. tengelyes pályázatokra megítélt 

támogatás összege:…………Ft 

 

28. Az első pályázati fordulóban a IV. tengelyes pályázatokra megítélt támogatás 

összege:……...….Ft 

 

29. A beérkezett III. tengelyes pályázatok száma az első pályázati 

fordulóban:……….db 

 

30. A támogatott III. tengelyes pályázatok száma az első pályázati 

fordulóban:……….db 

Ebből: 

a) Falufejlesztés, falumegújítás célú projektek száma: ………db 

b) Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló projektek 

száma:………db  

c) Turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló projektek 

száma:………db 

d) A vidéki örökség megőrzésére irányuló projektek száma:………db 

 



157 

 

31. A beérkezett III. tengelyes pályázatok száma a második pályázati 

fordulóban:………db 

 

32. A támogatott III. tengelyes pályázatok száma a második pályázati 

fordulóban:………db  

Ebből: 

a) Falufejlesztés, falumegújítás célú projektek száma:………db 

b) Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló projektek 

száma:………db 

c) Turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló projektek 

száma:………db 

d) A vidéki örökség megőrzésére irányuló projektek száma:………db 

 

33. A beérkezett IV. tengelyes pályázatok száma az első pályázati 

fordulóban:………db 

 

34. A támogatott IV. tengelyes pályázatok száma az első pályázati 

fordulóban:………db  

Ebből: 

a) Közösségi célú fejlesztések:………db  

b) Rendezvények:………db 

c) Képzések:………db  

d) Vállalkozás alapú fejlesztések:………db  

e) Térségen belüli szakmai együttműködések:………db  

f) Térségek közötti és nemzetközi együttműködések:………db 

g) Tervek és tanulmányok:………db 

 

35. Hány projektötletet-adatlapot fogadtak be eddig a LEADER II. pályázati 

körében? ……db 

 

36. Az akciócsoport tagjai közül hányan nyújtottak be pályázatott az ÚMVP III. 

tengely keretében az első két fordulóban? ………fő 

 

37. Az akciócsoport tagjai közül hányan nyújtottak be pályázatot az ÚMVP IV. 

tengely keretében az első fordulóban? ………fő 
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M5. Munkaszervezet-vezetők kérdőíve 

 

Tisztelt Munkaszervezet-vezető! 

 

Az alábbi kérdőív az ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok és a vidékfejlesztési 

intézményrendszer működésével kapcsolatos véleményének, valamint a HACS-

tagok együttműködési jellemzőinek a felmérésére szolgál.  

 

A válaszadás önkéntes. A kutatás eredményeit kizárólag tudományos célokra 

használjuk fel, válaszait szigorúan bizalmasan fogjuk kezelni és azokat összesítve, 

név nélkül dolgozzuk fel. 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 

Kassai Zsuzsanna       

tanszéki mérnök   

Szent István Egyetem 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kérdezés ideje: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Az akciócsoport neve: 

2. A munkaszervezet címe: 

3. Telefonszáma: 

4. E-mail címe: 

5. Honlap címe: 

 

6. Ön szerint melyek a legfontosabb problémák az akciócsoport területén? 

 

 

 

7. Ön szerint mi az akciócsoportja erőssége? Miben jobb, mint más akciócsoport? 

 

 

 

8. Ön szerint mi az akciócsoportja gyengesége? Miben rosszabb, mint más 

akciócsoport? 

 

 

9. Ön szerint visszavetette-e a HACS-ok szerepét az ÚMVP III. tengely 

mikrovállalkozás létrehozására és turizmus ösztönzésére szolgáló 

intézkedésének az országos kiírása? 
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10. Hogyan értékeli a hazai vidékfejlesztés intézményrendszerének működését? 

 

 

 

11. Ön szerint mitől működik sikeresen egy helyi vidékfejlesztési partnerség?  

 

 

 

Együttműködési jellemzők 

 

 

12. Együttműködik-e az akciócsoportja más akciócsoporttal Magyarországon?  

 

1 - igen   2 - nem 

Ha a válasz nem (2-es), ugorjon az 41-es kérdésre! 

 

 

13. Milyen területen, milyen ügyben működik együtt az akciócsoportja ezzel az 

akciócsoporttal? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

14. Együttműködik-e az akciócsoportja más külföldi akciócsoporttal? 

 

1 - igen   2 - nem 

Ha a válasz nem (2-es), ugorjon az 43-as kérdésre! 

 

 

15. Milyen területen, milyen ügyben működik együtt az akciócsoportja ezzel az 

Akciócsoporttal? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

16. Ön szerint az akciócsoportja munkája hozzájárult-e a helyi közösség 

együttműködésének fejlesztéséhez?  

 

1 - igen   2 – nem 

 

17. Kérjük, jelölje, hogy Ön szerint milyen a kooperációs készség az alábbi 

intézmények között!  (1 – elégtelen; 4 – kiváló) 

 

Milyennek értékeli az együttműködést….. 

a) az akciócsoport tagjai között? 1 2 3 4 
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b) az akciócsoport és a munkaszervezet között? 1 2 3 4 

c) az akciócsoport és az Irányító Hatóság között? 1 2 3 4 

d) az akciócsoport és a Kifizető Ügynökség között? 1 2 3 4 

 

 

 

18. Egyéb megjegyzés 
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M6. A HACS-tagok kérdőíve 

 

KÉRDŐÍV AZ ÚMVP LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK 

VIZSGÁLATÁRA 

 

Tisztelt Akciócsoport Tag! 

 

Az alábbi kérdőív az ÚMVP LEADER Helyi Akciócsoportok tagjainak részvételi, 

aktivitási, együttműködési és bizalmi jellemzőinek felmérésére szolgál. A 

válaszadás önkéntes. A kutatás eredményeit kizárólag tudományos célokra 

használjuk fel, válaszait szigorúan bizalmasan fogjuk kezelni és azokat összesítve, 

név nélkül dolgozzuk fel. 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 

Kassai Zsuzsanna       

tanszéki mérnök       

Szent István Egyetem   

                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kitöltés dátuma: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kérjük, az alábbi kérdések esetében karikázza be a megfelelő válasz számát! 

 

1. Az Akciócsoport neve: 

 

2. Melyik szférát képviseli az akciócsoportban? 

 

1 - közszféra          2 – civil szféra          3 – vállalkozások 

 

3. Az Ön neme:  1 - férfi    2 - nő 

 

4. Az Ön életkora: ……. év  

 

5. Milyen területen dolgozik? 

a. Informatika/telekommunikáció 

b. Marketing/média/reklám 

c. Szállítás/logisztika 

d. Idegenforgalom/turizmus 

e. Egészségügy 

f. Közigazgatás 

g. Pénzügy 

h. Jog 

i. Mezőgazdaság 
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j. Ipar 

k. Kereskedelem 

l. Oktatás/kutatás 

m. Kultúra/művészet 

n. Egyéb:…………………… 

o. Nem dolgozom jelenleg 

 

6. Az Ön iskolai végzettsége:  

 

1- alapfokú     2 - középfokú      3 – felsőfokú végzettség 

 

8. Melyik településen él?.............. 

 

9. Részt vett-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összeállításában?  

1 - igen    2 - nem 

 

10. Tagja-e jelenleg a Helyi Bíráló Bizottságnak?  

1 - igen    2 - nem 

 

11. Kérjük, jelölje az akciócsoportbeli részvételi gyakoriságát!  

(1 – soha; 4 –mindig). 

Ön milyen gyakran vesz részt… 

a) az akciócsoport-üléseken? 1 2 3 4 

b) 
az akciócsoport más eseményein (pl. tájékoztató 

fórumokon, rendezvényeken, stb.)? 
1 2 3 4 

 

12. Pályázott-e Ön az ÚMVP…. 

a) III. tengely keretében az első pályázati fordulóban? 1 - igen 2 - nem 

b) IV. tengely keretében az első pályázati fordulóban? 1 - igen 2 - nem 

 

13. Ön mennyire aktívan vesz részt az akciócsoport munkájában?  

 

1 - nem vesz részt  2  3  4 – nagyon aktívan részt vesz 

 

Ha 3-ast vagy 4-est válaszolt ugyorjon a 15. kérdésre! 

 

14. Mi az oka annak, hogy nem vesz részt aktívan a HACS munkájában? 

 

…………………………………………………………………………………... 
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15. Kérjük, az alábbi skálán jelölje az egyes szférák aktivitását!  

(1 – nem vesz részt; 4 – nagyon aktívan részt vesz). 

 

Ön szerint mennyire aktívan vesznek részt az akciócsoport munkájában… 

a) az önkormányzatok, a közszféra képviselői? 1 2 3 4 

b) a helyi vállalkozók? 1 2 3 4 

c) a civil és non-profit szervezetek képviselői? 1 2 3 4 

 

16. Kérjük, jelölje, hogy mennyire adnak a véleményére az akciócsoportban!  

(1 – egyáltalán nem; 4 – teljes mértékben). 

 

Milyen mértékben vették/veszik figyelembe az Ön véleményét, elképzeléseit… 

a) 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összeállítása 

során? 
1 2 3 4 

b) az akciócsoport döntései során általában? 1 2 3 4 

Ha mindkett3-as vagy 4-est jelölt, ugorjon a 19. kérdésre! 

 

17. Mi az oka annak, hogy nem vették kellőképpen figyelembe a véleményét a 

HVS összeállítása során? 

 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

18. Mi az oka annak, hogy általában nem tudja érvényesíteni az érdekeit a 

döntések folyamán? 

 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

19. Ön szerint melyik szféra képviselői rendelkeznek a legnagyobb befolyással az 

akciócsoport döntéshozatala során?  

 

1 – közszféra   2 – civilek 3 – vállalkozók    4 – mindhárom befolyása egyenlő 

 

20. Ön szerint melyik szféra képviselőinek véleményét vették leginkább 

figyelembe a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése során?  

 

1 – közszféra    2 – civilek 3 – vállalkozók    4 – mindhárom befolyása egyenlő 

 

21. Ön mennyire érzi az akciócsoporthoz tartozását? 

 

1 – egyáltalán nem   2  3      4 – teljes mértékben 
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22. Van-e tudomása olyan személyről/szervezetről, aki/ami részt kívánt venni az 

akciócsoport munkájában, de valamilyen oknál fogva nem csatlakozhatott?  

 

1 – igen    2 - nem 

 

Ha a válasz nem (2), ugorjon a 21. kérdésre. 

 

23. Ha igen, akkor mi volt ennek az oka? 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

24. Ön milyen formában tartja a kapcsolatot a HACS-tagokkal az ülések közötti 

időszakokban?  

 

1–személyesen   2–telefonon    3 – levélben/e-mailben   4–nem tartja a kapcsolatot 

 

25. Ön milyen gyakran tartja a kapcsolatot a HACS-tagokkal az ülések közötti 

időszakokban?  

   

1 – hetente többször   2 – egy-két hetente    3 – havonta vagy ritkábban   4 – 

nem tartja a kapcsolatot 

 

26. Kérjük, jelölje, hogy Ön szerint milyen a kooperációs készség az alábbi 

intézmények között! (1 – elégtelen; 4 – kiváló) 

Milyennek értékeli az együttműködést….. 

a) az akciócsoport tagjai között? 1 2 3 4 

b) az akciócsoport és a munkaszervezet között? 1 2 3 4 

c) az akciócsoport és az Irányító Hatóság között? 1 2 3 4 

d) az akciócsoport és a Kifizető Ügynökség között? 1 2 3 4 
 

Amennyiben valamelyik kérdésre 1-es vagy 2-es választ jelölt meg, kérjük, fejtse 

ki az együttműködés gyengeségének okát! 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

27. Ön szerint az Akciócsoport munkája hozzájárult-e a helyi közösség 

együttműködésének fejlesztéséhez?  

 

1 - igen    2 – nem 
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28. Ön milyennek értékeli az akciócsoport tagjai közötti bizalmat? 

 

1 – nincs bizalom   2  3      4 – erős bizalom 

 

29. Ön szerint az akciócsoport tagjai mennyire tartják be az ígéreteiket?  

 

1 – egyáltalán nem            2       3            4 – teljes mértékben 

 

30. Ha problémája akad, mennyire számíthat az akciócsoport tagjaira? 

 

1 – egyáltalán nem            2    3            4 – teljes mértékben 

 

31. Örömét leli az akciócsoportbeli munkájában?  

 

1 – egyáltalán nem  2    3  4 – teljes egészében 

   

32. Kérjük, jelölje az elégedettségi jellemzőit!  

(1 – nagyon elégedetlen; 4 – nagyon elégedett). 

 

Mennyire elégedett Ön az… 

a) akciócsoportban végzett munkájával? 1 2 3 4 

b) akciócsoport eredményeivel? 1 2 3 4 

 

33. Igényelne-e Ön élénkebb közösségi életet az Akciócsoporton belül?  

      

1 - igen    2 - nem 

 

 

Kérjük, fejtse ki a válaszait az alábbi kérdések alatti üres részekben! 

 

 

34. Ön szerint mi az akciócsoportja erőssége?  

 

 

 

35. Ön szerint mi az akciócsoportja gyengesége?  

 

 

 

36. Ön szerint mitől működik sikeresen egy helyi vidékfejlesztési partnerség? 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 



166 

 

M7. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok részvételi indexei 
 

A HACS-okat a kvartilsek
63

 alapján a következő három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (RI˂0,37): alacsony részvételi indexű HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,37≤RI≤0,50): átlagos részvételi indexű 

HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (RI>0,50): magas részvételi indexű HACS-ok; 

 

Alacsony részvételi indexszel rendelkezik:  

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület; 

 Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 Duna Összeköt Egyesület; 

 GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület; 

 HAJT-A Csapat Egyesület; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Magas részvételi indexszel rendelkezik: 

 3-as Kézfogás Nonprofit Kft.; 

 Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 

Egyesület; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület; 

 Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület; 

 TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.; 

 Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület. 

 

A maradék 25 HACS tagjai átlagos részvételi hajlandóságot mutatnak. 

                                                 
63

   Egy adatsor három kvartilissel rendelkezik: alsó, középső (=medián) és felső. Az alsó kvartilis 

érték alatt, illetve a felső kvartilis érték felett van az adatok 25-25 százaléka, a két kvartilis az 

adatok 50 százalékát fogja közre. 
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M8. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok aktivitási indexei 

 

A HACS-okat a kvartilsek alapján az alábbi három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (AI˂0,45): alacsony aktivitású HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,45≤AI≤0,59): átlagos aktivitású 

HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (AI>0,59): magas aktivitású HACS-ok; 

 

Alacsony aktivitási indexszel rendelkezik: 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület; 

 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Duna Összeköt Egyesület; 

 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

Magas aktivitási indexszel rendelkezik: 

 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület; 

 3-as Kézfogás Nonprofit Kft.; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.; 

 Körös-Sárréti  

 Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület; 

 TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

 

A többi HACS átlagos részvételi jellemzőkkel rendelkezik.   
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M9. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok együttműködési indexei 

 

A HACS-okat a kvartilsek alapján az alábbi három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (AI˂0,69): alacsony együttműködési készségű 

HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,69≤AI≤0,8): átlagos 

együttműködési készségű HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (AI>0,8): magas együttműködési készségű 

HACS-ok; 

 

Alacsony együttműködési indexszel rendelkező HACS-ok: 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület; 

 Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület; 

 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület; 

 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Magas együttműködési indexszel rendelkező HACS-ok: 

 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület; 

 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Sághegy Leader Egyesület; 

 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület; 

 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület. 

 

A többi HACS átlagos együttműködési hajlandósággal rendelkezik.  
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M10. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok bizalmi indexei 
 

A HACS-okat a kvartilsek alapján az alábbi három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (AI˂0,61): gyenge bizalmi szintű HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,61≤AI≤0,78): átlagos bizalmi 

szintű HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (AI>0,78): erős bizalmi szintű HACS-ok; 

 

Alacsony bizalmi indexszel rendelkező HACS-ok: 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Dél- Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 

Egyesület; 

 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület; 

 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület; 

 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.; 

 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

Magas bizalmi indexszel rendelkező HACS-ok: 

 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület; 

 3-as Kézfogás Nonprofit Kft.; 

 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Sághegy Leader Egyesület; 

 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

A többi HACS átlagos bizalmi jellemzőkkel rendelkezik.  
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M11. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok érdekérvényesítési indexei 

 

A HACS-okat a kvartilsek alapján az alábbi három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (BEI˂0,46): alacsony érdekérvényesítési 

indexszel rendelkező HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,46≤BEI≤0,61): átlagos 

érdekérvényesítési indexszel rendelkező HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (BEI>0,61): magas érdekérvényesítési indexszel 

rendelkező HACS-ok. 

 

Az alacsony érdekérvényesítési indexszel rendelkező HACS-ok: 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület; 

 Alsó-Tisza Vidék fejlesztéséért Egyesület; 

 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete; 

 Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület; 

 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

A magas érdekérvényesítési indexszel rendelkező HACS-ok: 

 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület; 

 3-as Kézfogás Nonprofit Kft.; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület; 

 Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület; 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

A többi HACS átlagos érdekérvényesítési jellemzőkkel rendelkezik.  
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M12. Az ÚMVP Helyi Akciócsoportok elégedettségi indexei 
 

A HACS-okat a kvartilsek alapján az alábbi három csoportba soroltam: 

1. az alsó kvartilis érték alatt (AI˂0,49): elégedetlen tagokat tartalmazó 

HACS-ok; 

2. az alsó és a felső kvartilis érték között (0,49≤AI≤0,62): közepes 

elégedettségű tagokkal rendelkező HACS-ok; 

3. a felső kvartilis érték felett (AI>0,62): elégedett tagokat tartalmazó HACS-

ok; 

 

Alacsony elégedettségi mutatójú HACS-ok: 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési ACS Egyesület; 

 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete; 

 Dél- Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Dél-Borsodi LEADER Egyesület; 

 DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 

Egyesület; 

 HAJT-A Csapat Egyesület; 

 Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület; 

 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.; 

 Pannónia Kincse LEADER Egyesület; 

 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

Magas elégedettségi mutatójú HACS-ok: 

 3-as Kézfogás Nonprofit Kft.; 

 Déli Napfény Nonprofit Kft.; 

 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület; 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület; 

 Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület; 

 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.; 

 Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.; 

 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület; 

 Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület; 

 Tisza-tó Térsége Leader Egyesület; 

 Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség; 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. 

 

A többi HACS átlagos elégedettségi jellemzőkkel rendelkezik. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik 

információval, véleményükkel, javaslataikkal és segítő szándékú bírálataikkal 

támogatták a disszertációm létrejöttét. 

Köszönöm témavezetőmnek, Dr. Farkas Tibor egyetemi docensnek az 

értékes szakmai tanácsait, az építő kritikáit, szakmai és emberi támogatását, 

amellyel a TDK dolgozatom témaválasztásának pillanatától fogva folyamatosan 

segítette a szakmai fejlődésemet. 

Köszönettel tartozom a Wageningen Egyetem Vidékszociológiai Tanszék 

oktatóinak és kutatóinak – kiemelten Dr. Petra Derkzennek, Dr. Jan Douwe van der 

Ploegnak, Dr. Dirk Reopnek, Henk Oostindienek és Wiebke Wellbrocknak – az 

inspiráló eszmecserékért, amelyek a kutatási témám módosításához vezettek.  

Hálával tartozom Dr. Kulcsár László professzornak, aki egyetemi éveim 

során megtanította nekem a vidékfejlesztés alapjait, és átadta nekem szakma-

szeretetét. Köszönöm a könyvajánlásait, hasznos tanácsait, valamint az 

értekezésem első változatához fűzött konstruktív megjegyzéseit. 

Köszönöm opponenseimnek, Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi 

docensnek és Dr. Kovács Dezső tudományos munkatársnak a disszertáció tervezet 

munkahelyi vitáján adott nagyon alapos és hasznos bírálatait, amelyek 

nagymértékben elősegítették az értekezés jelenlegi formájának kialakulását.  

Köszönöm a Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és 

Vidékfejlesztési Intézet igazgatójának, Dr. Káposzta József egyetemi docensnek és 

az itt dolgozó kollégáimnak, hogy szakmai javaslataikkal, véleményükkel, 

bíztatásukkal szintén hozzájárultak a disszertáció megszületéséhez. Mindenképpen 

ki kell emelnem közülük Goda Pál tanszéki mérnököt, akinek köszönettel tartozom 

az értekezésben szereplő térképek elkészítésében és az indexszerkesztésben 

nyújtott segítségéért. 

Köszönet illeti Dr. Kiss Károly professor emeritust és Dr. Vinogradov 

Szergej egyetemi adjunktust a dolgozat első változatának továbbfejlesztéséhez 

adott módszertani tanácsaiért.  

Köszönetemet fejezem ki még a LEADER Helyi Akciócsoportok 

munkaszervezet-vezetőinek, tagjainak és a hallgatóimnak a kutatásomban való 

közreműködésüket.  

Végül, de a leginkább köszönettel tartozom a családomnak, akik mindvégig 

mellettem álltak, szeretettel támogattak és folyamatosan motiváltak a 

tanulmányaim során. Nagyon hálás vagyok, amiért jókedvre derítettek és bíztattak, 

amikor szükségem volt rá, és türelemmel, megértéssel viselték a kutatás, valamint a 

disszertációírás időszakát.  

 


