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1. A disszertáció célja és felépítése 

Egy adott település, terület, régió, ország fejlesztése olyan tudatos beavatkozás, amely 

befolyásolja az adott tér mőködését, annak érdekében, hogy megfelelı életszínvonalat 

lehessen garantálni a lakosság számára, és biztosítani lehessen az adott térség, település 

jövıjét.  

A fejlesztésekben nagyon fontos szerepet játszanak az állami, önkormányzati szereplık, 

akik törvényi, rendeleti formában keretet tudnak biztosítani a célok megvalósításához. A 

fejlesztések kulcsszereplıi viszont azok az állampolgárok és helyi szereplık, akik 

tevékenységük révén tartalommal tudják megtölteni a fejlıdést. İk lesznek azok, akik 

mindennapi tevékenységükkel, a keretek adta lehetıségekkel élve megvalósítják a 

fejlesztéseket.  

Viszont ezt csak úgy lehet hatékonyan és sikeresen megtenni, ha az emberek kötıdnek 

az adott térséghez, településhez, olyan kapcsolatokat ápolnak, amelyek segítségével a célok 

megvalósíthatók. Ezeket a helyi kötıdéseket tudják többek között a civil/nonprofit1 

szervezetek alakítani. Ezáltal közvetlenül és közvetetten is hatással tudnak lenni egy adott 

térség vagy település fejlıdésére.  

A fentiekben említett kötıdések kezdeti formáinak kialakulása az emberiség 

történelmének azon idıszakában kezdıdött, amikor a vándorló életmódot felhagyva 

közösségekben szervezıdve próbáltak az emberek megfelelni az élet kihívásainak (Stöhr 

1990b). A történelmi régmúlt ezen idıszakának felidézését témám szempontjából azért tartom 

fontosnak, mert ezáltal a társadalmi és gazdasági élet szervezıdése alapjainak kialakulása 

követhetı nyomon. A közösségekben történı szervezıdés felvetette azt a tényt, hogy a 

kialakult egységekért (értek ez alatt bármilyen területi egységet, így államot, államon belüli és 

államon felüli szervezıdési szinteket) az adott térségben élı emberek a felelısek, az emberek 

jóléte attól függ, hogy milyen mértékben képesek saját erıforrásaikat, kreativitásukat 

felhasználva a rendelkezésre álló erıforrások segítségével saját jövıjüket alakítani és a 

környezetüket fejleszteni.  

A történelem során ez a helyi fejlesztési szemlélet hol kevésbé, hol jelentıs mértékben 

intenzíven alakította a közösségek életét. Ha a 20. század történelmét vizsgáljuk, a helyi 

                                                 
1 Doktori disszertációmban a következıképpen értelmezem a civil és nonprofit fogalmakat. Dolgozatom elsı két 
elméleti fejezetében civil/nonprofit szópárt használom a szervezetek megjelölésére, mivel az elméleti 
felvetéseknél nem lehet egyértelmő határt szabni a szervezetek civil és/vagy nonprofit jellege között, különösen 
nehéz ez a külföldi szakirodalmakban, ahol még sok esetben az állampolgári részvétel és a civil/nonprofit szféra 
szerepe is összemosódik. Civil/nonprofit szervezetek alatt értek minden olyan szervezıdési formát, amelyet 
részben vagy egészben állampolgári akarat hozott létre önkéntesen egyéni-, közösségi- vagy közcélok 
megvalósítása érdekében (Kuti 1998, Bartal 2005). Dolgozatom gyakorlati fejezetében a nonprofit szervezetek 
kifejezetést fogom használni, ennek oka, hogy a doktori kutatásom során kizárólag a jogi státusszal rendelkezı 
szervezeteket kutattam, így a kutatás alanyai a nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok és a kvázi 
nonprofit szervezetek) voltak.  

 



 

2 

szinten megvalósuló fejlesztési elképzelések az 1970-es évektıl nyertek teret maguknak, 

miután a 2. világháború után megvalósított, alapvetıen az állam szerepére koncentrálódó 

gazdaságpolitika koncepciója már kevésbé bizonyult hatékonynak az igények kielégítésére 

(Stöhr 1990a, Stöhr 1990b, Cséfalvay 2004, Pike – Rodríguez-Pose – Tomaney 2006). A 

nyugati államok fejlesztéspolitikájában egyre erıteljesebben jelent meg az igény arra, hogy a 

fejlesztések alapját a helyi szinten rendelkezésre álló források határozzák meg elsıdlegesen, 

vagyis a döntések meghozatalában a helyi szereplıknek is befolyásoló szerepe legyen. Az 

állampolgárok fejlesztésekbe és a helyi politikai döntésekbe történı bevonásának gyakorlata 

az 1980-as évektıl jellemzı mindennapi gyakorlatként.  

Hazánkban a fenti folyamatok kibontakozása az eltérı történelmi múlt miatt késıbb 

kezdıdött el, és még jelenleg is a kibontakozás fázisának kezdetén vagyunk. A hazai 

fejlesztési folyamatokban ma még kevésbé érezhetı módon vannak jelen a részvételi 

demokrácia nyugaton alkalmazott elemei, technikái, a helyi és a helyi szintek felett álló 

gazdasági és társadalmi szereplık partnerségén alapuló fejlesztési tevékenység ma még kevés 

helyen segíti az adott tér alakulását.  

Az állampolgári részvétel gyakorlati megvalósulása alapvetıen háromféle módon 

történhet: közvetlenül az állampolgárok cselekedetein, illetve az alapvetıen állampolgári 

részvételen alapuló civil/nonprofit szervezetek tevékenységén keresztül. Nem elhanyagolható 

szempont az sem, amikor az állampolgárok piaci, állami szervezeteken keresztül vesznek 

részt a helyi fejlesztési folyamatban, azonban itt alapvetıen a szervezeti érdekek 

érvényesülnek. Az állampolgárok egyénileg és szervezett keretek között is (társadalmi 

részvétel) többféle módszert, kommunikációs eszközt felhasználva érvényesíthetik érdekeiket 

a fejlesztési folyamatok során.  

Doktori disszertációm témájának középpontjában a helyi fejlesztési folyamatok állnak a 

társadalmi részvétel gyakorlata vizsgálatának középpontba helyezésével. Célom 

megvizsgálni, hogy milyen módon lehet az egyes társadalmi szereplıket – különös tekintettel 

a civil/nonprofit szervezetekre – hatékonyan bevonni a helyi fejlesztési tevékenységekbe, 

miként járulhatnak hozzá a fenti szereplık a sikeres fejlesztési folyamathoz mind társadalmi, 

mind gazdasági értelemben. Empirikus kutatásom középpontjában a civil/nonprofit 

szervezetek azon csoportja áll, amelyek tevékenységük során helyi fejlesztési, illetve 

településfejlesztési tevékenységet folytatnak a nyugat-dunántúli térségben. Kérdıíves és 

interjús felmérésem célja az volt, hogy helyzetfeltárást végezzek arra vonatkozóan, mi 

jellemzi a szervezetek helyi fejlesztéspolitikai aktivitását. 

A kutatásomat alátámasztó elméleti fejezetekben célom, hogy egyrészt áttekintést 

nyújtsak a részvételi technikák módszereirıl, alkalmazási technikáiról, de még ezt 

megelızıen arra törekedtem, hogy a választott témakört tágabb és mélyebb összefüggéseiben 

is megvizsgáljam. Ennek érdekében a dolgozat elméleti fejezetei túlmutatnak a részvételi 

eszközök ismertetésén, ezen túlmenıen a részvétel fogalmát elhelyezik a helyi fejlesztés, a 

helyi kormányzás és az állampolgári részvétel elméleti kereteiben. Ezzel célom az, hogy 

részletesen ismertessem, melyek azok a fogalmi rendszerek, elméleti következtetések, 
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amelyek a társadalmi részvétel gyakorlati megjelenését alátámasztják. Ennek értelmében a 

társadalmi részvétel bemutatása széles körő irodalmi bázison alapul, mellyel célom az, hogy a 

tématerületet az eddigi (fıként hazai) elemzéseken túl mélyebb és más irányultságú 

megközelítésben is vizsgáljam.   

Doktori disszertációm elsı fejezetében ismertetem a kutatás céljait, annak jelenbeli 

aktualitását és megfogalmazom a hipotéziseimet. A következı két fejezetben kerül 

ismertetésre a kutatási témám elméleti háttere. Az elsı elméleti rész célja a helyi fejlesztés és 

a részvételi demokrácia elméleti hátterének bemutatása. Ebben a részben részletesen 

bemutatom, hogy a helyi fejlesztés, településfejlesztés és területfejlesztés hogyan jelenik meg 

a fejlesztési politikában, a helyi fejlesztésnek milyen történeti gyökerei vannak, kik a 

szereplıi. Kifejtésre kerül, hogy a részvételi demokrácia és a társadalmi részvétel milyen 

módon jelenik meg a helyi fejlesztés és helyi kormányzás gondolatkörében, megválaszolásra 

kerül a kiket, és mibe kell bevonni kérdéskör. Dolgozatomban a helyi kormányzást a helyi 

fejlesztéspolitika irányításaként értelmezem, ezáltal kapcsolódik össze a két fogalomrendszer. 

A helyi fejlesztés és a részvételi demokrácia elméleti ismertetésénél a stratégiai fejlesztési 

folyamatok középpontba állítására koncentráltam. Szintén az elsı elméleti fejezet célja a civil 

társadalom, nonprofit szektor fogalmi meghatározása, fókuszálva a fogalmi azonosságokra és 

különbségekre. Továbbá az elsı elméleti részben kerül meghatározásra, hogy a civil/nonprofit 

szervezetek milyen szerepet játszhatnak a fejlesztéspolitikában, és mi az oka annak, hogy ez a 

szerep egyre inkább felértékelıdik a mai demokráciákban.  

A második elméleti részben a civil/nonprofit szervezetek részvételi technikáit mutatom 

be, kiemelten a magyarországi lehetıségeket, kiegészítve külföldi példákkal. A fejezet célja, 

hogy az általam felállított helyi fejlesztési és állampolgári modellben, – mely a stratégiai 

fejlesztés elemein alapul – bemutassa az alkalmazható módszereket. A dolgozat következı 

fejezete az elemzı rész megalapozásaként szekunder adatok feldolgozásával bemutatja a 

településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek mőködési jellemzıit. A 

dolgozat 5. fejezete a nyugat-dunántúli térség településfejlesztı tevékenységet folytató 

nonprofit szervezetei körében végzett kérdıíves és interjús helyzetfeltáró felmérésem 

eredményeit tartalmazza. Az utolsó részben a dolgozatban bemutatásra kerülı elméletek és az 

empirikus felmérések rövid összegzése, majd a tapasztalataim, javaslataim megfogalmazása 

következik.  

Doktori dolgozatom témája kialakulásának kezdete még fıiskolai tanulmányaimhoz 

nyúlik vissza. A mozgáskorlátozottak közlekedési lehetıségeirıl írt TDK dolgozatom 

(Konzulens: Tátrainé Dr. Körmendy E. Katalin) megírása közben kerültem kapcsolatba a 

Mozgáskorlátozottak Gyır-Moson-Sopron Megyei Egyesületével. A szervezet megismerése a 

civil/nonprofit szektor további, mélyebb elemzésére ösztönzött, így a késıbbi szakdolgozatom 

és diplomamunkám témájaként is ezzel a tématerülettel foglalkoztam Nárai Márta 

tudományos segédmunkatárs, szociológus vezetésével. A szektor további sajátosságainak 

megismerését segítette/segíti elı, hogy lehetıségem van a Nonprofit gazdaságtan címő tárgy 

elıadásainak megtartására a Széchenyi István Egyetemen.  
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A késıbbi kutatásaim nagyobb része is a civil/ nonprofit szektorra összpontosult, ezen 

belül fókuszálva a szektor és a helyi fejlesztési folyamatok összekapcsolására, az állampolgári 

részvételi lehetıségek vizsgálatára. A fejlesztési folyamatok megismerésére és a 

civil/nonprofit szektorral kapcsolatos tudásom mélyítésére és gyakorlati tapasztalatok 

megszerzésére az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos 

Intézetében folytatott kutatómunkám során volt és van lehetıségem. 

A dolgozat megírására tehát egyben személyes érdeklıdésem, másrészt az ehhez kötıdı 

munkám inspirált.  

A dolgozat megírását támogatta a Magyary Zoltán Felsıoktatási Alapítvány a „Humán 

erıforrás fejlesztése a civil szektorban” címő ösztöndíjpályázat keretében. Az Alapítvány 

támogatását ezúton is köszönöm! 

2. Hipotézisek 

1) A településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek körében a helyi 

fejlesztési tevékenység tágan értelmezett. Ezek alapján a településfejlesztı nonprofit 

szervezetek tevékenységük alapján az alábbi csoportokba sorolhatók: 

� önkormányzati munkában való részvétel, 

� részvétel fejlesztési dokumentumok létrehozásában, 

� fejlesztési dokumentumok véleményezése, 

� fejlesztési célok megvalósítása, 

� beruházások, projektek menedzselése, megvalósítása, 

� felújítás, fenntartás, 

� közösségépítés- és formálás, 

� véleményformálás, 

� kommunikációs csatornaként való mőködés (hídszerep). 

2) A településfejlesztı nonprofit szervezetek jellemzıen ritkán vesznek részt az 

önkormányzatok munkájában. Ezen hipotézis keretében többek között Kákai (2004) 

következı megállapításait szeretném vizsgálni konkrétan a településfejlesztı 

szervezetekre: 

� A megyeszékhelyekre (megyei jogú városokra) jellemzı, hogy a szervezetek ad 

hoc bizottságokban és felkért szakértıként vesznek részt, az egyéb városokban 

az állandó és ad hoc bizottságokban való részvétel a jellemzı, falvakban pedig 

mindhárom. 

� Minél kisebb egy település, annál gyakrabban hívják meg a szervezeteket a 

közgyőlésekre. 

3) A településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek többsége teret kap 

a helyi szintő fejlesztési dokumentumok elkészítésében, de a területi tervezésben, 

valamint a helyi és területi megvalósításban csak korlátozottan vesznek részt, illetve 
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kezdeményezéseik, javaslataik nem jelennek meg a település fejlesztési 

elképzeléseiben.  

4) A településfejlesztı nonprofit szervezetek gazdálkodása, bevételi és foglalkoztatási 

szerkezete nem teszi lehetıvé, hogy a szervezetek nagy számú és/vagy jelentıs 

mértékő humán és pénztıkét igénylı projektekben, beruházásokban, pályázatokon 

vegyenek részt.  

5) A településfejlesztı szervezetek tevékenységük jellege miatt széles körő 

kapcsolatrendszerrel rendelkeznek helyi szinten. 

6) A településfejlesztı szervezetek és az állampolgárok közötti kommunikációs csatorna 

szerep nem jelenik meg a helyi fejlesztés gyakorlatában. 

3. A kutatási téma aktualitása 

Dolgozatom célja a civil/nonprofit szervezetek helyi fejlesztésben történı részvételi 

módszereinek, lehetıségeinek a bemutatása egy általam felállított stratégiai fejlesztési modell 

keretein belül. A stratégiai fejlesztés a korábban alkalmazott, hagyományos rendszerrel 

szemben kiemelten épít az adott területi egység szereplıire, a tervezıkre, szakértıkre és a 

tervek által érintettekre (Rechnitzer 1998). Ez a gyakorlatban folyamatos kapcsolatépítést- és 

ápolást, részvételt, együttdolgozást jelent. Ennek értelmében ez az újfajta tervezés újfajta 

kommunikációt is igényel Rechnitzer értelmezésében. Véleményem szerint ezen újszerő 

kommunikáció részvételi szempontú vizsgálata szükséges a stratégiai szemlélető tervezés 

mindennapi gyakorlati alkalmazásához. Dolgozatomban nem tervezéselmélető megközelítést 

alkalmazok, azonban felhasználom a stratégiai tervezés során alkalmazott lépéseket.  

A téma aktualitását növeli, hogy a demokratikus berendezkedéső országok jelen 

fejlettségi állapotukban a képviseleti és a részvételi demokrácia köztes állapotában vannak; 

eltérı mértékben, de fejlesztési gyakorlatukban megjelennek a részvételi technikák különbözı 

területi szinteken. Több szerzıvel egyetértve (Pateman 1970, Rechnitzer 1998, Ploštajner 

2001, Unger 2005, Verlet – Steyvers – Reynaert – Devos 2007) azon az állásponton vagyok, 

hogy a részvételi elemek megjelenési formáit elıször helyi szinten szükséges elterjeszteni, az 

egyes szereplık itt vannak a legközelebb egymáshoz, itt tudják a leghatékonyabb módon 

megtanulni a fejlesztés részvételi formáit. Ezen tudás birtokában képesek lesznek a szereplık 

arra, hogy magasabb területi szinteken is alkalmazni tudják az arra a szintre jellemzı 

formában az egyes technikákat. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a dolgozatomban 

részletesen foglalkozzak a helyi szint értelmezésével és a helyi fejlesztés és a helyi 

kormányzás fogalmi rendszerével.  

A helyi kormányzás2 gyakorlati alkalmazásának és ezen belül a civil/nonprofit 

szervezetek szerepének elıtérbe kerülésének oka az eddigiek ismeretében abban a 

                                                 
2 Anwar Shah (2006) megfogalmazásában a helyi kormányzás nem más mint a helyi önkormányzatok 
megváltozott funkciója a helyi kormányzás szemléletének figyelembevételével. A helyi önkormányzatok 
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megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben keresendı, ahol már nem elegendı egy 

adott területi egység, egy ország fejlıdéséhez, ha csak az állami és önkormányzati szereplık 

irányítanak (Shah 2006). A belsı erıforrások kiaknázásához a civil/nonprofit szféra 

szerepvállalására is szükség van, az új típusú kormányzás egyik meghatározó szereplıiként 

beszélhetünk róluk.   

Továbbá kiemelem, hogy a dolgozatom alapjául szolgáló helyi fejlesztés elméletének és 

gyakorlatának hazai feldolgozása még kezdetleges, a hazai irodalomban a fejlesztési 

tevékenységrıl szóló mővek és a civil szférát érintı írások kapcsolódási pontjai csak néhány 

tématerületre koncentrálnak szélesebb körő elméleti megalapozás nélkül. A hazai 

civil/nonprofit szervezetek elemzése és vizsgálata során nem került még sor olyan elemzésre, 

melynek célja feltárni az adott a szervezetek és a településfejlesztés, illetve a helyi fejlesztés 

folyamatainak kapcsolatát. Dolgozatom egyik fı célkitőzése, hogy megválaszolja azt a 

kérdést, miért van szükség arra mind gazdasági, mind társadalmi értelemben, hogy egy 

település fejlesztési folyamataiban a civil/nonprofit szervezetek is részt vállaljanak. 

4. A kutatás módszertana 

A dolgozat megírása során folytatott kutatómunkám a következı módszertani bázisokon 

alapul: 

� Hazai és külföldi szakirodalmi bázis feldolgozása a következı elméleti 

tématerületekre vonatkozóan (Fontos megjegyeznem, hogy a szakirodalmi 

feldolgozás során nagyrészt külföldi irodalmak álltak a rendelkezésemre.): 

- a helyi fejlesztés, településfejlesztés definíciója, jellemzıi, 

- a helyi kormányzás meghatározása, 

- a részvételi demokrácia jellemzıi, 

- az állampolgári részvétel módszerei, eszközei, 

- a civil/nonprofit szektor meghatározása, 

- a stratégiai fejlesztés jellemzıi, lépései, ez alapján saját modell kidolgozása, 

- a társadalmi részvétel elınyei és hátrányai. 

A szakirodalmi bázis feldolgozása során a multidiszciplinaritásra törekedtem, 

így közgazdaságtani, szociológiai, politológiai és jogi szemléletet is tükröznek az 

elméleti fejezetek. Erre azért volt szükség, hogy a helyi fejlesztés elméleti 

hátterének bemutatását – ahogy arra már a bevezetıben is utaltam – minél 

szélesebb körően tudjam ismertetni.  

� A hatályos jogszabályok bemutatása a településfejlesztésre, helyi fejlesztésre és 

az állampolgári részvételre vonatkozóan. 

� KSH adatok elemzése: 

                                                                                                                                                         
feladata itt már nemcsak az, hogy szolgáltatásokat biztosítsanak, hanem teret kell engedniük a demokrácia 
részvételi formáinak, a civil dialógusnak. 
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- Statisztikai kiadványok alapján a hazai nonprofit szektor és a 

településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek 

jellemzıinek bemutatása idısoros elemzés formájában, 

- KSH adatszolgáltatás alapján a településfejlesztési tevékenységet folytató 

nonprofit szervezetek regionális jellemzıi, 

- a településfejlesztı szervezetek helyi aktivitása a részükre felajánlott SZJA 

1% alapján (KSH és APEH adatok feldolgozása). 

� Kérdıíves felmérés a nyugat-dunántúli térségben mőködı településfejlesztési 

tevékenységet folytató nonprofit szervezetek körében 2007 ıszén. A minta 

nagysága 195 szervezet. A kutatás helyszínéül hazánk nyugat-dunántúli térségét 

választottam, melynek hátterében az állt, hogy kíváncsi voltam arra, hazánk 

fejlettnek mondott térségében mőködı szervezetek milyen módon tudnak 

hozzájárulni környezetük szebbé tételéhez, milyen módon kapnak teret a helyi 

fejlesztéspolitikában, milyen gazdasági és humántıke hátterük van fejlesztési 

célok megvalósításához? A kérdıíves vizsgálat hármas célt szolgált, melyek a 

következık: 

- információt kapni a szervezetek mőködésérıl (alapítás, alaptevékenység, 

közhasznúság, foglalkoztatottak, önkéntesek), 

- a szervezetek tevékenységének részletes feltérképezése, a helyi fejlesztésben 

betöltött szerepüknek és részvételi aktivitásuknak vizsgálata, 

- a szervezetek gazdálkodásának megismerése. 

� Interjús felmérés: 

- a korábban kérdıívvel felkeresett nonprofit szervezetek közül 13 szervezet 

vezetıjének vagy képviselıjének körében (13 fı),  

- valamint ugyanezen a településeken az önkormányzatok 

településfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek vagy polgármestereinek 

körében (9 fı). 

- Az interjúk az alábbi településeken történtek 2008 novembere és 2009 

márciusa között: Gyır, Vámosszabadi, Kisbajcs, Répceszemere, 

Mosonmagyaróvár, Szombathely, Keszthely, Nádasd, Zalaegerszeg, 

Szilvágy. 

5. A hipotézisek értékelése, új eredmények 

Dolgozatom elején hat hipotézist állítottam fel, melyek értékelése érdekében széles körő 

szakirodalmi feldolgozást és empirikus kutatást végeztem. Hipotéziseim a településfejlesztési 

tevékenységet folytató nonprofit szervezetek helyi fejlesztésben betöltött szerepére 

fókuszáltak, állításaim hátterében szakirodalmi ismereteim és korábbi kutatási tapasztalataim 

álltak.  
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Az elsı hipotézisemben szereplı két állításomra külön-külön adom meg a választ. A 

hipotézisem elsı felében azt állítottam, hogy a településfejlesztı szervezetek mőködésük 

során a helyi fejlesztés fogalmát tágan értelmezik (H1). Az állítás bizonyítása érdekében 

részletesen vizsgáltam hazai és külföldi szakirodalmi bázis alapján a helyi fejlesztés, ezen 

belül a településfejlesztés fogalmát, a fejlesztés tárgyát és szereplıit, valamint a nyugat-

dunántúli térségben mőködı településfejlesztı szervezetek tevékenységi körét, a helyi 

fejlesztésrıl alkotott nonprofit és önkormányzati véleményeket. A kutatás során 

megállapítottam, hogy a településfejlesztı szervezetek tevékenységi köre nagyon széles körő, 

és a legtöbb szervezet elsıdlegesen közösségi igények kielégítése érdekében mőködik.  

Ez a kutatási eredményem több módszertani és gyakorlati kérdést is felvetett bennem. 

Ha a településfejlesztést szőken értelmezzük, vagyis annak fizikai valójában, akkor a vizsgált 

szervezeteknek is alapvetıen építéssel, beruházások megvalósításával kellene foglalkozniuk. 

Ha a fejlesztést tágan értelmezzük – ahogy tettem végig a dolgozat során is –, akkor 

bármilyen, a településen életminıség-javulását okozó folyamatot fejlesztésként 

értelmezhetünk. Ennek értelmében a szervezetek által folytatott tevékenységek közösségi 

megközelítése teljes mértékben lefedi a helyi fejlesztés fogalmát. Viszont, ha mélyebben is 

megvizsgáljuk a közösségi jellegő tevékenységeket, az tapasztalható, hogy az esetek nagy 

részében ez inkább kötıdik valamilyen sport, kulturális, szabadidıs tevékenységhez. Amelyek 

természetesen közösségformáló erejőek, de véleményem szerint nem a helyi fejlesztés 

értelmezése szerinti közösségfejlesztést takarják, hanem ennél általánosabb, a nonprofit 

szervezetek létrejöttének alapvetı célját, a közösségi szolgáltatások nyújtását. Ez felvetette 

bennem azt a kérdést is, hogy a KSH ezeket a szervezeteket miért sorolja a településfejlesztés 

kategóriájába, véleményem szerint a közösségfejlesztést, mint tevékenységi formát szélesebb 

körben, más megközelítés szerint kellene definiálni, ezáltal megjeleníteni a közösséget 

formáló és a közösséget építı tevékenységi területeket is. A településfejlesztık további 

jellemzı tevékenységei: településszépítés, parlagfőirtás, virágültetés, rendezvények 

szervezése, kiadványok készítése. 

A kutatásom során az elsı hipotézisem elsı felét igaznak fogadtam el, vagyis a 

szervezetek tágan értelmezik a településfejlesztést, ezen belül is a fejlesztések közösségformáló 

és ritkább esetben közösségépítı voltát ragadják meg. Kutatásom során ennek okait nem 

vizsgáltam, de az elemzések során a következık merültek fel bennem, alapot adva egy erre 

vonatkozó jövıbeli kutatásnak:  

� Fontos kérdés, hogy a helyi hatalom engedi-e a fejlesztésekben való aktív 

részvételt (nem csak közösségformálás, hanem aktívan beruházásokat is 

realizáló) megvalósító szervezetek megalakulását, mennyiben ad teret ezen 

szervezetek kibontakozásának. 

� Nonprofit oldalról az a kérdés merülhet fel, hogy a szervezetek egyáltalán 

akarnak-e részt venni a jelenleginél szélesebb körő fejlesztési tevékenységben, 

vagy kielégíti ıket a rendezvények szervezése, a település szépítése, és nem 

kívánnak aktívabb fejlesztési folyamatokban közremőködni.   
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Az elsı hipotézisem második felének állítása, hogy a településfejlesztı szervezetek 

tevékenységének adott csoportokba történı besorolása szorosan kötıdik az elızı állításhoz. 

Azt feltételeztem, hogy a szervezetek tevékenységük alapján besorolhatók az adott 

kategóriákba. Elméleti alapokra helyezve az állítást elfogadtam, de a nyugat-dunántúli 

térségben mőködı településfejlesztık körében folytatott kutatás gyakorlati tapasztalatai ennek 

ellentmondtak. A szervezetek olyan sokrétő (sokszor a fejlesztést is csak közvetetten érintve) 

tevékenységet folytatnak, hogy ebben az esetben ez a fajta besorolás nem bizonyult 

megfelelınek. Helyette az elemzés során a szervezetek válaszaira építve 15 

tevékenységterületbıl álló besorolást alkalmaztam, de ebben az esetben sem tudtam egy 

szervezetet egy kategóriába besorolni. Ez alapján az elsı hipotézisem második felét 

elvetettem.  

 

A második hipotézisemben azt állítottam, hogy a településfejlesztı szervezetek csak 

ritkán kapnak teret az önkormányzatok döntés-elıkészítı munkájában, továbbá célom volt 

egy korábbi kutatás állításait a településfejlesztıkre is megvizsgálni (H2). A felmérésem 

során azt tapasztaltam, hogy a szervezetek nagyobb része teret kap az önkormányzati 

munkában, bár többségében inkább alkalomszerően, mint rendszeresen, de legalább néha 

jelen lehetnek közgyőléseken, bizottságokban, így feltárulhatnak elıttük az 

önkormányzatokban zajló folyamatok. Ehhez annyit teszek hozzá, hogy mindez akkor 

érvényesül, ha a szervezetek valóban élnek a lehetıséggel és részt vesznek ezeken az 

üléseken. Hipotézisem elsı felét ez alapján elvetem, a kutatásom alapján a szervezetek 

nagyobb része teret kap a döntés-elıkészítési munkában (ennek formáinak gyakorlati 

megjelenésére további kutatások lehetnek szükségesek).  

Kákai László (2004) korábbi kutatásait az önkormányzati munkában való részvételre 

teszteltem a településfejlesztıkre, az az állítás, hogy a megyei jogú városokban a szervezetek 

jellemzıen ad hoc bizottságokban és felkért szakértıként tudnak jelen lenni igaznak bizonyult, 

míg az egyéb városokra és a falvakra megfogalmazott állítást elvetettem. Az egyéb 

városokban mőködı szervezeteknek elsısorban véleménynyilvánítóként van szerepe, míg a 

falvakban mőködık esetében az állandó bizottságokban való részvétel dominált. A kérdıíves 

kutatás és az interjús felmérésem ellentmondásos eredményt hozott arra vonatkozóan, hogy a 

közgyőlésekben a városi vagy községi szervezeteknek van nagyobb esélye részt venni. A 

kérdıíves kutatás során megkérdezett szervezetek esetében csak nagyon kis mértékő eltolódás 

érezhetı a községi szervezetek irányába, míg az interjúk során elhangzott válaszok alapján a 

falvakban mőködı szervezeteknek a személyes kapcsolatok és a szervezetek vezetıségében és 

tagságában, illetve a település vezetıségében lévı pozíciók összefonódása miatt több 

lehetıségük van az önkormányzati munkában (elsısorban közgyőlésen) való részvételre. Ez 

alapján részben elfogadom a közgyőlésen való részvételre vonatkozó állítást.  

A fejlesztési dokumentumok tervezésében, megvalósításában való részvételre vonatkozó 

állításom (H3) tesztelése érdekében vizsgáltam, hogy a szervezetek mekkora része vesz részt 
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a helyi, területi és országos szintő tervezésben és a célok megvalósításában. Kutatásom során 

azt tapasztaltam, hogy míg a tervezésben inkább, a megvalósításban már kevésbé kapnak teret 

a szervezetek, bár a tervezés során is csak a szervezetek kevesebb, mint a fele mondhatta el 

ezt magáról települési szinten. Kistérségi, illetve annál nagyobb területi egységre vonatkozó 

tervek esetében még kisebb a részvétel. A tervezésben való részvétel a legtöbb esetben 

véleménynyilvánítást, egy-egy gondolat megjelenítését és nem szoros együttmőködést takar. 

Ebben az estben is inkább az interjúk során dominált az a jelenség, hogy a kisebb 

településeken nagyobb eséllyel tudnak együttmőködni az önkormányzatok a nonprofit 

szervezetekkel, fıként a személyes ismeretségek következtében. Ez alapján a hipotézisem 

elsı felét elvetem, míg második felét elfogadom, továbbá elvetem azt az állítást is, hogy a 

szervezetek elképzelései települési szinten nem kapnak teret, bár igaz, hogy csak egy-egy 

gondolat, vélemény erejéig tudnak érvényesülni a szervezetek (71%-nak legalább egy 

elképzelése teret kap a település fejlesztésében).  

 

Kutatásom további elemét jelentette a szervezetek bevételi és foglalkoztatási 

szerkezetének vizsgálata, állításom szerint a településfejlesztı szervezeteknek nincs akkora 

gazdasági ereje, hogy komolyabb beruházásokat valósítsanak meg (H4). Ezen állításom 

megválaszolása összefügg az elsı és második hipotézisemmel (elfogadtam, hogy a 

szervezetek jellemzıen tágan értelmezik a helyi fejlesztést és inkább közösségformáló 

oldaláról közelítik meg azt). A kutatásom során megállapítottam, hogy a településfejlesztık 

több mint a fele félmillió forintnál kevesebb bevételbıl gazdálkodik, jellemzı bevételi 

forrásuk az SZJA 1%, állami támogatás, pályázati bevételek. Továbbá a szervezetek 60%-át 

minısítettem a bevételforrások száma alapján nem biztonságosnak, ezen szervezetek négynél 

kevesebb fajta bevételbıl gazdálkodtak, ami véleményem szerint kiszolgáltatottá teheti a 

szervezeteket mőködésük során. Különösen igaz ez annak ismeretében, hogy ezen szervezetek 

nagy része tagdíjból, SZJA 1%-ból gazdálkodik, mindegyik olyan bevételi forrás, aminek 

nagyságát elıre nehéz tervezni.  

Bár a szervezetek összességében pályázati forrásokból szerzik bevételük jelentıs részét, 

településfejlesztési célú pályázatot csak néhány szervezet adott be 2000 óta. A beadott 

pályázatok elsısorban kisebb volumenő fejlesztésekre, közösségi szolgáltatások nyújtására 

vonatkoznak. Nagyobb tıkeigényő pályázatokon jellemzıen nem jelennek meg a szervezetek, 

az egyik interjúalanyom úgy fogalmazott, hogy félnek a nagyobb összegő pályázatoktól, 

projektektıl, úgy érzik nincsenek felkészülve ezek menedzselésére. A szervezetek 

tevékenységének értékelése alapján ez a többi szervezetre is elmondható. Többek között azért 

is, mert a szervezetek többsége (közel 90%) nem rendelkezik foglalkoztatottakkal, így 

tevékenységüket a tagság és/vagy önkéntesek segítségével látják el, akiknek feladata 

elsısorban különbözı rendezvények, programok szervezését, adminisztrációs feladatok 

ellátását jelenti és nem komolyabb szakértelmet igénylı projektek megvalósítását.  

Kutatásom során egyértelmővé vált számomra, hogy a szervezetek tevékenységi formái 

és azok pénz- és humántıkével való ellátottsága összefüggnek egymással. A szervezetek által 
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realizált bevétel többnyire a mindennapi mőködés feltételeinek biztosításához szükséges, 

néhány tíz, vagy százezer forintból már kisebb fejlesztéseket is nehéz megvalósítani, 

foglalkoztatott bérét pedig egyáltalán nem lehet finanszírozni. Viszont felmerül bennem a 

kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e egy településfejlesztı szervezetnek több milliós 

bevétellel és több alkalmazottal rendelkeznie, a településszépítı, közösségformáló 

tevékenységéhez elegendıek ezek a források és nincs is többre szükség? Véleményem szerint 

a szervezetek többsége éppen azért végzi az adott feladatkört, mert ahhoz tud forrásokat 

szerezni, nagyobb beruházásokhoz nem tudnának tıkét biztosítani. Úgy gondolom, hogy egy 

településfejlesztı szervezet feladata lenne – a kisebb-nagyobb fejlesztések megvalósításán túl 

–, hogy vélemények közvetítésével, döntéselıkészítı-munkában való részvétellel is aktívan 

jelen legyen egy település, kistérség fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, a célok 

megvalósításában. Ehhez elsıdlegesen humán erıforrásra van szüksége, véleményem szerint 

szükség lenne olyan szervezetekre, amelyek elsıdlegesen a fejlesztés ezen területének 

aspektusát jelenítenék meg tevékenységük során. Ehhez olyan szakemberek alkalmazására – 

ezáltal a bérek kifizetéséhez szükséges pénztıkére – van szükség, akik képesek megjeleníteni 

a szervezet érdekeit a döntéshozók elıtt, illetve képesek a szervezetet kommunikációs 

csatornaként mőködtetni a helyi szereplık között.  

A fentiek alapján megállapítom, hogy a településfejlesztı szervezetek többsége 

gazdasági és humántıke hátterük miatt nem alkalmas nagyobb projektek megvalósítására, 

azokban való részvételre, ezáltal a negyedik hipotézisemet elfogadom. 

 

Az ötödik hipotézisem a szervezetek kapcsolatrendszerére vonatkozott, azt állítottam, 

hogy a településfejlesztık tevékenységük révén széleskörő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek 

(H5). A hipotézis bizonyítása érdekében részletesen megvizsgáltam a szervezetek 

önkormányzati, szektoron belüli és kívüli kapcsolatait, azok intenzitását, jellegét. A kutatás 

során megállapítottam, hogy szinte minden (97%) szervezetnek van legalább egy társadalmi, 

gazdasági szereplıvel kapcsolata, viszont jellemzı, hogy egy szervezet csak néhány másik 

szereplıvel tartja a kapcsolatot (36%-uk maximum kettıvel). Ez az érték magasnak 

mondható, hiszen a településfejlesztık tevékenységének lényege éppen az lenne, hogy a 

fejlesztési folyamatok során a helyi szereplık véleményének közvetítésével, azok 

meghallgatásával járuljanak hozzá a település és környezetének fejlesztéséhez. Ez a 

tevékenységi forma azonban – ahogy már az elsı hipotézisnél is látható volt – a szervezetek 

többségét nem jellemzi. A legtöbb szervezet az önkormányzatokkal és egyéni vállalkozókkal 

tart fenn kapcsolatot. A fentiek alapján az ötödik hipotézisemet elvetem, vagyis széles körő 

kapcsolatrendszer nem jellemzi a településfejlesztı szervezeteket.  

Az utolsó hipotézisemet az elızı állításomhoz kötıdıen fogalmaztam meg, mely szerint 

a településfejlesztık és az állampolgárok közötti kommunikációs csatorna szerep nem jelenik 

meg a helyi fejlesztés gyakorlatában (H6). A kutatás során azt tapasztaltam, hogy a 

településfejlesztı szervezeteket az állampolgárok nem kimondottan településfejlesztési 

célokkal keresik meg, sokkal inkább jellemzı ebben az esetben is – hasonlóan az 
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önkormányzati kapcsolatfelvételhez – az egyéb, mindennapi mőködéshez kötıdı 

együttmőködés. A fejlesztésekkel kapcsolatos vélemények meghallgatása nem szervezett, 

hanem ad hoc módon történik. Kutatásom alapján bizonyítottnak veszem az utolsó 

hipotézisemet.  

 

A dolgozat új tudományos eredményei egyrészt a szakirodalmi feldolgozáshoz, másrészt 

az empirikus kutatáshoz köthetık, melyeket az alábbiakban foglalok össze: 

� Részvételi elv helyett véleményezési elv: a dolgozatban kifejtettem, hogy 

véleményem szerint a döntésekben való részvétel gyakorlati 

kivitelezhetıségének korlátai miatt célszerőbb a részvétel jogát véleményezési 

elvként említeni. 

� Az aktív demokrácia fogalmának bevezetése, mely olyan demokráciaformát 

jelöl, amelyben az állampolgárok és a civil/nonprofit szerveztek aktívan részt 

vesznek a fejlesztési folyamatokban – alapvetıen a véleményezési elv 

érvényesítése mentén – együttmőködve az általuk választott képviselıkkel és 

egyéb helyi szereplıkkel. 

� Az állampolgári részvétel hármas fogalmi rendszere: az állampolgárok részvétele 

személyesen, civil/nonprofit szervezeteken keresztül és közvetetten egyéb 

intézményi, piaci szervezeti formákon keresztül. 

� Állampolgári részvétel helyett társadalmi részvétel kifejezés használata, ami 

kifejezi mind az állampolgárok személyes, mind civil/nonprofit szervezeteken 

keresztüli részvételét.  

�  A társadalmi részvétel mellett és ellen szóló társadalmi és gazdasági érvek, 

ellenérvek felsorakoztatása. 

� Civil/nonprofit szervezetek fejlesztéspolitikai szerepének feldolgozása. 

� A helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel egy lehetséges modelljének felírása. 

� A részvételi eszközök bemutatása a stratégiai fejlesztés folyamatában. 

� Kimutattam, hogy 2007-ben hazánk településeinek 57,3%-ában mőködött 

településfejlesztı szervezet, a legmagasabb arány a Közép-magyarországi 

régióban volt (87%), továbbá, hogy az 1 000 fı lakossággal rendelkezı 

falvakban mőködik a legtöbb ilyen szervezet.  

� A településfejlesztı szervezetek egyötöde részesült 2007-ben SZJA 1%-os 

felajánlásban, átlagosan 147 ezer forintot kaptak, a legtöbb felajánlás a Közép-

magyarországi régióban történt. A felajánlásban részesülı szervezetek 71,4%-a 

községben mőködik, átlagosan a nagyfalvakban és a kisvárosokban mőködı 

szervezetek kapták a legtöbb SZJA 1%-ot. A szervezetek több mint a fele 100 

ezernél kevesebb felajánlást kapott.  

� A vizsgált településfejlesztı szervezetek több mint a fele (55,4%) közösségi 

rendezvények, szolgáltatások nyújtásával, közösségformálással foglalkozik. 
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� A szervezetek 58%-ának van lehetısége részt venni valamilyen formában az 

önkormányzat döntés-elıkészítı munkájában. 

� Jellemzıen a községi szervezetek nem vesznek részt fejlesztési dokumentumok 

tervezésében, megvalósításában. 

� Kimutattam, hogy a településfejlesztı szervezetek 60%-ának nem biztonságos a 

mőködése a bevételi források számát tekintve, mert éves szinten kevesebb, mint 

négy fajta forrásból gazdálkodnak.  

� A szervezetek bevételi nagyságát nem befolyásolja a település típusa. 

� A legtöbb általam felkeresett szervezetnek a felajánlott SZJA 1%-ból volt 

bevétele 2006-ban, a legtöbb bevétel a hazai pályázati forrásokból származott 

(55 millió Ft), továbbá a legnagyobb számban az SZJA 1%-a volt a domináns 

bevétele a szervezeteknek.  

� A szervezetek közel 12%-a alkalmaz fıállású munkaerıt és 57,4%-uk önkéntest, 

az önkéntesek „foglalkoztatása” mind a városi, mind a községi szervezetekre 

jellemzı.   

�  A szervezetek 97%-a legalább egy társadalmi, gazdasági szereplıvel tartja a 

kapcsolatot mőködése során, a legtöbb szervezet (78%) a települési 

önkormányzattal mőködik együtt viszonylag intenzív módon, azonban az 

együttmőködés tárgya jellemzıen nem a településfejlesztés, sokkal inkább 

rendezvényeken, közös pályázatokon való részvételt jelent.  

� A településfejlesztık azonos és más tevékenységet folytató nonprofit 

szervezetekkel közel azonos számban, de az azonos tevékenységet folytatókkal 

intenzívebb módon tartják a kapcsolatot a településen.  

� A szektoron kívül az egyéni vállalkozásokkal való kapcsolattartás a 

legjellemzıbb (56,4%).  

� Az állampolgárokkal történı együttmőködés során jellemzıen a szervezetek 

mőködése áll elıtérben és nem a fejlesztési kérdésekrıl történı véleménycsere, 

azok meghallgatása. 

6. A helyi fejlesztésrıl alkotott összegzı gondolataim 

Doktori dolgozatomnak alapvetıen kettıs célja volt: egyrészt bemutatni a helyi 

fejlesztést és a hozzá tartozó fogalmi rendszereket (helyi kormányzás, részvételi demokrácia, 

állampolgári és társadalmi részvétel), a helyi fejlesztésben való részvétel eszközrendszerét, 

másrészt empirikus kutatások segítségével ismertetni a részvétel sajátosságainak gyakorlatban 

megjelenı formáit, fókuszálva a nyugat-dunántúli térségben mőködı településfejlesztı 

szervezetek tevékenységi formáira, döntés-elıkészítésben való megjelenésük és a 

kapcsolatrendszerük jellegzetességeire. A dolgozat elméleti részében bemutattam a helyi 

fejlesztés komplex jelentését, és azt, hogy a helyi fejlesztésnek milyen sokrétő fogalmi 

rendszere van. Ismertettem ezek jellemzıit, elméleti háttereit, gyakorlati alkalmazhatóságuk 
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lehetséges tereit (bemutatva a hazai jogi környezetet is), majd vizsgáltam ezek megjelenését a 

nyugat-dunántúli térség példáján.  

Felállítottam egy elméleti helyi fejlesztési társadalmi részvétel modellt, melynek 

középpontjában az áll, hogy a modell bemutassa, hogy melyek azok a fejlesztési folyamatok, 

amelyekben a helyi szereplık, különös tekintettel az állampolgárok és a civil/nonprofit 

szervezetek részt vehetnek a hatékony fejlesztés érdekében (a tervezés szakaszától a 

megvalósításon át a folyamatok értékeléséig). Az empirikus kutatásom eredményeképpen 

rálátásom nyílt arra, hogy ebben a folyamatban a településfejlesztı szervezetek hol tudnak 

jelenleg feladatokat ellátni, milyen tevékenységi területeken tudnak aktívak lenni. 

Hozzáteszem, hogy kutatásom során nem a teljes folyamat megvalósulásának gyakorlatát, 

hanem ennek részfolyamatait érintı elemeit tudtam vizsgálni a szervezetek körében. 

Összességében arra jutottam, hogy az állampolgári részvétel általam felállított modellje a 

gyakorlatban teljes egészében nem mőködik, egyes elemeiben a civil/nonprofit szervezetek 

lehetıségeikhez mérten részt vesznek, viszont ez nem szervezett, sokkal inkább informális, 

kötetlen beszélgetések, egyéb rendezvényeken keresztül történik. A kutatás során 

megállapítottam, hogy a szervezeteknek a legtöbb tere a vélemények összegyőjtésében, a 

készülı fejlesztési dokumentumokról alkotott vélemények közvetítésében van, a 

megvalósításban és a fejlesztési folyamatok értékelésében (ez utóbbira vonatkozóan részletes 

kutatást nem folytattam, következtetéseimet a többi válasz alapján vontam le erre 

vonatkozóan) való részvétel csak kis mértékben jellemzi a vizsgált szervezeteket.  

Kutatást eddig az irányba nem folytattam, hogy megvizsgáljam, ez a modell hogyan 

érvényesül külföldi országokban, viszont a nemzetközi kitekintés során megállapítottam, hogy 

a bemutatott példák alapján a részvétel egyfajta szervezettebb, jogilag is széles körőbben 

alátámasztott rendszere mőködik több külföldi országban. Hazánkban is találhatóak 

elıremutató pozitív példák (ezek bemutatása megtörtént) a helyi részvétel hatékonyságának 

növelése érdekében, viszont az elméleti háttér bemutatása és a gyakorlati vizsgálataim alapján 

arra a következtetésre jutottam, hogy hazánkban a helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel 

gyakorlati megjelenése még tanulási fázisában tart. A demokrácia gazdasági, politikai elemei 

mellett úgy gondolom, hogy éppen a demokratikus társadalmi folyamatok és ezek többi 

rendszerhez való kapcsolódási módjainak elsajátításához kell a legtöbb idı. Hozzáteszem, 

hogy idı elıtt számon kérni egy adott társadalmon nem lehet azt, hogy éppen hol tart3, sokkal 

inkább elıremutató, ha a zajló folyamatok megvizsgálása és a következtetések levonása 

közben megfogalmazásra kerülnek a fennálló problémák, javaslatok születnek a megoldásuk 

érdekében, és elkezdıdik ezek megvalósítása is. Minden országnak megvannak a sajátos – 

történelmi múltjából is eredı – jellemzıi, ezek ismeretében szükséges értékelni a zajló 

folyamatokat.  

Megállapítható, hogy a civil/nonprofit szervezeteknek jelentıs szerepük van abban, 

hogy a fejlesztési gyakorlat valóban a helyi igények kielégítésével valósuljon meg, de ezek 

megjelenése a hazai gyakorlat alapján még jellemzıen informális kapcsolatokat jelent. A cél 

                                                 
3 Minden tanulási folyamatnak megvan a szükséges idıtartama.  
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az lenne, hogy minél több ember és szervezet ismerje fel, hogy szerepe van a fejlesztési és 

területi folyamatokban és használja is ki a lehetıségeit.  

A szervezetek részvételének elméleti és gyakorlati vizsgálata közben megfogalmaztam 

azokat a problémákat, melyek ma hazánkban gátolhatják a helyi fejlesztés folyamatainak 

kibontakozását, a következıkben ezen megállapításaimat mutatom be, majd ismertetem 

megoldási javaslataimat.  

7. A kutatás során megfogalmazott problémák és javaslatok 

A következıkben a kutatásom során tapasztalt problémák, hiányosságok bemutatására 

teszek kísérletet jogi, gazdasági és társadalmi oldalról történı megközelítésben: 

� Az egyik alapvetı problémát abban látom, hogy nincs olyan jogszabály, amiben 

egyértelmően meghatározott lenne, mit értünk a fejlesztésben való részvételen, 

mit értünk ennek helyi, regionális és nemzeti szinten történı érvényesítésén, és 

kinek milyen kötelezettségei és jogai lehetnek ebben a folyamatban. Ennek 

következtében nem ismertek sem a feladatok, sem a szereplık pontosan, így 

gyakran a bevonható szereplık és a szakértık, tervezık közötti együttmőködési 

összhang is hiányzik. Jelenleg hazánkban, ha a civil/nonprofit szervezetek és a 

részvétel kapcsolatáról beszélünk, a társadalmi egyeztetés kerül elıtérbe a 

társadalmi részvétel és a partnerség eszközeként elsısorban az európai uniós 

tervezés kapcsán. A regionális és helyi szintő fejlesztési részvétel törvényi 

szinten részben megjelenik, azonban ennek gyakorlati érvényesülése még nem 

teljesen ismert. 

� Sem a településfejlesztés-, rendezés, sem a kistérségi szintre vonatkozó egységes 

jogi szabályozás nem létezik ma hazánkban, a helyi fejlesztési szint pedig 

említésre sem kerül a jogszabályokban. 

� A jelenlegi hazai jogszabályok csak a részvétel hagyományos eszközeit sorolják 

fel, de még ezek jellemzıit sem részletezik.  

� A részvételi eszközöket nem kötik a jogszabályok a fejlesztési folyamatokhoz. 

� A hazai jogszabályok több fogalmat meghatározása nélkül említenek (pl. 

társadalmi egyeztetés, véleményezés, közmeghallgatás). 

� Az építési törvényünk csak a településrendezési terv dokumentumai esetében írja 

elı a véleményezést. 

� Egyetértve László (2003) megállapításával kijelenthetı, hogy az építési törvény 

nem tudja biztosítani a nyilvánosság garanciáit. 

� A gyakorlatban jellemzı, hogy a fejlesztési tervek közvetlenül a jóváhagyás elıtt 

kerülnek a lakosság és az egyéb helyi szervezetek elé, így érdemben már nem 

tudnak hatni rájuk (László 2003). Ezzel összefüggésben az is hiányosságként 

említhetı, hogy a hazai kutatások elsısorban a döntés-elıkészítı folyamatokra 

fókuszáltak eddig, kevésbé ismert, hogy a helyi szereplıknek milyen 
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lehetıségeik vannak a fejlesztési célok megvalósításában és a folyamatos 

értékelésben.  

� Sok esetben a döntéshozók oldaláról passzív, vagy akár negatív hozzáállás 

jellemzı a helyi szereplık részvételével kapcsolatban, így nem is engednek teret 

ezeknek a folyamatoknak.  

� Több szervezet csak azért tud információhoz jutni a települési folyamatokról, 

mert aktívan (vezetıjük, tagjuk révén) részt vesznek a település politikai 

életében. 

� A szervezetek általánosságban ismerik a részvételi lehetıségeket, de a 

mindennapi tevékenységük során ezt már nem tudják hatékonyan érvényesíteni.  

� A kutatás során megállapítottam, hogy sem az önkormányzati oldal, sem a 

nonprofit szektor szereplıi szerint ma hazánkban – különösen a kisebb 

településeken – nem értelmezhetı a helyi kormányzás kifejezés, mert nincs meg 

az ehhez szükséges intézményi háttér. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy 

hazánkban ma még hiányoznak azok az együttmőködési formák, amelyek 

képesek lennének olyan folyamatokat generálni, amelyek a helyi szereplık 

együttmőködésének nem ad hoc, hanem szervezett kereteket tudna biztosítani. 

� A településfejlesztı szervezetek kis tıkeerejük miatt, még ha szeretnének (az is 

probléma, hogy többségükben ez nem is fogalmazódik meg, vagy ha igen, sok 

esetben nem kapnak teret ez irányú gondolataik) sem tudnak jelentısebb 

projekteket megvalósítani. 

� A szervezetek kapcsolatrendszerére – néhány aktív együttmőködéssel rendelkezı 

szervezettıl eltekintve – a passzivitás jellemzı. A kutatásom során 

megállapítottam, hogy a meglévı kapcsolatok nagy része is formális, ad hoc 

jellegő, s bár a szervezetek jelentıs része kapcsolatban áll a települési 

önkormányzattal ennek intenzitása gyenge és legtöbbször a mőködéshez 

szükséges segítségnyújtásra, vagy egy-egy projekthez történı segítségkérésben 

nyilvánul meg. 

� A szervezetek és az állampolgárok kapcsolata is felszínes, sokszor csak a 

mőködéshez és nem a település fejlesztéséhez kötıdnek. 

 

Kutatásom során a következı javaslataimat fogalmaztam meg a helyi fejlesztésben 

történı hazai részvételre vonatkozóan: 

� A jövıben mindenképpen szükség lenne egy, a településfejlesztést és a kistérségi 

szintet teljes egészében lefedı jogi szabályozásra, egy helyi fejlesztésre 

vonatkozó átfogó törvényi szabályozásra. Ehhez kapcsolódóan biztosítani kell, 

hogy ezen jogszabályok minden érintett szereplı számára egyértelmőek és 

gyakorlatban is alkalmazható legyen.   

� Véleményem szerint szükség lenne egy, a stratégiai tervezéshez kötıdı 

társadalmi részvételrıl szóló külön jogszabályra is, melyben kiemelt szerepet 
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kapna a helyi szint és az alkalmazható eszközök gyakorlati megjelenési formái, 

pénzügyi forrásai.  

� Fel kell ismerni, hogy a döntéshozók és az állampolgárok között szükség van 

kommunikációs csatornákra, a média mellett ezt a szerepet kell felvállalniuk a 

civil/nonprofit szervezeteknek is. 

� Az elsı hipotézisem megválaszolása során már utaltam arra, hogy a KSH által 

alkalmazott településfejlesztı tevékenységek felosztása nem fejezi ki a 

szervezetek valódi tevékenységi területeit, és a közösségformálást is széles 

körően értelmezi. Továbbá a módszertani részben már utaltam rá, hogy éppen 

ezért nehéz ténylegesen megtalálni azokat a szervezeteket, amelyek valóban 

településfejlesztéssel foglalkoznak, így a kutatók nehéz helyzetben vannak, 

amikor a szervezetek területiségének jellemzıit kutatják (ha nem ismert a 

szervezetek pontos köre, nem ismert a területi megoszlásuk sem). Véleményem 

szerint a településfejlesztési szervezetek közé azokat a közösségépítéssel 

foglalkozó szervezeteket kellene csak sorolni, amelyek a településen zajló 

folyamatok érdekében formálják a közösséget, szerveznek fórumokat. A sport és 

kulturális tevékenységet folytató szervezetek közösségformáló szerepét nem 

sorolnám ide. Ezen különbségek feltárása érdekében viszont szükség lenne a 

településfejlesztı szervezetek tevékenységének ez irányú országos körő 

megvizsgálása. Erre azért is szükség lenne, mert a kutatásom során is 

találkoztam azzal a problematikával, hogy a KSH adatbázisban nem szereplı 

szervezetek is folytatnak településfejlesztési tevékenységet, tapasztalataim 

szerint több esetben aktívabban is, mint a KSH adatbázisban szereplık.  

� A lakosság tájékoztatására a településfejlesztı szervezeteknek formális keretek 

között rendezvényeket, programokat kellene szervezniük, ezeken ismertetni a 

lakossággal egyrészt a szervezet, másrészt a település döntéshozóinak 

elképzelését a helyi folyamatokról, és itt kaphatnának teret az állampolgárok 

véleményei is. Ehhez természetesen az önkormányzati, a lakossági és a nonprofit 

szervezeti oldalnak is megfelelıen nyitottnak kell lennie ezen folyamatokra.  

� Az elızı pontban ismertetett találkozók egységes rendszerben kezelhetnék a 

különbözı fórumokat, közmeghallgatásokat, optimális esetben ezek szervezését 

átvehetik a településfejlesztı szervezetek az önkormányzatoktól, így 

megteremtıdhetne a szervezetek és az önkormányzatok szoros együttmőködési 

kapcsolata, amely valóban a települést érintı kérdésekre fókuszál.  

� Szakértık alkalmazása: a szervezetek szakemberek alkalmazásával 

hatékonyabban tudnának megjelenni a közvélemény és a többi helyi szereplı 

elıtt. 

� A településfejlesztı szervezeteknek más módszereket, technikákat kellene 

követni a kisebb és a nagyobb településeken, hiszen mások a személyi, 

intézményi feltételek. Úgy gondolom, hogy a nagyobb városokban mőködı 
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szervezeteknek – mivel nagyobb számban vannak jelen – egymással összefogva, 

akár közös érdekeiket képviselı szakértı bevonásával lenne célszerő kapcsolatot 

kialakítani a helyi szereplıkkel, különösen az önkormányzatokkal, míg kisebb 

településeken a szervezetek vezetıi láthatnák el ezeket a feladatokat.  

� A szervezeteknek biztonságos mőködésük érdekében törekedniük kell arra, hogy 

minél több bevételi forrásból gazdálkodjanak, továbbá szükséges építeni a helyi 

szereplık adományaira is. Erre viszont csak akkor számíthatnak a szervezetek, 

ha valóban olyan feladatokat látnak el, amelyek eljutnak az emberekhez is.  

� Mivel a szervezetek kapcsolatrendszerére a passzivitás jellemzı, mindenképpen 

arra kell törekedniük, felismerjék, hogy más szervezetekkel való együttmőködés 

hatékonyabbá teheti a mőködésüket, azáltal, hogy egymástól szakmai és anyagi 

segítségben is részesülhetnek. Kiemelten fontosnak tartom az 

önkormányzatokkal történı együttmőködés szorosabbá tételét olyan formában, 

hogy a település fejlesztésének ügyében az önkormányzat és a szervezetek 

rendszeres kommunikációt folytatnak, meghívják a szervezeteket a 

megbeszélésekre, bizottsági ülésekre, és teszik ezt nemcsak azért, mert „úgy 

illik”, hanem mert valóban úgy érzik, hogy fontos a civilek állásfoglalása. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a településfejlesztık legalább a többi hasonló 

tevékenységet folytató szervezettel vegyenek fel kapcsolatot, annak érdekében, 

hogy egymás között is koordinálni tudják tevékenységüket, és együtt tudják 

képviselni az állampolgárok érdekeit a döntéshozók elıtt.  

� A pozitív kezdeményezésekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mindennapi 

kommunikáció során (mind a médiában megjelenı információk és kiadványok 

esetében, mind kötetlen beszélgetések alakalmával), nem csak az aktuális 

hiányosságokra kell a hangsúlyt helyezni. Ez utóbbinak csak akkor van értelme, 

ha a problémák felvetése mellett a lehetséges megoldási lehetıségek felvázolása 

is megtörténik és elkezdıdik azok megvalósítása. 

 

Ahhoz, hogy a fenti folyamatok mőködıképesek legyenek az elméleti fejezetekben 

bemutatott feltételeknek teljesülniük kell, vagy legalábbis elıremozdulás szükséges annak 

érdekében, hogy a változások elindulhassanak. Bıhm (1987), Boda (2008) és Battistoni 

(2000) véleményét támasztom alá kutatásommal, mely szerint a helyi szereplıket – mind a 

társadalmi, gazdasági, mind az önkormányzati oldalt – képessé kell tenni arra, hogy 

felismerjék, hogy együtt van szükség rájuk a hatékony fejlesztési folyamatok érdekében. A 

helyi fejlesztés hatékonyságának egyik alapja, hogy a helyi és területi szereplık egymással 

intenzív kommunikációt tartsanak fenn, képesek legyenek egymással partnerségben 

együttmőködni. A fejlesztı tevékenységek sikere mindig azon múlik, milyen szereplık 

kerülnek bevonásra a folyamatba és milyen módon, milyen hatékonyan tudnak 

együttmőködni egymással és a gazdaság, társadalom többi szereplıjével. A képessé tevés 

azon szakemberek feladata lehet többek között, akik megfelelı eleméleti és gyakorlati tudás 
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birtokában rendezvények, fórumok, oktatás keretei között át tudják adni az érintett 

szereplınek az aktív részvételt megalapozó ismereteket. Ehhez természetesen az szükséges, 

hogy az emberek, szervezetek képviselıi el is menjenek ezekre a találkozókra. A motiváció 

alapja lehet, olyan kiadványok széles körő elterjesztése, amely a helyi fejlesztés 

gyakorlatának sikeres példáit mutatja be közérthetı módon.  

Úgy gondolom, hogy az emberek közötti bizalom visszaállítása jelentheti a részvételi 

aktivitás növekedésének bázisát. Ennek véleményem szerint két útja van: egyrészt a 

történelmi sajátosságok miatt szükség van arra, hogy az emberek a demokrácia tanulása során 

saját maguk által megtapasztalva jöjjenek rá arra idıvel, hogy mit jelent megbízni a 

társadalmi, gazdasági szereplıkben. Másrészt szükséges lehet például nonprofit szervezetek 

kezdeményezésével olyan találkozók szervezése, ahol a felek kötetlen beszélgetések során 

megismerhetik egymás gondolatait, továbbá tanulhatják saját tapasztalatok alapján az egymás 

közötti kommunikációt. Ehhez annyit teszek hozzá, hogy ennek egyik feltétele, hogy az 

emberek a mindennapi problémájukat háttérbe szorítva, vagy éppen ezen beszélgetések 

keretében elıtérbe helyezve szükségét érezzék az egymással folytatott érdemi közösségi 

kommunikációnak.  

Összességében úgy gondolom, hogy egy ország demokratikus mőködéséhez mind 

társadalmi, mind gazdasági értelemben szükség van arra, hogy a helyi fejlesztési 

folyamatokban minden olyan szereplı részt vegyen az állami, önkormányzati szereplık 

mellett, akik érintettek a fejlesztések által. Így egyrészt hatékonyabb döntések születhetnek, 

másrészt az emberek közösségi integrációja is elısegíthetı. 

8. Jövıbeli kutatási irányok 

Dolgozatomban széles irodalmi bázisra alapozva a helyi fejlesztés és a részvételi 

demokrácia gyakorlati megvalósulásnak egy kis szeletét, a településfejlesztési tevékenységet 

folytató nonprofit szervezetek mőködését, helyi fejlesztésben való részvételét vizsgáltam. Már 

a kutatásom során felmerült bennem több ötlet, kutatási irány a jövıre nézve, melyekkel 

tovább bıvíthetık és mélyíthetık a hazai és külföldi helyi fejlesztés gyakorlatáról szerzett 

ismeretek.  

A lehetséges jövıbeli kutatási irányok a következık lehetnek: 

� A településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek körében 

országos reprezentatív kutatás folytatása (a regionális összehasonlíthatóság 

érdekében) a helyi fejlesztésben való részvétel gyakorlatáról, a részvétel 

feltételeinek meglétérıl, jövıbeni javaslatokról. 

� Reprezentatív felmérés a nyugat-dunántúli nonprofit szektorban arra 

vonatkozóan, hogy az elsıdlegesen nem fejlesztési céllal létrejövı nonprofit 

szervezetek részt vesznek-e a helyi fejlesztésben, és ha igen milyen formában? A 

kutatás kibıvíthetı a többi régióra is, így regionális összehasonlításra is 

lehetıség lenne.   
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� Mélyinterjúk készítése polgármesterek, képviselık körében a részvételi 

demokrácia helyi szintő megvalósulásáról, annak önkormányzati feltételeinek 

érvényesülésérıl. 

� Reprezentatív felmérés a lakosság helyi aktivitásáról. 

� A társadalmi részvétel pozitív és negatív hatásainak gyakorlati vizsgálata a helyi 

szereplık körében. 

� Az 5.9. fejezetben bemutatott lokalitás index mérıszámainak kidolgozása, az 

index meghatározása konkrét települések helyi fejlesztésének gyakorlata alapján.  

� Külföldi helyi fejlesztési gyakorlat feltérképezése.  
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felelısségvállalásáról (CSR), Széchenyi István Egyetem, Gyır, 2008. szeptember 22. 

13. Reisinger Adrienn: Oktatási kapcsolatok a szlovák–magyar határtérségben. Határok és 

városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézet, 

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

szervezésében, MTA RKK NYUTI, Gyır, 2008. december 5. 

14. Reisinger Adrienn: Civil társadalom, mint a sikeres vidék záloga. A vidék fejlesztésének 

titka, a sikeres vidéki térségek és települések Nyugat-Magyarországon címő 

konferencia, Széchenyi István Egyetem, Gyır, 2009. április 27–28. 

15. Reisinger Adrienn: Településfejlesztı nonprofit szervezetek szerepe a helyi 

fejlesztéspolitikában a Nyugat-dunántúli régió mintáján. Fiatal Regionalisták VI. 

Országos Találkozója Nemzetközi Tudományos Konferencia, Gyır, 2009. június 4–5. 

 

Idegen nyelvő konferencia elıadások 

 

1. Reisinger Adrienn: University Networks in the West-Transdanubian Region. 

„Tudástranszfer a regionális hálózatban – kommunikációs lehetıségek a felsıoktatási 

intézmények és a régió között” címő II. Nemzetközi Workshop, Gyır, 2006. január 17. 

2. Reisinger Adrienn: Possibilities of Personal Income Tax Offer in the Visegrad 

Countries. MendelNET 2006 European Scientific Conference of PhD Students, Brno, 

The Czech Republic, 2006. november 28–29. Plenáris elıadás. 

3. Reisinger Adrienn: The role of the nonprofit organizations in the regional process. 2nd 

Annual South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Görögország, 

2007. június 22–23. Poszterbemutató.  

4. Reisinger Adrienn: Nonprofit Organization in the ROP Projects (2004–2006). „Tradíció 

és Innováció” A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara által 

szervezett nemzetközi tudományos konferencia, Gödöllı, 2007. december 3–6. 

5. Reisinger Adrienn: Citizen participation towards a more effective welfare system, 

especially the practice of Hungary. The role of the third sector organistaions in changing 

welfare systems in Central and Eastern European Countries, Ljubljana, Szlovénia, 2009. 

február 5–6. 

6. Reisinger Adrienn: The role of the civil/nonprofit organisations in the local development 

policy. 3rd Central European Conference in Regional Science, Kassa, Szlovákia, 2009. 

október 7–9.  
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2. 2004/2005 Humán erıforrás fejlesztése a civil szektorban – az Alapítvány a Magyar 

Felsıoktatásért és Kutatásért ösztöndíja 

 

3. 2007/2008 Humán erıforrás fejlesztése a civil szektorban Ösztöndíjpályázat, Magyary 

Zoltán Felsıoktatási Közalapítvány támogatása 

 


