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Bevezetés
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 szinten megvalósuló fejlesztési elképzelések az 1970-es évektıl nyertek
teret maguknak, miután a 2. világháború után megvalósított, alapvetıen az állam szerepére
1

A dolgozat elméleti fejezeteiben a civil/nonprofit fogalompárt, míg az empirikus elemzés során a nonprofit
kifejezést használom, ennek indoklására, fogalmi magyarázatára a 2.4.2. alfejezetben kerül sor.

1

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 nyugatdunántúli 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
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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, 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
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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.
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.
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a témám formálásához és kidolgozásához
nyújtott szakmai segítségéért konzulensemnek Prof. Dr. Rechnitzer Jánosnak, továbbá
Nárai Márta szociológusnak. Köszönettel tartozom nekik türelmükért, ösztönzésükért és a
dolgozat megírásához szükséges ötleteikért, javaslataikért.
Köszönettel tartozom a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások
Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet munkatársainak és az Intézet
vezetésének, hogy lehetıségem van és volt részt venni a doktori disszertációm témáját
érintı kutatásokban, továbbá a Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és
Közpolitikai

Tanszék

és

Gazdálkodástudományi

Tanszék

munkatársainak,

és

mindazoknak, akik támogatásukkal, ötleteikkel, türelmükkel hozzájárultak a dolgozat
megszületéséhez.
Köszönöm

a

kérdıíves

felmérésben

résztvevı

nyugat-dunántúli

nonprofit

szervezeteknek az adatszolgáltatást, illetve az interjúk során megkérdezett nonprofit
szervezeti és önkormányzati munkatársak, vezetık információszolgáltatását.
Külön

szeretném

megköszönni

szüleim,

barátaim

javaslatait,

ötleteit

és

támogatásukat a dolgozat megírásának szép és nehéz idıszakában.
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!
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1. A doktori kutatás célja, hipotézisek
1.1. A doktori kutatás célja
A doktori kutatásom célja egyrészt a hipotézisekben kinyilvánított gondolataim
elvetése

vagy

elfogadása,

másrészt

a

megfogalmazott

tudományos

kérdések

megválaszolása az elméleti szakirodalom és az általam végzett kutatások segítségével. A
korábbiakban megszerzett ismereteim, tapasztalataim alapján, illetve a szakirodalom
folyamatos feldolgozása során a következı kérdések fogalmazódtak meg bennem:


Milyen megjelenési formái vannak a helyi fejlesztési folyamatnak, illetve
hogyan

kapcsolható

ez

össze

a

részvételi

demokrácia

gyakorlati

megjelenésével? Az elméleti, fıként külföldi szakirodalom elemzései jó
alapot kínálnak ahhoz, hogy a helyi fejlesztés, helyi kormányzás, részvételi
demokrácia és állampolgári részvétel fogalmi rendszerei alapján a kérdés
megválaszolható legyen.


Hatékonyabb-e a fejlesztési folyamat, ha a helyi szereplık is részt vesznek a
fejlesztés elıkészítésében és megvalósításában, vagyis képes-e egy adott tér
belsı erıforrása fejlıdést generálni? Elég erıs-e egy adott tér belsı
potenciálja ahhoz, hogy a helyi szereplık motiváltak legyenek saját
társadalmi és gazdasági környezetük alakításához? A kérdés megválaszolását
hazai és külföldi gyakorlati példák segítik, ezek alapján próbálok
következtetéseket levonni a helyi fejlesztési erı meglétére vagy éppen meg
nem létére.



Milyen tevékenységet folytatnak a gyakorlatban a nyugat-dunántúli térségben
mőködı településfejlesztı civil/nonprofit szervezetek? Ez milyen mértékben
köthetı össze az alapítási céljaikkal?



Milyen részvételi technikákat alkalmaznak a nyugat-dunántúli térségben
mőködı településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek?
Mennyiben befolyásolja az alkalmazott technikákat a szervezetek ismertsége,
kapcsolatrendszere és pénzügyi helyzete?



Milyen módszerekkel javítható a településfejlesztı szervezetek gazdaságban
és társadalomban betöltött szerepe?
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1.2. 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 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.
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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.

1.3. 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 kormányzás gyakorlati alkalmazásának és ezen belül a civil/nonprofit
szervezetek szerepének elıtérbe kerülésének oka az eddigiek ismeretében abban a
megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben keresendı, ahol már nem elegendı egy
adott területi egység, egy ország fejlıdéséhez, ha csak az állami és önkormányzati
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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.

1.4. A kutatás módszertana
A dolgozat megírása során folytatott kutatómunkám a következı módszertani
bázisokon alapul2:


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

2

A kérdıíves és interjús felmérés részletes módszertana az 5.1. alfejezetben olvasható.
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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:
-

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.



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.
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2. A helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel elméleti
megközelítése
2.1. A helyi fejlesztés értelmezése
Disszertációm témájának középpontjában a helyi fejlesztések, ezen belül is a
településfejlesztés gyakorlatának vizsgálata áll, fókuszban a társadalmi részvételi
lehetıségekkel (fókuszálva a civil/nonprofit szervezetek részvételére). Ahhoz, hogy a helyi
fejlesztés és a településfejlesztés fogalmát el tudjam helyezni a folyamatok dimenziójában,
több – a szakirodalom által részletesen tárgyalt – témát érintı fogalom meghatározására
van szükség, melyek mindegyike definiálásra kerül a fejezetben az adott tématerület
tárgyalásánál3.
A helyi fejlesztés értelmezése céljából elıször célszerőnek tartom a fogalom két
elemének külön-külön történı definiálását. A helyi vagy a magyarban szintén használatos
lokális szó az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint: „helyi jellegő”-t jelent (Bakos
1994, 462). Feltehetı a kérdés, hogy milyen szinten lehet értelmezni a helyi kifejezést?
Beszteri Béla értelmezésében a lokális „jelzı tartalma […] jelentheti a nemzetállamot, egyegy régiót, kistérséget…” (Beszteri 2001, 63). Az OECD egyik kiadványának értelmezése
szerint (Best Practices in… 1999) a helyi szint kiterjesztése attól függ, hogy milyen
berendezkedéső országban vagyunk, illetve az egyes gazdasági és társadalmi szereplık
együttmőködését milyen szinteken lehet értelmezni az adott államban. Magyarországon és
Európában a helyi szintet jelenleg jellemzıen a következı területi egységekre értelmezik:
régió, megye, kistérség, település (Ugrin – Varga 2007). A fentiek értelmében a helyi jelzı
területi szintő értelmezése széles körő lehet, a hétköznapi szóhasználatban elsısorban a
kisebb területi egységekre szokás a jelzıt használni.
A fejlesztés definiálásakor említést kell tenni növekedés, fejlıdés és fejlesztés közötti
különbségekrıl. A növekedés szó jelentése mögött mennyiségi szemlélet húzódik meg
(Stöhr 1990a); legyen több, kiterjedtebb, nagyobb az adott egység, jelen esetben a tér
elemei. A fejlıdés mögött már minıségi elemek is megjelennek, az adott egység már nem
csak több, hanem jobb is. Míg a növekedés elsısorban gazdasági tartalmú, a fejlıdés
értelmezése ennél összetettebb. Különbséget kell tenni a fejlıdés és a fejlesztés kifejezés
között is. Egy adott tér (ami lehet egy település, kistérség, megye, régió, ország) képe az
idık során folyamatosan alakul (Ugrin – Varga 2007), a teret alkotó települések változnak,
3

A fogalmak a következık: helyi kormányzás, részvételi demokrácia, aktív demokrácia, állampolgári
részvétel, társadalmi részvétel.
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akár meg is szőnnek. Az átalakulás külsı erık nélkül, spontán módon zajlik a fejlıdés
során. Ha az adott tér szereplıi ezt a folyamatot tudatosan befolyásolják, már fejlesztésrıl
beszélünk. A fejlesztés folyamatában már jelen van az a tény is, hogy az ember nem csak
szemlélıje, hanem (aktív) alakítója is környezetének. Feltehetı a kérdés, ha egy tér
önmagától is fejlıdik, miért van szükség a fejlesztésére? A fejlesztés folyamatában a
kulcsszó a tudatosságban van, az ember tudatosan tesz azért, hogy a környezete szebb,
élhetıbb és a helyi igényeket kielégítıbb legyen. Stiglitz (1998) a fejlesztést olyan
folyamatként értelmezi, amely képes arra, hogy az emberek horizontját kitágítsa, és
lehetıséget biztosítson az elszigetelıdés elleni küzdelemre.
A fejlesztés bármelyik – a továbbiakban – bemutatásra kerülı értelmezését is
vizsgáljuk, a középpontban az áll, hogy mindig valami új keletkezik a tevékenység által: a
korábbi térbeli elemek új funkciókkal bıvülnek, mely által értéktöbblet keletkezik mind
fizikai, mind társadalmi, gazdasági értelemben. Itt fontos megjegyeznem, hogy a fejlesztés
és felújítás fogalmak4 között jelentıs különbség, hogy a felújítás során a korábbi állapot
elérése a cél, a felújítás során értéktöbblet nem keletkezik. (Abban az értelemben viszont
igen, hogy a régi, leromlott állapot újra felveszi eredeti állapotát, bár ezzel az eredeti
állapothoz képest többlet nem keletkezik.)
A helyi fejlesztés a fentiek alapján egy olyan széles körő koncepcióként értelmezhetı,
amelyben adott számú társadalmi és gazdasági szereplı egymást kiegészítve adott helyi
szinten olyan feladatokat hajt végre, amely eredményeképpen a helyi erıforrások lehetı
legjobb kihasználtsága valósul meg, és a terület fejlıdik (Best Practices in… 1999). A
helyi fejlesztés középpontjában a helyi szereplık cselekvése áll, akik a helyi erıforrások
kihasználásával tesznek lépéseket az adott terület fejlıdése érdekében. G. Fekete Éva
(2001) is ezt a tényt emeli ki a helyi fejlesztés meghatározásánál: „A lokalitás szociológiaipolitológiai értelmezésébıl adódóan, a fejlesztés ’helyi’ jellegét a lokális társadalom mint
kezdeményezı és ellenırzı erı részvétele, valamint a nemzeti, ill. a lokálisnál magasabb
szintrıl eredı fejlesztéshez viszonyított ’saját mozgástér’ adja.” (G. Fekete 2001, 16)
A fejlesztési folyamatok alapvetıen kétféle irányultságúak lehetnek: irányulhatnak
csupán a fizikai környezet, vagyis az infrastruktúra fejlesztésére, és irányulhatnak olyan
folyamatokra, amelyek a fizikai környezeten túl a helyi adottságokat és az embert, mint a
fizikai környezetet életre keltı szereplıt is figyelembe veszik. Ez utóbbi esetben azok a
tényezık is a fejlesztés középpontjába kerülnek, amelyek által egy területi egység valóban
4

A kutatásom során gyakran tapasztaltam a vizsgált civil/nonprofit szervezetek körében, hogy a két fogalom
értelmezésében hiányosságok vannak: gyakran a két fogalom jelentésének határai elmosódnak.

12

egyedi lesz. „… létezik a területi egységeknek egy sajátos politikai-társadalmi-kulturális
feltételrendszere

is,

ami

befolyásolja

a

gazdasági

tényezık

mőködését,

versenyképességét.” (Rechnitzer – Smahó 2006, 23) Többek között az alábbi tényezık
lehetnek meghatározóak: lokális és regionális piacok, életminıség, társadalmi kapcsolatok,
kulturális szokások, helyi fejlesztéspolitika (Rechnitzer – Smahó 2006).
A fentiek alapján5 a helyi jelzı gyakorlatilag bármilyen területi egység fejlesztési
folyamata elé illeszthetı, így beszélhetünk regionális fejlesztésrıl, területfejlesztésrıl,
kistérség6

fejlesztésrıl,

településhálózat7-fejlesztésrıl

és

településfejlesztésrıl8.

A

„bármilyen” szó használata a korábbi meghatározások apján történik, a gyakorlat azonban
azt mutatja, hogy a helyi fejlesztés területi egysége jellemzıen mégis a település és annak
környezete. Ha a fejlesztés tárgyát tekintjük, a következı fejlesztési területekrıl
beszélhetünk:

gazdaságfejlesztés,

infrastruktúrafejlesztés,

vidékfejlesztés9,

társadalomfejlesztés, közösségfejlesztés.
A fejlesztési folyamatok vizsgálatánál a hazai szakirodalomban a nemzetközivel
(Stöhr 1987, Stöhr 1990a, Stöhr 1990b Best Practices in… 1999, Pike – Rodríguez-Pose –
Tomaney 2006, Everitt 1998, Benko 1997) ellentétben kevésbé jellemzı a helyi fejlesztés
kifejezésének használata. A hazai szakirodalom árnyaltabb, és egyben kategorikusabb
megközelítést alkalmaz; a területfejlesztés és településfejlesztés megközelítéseibıl indul ki
(Lackó 1992, László 1992, Faragó 1994, Kıszegfalvy – Loydl 2001, László – Pap 2007,
Rechnitzer 2007), mely területi szemléletét tekintve hasonló a nemzetközihez, de
tartalmában mégis más, a helyi jelzı használatának mellızése a jellemzı.
Faragó László (1994) a területfejlesztést a térhasználat tudatos irányításaként
definiálja és kifejti, hogy a magyar szakirodalom által használt terület- és
településfejlesztés fogalom nem állja meg a helyét a tudományos elemzésekben, mert a
településfejlesztés a területfejlesztés eleme. Ha a tér bármely pontján bekövetkezik
valamilyen változás, az hat a teljes térstruktúrára, így a települések fejlesztése kihat a
környezetükre is. A településfejlesztés Faragó szavaival élve „… a helyi fejlesztési
politikát, a helyi fogantatású és finanszírozású tevékenységeket öleli fel, ami igen
5

A felosztás a feldolgozott irodalom és saját tapasztalataim alapján történt.
„A kistérség a települések között létezı funkcionális – lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás,
egészségügy, kereskedelem) – kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területfejlesztésistatisztikai egység.” (www.oth.gov.hu)
7
A településhálózat egymással valamilyen kapcsolatban álló települések rendszere, ahol az egyes települések
funkciója más és más, a települések egymással hierarchikus viszonyban állnak (Rechnitzer 2007).
8
„A település emberi közösségi tér, ahol a szereplık sokasága él, ténykedik és keresi a mőködéséhez, illetve
életfeltételéhez szükséges legjobb feltételeket.” (Rechnitzer 2007, 15)
9
A vidékfejlesztés a térbeli felosztásnál is említhetı kategória.
6
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komplex, sokirányú tevékenység.” (Faragó 1994, 27) A Kıszegfalvy – Loydl (2001)
szerzıpáros a településfejlesztést és a területfejlesztést nem egymás mellett létezı
fogalmaknak tekinti, véleményük szerint a két fogalom egymáson belül létezik: amikor
területfejlesztés történik, az kihat a településre és fordítva. Ennek értelmében a két
fejlesztési fogalom nem válaszható külön, együtt kell kezelni a két meghatározást. A
fentiek értelmében a településfejlesztés helyi területfejlesztésként fogható fel (Kıszegfalvy
– Loydl 2001).
Összességében a területfejlesztés az adott területi egység fejlıdését tudatosan
befolyásoló cselekvések összességeként értelmezhetı (Pap – Tóth 2005, Süli-Zakar 2003,
Szigeti 2006, László – Pap 2007), melynek alapvetı célja a területi különbségek
mérséklése. A településfejlesztés egy olyan összetett tevékenységi folyamatként
határozható meg, amely következtében az adott település változik, növekszik, a településen
élık életminısége javul, jobb lesz a közbiztonság, vonzóbbá válik a település (Pap – Tóth
2005; Kıszegfalvy – Loydl 2001; Farkas 2005; Süli-Zakar 2003; Szigeti 2006, László –
Pap 2007, Rechnitzer 2007, Gömöry – Hübner – Tóth 2003). Az 1. ábra az egyes
fejlesztési területi szintek kapcsolódását mutatja, mely szerint az egyes területi szinteken
zajló folyamatok egymással összefüggnek, egymástól nem elválaszthatóak: így a
régiófejlesztés magában foglalja a megyei fejlesztést, a megyei fejlesztés a kistérségit és
így tovább. A helyi fejlesztés elhelyezésének módja az alfejezet végén kerül kifejtésre.
1. ábra
A területfejlesztés elemeinek kapcsolódásai

Területfejlesztés
Helyi
fejlesztés

Kistérségi fejlesztés
Településfejlesztés
Régiófejlesztés

Megyei fejlesztés
Forrás: Saját szerkesztés.
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A fejlesztés tárgyát tekintve a gazdaság és a társadalom különbözı területeinek
fejlesztésérıl beszélhetünk. Fejleszthetünk gazdaságot, vidéket, közösséget, infrastruktúrát
stb. A kérdés az, hogy amikor helyi fejlesztésrıl (vagy településfejlesztésrıl,
területfejlesztésrıl stb.) beszélünk, a fentiekbıl mit értünk alatta? A szakirodalom
feldolgozása alapján a helyi fejlesztés – a fent bemutatott értelmezést használva –
gyakorlatilag minden tématerületet felölel10. Bármely térbeli egység társadalmi, gazdasági
és térbeli-fizikai jelenségnek tekinthetı (Kıszegfalvy – Loydl 2001), így fejlesztését is e
három dimenzió figyelembevételével kell alakítani. Ennek értelmében a pusztán fizikai
síkon történı fejlesztés nem elegendı, a társadalmi-gazdasági folyamatokat is ismerni és
fejleszteni kell egyidejőleg bármely területi szintő fejlesztésrıl is legyen szó. Így a helyi
fejlesztés fogalmába beletartozik a gazdaság, az infrastruktúra, a helyi közösség és a vidéki
terek fejlesztése is. A hazai irodalomban használatos területfejlesztés és településfejlesztés
fogalmak esetében is a fenti kategóriákról beszélhetünk. Ennek értelmében a
településfejlesztés „olyan komplex társadalmi-gazdasági, mőszaki környezetalakító, rendezı tevékenység, melynek célja a település mőködıképességének fenntartása és
biztosítása…” (László – Pap 2007, 54).
A településfejlesztésnek többféle megközelítése létezik, úgymint szőkebb és tágabb
értelmezés. Rechnitzer János szerint (2007) egy településen minden újítás valamilyen
fejlesztés, a település mindig megújul, így viszont a fejlesztés nem rendszerezhetı,
határtalan lesz. Ezért a gyakorlatban szükség van egy szőkebb kategória értelmezésére is,
mely fizikai síkon kezeli a fejlesztés fogalmát és a közösség jövıbeli céljait hivatott
rendszerezett formában megvalósítani. Farkas Péter (2005) értelmezése szerint a
településfejlesztés alapvetıen a lakosság életét meghatározó beruházások megvalósítását
jelenti,

tágabb

értelemben

viszont

ide

sorolható

minden,

a

települést

érintı

koncepcióalkotó és tervezési feladat is. Szigeti Ernı (2006) minden infrastrukturális
változást településfejlesztésnek minısít. Véleményem szerint szükséges lehet egy
harmadik értelmezési megközelítés is, ennek értelmében a fizikai környezet és annak
társadalmi igényeket kielégítı fejlesztésén túl figyelembe kell venni az adott település
minden társadalmi és gazdasági szereplıjének igényét. A külföldi szakirodalomban –
ahogyan arról majd a késıbbiekben még szó lesz – a fejlesztési folyamat új megközelítési

10

Amennyiben a helyi fejlesztés valamely elemét és nem összetettségét szeretnénk hangsúlyozni,
használhatóak az egyes részterületeket érintı fejlesztési fogalmak is, ennek értelmében beszélhetünk helyi,
területi gazdaságfejlesztésrıl, közösségfejlesztésrıl, helyi és területi infrastruktúrafejlesztésrıl.
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formáját több szerzı holisztikus szemlélető fejlesztésnek hívja (Pike – Rodríguez-Pose –
Tomaney 2006, El-Mously 2007).
Doktori dolgozatomban a fenti fogalmakat a következı értelemben használom: a
helyi fejlesztés fogalmát a hazai viszonylatoknak megfelelıen települési és kistérségi
szinten értelmezem (1. ábra). Ennek oka, hogy egy települést önmagában fejleszteni nem
lehet, annak mindig kihatása van a térre is, jelen esetben a kistérségi szintre. Azonban a
külföldi szakirodalom feldolgozása során nem tekinthetek el attól a ténytıl, hogy a helyi
fejlesztés értelmezése több esetben ennél tágabb kategóriát ölel fel, így a külföldi szerzık
által bemutatott részvételi technikák és jellemzık magyar gyakorlatban történı
alkalmazásakor ezt figyelembe veszem, és ennek megfelelıen alkalmazom. A fejlesztés
tárgyát tekintve komplexen értelmezem a fejlesztési folyamatokat, így a gazdaság és
társadalom minden aspektusára kiterjedı fejlesztést értek a helyi fejlesztés alatt.
A területfejlesztés és településfejlesztés fogalmát nem tekintem sem teljes mértékben
azonosnak,

sem

különbözınek.

Úgy

gondolom,

hogy

a

településfejlesztés

a

területfejlesztés részeként kezelendı, tıle függetleníteni nem lehet, viszont vannak olyan
sajátos folyamatai, amelyek lehetıvé teszik, hogy a dolgozatban a szerzı ezt a fejlesztési
kategóriát helyezze az elemzés középpontjába, nem eltekintve a térbeli folyamatok
értelmezésétıl.
A fentiekben bemutatott fogalmak alapján, helyi fejlesztéspolitikán olyan összetett
tevékenységi folyamatot értek, mely adott eszköz- és intézményi háttér segítségével a helyi
szereplık együttmőködésével, részvételével az adott térbeli egység fejlıdését szolgálja. A
helyi fejlesztéspolitika célja a helyi szereplık erıforrásait felhasználva olyan
tevékenységek koordinálása, melynek következtében a helyi térbeli egység fejlıdik és a
szereplık együttmőködésén keresztül olyan közösségi kapcsolatok alakulnak ki, melyek
elısegítik a szereplık társas interakcióinak fejlıdését és a gazdasági folyamatok
hatékonyabbá válását.
A fejlesztési tevékenységek értelmezésénél a fentieken túl (milyen területre és milyen
tárgykörre terjed ki) fontos kérdéskör, hogy a fejlesztési tevékenység alatt milyen
cselekmények sorozatát értjük. A fejlesztés szó már önmagában foglalja azt a tényt, hogy a
fejlesztés egy elıre megtervezett, rendszerszerő tevékenység, amely nem véletlenszerően,
hanem elıre meghatározott módon avatkozik be egy térbeli egység képének alakításába.
Vagyis a fejlesztés során tervezıi alkotó munka folyik, mely alapvetıen két tényezıre
irányul: a jövı tudományos megismerésére, illetve cselekvési program készítésére (Kovács
1983). A fejlesztési tevékenység a fentiek értelmében egyrészt egy irányított tervezés,
16

mely

különbözı

fejlesztési

dokumentumok,

stratégiák

elkészítésére

és

azok

megvalósítására vonatkozik, másrészt a mindennapi élet történéseinek nyomon követése és
ez alapján a stratégiai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, a külsı környezeti
változásoknak történı megfelelés igénye miatt. A stratégiai tervezés olyan modellként
értelmezhetı, „…amelyben az adott területrendszer belsı tulajdonságai és külsı mőködési
feltételeinek egysége több megközelítésben értelmezhetı.” (Rechnitzer 1998, 241)
Doktori disszertációmban a hangsúly a stratégiák elkészítésének folyamatán (melyen
a dokumentumok elkészítését, a célok megvalósítását és értékelést, valamint a környezet
folyamatos figyelése során az erıforrások aktivizálását, a változások nyomon követését és
az ehhez való alkalmazkodást értem), és az ebbe a folyamatba bevonható szereplık
körének elemzésén van. Természetesen az általam bemutatott részvételi technikák a
környezeti változásokhoz történı alkalmazkodás során megvalósuló egyeztetés során is
használhatóak.
A fejlesztési fogalmak különbözı értelmezésénél fontosnak tartom megemlíteni azt a
tényt is, hogy a fejlesztés tartalma, mértéke és jelentısége függ attól, hogy milyen
történelmi múlttal rendelkezik az adott területi egység, mást jelent fejlıdni egy
kiemelkedıen fejlett területnek és mást egy elmaradottabb térségnek, mást jelent fejlıdni
egy ipari vidéknek, míg mást egy tradicionális gazdaságból élı térségnek (Canzanelli
2001). Mást jelent fejlıdni egy nagyvárosnak, egy kisvárosnak és mást egy községnek.
Bármilyen területi egység fejlıdését is vegyük figyelembe, azt kell középpontba helyezni,
hogy az adott tér szereplıi számára mi okoz fejlıdést, számukra mi jelenti a haladást,
figyelembe véve a környezı területi egység fejlıdési irányvonalait is.
Ezenkívül ma már a fejlıdés fogalma jelentıs mértékben összekapcsolódott a
fenntartható jelzıvel. Ahhoz, hogy egy területi egység fejlıdése kiegyensúlyozott legyen,
nem csak a helyi szereplık részvételére van szükség, hanem arra is, hogy a szereplık
tudatában legyenek a fejlesztésekben érvényesülı folyamatoknak, így a fenntarthatóság
gyakorlati alkalmazási lehetıségeinek is (dolgozatomban nem érintem közvetlenül ezt a
kérdéskört).

2.2. A helyi fejlesztés történeti és elméleti háttere
A helyi fejlesztés kifejezés esetében a kulcsszó a helyi, mely tartalmában annyit
jelent, hogy a döntési szintek a központi állami szintrıl egy vagy több szinttel lejjebb
kerülnek, így a döntések megszületése ott történhet meg, ahol a probléma valóban
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felmerül. A döntések helyi szintre történı levitele az 1970-es években került a
középpontba, ennek okairól, következményeirıl és elméleti hátterérıl11 szól ez az alfejezet,
figyelembe véve az elızı részekben meghatározott fogalmak jelentési dimenzióit.

2.2.1. A helyi fejlesztés gondolatának történelmi háttere
A 2. világháborút követıen mind a gyıztes, mind a vesztes országok számára
egyértelmő feladat volt a gazdaság rendbetétele, az újjáépítés. A nyugat-európai országok
gazdaságpolitikájának középpontjában a háborút követı 2–3 évtizedben Keynes azon
gondolata állt (Cséfalvay 2004), hogy dekonjuktúra idején az államnak nagy szerepet kell
vállalni a keresletélénkítésben, még annak árán is, hogy az ország eladósodik. A háborús
károk felszámolása és a fejlıdés érdekében tehát az állami szerepvállalás minden eddiginél
nagyobb mértékben került elıtérbe (Cséfalvay 2004, Pike – Rodríguez-Pose – Tomaney
2006). Az idıszak további meghatározó jelensége volt a tömegtermelés megjelenése is
(fordizmus), melynek létjogosultságát a fogyasztás magas szintje teremtette meg
(Cséfalvay 2004, Rechnitzer – Smahó 2006). Az idıszak fı célkitőzése között szerepelt
többek között, hogy a korábbi századok során egyre erıteljesebben kibontakozó területi
egyenlıtlenséget

csökkentsék,

ennek

érdekében

az

erıforrásokat

célzottan

az

elmaradottabb térségekbe telepítették (Rechnitzer – Smahó 2006).
A 2. világháború utáni látványos gazdasági növekedés és fejlıdés alapvetı két oka az
állami szerepvállalás magas szintjében és a nemzetközi kereskedelem innovációt
elterjesztı jellegében keresendı. Ezt az idıszakot a jóléti államok virágkorának is hívják12.
Azonban ez a sikeresnek tőnı út az 1970-es évekre úgy tőnt, hogy nehézségekbe ütközik, a
fejlıdés megrekedni látszott, melynek okát eltérıen látják (Cséfalvay 2004):


A tömegtermelés kezdeti magas szintje egy idı után már nem tartható fent, az
erıforrások felélése és a tömegfogyasztásba történı újabb rétegek
bevonásának egyre nagyobb mértéke miatt. Ezenkívül a tradicionális
termékek piaca kimerülıben volt, sürgetıvé vált új termékek, szolgáltatások
piacra kerülése (Stöhr 1990b).

11

Az elméleti háttér a fejlesztésekre vonatkozó, a dolgozat szempontjából fontos elméleteket mutatja be, a
dolgozatnak nem tárgya a minden részletre kiterjedı fejlıdési és növekedési modellek bemutatása.
12
„…a jóléti állam a polgárok elemi jólétének biztosítására irányuló állami felelısségvállalást jelent.” (Bartal
1999, 28)
A jóléti állam „olyan állam, amely elıre meghatározott módon, szervezett erıvel lép fel annak érdekében,
hogy a piaci erık szerepét legalább három irányban megváltoztassa.” (Briggs 1991, 226 – idézi Bartal 2005,
48)
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Az új technológiák gyorsabban terjedtek, mint ahogy arra a fordista
nagyvállalatok képesek voltak reagálni, így a Stöhr (1990b) által sürgetett új
termékek nem tudtak elég gyorsan megjelenni a piacokon.



Egy rendszer, bármilyen sikeres változatlan formában nem tartható fenn, az
államok gazdaságpolitikájának változnia kellett volna.

A valós okok a fentiek mindegyikében megtalálhatók, de talán az utolsó érv
közelítette meg a legjobban a problémát. Az államok ott követték el a legnagyobb hibát
(Cséfalvay 2004), hogy gyakorlatilag Keynes gazdaságpolitikai elképzelésének csak egy
részét „hallották meg”. Keynes azt mondta, hogy az intenzív állami beavatkozásoknak
addig kell tartania, amíg be nem indul a fejıdés, ekkor a növekvı adóbevételekbıl lehet az
adósságot törleszteni, a jóléti kiadásokat csökkenteni kell és az államnak vissza kell
vonulni, hiszen a kiadások növelése és a kereslet élénkítése nem történhet a végtelenségig,
egy idı után a források elfogynak, az adósság tovább nı. A gondot az jelentette, hogy az
államok ezt már nem vették figyelembe, a konjuktúra idején is megmaradt az állami
befolyás magas szintje.
Az 1970-es évektıl a jelentkezı problémák legsúlyosabb következménye a gazdasági
növekedés visszaesése volt, melynek hatásai elsıként nemzeti szinten jelentkeztek,
azonban a növekedés visszaesését okozó tényezık hatásai egy idı után területi és helyi
szinten is kezdték éreztetni hatásukat (Stöhr 1990a). Ekkor merült fel a gondolat, hogy a
problémák megoldását helyi szinten kellene keresni; felismerésre került, hogy az állam a
helyi szinten jelentkezı problémákat nem képes megoldani, az itt jelentkezı gondokra csak
a helyi szereplık tudnak választ adni. A helyi szinten történı problémamegoldás nem
minden szakértı számára jelentett megoldást, több ellenérv is felsorakozott a helyi
fejlesztés ötletével szemben (Stöhr 1990a): a helyi szervezetek túlságosan kicsik ahhoz,
hogy a nemzetközi folyamatokat befolyásolni tudják, a politikai akarat helyi szinten nem
tud kellıképpen érvényesülni, az információáramlás helyi szinten nem megfelelı.
Az ellenérvek ellenére a helyi fejlesztés gondolata az 1970-es évek végére
kiteljesedett, egyre több ország ismerte fel, hogy a helyi erıforrások felhasználásával és a
helyi szereplık aktív részvételével megoldást lehet találni a felmerülı problémákra. A
felismerés túlmutatott Európán, több tengerentúli országban hasonló folyamatok zajlottak.
A helyi szinten történı fejlesztés teljesen új megközelítésbe helyezte a fejlıdés, fejlesztés
kérdését. Egyrészt középpontba kerültek olyan tényezık, melyek korábban nem játszottak
fontos szerepet; így olyan tényezık, mint a globalitás és lokalitás kérdése, a
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fenntarthatóság, a decentralizáció, újfajta stratégiai szemlélet, a holisztikus szemlélet, a
partnerség13 és az információs társadalom kérdésköre (Best Practices in… 1999, G. Fekete
2001). Másrészt a fentiekkel párhuzamosan a helyi szinten értelmezett kormányzati
szerepek kibıvítése is elkezdıdött, a helyi fejlesztésben nem csak az állami szerveknek
kell részt venni, hanem mindenkinek, akit érintenek a fejlesztések.
Az 1970-es évek óta folyamatosan jelen lévı és folyamatosan fejlıdı, bıvülı
tényezık természetesen országonként, területi egységenként máshogy jelennek meg,
mások azok a technikák, amelyek lehetıvé teszik a gazdasági, társadalmi folyamatok
fejlesztését, mindenhol mások a hangsúlyok. Abban azért egyetértés van, hogy hatékonyan
fejleszteni úgy lehet, ha a folyamatból nem kerülnek kihagyásra az érintett szereplık.

2.2.2. Felülrıl és/vagy alulról építkezı fejlesztés
Ahogy az 1970-es években elıtérbe került a helyi szinten történı fejlesztés gondolata
és gyakorlata, ezzel párhuzamosan a felülrıl történı fejlesztés (top down) megközelítését
kiegészítette, illetve felváltotta az alulról történı fejlesztés gyakorlata (bottom up) (Stöhr
1990a, Stöhr 1990b Rechnitzer – Smahó 2006, Ugrin – Varga 2007, Best Practices in…
1999, Pike – Rodríguez-Pose – Tomaney 2006). A fenti források alapján az alulról, vagyis
helyi szintekrıl kiinduló fejlesztés lényege, hogy a helyi, területi szintekrıl induló
elképzelések és azok megvalósítása érvényesülésre juthatnak. Vagyis a fejlesztési
elképzelések nem felülrıl irányítottak, hanem a helyi szereplık döntései érvényesülnek. A
bottom up típusú fejlesztés alapgondolata, hogy minden problémát azon a szinten kell
megoldani, ahol felmerül (Stöhr 1990a, Stöhr 1990b), hiszen a problémát azok ismerik a
legjobban, akik átélik annak következményeit, így a helyi adottságoknak megfelelıen ık
lesznek azok, akik képesek megoldást találni rájuk.
Pike, Rodríguez-Pose és Tomaney (2006, 17) a következı táblázatban (1. táblázat)
foglalták össze a felülrıl14 és alulról induló fejlesztés jellemzıit.

13

Részletesebben lásd 2.6.2. alfejezet.
Értelmezésükben a felülrıl történı, régi fejlesztési folyamat a tradicionális fejlesztési gyakorlat, míg az új,
alulról induló fejlesztési értelmezés a helyi és regionális fejlesztésnek felel meg.

14
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1. táblázat
Az alulról és felülrıl induló fejlesztési folyamat különbségei
Felülrıl induló fejlesztési folyamat
Alulról induló fejlesztési folyamat
központi döntés
alulról induló elképzelések
decentralizáció a jellemzı, vertikális és
horizontális együttmőködések
területi megközelítés
minden társadalmi és gazdasági terület
fejlesztése

központilag menedzselt
szektorális megközelítés
koncentrálás a nagy gazdasági rendszerek
fejlesztésére

Forrás: Pike – Rodríguez-Pose – Tomaney 2006, 17.

Az imént hivatkozott szerzık társadalmi és gazdasági értelemben is elınyösnek
tartják az alulról induló fejlesztési folyamatot. Az elınyök a következık lehetnek:


elısegíti a helyi kommunikációt,



a helyi szereplık is érdekeltek lesznek saját jövıjük alakításában,



a helyi szervezetek mőködése átláthatóbb lesz,



elısegíti a helyi civil társadalom fejlıdését,



elısegíti a fenntartható fejlıdést és a munkahelyteremtést,



javulhat a munkahelyek minısége.

A fejlesztés új irányvonalának gyakorlatban történı alkalmazásához alapvetıen a
szereplık vertikális és horizontális együttmőködésére van szükség. Antonio Vázquez
Barquero (Pike – Rodríguez-Pose – Tomaney 2006) sajátosan közelíti meg ezt a kérdést.
Egy ország, területi egység fejlıdése gyakorlatilag az informatikában használatos hardware
és software fogalmaival írható le. A hardware fejlesztése az alapinfrastruktúra fejlesztését
jelenti, míg a software fejlesztése alapvetıen az emberi tıkébe való beruházás gyakorlatát
foglalja magában. Vázquez Barquero szerint azonban a hatékony fejlıdéshez szükség van
egy harmadik tényezıre is, a fentiekben már említett együttmőködések, kapcsolatok
mőködésére, amit a szerzı az orgware fejlesztésének nevezett el.
Az alulról történı fejlesztés természetesen nem jelenti azt, hogy a fentrıl történı
irányítás elveszíti jelentıségét, hiszen továbbra is szükség van a nemzeti szintő irányításra
a területi szintek összhangjának megteremtése érdekében. Így szükség van a fejlesztési
irányok, központok kijelölésére (Stöhr 1990b, Rechnitzer – Smahó 2006, Vázquez
Barquero 2002), a jogszabályi környezet meghatározására, az ország nemzetközi térben
való elhelyezésére. A fejlesztés tényleges irányvonalait azonban már helyi, területi szinten
szükséges meghatározni az állami szereplık által meghatározott keretek között. Egy ország
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hatékony fejlıdését hosszú távon mindenképpen az alulról induló fejlesztés eszközeinek
alkalmazása jelenti (Best Practices in… 1999). Stöhr (1990b) továbbá kiemeli, hogy minél
kevésbé fejlett egy terület, annál nagyobb szüksége van az állami befolyásra is, a fejlettségi
szintnek megfelelıen kell megtalálni az állami szerepvállalás optimális szintjét. Ez azt
jelenti tehát, hogy elıször meg kell erısíteni egy területi egységet annyira, hogy az képes
legyen minél nagyobb arányban a saját erıforrásait kihasználva a támogató állam nagy
mértékő befolyása nélkül is boldogulni, képes legyen saját szereplıit „mozgósítani” a
hosszú távú hatékony fejlesztés érdekében.
Az alulról induló és a helyi sajátosságokat elıtérbe helyezı fejlesztés szükségessége
fontos szempont a fejlett és fejlıdı országok számára egyaránt. A fejlıdı országokkal
kapcsolatosan

ez

a

tény

egyre

inkább

összekapcsolódik

az

országot

segítı

segélyprogramok felhasználásának módjával (Fukuyama 2005). Egyre több olyan
segélyszervezet alakul, melynek célja nem az, hogy a pénzt adó mondja meg, hogy mit és
hogyan kell megvalósítani, hanem az, hogy az adott ország kormánya és lakosai találják ki,
hogy számukra, mi lenne a legmegfelelıbb. Ezen gondolat hátterében az áll, hogy a pénz
vagy egyéb támogatás elküldése fontos tényezı a fejlıdı országok jövıjét illetıen, de
ennél fontosabb, hogy a támogatás révén kimutatható eredményeket tudjon felmutatni az
adott ország.
Az Amerikai Egyesült Államokban 2002-ben jelentették be az USA Millenium
Challenge Account (MCA) segélyszervezet megalapítását, mely a fenti gondolatok alapján
a következı elvek mentén mőködik (Wayne 2003):


a fejlıdés nem magától történik, kell hozzá gazdasági növekedés is,



a gazdasági növekedés akkor következik be, ha a kormányok és az emberek
felismerik a lehetıségeket és reagálnak is rájuk,



csak pénzt adni nem megoldás, helyette a hazai elınyökre kell koncentrálni,
és elı kell segíteni vállalkozások alapítását,



az országokban alapvetı politikai, társadalmi és gazdasági reformokra van
szükség a tényleges változás megindulásához.

Az MCA segélyprogramja többek között azért más, mint a többi program nagy része,
mert csak olyan országoknak ad támogatást, amelyek bizonyítottan hajlandóak tenni is
azért, hogy számukra jobb legyen; többek között harcolnak a korrupció ellen, megerısítik
az emberi jogok védelmét, befektetnek az egészségügybe és az oktatásba, olyan
gazdaságpolitikát folytatnak, mely segíti új vállalkozások létrehozását (Schaefer 2003). A
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támogatandó országokat 16 indikátor alapján választják ki, melyek között szerepel pl. az
infláció, az általános iskolai oktatásra és az egészségügyre fordított kiadások aránya, a
fiskális politika mutatói, a vállalkozások indításának körülményei (Radelet 2003). Míg
2004-ben összesen 17, addig 2006-ban már 25 ország felelt meg a szigorú
követelményeknek, legtöbbjük afrikai, de a támogatottak között találunk két európai
országot is, Ukrajnát és Moldovát (www.cgdev.org).
Az alulról történı fejlesztés középpontjában a tér belsı erıforrásainak felhasználása
és kihasználása áll, errıl szól részletesebben a következı alfejezet.

2.2.3. Endogén fejlıdés/fejlesztés
Amikor fejlıdésrıl, fejlesztésrıl beszélünk, az elsıdleges kérdés, hogy a fejlıdés
alapját jelentı erıforrások milyen szintrıl származnak? Amennyiben ezek a tértıl
független változóként jelennek meg, a fejlıdés forrását exogénnek minısíthetjük. A
neoklasszikus közgazdaságtan a fejlıdést, melynek középpontjába a technikai haladást
állítja, külsı tényezıként kezeli (Valentiny 1995). Ezzel szemben az endogén fejlıdés
esetében a haladás a „racionális döntéshozók tevékenységének eredménye.” (Valentiny
1995, 586)
A belsı fejlıdés és fejlesztés fı ismérve, – ahogy arra már az elızı alfejezetben
utaltam –, hogy a helyi erıforrásokra támaszkodik, továbbá a helyi szereplık részvétele
jellemzi, törekszik a helyi értékek megtartására és a fejlesztési hasznok lokális szinten
tartására (Stöhr 1990b, Valentiny 1995, Ács J. – Varga 2000, Romer 1994, Pike –
Rodríguez-Pose – Tomaney 2006).
Canzanelli (2001, 6) szerint a fejlesztés a makro, mikro és mezo területi szinten
született döntések együttesének eredménye, ahol a mikro és mezo szintnek kell
meghatározónak lenni. Ennek értelmében a fejlesztés fı forrásai a „tér és annak belsı
erıforrásai”. A belsı erıforrások kihasználása alapvetıen új irányokat jelöl ki a fejlesztési
politikában, véleménye szerint a hosszú távú, hatékony fejlıdéshez erre van szükség. Az új
irányok tartalmilag jól mőködı, a helyi adottságoknak megfelelı helyi intézményrendszert
és kialakított helyi jogszabályi környezetet jelentenek. Továbbá Stöhr (1990b) is
hangsúlyozza, hogy a fejlesztési döntések optimális helyszíne a mikro és mezo szint,
hiszen ez áll a legközelebb a valóságban zajló folyamatokhoz, kizárólag mikro szinten nem
lehet összefüggéseket látni, a makroszintő értelmezés pedig túlságosan tág ahhoz, hogy
átláthatóak legyenek a helyi érdekek. William és Loureide Biddle (1965) értelmezésében a
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nagy makroszintő és a sok-sok kis mikrofolyamatoknak, programoknak össze kell
kapcsolódni, különben nem lehet hatékonyan egy irányba, egy közös cél felé haladni.
A tér belsı erıforrásait kihasználó fejlesztés Hirschman (1970) szavaival élve ún.
„voice” stratégiát jelent. Értelmezése szerint egy társadalomban alapvetıen kétféle
stratégiát követhetnek a szereplık, ha probléma merül fel15. Az egyik ilyen az „exit”,
vagyis kivonuló stratégia, melynek értelmében az emberek, szervezetek a problémát
felismerve úgymond kivonulnak a rendszerbıl, mástól, pl. az államtól várják a segítséget.
Ha az 1970-es években az emberek többsége ezt az utat választotta volna, nem
kezdıdhetett volna meg a helyi fejlesztés gyakorlatának kialakulása. Az „exit” stratégia
ellentéte a „voice” stratégia, melynek során nem csak a probléma kerül felismerésre,
hanem annak oka és megoldási lehetıségei is a középpontba kerülnek, vagyis az emberek
hangot adnak, ha valami nem jó, és erre saját maguk megoldást is próbálnak keresni, nem
várnak külsı segítségre.
A belsı erıforrásokat elıtérbe helyezı fejlesztés szükségességére mutat rá Vercseg
Ilona (1999) is a fejlesztés kétféle modelljének értelmezése során. Az infrastrukturális
fejlesztés modelljének középpontjában a fizikai környezet megváltoztatása és a pénzügyi
források állnak. Ebben a modellben a lakosság véleménye nem tud megfelelı mértékben
érvényesülni, egyértelmően felülrıl irányított folyamatról van szó, mely – tapasztalatok
mutatják – a gyakorlatban hosszú távon nem kifizetıdı, hiszen olyan beruházások
kerülnek megvalósításra, melyeket lehet, hogy elfogadott a közösség, de a késıbbiekben
nem tud megfelelı szintő keresletet támasztani a szolgáltatásai iránt. Ebben a modellben a
hangsúly a terveken van, azok jövıbeli „élete” nem kerül középpontba, sok jó terv hever
fiókokban az ilyen szellemben megvalósuló fejlesztési folyamatok esetén. Ezzel szemben a
fejlesztés közösségi modellje a helyi értékekre, a humán tıkére és helyi kezdeményezı
képességekre épít. Ebben a modellben a civil/nonprofit szervezetek is aktív résztvevıként
jelennek meg, szolgáltatásaikat egyre többen veszik igénybe. A tervek megvalósulása
hosszú távon is biztosítja a hatékony fejlıdést, mert a fejlıdés nem csak felülrıl irányított,
hanem a helyi szereplık véleményét, érdekeit is tükrözi.
Az endogén fejlıdéssel foglalkozó szerzık gondolatai alapján elmondható, hogy a
helyi fejlesztés elméletét és irányítását meghatározó tényezık mind egyetlen központi
gondolatra vezethetık vissza. Ha a fejlesztési folyamatban nem az állami szereplık a
15

Például csökken a gazdaság növekedési üteme, nı a munkanélküliség, nı a társadalmi elégedetlenség stb.,
a korábban bemutatott 1970-es években jelentkezı gazdasági és társadalmi jelenségekre kell gondolni
elsısorban. Emellett napjainkban is felmerülnek olyan problémák, melyek szintén helyi cselekvést
generálnak, pl. környezeti problémák, közbiztonság stb.
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hangsúlyosak, akkor a fejlesztés irányításában egyéb szereplıknek is jelen kell lenniük,
akik jellemzıen az adott térbeli egységet képviselve járulnak hozzá a tér alakulásához,
felhasználva annak belsı erıforrásait. Ez alapján lényegében a helyi fejlesztés, a helyi
kormányzás, az alulról induló fejlesztési folyamat és az endogén fejlıdés egymást
kiegészítı fogalmakként értelmezhetıek, komplex egységet alkotva fejezik ki mindazokat
a jelenségeket, melyek az 1970-es évek óta jelen vannak a különbözı fejlesztési
politikákban. Az újfajta fejlesztési irány jellemzıi közül a dolgozat a különbözı szereplık,
ezen belül is kiemelten a civil/nonprofit szektor fejlesztési folyamatban történı
részvételére koncentrál.
Ahogy azt már a helyi fejlesztés elméletét bemutató részben kifejtettem, a 20. század
második felében felmerülı problémákra a választ a helyi szinten kell keresni, James Scott
gondolatával élve (1998) helyi szinten kell megoldásokat találni a helyi szintő ismeretek
birtokában. Ehhez Fukuyama (2005), illetve Woolcock és Pritchett (2002) hozzáteszik,
hogy a hangsúly a helyi ismereteken van, hiszen nem lehet egy adott megoldást minden
társadalmi és gazdasági környezetben használni, meg kell találni és fel kell ismerni azokat
az egyediségeket, amelyeket az adott tér képes generálni, ehhez viszont szükség van az
adott térbeli egység szereplıire, akik ismerik és közvetíteni is tudják környezetük igényeit
és lehetıségeit. Az, hogy ezek a helyi szereplık16 hogyan tudnak érvényesülni, több
tényezıtıl is függ, egyrészt már említettem a történelmi múltat, másrészt nagy szerepet
játszik az is, hogy az adott országban mekkora az állami szerepvállalás, milyen az állam és
a többi szereplı viszonya egymáshoz, mennyire engednek teret az állampolgároknak, hogy
beleszóljanak a mindennapjaikat érintı kérdésekbe, illetve az állampolgárok milyen
mértékben ismerik fel ezt a lehetıséget.

2.2.4. Állami szerepek és feladatok
A történelem során az elsı államok kialakulása óta foglalkoztatja a társadalmi és
gazdasági szereplıket, hogy az államnak mekkora szerepet és teret kell adni a hatékony
mőködéshez, és kik azok a szereplık, akik az állam mellett befolyásoló erıként hathatnak
egy ország vagy egy kisebb területi egység fejlıdésére? Ahogy arra már a történeti részben
utaltam, a 20. században, fıként a 2. világháború után folyamatosan nıtt a nyugati típusú
demokráciákban az állam szerepe, egye többet költöttek jóléti és egyéb kiadásokra,
jelentısen növelve ezzel az adósságállományt. Viszont az állami befolyást a háború után
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A helyi szereplık pontos meghatározása a 2.4. alfejezetben található.
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megerısödı országokban a kedvezı folyamatok hatására csökkenteni kellett volna, ami
viszont nem következett be idıben. Amikor már érezhetı volt a probléma, pl. a gazdasági
növekedés visszaesésével, megindultak az elsı próbálkozások az állami szerepvállalás
csökkentésére, ennek ideje az 1980-as, 1990-es évekre tehetı (Fukuyama 2005). Az eltelt
közel két évtized, illetve a volt szocialista országokban bekövetkezı rendszerváltás
hatásainak tapasztalatai ismét új irányt mutattak az állami szerep jövıjét illetıen. Az állami
befolyás mindenáron történı csökkentése helyett erıs és hatékony, de nem mindenre
kiterjedı állami berendezkedést kell felépíteni annak érdekében, hogy az egyes országok
képesek legyenek választ adni a jelen nagy kérdéseire.
Feltehetı a kérdés, hogy mit ért Fukuyama (2005) erıs és hatékony államon,
mekkora szerepet vállaljon az állam az országot érintı kérdések megoldásában? A szerzı
Államépítés címő könyvében olvasható az állami szerepek felosztása a Világbank
besorolása szerint. Ezek alapján az állami funkciókat 3 nagy csoportba sorolhatjuk, melyek
a következık:


minimalista

funkciók:

védelem,

törvényes

rend,

tulajdonjog,

makrofolyamatok irányítása, közegészségügyi szolgáltatások biztosítása,
szegénység elleni programok kidolgozása, katasztrófa alap mőködtetése;


közbülsı funkciók: oktatás, környezetvédelem, társasági jog, biztosítás,
trösztellenes

szabályozás,

pénzügyi

szabályozás,

fogyasztóvédelem,

nyugdíjak, családi pótlék, munkanélküli segélyek;


aktivista funkciók: piacszabályozás, piaci ösztönzık, tényleges vagyon
elosztása.

Minden országban vannak olyan állami feladatok, amelyek ellátása mindenképpen az
államra hárul, olyan feladatok ezek, melyek alapvetıen az adott ország mőködési
feltételeit, vagyis a törvényes rendet biztosítják. Ezen feladatok közé tartoznak a legtöbb
ország esetében a minimalista funkciók között felsoroltak, melyek egyik fontos
tulajdonsága, hogy állami szervek által állami forrásokból kerülnek ellátásra. A másik két
kategóriába sorolt ellátandó feladatok között már lehetnek olyanok, melyet az állam nem
képes részben vagy teljes egészében ellátni17. Az állam olyan funkciókat tud központilag
ellátni, melyekre teljes egészében rálátása van, és amelyek finanszírozását is fel tudja

17

Attól függ többek között, hogy melyek ezek a feladatok, hogy az adott országban milyen hagyományai
vannak az állami szerepvállalásnak, így országonként eltérı lehet, hogy milyen feladatokat, milyen
mértékben tud ellátni az állam.
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vállalni teljes mértékben. Ebbıl következıen mindazon feladatokat, melyek ellátása
igényel területi szintő ismereteket is, célszerő ezen a szinten megvalósítani részben állami
vagy teljes mértékben állami részvétel nélkül. Honnan lehet tudni, hogy az állam mikor és
milyen feladatok ellátásakor vall kudarcot? Napjainkban egyre több olyan társadalmi és
gazdasági igény merül fel, melynek ellátásához szükségesek a helyi ismeretek.
Amennyiben a döntések meghozatala hatékonyabbá válik, ha nem csak felülrıl látják a
döntés tárgyát képezı folyamatokat, érdemes a döntések meghozatalát decentralizálni. Ez
azt jelenti, hogy a döntések meghozatalának helyszíne az a területi szint, ahol releváns
információk állnak rendelkezésre, vagyis a döntési jogkörök a központi szintrıl alsóbb
területi szintre kerülnek a területi cselekvést középpontba állítva (Rechnitzer 2000, Pálné
2008). Azok a feladatok, melyek ellátásában az állam önmaga nem tud hatékonyan részt
venni éppen azok, amelyek jellegüknél fogva igényelnek területi és helyi szintő
információkat

ahhoz,

hogy ellátásuk

mindenki

számára

megfelelı

legyen.

A

decentralizáció kérdéskörének további fontos eleme, hogy ha nem központi állami
szereplık döntenek a kérdésekben, akkor kik azok a szereplık, akiknek kompetenciájuk
van adott feladatok ellátásában. Mindenekelıtt a települési önkormányzatok szerepe
emelhetı ki, melyek gyakorlatilag a központi állam alárendelt szintjeként értelmezhetık,
továbbá fontos szerepe van minden további magasabb – az adott ország területi
berendezkedésétıl függıen – területi szinten megjelenı szereplınek. A decentralizáció
mértéke (ezáltal a szereplık köre is) attól függ, hogy a központi állam mire ad
felhatalmazást, és a helyi szereplık mire képesek (Pálné 2008).
Az állam fejlesztéspolitikai megközelítése alapvetıen két oldalról közelíthetı meg.
Ahhoz, hogy egy adott ország képes legyen a megfelelı irányban fejlıdni, szükség van az
állam azon képességére, hogy tudja definiálni és elhelyezni önmagát mind a tágabb, mind
pedig a szőkebb környezetében, és képes legyen ez alapján az ország számára jövıképet
kialakítani, természetesen ezt már a többi szereplıvel megvitatva, egyeztetve. Az államnak
ezt a képességét – Fukuyama (2005) fent meghivatkozott könyvében található állami
funkciók felosztása alapján – az alapfunkciók közé sorolom, hiszen egy ország alapvetı
mőködése függ attól a ténytıl, hogy képes-e az állam jövıképet alkotni. Thurow (1996)
úgy véli, hogy a demokráciák megszilárdításához ez az egyik legfontosabb feladat, ugyanis
ha nincs egy határozott elképzelés a jövıre nézve, a választott képviselık csak ígérgetı
szereplık lesznek, másrészt nemhogy a jövı, de még a jelen problémáira sem lesznek
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képesek megoldást találni18. Minden országnak definiálni kell önmagát, meg kell
határozni, hogy milyen súlya van a többi ország között, van-e befolyásoló szerepe. Anélkül
nem lehet fejleszteni, hogy a szereplık ne tudnák, hogy az ország merre tart a globális,
kontinentális és regionális világrendben. Ahhoz, hogy a helyi szereplık képesek legyenek
önmagukat definiálni, az országot kell tudni elhelyezni ezekben a területi egységekben.
Fontos szempont az egyediség is, ha egy ország már tudja, hogy milyen feladatai vannak,
képesnek kell lennie meghatározni azt is a többi szereplı ismeretének birtokában, melyek
azok a területek, amelyekben kitőnhet a többiek közül. Ebben kiemelt szempont, hogy az
ország irányítói és a bevont szereplık egyetértésben legyenek a kialakított jövıképet
illetıen.
A másik irány a helyi szereplık elképzelései felıl közelíthetı meg. Az érintett
szereplık annak ismeretében, hogy az ország alapvetıen milyen irányba tart, képesek19
megfogalmazni, hogy milyen elvárásaik, elképzeléseik vannak szőkebb és tágabb
környezetüket illetıen. Ezek az elképzelések helyi (települési) szintrıl indulnak el és
jutnak a vélemények folyamatos egyeztetésével egyre magasabb területi szintre.
A két irányból való megközelítés eredménye, hogy az ország képes jövıképet alkotni
egyrészt a globális rendben megfogalmazott célok, másrészt a területi szinten
megnyilvánuló igények összehangolása alapján. A fejlesztési feladatok alapvetıen a
következı hármas feladategységet ölelik fel20:


Fejlesztéspolitikai tervezés,



Megvalósítás és folyamatos értékelés,



Utólagos értékelés.

Stiglitz (1998) hozzáteszi, hogy a tervezés és megvalósítás során nem csak a tervezés
technikai problémáira kell koncentrálni, hanem nagy szerepet kell kapnia egyrészt a
gazdasági és társadalmi szereplık részvételének, másrészt nem szabad figyelmen kívül
hagyni a térbeli és idıbeli szempontokat sem. Ez utóbbi alatt elsısorban az értendı, hogy
egyetlen országot sem lehet siettetni a fejlıdésben, minden államnak meg kell találnia a
saját útját, melyet természetesen befolyásol a történelmi múlt, a jelen környezet és a
jövıbeli lehetıségek is.

18

Ami csak akkor lehetséges, ha van jövıre nézve is elképzelés.
Ennek feltételeirıl késıbb még részletesen lesz szó.
20
A dolgozat 3.1. fejezetében egy ideális modell keretében ezek kifejtésre kerülnek, másrészt a gyakorlati
megvalósulás módjainak ismertetése magyarországi példákon keresztül történik majd a 4. fejezetben.
19
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Összefoglalóan elmondható, hogy a feladatok ellátásában az a fontos tényezı, hogy
az adott funkció egyes elemeit milyen módon, mennyire hatékonyan látja el az állam,
milyen szereplıkkel mőködik együtt a feladatok kidolgozásában és megvalósításában.
Nem az a fontos, hogy minden funkció minden eleme maximálisan ellátva legyen21, hanem
az, hogy a vállalt feladatok ellátása hatékony legyen. Fukuyamával (2005) egyetértve
megállapítható, hogy nincsenek olyan modellek és minták, amelyek minden ország és
minden területi egység számára tökéletesen alkalmazhatóak lennének. Ennek oka, hogy
minden területi egység magában hordozza történelmi múltjának minden lenyomatát, és
éppen ettıl válik minden ország és térség egyedivé, ezáltal minden területi egység –
Fukuyama szavaival élve (2005, 63) – „kontextus-specifikus”. Ez vonatkozik egyrészt az
ország egészére, másrészt annak minden területi egységére is. Stiglitz (1998) azt mondja,
hogy azok az országok lettek eddig sikeresek a felzárkózásban és a fejlıdésben, amelyek
nem egy másik államban bevált módszert felhasználva haladtak, hanem azok, amelyek
kitaposták maguknak a célhoz vezetı ösvényt, vagyis maguk jöttek rá, hogy mit kell
tenniük saját fejlıdésükhöz.
Az állam szerepének és a különbözı feladatok ellátásának szempontjából
különbséget kell tenni a helyi kormányzat (government) és a helyi kormányzás
(governance) fogalmi rendszerei között, melynek részletes bemutatására a következı
alfejezetben kerül sor.

2.3. A helyi kormányzás értelmezése
Az angol government és governance kifejezés közötti tartalmi eltérés már nem csak a
nemzetközi (Rosenau 1992, Rhodes 1996, Stoker 1998, Schmitter 2002, Geissel 2004,
Swyngedouw é. n., Hirst 2000, Benz 2001, Lovan – Murray – Shaffer 2003a, Pike –
Rodríguez-Pose – Tomaney 2006), hanem a magyar szakirodalomban is megjelent az
elmúlt években (A párbeszédben álló város 1999, Kákai 2004, Ugrin – Varga 2007, László
– Pap 2007, Jenei – Kuti 2007, Somlyódyné Pfeil 2008). Mindkét kifejezést alapvetıen a
politika- és gazdaságtudomány használta elsıként (Somlyódyné Pfeil 2008), a területi
tudományokban való megjelenésük és jelentésbeli különbségük megerısödése néhány
évtizeddel ezelıttre tehetı (Blumenthal 2005, Shah 2006). Ennek okát John (2001 – idézi

21

Természetesen vannak olyan feladatok, amelyek ellátása esetében a szolgáltatás nem vonható kétségbe,
viszont a minıség itt is meghatározó tényezı.
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Pálné 2008) alapvetıen a globalizációs folyamatok térhódításában és a megváltozott
politikai környezetben látja.
A kormányzat és kormányzás/irányítás22 szavak közötti különbség arra a tényre
világít rá, hogy a fejlesztési folyamatok irányításának középpontjában nem csak állami
szerveknek kell állni, a fejlesztési tevékenységekben érintett szereplık is aktív résztvevıi
az adott területi egység irányításának. Ennek megfelelıen a government kifejezés alatt
állami irányítást, míg a governance kifejezés alatt olyan irányítási folyamatot értünk a
fentiekben hivatkozott szakirodalmak szerint, melyben megjelennek az állam mellett az
érintett szereplık is az adott területi egység irányításában, ezen szereplık horizontális
koordinációjáról beszélhetünk (Benz 2001).
Elsısorban a nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk a governance kifejezés
különféle jelzıvel ellátott változataival, így értelmezésre kerül a participatory, vagyis
részvételi, a good, vagyis jó és a local, vagyis helyi kormányzás fogalma. Felmerül a
kérdés, hogy e jelzık mennyiben adnak új jelentéstartalmat a kormányzás értelmezésének,
szükség van-e a fenti fogalmak megkülönböztetésére? A kormányzás kifejezésének
bemutatása után térek rá ezek ismertetésére.
Schmitter (2002) értelmezésében a kormányzás egy olyan folyamat, melynek során a
problémák sora kerül feltárásra és a döntéshozatal, illetve a megvalósítás az érintett
szereplıkkel együttmőködve történik. Gery Stoker (1998) a kormányzásnak három fı
elemét különbözteti meg:


a kormányzás egy folyamatnak tekinthetı,



partnerségi kapcsolatok jellemzik a társadalmi és gazdasági szereplıkkel,



a fıszereplı a helyi kormányzat és a kialakított kapcsolatrendszere a központi
állammal szemben.

Továbbá hozzáteszi, hogy a köz- és magánszféra közötti határok a kormányzás
fentiekben értelmezett esetében rugalmasan átjárhatóak. A Jenei és Kuti (2007)
szerzıpáros egyben vertikális és horizontális kormányzásról beszél: a vertikális szint
európai, nemzeti és nemzetek alatti irányokat jelent, míg a horizontális értelmezés a
fejlesztési folyamatok által bevont szereplık körének összességét foglalja magában.
Rhodes (1996) értelmezésében a kormányzás jelentésének elemei a következık:


a kormányzati irányításnál tágabb kategória,

22

A governance kifejezés a magyar szakirodalomban különbözı fordításokban jelenik meg, leggyakrabban a
kormányzás és az irányítás magyar szavakat használják a szerzık.
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az állami szereplıkön túl a kormányzásban nem állami szereplık is részt
vesznek, a folyamat gyakorlatilag a szereplık hálózatát, együttmőködését
jelenti,



a nem állami szereplık nem függnek az államtól,



a folyamat gyakorlatilag egy játékhoz hasonlítható, melyben elengedhetetlen
a résztvevık bizalma.

Összességében a kormányzás Rhodes (1996) szerint a különbözı együttmőködı
társadalmi és politikai szereplık kapcsolódásainak eredménye, gyakorlatilag egy olyan
hálózatként értelmezhetı, mely önmagát képes szervezni.
Rosenau (1992, 4) nagyon fontos tényre hívja fel a figyelmet a kormányzás
definiálásakor: szerinte a „kormányzás olyan szabályok rendszerét jelenti, amely csak
akkor mőködhet, ha a többség elfogadta azokat”. Ennek értelmében a kormányzás széles
körő egyetértést jelent a különbözı szereplık között.
A

részvételi

kormányzás

fogalma

Schmitter

(2002)

meghatározásában

a

következıképpen jelenik meg: azon szereplıknek kell döntéseket hozni a fejlesztési
folyamatok során, akik érintettek az adott politikai, gazdasági kérdésben. Ezen értelmezés
szerint gyakorlatilag a kormányzás részvételi kormányzásként értendı, hiszen éppen ezen
jelzı mögötti tartalom különbözteti meg a hagyományos23 államközpontú irányítástól. A
részvételi kormányzás elsısorban olyan szakirodalmi mővekben jelenik meg, ahol a szerzı
a kormányzás szereplıinek kapcsolatrendszerét, szerepük fontosságát mutatja be (Geissel
2004, Swyngedouw é. n., Lovan – Murray – Shaffer 2003a). Geissel (2004) kiemeli, hogy
a hétköznapi életben a részvételi kormányzás folyamatának összetettsége nem jelenik meg,
csak egy-egy elemére történik fókuszálás, pedig a sikeres alkalmazás feltétele az lenne, ha
az érintett szereplık komplexen értelmeznék a folyamatot. A szerzı úgy látja, hogy a
fogalom a gyakorlati életben három értelemben jelenik meg, melyek jó megközelítések, de
önmagában nem elegendıek: a jó döntéshez minél több embert be kell vonni; a
folyamatban a hangsúly a részvételen van; a fejlesztések folyamatában jelen vannak
utópikus elemek is.
A Participatory Governance címő kiadványban Lovan, Murray és Shaffer (2003a)
kiemelik, hogy önmagában sem az állami, sem a piaci, sem a civil szereplık nem képesek
hatékonyan részt venni a fejlesztési folyamatokban, egyik fél sincs abban a helyzetben,
23

Hagyományos kormányzás alatt a szakirodalom alapján a government típusú kormányzást értem (Lovan –
Murray – Shaffer 2003a, Ugrin – Varga 2007, Jenei – Kuti 2007).
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hogy önállóan, a többi szereplı nélkül tudjon dönteni fejlesztési kérdésekben. Ennek oka,
hogy mindegyik szereplı alapvetıen csak a saját érdekeit ismeri elsıdlegesen, viszont
anélkül, hogy a szereplık ne ismernék a többi érintett sajátosságait, nem szabad dönteni.
A jó kormányzás (good governance) gondolata gyakorlatilag a fentiekben felvázolt
folyamatok hatékony megvalósítását helyezi középpontba. Giddens (2000) szerint a jó
kormányzás feltétele az állami, gazdasági és civil szereplık közötti megfelelı
kapcsolatrendszer kialakítása. A szerzı úgy véli, hogy meg kell találni az egyensúlyt az
egyes szereplık között, az sem jó, ha valamelyik túl erıs vagy túl gyenge. A túlságosan
erıs dominancia eltorzítja a társadalmi, gazdasági folyamatokat, míg a túlzott gyengeség a
többi szereplıt is negatív irányba húzza. A megoldást a szereplık folyamatos egymással
történı érdemi kommunikálásában látja Giddens.
A helyi kormányzás értelmezése véleményem szerint felfogható a kormányzás
fogalmi rendszereként eddig bemutatott tulajdonságok összegzéseként; a hatékony
kormányzás részvételt feltételez, amely alapvetıen helyi szinten24 valósítható meg. Anwar
Shah (2006) megfogalmazásában a helyi kormányzás nem más, mint a helyi
önkormányzatok

megváltozott

funkciója

a

helyi

kormányzás

szemléletének

figyelembevételével. A helyi önkormányzatok feladata itt már nemcsak az, hogy
szolgáltatásokat biztosítsanak, hanem teret kell engedniük a demokrácia részvételi
formáinak, a civil dialógusnak. A következı táblázat a régi és új típusú önkormányzati
feladatokat hasonlítja össze. Ez alapján kiemelhetı, hogy a civil/nonprofit szervezetek
meghatározó szereplıi a helyi kormányzásnak.
2. táblázat
A helyi önkormányzatok feladatrendszere a régi és az új típusú kormányzásban
20. századi régi nézet
21. századi új nézet
önkormányzatra fókuszál
állampolgár központú helyi kormányzásra fókuszál
a kormánynak felelıs, neki kell
elszámolni
a helyi szavazók felé kell elszámolni
zárt és lassú rendszerő
nyitott, gyors és rugalmas
kockázatkerülı
innovatív kockázatvállaló adott határokon belül
központi direktíváktól függ
van önálló döntési jogköre
korlátozó
bizalmat épít, és az állampolgárokat szolgálja
bürokratikus és technokrata
részvétel szemlélető, állampolgári és civil
szemlélető
dialógusnak épít teret
központosított rendszerő
globalizált és lokalizált rendszerő
Forrás: Shah 2006.

24

A helyi szint értelmezését lásd a 2.1. alfejezetben.

32

A fentiek értelmében a kormányzás nem egyszerően az adott térbeli egység
kormányzását jelenti, hanem széles körő társadalmi, gazdasági kapcsolódási pontokat
feltételez. A helyi kormányzás így nem csak az önkormányzati szintő (települési és
magasabb szintő) fejlesztési tevékenységet jelenti, ebben benne van a helyi közösség,
illetve

az

önkormányzat

helyi

szereplıkkel

kialakított

kapcsolatrendszere

is

(Decentralization and Democratic… 2000).
A helyi szereplık részvételének fontosságára Canzanelli (2001) a következı érveket
sorakoztatta fel:


a helyben lévı szereplık ismerik a helyi erıforrásokat, és tudják, hogyan
lehet ıket hatékonyan felhasználni,



a helyi szereplık tudják, hogy az adott területi egységnek milyen szükségletei
vannak, ezek kielégítéséhez mire van szükség,



a helyi szereplık ismerik az erıforrások elosztásának módjait,



a helyi szereplık ismerik az erıforráshoz jutás helyi specifikumú lehetıségeit.

A helyi kormányzás a magyar gyakorlatban elsıdlegesen a helyi önkormányzatok
szintjén megjelenı irányítási tevékenységet jelenti25 (Kákai 2004), és alapvetıen két
szerepe van: a helyi érdekeket képviselni és megfelelni az országos politikai
elképzeléseknek. A helyi érdekek képviselete alapvetıen a település jövıképének
kialakításán keresztül történhet, mely magában foglalja a stratégiák és a mindennapi életet
meghatározó szabályozási környezet kialakítását, mely lényegében a stratégia által kijelölt
irányvonalak megvalósítását jelenti. A helyi kormányzás települési szintő értelmezése a
magyar szakirodalomban helyi településpolitika néven jelenik meg Lackó László (1992)
tanulmányában, melynek tartalma a településre vagy településrészre vonatkozó stratégiai
elgondolások, irányok és a felhasználandó eszközök koordinálására vonatkozik. Egy
település létezéséhez elengedhetetlen, hogy a helyi településpolitika központi szerepet
játsszon a település életében, általa válhat a település a helyi szereplık által teljes
mértékben elfogadottá. A helyi fejlesztés (mely alatt Lackó László a települési szintet érti)
irányítása a helyi településpolitikán keresztül valósul meg.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a government és governance koncepció
közötti különbség leegyszerősítve abban nyilvánul meg, hogy a hagyományos irányítás
helyett a governance típusú irányítás az állami szereplıkön túl az érintett többi szereplı
25

Hozzáteszem, hogy inkább kellene, hogy jelentse, hiszen a hazai gyakorlatban jellemzıen még mindig a
helyi kormányzati szerepek vannak túlsúlyban és kevésbé a kiterjedt kapcsolatrendszerre építı irányítás.
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jelenlétét is feltételezi. Somlyódyné Pfeil Edit (2008) értelmezésben ez annyit jelent, hogy
a két koncepciót nem lehet elválasztani egymástól, az egyes szereplık együttmőködésének
kereteit az államnak kell továbbra is biztosítani. A kormányzás így nem nélkülözheti az
állami szerepvállalást, csak más minıségben és más hangsúlyban jelenik meg; míg a
hagyományos kormányzásra a szereplık feletti hatalomgyakorlás26, addig a kormányzás
esetében az állam és a többi szereplı közötti hatalommegosztás, a többi szereplıre történı
hatalom-átruházás a jellemzı (Lovan – Murray – Shaffer 2003a). Pike, Rodríguez-Pose és
Tomaney (2006) a két fogalom közötti különbséget úgy értelmezi, hogy a kormányzás
során az államot, annak szereplıit viszik közelebb az emberekhez és próbálnak olyan
eszközöket biztosítani, melynek segítségével az emberek is képesek lesznek közvetlenül
alakítani a politikai folyamatokat.
Doktori dolgozatomban helyi kormányzás alatt a fentiek alapján olyan összetett
irányítási folyamatot értek, mely által az adott területi egység képes olyan irányba fejlıdni,
amely nem csak néhány szereplı, hanem lehetıség szerint minden helyi állampolgár és
szervezet érdekeit figyelembe veszi. A helyi fejlesztés irányítása a helyi kormányázáson
keresztül történik.

2.4. A helyi kormányzás szereplıi
2.4.1. A lehetséges szereplık körének bemutatása
A korábbi alfejezetekben bemutatott fejlesztési folyamatokban közös jellemzı, hogy
az állami szereplık mellett széles körő társadalmi, gazdasági bázisra építenek, vagyis
szükség van a helyi szereplık részvételére is a helyi fejlesztések során. Az alfejezet célja,
hogy bemutassa melyek ezek a szereplık. Az alfejezet általános képet kíván nyújtani a
szereplıkrıl, a hazai gyakorlatban jelentkezı tendenciák szemléltetése a 4. fejezetben
követhetı majd nyomon.
A helyi fejlesztésekben részt vevı gazdasági és társadalmi szereplıket alapvetıen
három nagy csoportba lehet sorolni: állami, piaci és civil szereplık, mely csoportosítás a
társadalmi, gazdasági folyamatok három nagy szektorát képviseli. Az állami szereplık
elsısorban a társadalom egészét szolgáló közjavakról27 gondoskodnak, illetve megteremtik
a gazdaság makrofolyamatainak jogszabályi és intézményi feltételeit. A piaci szereplık

26

„power over” és „power to” (Lovan – Murray – Shaffer 2003a)
A közjavak jellemzıi, hogy fogyasztói nem zárhatóak ki a fogyasztásból, illetve a javak nem versengı
jellegőek, vagyis ha egyszer elıállították ıket, utána bárki igénybe veheti a jószág által kínált
szolgáltatásokat, pl.: közvilágítás, közúthálózat (Vigvári 2002).
27
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tevékenysége a nyereséget ígérı termelési és szolgáltatási területekre koncentrálódik. A
civil, vagyis állampolgári kezdeményezéső szervezetek a másik két szektor által ellátni
nem képes igényeket kiszolgáló tevékenységeket folytatnak. Ahogy majd a késıbbiekben
bemutatom, ez utóbbi szektor gazdasági, társadalmi folyamatokban történı elhelyezése
nem is olyan egyszerő.
Egy másik felosztás szerint a szereplıket két nagy csoportba sorolhatjuk, melyek a
következık (Kıszegfalvy – Loydl 2001):


közösségi szektor: ide sorolhatók az állami, önkormányzati és társadalmi
szervezetek,



magánszektor: itt találhatók a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok.

A két szektor alapvetıen érdekeiket tekintve ellentétben áll egymással, a helyes
fejlesztési gyakorlat során ezen ellentétek feloldására van szükség.
A szereplık egy másik fajta megközelítése a következı csoportokba rendezi a
társadalmi és gazdasági aktorokat (Dinya – Farkas – Hetesi – Veres Zoltán 2004):


közszolgáltató szféra: mely a közintézményeket és a közüzemi szerveket
tömöríti,



a privát szféra: az itt található szereplık a civil és az üzleti szektorhoz
tartoznak.

Az utóbbi két csoportosítás alapján a civil szervezetek és az állampolgárok
elhelyezése nem is olyan egyértelmő. A Dinya, Farkas, Hetesi és Veres szerzık mind az
állampolgárokat, mind a civil szervezeteket a privát szféra szereplıi közé sorolják, míg a
Kıszegfalvy, Loydl szerzıpáros az állampolgárokat a magánszektorhoz, a társadalmi
szervezeteket – melyek a civil szervezeteket is magukban foglalják – a magánszektorhoz
sorolják. Véleményem szerint a nem egyértelmő megközelítés abból adódhat, hogy a
civil/nonprofit szektorba tartozó szervezetek a gyakorlatban a közszektorban és a
magánszektorban jelentkezı igényeket is kielégítik, ezért úgy gondolom, hogy szerepük
egyik szférától sem választható el egyértelmően. Etzioni (1973) a civil/nonprofit
szervezetek köztes (intermedier) szerepére hívja fel a figyelmet, a szerveztek részben
kiegészítik az állam és piaci szektor tevékenységét, részben korrigálják azt. Heitzmann
(2001) továbbá kiemeli a szervezetek egyes szektorok közötti közvetítı szerepét is, mely a
szervezetek lételemét adja.
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Ennek értelmében az elsı hármas felosztás célszerőbbnek tőnik, mert a szektort az
említett összetett szerepe miatt külön kezeli. Viszont feltehetı a kérdés, hogy a hármas
felosztásban hol van az állampolgárok helye, kezelhetık-e együtt a civil/nonprofit
szektorral? Véleményem szerint nem, ugyanis az állampolgárok civil/nonprofit
szervezıdéseken kívül is aktív szereplıi lehetnek a társadalomnak, ez alapján úgy látom,
hogy célszerőbb lenne a civil szférát társadalmi vagy privát szektorként értelmezni, így
egyértelmően meghatározható lenne az állampolgárok helye a társadalmi és gazdasági
folyamatokon belül.
Ha a fentiekben bemutatott csoportosítások részletesebb felbontásra kerülnek,
lehetıség nyílik a helyi fejlesztés szereplıinek konkrétabb bemutatására; a szereplık a
következık lehetnek (Rechnitzer 2007, Kıszegfalvy – Loydl 2001, László – Pap 2007,
Stöhr 1990a, Novy 1990):


központi állami szereplık,



helyi önkormányzatok,



gazdálkodó szervezetek,



oktatási és kutatási intézmények,



társadalmi szervezetek,



szakmai szervezetek,



civil/nonprofit szervezetek,



állampolgárok mint társadalmi és gazdasági szereplık.

A szereplık részvételében a legfontosabb tényezık között említi Stöhr (1990a), hogy
a felek közötti kommunikáció, a folyamatos információcsere és az együttmőködés a
feltétele a hatékony fejlesztésnek. A hangsúly a közös hangnem megtalálásában, az
érdekek egyeztetésében van. Giddens (2000) kifejti, hogy a helyi kormányzás során a
szereplık bevonása csak akkor válhat hatékonnyá, ha a felek képesek felelısséget vállalni
a döntéseikért, majd hozzáteszi, hogy egy politikai döntés csak akkor lehet sikeres, ha a
döntés meghozatalának folyamatát a fenti szereplık együttmőködése és egysége jellemzi.
Továbbá Stöhr (1990a) kifejti, hogy az együttmőködéseknek és a kommunikációnak
nemcsak helyi szinten kell zajlania, hanem a helyi és a magasabb szintek között is. Ennek
egyik elıfeltétele, hogy a szereplık megfelelı mértékben motiváltak legyenek ahhoz, hogy
hajlandóak legyenek együttmőködni egymással.
A horizontális és vertikális kapcsolódási pontokat, folyamatokat szemlélteti a
következı ábra (2. ábra).
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2. ábra
A helyi fejlesztés szereplıi

Forrás: Stöhr 1990a, 23. o.

2.4.1 Civil/nonprofit általános megközelítése! Definíciók a fejezetben!
Forrás: Stöhr 1990a, 23

Forrás: Stöhr 1990a, 23.

2.4.2. Civil társadalom és nonprofit szektor – fogalmi megközelítések
A fogalmi megközelítések bemutatása során célom az, hogy rövid áttekintést adjak a
civil/nonprofit szektor elméleti hátterérıl és a dolgozatban használt fogalmi rendszer
hátterérıl.
A civil társadalom kifejezést a 18. században használták elıször, de a civil
társadalomról, mint társadalmi jelenségrıl, már Arisztotelész és Cicero is írtak. A 18.
században a kifejezést „a társadalmi kölcsönösség szférájának megjelölésére” (Seligman
1997, 19) használták, majd a 19. században a társadalomnak azt a szféráját írták le a
kifejezéssel, amely az állami szférától elkülönül. Seligman szerint a fogalom tudományos
értelmezése még ma is hiányzik, a korábbi évszázadokban is eltérıen határozták meg a
fogalmát. Abban közösek voltak a meghatározások, hogy „a köz és a magán, az egyéni és a
társadalmi, a közerkölcs és a magánérdek, az egyéni szenvedélyek és a közüdv” (Seligman
1997, 20–21) problémájából indultak ki. Seligman a civil társadalmat egy olyan
küzdıtérként képzeli el, ahol a magánszemélyek érdekeiket érvényesíteni tudják.
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A civil társadalom fogalom kialakulásához a társadalmi rend válsága vezetett. A 17–
18. században bekövetkezı jelentıs változások, mint pl. a piacgazdaság kialakulása, a nagy
földrajzi felfedezések, az európai forradalmak megkérdıjelezték a fennálló társadalmi
rendet. Korábban a társadalmi rend mőködését, annak szabályozását valamilyen
társadalmon kívüli erıre, az Istenre vagy a királyra vezették vissza. Ez a hagyományos
gondolkodás kezdett megváltozni a 17–18. században, ugyanis az emberek ebben a korban
egyre inkább a társadalom felé fordultak, a társadalmi rend mőködését nem valamilyen
transzcendens dologban, hanem a földi létben keresték. Ekkor született meg a civil
(polgári) társadalom fogalmi rendszere, mely már képes volt a társadalmi rend újfajta
értelmezésére.
Az elmúlt néhány évtizedben többféle megközelítés született a civil társadalom
meghatározására. Perry Anderson szociológus olyan különféle társadalmi szervezıdéseket
ért civil társadalom alatt, melyek az állammal szemben viszonylagos autonómiát élveznek.
Szerinte ide tartoznak a „nem állami és nonprofit szervezıdések, mint szociológiai
entitások, intézmények, szervezetek…” (Bartal 1999, 19)
Arató András úgy gondolja, hogy „a modern civil társadalmat a civil
kezdeményezések és önszervezıdések változatos formái alkotják, s egy olyan, az elemi
emberi jogok érvényesülését garantáló jogrendszer érvényesíti, amely tiszteletben tartja a
társadalom sokszínőségét.” (Arató 1992, 55)
Cohen és Arató (1988 – idézi Bartal 2005) közösen az 1980-as éves végén
meghatározták, hogy melyek azok a tényezık, amelyek a civil társadalom kritérium
rendszerét alkotják. Értelmezésükben a civil társadalom egyfajta kapcsolódási pontként
értelmezhetı a gazdasági és az állami szféra között, melynek szervezetei alapításukban és
mőködésükben is alapvetıen különböznek az állami és piaci szervezetektıl és egyfajta
állam nélküli társadalomként értelmezhetıek. Kiemelik, hogy a civil társadalom nem
azonosítható a magánszférával és szerepe abban rejlik, hogy szembesíti az állami
szereplıket az általuk megtestesített értékekkel.
Walzer (1992 – idézi Nárai 2008) értelmezésében a civil társadalom és az állam nem
választható el egymástól: az állam biztosítja a civil társadalom elsısorban jogi kereteit,
míg az állam elveszíti legitimitását, ha nem tart fenn kapcsolatot a civil társadalommal.
Bıhm Antal (1999, 2002) a civil társadalom részeként definiálja a nonprofit, nem
állami és nem direkt politikai szervezeteket, melyeket állampolgárok hoznak létre egyéni
célok megvalósítása céljából.

38

Bartal Anna Mária könyvében a következı meghatározást lehet olvasni: „a civil
társadalom fogalmába azok az állampolgári kezdeményezések tartoznak, amelyekben a
polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében,
és amely kezdeményezések az államtól elkülönülve, autonóm módon mőködnek.” (Bartal
1999, 19–20)
Jagasics Béla (2001 – idézi Nárai 2008) és Anheier (2005) is azon a véleményen van,
hogy a civil társadalom nem csak szervezıdési formákat foglal magában, hanem sajátos
magatartásformákat, értékeket és normákat is.
A civil társadalom fenti fogalmi megközelítéseivel még ma is sokan azonosítják a
nonprofit szektort, ami azonban ebben a formában nem állja meg a helyét, ugyanis a civil
társadalmon belül a nonprofit szektor csak azokat a formalizált, intézményesült
szervezeteket foglalja magában, amelyeknek hivatalos, jogilag definiált státusza van (Kuti
1998, Bartal 2005). Ebbıl következik, hogy a nonprofit szektor bizonyos értelemben
szőkebb kategória, mert nem foglalja magában a civil társadalom egészét, de egyben
tágabb kategória is, mert a nonprofit szervezetek között találhatóak olyan szervezetek is28,
amelyeket nem egyéni kezdeményezés, hanem állami vagy önkormányzati akarat hoz létre.
Ilyen szervezetek ma Magyarországon a közalapítványok, köztestületek és közhasznú
társaságok, mely utóbbiak 2007. július 1-je óta nem alapíthatóak, 2009. június 30-áig át
kellett alakulniuk nonprofit gazdasági társasággá vagy meg kellett szőnniük. Ezen
szervezetek elsısorban alapítóik miatt nem tartoznak sem a civil társadalom, sem – ahogy
a késıbbiekben látni fogjuk – a nonprofit szektor fogalmi kategóriájába. Ennek ellenére a
magyar jog a nonprofit szervezetek közé sorolja ezeket a szervezeteket. Több szakirodalom
a fentiek miatt kvázi nonprofit szervezetekként említi ıket és a magyar nonprofit szektor
dualitásáról beszél (Bartal 1999, Harsányi 1999, Nárai 2008).
Hazánkban az 1990-es évek elsı felétıl vált általánossá a civil szektor elnevezésére a
nonprofit kifejezés. A nonprofit elnevezés a szektor legfıbb jellegzetességét ragadja meg:
az ide tartozó szervezetek nem profitorientáltak, ezért nem tartoznak a piaci szektorhoz. Ez
nem jelenti azt, hogy ezen szervezetek nem végezhetnek olyan vállalkozási és egyéb
tevékenységet, amelybıl nyereségük származna, azonban ezt a nyereséget nem oszthatják
fel, csak céljaik megvalósítása érdekében használhatják fel (Kuti 1998).
Ezen a kritériumon kívül további öt olyan megkülönböztetı eleme van a nonprofit
szervezeteknek, amely elválasztja a piaci, az állami, illetve az informális szférától ıket. Ez
28

A civil társadalom és nonprofit szervezetek egymáshoz való viszonyát magyarországi megközelítésbıl
mutatom be.
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a felosztás tulajdonképpen Anheier és Salamon (1995) operacionális-strukturális
definíciójának felel meg. Ez a meghatározás az 1990-es években a John Hopkins
University által folytatott nemzetközi összehasonlító kutatások eredményeként jött létre. A
definíció egy fogalmi készlet, mely a szektor fıbb jellemzıit tartalmazza, melyek a
következık:


Mőködési autonómia és szervezeti elkülönülés a kormányzati szektortól, azaz
a nonprofit szervezetek magán és nem állami kezdeményezésre jönnek létre.
Mindez nem zárja ki, hogy a szektort az állam pénzügyileg vagy egyéb más
módon ne támogassa.



Intézményesültség, önálló jogi személy: ez azt jelenti, hogy a szervezeteket
hivatalos nyilvántartásba kell venni, a szervezeteknek vezetésük, mőködési
szabályzatuk van, illetve a folyamatos mőködés jellemzı rájuk.



Minden nonprofit szervezetnek rendelkeznie kell az önkéntesség minimális
szintjével, ami vonatkozik a tevékenységre és az adományokra is.



Közhasznúság: a szervezetek tevékenysége a társadalmi közösség érdekeit
szolgálja.



Nem

végezhetnek

pártpolitikai

tevékenységet,

nem

vehetnek

részt

kampányokban, illetve ideológiai meghatározottságuk miatt nem tartoznak a
nonprofit szektorba az egyházak sem (de az azokhoz kapcsolódó vallásilag
elkötelezett szervezetek igen).

Fontosnak tartom még kiemelni, hogy a mai magyarországi gyakorlatban a nonprofit
szektornak három különbözı meghatározása használatos (Bartal 2005). Az elsı a jogi
értelmezés, mely szerint minden olyan nem profitorientált szervezet a szektor része, melyet
a Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint önálló jogi személyként bejegyeztek. Ide
tartoznak a következı szervezetek: alapítvány, közalapítvány, köztestület, közhasznú
társaság, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár és az egyesülési törvény hatálya alá tartozó
társadalmi szervezetek.
A második megközelítés a statisztikai definíció, mely szőkebb kategória. E szerint
nem tartoznak a nonprofit szektorba az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a politikai
pártok és az egyházak, szerzetesrendek.
A harmadik, a nemzetgazdasági–statisztikai definíció szerint a nonprofit szektor
része a lakosságot szolgáló, bevételszerzı tevékenységet csak korlátozott mértékben
folytató szervezetek, így e szerint ide tartoznak a politikai pártok, az egyházak és a
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szerzetesrendek is. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat a piaci szektorba sorolja ez
a megközelítés. Hazánkban elsısorban a statisztikai definíciót alkalmazzák, ez a
nemzetközileg elfogadott operacionális-strukturális definícióhoz áll közel (Bartal 2005).
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. 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.

2.5. A részvételi demokrácia jelentése, eredete
A fentiekben bemutatott fogalmi rendszerek (helyi fejlesztés, helyi kormányzás,
endogén fejlıdés) értelmezése – ahogy arra már utaltam – szorosan összefüggnek
egymással, és – ahogy a jelen fejezetben ismertetésre kerül – további társadalmi és
gazdasági jelenségek kapcsolhatók össze a dolgozat témáját érintı kérdéskörrel. Ezek a
részvételi demokrácia és a társadalmi részvétel. A következı alfejezetek célja, hogy
részletes áttekintést nyújtsanak a téma széles körő, nagyrészt külföldi szakirodalma alapján
arról, hogy mit értünk részvételi demokrácia alatt, hogyan értelmezhetı ez a demokrácia
forma a képviseleti és a közvetlen demokrácia kontextusában, az állampolgárok fejlesztési
folyamatokba történı bevonásának milyen történeti hagyományai vannak, milyen
formában valósítható meg a részvétel elve?

2.5.1. A részvételi demokrácia tartalma
A részvételi demokrácia tartalmának megértéséhez szükségesnek tartom annak rövid
áttekintését, hogy milyen típusú államberendezkedések léteznek, ezeket mi jellemzi, és hol
helyezkedik el ezek kontextusában a részvételi demokrácia. Az állam és az ország többi
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szereplıjének viszonya alapján 5 fajta állam- és demokráciatípus határozható meg (Ugrin –
Varga 2007), melyek a következık:


Diktatórikus állam, demokrácia hiány: az állampolgárok kiszolgáltatottsága
jellemzı.



Erıs állam, kvázi demokrácia: erre a típusra az állami túlsúly és az
állampolgárok alávetettsége jellemzı.



Demokratikus állam, klasszikus, képviseleti vagy közvetett demokrácia: az
állampolgárok érdekei az általuk választott képviselıik által érvényesített, így
az állampolgárok közvetetten vesznek részt a döntésekben.



Közösségi állam, közösségi demokrácia: egy kicsit idealisztikus felfogás,
mely szerint az állam és az állampolgárok is a társadalomnak alárendelve
„mőködnek”.



Részvételi állam, közvetlen vagy részvételi demokrácia: az állam és az
állampolgárok közötti kapcsolatot az egyensúly és a kölcsönös felelısség
jellemzi.

A mai demokráciákat és a helyi fejlesztés fogalomkörét vizsgálva és ezeket
összekapcsolva a közvetett és a részvételi demokráciának van jelentısége. „… a
demokrácia olyan politikai rendszer, amelyben az átlagpolgárok úgy érzik (érezhetik),
hogy

van

beleszólásuk,

ellenırzési

lehetıségük

az

általuk

választott

vezetık

tevékenységébe.” (Kákai 2004, 143)
A világ demokratikus berendezkedéső államainak mőködési alapja a képviseleti
demokrácia rendszere, melynek értelmében az állampolgárok adott idıszakonként
választások formájában képviselıt választanak maguknak, rájuk bízva, hogy felelısen
döntsenek az országot, adott területi egységet érintı kérdésekben (Sartori 1999). A
képviseleti demokrácia egyik fontos jellemzıje, hogy az állampolgárok számára csak
behatárolt és korlátozott mértékő politikai beleszólásnak enged teret (Kulcsár 1997), ezért
is illetik a közvetett jelzıvel. A képviseleti demokrácia rendszere a 20. század második
felében került abba a helyzetbe, hogy nem minden esetben volt képes az érdekeket,
különösen a helyieket megfelelıen érvényesíteni (Ugrin – Varga 2007, Nizák – Péterfi
2005). Megjelent az állampolgárok részérıl az az igény, hogy ık is szeretnének
közvetlenül beleszólni saját környezetük fejlıdésébe, nemcsak a választások és egyéb
népszavazások alkalmával, hanem a köztes idıszakokban is. Így elıtérbe került a részvétel
elve, ennek módja, szereplıi, jellemzıi és gyakorlati megvalósíthatósága. A következı
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alfejezetek a részvételi demokrácia elméleti hátterét kívánják megismertetni a következı
kérdések megválaszolásának középpontba helyezésével: KIKET kell bevonni, MIBE,
HOGYAN, MILYEN MÉRTÉKBEN, ennek MILYEN hatásai vannak, illetve, hogy
MEKKORA AZ A TÉRBELI EGYSÉG, amely lehetıvé teszi a részvétel elvének
alkalmazhatóságát?
A részvételi demokrácia mőködése azon az elven alapul, hogy az állami szereplık
mellett a társadalom és a gazdaság szereplıi is részt vesznek a környezetüket alakító
folyamatokban, teszik ezt önként és teljes jogú félként (Sartori 1999). Danesh Chekki
(1979) a részvételi demokráciát az emberek uralmaként értelmezi, olyan értelemben, hogy
az állampolgárok olyan tetteket hajtanak végre, mellyel szándékosan képesek befolyásolni
a hatalmon lévık döntéseit, vagyis a közösség hatalommal való felruházásáról
beszélhetünk.
Feltehetı a kérdés, hogy ki és hogyan szeretne és tud részt venni ezekben a
folyamatokban, egyáltalán milyen folyamatokban kell részt venni? Kijelenthetı, hogy a
helyi erıforrások mozgósításával történı fejlesztési tevékenység a 20. század második
felében megjelenı formájával együtt kezdett formálódni a részvételi elv gyakorlatban
történı megjelenése, és megállapítható, hogy még ma is intenzíven fejıdik (Ugrin –Varga
2007). További kérdésként merül fel, hogy milyen történeti hagyományokból táplálkozik a
részvételi elv mai formájának megjelenése, illetve hogy milyen hatása van ennek egy
ország mőködésére? A részvételi demokráciáról szóló alfejezetek célja, hogy
megválaszolja ezeket a kérdéseket.

2.5.2. A részvételi demokrácia eredete
A részvételi demokrácia eszméjének terjedését Ugrin Emese és Varga Csaba (2007)
két tényezıvel magyarázzák. Egyrészt a lokalitás és a részvételi elv eszméjének
megjelenése a globalizáció egyre nagyobb mértékő terjedésére adott válaszként
értelmezhetı. Másrészt a helyi érdekek elıtérbe helyezése elısegíti a helyi terek
versenyképességét is. A szerzıpáros szerint ma már egy ország fejlıdésének vizsgálatakor
alapvetıen három dimenzióban kell gondolkodni: globális, nemzeti és lokális szinten. Azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a szintek folyamatosan kapcsolatban állnak
egymással és az egyik szinten sem lehet a többiben zajló folyamatok megértése nélkül
hatékonyan cselekedni, és dönteni arról, hogy kik lesznek azok a szereplık, akik
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befolyással tudnak lenni a térbeli folyamatokra. Schmitz kifejezésével élve ma már
globalizált helyi terekrıl29 beszélhetünk (Schmitz 2004).
A részvételi demokrácia és a részvétel gondolata bár a 20. század második felében
elıtérbe került a korábban említett okok miatt, azonban gyökerei már a történelmi múltban
megtalálhatók. Arisztotelész (1984) Politika címő mővében kifejtette, hogy egy
állampolgár csak akkor lehet teljes értékő, ha aktívan közremőködik és részt vesz a
városállam közügyeiben, másrészt a városállam egysége is csak akkor alakulhat ki, ha a
polgárok részt vesznek a közösségi életben. Arisztotelész gondolkodásában nem az egyes
emberre, hanem arra a közösségre fókuszált, amelyen keresztül az egyén részt vesz a
városállam életében (Mansbridge 1995). A városállamok jövıjét illetıen Arisztotelész
felhívta a figyelmet, hogy „...megfelelı tervezés nélkül nem alakulhat ki a legtökéletesebb
alkotmány.” (Arisztotelész 1984, 282) Rousseau Arisztotelészhez hasonlóan nem az
egyént, hanem a közösséget helyezte elıtérbe, úgy gondolta, hogy a részvétel nélkül az
állampolgárok nem szabadok és az állam is halott (Mansbridge 1995). Elıször
Tocqueville-nél jelenik meg az a gondolat, hogy a demokratikus folyamatokban való
részvételnek hatása van az egyén fejlıdésére is, méghozzá pozitív értelemben (Mansbridge
1995). A részvétel fontossága mellett Kant és Constant amellett érvelt, hogy az emberektıl
nem várható el, hogy kövessék a mindennapi politikát, így szükség van képviselıkre, akik
az emberek nevében járhatnak el (Bódig 2005). Herold Laski 20. századi politológus
értelmezése szerint a részvétel oly módon jelenik meg a társadalmakban, hogy különbözı
csoportosulások felelısek az érdekek érvényesítéséért, fontos szempont, hogy az állam
csak az egyik csoportosulás a sok közül, nincs kitüntetett szerepe; késıbb Ernst Fraenkel
német politológusnál az állam már meghatározó szereplıvé lép elı a csoportosulások
körében (Bódig 2005). A 20. század második felében Cook (1975) és Haberlein (1976) is
azzal érvel, hogy ha teret enged az állam a helyi szereplıknek egyrészt legitimálva lesznek
a különbözı programok, másrészt jobb döntések fognak születni.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a részvétel elvének alkalmazása folyamatosan
alakult az évszázadok során, mai értelemben viszont csak néhány évtizede használatos a
fogalom. Fontos megemlíteni, hogy igazán akkor tud teret nyerni a részvétel elvének
alkalmazása, ha megfelelı jogi keretek között élhetnek az állampolgárok jogaikkal.
Európában az Európai Unió tervezett Alkotmánya közösségi jogként rendelkezik mind a
képviseleti, mind pedig a részvételi demokrácia elveirıl. Az Alkotmány I-46. és I-47.

29

„globalized localities” (Schmitz 2004, 1)
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cikkei értelmében az EU mőködése a képviseleti demokrácia elvén alapul, és ennek
értelmében minden állampolgárt megillet az a jog, hogy a döntések nyilvánosan és a
polgárokhoz legközelebb esı szinten szülessenek. Továbbá kinyilvánítja, hogy a polgárok
és érdekképviseleti szervezeteik az EU tevékenységérıl véleményt mondhassanak és
párbeszédet folytathassanak az intézményekkel. További, a témát érintı dokumentum az
Aarhusi Egyezmény, melyet 1998-ban írtak alá Dániában30. Az Egyezmény elsıdlegesen a
környezeti ügyekben történı részvétel és a környezeti információkhoz való hozzáférés
jogát helyezi középpontba, azonban egyetértve Bodával (2008) a fenti jogok definiálásakor
az Egyezmény a döntés-elıkészítésben való részvétel jogát definiálja, ami más
kérdéskörben is értelmezhetı. Az Egyezmény a részvétel következı elemeit határozza meg
(Pelcl 2002, 11): „Információhoz való hozzáférés, aktív tájékoztatás, konzultáció a
lakossággal, társadalmi részvétel a tervezésben, a tervezési folyamat értékelése a
társadalmi részvétel szemszögébıl.”
A részvételi demokrácia mai értelmezésének eredete Brazíliához, azon belül Porto
Alegre nevő városhoz köthetı. A részvételi elv alkalmazásának ötlete már az 1970-es
években megjelent mintegy ellenállásként az akkor még katonai diktatúrával szemben
(Pataki 2007, Abers 1998). A kezdeti lépések után végül Porto Alegré-ben bontakozott ki a
részvételi demokrácia eszközeként alkalmazott részvételi költségvetés gyakorlata, melyet
1989 óta rendszeresen alkalmaznak a városban. A részvételi költségvetés „…a települési
költségvetés összetételének és arányainak a meghatározása és mőködésének az ellenırzése
egy minden lakos számára nyitott és átlátható, évente újraismétlıdı vita- és tervezési
folyamaton keresztül.” (Pataki 2007, 145) Ennek gyakorlatát Porto Alegre mellett azonban
ma már több településen is alkalmazzák a részvételi költségvetés gyakorlatát. A módszer
elterjedése 3 fázisra bontható (Cannabes 2004): 1989 és 1997 között Porto Alegré-n kívül
még néhány dél-amerikai országban jelent meg a módszer, majd 1997 és 2000 között
tovább nıtt a népszerősége, és már több mint 130 brazil városban vált gyakorlattá a
részvételi költségvetés. 2000 óta több európai országban is elkezdték alkalmazni, többek
között

Spanyolországban

Córdobában,

Németországban

Rheinstettenben,

Franciaországban Sain-Denisben és Bobignyben (Cannabes 2004). Jelenleg kb. 250 város
költségvetésének tervezésekor használják a módszert.

30

2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak
a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló,
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérıl, Magyarországon ezzel a törvénnyel vált
hatályossá az Egyezmény.
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A Porto Alegrei-i gyakorlat folyamata a következı (Menegat 2002):


A költségvetés lakossági bevonással történı tervezési idıszaka márciustól a
következı év februárjáig tart.



Márciusban a civil szféra szereplıi önszervezıdı beszélgetéseket indítanak.



Március–áprilisban kerületi és tematikus győléseket tartanak, melyeken
egyrészt a városvezetés beszámol az elızı évi költségvetés teljesítésérıl,
másrészt a résztvevık képviselıket31 választanak, akiket megbíznak az egész
folyamat felügyeletével.



Április–júniusban beszélgetések zajlanak a városi kerületeknél kisebb
egységekben a települést érintı kérdésekben. Cél a prioritások és a pénzügyi
igények megfogalmazása.



Június–júliusban zajlik a nyilvános győlések második köre, melyen döntenek
a kiemelendı javaslatokról, illetve megválasztják a Részvételi Költségvetés
Tanács tagjait, akiknek feladata, hogy felügyeljék, hogy a lakosság érdekei
valóban érvényesüljenek a fejlesztés során.



Július–szeptemberben történik a fejlesztési alternatívák kidolgozása, a
pénzügyi keretek meghatározása. A tervezés eredményeként döntési tervezet
készül, melyet a Részvételi Költségvetés Tanács véleményez.



Október–novemberben az elkészült dokumentum nyilvánosságra hozatala
történik, majd a helyi önkormányzati képviselık szavaznak a költségvetésrıl.



December–januárban a Részvételi Költségvetés Tanács áttekinti a teljes
folyamatot, és ha szükséges javaslatokat tesz az esetleges módosításokra.

Összefoglalóan elmondható a brazil mintáról, hogy bármely elemét is használják a
gyakorlatban a helyi önkormányzat szereplıi, a cél minden esetben az, hogy a folyamat
pozitív hatással legyen a település költségvetésére, a helyi kormány szoros kapcsolatot
alakítson ki a lakossággal, ezenkívül mobilizálják a lakosságot a közügyekbe történı minél
szélesebb körő beleszólás lehetıségét megteremtve a számukra. A módszer elınye többek
között, hogy növeli a bizalmat az állampolgárok között, másrészt átláthatóbbá teszi a
kormányzati munkát (Souza 2001). Továbbá Ugrin Emese és Varga Csaba (2007)
megállapították, hogy nem véletlenül indult a fejlıdı országokból a részvétel elvének
gyakorlati alkalmazása, ugyanis azokban az országokban, ahol az állam nagyobb szerepet

31

Ezek a képviselık nem egyeznek meg az önkormányzati képviselıkkel.
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vállalt az emberek életében (jellemzıen a fejlett országok), a lakosság hozzászokott ahhoz,
hogy az állam majd gondoskodik róluk, így nehezebb motiválni is ıket arra, hogy tegyenek
lépéseket saját jövıjük érdekében.

2.5.3. Képviseleti demokrácia részvételi (véleményezési) elemekkel – Az aktív
demokrácia
Több szakértı (Ugrin – Varga 2007, Nizák – Péterfi 2005, Sartori 1999, Kulcsár
1997) azon az állásponton van, hogy a részvételi demokráciát teljes mértékben, vagyis
ahogy a jelentésébıl adódna, nem lehet megvalósítani. Alapvetıen a részvételi demokrácia
elve minden állampolgár számára biztosítja az alábbi jogokat (Ugrin – Varga 2007):


javaslattételi jog,



informálás és informálódási jog,



vitatkozási jog,



döntési jog.

A probléma elsısorban a döntési jog biztosításában keresendı, ugyanis ezek szerint
az állampolgároknak lehetıséget kell kapniuk minden fejlesztési és közügyi döntésben,
aminek a gyakorlatban nincsenek meg a megvalósítási feltételei. Chekki (1979) a
döntésben való részvétel kétféle módját különbözteti meg:


közös-meghatározású részvételi demokrácia: a szakértı állami és nem
szakértı állampolgárok együttmőködésén alapul, közös döntéshozatal
jellemzi,



ön-meghatározású

részvételi

demokrácia:

a

döntéshozatalban

az

állampolgárok teljes autonómiája jellemzı.

Ha az állampolgárok minden döntésben részt vesznek, akkor nem beszélhetünk többé
képviseleti rendszerrıl, nem hatalmi állam irányít, hanem egy olyan állami berendezkedés
van érvényben, ami egyszerre közösségi és személyes (Ugrin – Varga 2007). Másrészt
felmerül a kérdés, hogy ha a részvétel önkéntes (Sartori 1999), akkor nem lehet senkit arra
kényszeríteni, hogy bármit is tegyen környezete érdekében. Sartori (1999) is megállapítja,
hogy ha egy állampolgár egyáltalán nem érdeklıdik a politika és a közügyek iránt, nem is
fog részt venni benne. Továbbá Sartori kritikaként felveti, hogy eddig még nem született
olyan egységes álláspont, mely egyértelmően kimondta volna, hogy a részvételt milyen
formában és a közügyek mely szintjén, szintjein kell megvalósítani. Ezenkívül hozzá teszi,
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hogy az is kérdéses, képes-e az állampolgárokat motiválni a részvétel lehetısége? Hiszen
joggal teheti fel a kérdést az ember, ki garantálja, hogy éppen az ı véleménye is teret kap
majd a döntések során. Sartori azzal érvel, hogy egy kisebb csoportban sokkal nagyobb
valószínőséggel érvényesülhet az állampolgár, mint pl. egy több tízezres vagy százezres
közösségben. Ennek fényében szerinte a részvételi demokrácia sokakkal ellentétben nem is
olyan csodaszer, mint gondolnák, hiszen már ez a tény is nagymértékben rontja a
hatékonyságát. Hasonló gondolatokat vet fel Dahl (1998) is, kutatásai alapján a részvétel
sokkal hatékonyabban valósulhat meg a kisebb településeken. Éppen ezért lehet
hatékonyabb

véleményem

szerint

az

állampolgárok

érdekeinek

érvényesítése

civil/nonprofit szervezeteken keresztül, hiszen itt nem az egyes embernek kell képviselnie
magát, hanem szervezett keretek között mondhatja el véleményét. A többi állami és piaci
szereplıvel történı kommunikáció is hatékonyabb, ha mögötte szervezeti keretek állnak.
Sartori utóbbi véleménye felvet egy nagyon fontos kérdést, mégpedig azt, hogy
mekkora területi egységen belül tud érvényesülni a részvétel elve? Egyáltalán lehet-e
ebben a kérdésben területi szinten gondolkodni? A fentiekben már utaltam rá Sartori
nyomán, hogy minél nagyobb egy közösség, annál nehezebben tud érvényesülni az
állampolgár önmagában, ezért lehet hatékonyabb a civil/nonprofit szervezeti részvétel. A
részvétel alapvetı területi egységei a települések lehetnek a települési önkormányzatokon
keresztül. Minél kisebb egy település, annál nagyobb teret tudnak kapni az állampolgárok
egyéni kezdeményezései is, de nagyobb a lehetıség erre az olyan településeken is, ahol
mélyebb hagyományai vannak a lokális kötıdéseknek (Kulcsár 1997). Ez igaz lehet a
civil/nonprofit szervezeti érdekérvényesítésre is, viszont a nagyobb lélekszámú
településeken

alapvetıen

ezen

szervezetek

képesek

az

állampolgári

érdekek

megjelenítésére. Hozzáteszem, hogy a nagyobb településeken egy-egy szervezetnek nem
elsısorban az egész település érdekeit kell szem elıtt tartania, hanem csak egy kisebb
településrészét. A település érdekei az egyes településrészek véleményén keresztül kerülhet
kifejezésre. A részvétel a települési szint felett is megjelenik, itt viszont már egyértelmően
szervezeti keretek között tudja az állampolgár érdekeit érvényesíteni a többi szereplıvel
szemben. Ennek fényében véleményem szerint van jelentısége a területi szintnek, de ez
nem csak a tér sajátosságából, hanem történelmi hagyományokból és alapvetı emberi
tulajdonságokból is ered. Például ez utóbbi esetben fontos szempont lehet, hogy az egyes
ember mennyire érzi hazájának lakókörnyezetét, menyire tud azonosulni az ott történı
eseményekkel.
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A fent hivatkozott szerzık (Ugrin – Varga 2007, Nizák – Péterfi 2005, Sartori 1999,
Kulcsár 1997) véleményét osztom abban, hogy a jövı demokrácia formája a képviseleti és
a részvételi demokrácia között található. Ezalatt azt értve, hogy a képviseleti rendszer
megtartása elengedhetetlen, viszont szükség van ennek kiterjesztésére, illetve szélesebb
körben történı alkalmazására a részvételi elv alapján úgy, hogy teret kapnak az
állampolgárok a döntések elıkészítésében, a megvalósításban, de a döntés joga továbbra is
a képviselık kizárólagos joga marad. Nizák Péter és Péterfi Ferenc (2005)
megfogalmazásában ez a képviseleti demokrácia kibıvítését jelenti részvételi elemekkel. A
cél az, hogy minél több szereplı, minél több kérdésben fejtse ki a véleményét, járuljon
hozzá a döntések meghozatalához és vegyen részt a megvalósításban. Véleményem szerint
a fentiek értelmében a részvételi elv helyett kifejezıbb lehetne a véleményezési elv
használata32, hiszen alapvetıen a szereplık feladata az, hogy az ıket érintı ügyekrıl
információk birtokában elmondhassák véleményüket, ezáltal befolyással legyenek a
döntésekre. Továbbá a fentiek értelmében, a gyakorlatban a képviseleti demokrácia
részvételi elemekkel történı megvalósítására használható lenne az aktív demokrácia
kifejezés, mely olyan demokráciaformát jelöl, amelyben az állampolgárok aktívan részt
vesznek a fejlesztési folyamatokban – alapvetıen a véleményezési elv érvényesítése
mentén – együttmőködve az általuk választott képviselıkkel és egyéb helyi szereplıkkel.
Ennek értelmében 2.5.1. alfejezetben bemutatott demokráciatipizálás kiegészülhet egy
hatodik elemmel, az aktív demokráciával, mely a képviseleti és a részvételi demokrácia
között foglalhat helyet.
A következı alfejezetekben a részvételi demokrácia helyett az aktív demokrácia
meghatározást fogom használni33, részvételi elven pedig a döntési jogot leszámítva minden
olyan jogot értek, amely a korábbiakban már bemutatásra került. A következı alfejezet
célja, hogy ismertesse kik is azok a szereplık, akiknek jogokat biztosít a részvételi elv, és
milyen módjai vannak ezen jogok gyakorlati megvalósulásának.

32

A dolgozat további fejezeteiben továbbra is a részvételi elv kifejezést fogom használni, de tartalmát
tekintve a véleményezést értem alatta.
33
Itt kiemelem, hogy a szakirodalom ezen tématerületek tárgyalásánál is a részvételi demokrácia
meghatározást használja, azonban a 2.5.3. alfejezetben bemutatott okok miatt áttérek az aktív demokrácia
kifejezésre. Ennek jogosságát megalapozza az a tény, hogy a téma szakirodalmi bázisa – még ha közvetlenül
nem is mondja ki – a részvételi demokrácia értelmezése során nem számol az állampolgárok döntésben való
részvételi jogával, így gyakorlatilag a képviseleti demokrácia részvételi elemekkel történı kibıvítését helyezi
a középpontba.
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2.6. Az aktív demokrácia tartalma: kiket és mibe kell bevonni?
2.6.1. Kiket kell bevonni? – Társadalmi részvétel
Az aktív demokrácia értelmezésekor a legfontosabb kérdés, hogy kiket és mibe kell
bevonni? Az ide vonatkozó szakirodalmat (Ugrin – Varga 2007, Lovan – Murray – Shaffer
2003a, Participation of Citizens… 2000, Gramberger 2001, Chanan 1997, Nizák – Péterfi
2005, Gergely 1991, Cook 1975, Haberlein 1976) olvasva a válasz egyértelmőnek tőnhet:
az állampolgárokat. Azonban felvetıdött bennem a kérdés, hogy az állampolgárok milyen
dimenzióban szerepelnek? Véleményem szerint a részvétel fogalmi rendszerének
alapvetıen három fajta értelmezése lehet az állampolgárok felıl megközelítve:


az állampolgárok mint egyének részvétele (közvetlen részvétel),



állampolgárok részvétele civil/nonprofit szervezıdéseken keresztül,



az állampolgárok közvetett részvétele piaci és állami szervezeti rendszereken
keresztül, melyek a következık lehetnek: vállalatok, intézmények, egyéb
szervezetek.

Az elsı esetben az állampolgár közvetlenül vesz részt a fejlesztési folyamatokban,
saját maga képviseli érdekeit. A harmadik esetben az állampolgárok valójában másodlagos
szereplık, itt nem az ı érdekeik állnak a középpontban, hanem azon szervezeteké, akiket
képviselnek. A második eset gyakorlatilag az elsı és a harmadik között foglal helyet
átmenetként, hiszen az állampolgárok nem egyénileg érvényesítik érdekeiket, hanem
szervezeten keresztül, de a civil/nonprofit szervezetek amellett, hogy szervezeti érdekeket
képviselnek, elsıdlegesen azért jöttek létre, hogy tagjaikat képviseljék, így az állampolgári
érdekek is érvényesülhetnek.
Az állampolgárok közvetlen és civil/nonprofit szervezeteken keresztüli részvételére
célszerőnek tartom a társadalmi részvétel kifejezést használni Véleményem szerint ez a
kifejezés jobban érzékelteti, hogy nem csak az állampolgárok közvetlen részvétele a
meghatározó a részvételi demokráciában, hanem a civil/nonprofit szervezeteken keresztüli
részvétele is. Van Deth és szerzıtársai (2007) az állampolgárok aktivitásának egyik fontos
színterének tartják a civil/nonprofit szervezetekben való részvételt.
A következı ábra (3. ábra) az egyes helyi szereplık kapcsolatrendszerét és annak
fejlıdését mutatja be egy általam összeállított ötszintő kommunikációs modellben. Az ábra
azzal az egyszerősítı feltétellel él, hogy a piaci, helyi kormányzati (önkormányzati) és
egyéb szervezetek egymás közötti kapcsolatrendszerét adottnak veszi, és csak az
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állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek kapcsolódási pontjaira, azok alakulására
koncentrál.
3. ábra
A helyi fejlesztés szereplıinek kommunikációs fejlıdési modellje

Forrás: Saját szerkesztés.

A kapcsolatrendszer elsı szintjén az állampolgárok és a többi szereplı között nincs
kommunikáció, az állampolgárok egymással tartanak fenn kapcsolatot, de az állami és a
piaci folyamatokba nem kerülnek bevonásra. A második szinten az állampolgárok és a
többi szereplı között már megindul a kétoldalú kommunikálás. A következı szinten az
állampolgárok képviseletében megjelennek a civil/nonprofit szervezetek, melyek a
lakossággal kommunikálnak, de a piaci és állami szereplıkkel még nincsenek
együttmőködéseik. Magasabb szintő kapcsolatot feltételez a negyedik szint, amikor a
civil/nonprofit szervezetek egymással, a lakossággal és a többi szereplıvel is intenzíven
kommunikálnak; az információáramlás lehetıséget teremt a szereplık számára, hogy
tájékozódjanak

a

környezetüket

érintı

kérdésekben.

A

legmagasabb

szintő

kapcsolatrendszert az ötödik szint képviseli, ahol az egyes piaci és állami szereplık
döntéseik meghozatalában aktívan számítanak mindazon szereplıre, akik érintve vannak az
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adott fejlesztési kérdésekben. Ebben az esetben az állampolgárok és a civil/nonprofit
szervezetek már nem különálló szereplıként jelennek meg, hanem a társadalmi, gazdasági
folyamatokba beágyazódva (mindenki mindenkivel kommunikál), azok folyamataiban való
intenzív részvételi, vagy – ahogy korábban fogalmaztam – véleményezési formában.
A modell kifejezi azt a véleményemet, hogy a részvételi vagy véleményezési elv
szereplıi nem csak a civil/nonprofit szervezetek és az állampolgárok szerepét jelentik,
hanem minden egyéb, helyi szinten megjelenı szereplıt, hiszen ahogy már utaltam rá,
éppen a kapcsolatok rendszere miatt ezt szétválasztani a gyakorlati alkalmazáskor nem
szerencsés. Hatékony és hosszú távon is sikeres megoldások csak olyan közösségekben
születhetnek, melyek legalább a kommunikáció negyedik szintjét valósítják meg, hiszen itt
már feltételezhetı a lakossági és a többi szereplı kapcsolata. Természetesen az a jó, ha
minél szélesebb körő ez a kapcsolat, ha a kommunikáció minél több csatornán keresztül
valósul meg. Hiszen megállapítható, hogy a részvételi vagy véleményezési elv
megvalósulásának egyik alapja az emberek és a társadalmi, gazdasági szereplık közötti
kommunikáció megléte (Putnam 2000; Lanihan 2009; Simonsen 2009).
Chanan (1997) egy nagyon fontos tényre hívja fel a figyelmet, mely szerint a
részvétel vagy véleményezés gyakorlati alkalmazása nem azt jelenti, hogy egy területi szint
minden egyes szereplıjét mozgósítani kell, helyette azokra a szereplıkre kell koncentrálni,
akik valóban releváns információkat tudnak szolgáltatni. Ebbıl a szempontból Chanan
megállapítja, hogy valójában a részvétel során közvetlenül a teljes lakosság igen alacsony
százaléka érintett, ık azok, akik valamilyen közösségi csoporthoz tartozás révén aktívan
vagy kevésbé aktívan, de képesek alakítani környezetük folyamatait, a többi állampolgár és
szereplı pedig közvetetten élvezıje az aktív polgárok tevékenysége által kifejtett
eredményeknek. Chanan gondolatához annyit teszek hozzá, hogy véleményem szerint a
hatékony helyi döntések meghozatalához arra kell törekedni, hogy minél több szereplı
(természetesen minden szereplı véleményét meghallgatni technikailag kivitelezhetetlen)
elmondhassa a véleményét, ennek feltételeirıl és technikáiról a 2.8. és a 3.1. alfejezetekben
részletesen lesz szó.

2.6.2. A társadalmi részvétel módjai – elméleti megközelítés
A szakirodalom legnagyobb része, amikor a részvételi demokráciát és a részvétel
elvét tárgyalja, elsısorban a szereplıkre, a részvétel elınyeire, hátrányaira és annak
technikáira fókuszál. Kevés esetben kerülnek konkrétan megnevezésre azok a szituációk,
amelyekben a társadalmi szereplık részvételére számítanak. Feltehetı a kérdés, hogy
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egyáltalán mi számít részvételnek? Hol van az a határ (egyáltalán van-e határ?), ami
elválasztja egymástól a képviseleti és a részvételi demokráciában való részvételt? A
részvételi demokrácia alapvetıen a képviselı választásokon és a népszavazásokon túl
minden olyan cselekvésre utal, amely lehetıvé teszi az állampolgárok számára, hogy
beleszólhassanak a mindennapjaikat érintı közügyekbe, alapvetıen a települést, nagyobb
területi egységet érintı fejlesztési kérdésekbe: fejlesztési programok, stratégiák
elıkészületeibe,

azok

véleményezésébe,

vagyis

a

döntés-elıkészítésbe,

majd

a

megvalósításába, értékelésébe. A részvételi módoknak, azok mélységének többféle
megközelítése létezik (Participation of Citizens… 2000, Gramberger 2001, Arnstein 1969,
Chanan 1997, Burns – Hambleton – Hogget 1994, Nizák – Péterfi 2005). Ezek az
elméletek nem közvetlenül koncentrálnak a fejlesztéspolitikai szerepekre, hanem a
részvétel

általános

formáját

ragadják

meg,

mely

alkalmazható

a

fejlesztési

megközelítésekre is.
Az Európa Tanács kiadványa szerint (Participation of Citizens… 2000) alapvetıen
kétféle dimenzió mentén beszélhetünk részvételrıl (4. ábra).

4. ábra
Az állampolgári részvétel dimenziói

Forrás: Participation of Citizens… 2000, 17 alapján saját szerkesztés.
Megjegyzés: állampolgári részvétel alatt a korábban bevezett társadalmi részvétel fogalmat értem

Az egyik az állampolgárok politikai szerepvállalása, a másik a közösségi
cselekményeken keresztül történı részvétel. A politikai életben három féle módon tudnak
megjelenni az emberek: egyrészt a választásokon, a pártok munkájában közvetlenül vagy
közvetett módon, illetve direkt módon. A közösségi részvétel alapvetıen civil/nonprofit
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szervezıdésekben való részvételt jelent. A direkt részvételnek három módját említi a
tanulmány, melyek a következık:


Informálódó és tanácsadói részvétel: A részvétel egyik fontos elemeként
jelenik meg az információhoz való jog. Ahhoz, hogy az állampolgárok
érdemben bele tudjanak szólni az ıket érintı kérdésekbe, ismerniük kell a
fejlesztési

folyamatok

dokumentumait.

Míg

az

állampolgároknak

a

részvételhez információra van szükségük, addig a helyi hatóságok számára a
legjobb információforrást éppen a lakosság jelentheti. Ez azt jelenti, hogy ha a
helyi döntéseket hatékonyan szeretnék meghozni, ahhoz információkat kell
kommunikálni az emberek felé, hogy képesek legyek a helyi szervekkel való
kommunikálásra. A kétirányú kommunikáció mélysége attól függ, hogy
milyen jellegő kérdésben kell döntést hozni.


Döntésekben való részvétel: Ez az a jog, amely a mai demokráciákban kevés
eséllyel biztosítható a lakosság számára, ennek okai részletesen kifejtésre
kerültek a 2.5.3. alfejezetben.



Megvalósításban

való

részvétel:

A

döntések

elıkészítésében

való

közremőködés mellett hasonlóan fontos szempont, hogy teret kapjanak az
állampolgárok a megvalósításban való részvételben is.

A civil/nonprofit szervezetekben való részvétel többféle dimenzióban jelenhet meg:
az állampolgár tagja a szervezetnek, vezeti a szervezetet, fıállásban vagy mellékállásban a
szervezetnél dolgozik, önkéntes munkát vállal, vagy részesül a szervezet szolgáltatásaiban.
Kweit és szerzıtársa (Kweit – Kweit 2007) az Európa Tanács által alkalmazott
felosztásnak részben módosított formáját használják, melynek a következı elemei vannak:


Politikai jellegő részvétel, csatlakozás politikai szervezetekhez,



Civil/nonprofit szervezetekben való részvétel,



Döntés-elıkészítéshez kapcsolódó részvétel.

Ez a fajta rendszerezés az Európa Tanács által alkalmazott direkt részvételt külön
kategóriaként és döntés-elıkészítésben történı részvételként említi. Véleményem szerint
ez a fajta felosztás jobban kifejezi a részvételi lehetıségeket, mert a döntés-elıkészítéshez
kapcsolódó feladatokat nem tekinti kizárólag politikai típusú részvételnek. Bár
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hozzáteszem, hogy a fejlesztés nem vonatkoztatható el a politikától teljesen, de célja nem
politikai, hanem társadalmi és gazdasági elemeket hordoz34.
Marc Gramberger egy 2001-ben megjelent OECD kiadványban az állampolgárok
részvételi szerepét elkülöníti a politikai szerepvállalástól, a középpontba az információhoz
való jogot és a véleményezést helyezi. Kiemeli, hogy nem csak az a fontos, hogy az
információk áramlása biztosítva legyen a szereplık között, hanem ugyanennyire fontos,
hogy mindkét fél folyamatosan visszajelzést is kapjon, így válik teljessé a kétoldalú
kommunikáció.
Arnstein 1969-ben alkotta meg a közösségi részvétel létráját (5. ábra), melyben 8
fázisban különíti el a részvétel mélységét a teljes passzivitástól az aktív jelenlétig.

5. ábra
A közösségi részvétel létrája
Állampolgári
ellenırzés
Delegált
hatalom

Állampolgári erı

Partnerség
Közeledés
Részleges
részvétel

Konzultáció
Informálás
„Terápia”

Részvétel
hiánya

Manipuláció

Forrás: Arnstein 1969.

34

A politikai szereprıl az 2.9.2. alfejezetben részletesebben lesz szó.
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A létra alsó két szintje fejezi ki az állampolgárok teljes passzivitását, majd a
következı három szint jelenti a részleges részvételt. Ennek tartalmi elemei között az
informálás és a felmerült problémák kooperatív megoldása található. Arnstein az
állampolgári (társadalmi) részvétel legitimációjaként értelmezi az informálás szerepét,
hiszen információk biztosítása nélkül nem lehet részt venni semmiben, így a helyi és
központi állam egyik nagyon fontos szerepe, hogy információkhoz jutassa a lakosságot és
a többi helyi szereplıt. A közeledés szerepét úgy értelmezte Arnstein, hogy bár a
szereplıknek nincsen döntési joguk, de véleményezhetik a döntések elıkészítése során az
elızetes információkat. A partnerség már ennél magasabb fokú együttmőködést jelent,
azonban igazán a 8. létrafok fejezi ki az állampolgárok „uralmát”, ahol egyik szereplınek
sincs abszolút kontrollja, minden helyi szereplı ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkezik. A szerzı elgondolásában egy társadalomban mindhárom szint megvalósulhat,
azonban, ahogy arra már korábban utaltam, az állampolgárok döntésekben való részvétele
gyakorlati megvalósításának nincsenek meg a feltételei.
Burns és szerzıtársai (Burns – Hambleton – Hogget 1994) továbbfejlesztették
Arnstein hármas felosztását, az ı létrájuk 12 elembıl áll, a létra egyes elemei a
következık:






Részvétel teljes vagy részleges hiánya:
-

Polgári engedetlenség,

-

Kiábrándult kommunikáció,

-

Az informáltság alacsony szintje,
Állampolgári részvétel:
-

Információk biztosítása,

-

Konzultáció,

-

Kommunikáció tanácsadói testületeken keresztül,

-

Döntéshozatal elıkészítésében való részvétel,

-

Helyi érdekek érvényesítése,

-

Partnerség,

Állampolgári irányítás:
-

Irányítási funkciók delegálása,

-

Irányítással való megbízás,

-

Kölcsönös függés.
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A felsorolás alapján megállapítható, hogy a létra felépítésének koncepciója hasonló
az Arnsteinnél megismertekkel, azonban a szerzıhármas részletesebb felosztást készített.
További eltérés, hogy Burns és szerzıtársai a partnerséget a második kategóriába sorolták,
véleményem szerint ez közelebb áll a valósághoz, ugyanis a partnerség még nem jelenti
azt, hogy az állampolgárok a döntésekben is részt vesznek, ezzel szemben az
állampolgárok és a többi szereplı magas fokú kommunikációját és együttmőködését
testesíti meg.
Chanan (1997) a részvétel két formáját részben más megközelítésbıl mutatja be. Az
egyik forma szerint az állampolgárok aktív résztvevıi a fejlesztési folyamatoknak, ebben
az esetben a részvétel teljes körőként értelmezhetı. A másik forma Chanan szerint a
partnerség, mely intenzív együttmőködést jelent a közösségi szektor és a többi helyi
szereplı között. Chananhoz hasonlóan a korábban bemutatott szerzık is a partnerséget
említik a társadalmi részvétel egyik még megvalósítható és magas hatékonyságot biztosító
formájaként.
A partnerség (Pálné 2008) együttmőködést jelent a különféle szintek gazdasági és
társadalmi szereplıi között a különbözı programok célkitőzésétıl kezdve egészen a
megvalósításig. Az együttmőködéseknek két metszete van. A vertikális metszet a fejlesztı
munka azon aspektusát érinti, melynek keretében a döntéshozó szervek, területi egységek a
célok megvalósítása érdekében bevonják az érintett társadalmi (civil), gazdasági
szereplıket a folyamatokba. A partnerség sohasem csak felülrıl irányított, ebben az
együttmőködésben a bevont szereplık kezdeményezı félként is beleszólhatnak a
tervezésbe, megvalósításba. A horizontális vetület a folyamatokba bevont (helyi)szereplık
együttmőködését jelenti közös jövıkép és programok kialakítása céljából. Ahhoz, hogy a
partnerség elve mőködjön, két dologra van alapvetıen szükség, a feladatok, hasznok és a
felelısség megosztására, illetve a partnerség résztvevıi közötti egyre magasabb szintre jutó
kapcsolatra. Ahhoz, hogy a partnerség elve alapján hatékonyan mőködjön a helyi
fejlesztési folyamat, vagyis az érintett szereplık elmondhassák gondolataikat, javaslatokat
tehessenek, annak érdekében, hogy a célok és fejlesztési elképzelések terén egyetértés
alakulhasson ki a felek között, viszonylag hosszú idınek kell eltelni, néhány nap alatt nem
lehet megfelelı együttmőködéseket kialakítani.
A hatékony fejlesztésekbe történı bevonás egyik nagyon fontos szempontja, hogy a
szereplıket nem politikai, gazdasági elıjogok, érdekek motiválják, hanem az a közös
érdek, hogy lakóhelyük, környezetük szebbé, élhetıbbé tételének érdekében kell részt
venni a folyamatokban. Amennyiben kizárólag, vagy nagyrészt politikai, személyes
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érdekek dominálnak, a fejlesztések nem a helyi igényeket, hanem egy kisebb szereplıi kör
szükségleteinek kielégítését szolgálja. A valódi együttmőködéshez, a partnerség elvének
gyakorlati alkalmazásához szükség van az emberek azon képességére, hogy képesek és
akarnak is együttmőködni közös célok megvalósítása érdekében. A partnerség alapelvei
között található a folyamatosság, a visszacsatolás, az esélyegyenlıség és a koordináció
elve (Fodor – Kálmán – Lovász – Németh – Wächter, 2003). Az elvek mindegyike az
együttmőködés fontosságát helyezi elıtérbe, illetve utal arra, hogy nem csak a tervezés,
hanem az egész megvalósítási folyamat során szükség van arra, hogy a partnerek
végigkövessék a fejlesztés minden szakaszát.
A partnerségi kapcsolatok jelentıségét az adja (Gerston 2002), hogy gyakorlatilag
minden társadalmi és gazdasági szereplı kapcsolatban van egymással a világban
közvetlenül vagy közvetve, minden szereplı az általa képviselt kapcsolatok révén egy-egy
rendszer részét jelenti. A rendszerek jövıje attól függ, hogy egymással a szereplık milyen
formában és milyen mélységben képesek közös ügyek érdekében együttmőködni.
A fejlesztéspolitikai megközelítéshez közel álló részvételi megközelítés 5 szintő
modellben35 vázolja fel a részvételi lehetıségeket (Building new… 2006). A következı
táblázat az öt szintet mutatja be az adott részvételi mód célja és a résztvevıknek tett
ígéretek alapján.

3. táblázat
A társadalmi részvétel módjai
Cél
Ígéret
Állampolgárok, szereplık
információval történı ellátása
Információk biztosítása
1. Informálás
Elérni, hogy a kiadott információkkal A visszajelzések döntésre
kapcsolatosan visszajelzések is gyakorolt hatásáról informálják
történjenek
a szereplıket
2. Konzultáció
A vélemények megjelennek az
A fejlesztések során közvetlenül az
alternatívában, és történik
érintett szereplıkkel dolgozni
visszajelzés róluk
3. Bevonás
A teljes fejlesztési folyamatban
partneri együttmőködés (alternatívák
A vélemények lehetı
kidolgozása, alternatívák közül
legmagasabb szintő
megvalósítható kiválasztása)
figyelembevétele
4. Együttmőködés
5. Felhatalmazás

A végsı döntés is az érintett
szereplık kezében van

Teljes mértékben a szereplık
véleménye, döntése a mérvadó

Forrás: Building new… 2006.

35

A modell kidolgozása az IAP 2 (International Association for Public Participation) szervezet nevéhez
főzıdik.
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Chanan (1999) részben az eddigieken túlmutatva, részben az eddigi gondolatokat
összefoglalva a következıképpen értelmezi az aktív társadalmi részvételt:


Véleménye szerint már az is részvételnek számít, ha az emberek képesek
egymással családi, baráti körben megbeszélni saját és a környezetükben
jelentkezı problémákat. Chanan úgy gondolja, ha valaki képes szőkebb
környezetében az ıt érintı ügyekrıl beszélni, ez alapját képezheti a késıbbi
közvetlenebb részvételi formáknak.



Önkéntes munka civil/nonprofit szervezetekben.



Részvétel új, helyi kezdeményezésekben.



Részvétel politikai választásokon, szavazásokon.



Kutatásokban, felmérésekben való részvétel, melyek esetében az állampolgári
vélemény ismét közvetetten jelentkezik, de mégis hozzájárul ahhoz, hogy a
felmérést végzık képet adhassanak a helyi szereplıknek az ıket érintı ügyek,
problémák alakulásáról.



Fejlesztési programok megírása elıtti egyeztetı fórumokon való részvétel.

Egyetértve Coleman-nel (2005) a részvételi elv érvényesítésében nem az a lényeg,
hogy minden állampolgárt és miden szervezetet mindenbe be kell vonni, hanem az, hogy a
meghatározó ügyekben és a fejlesztési kérdésekben legyen kommunikáció, hallgassák meg
a szereplıket és legyenek egyértelmő kapcsolatok, együttmőködési formák.
A részvételi formák ismertetése után feltehetı a kérdés, hogy miért jó, ha az
állampolgárok közvetlenül és közvetett módon civil/nonprofit szervezeteken keresztül
megjelennek a helyi fejlesztési folyamatokban? Az érvek és ellenérvek felsorakoztatására a
következı alfejezetben kerül sor.

2.7. Érvek a társadalmi részvétel mellett és ellen
2.7.1. Gazdasági és társadalmi érvek a részvétel mellett
Az alfejezet célja, hogy bemutassa, az állampolgárok direkt és indirekt formában
történı részvételének milyen elınyei és pozitív hatásai vannak társadalmi és gazdasági
szempontból.
A társadalmi részvétel mellett szóló érv, hogy a fejlesztési folyamatokban történı
részvétel elısegíti a helyi társadalmi közösségek szervezıdését, az emberek közötti
interakciók

minıségi

javulását,

ezáltal
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a

társadalmi,

gazdasági

folyamatok

kiegyensúlyozottabb fejlıdését, a bizalom erısödését (Building new… 2006; Westholm –
Montero – Deth 2007; Bourgon 2009). Az emberek megtanulnak közösségekben
gondolkodni,

javul

a

problémamegoldó

képességük

és

nem

utolsósorban

kiegyensúlyozottabbak lesznek. A részvétel további elınye (Goldfrank 2002), hogy
megerısíti a demokratikus folyamatokat, és erısíti az emberekben azt a tudatot, hogy egy
társadalom részeként teljes jogú állampolgárként élhetnek. Ez utóbbi különösen a
kirekesztett társadalmi csoportok részvétele esetén lehet fontos szempont.
Chanan (1999) kihangsúlyozza (1. és 2. melléklet), hogy a részvétel egyrészt
lehetıséget biztosít az állampolgároknak, hogy szervezeti keretek között személyes
fejlıdésükön keresztül közösségi érdekeiket is képesek legyenek érvényesíteni, másrészt az
állampolgárok fejlıdése révén a civil/nonprofit szervezıdések társadalmi integrációja is
erısödik. A végsı szervezettségi állapot hálózatok együttmőködését jelenti, melyben olyan
szervezetek vesznek részt, amelyek tagjai képesek tenni környezetük érdekében, és aktív
szereplıi a helyi szervezıdéseknek. Ha egy állampolgár képes az ábrákon jelölt fejlıdési
útvonalon végig menni, képes lesz arra, hogy saját érdekeit érvényesítve aktív tagja legyen
társadalmának.
Cahn és Camper (1968) a következı érveket sorakoztatja fel a társadalmi részvétel
mellett:


javul az egyén elégedettségi szintje, fontosnak érzik magukat az emberek a
társadalomban,



az egyes emberek egyéni tıkéje közösségben összesítve jelenik meg, mely
hatékonyabb érdekérvényesítést tesz lehetıvé,



az állampolgárok látják a körülöttük zajló folyamatokat, ebbe beleszólhatnak,
nem csak passzív szemlélıi az eseményeknek.

Putnam (2000) továbbá kiemeli, hogy már csak az a tény is pozitív hatással van a
részvételre,

ha

az

állampolgárok

tagjai

civil/nonprofit

szervezeteknek,

ahol

megtanulhatják, hogyan kell közösségi üléseken részt venni, nyilvánosan beszédet
mondani, projekteket szervezni, vitatkozni. Morales és Gents (2007) kutatásai alapján
bizonyítható, hogy azok az állampolgárok, akik tagjai civil/nonprofit szervezeteknek,
nagyobb aktivitást mutatnak a társadalmi, politikai életben. Ezáltal teljesebben tudják
megélni állampolgári voltukat. Vagyis lehetıségük van arra, hogy mind személyes
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életükben36, mind közösségi szinten37 beleszólhassanak életük alakulásába, fejlesszék
kommunikációs képességüket (Westholm – Montero – Deth 2007).
Mindenképpen fontos kiemelni, hogy a társadalmi részvételnek nem csak
szociológiai és pszichológiai szempontból vannak kedvezı hatásai, nem csak azért kell
részt venni a helyi fejlesztésekben, mert annak kedvezı hatásai vannak az egyénre és a
helyi közösségekre nézve, hanem mert jelentıs gazdasági hatást is indukál az
állampolgárok közvetlen és közvetett részvétele. A gazdasági elınyök kihangsúlyozása a
szakirodalomban nem jelenik meg elég hangsúlyosan, véleményem szerint azonban
jelentıs gazdasági hatásokat tud indukálni a részvétel, így a gazdasági jellegő pozitív
hatásokra is részletesen kitérek ebben a fejezetben.
A gazdasági életre való pozitív hatásként említhetı, hogy ha az állampolgárok
általános közérzete jobb azáltal, hogy közösségekben is kifejezhetik érdekeiket,
kiegyensúlyozottabbak lesznek, melynek hatásaként munkájukat is hatékonyabban tudják
ellátni, ezáltal javulhatnak a gazdasági mutatók (Pateman 1970). A gazdasági szempontok
mellett nem utolsósorban a vállalatoknál és az intézményeknél kedvezıbb szervezeti légkör
alakulhat ki. Azáltal, hogy az emberek hatékonyabban tudnak egymással közösségi szinten
kommunikálni, a szervezeti érdekek érvényesítése is sikeresebb lehet.
A helyi fejlesztésekre vonatkozóan a részvétel egyik nagy elınye, hogy pozitívan hat
a települések gazdálkodására is. Egyrészt, ha olyan fejlesztések valósulnak meg, melyet a
lakosság is támogat, az hosszú távon is a település és környezetének érdekeit fogja
szolgálni, így nem kell néhány éven belül újra forrásokat biztosítani ugyanarra a fejlesztési
problémára, hiszen probléma nem is fog nagy valószínőséggel felmerülni vele
kapcsolatban. Másrészt a helyi fejlesztési folyamatnál már utaltam arra, hogy csak olyan
elképzeléseket lehet támogatni, melyek finanszírozása is biztosítható, így már a
beruházások megindulása elıtt fel lehet és kell is mérni, hogy a fejlesztések megvalósulása
után finanszírozható-e az adott infrastruktúra, szolgáltatás, és valóban lesz-e rá igény.
Ezáltal sok-sok millió forint spórolható meg, ezenkívül átláthatóbbá válik a helyi, ezen
keresztül a központi költségvetés is. Ha az emberek látják, hogy a forrásokat hatékonyan
használják fel az ı véleményüket is figyelembe véve, mélyül a bizalom a helyi

36
37

Small-scale democracy
Large-scale democracy
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kormányzati szervek felé, ami közvetetten az egész ország mőködésébe vetett bizalmat is
erısíti38.
A

részvétel

további

nem

elhanyagolható

pozitív

hatása

a

fejlesztések

finanszírozásában jelentkezik egyrészt pénztıke, másrészt humán tıke formájában. Ennek
kifejtésénél a civil/nonprofit szervezetek részvételének pozitív hatását emelem ki. Bár egy
adott nemzetgazdaság költségvetéséhez képest a civil/nonprofit szervezetek kevés forrással
rendelkeznek, azonban egy-egy helyi fejlesztésnél sok esetben a szervezetek megjelenése a
finanszírozásban elısegítheti a beruházás megvalósulását. Hiszen, ha a civil/nonprofit
szervezetek is megjelennek a fejlesztési folyamatokban mind véleménynyilvánítóként,
mind pedig megvalósítóként, megjelennek a szervezet forrásai is a fejlesztésekben, melyek
egy része magántámogatásból, a másik része a szervezetek alaptevékenységébıl
származik. Így a fejlesztések finanszírozásában közvetetten megjelenik az állampolgárok
és a profitorientált vállalkozások tıkéje is egyrészt pénz, másrészt nem elhanyagolhatóan
emberi erıforrás formájában. Ez utóbbi alatt értek minden olyan helyi szereplıt, akik
segítségükkel, – mely lehet fizikai vagy szellemi – támogatják a fejlesztések
megvalósítását. Chanan (1999) ennek jelentıségét abban látja, hogy az embernek van egy
olyan tulajdonsága, mely szerint, amiért megdolgozott, azt utána sokkal inkább magáénak
érzi és vigyázni fog rá a jövıben. Ennek értelmében a részvételnek az össztársadalmi
vagyon fennmaradására is hatása van.
A 4. táblázat összefoglalóan tartalmazza a részvétel elınyeit és pozitív hatásait a
különbözı szereplık, illetve a projektek és a döntéshozatali mechanizmusok szemszögébıl
részben szakirodalmi bázisra, részben saját tapasztalatokra építve.

2.7.2. Gazdasági és társadalmi érvek a részvétel ellen
A fentiekben felsorakoztatott pozitív érvek és hatások mellett több szerzı kritikával
is illeti a helyi fejlesztésben való részvételt. Gramberger (2001) arra hívja fel a figyelmet,
hogy a részvételnek meg kell találni egy mindenki számára optimális szintjét, hiszen ahogy
minden cselekménynek, így ennek is vannak költségei. Egyrészt a részvétel jelentısen
megnöveli a fejlesztési folyamat idıtartamát azzal, hogy a megvalósítás elıtt
érdekegyeztetés zajlik. Másrészt a vélemények meghallgatása, azok rendszerezése, vagyis
a részvétel felügyelete felkészült szakembereket (szaktudást) kíván, akiknek az oktatása

38

A bizalom egy alapvetı szintje a részvételnek az elıfeltétele, errıl részletesebben a 2.8.3. alfejezetben lesz
szó.
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4. táblázat
A részvétel társadalmi, gazdasági elınyei és pozitív hatásai

Társadalmi

Elınyök,
pozitív
hatások

Helyi
önkormányzatok
Helyi kormányzás
Kormányzás elısegítése elıtérbe kerülése

Közösségi kapcsolatok

Aktív állampolgárok

Közösségi kapcsolatok Aktív állampolgárok

Aktív állampolgárok

Aktív szervezeti tagság

Kormány

Állampolgárok

Civil/Nonprofit szervezetek

Aktív állampolgárok

Problémák hatékony
kezelése

Bizalom és társadalmi tıke

Bizalom és társadalmi tıke

Bizalom és társadalmi
tıke

Hatékony
információáramlás

Problémák hatékony kezelése

Állampolgárok
információforrása a szektor

Legitim döntések
Hatékony információáramlás
Társadalmi kapcsolatok
Nagyobb elégedettség
bıvülése
Bizalom és társadalmi
tıke

Öntevékeny cselekedetek
növekvı száma
A szektor elfogadottsága az
egyes területi szinteken
Növekvı véleményformáló
szerep

Szociális, társadalmi
kohézió erısödése
Legitim döntések

Gazdasági

Kiegyensúlyozott munkahelyi
Újabb forrásokhoz jutás Újabb forrásokhoz jutás kapcsolatok
Javuló gazdasági
mutatók
Kiegyensúlyozottabb
költségvetés

Újabb forrásokhoz jutás

Kiegyensúlyozott
Kiegyensúlyozott munkahelyi
települési gazdálkodás teljesítmény

Emberi és humán tıke
aktivizálása

Legitim döntések

Növekvı foglalkoztatás

Egyértelmőbb jövıkép Bizalom

Legitim döntések születése
Társadalmi és gazdasági
szempontból is élhetıbb
környezet

Növekvı bizalom
Kiegyensúlyozottabb
Vonzóbb település
Vonzóbb település
gazdálkodás
Egyértelmőbb jövıkép egyéni és Növekvı szerep a fejlesztési
Egyértelmőbb jövıkép közösségi szinten
tervek megvalósításában is
Forrás: The True Costs of… 2005 alapján saját szerkesztés.
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Projektek,
szolgáltatások

Döntések
Szociális, társadalmi kohézió
Minıségi javulás erısödése
Legitim döntések Problémák hatékony kezelése
Innováció és
kreativitás
elıtérbe kerülése Hatékony információáramlás
Problémák
hatékony
Felelısség-megosztás
kezelése
Hatékony
információáramLegitim döntések
lás
Felelısségmegosztás

Vállalkozásoknál
javuló szervezeti
légkör
Elszámolhatóság
Kiegyensúlyozottabb
finanszírozás
Legitim döntések
Hatékony és ésszerő
Minıségi javulás finanszírozás

Legitim döntések

nem ingyen történik. További költségként jelenik meg a folyamat lebonyolítása során
felmerült kiadások sora, mint pl. szakmai iratok elıkészítése, információk biztosítása,
eszközeinek rendelkezésre állása, a szakembereknek fizetett bérek, érdekegyeztetı
eljárások

megszervezése,

helyszínének

biztosítása,

rendezvények

lebonyolítása,

publikációk kiadása, váratlan kiadások finanszírozása (The True Costs of… 2005; Bourgen
2009). Gramberger azt mondja, hogy minden országban olyan módon kell megválasztani a
részvétel gyakorlati módjait, hogy azok költségei ne haladják meg annak hasznait.
Lovan, Murray és Shaffer (2003a) a részvétel egyik veszélyének érzik, hogy a
hatékony fejlesztést háttérbe szoríthatja az a tény, hogy a nagyon különbözı véleményen
lévı embereket nehéz közös nevezıre hozni, túl sok idıt vehet el, ha mindenképpen
konszenzusra szeretnének jutni a szereplık. Másrészt nem lehet azt biztosítani, hogy
mindenki mindig minden információhoz hozzájusson, így információs aszimmetria léphet
fel, ami elınybe hozza azokat, akik elıbb vagy több információhoz jutottak. Ezenkívül
számolni kell a szakma ellenállásával is, akik elsısorban attól tartanak, hogy olyan
szereplık is szóhoz jutnak a részvétel során, akik nem is értenek a felmerült problémához,
így nem is születhet hatékony megoldás.
Ploštajner és Mendeš (2005) a következı tényre hívják fel a figyelmet: sok esetben
azért nem jellemzı a társadalmi részvétel technikáinak alkalmazása, mert az
önkormányzati, állami szereplık nem tartják az embereket, civil/nonprofit szervezeteket
kompetensnek arra, hogy beleszóljanak a fejlesztési folyamatokba. Valóban igaz, hogy az
állampolgárok, civil/nonprofit szervezetek nem minden esetben rendelkeznek szakértıi
szintő gazdasági, mőszaki tudással, azonban – érvelnek a szerzık – a helyi közösségeket, a
helyi viszonyokat éppen ık ismerik a legjobban39. A szerzıkkel egyetértek abban, hogy a
fejlesztési folyamatokban nemcsak a tudományos tudásra, hanem az állampolgárok,
szervezetek ún. tacit tudására is szükség van, amellyel viszont az állami, önkormányzati
szereplık nem vagy csak korlátozottan rendelkeznek, hiszen funkciójukból adódóan az ı
szerepük a tér fejlıdése keretfeltételeinek meghatározása, irányítása. A tacit tudás
személyes jellegő, annak közvetítése, formalizálása és átadása a gyakorlatban nehezebben
megvalósítható, mint az. ún explicit tudásé, ennek értelmében egyfajta hallgatólagos
tudásként értelmezhetı (Smahó 2008).
A szerzıpáros (Ploštajner és Mendeš 2005) fogalomhasználatát ennél egy kicsit
tágabb viszonylatban értelmezem, olyan tudást értek alatta, melynek birtokában csak azok
39

Ez azt jelenti, hogy csak azok a szereplık ismerhetik igazán egy adott tér belsı adottságait, jellemzıit, akik
ott élik mindennapjaikat.
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lehetnek, akik személyesen kötıdnek az adott tér eseményeihez, akik átélik az
eseményeket és ezt adják késıbb tovább, ha megadják rá a lehetıséget. Amennyiben nem,
akkor ez a tudás valóban rejtve marad és nem érvényesíthetı a fejlesztéspolitikában.
Természetesen a fejlesztési folyamatok során felhasználható az a helyi tudás is, mellyel az
önkormányzati, állami szereplık, mint állampolgárok rendelkeznek, de csak az ı tudásuk
kevés ahhoz, hogy a helyi szereplık érdekei képviselve legyenek, ezért van szükség a
társadalmi részvétel elvének beépítésére a helyi önkormányzási gyakorlatba.
Goldfrank (2002) és Huntington (1981) azzal érvelnek, hogy vigyázni kell arra,
milyen mértéket ölt a részvétel gyakorlati megvalósítása, mert a túlságosan széles körő
részvétel nem hatékony; egyrészt ha nincs megfelelı keretek közé rendezve, az
állampolgárok visszaélhetnek a rájuk ruházott jogokkal, másrészt ha a felelısség nagy
része nem a központi államra hárul, gyengíti a kormányzat szerepét. Huntington Sartorihoz
(1999) hasonlóan megjegyzi, hogy ha túlságosan sokan vannak bevonva a helyi
fejlesztésbe, könnyen háttérbe szorulhat az egyes emberek véleménye, így azok nemhogy
megtanulnák, hogyan kell jogaikat közösségben érvényesíteni, inkább frusztráltak lesznek,
mert úgy érezhetik, hogy az ı véleményük nem számít. Barker és szerzıtársai (Barker –
Bullen – de Ville 1997) tanulmányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy mielıtt
bármilyen területen részvételre kerülne sor, meg kell határozni, hogy pontosan kiknek a
részvételére számítanak, így mindig csak azok a szereplık kerülnek bevonásra, akik
érintettek az adott problémakörben. Résztvevık lehetnek egy adott földrajzi területen elı
emberek és/vagy civil/nonprofit szervezetek, speciális csoportok, valamilyen szempontból
különlegesnek számító csoportok, egy adott szakterületet képviselık, adott esetben
többféle csoport együttesen.
Az 5. táblázat az elınyökhöz hasonló rendszerben mutatja be a részvétel hátrányait
és negatív hatásait.
Összességében elmondható, hogy a társadalmi részvétel mellett szóló érvek alapján
az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek helyi fejlesztésbe történı bevonása
pozitív hatással van mind a társadalmi, mind a gazdasági folyamatokra, amennyiben a
részvétel költségei nem haladják meg a várható pozitív eredményeket. Ahhoz, hogy ez a
gyakorlatban valóban így történjen, számos feltételnek kell teljesülnie, melyek bemutatása
a 2.8. alfejezetben található.
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5. táblázat
A részvétel társadalmi, gazdasági hátrányai és negatív hatásai

Társadalmi

Hátrányok,
negatív
hatások

Kormány
Lassabb
döntéshozatal
Információs
aszimmetria

Hiányzó helyi erı
Nehéz közös
nevezıre jutni a
különbözı
vélemények miatt
Lassabb
döntéshozatal

Gazdasági

Helyi
Állampolgárok
önkormányzatok
Lassabb
döntéshozatal
Szakmai ellenállás
Megfelelı döntési
Információs
hatékonyság nélkül
aszimmetria
frusztráltak lesznek

Véleményezési
eljárások
megszervezése
Információk
biztosításának
költségei
Információs
aszimmetria

Lassabb
döntéshozatal

Szakemberbázis
biztosítása
Véleményezési
eljárások
megszervezése
Információk
biztosításának
költségei
Információs
aszimmetria

Civil/Nonprofit
szervezetek

Projektek,
szolgáltatások

Szakmai ellenállás

Döntések
Lassabb
Lassabb döntéshozatal döntéshozatal

Lassabb döntéshozatal

Információs
aszimmetria

A szakértelem hiánya Információs aszimmetria

Információs
aszimmetria
A szakértelem hiánya

A szakértelem hiánya
Nehéz közös nevezıre
jutni a különbözı
Véleményezési eljárások
Lassabb
vélemények miatt
megszervezése
Lassabb döntéshozatal döntéshozatal
Nehéz közös
nevezıre jutni a
Információs
Információk
Információs
különbözı
aszimmetria
biztosításának költségei aszimmetria
vélemények miatt
Nehéz közös nevezıre
Információs
Visszaélés a rájuk
jutni a különbözı
ruházott jogokkal
aszimmetria
vélemények miatt

Információs aszimmetria
Visszaélés a rájuk
ruházott jogokkal
Forrás: Saját szerkesztés.
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2.8. Az állampolgári és civil/nonprofit szervezeti részvétel elıfeltételei
2.8.1. A helyi szereplık pozitív attitődje – Társadalmi tıke40
Ahhoz, hogy a részvételi/véleményezési elv a gyakorlatban megvalósuljon,
szükséges feltenni a következı kérdéseket (Barker – Bullen – de Ville 1997), melyek
abban segítenek, hogy a helyi vezetés és a helyi szereplık is átlássák a környezetükben
zajló folyamatokat, és képesek legyenek meghatározni, milyen feladatok várnak rájuk. A
kérdések a következık lehetnek:


Milyen információkra van szükség?



Kitıl kell releváns információkat szerezni?



Mit kell tenni a megszerzett információkkal?



Milyen idıtávban kell gondolkodni?



Milyen szakértık bevonására van szükség?



Hogyan lehet meghallgatni az emberek véleményét?



Hogyan lehet hatékonyan beépíteni az emberek véleményét?



Honnan lehet tudni, hogy mely részvételi technikák a sikeresek?

A kérdések sorát még sokáig lehetne folytatni attól függıen, hogy milyen
hagyományai vannak a részvételi elv alkalmazásának. Kiemelten fontos szempont, hogy az
állampolgárok bevonása csak akkor lehet sikeres, ha két oldalról, vagyis fentrıl és lentrıl
egyszerre indul meg az ez irányú akarat (Putnam 2000). Ez azt jelenti, hogy a központi
állami szereplık felismerik, hogy fejleszteni a helyi szintő szereplık bevonása nélkül nem
lehet, másrészt felismerik, hogy az állampolgári bevonás nem ott kezdıdik, hogy elkészült
dokumentumokról kérik ki az emberek véleményét, majd megpróbálják azokat többkevesebb sikerrel beépíteni, hanem már a tervezés legelsı lépésétıl kezdve aktívan
számolnak a helyi szereplık jelenlétével. Másrészt az állampolgároknak is fel kell
ismerniük, hogy életük és környezetük hatékonyabb alakulásához nem csak egyéni szinten
kell gondolkodni, hanem közösségi szinten is, és ki kell használniuk minden lehetıséget,
hogy az ıket érintı közügyekben, fejlesztési feladatokban véleménynyilvánítóként és
megvalósítóként is részt vegyenek. E kétirányú felismerés nem történhet külön, hiszen, ha
nincs állami akarat, akkor hiába vannak alulról jövı kezdeményezések, azok vagy
egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek árán jutnak célba, illetve, ha van állami akarat,
40
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de helyi szintő nincs, akkor nehéz motiválttá tenni az embereket. Így az egymás felé
közeledı feleknek közel egy idıben kell elindulniuk egymás felé és az egymás felé tartó
úton találkozni, majd egymást erısítve haladni tovább.
Alapvetıen az államnak nagy szerepe van abban, hogy ezek a folyamatok
elinduljanak, hiszen a hatékony megvalósuláshoz szükség van a részvétel jogi kereteinek
megalkotására és annak betartatására is. Szükség van olyan intézmények felállítására vagy
meglévık átstrukturálására, amelyek az elejétıl kezdve képesek a fejlesztési folyamatokat
irányítani, a társadalmi részvételi technikák alkalmazását koordinálni. Az állampolgárok
véleményének összegyőjtése megfelelı intézményi hátteret és megfelelı szaktudással
rendelkezı szakembereket kíván. Szükség van annak feltérképezésére, hogy a helyi
szereplık milyen kompetenciákkal rendelkeznek, és meg kell teremteni azokat a
lehetıségeket, ahonnan az emberek minél szélesebb körben informálódni tudnak, és
hozzáteszem, hogy hajlandóak is kihasználni ezeket az informális csatornákat.
Véleményem szerint az együttmőködés leghatékonyabb módja a korábban már
bemutatott partnerségi elv érvényesítése, mely magában foglalja egyrészt az állampolgárok
hatékony informálását, másrészt az aktív kétoldalú kommunikációt a felek között, melynek
eredményeképpen a döntések megszületésében a helyi érdekek is szerepet kapnak.
Továbbá szükség van olyan gazdasági környezet kialakítására, amely lehetıvé teszi
az emberek számára, hogy legyen idejük saját életük irányítása mellett a közügyekben is
részt venni. Természetesen ez nem csak az állam feladata, ehhez kell az emberek
munkához való hozzáállása is. Korábban már utaltam rá, hogy gyakorlatilag ez egy
egymást erısítı folyamat, hiszen, ha az emberek jól érzik magukat, jobb lesz a
teljesítményük, ezáltal hatékonyabb lesz a gazdasági környezet is, és több idı lesz
közösségi célokat is szolgálni, viszont az emberek jobb hangulata éppen abból ered, hogy
társas lényként, valóban társas, közösségi életet élnek, részt vesznek civil/nonprofit
szervezetek munkájában, közösségi akciókban.
A társadalmi részvétellel kapcsolatban Bıhm Antal (1987) egy nagyon fontos tényre
hívja fel a figyelmet. A helyi szereplık részvétele során szükség lehet feltenni a következı
kérdéseket: A helyi szereplık részt akarnak-e venni? Érdemesnek találják-e a részvételt?
Részt tudnak-e venni? Az utolsó kérdéssel az elızı bekezdésben leírtakon (felismerés) túl
arra utal a szerzı, hogy az embereket képessé is kell tenni arra41, hogy a gyakorlatban
valóban hatékony részesei lehessenek a fejlesztési folyamatoknak. Ha a helyi szereplık
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nem is ismerik a helyi hatalom mőködését, nincs elég információjuk, akkor nem is tudják
igazán, hogy miben kell részt venniük.
Boda Zsolt (2008) is azt hangsúlyozza, hogy meg kell teremteni azt a környezetet,
amelyben a helyi szereplık képesek beleszólni a helyi ügyekbe, képesek véleményt
formálni. Ehhez szükséges az a felismerés is, hogy a demokrácia és a részvétel jellemzıit,
megvalósulásuk gyakorlati formáit nem tudják a helyi szereplık maguktól; ahogy az
olvasást, írást, így a demokráciát is tanulni kell (Battistoni 2000). Ezt csak úgy lehet, ha a
gyakorlatban is engedik a helyi szereplıket megnyilvánulni és gyakorolni állampolgári
jogaikat. Battistoni kifejti, hogy csak otthon, a privát környezetben ezt nem lehet
megtanulni, ez csak alapot ad, de a lényeg az aktív cselekvésen van.
Továbbá Putnam (2000) és Dahl (1998) kiemeli az oktatás fontosságát a részvétel
minél szélesebb körő megvalósításához. Putnam egyértelmő összefüggést mutatott ki az
iskolai végzettség foka és a társadalmi aktivitás között, míg Dahl felhívja a figyelmet arra,
hogy nemcsak a tantermi oktatás a fontos, hanem minden egyéb iskolai társadalmi
tevékenység is mind a szülık, mind a diákok részérıl.
Ahhoz, hogy az állampolgárok aktívak és motiváltak legyenek arra, hogy egyénileg
vagy civil/nonprofit szervezeteken keresztül részt vegyenek az életüket érintı döntésekben,
szükség van arra, hogy az emberek között legyenek olyan kapcsolati hálók, amelyek
lehetıvé teszik, hogy képesek legyenek együtt cselekedni. A szakirodalomban ezt az
együtt cselekvést a társadalmi tıke jelenlétével azonosítják (Coleman 1996 – idézi
Csizmadia 2009; Bourdieu 1998; Putnam 2000). Bourdieu (1998) a társadalmi tıkét olyan
erıforrások összességeként definiálja, melyek kölcsönös ismertségen alapulnak és tartós
kapcsolati hálót eredményeznek. Coleman (1996) ezt a fajta tıkét pedig az egyes
személyek közötti strukturált viszonyokban értelmezi. Putnam (2000) továbbá kifejti, hogy
a társadalmi tıke jelenléte a közösségi kapcsolatokat egészségesebbé és gazdagabbá teheti,
megtanítja az embereket arra, hogy egyszerőbb együtt gondolkodni, ezáltal nı a
társadalom problémamegoldó képessége is. Erre az együttgondolkodásra van szükség a
társadalmi részvétel során is, alapfeltétel tehát, hogy a helyi szereplıkben legyen meg az a
szükséglet, hogy aktívan alakítsák környezetüket, egymást nem versenytársnak, hanem
partnernek tekintve. Ehhez alapvetı szükséglet a bizalom megléte, melyrıl a 2.8.3.
alfejezetben írok részletesebben.
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2.8.2. Erıs civil/nonprofit szektor, civilbarát önkormányzatok
A részvétel jelentıségének civil és állami/önkormányzati oldali felismerése mellett
egy erıs és mőködıképes civil/nonprofit szektor jelenlétére is szükség van. A következı
belsı (szervezeten belüli) és külsı (szervezeten kívüli) tényezıkkel jellemezhetı az erıs
civil/nonprofit szektor:


belsı tényezık: megfelelı bevételi szerkezet; hatékony irányítási, menedzser
funkciók; megfelelı érdekérvényesítı-képesség; megfelelı foglalkoztatási
szerkezet; széleskörő kapcsolatrendszer, együttmőködési-hálózatok; világos
jövıkép; rugalmasság (belsı, külsı környezetre történı reagálás); hatékony
programok.



külsı tényezık: megfelelı jogszabályi háttér; megfelelı politikai környezet;
civilbarát

önkormányzatok;

társadalmi

elfogadottság;

gazdasági

elfogadottság; társadalmi tıke magas szintje.

Egy országban minél több szervezet jellemezhetı a fenti tényezıkkel, annál
sikeresebb lehet a civil/nonprofit szektor mőködése. Fontos kiemelni, hogy a szervezetek
elsıdlegesen saját mőködésükért felelısek, míg a külsı tényezık alapvetıen a többi
társadalmi, gazdasági és állami, önkormányzati szereplı döntéseitıl függ. Így a sikeres
civil/nonprofit szektor nemcsak a szervezetek tevékenységétıl, hozzáállásától függ, hanem
a többi szereplı által a szervezetek sikeressége irányába tett lépésektıl is.
Bıhm Antal (1999) alapvetıen az állampolgárok aktivitásának szerepére hívja fel a
figyelmet a szektor mőködésével kapcsolatban. Azokban az országokban alakulhat ki erıs
civil/nonprofit szektor, ahol az állampolgárok képesek az államtól független szervezeteiket
létrehozni, és nagy arányban tagként vagy egyéb formában tevékenykedni bennük. Ahol az
állampolgárok életére az egyéni stratégiák kialakítása és a privát szférába való
visszavonulás a jellemzı, ott kevésbé lehet hatékony a szektor mőködése. A szerzı szerint
ez utóbbi jellemzi fıként a volt szocialista országokat, ahol jelenleg is a szektor
formálódásának lehetünk tanúi. Továbbá Szakál Gyula (2004) kiemeli, hogy az erıs civil
szektor egyik alapfeltétele a társadalmi tıke42 jelenléte.
Az erıs civil/nonprofit szektor egyik meghatározó külsı tényezıje a civilbarát
önkormányzatok mőködése. Megállapítható, hogy a szervezetek mőködésének egyik
fontos eleme, hogy olyan helyi társadalmi, gazdasági környezet vegye ıket körül, melyben
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mőködésük biztosítása megoldott, és a szervezetek valóban céljaik elérése és nem a
mindennapi megélhetés érdekében tevékenykedhetnek. Nizák Péter (2001) a következı
jellemzıkkel illette a civilbarát önkormányzatokat:


segítik a szervezetek alapítását,



támogatják a mőködésüket,



megteremtik a szervezetek mőködési alapfeltételeit,



elismerik a szervezetek autonómiáját,



lehetıséget teremtenek a helyi döntés-elıkészítésben való részvételre,



segítik a szervezetek szolgáltató tevékenységét.

2.8.3. Bizalom
Az aktív demokrácia mőködésének alapját képezi az állami, piaci és társadalmi
szereplık bizalma egymás és az országban zajló folyamatok irányába. A bizalom annyit
jelent, ha bízunk valakiben vagy valamiben, akkor cselekedeteink során nem kell állandóan
azzal foglalkozni, hogy mi történik, ha a másik fél nem úgy cselekszik, ahogy azt
megígérte. Így lehetıvé válik, hogy a bizalommal teli gazdasági és társadalmi folyamatok
során teljes mértékben az adott folyamatokra koncentráljunk, így hatékonyabb lesz a
megvalósítás folyamata és a végeredmény is.
Mitıl lesz sikeres egy ország, egy társadalom? A kérdésekre adott válasz
középpontjában a bizalom, míg a bizalom hátterében az emberek azon képessége áll, hogy
képesek

közösen,

egy

cél

érdekében

együttmőködve

cselekedni.

Egy

ország

elırehaladásának elsıdleges hátráltatója az emberek közötti bizalmatlanság. Véleményem
szerint a bizalmatlanság kialakulása az egyén szintjérıl indul, csak nem mindegy, hogy az
egyén milyen hierarchiában helyezkedik el a társadalomban, mennyire befolyásos. Minél
inkább hatni tud valaki – aki bizalmatlan – a környezetére, annál inkább általánossá válhat
a bizalmatlanság. Az országot irányító rendszerekbe vetett bizalomhiány is az emberektıl
indul, az ott dolgozó emberek bizalomhiányából. Ebben az esetben viszont a
bizalmatlanság könnyen szétterjedhet a többi ember és az irányító rendszer között, ami
kihat a társadalmi, gazdasági folyamatokra, az azokba vetett bizalomra. Azokban az
országokban, ahol az emberek megbíznak az ıket irányító testületekben, hivatalokban,
jobban fog mőködni a gazdaság (pl. nagyobb adófizetési hajlandóság miatt), a társas
viszonyok kiegyensúlyozottabbak lesznek a kölcsönös bizalom miatt (Putnam 2000). A
bizalom hiánya mind a kormány, mind a társadalom számára megnövekedett költségekkel
jár (Bourgon 2009).
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De hogyan alakul ki ez a bizalom a szereplık között? Mindenekelıtt szükség van egy
optimista beállítottságú személyiségtípusra, illetve olyan múltra, amely a társadalmat,
gazdaságot nem megtorpantja, hanem elıre viszi. A hangsúly a változáson van, mindenki
és minden rendszer képes változni, csak tudni kell mi a kulcsa ennek a folyamatnak. Ez
minden országban más és más. Kornai János (2003) szerint a bizalom kialakításában
nincsenek kulcsfeladatok, vannak viszont olyan összetett feladatok, melyek megvalósítása
éveket, évtizedeket vehet igénybe. Kornai kiemeli továbbá, hogy ezen feladatok
megvalósítását nem rohamléptekben kell megtenni, hanem idıt és teret kell engedni a
változásra kész folyamatoknak.
Fontos kérdésnek tartom megvizsgálni, hogy milyen szerepe lehet a civil/nonprofit
szervezeteknek a bizalom építésében? A civil szektor egy neves kutatója, Henry Hansmann
(1991) 1980-ban alkotta meg Bizalomelméletét a szervezetek létjogosultságára
vonatkozóan. A piacok normális mőködéséhez korrekt szerzıdéses kapcsolatok kellenek,
ebben az esetben mindkét fél, eladó és vevı is pontos információkkal rendelkezik. Az
elmélet szerint a legtöbb jószág esetében ez teljesül is. Viszont egészen más a helyzet a
közjavak esetében, ahol gyakran megjelenik a potyautas probléma, vagyis azok is igénybe
vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akik nem is fizettek érte, illetve a közjavaknál sok
esetben nehéz eldönteni, hogy tényleg azt kapja-e az ember a pénzéért, amit elvárhatna. Itt
sokkal erıteljesebben jelentkezik az információhiány, ami a profitorientált szereplıket arra
csábíthatja, hogy becsapja a vevıket. Ez a csábítás kisebb lehet azoknál a szervezeteknél,
amelyek mőködésük során nem a profitot, hanem a köz javának szolgálatát helyezik
középpontba, vagyis a civil/nonprofit szervezeteknél. Természetesen a civil/nonprofit
szervezetek önmagukban nem elegendıek ahhoz, hogy a bizalmat magas szintre lehessen
visszaállítani, de példát mutathatnak, illetve ezáltal is erısíthetik a társadalmi összetartozás
érzését, a társas kapcsolatok hatékonyságát.

2.9. Civil/nonprofit szervezetek szerepe a fejlesztéspolitikában
A civil/nonprofit szervezetek szerepének vizsgálatakor általában a szervezetek
társadalomban (demokráciában) és gazdaságban betöltött funkciója kerül középpontba, a
szervezetek fejlesztésben betöltött szerepe ritkán kerül megfogalmazásra. Az alfejezet
célja, hogy egyrészt röviden ismertesse a szervezetek társadalmi, gazdasági jelentıségét,
majd részletesen bemutassa a szektor fejlesztéspolitikai szerepét. A korábbi fejezetek már
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szóltak arról, hogy milyen módjai vannak a részvételnek, jelen fejezet kiemelten a
szervezetek fejlesztési szerepére fókuszál.

2.9.1. A civil/nonprofit szervezetek gazdasági, társadalmi jelentısége
A civil/nonprofit szervezetek a piacorientált szervezetek számára nem kifizetıdı
területeken tudnak bekapcsolódni a gazdasági, társadalmi mőködésbe, elsıdlegesen
közjavak elıállítása révén járulnak hozzá a társadalmi jóléthez. Ezen javak elıállítása nem
tartozik a nyereséges vállalkozások közé, így a felmerülı speciális igényeket már nem
tudja az állam, illetve a piac kielégíteni, szükség van civil/nonprofit szervezetekre,
amelyek

képesek

az

átlagost

meghaladó

kereslet

kielégítésére.

„A

fejlett

piacgazdaságokban a nonprofit szervezetek léte már nem a hiányzó szolgáltatásokkal,
hanem

a

szolgáltatók

hiányosságával

magyarázható.”

(Csanády

1998,

26)

A

haszonérdekelt szolgáltatókkal szemben az emberek sok esetben bizalmatlanok, úgy érzik,
hogy ezek a szervezetek a profit realizálása érdekében kihasználják tájékozatlanságukat,
így az emberek többsége szívesebben veszi igénybe nonprofit szervezetek szolgáltatásait.
Nem elhanyagolható a szektor GDP-hez való hozzájárulásának mértéke sem.
Fontos a civil/nonprofit szektor redisztribúciós szerepe (Kuti 1998), mely elsısorban
az adományosztó alapítványokra jellemzı, melyek fı feladata a társadalmi források
újraelosztása. Támogatást a társadalom bármely szférájától kaphatnak, és bármely
szférájának adhatnak, tehát mindkét oldalon a társadalom és a gazdaság összes szereplıje
szerepet játszik, csak a pénz strukturálódik át.
A nonprofit szektor másik gazdasági jelentısége, hogy foglalkoztatóként is
megjelenik, ezáltal növeli a munkakínálatot. Hazánkban Nyugat-Európához képest
kevesebb a szektor által foglalkoztatottak száma, de így is eléri a 2–3%-os arányt (KSH) és
fokozatosan növekszik a szektorban foglalkoztatottak száma, ezáltal egyre jelentısebb
humán tıke felett rendelkeznek.
A civil/nonprofit szervezetek létrehozásának egyik fontos társadalmi jelentısége,
hogy lehetıséget adnak az önszervezıdésre (Kuti 1998). Az emberek nonprofit szervezetek
létrehozásával kifejezhetik saját igényeiket, érvényesíteni tudják érdekeiket. Az állami,
illetve a piaci szektor nem minden esetben képes meglátni azokat a problémákat,
amelyekkel az emberek nap, mint nap küzdenek, és nem minden esetben tudják kielégíteni
a felmerült, egyre speciálisabb igényeket. Az embereknek nonprofit szervezetek
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alapításával, illetve az ilyen jellegő szervezetekben végzett önkéntes munka43 által
lehetıségük nyílik arra, hogy saját elképzeléseik szerint, a társadalom aktív szereplıjeként
oldják meg a felmerülı problémákat, elégítsék ki a felmerült igényeket. Ezenkívül mindez
„…igen fontos lelki szükségletet is kielégít, hozzájárul ahhoz, hogy az emberek kiéljék
kreatív hajlamaikat, számukra fontos közösségekbe kapcsolódjanak be, tágabb és szőkebb
környezetükben egyaránt hasznosnak érezzék magukat.” (Kuti 1998, 164)
Amikor a civil/nonprofit szervezetek szerepérıl beszélünk, elengedhetetlen kiemelni
azt a tényt, hogy a szektor a mai demokráciák egyik nélkülözhetetlen elemeként és
alappilléreként értelmezhetı (Jenkins 1997). Ezen szerepkör értelmében a szektor az
egyének egymás közötti kapcsolatainak létrehozását segíti elı az egyéni és közösségi célok
összekapcsolásával, kontrollálhatja a kormány túlkapásait és elısegítheti az egyének
részvételét a közösségi szint mőködésében. A korábban bemutatott képviseleti, aktív és
részvételi demokrácia mindegyikében jelentıs szerepet játszik a civil/nonprofit szektor,
legfıbb feladata, hogy az állampolgárokat képviselve hozzájáruljon a demokratikus
folyamatok hatékony megvalósulásához. Azonban, ahogy arra már a korábbi fejezetekben
utaltam, az utóbbi két demokrácia formában kaphatnak a civil/nonprofit szervezetek igazán
szerepet a demokrácia formálásában és ennek keretében a fejlesztéspolitikában44. Claus
Offe (Offe 1991, 116 – idézi Pálné 2008, 258) is kifejti, hogy a demokratikus mőködéshez
fejlett és jól mőködı civil társadalomra van szükség: „…a kifejlett civil társadalmi
komplexitás hiánya olyan kérdések uralmához vezet, amelyek a konfliktushoz ugyan
elegendık, kompromisszumra viszont nem alkalmasak.” A civil/nonprofit szervezetek
demokráciában betöltött szerepérıl Kende (1999, 18) úgy fogalmaz, hogy a szervezetek
addig képezik a demokráciák egyik tartópillérét, „…amíg nyitva állnak a demokratikus
akaratképzıdés csatornái […], s amíg a polgárok készek arra, hogy a demokrácia
intézményeit mőködtessék.”

2.9.2. A civil/nonprofit szervezetek fejlesztéspolitikai szerepe
A civil/nonprofit szervezetek fejlesztési feladatokban való közremőködését a
fejlesztési funkciók, szerepek és tevékenységek komplexitásaként értelmezhetjük. A
szervezetek szerepét, funkcióját a különbözı szakirodalmak eltérıen közelítik meg (Kuti
1998, Sebestyén 2001, Stumpf 1999 – idézi Kákai 2004, Kemény 1997 – idézi Kákai
43

A civil/nonprofit szervezetek egyik nagyon fontos jellemzıje az önkéntesség, mely fogalom széleskörően
értelmezett: a legáltalánosabban elfogadott nézet, hogy az önkéntesek önként és elsısorban ellenszolgáltatás
nélkül dolgoznak (Czike 2001).
44
Ennek bemutatásáról szól a következı alfejezet.
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2004), melyek közül Kemény László felosztása áll a legközelebb a dolgozat témájához. A
szerzı a következı 6 csoportba sorolja a civil/nonprofit szervezeteket: állami feladatokat
átvállalók; adománygyőjtı és karitatív feladatokat ellátók; adományozók; önfejlesztı,
szabadidıs tevékenységet folytatók; lokálpatrióta, településfejlesztı tevékenységet
folytatók; lakossági érdekeket képviselık. A szerzı felosztása alapján több olyan nonprofit
funkció is elkülöníthetı a szektoron belül, mely köthetı a fejlesztési tevékenységhez.
Részben egyetértve a Nizák – Péterfi szerzıpárossal, illetve Pálnéval (2008), és
gondolataikat kibıvítve a következıképpen értelmezem a civil/nonprofit szektor szerepét
fejlesztési szempontból megközelítve:
1) Léteznek olyan civil/nonprofit szervezetek, melyek mőködésének alapját a
politikai élethez való közelség jelenti, pl. képviselık indítása, aktív politizálás
formájában.
2) A szervezetek második csoportja bár közvetlenül nem részese a
közhatalomnak, de aktív részvétellel jellemezhetı. A szervezetek részvételét
Kákai (2004) a következıképpen értelmezi: részvétel a helyi jogalkotásban, a
helyi közügyek alakításában, illetve a stratégiai fejlesztésben. E hármas
felosztás elemei a gyakorlatban nem választhatók el egymástól élesen, ennek
ellenére a késıbbiekben a fejlesztési szerep részletezésére fókuszálok. Az ide
tartozó szervezeteket két nagy csoportba sorolom:
a) A szervezetek alapítási célja és fı tevékenysége is a helyi fejlesztéshez
köthetı, közvetlenül látnak el fejlesztési feladatokat. Ide olyan
szervezetek

tartozhatnak,

gazdaságfejlesztési,

mint

pl.

érdekérvényesítı

a

településfejlesztési,

tevékenységet

folytató

civil/nonprofit szervezetek.
b) A szervezetek fı tevékenységi területe nem közvetlenül a fejlesztés, de
mőködésük során több, a fejlesztéshez közvetlenül köthetı feladatot
ellátnak.
3) A szervezetek harmadik csoportja sem részese a közhatalomnak, továbbá nem
is jellemzi ıket az aktív részvétel, így a fejlesztésekhez kapcsolódó szerepük
csak közvetetten jelenik meg, úgymint közösség- és véleményformálás,
illetve információközvetítés (kommunikációs csatorna – hídszerep) révén.

A hármas felosztás alapján elmondható, hogy gyakorlatilag minden civil/nonprofit
szervezetnek van szerepe a fejlesztési folyamatokban, még akkor is, ha tevékenysége révén
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nem erre helyezi a hangsúlyt. Véleményem szerint minden nonprofit szervezet képes
lépéseket tenni egy adott terület, település fejlesztéséért, a szervezetek képesek helyi,
területi szinten olyan együttmőködési lehetıségeket létrehozni, amelyek valóban
fejlettebbé, élhetıbbé tesznek egy adott térséget.
A dolgozatom tárgyát képezı helyi fejlesztési szerep a szervezetek hármas
csoportjából legnagyobb mértékben a második csoporthoz köthetı, ezen szervezetek
fejlesztéspolitikai szerepét a következıképpen határoztam meg:


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).

A felsorolásban bemutatott szerepek gyakorlati alkalmazhatóságát és megjelenését a
nyugat-dunántúli településfejlesztı szervezetek körében folytatott kutatásom alapján
fogom tesztelni, egyúttal igazolni vagy elvetni a második hipotézisemet.
A civil/nonprofit szervezetek fejlesztéspolitikában való részvétele egyfajta paradoxon
jelenségként is értelmezhetı (Boda 2008). A jelenlegi társadalmi, gazdasági környezetben
a döntések sokkal komplexebb módon születnek, mint korábban, így a döntések
meghozatalának hatékonyságához szükség van a helyi szereplıkre is, így a civil/nonprofit
szervezetekre is, akik segíthetnek ezt a fajta komplexitást feloldani. A paradoxon jelenség
abban van, hogy a helyi szereplık megjelenésével a komplexitás viszont csak fokozódik,
hiszen a szereplık részvétele több idıt, költséget jelent, több szereplıt kell koordinálni.
Viszont összességében megállapítható, hogy a helyi szereplıknek nagy szerepe lehet
abban, hogy legitim döntések születhessenek, így jelenlétükre mégiscsak szükség van,
hiszen együttvéve több pozitív hatása van a részvételüknek, mint negatív.
A civil/nonprofit szervezetek szerepével kapcsolatban fontos kérdéskört vet fel több
szerzı is (pl. Kende 1999, Bıhm 1999), melynek középpontjában az áll, hogy a
szervezetek mőködése milyen mértékben kötıdik a politikai élethez, attól mennyiben
különbözik. Ez a kérdés különösen nagy szerepet játszik a fejlesztési folyamatokban részt
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vevı szervezetek esetében. Kende Péter nézete szerint a civil társadalmat nem lehet
politikán kívülinek tekinteni, a civil társadalom és a politikai élet szereplıinek
tevékenysége kölcsönösen hat egymásra és egymásnak részesei. A két szférát elválasztó
határvonalról a szerzı így vélekedik (Kende 1999, 16): „A civil szféra nem abban
különbözik a szorosabban vett politikától, hogy egy másik, politikamentes világban él,
hanem abban, hogy az intézményesülés alacsonyabb fokán áll, mint az állam, s hogy egyegy „közös dolgot” mindig valamilyen partikuláris […] megközelítésben, nem pedig
másokkal egyeztetett szempontok alapján fogalmaz meg.”
Bıhm Antal (1999) Kendével ellentétben más megközelítésbe helyezi a szervezetek
politikai szerepét. A szerzı úgy gondolja, hogy a fejlett demokráciákban a piaci, állami és
civil szektorok jól elkülöníthetıek egymástól, viszont azokban az országokban, ahol a
szerepek elmosódottak és nem tisztázódtak, illetve ahol a szervezetek gyengék ahhoz, hogy
az állampolgárok érdekeit képviselni tudják, ott az egyes gazdasági, politikai
érdekcsoportok számára kisajátíthatóvá válik a civil/nonprofit szervezetek mőködése, így a
szervezetek politikai jellegő szerepvállalása elıtérbe kerülhet. Véleményem szerint ezt úgy
lehet kiküszöbölni, ha a szervezetek mőködésük során a valódi alapítási érdekeikre és
céljaikra koncentrálnak, és nem engedik, hogy a céljaik megvalósításában olyan szereplık
vegyenek részt, akik tevékenységükkel eltérítenék a szervezeteket eredeti szándékaiktól.
Ha a szervezetek fejlesztési folyamatokban történı részvételét a politikai
szerepvállalás szemszögébıl közelítjük meg, akkor véleményem szerint a fentiektıl
részben eltérı megközelítés is szükségessé válhat. Egy-egy település, területi egység
fejlesztése nem választható el teljesen az aktuális hatalmon lévı párt munkájától, de a
részvétel itt nem a politikai célú közremőködésre fókuszál, hanem azokra a demokratikus
folyamatokra, amelyek hozzásegítik az adott települést, területi egységet a hatékony és
hosszú távon is sikeres fejlıdéshez. Ennek értelmében a fejlesztésben résztvevı
szervezeteknek együtt kell mőködnie az éppen aktuális vezetéssel, de nem azért, mert
azonosulnak a politikai ideológiákkal, hanem, mert a fejlıdés érdekében felismerik az
együttmőködés pozitív hatásait, és vélemény-nyilvánításukkal támogatni szeretnék a helyi
fejlesztési folyamatokat. Amennyiben ettıl eltérı célok vezérlik a részvételt (pl. azért
támogatnak a szervezetek célokat, mert ezzel kívánnak „behódolni” az aktuális
vezetésnek), a politikai élethez való kötıdés szorosabb lehet. A korábban elsı csoportba
sorolt szervezetek esetében a politikai szférával való együttmőködés más jellegő, ebben az
esetben szorosabb kapcsolatok alakulhatnak ki, melyek politikai színezetet is kaphatnak. A
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második és harmadik csoportban mőködı szervezetek esetében a bekezdésben kifejtett
álláspontom érvényesülhet.
Amikor a civil/nonprofit szervezetek fejlesztéspolitikai szerepérıl beszélünk, nem
kerülhetı meg a szerepek területi megközelítése. Véleményem szerint az eddig bemutatott
helyi fejlesztésben érvényesülı szerepek egy része területi és országos szinten is
megjelenik, megjelenhet, még akkor is, ha helyi szinten valósult meg az adott fejlesztési
folyamat. Így a szerepek nem korlátozódhatnak csak a helyi szintre. Azt hozzáteszem,
hogy természetesen nem mindegy, hogy az adott szervezetek milyen területi szinten fejtik
ki tevékenységüket, ettıl függ, hogy milyen eszközöket, módszereket használhat fel a
szektor. A módszerek bemutatása a következı fejezet célja, ahol a helyi szintet helyezem
elıtérbe.
A 6. táblázat részben az eddig bemutatott szerepeket, részben újakat ismertet a
területi szempontokat is figyelembe véve. A szerepek felsorolása részben szakirodalmi,
részben saját gondolatokon alapul, a területi szintek megjelölése szintén saját véleményt
tükröz.
6. táblázat
Civil/nonprofit szervezetek szerepe a fejlesztéspolitikában helyi, területi és nemzeti
szinten
Szerepek
Helyi Területi
Nemzeti
x
x
x
a döntések minıségének javítása
x
x
x
legitimáció megteremtése
x
x
x
átláthatóság megteremtése
x
x
a helyi szereplık közötti kapcsolatépítés
x
x
a helyi szereplık közötti kapcsolattartás *1
x
x
x
jövıképelemekkel stratégiák kidolgozásához való hozzájárulás
x
x
x
a stratégai tervezés biztonságának növelése *2
x
helyi lakosok közösségbe szervezése
lehetıséget teremtenek emberek számára, hogy fontosnak érezzék
x
magukat
érdekérvényesítés eszközeinek megtanítása szervezeti keretek között
x
x
állampolgároknak
x
x
x
bizalom építése
megtanítani az embereknek, hogyan kell közösségi szinten
x
x
gondolkodni
x
x
fejlesztési alternatívák közös kidolgozása
fejlesztési dokumentumokhoz helyi elképzelések, vélemények
x
x
összegyőjtése
fejlesztési dokumentumok kidolgozásában való részvétel aktív
x
x
szereplıként
felmérni, hogy a tervezett változtatások milyen hatással lehetnek az
x
x
érintettekre
x
a fejlesztési célok megvalósításában való részvétel
x
a fejlesztési folyamatok értékelése
állampolgárok és állami, önkormányzati szereplık közötti
x
x
x
kommunikációs csatorna
Források: *1 Fennell – Gavelin – Wilson (2008) alapján saját szerkesztés
*2 Rechnizter 1998 alapján saját szerkesztés
Saját szerkesztés
Megjegyzés: Az elsı 5 szerep forrása *1, a következı 2 szerep forrása *2, továbbiakban saját szerkesztés.
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3. A helyi fejlesztéspolitika részvételi eszközeinek és
technikáinak bemutatása
3.1. A helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel egy lehetséges modellje
A korábban a 2.9. alfejezetben ismertetésre kerülı fejlesztéspolitikai szerepek
részletesebb kibontásáról szól ez a fejezet. A fejezet célja a helyi fejlesztés folyamatának
és az aktív demokrácia gyakorlati megvalósulásának egy lehetséges modelljét bemutatni
elsıdlegesen fejlesztéspolitikai megközelítésbıl. Az általam felvázolt modell (6. ábra)
kilenc lépésen keresztül mutatja be azokat a fejlesztéssel kapcsolatos feladatköröket,
amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy egy adott országban a fejlesztési tevékenység
hármas egysége45 hatékonyan megvalósuljon, és valóban olyan fejlesztési dokumentumok
legyenek egy országban, amelyek mind tartalmi, mind gazdasági szempontból
megvalósíthatók és társadalmilag is elfogadottak.
A modell lépései a következık:
1) Az állam meghatározza azokat a kereteket, amelyek iránymutatást adnak az
országnak és annak nagyobb területi egységeinek, hogy milyen irányba lenne
ajánlatos haladni a jövıben a nemzetközi trendeknek és eseményeknek
megfelelıen.
2) A jövıbeli keretekrıl informálni kell az ország társadalmi és gazdasági
szereplıit.
3) Kétoldalú kommunikáció megindítása a központi állami és helyi, területi
szereplık között a következıképpen:
a) Településrészenként (kisebb települések esetén az egész településre
vonatkoztatva) megfelelı kommunikációs technikákat alkalmazva össze
kell győjteni a lakosság és a többi helyi szereplı véleményét a közvetlen
és tágabb46 környezetükrıl, minden olyan témát érintve, mely
meghatározó

lehet

az

adott

településrészen,

településen

és

környezetében. Nem elhanyagolható szempont, hogy nem néhány
kitüntetett helyi szereplı véleményére van szükség, hanem olyan
technikákat kell választani az információgyőjtésre, amely lehetıvé teszi
mindazok vélemény-nyilvánítását, akik érintettek, illetve, akik el
45

Lásd 2.2.4. alfejezetet.
A tágabb környezetrıl is szükség van véleményformálásra, hogy a helyi szereplık el tudják magukat
helyezni a településen kívül is, térben lássák a településük jelenét és jövıjét.
46
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szeretnék mondani a gondolataikat. Ebbıl a szempontból fontos, hogy a
kisebbségben élık is meghallgatásra találjanak, hiszen ık is ugyanúgy a
társadalom részét képezik. Fontos szempont, hogy a megkérdezettek
ütköztessék véleményüket, és képesek legyenek olyan megoldások
felvázolására, amely közös érdekeket képes megjeleníteni.
b) A

nagyobb

településeken

az

egyes

részterületeken

elhangzott

információkat össze kell győjteni, így a település irányítóinak lesz egy
elızetes településképe.
6. ábra
A helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel egy lehetséges modellje

Forrás: Saját szerkesztés.
Megjegyzés: a nyilak az események egymás utániságát jelölik.

80

c) A település határain kilépı vélemények összegyőjtése annak érdekében,
hogy a nagyobb területi egységet irányító szereplıknek (megyei,
regionális hatóságok) is képe legyen az irányított területrıl.
d) Végül pedig a területi szinteken megjelenı vélemények eljutnak a
központi állami hatóságokhoz, szakértıkhöz is.
4) A vélemények összegyőjtése és a felülrıl jövı elképzelési irányok találkozási
pontjaiból el kell készíteni a helyi, területi és országos szintő fejlesztési
dokumentumokat. Országos szinten egy átfogó tervezési dokumentumra van
szükség, míg az egyes területi és helyi szinteken részletesebben érinteni kell a
társadalmi és gazdasági folyamatokat a környezetvédelem problémáitól kezdve
az oktatáson át a vállalkozások fejlesztési lehetıségéig, oly módon, hogy
illeszkedjenek az elképzelések a többi fejlesztési tervhez. Meg kell határozni,
hogy az egyes fejlesztési dokumentumok esetében milyen idıtávban
gondolkodunk, szükség van átfogó, több évre, akár több évtizedre szóló
jövıképalkotásra, illetve meg kell határozni a jövıkép eléréshez szükséges
rövid és középtávú elképzeléseket, feladatokat. Szükség van a fejlesztési
elképzelések gazdasági megvalósíthatóságának átgondolására is, ami azt
jelenti, hogy nem álmodni kell a jövıt a programokban, hanem reális
elképzeléseket kell összegyőjteni, és megtalálni ezek forráslehetıségeit (állami,
piaci és egyéb források). A dokumentumoknak tartalmukat tekintve részletezni
kell az adott területi szint jelenlegi helyzetének értékelését, a terület adottságait,
az ezekbıl adódó egyediségeket, a problémákat és azok megoldási lehetıségeit.
Szükséges meghatározni, hogy a jövıbeli célok, elképzelések teljesülése
érdekében kinek, milyen feladatokat kell ellátni, kik a felelısei a fejlesztési
folyamatnak. Fontos szempont, hogy a tervek megvalósítása szereplıinek
kiválasztásakor azokat kell megjelölni, akik adott feladat ellátására a
legalkalmasabbak lehetnek.
5) Az elkészült dokumentumokat – annak ellenére, hogy a helyi szereplık
bevonásával készült – véleményeztetni kell a szereplıkkel az arra alkalmas
módszerek segítségével.
6) A vélemények alapján véglegesítésre kerülnek a fejlesztési tervek, döntés
születik azok elfogadásáról, megvalósításának rendjérıl.
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7) Elindul a tervek megvalósítása, melynek egyik nagyon fontos jellemzıje a
folyamatos értékelés. Valójában attól, hogy a tervek elkészültek, ez még nem
jelenti azt, hogy azok a tervezési idıszak végéig változatlanok maradnak.
Hiszen a környezet folyamatosan változik, így a megjelölt prioritások
változhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy a megvalósítás során gyakorlatilag a 3.
pontban leírt véleménygyőjtések idıszaka újra kezdıdik: a megvalósítás során
felmerülı problémák, illetve a környezet változásaiból adódó nehézségek
megbeszélésére van szükség. Ily módon a tervezési dokumentumok folyamatos
felülvizsgálatára van szükség, ennek értelmében akár évente születhetnek
módosított tervek.
8) A megvalósult elképzelések utáni és közbeni értékelésre is szükség van, mely
hatékonnyá teheti a fejlesztés tárgyának hatékony mőködését.
9) A tervezés teljes folyamata során szükség van a folyamatos visszacsatolásra a
helyi szereplık részérıl.

A fenti folyamat középpontjában elsıdlegesen a fejlesztések állnak mind gazdasági,
társadalmi és mind környezeti szempontból. Lovan és szerzıtársainak (Lovan – Murray –
Shaffer 2003b) véleményével egyetértve a fejlesztéseket multidiszciplináris szemléletbıl
kell megközelíteni. Fontos kiemelnem, hogy a fejlesztı tevékenység bármely szintjét is
tekintjük, elsıdlegesen az embert kell a középpontba állítani, csak a környezeti elemek
fejlesztésével nem lehet elıbbre jutni, szükség van az emberi akaratra is. Ezenkívül
fontosnak tartom a fejlesztések gazdasági oldali megközelítését, csak olyan programokat
szabad elfogadni, melyek gazdasági értelemben és hosszú távon is kifizetıdıek.
A modellben bemutatott lépések közül az 1. és 6. lépésen kívül mindegyik esetben
szükség van a helyi szereplık bevonására. Az elsı lépés alapvetıen állami feladat, míg a 6.
lépés a stratégiai dokumentumok elfogadásáról szól, vagyis a helyi önkormányzati
szereplık döntésérıl. A következı fejezet célja, hogy bemutassa, milyen technikákat lehet
alkalmazni a modell egyes lépései során a helyi fejlesztéspolitikában47. A korábban
bemutatott részvételi módok közül a 3. táblázatban ismertetett (Building new... 2006)
megközelítés áll a legközelebb az általam felvázolt modellhez. Ha a modell lépései teljes
egészében megvalósulnak, akkor teljesül a hivatkozott tanulmány szerint értelmezett 4.
szint, vagyis az együttmőködés. Ebben az esetben a Kweit és szerzıtársa (Kweit – Kweit

47

Az 1. és 6. lépés kivételével!
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2007) által felvázolt részvételi formák mindegyike teljesül (politikai jellegő részvétel,
csatlakozás politikai szervezetekhez, civil/nonprofit szervezetekben való részvétel, döntéselıkészítéshez kapcsolódó részvétel), dolgozatom középpontjában a döntés-elıkészítésben
és a megvalósításban, értékelésben való részvétel áll, ezek technikáinak bemutatása a
célom a következı alfejezetben.

3.2. A részvételi eszközök és technikák bemutatása a stratégiai tervezés
folyamatában
3.2.1. A részvételi eszközök és technikák ismertetése
Az alfejezet célja, hogy egy táblázat (7. táblázat) segítségével bemutassa a stratégiai
fejlesztés egyes lépései során alkalmazható technikákat. A táblázatban bemutatott
eszközök röviden, alkalmazási lehetıségeikre és a felmerült költségekre (idı, pénz)
fókuszálva kerülnek ismertetésre. Az alfejezetet néhány külföldi gyakorlat és jó példa
bemutatásával zárom48.
A társadalmi részvétel eszközeit és technikáit a szakirodalom két nagy csoportba
sorolja (Ploštajner – Mendeš 2005):


Tradicionális/hagyományos technikák: ebbe a csoportba alapvetıen az
eddigiekben is viszonylag széles körően alkalmazott eszközök tartoznak,
melyek elsısorban az önkormányzati mőködéshez kötıdnek, illetve ide
sorolják a hagyományos politikai részvételi módokat is, mint pl. a
helyhatósági választásokat, a népszavazásokat49.



Új/modern technikák: a mai társadalmi, gazdasági komplexitás megkívánja,
hogy az állampolgárok, civil/nonprofit szervezetek a fentieknél több
lehetıséget kapjanak a részvétel során. Legyenek olyan közösségi terek,
melyek alkalmasak arra, hogy a helyi szereplık egymással szoros
együttmőködésben valósítsanak meg fejlesztési célokat. Az ebbe a csoportba
sorolható technikák az aktív demokrácia eszközeiként alkalmazhatók.

A megfelelı eszközök kiválasztásához célszerő feltenni a következı kérdéseket:


Milyen társadalmi, gazdasági adottságokkal rendelkezik a település és
környezete?



Milyen a helyi önkormányzat gondolkodási attitődje?

48

A magyarországi lehetıségek bemutatására a 3.3. alfejezetben kerül sor.
Ez utóbbiakat Mazzoleni (2006) az állampolgári (társadalmi) részvétel egyik legfontosabb dimenziójaként
említi.
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A stratégiakészítés melyik fázisához kell eszközöket választani?



Kiket szükséges bevonni? A résztvevıket elıre ki kell választani, vagy nyitott
a lehetıség és bárki részt vehet?



Mi a célja a részvételnek? Mire lehet az adott részvételi eszközt alkalmazni?



Milyen költségtényezıi (tıke, idı) vannak a technikáknak?



Milyen elınyei, hátrányai lehetnek a részvételnek?



Milyen hatása lesz várhatóan az adott részvételi technika alkalmazásának?

A 7. táblázat készítésének módszertana a következı volt: a szakirodalomban
található részvételi technikákat (Fürcht 1995, Barker – Bullen – de Ville 1997, A
párbeszédben álló város 1999, Democracy at the… 2001, Kákai 2004, Ploštajner – Mendeš
2005, Fennell – Gavelin – Wilson 2008, www.peopleandparticipation.net) csoportosítottam
abból a szempontból, hogy az általam felállított stratégiai fejlesztési modell egyes lépései
során (korábban már említésre került, hogy az 1. és 6. lépés kivételével) mely technikákat
lehet alkalmazni egyrészt közvetlenül az állampolgárok (a 7. táblázatban lásd Á), másrészt
a civil/nonprofit szervezetek (a 7. táblázatban lásd C/N) részvételi lehetıségei oldaláról. A
táblázatban szereplı stratégiai lépések a következık: 2. Helyi, területi szereplık
informálása, 3. Helyi vélemények összegyőjtése, 4. Stratégiai dokumentumok elkészítése,
5. Stratégiai dokumentumok véleményezése, 7. Fejlesztési célok megvalósítása, 8.
Értékelés, 9. Visszacsatolás. A táblázatban felsorolt eszközöket az alfejezet elején említett
két nagy csoportba soroltam, a modern eszközöket továbbá az alábbiak szerint
csoportosítottam:


Események, rendezvények: 1–7. eszközök



Felmérések: 8–11. eszközök



Telekommunikációs eszközök: 12–14. eszközök



Média, kiadványok: 15–19. eszközök



Kutatás, pályázat: 20., 21. eszközök



Fejlesztési dokumentumok megírása, megvalósítása: 22–24. eszközök



Állampolgári, civil/nonprofit szervezeti szervezkedések: 25–30. eszközök
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7. táblázat
A részvételi eszközök bemutatása a stratégiai fejlesztés folyamatában
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
Eszközök
Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N
Hagyományos/Tradicionális eszközök
1. Szavazás
2. Népszavazás (nem politikai választás)
x
x
3. Közmeghallgatás
x x
x x x x
4. Lakossági fórum
x x x x
x x x x
5. Közgyőlésen való részvétel
x x
x
x
x
x
6. Önkormányzati bizottságban való részvétel
x
x
x
x
x
7. Önkormányzat munkájában szakértıként való részvétel
x
x
x
x
x
8. Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel
x x
x x
x
x
Új/Modern eszközök (Az aktív demokrácia technikái)
1. Fórumok
x
x x x x x x
x x x x
2. Rendezvények
x x x x
x x x x x x x x
3. Konferenciák
x x x x
x x
x x x x
4. Konszenzus konferencia
x
x
x
x
5. Workshopok
x x
x x x x
6. Helyszíni bejárás
x x
x x x x
7. Kerekasztal-beszélgetés
x x x x x x
x x x x
8. Kérdıívek
x x
x x
9. Interjúk
x x
x x x x
10. Aktiváló interjúk
x x
x x
11. Fókusz csoport
x
12. Internet
x x x x x x x x x x x x x x
13. Blogok
x x x x x x x x x x x x
14. Online fórumok
x x x x x x x x x x x x
15. Helyi média (sajtó, TV, rádió)
x x x x
x x x x x x x x
16. Kiadványok
x
x x x x
17. Szórólapok
x x
x
x x x x x x x x
18. Önkormányzati faliújságon való információközlés
x x
x x x x x x
19. Képzések
x
x
20. Kutatás
x
x
x
x
21. Fejlesztési célú pályázatokon való részvétel
x
22. Fejlesztési dokumentumok megírásában való részvétel
x
23. Véleményezés
x x
24. Fejlesztési dokumentumok megvalósításában való részvétel
x
a) szakértıként
x x
b) beruházások megtervezése
x x
c) beruházások anyagi támogatása
x x
d) beruházások kivitelezése
x
e) fejlesztési projektek menedzselése
x
f) monitoring
x x x x
25. Civil Fórumok
x
x
x
x x x x
26. Állampolgári Tanács
x
x
x
x x
27. Részvételi költségvetés
x x x x x x x x x x x x
28. Jövımőhely
x x
x
x x x x x x
29. Mediáció
x x
x
x x x x x x
30. Tudományos Mőhely
x x
x
x x x x x x
Forrás: Fürcht 1995, Barker – Bullen – de Ville 1997, A párbeszédben álló város 1999, Democracy at the
local level 2001, Kákai 2004, Ploštajner – Mendeš 2005, Fennell – Gavelin – Wilson 2008,
www.peopleandparticipation.net alapján saját szerkesztés.
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A hagyományos eszközök szinte mindegyike alkalmas arra, hogy a stratégiai
fejlesztés elsısorban információgyőjtı, illetve értékelı, visszacsatoló lépései során
alkalmazásra kerüljön, kivétel ez alól a szavazás, mely a képviselık megválasztásáról szól,
a fejlesztésben annyiban van szerepe, hogy az állampolgárok képviselıik megválasztásával
támogatják az ı elképzeléseiket, tehát közvetetten voksolnak egy adott fejlesztési
elképzelés mellett. A technikák legnagyobb része helyi önkormányzati tevékenységhez
kötıdik, ezek részletes ismertetésére a magyarországi gyakorlatnál kerül sor a 4.2.
alfejezetben.
Az aktív demokrácia eszközeinek részletes bemutatására a 3. mellékletben kerül sor.

3.2.2. Nemzetközi kitekintés
Az alfejezet célja, hogy rövid áttekintést adjon arra vonatkozóan, hogy néhány
külföldi országban (Franciaország, Belgium, Németország, Nagy Britannia, Amerikai
Egyesült Államok) milyen módon50 történik a társadalmi szereplık helyi fejlesztésekbe
történı bevonása.
Franciaországban 2002 óta van hatályban az ún. Vallant-törvény (Ugrin – Varga
2007), mely elıírja, hogy minden 80 000 fı feletti városban lakónegyedenként Tanácsot
kell létrehozni. A törvény elıírja, hogy az állampolgári jogok gyakorlását az egyes
lakónegyedek körzeteiben kell folytatni nyilvános fórumok, viták formájában. A
rendezvények témája bármely, a lakosságot érintı közberuházás lehet. A Tanács tagjait
részben választják, részben szakmai szempontok alapján meghívják ıket. A Tanács
véleménynyilvánítási és javaslattételi jogok érvényesítésével képviselheti a lakosságot.
Belgiumban, ahol az 1990-es évek közepe óta vált kiemelten fontossá a lakosság és
helyi közigazgatás szervei közötti együttmőködések javítása, szintén a lakókörzetek
kialakításában látják a részvételi elv megvalósításának megoldását (Ugrin – Varga 2007).
2003–2004-ben elıször Mons városát osztották fel körzetekre és lakózónákra, ahol
tanácsokat állítottak fel, hogy tagjai képviseljék a városban a helyi lakosság érdekeit.
Késıbb több településen is követték ezt a gyakorlatot azzal a céllal, hogy a lakosság
innovatív gondolatait kiaknázhassák, és az embereket bevonhassák minél több fejlesztési
projektbe.
Németországban a berlini gyakorlat az elızı két országgal ellentétben már nagyobb
szerepet szán a civil szférának (Ugrin – Varga 2007). A város negyedeiben ún. zsőriket
50

A 2.5.8. alfejezetben már bemutatásra került a részvételi költségvetés gyakorlata elsısorban Brazília
példáján keresztül.
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hoznak létre, melyek gyakorlatilag civil szervezıdésként funkcionálnak. A zsőri tagjai a
lakónegyedek szakmai tekintélyei, akik javaslatokat tesznek a városrész fejlıdése
érdekében, illetve véleménynyilvánító jogokkal is rendelkeznek.
Több országban sikeresen mőködik az Állampolgári Tanács rendszere (Pataki 2007,
Goodin – Dryzek 2006, www.peopleandparticipation.net). Ennek lényege, hogy
létrehoznak egy ún. „mini-társadalmat”, mely 12–25 fıs laikus civil emberbıl áll, akik
adott napon át egymással vitázva alakítják ki a települést érintı problémák megoldásának
közös álláspontját. Gyakorlatilag a vita végére közpolitikai javaslatokat fogalmaznak meg
a települési döntéshozók számára. A Tanács ötlete Ned Crosby-tól származik, aki 1974ben hozta létre az Amerikai Egyesült Államokban a Jefferson Központot (www.jeffersoncenter.org), melynek célja Állampolgári Tanácsok keretében különbözı projektek
irányítása. Az amerikai minta példájára Németországban Peter Dienel nevéhez főzıdik az
ún. tervezési cellák létrehozása, melynek lényege, hogy a közügyeket érintı problémák
megbeszéléséhez véletlen mintavétellel kiválasztják a laikus állampolgárokat, vagyis a
tervezési cella tagjait, akik egymással vitázva jutnak adott kérdésekben egyezségre (Pataki
2007). Nagy-Britanniában 1996 óta mőködik ez a rendszer, de azóta már több európai (pl.
Spanyolország, Ausztria) és tengeren túli (Ausztrália) országban is alkalmazzák ezt a
technikát.
A módszer elınye többek között abban rejlik (Citizen Jury Handbook 2004,
Lenaghan 1999), hogy legitimálja a döntéseket, ezenkívül fejleszti az emberek
problémamegoldó és a közösségi szinten történı döntési képességét. Lenaghan a módszer
hátrányaira is felhívja a figyelmet. Kérdés az, hogy 10–20 ember hogyan lesz képes a
lakosság nevében döntést hozni, képviselheti-e ennyi ember a helyiek véleményét? A
szerzı utal arra, hogy volt már olyan eset, hogy a Tanács egy adott probléma megoldására
tett javaslata késıbb a lakosság által benyújtott petícióval találta szemben magát. Lenaghan
azt javasolja, hogy olyan kérdésekben szabad a Tanács véleményét kérni, amelyben a
tagjai képesek valóban a helyiek érdekeit képviselni.
Az Amerikai Egyesült Államokban több helyi kezdeményezés is sikeres (a korábban
bemutatott Állampolgári Tanácson túl). 1995-ben hozták létre civil szervezetként az
AmericaSpeaks elnevezéső kezdeményezést (Lukensmeyer – Brigham 2005, Pataki 2007),
mely a városgyőlések 21. századi módszereként arra hivatott, hogy rendezvények
keretében bevonja a lakosságot közpolitikai ügyek megvitatásába. A másik kezdeményezés
a Vitázó Közvéleménykutatási Központ létrehozása (Pataki 2007), mely a tudományos
közvéleménykutatások résztvevıit bevonja egy interaktív vitafolyamatba. Ennek célja,
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hogy kis létszámú csoportokban beszélgetést folytassanak a résztvevık, és az érintett
tématerületeket részletesen megtárgyalják és javaslatokat tegyenek.
A helyi lakosság informálása és mozgósítása érdekében hatékony eszköz lehet az ún.
városi konferenciák szervezése. Például Brazíliában, Porto Alegré-ben 1993 óta
szerveznek ilyen rendezvényeket (Menegat 2002). A konferenciák célja a városi
társadalom- és szakmapolitika integráltságának elısegítése. 1993-ban „A demokrácia
városa” címő rendezvényen 2 000 helyi lakos vett részt, majd 1995-ben a „Város
mindenkiért” konferencián már 3 000-n, míg 2000-ben már 7 000 állampolgár mutatott
érdeklıdést a helyi közügyek megismerésének ezen módja iránt „A jövı városa” címő
program keretében.
Több európai és tengerentúli ország egyes városaiban is elterjedt gyakorlat, hogy a
fentiekben bemutatott technikák alkalmazása mellett a részvételi demokrácia gyakorlati
megjelenésének kereteit írott dokumentumban, ún. chartákban rögzítik. Gyakorlatilag a
charta „…a strukturált párbeszéd rendszerének alapító okirata.” (Ugrin – Varga 2007) A
dokumentum elkészítésével és annak alkalmazásával gyakorlatilag törvényes keretet
tudnak biztosítani a részvétel elvének érvényesítéséhez. A charta tartalmai elemei
városonként eltérı lehet, azonban vannak közös elemek is, melyek a következık.


Jogi keretek és alapelvek rögzítése, ebben kerül meghatározásra, hogy az
állampolgároknak miben és milyen módon adnak szerepet a közügyek
alakításában.



A dokumentum tartalmaz egy megállapodást a helyi önkormányzat és a
lakosság között, mely gyakorlatilag egy társadalmi szerzıdésként funkcionál.
A szerzıdésben lefektetik azokat az alapelveket, hogy milyen módon fogják a
szereplık együtt gyakorolni a képviseleti és a részvételi demokrácia elveit,
hogyan fognak együttmőködni a felek.



Rögzítik a részvételi demokrácia intézményrendszerének elemeit: kinek,
milyen

jogköre

van,

melyek

az

önkormányzat

feladatai,

milyen

kötelezettségei vannak a lakosságnak, milyen technikákat alkalmaznak a
részvételi elv érvényesüléséhez.


Pontos leírást adnak a kiemelt projektekrıl, programokról, hogy egy helyen
rögzítve legyenek és mindenki számára elérhetıek legyenek ezek az
információk.
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A dokumentum tartalmazza a módosításokra vonatkozó rendelkezéseket is,
mely szerint a charta által lefektetett elvek, az itt található információk csak
közös elhatározásból módosíthatók.

A charta elınyét abban látom, hogy törvényes kereteket biztosít az állampolgárok
részvételére, rögzíti, hogy kinek, mi a feladata, ezt hogyan kell ellátnia. Úgy gondolom,
hogy ilyen jellegő dokumentumok készítésére volna szükség minden országban, hiszen
ezáltal biztosítani lehetne a részvétel kereteit, így az állampolgárok bevonása valóban
hatékony és szervezett módon történhetne a szereplık, feladatok és megfelelı intézményi
háttér biztosításával.
A nemzetközi példák bemutatása után néhány olyan szervezet, illetve hálózat nevét
említem meg, amelyek közvetlenül vagy közvetve, helyi, nemzeti vagy akár több országot
átfogó szinten támogatják a társadalmi részvétel minél szélesebb körőbb megvalósulását.
Ilyen szervezetek például:


Inernational Association for Public Participation (www.iap2.org)



Innovations in Civic Participation nonprofit organisation (www.icicp.org)



Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org)



International Association for Community Development (www.iacdglobal.org)



Civil Society and New Forms of Governance in Europe (www.cinefogo.org)



Institute for Public Policy Research (www.ippr.org )



Central ad Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net)



CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation (www.civicus.org)

A fent bemutatott nemzetközi példák alapján megállapítható, hogy sokféle módszer
létezik arra, hogy az állampolgárokat aktivizálják a hatékony helyi fejlesztés érdekében,
mindegyikre jellemzı, hogy megtalálhatók benne az országra, területi egységre jellemzı
egyediségek. Ahogy korábban már kiemeltem, most is fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a nemzetközi gyakorlat ismerete azért fontos, hogy a gyakorlatban is látni lehessen,
hogy az elméletben lefektetett technikák hogyan mőködnek, viszont fontos tudni, hogy a
külföldi tapasztalatok felhasználása mindig csak úgy történhet, ha figyelembe vesszük a
helyi sajátosságokat, és azoknak megfelelıen alakítjuk ki a saját alkalmazható
gyakorlatunkat.
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3.2.3. Összegzı gondolatok a bemutatott eszközökrıl
A bemutatott részvételi technikák mindegyike alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy
közvetetten vitát, ezáltal kommunikációt indítson el a helyi szereplık körében. Ez azért
fontos, mert nincs olyan társadalom, ahol mindenki mindenben egyetért, a problémákat
azonban nem eltussolni, vagy durva hangnemben megvitatni kell, hanem minden
településnek meg kell találni azokat a technikákat, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy
érdekeket ütköztetve, egymást meghallgatva szülessenek megoldások, a jövıre vonatkozó
elképzelések (Rosengarten 2004). Azt is meg kell értetni, hogy a vitának nem negatív
felhangja van, ez szükséges eleme a társadalmi mőködésnek, hiszen az egyetértés és a
konfliktus örök velejárói egy ország mőködésének.
A civil/nonprofit szervezetek legfıbb szerepe abban áll a részvételi eszközök
alkalmazása során, hogy egyfajta kommunikációs csatornaként tudnak mőködni az
állampolgárok és a döntéshozók között, megvalósítva ezáltal egyfajta információs híd
funkciót. A hangsúly a kölcsönös információ-áramláson van, vagyis azon, hogy a felek
minél több információval rendelkezzenek a fejlesztési folyamatok során.
Navruzov és szerzıtársai (2000) egy tanulmányukban megpróbáltak különbséget
tenni a társadalmi részvételi technikáknak a fejlett nyugati és a volt szocialista országokban
alkalmazott módszerei között. Megállapították, hogy míg a fejlett országokban gyakrabban
használják a személyes találkozást lehetıvé tevı technikákat, addig a volt szocialista
országokban inkább jellemzıek az elektronikus megoldások, népszavazásos technikák.
Véleményem szerint ennek oka lehet, hogy nyugaton mélyebb hagyományai vannak a
közösségi kezdeményezéseknek, így az emberek is szívesebben találkoznak egymással,
hogy megvitassák a jövıjüket érintı kérdéseket, nem bújnak el a média és az
infokommunikációs eszközök biztosította viszonylagos személytelenség mögé, nyíltan
merik vállalni a véleményüket.
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4. Társadalmi részvételi lehetıségek a helyi fejlesztésben
Magyarországon
A fejezet célja, hogy áttekintést adjon arról, hogy hazánkban mi jellemzi a társadalmi
részvétel gyakorlatát, milyen eszközöket és technikákat alkalmaznak. Ennek bemutatását a
helyi fejlesztés és a társadalmi részvétel hazai jogi hátterének rövid bemutatása elızi meg.
Mivel kutatásom tárgyát a helyi fejlesztésben való társadalmi részvételnek egy
meghatározott eleme, vagyis a településfejlesztési tevékenységet folytató civil/nonprofit
szervezetek részvételi aktivitása jelenti, így a fejezet második részében ezen szervezetek
szerepének és statisztikai jellemzıinek rövid bemutatására kerül sor.

4.1. Jogi háttér
4.1.1. A helyi fejlesztés jogszabályi környezete Magyarországon
Hazánkban a területfejlesztés jogi szabályozása már az 1990-es évek közepén
megtörtént, az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl51
meghatározta a területfejlesztési politika alapvetı céljait, eszköz- és intézményrendszerét,
az egyes szereplık feladatait és nem utolsó sorban definiálta a területfejlesztés fogalmát.
„...az országra valamint térségeire kiterjedı társadalmi, gazdasági és környezeti területi
folyamatok

figyelése,

értékelése,

a

szükséges

tervszerő

beavatkozási

irányok

meghatározása, rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és
intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok
keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.” (1996. évi XXI. törvény
területfejlesztésrıl és területrendezésrıl 5. § a))
A törvény alapvetıen a területi szintek szabályozását tőzte ki célul, a törvény elején
említésre kerül, hogy a településfejlesztést külön jogszabály szabályozza majd, azonban
ilyen szabályozás azóta sem született. Több külön jogszabály egyes paragrafusai
szabályozzák a településfejlesztést. 2005-ben a Magyar Közigazgatási Intézet52 kiadott egy
szakmai vitaanyagot a településügy (meghatározása lásd a következı oldalon)
szabályozásával kapcsolatban (Kökényesi 2005), azonban érdemi elırelépés a települési
szint komplex szabályozására vonatkozóan nem történt. A kidolgozott javaslat alapján
olyan törvényt kell megalkotni, amely a településfejlesztés, településrendezés és
51

A törvényt 1996 óta már két alkalommal módosították (1999. évi XCII. törvény és 2004. évi LXXV.
törvény).
52
Mai nevén: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
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településüzemeltetés rendszerét (jellemzıi, eszközrendszere, stratégiai tervei, pénzügyi
eszközei, szervezetei) komplexen szabályozza. A törvénytervezet alanyai a településügy
által érintett és közremőködı természetes és jogi személyek, szervezetek.
Hazánkban a településfejlesztés szabályozása alapvetıen az 1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról, illetve az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelmérıl (továbbiakban építési törvény) jogszabályokon keresztül
történik. Azt ki kell emelnem, hogy egyik törvény sem definiálja pontosan, mit értünk
településfejlesztés alatt (a területfejlesztésrıl szóló törvény definiálja mit jelent a
területfejlesztés), így a konkrét törvényi szabályozás hiányának problémája mellett ez a
definíciós hiányosság is sok esetben megnehezíti a gyakorlati településfejlesztési
folyamatokat. Hazánkban a településfejlesztés a településügy egyik területeként említhetı
a településrendezés és a településüzemeltetés mellett (Kıszegfalvy – Loydl 2001). A
településügy alapvetı célja a lakosság életminıségének javítása, a települések közötti
különbségek csökkentése, feladatai között szerepel a településügyi helyi politika
kidolgozása, településfejlesztési programok, stratégiák létrehozása, megvalósítása, a helyi
közszolgáltatások megszervezése és egy élhetı, rendezett település megteremtése
(Kıszegfalvy – Loydl 2001). A szerzıpáros a legnagyobb problémát abban látja a
szabályozás terén, hogy a településügy egyik eleme sem megfelelıen kidolgozott, ráadásul
egymáshoz való viszonyuk sem tisztázott.
A településfejlesztés a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozik, így a
szabályozása alapvetın az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról hatálya alá
tartozik.
A településfejlesztés alapvetı eszköze a fejlesztési dokumentumok elkészítése,
melyek a következık (Kıszegfalvy – Loydl 2001, Futó – Szeszler 2003):


Településfejlesztési Koncepció: „a településrendezési tervet megalapozó, az
önkormányzati

településfejlesztési

döntéseket

rendszerbe

foglaló,

önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.” (1997. évi LXXVIII.
Törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl 2. § 26.) Bár az
önkormányzati

törvény

rendelkezik

a

településfejlesztésrıl

mint

önkormányzati feladatról, a települések hosszú távra szóló (10–12 év)
fejlesztési tervének meghatározását mégis egy másik törvény, az építési
törvény definiálja. A dokumentum célja megmutatni, hogy melyek azok a
szükséges fejlesztési lépések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adott
település hosszú távon versenyképes legyen, lakói és vállalkozásai számára
92

élhetı

környezetet

biztosítson.

Egy

komplex

településfejlesztési

koncepciónak az alábbi fejlesztési területekre vonatkozó elemeket kell
tartalmaznia: infrastruktúra, gazdaság, civil társadalom, oktatás, egészségügy,
szociális ellátás, környezetvédelem, közlekedés, helyi közszolgáltatások,
turisztika, önkormányzati munka, részvétel és nyilvánosság. A Futó –
Szeszler (2003) szerzıpáros a koncepció legfontosabb elemének a helyi
gazdaságfejlesztési programot tartja, értelmezésük szerint egy településre a
legnagyobb hatást a gazdaság fejlesztése fejti ki, csak akkor lehet magas
életminıséget biztosítani, ha minıségi munkahelyek vannak a településen.


Településfejlesztési Program: a dokumentum általában középtávra (4 évre)
készül a Koncepció alapján, mely tartalmazza mind a település, mind az
önkormányzati munka fejlesztési elképzeléseit. Ehhez szorosan kötıdik a
Településpolitikai Program, mely az önkormányzati választási ciklus
idıszakára készített településügyi program.



Településfejlesztési Terv: a dokumentum az éves költségvetéssel együtt
készül, a fejlesztések részletes leírását tartalmazza. Gyakorlatilag a
Településfejlesztési Program éves szintre lebontott változata.

A településügy másik fontos eleme a településrendezés, melynek szabályozása az
építési törvényen keresztül történik. A településrendezés a települést mint fizikai-térbeli
egységet kezeli, így a település fizikai megjelenésének képére hat. „A településrendezés
célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az
építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek
fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek
összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az
erıforrások kíméletes hasznosításának elısegítése.” (7. § (1))
A településrendezéshez kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni a
településeknek (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl
7. § (3)):


Településfejlesztési Koncepció (leírását lásd az elızı oldalon),



Településszerkezeti

Terv:

a

dokumentum

meghatározza

a

település

alakításának fejlesztési irányait, a településrészek felhasználási formáit, a
településen mőködı mőszaki infrastruktúra elemeit.
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Helyi építési szabályzat: ez a dokumentum egy önkormányzati rendelet, mely
meghatározza az építés rendjét a helyi sajátosságok alapján.



Szabályozási Terv: a dokumentum térképen, rajz formájában ábrázolja az
építési elıírásokat.



Településrendezési Terv: a dokumentum a következı három, már bemutatott
dokumentumot foglalja magában: Településszerkezeti Terv, Helyi építési
szabályzat, Szabályozási Terv.

A fentiek alapján is látszik, hogy milyen széles körő azon dokumentumok listája,
amivel egy településnek rendelkeznie kell. A településfejlesztési- és rendezési
dokumentumok

gyakorlatilag

egymással

összefüggésben

készülnek

el,

„a

településfejlesztési koncepció képezi a gyakorlatban a településrendezési terv tervezési
programját.” (Csóka 2007, 65) Ezzel a gondolattal nem ért egyet László László (2003),
szerinte éppen ez a fajta gondolkodás eredményezi azt, hogy a településfejlesztési
koncepciót is tervezıi feladatnak tekintik és nem egy komplex társadalmi-gazdasági
folyamatnak. Az építési törvény 2006. évi módosítása (2006. évi L. törvény az épített
környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról) már
nagyobb hangsúlyt fektet a településfejlesztési koncepcióra, a koncepció definiálásakor a
törvény kitér arra is, hogy a kidolgozásban „…a természeti-mővi adottságok mellett a
társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi
rendszernek van döntı szerepe.” (2. § 27.)
A fenti jogszabályok keretet adnak ugyan a településfejlesztésnek- és rendezésnek, de
átfogó szabályozásukat nem oldják meg. „A településfejlesztés törvényi szabályozása
hiányának következménye, hogy a települések önkormányzati testületeinek és vezetıinek
többsége a közérdekő vagy közérdeket érintı fejlesztések elıkészítésénél döntései során
elbizonytalanodik.” (László 2003, 71) S bár törvény rögzíti a dokumentumok elkészültének
szükségességét, a gyakorlatban jelentıs azon települések száma, melyek nem rendelkeznek
a fenti dokumentumokkal.
Mivel a dolgozat elején meghatározásra került, hogy a helyi fejlesztés alatt település
és környezetének (alapvetıen kistérség) fejlesztését értem, így fontos kitérni arra, hogy
milyen jogszabályok szabályozzák a kistérségek fejlesztését. A kistérségek mőködését
2004-tıl külön törvény szabályozza a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról jogszabály keretében. A törvény a következıképpen
fogalmazza meg a kistérségek feladatkörét: „A kistérségben – kivéve a fıvárost és azt a
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kistérséget, amelyben egy település alkot egy kistérséget – mőködı települési
önkormányzatok képviselı-testületei (a továbbiakban: képviselı-testület) a kistérségi
együttmőködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban:
többcélú kistérségi társulási megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást
alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt
fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében,
megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi
közszolgáltatások

biztosítását,

fejlesztését

és

szervezését,

valamint

intézmények

fenntartását.” (1. § (1))

4.1.2. A társadalmi részvétel jogi szabályozása Magyarországon
Hazánkban több jogszabály szól a társadalmi részvétel formáiról, a legfontosabbak a
következık (idırendben):


1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,



184/1996 (XII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és
programok,

valamint

a

területrendezési

tervek

egyeztetésének

és

elfogadásának rendjérıl,


1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl,



2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998.
június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérıl: errıl részletesebben lásd a
2.5.2. alfejezetet.

Az önkormányzati törvény a települési önkormányzatok feladatai között említi, hogy
támogatniuk kell a lakosság önszervezıdéseit, együtt kell mőködniük a közösségekkel
(1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 8. § (5)). A képviselı-testület és
bizottságainak ülésén az önszervezıdı közösségek tanácskozási joggal vehetnek részt, a
képviselı-testület határozza meg, hogy mely közösségek képviselıit illeti meg ez a jog.
Pálné (2008) szerint a helyi demokrácia minısége nem attól függ, hogy biztosított-e ez a
jog, viszont Kákai (2004) úgy véli, hogy a tanácskozási jog biztosítása az együttmőködés
egyik fontos eszköze lehet.
A képviselı-testületnek évente legalább egyszer közmeghallgatást kell tartania,
melyen az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselıi kérdéseket tehetnek fel, és
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javaslattal élhetnek. A képviselı-testület elıterjesztéseibe és az ülések jegyzıkönyveibe az
állampolgároknak joguk van betekinteni.
Továbbá a képviselı-testület határozza meg azoknak a fórumoknak a formáit (pl.
településpolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyőlés), „…amelyek a lakosság, a
társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések elıkészítésébe való
bevonását szolgálják.” (1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 18. § (2)) Az
itt elhangzó véleményeket továbbítani kell a képviselı-testület felé. A képviselı-testület
bizottságainak (alapvetıen a döntés-elıkészítés színterei) tagjai közé a törvény
megfogalmazásában indokolt beválasztani a társadalmi szervezetek küldötteit és a
szolgáltatásokat igénybe vevı állampolgárokat (24. § (2)). A bizottsági munkához a
civil/nonprofit szervezetek általában szakértıi anyagok és pályázatok elıkészítésével
tudnak hozzájárulni (Tamás 2005).
Az önkormányzati törvény 4. fejezete további részvételi eszközöket szabályoz, a
helyi népszavazást és a népi kezdeményezést.
A településrendezéssel kapcsolatos dokumentumok véleményezésérıl az építési
törvény 9. §-a rendelkezik. A törvény alapján a helyi építési szabályzat és a
településrendezési tervek véleményezés nélkül nem fogadhatók el.
Az egyes területi tervek egyeztetésének rendjérıl szól a 184/1996 (XII. 11.) Korm.
rendelet, viszont sem a települési, sem a kistérségi szintrıl nem tesz említést a jogszabály,
így a településfejlesztés- és rendezés egyeztetésére közvetlenül nem vonatkozik a rendelet.
Megállapítható, hogy a fenti hiányosságok nem csak helyi, hanem területi és országos
szinten is jelen vannak (A Társadalmi Egyeztetés… 2008), ezért több hazai szakértı
együttmőködésével 2008-ban elkészült az ún. részvételi törvény koncepciója, mely
megfelelı jogi hátteret biztosítana a társadalmi részvétel számára nem csak helyi, hanem
nemzeti szinten is. A tervezett törvény címe a következı lenne: Az állami, önkormányzati
és az ahhoz kapcsolódó egyéb döntéshozatali eljárásokban alkalmazandó társadalmi
egyeztetésrıl. A törvényjavaslat a társadalmi egyeztetés fogalmát a következıképpen
definiálta. „A társadalmi egyeztetés: meghatározott határidık között lezajló azon folyamat,
amelynek során az állami, önkormányzati vagy ahhoz kapcsolódó egyéb döntéshozatalban
a döntéshozókon kívül álló civil szervezet a döntés meghozatala elıtt a várható döntéssel
kapcsolatos információhoz jut, a döntéshozóval közli erre vonatkozó véleményét, melyet
ez utóbbi a döntés meghozatalakor figyelembe vesz, és a döntésbe beépít, ellenkezı
esetben a mellızés okait megindokolja, majd a véleményezés eredményét értékeli.” (A
Társadalmi Egyeztetés… 2008, 9)
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A jogszabály a stratégiai tervezésen túl bevonná az egyeztetési eljárásokba a
jogszabályok, helyi és központi költségvetés meghozatalának, nemzetközi szerzıdések
kötésének folyamatát is. A törvény részletezné azt is, hogy melyek azok az eljárások,
amelyekre nem vonatkozik a jogszabály. A következı szereplıknél kellene lehetıvé tenni
a társadalmi egyeztetést: Országgyőlés, Kormány, minisztériumok, egyéb központi
államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok. A jogi javaslat
készítıi részletesen bemutatták, hogy a döntéshozatali eljárás egyes szakaszaiban milyen
tevékenységeket kell a társadalmi egyeztetésnek felölelnie, továbbá kifejtették, hogy
milyen típusai (nyílt vagy meghívásos), intézményei, szervezetei lehetnek a folyamatnak,
és milyen pénzügyi források állhatnak az egyeztetés rendelkezésére.

4.1.3. A nonprofit szektor jogi szabályozása
Az alfejezet célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a hazai nonprofit szektor
mőködését meghatározó jogszabályokról.
A nonprofit szektor többé-kevésbé egységes szabályozása az 1997. évi CLVI.
törvény megszületésével valósult meg. A törvény célja, „hogy meghatározza a közhasznú
szervezetek típusait, a közhasznú jogállás megszerzésének és megszőnésének feltételeit, a
közhasznú szervezetek mőködésének és gazdálkodásának rendjét, a nyilvántartás és
beszámolás szabályait, valamint a mőködés és a vagyonfelhasználás törvényességi
felügyeletre vonatkozó szabályait.” (1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrıl,
1. §)
A törvény a nonprofit szektor két csoportját különbözteti meg: a közhasznú és a
kiemelkedıen közhasznú szervezeteket. Ezzel egyidejőleg azonban a törvény definiálja
azokat a szervezeteket is, amelyek a nonprofit szektorhoz tartoznak ugyan, de nem
jogosultak a közhasznú jogállás megszerzésére, mégpedig úgy, hogy meg sem említi
ezeket a szervezeteket. Ezt a tényt a törvényalkotók is elismerik, ennek fényében azonban
azt is lehet mondani, hogy az 1997-ben hozott törvény nem oldja meg a nonprofit szektor
átfogó szabályozását.
A törvény nem kötelezi a nonprofit szervezeteket, hogy megszerezzék a közhasznú
jogállást, minden szervezet maga döntheti el, hogy él-e ezzel a lehetıséggel vagy sem.
Azonban biztos, hogy a közhasznú besorolást választó szervezetek pályázatok
elnyerésénél, támogatások odaítélésénél elınyt élveznek. Vannak olyan pályázatok,
melyeket csak közhasznú vagy kiemelkedıen közhasznú minısítéssel rendelkezı

97

szervezetek adhatnak be, illetve a támogatások adókedvezménye is csak az ıket
támogatókat illeti meg.
A törvény felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyek közhasznúnak minısülnek,
22 ilyen tevékenység van (4. melléklet). Csak azok a nonprofit szervezetek lehetnek
közhasznúak vagy kiemelkedıen közhasznúak, amelyek ezen tevékenységek valamelyikét
végzik. A kiemelkedıen közhasznú jogállás megszerzésének további két feltétele van:


Olyan közfeladatot lásson el a szervezet, amelyrıl törvény vagy más
jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia.



A szervezet tevékenységérıl szóló adatokat a helyi, országos médiában
nyilvánosságra kell hozni.

További fontos jogszabályok a következık:


114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó
tevékenységérıl,



115/1992. (VII.23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjérıl,



1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó maghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról,



2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról,



2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl.

4.2. A társadalmi részvétel megjelenési formái Magyarországon
4.2.1. Hagyományos és modern eszközök
A részvétel jogszabályi környezete bemutatásának alapján megállapítható, hogy sem
a részvétel jogi alapjai nem biztosítottak megfelelıen (csak általánosságban fogalmaznak),
sem a szabályozási keretek tartalommal való megtöltésére nem adottak teljes egészében a
feltételek (Kákai 2004).
A hagyományos eszközök esetében alapvetıen az önkormányzati és az építési törvény
adott paragrafusai a mérvadóak, de csak a jogi alapok megadásáig. Azt, hogy ezek az
eszközök milyen módon jelenhetnek meg a gyakorlatban, már nem rögzítik a törvények. A
jogszabályokban a hangsúly az önkormányzat munkájában való részvételen (helyi
népszavazás, közmeghallgatás, képviselı-testület ülésén való részvétel, bizottságokban
való részvétel tagként, bizottsági üléseken való jelenlét, felkért szakértıként történı
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tevékenykedés) és az információk közlésében van, bár ez utóbbi esetben is inkább az
egyoldalú, önkormányzati oldalról induló, gyakran felületes kommunikáció a jellemzı.
Ahhoz, hogy a hagyományos eszközök alkalmasak legyenek arra, hogy betöltsék
szerepüket a stratégiai fejlesztés során, szükség van arra, hogy az önkormányzatok
megfelelı kapcsolatokat ápoljanak mind az állampolgárokkal, mind a civil/nonprofit
szervezetekkel. A civilekkel való együttmőködés gyakorlati megvalósulásának alapvetıen
két útja lehet (nem csak a fejlesztési folyamatokra vonatkozóan) (Kulcsár – Domokos
1998): az önkormányzatok valódi partnerei lesznek a civil/nonprofit szervezeteknek vagy
az önkormányzatok tudatosan saját civil/nonprofit szektorukat próbálják kialakítani
teljesen vagy részben önkormányzati alapítású szervezetekkel. Ha többségben vannak az
ilyen típusú szervezetek egy településen, akkor nem beszélhetünk valódi együttmőködésrıl
és valódi civil/nonprofit szektorról sem. Így ebben az esetben az együttmőködések alapját
a személyi átfedések (ugyanazok a személyek játsszák a fı szerepet az önkormányzatban
és az adott szervezeteknél is) és az alapítói kapcsolatok adják. Ezen túlmenıen a valódi
együttmőködési formák a következık lehetnek (Kulcsár – Domokos 1998, Bullain –
Csanády 2008): szerzıdéses kapcsolatok, programozott kapcsolatok, anyagi vagy
természetbeni támogatás, döntés-elıkészítésbe történı bevonás, fejlesztési célok
megvalósítása, közfeladatok ellátása.
Hazánkban az elmúlt években több kutatás is vizsgálta a fenti részvételi technikák
gyakorlati megvalósulását, illetve ezzel összefüggésben a civil/nonprofit szektor és az
önkormányzatok együttmőködését, ezek alapján a következık mondhatók el:


A civil társadalom alulfejlettsége miatt a közmeghallgatás, a tanácskozási jog
biztosítása nem tölti be megfelelı szerepét. Továbbá megállapítható, hogy
hazánkban

a

településfejlesztési

döntésekben

a

civil–önkormányzati

együttmőködés még jellemzıen nem jelenik meg (Kulcsár – Domokos 1998).
Ehhez annyit teszek hozzá, hogy a szerzıpáros tanulmánya óta eltelt több
mint egy évtized alatt történt közeledés a felek között, azonban a fejlesztésben
való részvétel ma sem általános a településeken.


A KSH által 2000-ben végzett felmérés alapján (Sebestyén 2002) a
települések 30%-ában volt jellemzı, hogy a nonprofit szervezetek részt
vehettek a döntés-elıkészítı folyamatban, a magasabb arány a városokban
volt jellemzı. Kb. ugyanennyi volt (33,2%) azon települések aránya is, ahol a
nonprofit szervezetek meghívást kaptak a közgyőlésekre. A döntéselıkészítésben való részvételnek az alábbi módjai ismertek a felmérés alapján
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(zárójelben a rendszeresen vagy alkalomszerően alkalmazó önkormányzatok
száma): megbízás munkaanyag készítésére (578), felkérés szakértıi elemzı
tevékenységre (350), felkérés hivatalos véleménynyilvánításra (422), kötetlen
megbeszélések (908).


A 2000-es évtized elsı felében folytatott kutatások az önkormányzatok és
civil szervezetek kapcsolatára vonatkozóan a következı megállapításokat
tették (Kákai 2004):
-

az önkormányzatoknak jellemzıen nem érdeke, hogy a döntések
társadalmasítása megtörténjen, alapvetıen a pártok, a polgármesterek és a
képviselı-testületek játszanak fontos szerepet a döntésekben.

-

Az önkormányzatoknak és a civil szereplıknek is más-más elképzelésük
van arról, hogy mit jelent a részvétel.

-

A jelenlegi magyar önkormányzati–civil együttmőködési gyakorlat
alapján a szektor kettéválása figyelhetı meg: van a szervezetek között egy
kedvezményezetti kör, mely jelentıs mértékő támogatásban részesül,
kötıdik az önkormányzatokhoz, és bevonásra kerül a döntés-elıkészítési
folyamatba. A szervezetek többségére azonban ez nem jellemzı, alig
kapnak szerepet a döntés-elıkészítésben és korlátozottak a forráshoz
jutási lehetıségeik is.



Nárai Márta a nyugat-dunántúli önkormányzatok és nonprofit szervezetek
körében

2003–2004-ben

végzett

kutatásai

alapján

a

következı

megállapításokat tette (Nárai 2008):
-

Az önkormányzati döntéshozók számára idıbe telik, míg rájönnek, hogy a
nonprofit szervezetek nem ellenségeik, hanem közös érdekek vezérlik
ıket.

-

Az önkormányzatok döntés-elıkészítı munkájában jellemzıen a községi
szervezetek vesznek részt. A döntés-elıkészítésben (véleményezés,
állandó bizottsági tag, szaktanácsadás, közgyőlésen, megbeszéléseken)
való részvétel többek között függ attól, hogy milyen szoros az
együttmőködés az önkormányzatok és a szervezetek között, illetve, hogy
van-e szerzıdéses kapcsolata a két félnek.

-

Az önkormányzatok véleménye alapján a településeken mőködı helyi
önszervezıdések gyengék; a döntésekben a polgármester és a képviselıtestület játssza a fı szerepet.
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Egy 2006-ban lezajlott ROP kutatás (A Magyar Közigazgatási Intézet
megbízásából, témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János) keretében a következı
megállapításokra jutottak (Csúth 2006):
-

a fejlesztési dokumentumok elkészítése jellemzıen társadalmi részvétel
nélkül történik,

-

kevés idı áll rendelkezésre egy-egy dokumentum elkészítésére,
megvitatására,

-

a véleményezés során gyakran csak formális az érdeklıdés a helyiek
gondolataival kapcsolatban,

-

a fejlesztési célok gyakran nem a helyi szükségletekbıl születnek,

-

a civil szervezetek sem ismerik egymást elég jól ahhoz, hogy érdemben
tudnának kommunikálni egymással és a többi helyi szereplıvel,

-

gyakran hiányoznak a megfelelı humán és tárgyi feltételek ahhoz, hogy
érdemi kommunikáció valósulhasson meg.

A hagyományos eszközöktıl eltérıen a modern technikák jogi háttere szinte teljes
egészében hiányzik, vagy ha meg is jelenik törvényi, rendeleti szabályozási formában, nem
feltétlenül köthetı a tervezési, döntés-elıkészítési folyamathoz és/vagy a helyi szintő
részvételhez. Ennek következtében a stratégiai tervezés folyamatában a korábban
bemutatott eszközök csak ad-hoc módon, nem szervezett formában jelennek meg, illetve
gyakorlati szerepük elsısorban az információk áramlásában van még a döntések
elıkészítésének fázisában, kevésbé vannak jelen az értékelés, visszacsatolás lépései során.
A legjellemzıbb eszközök a következık: rendezvények, konferenciák, kérdıívek,
internetes

tájékoztatás,

online

fórumok,

helyi

média,

szórólapok,

kutatások,

településfejlesztési célú pályázatok, véleményezés, Civil Egyeztetı Fórumok.
Ezen eszközök stratégiai fejlesztésben való megjelenésére vonatkozó kutatások
jellemzıen nincsenek jelen a magyar gyakorlatban, kivételt képez ez alól a korábban már
hivatkozott ROP 3.1.1. projekt, melynek célja a településfejlesztési gyakorlat részletes
feltérképezése volt egy országos reprezentatív mintavétel keretében. A kutatás során arra
voltak kíváncsiak, hogy rendelkeznek-e a települések településfejlesztési koncepcióval, ha
igen, hogyan készült, kik vettek részt az elkészítésében és kik vesznek részt a
megvalósításában, mekkora a szerepe a civil szektornak a településfejlesztésben, milyen
módon tájékoztatják a helyi szereplıket? A kutatás során 308 település került
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megkérdezésre, közel azonos regionális megoszlásban, a legfontosabb megállapítások a
következık voltak (Páthy 2007, Szépvölgyi 2007, Reisinger – Stion 2007):


Az

elkészült

fejlesztési

koncepciók

fele

minısült

kielégítınek

a

megkérdezettek szerint, a legfontosabb hiányosságok a következık voltak: a
koncepció részletessége, helyi szereplık és lakosság bevonásának hiánya,
szakmai megalapozottság hiánya.


A koncepciók elkészítésében való intenzív helyi részvétel azokra a
településekre jellemzı, ahol az életkörülmények, a gazdaság állapota kedvezı
helyzetben van.



A településfejlesztési koncepciók közel fele készült el az érintett helyi
szereplık érdemi részvételével.



A településfejlesztésben a legfontosabb szerepet a polgármester és a
képviselı-testület játssza, a civil szervezetek és a lakosság szerepe nem
hangsúlyos, ennélfogva nincs is befolyásoló szerepük a fejlesztési célokra és a
beruházásokra vonatkozóan.



A településfejlesztési pályázatok megírásában (a vizsgált településeken egy
kivételével nyújtottak be településfejlesztési célú pályázatot a kutatást
megelızı 5 évben) a települések közel 10%-ában vettek részt nonprofit
szervezetek.



A társadalmi részvétel legnagyobb akadályai, hogy a részvétel jogi háttere
nem megfelelıen biztosított; rövid a döntéshozatali idı, így nincs idı széles
körő bevonásra; nem megfelelı a helyi szereplık közötti kooperáció.

Hazánkban az elmúlt években több olyan konferencia is lezajlott, melynek
középpontjában a társadalmi részvétel gyakorlata állt, azonban azt hozzá kell tennem, hogy
ezen rendezvények többsége nemzeti, regionális szinten jelenítette meg a részvétel
problematikáját.
A bemutatott hagyományos és modern eszközök, technikák alapján a következı
megállapításokat teszem:


Az eddigi kutatások alapján a fejlesztési folyamatokban történı részvétel
során

az

informatív,

konzultatív

együttmőködések nem jellemzıek.
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szerep

valósul

meg,

szorosabb



Az alkalmazott technikákon túl zajlottak kutatások a partnerség nemzeti
szintő megvalósulásáról (Az EU integráció hatása a civil szektorra), illetve a
nonprofit szektor uniós pályázatokon való részvételérıl is.



Arra sem volt még kutatás hazánkban, hogy felmérjék, az egyes szereplık
számára mit takar a fejlesztés tartalma, mennyire értelmezik ezt széles
körően. Erre azért lenne szükség, hogy minden szereplı számára egyértelmő
legyen, mi is a fejlesztés tárgya.



Az eddigi kutatásokban nem került egyértelmően megkülönböztetésre, hogy
milyen területi szintre vonatkoznak, több esetben a kutatás tárgyaként a
területfejlesztés jelenik csak meg. Ennek egyértelmősítésére azért lenne
szükség, mert nem mindegy, hogy helyi vagy magasabb területi szinten
cselekednek a szereplık. Más eszközöket kell alkalmazni, máshogy kell
megközelíteni a fejlesztési kérdésköröket az egyes területi szinteken, pl. helyi
szinten sokkal személyesebb kapcsolatok alakulhatnak ki.



Mivel a hazai kutatások fókuszában eddig még nem jelent meg a komplex, a
stratégiai fejlesztés egészére vonatkozó részvételi kutatás sem a helyi
szereplıkre, sem az alkalmazott technikákra vonatkozóan, csak a részvétel
egy-egy szeletére vannak információk. Így nem ismertek teljes egészében a
jelenlegi helyi fejlesztési folyamatok, vagyis, hogy milyen szereplık
bevonásával, milyen eszközöket alkalmazva születnek meg fejlesztési
dokumentumok, ezek megvalósításában és ellenırzésében kik vesznek részt.
Továbbá az sem ismert, hogy a részvételi folyamatok (ha mőködnek) milyen
költségtényezıt jelentenek a települések számára, illetve, hogy milyen
társadalmi, gazdasági hatásai vannak a társadalmi részvétel gyakorlati
alkalmazásának.

4.2.2. Pozitív kezdeményezések
Ebben az alfejezetben néhány, a hazai helyi fejlesztést elısegítı, támogató
kezdeményezést, szervezetet mutatok be53. A bemutatásra kerülı kezdeményezések
legnagyobb része a humán oldal felıl közelíti meg a fejlesztést, feladatuknak a helyi
közösségek motiválását tartják, annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni, hogy
a közösségek ereje több lehetıséget biztosít a részvételre, ezért szükség van közösségi

53

Fontos kiemelnem, hogy a dolgozat eddigi fejezeteihez hasonlóan a fejlesztést széles körően értelmezem.
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szinten gondolkodni. Így ezek a pozitív kezdeményezések gyakorlatilag a közösségek
aktivizálásán keresztül lesznek képesek elısegíteni a helyi fejlesztési folyamatokat.
a) KÖZTÁMHÁLÓ:

A

Települési

szintő

közösségi

kezdeményezéseket,

közösségi részvétel fejlesztését támogató hálózat célja, hogy a helyi
társadalmakat közösségeiken keresztül fejlessze (Benedek 2008). A hálózat
2004 szeptemberében kezdte meg mőködését. A hálózat alapkoncepciója a
következı:

közösségfejlesztéssel

foglalkozó

szakemberek

hálózatának

megszervezése és adott területi szintekhez rendelhetı fejlesztési feladatok
megnevezése. A hangsúly a helyi igények feltérképezésén és a szakmai
kommunikációs terek kialakításán van.
b) Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH): A Central and Eastern European Citizens
Network egy 17 országot magában foglaló szervezıdés, mely egy 2005
tavaszán megtartott konferenciáján döntést hozott arról, hogy minden
tagországában minden év szeptemberében megrendezik az ÁRH-t, melynek
középpontjában olyan rendezvénysorozatok állnak, melyek célja a részvételi
demokrácia népszerősítése (arh.kozossegfejlesztes.hu). Az ÁRH gyakorlatilag
egy decentralizált kampányhétként értelmezhetı. Hazánkban a fı szervezı
szerepet a Közösségfejlesztık Egyesülete vállalta (www.adata.hu). A
rendezvények sorában olyan eseményeket találunk, mint például kérdıívek
kitöltése, tréningek szervezése, szakmai találkozók lebonyolítása, kiállítások,
konferenciák, iskolai elıadások. 2005-ben mintegy 54 rendezvény zajlott 50
helyszínen az ország különbözı pontjain 100 civil szervezet részvételével. A
követekezı években már több mint 200–200 eseményen vehettek részt az
érdeklıdık.
Az ÁRH rendezvénysorozat egyik legfontosabb eleme a kérdıíves kutatás,
melynek témája 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban is a közbizalom, míg 2007ben a közéleti aktivitás – lokális és európai identitás voltak. Mindegyik évben
több ezer fı megkérdezésére került sor. A 2006-os és 2008-as adatokat
összehasonlítva megállapítható, hogy minimálisan, de romlott az emberek
bizalma a közszereplıkben és a civil társadalomban, bár ez utóbbiak
megítélése volt a legkedvezıbb (A közbizalom és a... 2008).
c) A következıkben olyan nonprofit szervezeteket sorolok fel, melyek fı
feladatuknak tekintik a közösségfejlesztés, a helyi fejlesztés és a részvételi
demokrácia gyakorlati megvalósítását:
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-

Közösségfejlesztık Egyesülete (www.adata.hu): fı feladata, hogy a
demokratikus folyamatokat elısegítı mozgalmakat szervezzen.

-

Közösségi

Kapcsolat

Alapítvány

(www.kka.hu):

célja

a

közösségfejlesztés szellemiségének hazai elterjesztése.
-

Civil Kollégium Alapítvány (www.civkol.hu): az alapítvány egy országos
felnıttképzési szervezet, mely alapvetıen a közösségfejlesztés területén
szervez képzéseket.

-

Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület: a szervezet a
témában érdekelt szervezeteket fogja össze.

-

Magyar Mővelıdési Intézet (www.mmi.hu): a szervezet feladata a helyi
közmővelıdési tevékenységek támogatása.

-

Magyar Természetvédık Szövetsége (www.mtvsz.hu): fı feladatuk a
környezetvédelem és az állampolgárok részvételének támogatása.

-

Nonprofit Információs és Oktató Központ (www.niok.hu): a szervezet
célja, hogy Magyarországon erıs nonprofit szektor jöjjön létre.

d) Nyári Egyetemek: A Közösségfejlesztık Egyesülete 2004 óta minden évben
megszervezi Kunbábonyban a közösségfejlesztés témakörét körüljáró nyári
egyetemét (www.adata.hu). Az elmúlt évek témái a következık voltak: A
közösségi részvétel fejlesztése; A társadalmi akciók; Az aktív állampolgárság;
Kapcsolatok – Kölcsönösség – Bizalom; Társadalmi nyilvánosság, közbeszéd,
párbeszéd (a 2009-es rendezvény témája). A Nyári Egyetemeken bárki részt
vehet, aki érdeklıdik a téma iránt és szakértıktıl, illetve civil/nonprofit
szervezetek képviselıitıl szeretne többet megtudni a közösségfejlesztés hazai
gyakorlatáról, lehetıségeirıl.
e) TEEN 1, 2 Programok: 2006-ban három országos nonprofit szervezet (NIOK,
MVTSZ, Reflex Környezetvédı Egyesület) elindított egy programsorozatot,
melynek célja, hogy ajánlást dolgozzon ki a közigazgatási–civil egyeztetési
folyamatokhoz. Ennek keretében elkészült „A Társadalmi Egyeztetések
Eljárási Normarendszere” címő kiadvány (Farkas – Gerencsér – Kalas –
Oprics 2007), melyben kifejtésre került a társadalmi egyeztetés fogalomköre,
ennek jogi környezete és ajánlások kerültek megfogalmazásra. Ki kell
emelnem, hogy a program alapvetıen az országos, regionális és ágazati
egyeztetésekre vonatkozik és nem a helyi szintre, azonban a bemutatott elvek,
struktúrák helyi szinten is hasznosak lehetnek, természetesen a helyi
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adottságoknak megfelelıen. A részvételi törvény koncepciója a TEEN 2
keretében készült el.
f) Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért (www.cnny.hu):
Hasonlóan az elızı kezdeményezéshez, ez sem helyi szintő ajánlásokat
fogalmaz meg. A munkacsoport 2005 óta mőködik egyfajta laza
akciócsoportként, melynek célja a társadalmi egyeztetések figyelemmel
kísérése és ajánlások megfogalmazása elsıdlegesen az NFT és az ÚMFT
esetében. A munkacsoport eddig hét jelentést adott ki a nemzeti stratégiai
anyagok tervezésének nyilvánosságáért.
g) KÚTFİ Hálózat (www.parbeszed.net): A hálózat keretében – mely a NyugatDunántúlon mőködik – tapasztalattal rendelkezı nonprofit szervezetek adnak
segítséget olyan más nonprofit szervezeteknek, melyek nyitottak a
közösségfejlesztés gyakorlati megvalósítására, az innovatív ötletekre. A
hálózat olyan szereplıkre épít, akik hozzájárulnak egy adott térség
megújulásához, az életszínvonal növeléséhez.

4.3. A civil/nonprofit szervezetek szerepe a helyi fejlesztésben hazánkban,
a szervezetek statisztikai jellemzıi
Az afejezet célja, hogy bemutassa mi a szerepe a civil/nonprofit szervezeteknek,
illetve a szektoron belül a településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit
szervezeteknek

(továbbiakban

településfejlesztı

szervezetek)

a

helyi

fejlesztés

folyamatában. Ennek bemutatása elıtt röviden ismertetem a hazai nonprofit szektor
mőködési kereteit, jellemzıit. Majd ezután statisztikai adatok54 segítségével bemutatom a
településfejlesztı szervezetek mőködési és gazdálkodási jellemzıit az 1993 és 2007 közötti
idıszakra vonatkozóan, bemutatva a szervezetek szektoron és régión belüli súlyát is.

54

Az adatok forrásai a következı kiadványok (továbbiakban KSH):
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 1993. KSH, Budapest. 1995;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 1995. KSH, Budapest. 1997;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 1997. KSH, Budapest. 1999;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 2000. KSH, Budapest. 2002;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 2003. KSH, Budapest. 2005;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 2005. KSH, Budapest. 2007;
- Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. KSH, Budapest. 2008;
- A nonprofit szektor legfontosabb jellemzıi 2007-ben. Statisztikai tükör, 2009/16.
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4.3.1. A hazai nonprofit szervezetek mőködési keretei
Hazánkban a rendszerváltás után a civil/nonprofit szektor újjászületésérıl
beszélhetünk. Az 1980-as évek második felében kezdett kibontakozni az a gondolat, hogy
a társadalmi problémákat nonprofit szervezetek nélkül nem lehet hatékonyan megoldani.
1987-ben módosították a Polgári Törvénykönyvet, ezután újra lehetett alapítványt
létrehozni55, majd 1989-ben hatályba lépett az Egyesülési törvény is (1989. évi II. törvény
az egyesülési jogról). Ez volt az a pillanat, amikor a hazai civil szektor újjászületése
megkezdıdött, majd az 1990-es évek elsı felében rohamos fejlıdésnek indult, nonprofit
szervezetek száza alakult meg a tevékenységi körök széles skáláját lefedve. Elsıdleges
céljuk a felmerülı – a piac és az állam teljesítıképességének határát meghaladó –
társadalmi igények kielégítése volt. A szektor fejlıdése az ezredforduló után is
folytatódott, a szervezetszám tekintetében ez 1989-hez viszonyítva több mint hétszeres
növekedést jelentett 2007-re (8 796-ról 62 407-re nıtt a szervezetek száma).
Az évek során a szervezetek mőködésének feltételeit, tevékenységének körét több
tényezı befolyásolta, ezek közül a legfontosabbak a következık voltak (Kuti 1998, Bódi –
Jung – Lakrovits 2003, Bartal 2005):


1990-ben

döntés

született

arról,

hogy

a

nonprofit

szervezetek

alaptevékenysége adómentesnek minısül, illetve az alapítványoknak adott
vállalati és lakossági adományok az adóalapból levonhatók.


Az 1991-es számviteli törvény a természetbeni adományokat már nem
tekintette adómentesnek, 1991 és 1995 között feltételhez kötötték a vállalati
és lakossági adományok adómentességét is.



1994-ben a Ptk. módosításával 3 új nonprofit szervezeti formát hoztak létre:
közalapítvány, köztestület, közhasznú társaság56.



1995-ben és 1996-ban tovább csökkentették az adókedvezményeket, és az
államközeli (kvázi) nonprofit szervezetek kedvezıbb elbírálásban részesültek
a támogatások szétosztásánál.



1997. január 1-jétıl van érvényben kisebb módosításokkal az 1996. évi
CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó maghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról, az ún. 1%-os törvény.



1998-ban hatályba lépett az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú
szervezetekrıl.

55
56

Az 1959-es Polgári Törvénykönyv megtiltotta az alapítványok létrehozását.
Az erre vonatkozó jelenlegi szabályozási változásokat lásd a 42. oldalon!
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2003-ban elkészült a kormány civil stratégiája.



2003-ban megszületett az NCA-ról szóló törvény (2003. évi L. törvény a
Nemzeti Civil Alapprogramról), mely szerint a költségvetés minden évben
akkora pénzösszeget utal át az Alapprogramnak, mint amilyen összegben az
állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1%-át nonprofit szervezetek részére
felajánlották.



A 2004-es EU csatlakozás megteremtette annak a lehetıségét, hogy a
nonprofit szervezetek is nagyobb számban juthassanak hozzá uniós
forrásokhoz.



2005-ben hatályba lépett az önkéntesekrıl szóló törvény (2005. évi
LXXXVIII. törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl).

A szervezetek számát, gazdálkodását, munkaerı-piaci jelenlétét tekintve jelentıs
mértékő fejlıdésrıl beszélhetünk (az állítást alátámasztó adatok ebben és a következı két
alfejezetben találhatóak), azonban a szektor minıségi elırehaladása sok esetben
ellentmondásokkal teli. Hazánkban a nonprofit szektor még ma is több problémával
küszködik, melyek megoldása a következı évek kiemelkedı feladata lesz, annak
érdekében, hogy a szervezetek valóban ki tudják elégíteni azokat az igényeket, amelyekre
létrejöttek. A legjelentısebb megoldásra váró problémák a következık (Kuti 1998, Bartal
1999, Bartal 2005):


Az állam szerepe: kormányzati szinten nem tisztázódott, melyek azok a
közösségi szolgáltatások, amelyek elıállításához kell az állami szerepvállalás,
illetve, hogy milyen mértékben kell az államnak részt vennie a szolgáltatások
nyújtásában.



A piaci, állami és nonprofit szektor együttmőködési hiányosságai: a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy a két szektor nonprofit szektorral
történı kapcsolattartása ad hoc jellegő, általában hiányoznak a szervezett
együttmőködési formák.



Állandó forráshiány: annak ellenére, hogy a szektor összbevétele évrıl-évre
nı, a szervezetek közel fele évi kevesebb mint fél millió forintból
gazdálkodik, ami sok esetben még az alapmőködés finanszírozását sem
biztosítja. További problémát jelent, hogy a szervezetek jelentıs része csak
néhány bevételi forrásból gazdálkodik, differenciáltabb bevételi szerkezet
nagyobb mőködési biztonságot jelentene.
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Ennek azért van jelentısége, mert a civil/nonprofit szervezetek bevételi
forrásaik nagy részét külsı forrásból szerzik meg, így forrásszerzı
tevékenységük kialakításában ennek meghatározó szerepe van. A bevételi
források a következık lehetnek: lakossági, vállalati és egyéb szervezeti
adományok, állami (ennek számít az SZJA 1%-a is) és önkormányzati
támogatás, pályázati források, gazdálkodási bevétel (nonprofit szervezetet
kizárólag gazdasági tevékenységre nem lehet alapítani), alaptevékenység
bevétele, szervezeten belüli források, pénzpiaci források (pl. kamat).


Szervezeti (irányítás, menedzselés) problémák: a szervezetek irányításában
gyakran olyan személyek vesznek részt, akik nincsenek felkészülve a szektor
vezetési, irányítási sajátosságaira (és gyakran egyáltalán nem rendelkeznek
vezetési képességekkel).



Érdekérvényesítı-képesség gyakori hiánya: egyrészt az elızı problémából,
másrészt az összefogás hiányából adódó hiányosság, melynek következtében
a szervezetek ismertsége, feladatellátó-képessége nem lesz hatékony.



Társadalmi elfogadottság alacsony szintje: a szektor ismertségi szintjébıl
következı probléma.



Nem megfelelı törvényi szabályozás: a 4.1.3. alfejezetben már kifejtésre
került, hogy a közhasznúsági törvény (1997. évi CLVI. törvény a közhasznú
szervezetekrıl) jogilag nem vonatkozik a szektor összes szervezetére, így a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs a szektor egészére egységes
szabályozás érvényben.



Kutatások alapján (pl. Szakál 2006 – idézi Bugovics 2007, Állampolgári
Részvétel Hete kérdıíves kutatások stb.) Magyarországon alacsony a bizalom
szintje, az emberekre a magasfokú individualizáltság, az intézményekkel való
kapcsolatokra a bizalmatlanság jellemzı. Ennek következtében a hazai civil
szféra gyenge lábakon áll még (Bugocivs 2007).

Annak ellenére, hogy hazánkban ma a KSH nyilvántartás szerint több mint 60 000
nonprofit szervezet mőködik, és számuk folyamatosan növekvı, a fenti problémák
megnehezítették/megnehezítik a szektor mőködését. Ennek egyik alapvetı okát abban
látom, hogy hazánkban még ma is, az 1990-es években pedig erıteljesebben érzékelhetı
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volt a rendszerváltás elıtti 40 év politikai rendszerének hatása57. Ezek a hatások gátló
tényezıként jelenhetnek meg, melyek kiküszöbölése nagyrészt az állampolgárokon múlik:
szükség van az állampolgárok helyi aktivitására ahhoz, hogy olyan fejlesztéseket lehessen
megvalósítani, amelyek nem csak egy szők kör, hanem a társadalom egészének érdekeit
szolgálják. Ezért van szükség jól mőködı nonprofit szektorra. A fent említett problémák
megoldásához mind az állampolgároknak, mind az ország vezetésének tenni kell,
ezenkívül egyre inkább be kell épülnie a köztudatba, hogy a szektor tevékenysége nélkül
kielégítetlenek maradhatnak olyan igények, amelyek megvalósítása az állampolgárok
érdekeit szolgálják. Ezért fontos az, hogy a civil/nonprofit szervezetek minél szélesebb
tevékenységi körben és minél nagyobb nyilvánosságot kapva tudják tevékenységüket
folytatni.

4.3.2. A településfejlesztési tevékenységet folytató szervezetek jelentısége
A rendszerváltás óta eltelt idıszakban a szervezetek tevékenysége egyre
differenciáltabbá vált; megjelentek azok a szervezetek is, amelyek nem csak egy szők
közösség igényeinek kielégítését tőzték ki célul, hanem feladatuknak tekintették a helyi
közügyekben és a társadalmi folyamatokban való részvételt is (Nizák – Péterfi 2005).
Folyamatosan alakultak olyan szervezetek is, amelyek fı feladatuknak tekintették egy-egy
település, térség fejlesztését, vagy legalábbis a fejlesztési folyamatokban való részvételt
(gazdaságfejlesztı, településfejlesztı, környezetvédı szervezetek). Ahogy az már a 4.2.
alfejezetben kifejtésre került, a szervezetek ezen szerepének gyakorlatban történı széles
körő megjelenése még nem egyértelmő hazánkban, egyrészt hiányosak a jogszabályi
feltételek, másrészt a fejlesztésben részt vevı szereplık hozzáállása sem megfelelı minden
esetben.
A korábban már bemutatott folyamatok és az elızı alfejezetben ismertetett tények
alapján

elmondható,

hogy

jelenleg

hazánkban

a

civil/nonprofit

szervezetek

fejlesztéspolitikai részvételének gyakorlata még nem kialakult, nem tisztázódtak le a
szerepek és a feladatok. Ehhez hozzáteszem, hogy amíg a szektor alapvetı mőködési,
érdekérvényesítı problémákkal küzd, addig a szervezetek többségénél az egyik fı feladat a
mindennapi feladatok ellátásának megszervezése. Csak olyan szervezetek lesznek képesek
kilépni a szervezeti kereteik közül és megjelenni a közügyek formálásában, amelyek

57

A rendszerváltás elıtti idıszak jellemzıinek bemutatása nem tárgya a dolgozatnak.
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képesek érdekeiket érvényesíteni, megfelelı humán- és pénztıkével rendelkeznek ahhoz,
hogy feladataikat finanszírozni tudják.
A szektor egy szőkebb csoportját alkotják azok a szervezetek, amelyek elsıdlegesen
azzal a céllal jönnek létre, hogy aktívan részt vegyenek a fejlesztési folyamatokban.
Kutatásom alapját ezen csoporton belül a településfejlesztı tevékenységet folytató
nonprofit szervezetek képezték. Ennek oka, hogy véleményem szerint tevékenységüknél
fogva ezek a szervezetek képesek a legszélesebb körben értelmezett fejlesztési feladatok
ellátására, így kutatásom során kíváncsi voltam, hogy milyen módon tudnak hozzájárulni
ehhez a folyamathoz a vizsgált szervezetek. A kutatás részletes módszertanát és a kutatás
tárgyát az 5.1. alfejezet tartalmazza. A következı alfejezetben röviden ismertetem a
településfejlesztési tevékenységet folytató szervezetek jelentıségét, majd a dolgozat
további részében statisztikai adatok segítségével mutatom be a tevékenységi területet.
A néhány, szocialista érában is mőködı településfejlesztéssel foglalkozó szervezet
mellé (a szervezetek többségében településszépítéssel foglalkoztak) több száz ilyen
tevékenységet folytató szervezet alakult a rendszerváltás óta (7. ábra). Közel másfél
évtized alatt kb. négyszeresére növekedett a településfejlesztı szervezetek száma. A 8.
ábra alapján képet kapunk arról is, hogy mely idıszakokban volt jellemzıbb ezen
szervezetek alapítása. Az ábra alapján elmondható, hogy a kezdeti lelkesedés az 1990-es
évek elsı harmadában alábbhagyott, ez más tevékenységi körök esetében is jellemzı volt,
köszönhetıen a szigorúbb gazdasági szabályozásnak58. Majd az évtized további éveiben
növekvı alapítási kedv volt jellemzı, 2000-ben némi visszaesés után 2 401 nyilvántartott
településfejlesztı nonprofit szervezet mőködött hazánkban. Az ezredforduló óta ismét
folyamatos növekedés a jellemzı, 2007-ben 3 797 szervezet mőködött hazánkban, melynek
nagyobb részét – ahogy 1993 óta minden évben – a társas nonprofit szervezetek teszik ki.

58

A nonprofit szektor gazdasági szabályozásának történetében az 1991 és 1994 közötti idıszakot a szigorítás
idıszakaként említi Kuti Éva (1998), a 4.1.1. alfejezetben olvasható ennek néhány eleme.
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7. ábra
A településfejlesztési célú nonprofit szervezetek számának alakulása szervezeti
formánként, 1993–2007
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Forrás: KSH
Megjegyzés: A társas nonprofit szervezetek közé tartoznak az egyesületek, az egyesülési jog alá tartozó egyéb
társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, a köztestületek, a közhasznú társaságok és a nonprofit szervezetek
intézményei.

8. ábra
Az újonnan alapított településfejlesztı szervezetek számának alakulása az alapítási év
szerint, 1991–2006
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Forrás: KSH

Feltehetı a kérdés, hogy miért fontos a nonprofit szervezetek szerepe a
településfejlesztés területén? A településfejlesztés nonprofit tevékenységként való
megjelenése azt jelentette és jelenti, hogy állampolgári szinten is megjelent az igény arra,
hogy a szebb és élhetıbb környezet kialakítása érdekében helyi szinten is tenni kell,
szükség van a lakosság helyismeretére is, annak érdekében, hogy egy-egy település
fejlıdése, fejlesztése ne csak felülrıl, hanem alulról is támogatva legyen. A
településfejlesztı

szervezetek

elsıdleges
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feladata,

hogy

tevékenységük

révén

hozzájáruljanak egy adott település, illetve annak szőkebb, tágabb környezetének
fejlesztéséhez; javaslatokat tegyenek a település stratégiájának kidolgozása és késıbb a
megvalósítása során is; pályázatok segítségével hozzájáruljanak a település fejlesztési
forrásainak bıvüléséhez; a helyi szereplıkkel történı kommunikáció során elfogadtassanak
bizonyos fejlesztéseket; és nem utolsó sorban „felrázzák” a helyi közösségeket, hogy
szükség van az ı véleményükre is, ahhoz, hogy egy település fejlıdése a megfelelı irányba
haladjon. Így nagyon fontos közösségformáló és -fejlesztı szerepük is van az egész
településen vagy annak tágabb, szőkebb környezetében.
Véleményem szerint hazánkban annak ellenére, hogy a településfejlesztı szervezetek
száma folyamatosan nıtt az 1990-es évek során és nı ma is, a társadalmi, gazdasági
megítélésük nem volt megfelelı és még ma sem az. Úgy gondolom, hogy még jelenleg
sem képes a szervezetek többsége a fejlesztések során akkora erıt kifejteni, hogy érdekeik
képviselve legyenek egy-egy település, illetve egy nagyobb területi egység fejlesztési
tevékenységében, a pályázatok során kevés esetben tekintenek rájuk partnerként. Eddigi
tapasztalataim alapján az okot két tényezıben látom59 (Reisinger 2006, 2007a, 2007b):
egyrészt a szervezetek többsége (hasonlóan a többi hazai nonprofit szervezethez60) nem
rendelkezik elég pénzügyi és humán erıforrással, másrészt a hazai fejlesztési gyakorlat
még ma sincs felkészülve teljes mértékben arra, hogy a nonprofit szervezetekkel
számoljanak a fejlesztések során. Ez nem azt jelenti, hogy a több száz szervezet nem
játszott, illetve játszik fontos szerepet a fejlesztések terén; minden egyes mőködı szervezet
munkájára szükség van, a hiányosságok a jövıbeli elırelépés lehetıségének irányvonalait
vetítik elıre. A fontos szerepet bizonyítja a rendszerváltás óta eltelt idıszakban mőködı
településfejlesztı szervezetek egyre nagyobb súlya is, a nehézségek ellenére a
településfejlesztéssel foglalkozó szervezetek egyre nagyobb jelentıséggel bírnak.

4.3.3 A településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek
statisztikai jellemzıi
Az alfejezet célja, hogy áttekintést nyújtson a településfejlesztési tevékenységet
folytató szervezetek számáról, tevékenységérıl, mőködésérıl, kiegészítve az összes
településfejlesztı szervezet 2007-re vonatkozó regionális és településszintő jellemzıivel.

59

A településfejlesztı szervezetek körében folytatott kutatásom ezen megállapításokat hivatott részletesen
elemezni.
60
Így nem kizárólag a vizsgált tevékenységi területre jellemzı csak a jelenség.
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4.3.3.1. A szervezetek száma, tevékenysége és közhasznúsági minısítése
A 4.3.2. alfejezetben már bemutatásra került, hogy a településfejlesztési
tevékenységet folytató nonprofit szervezetek (továbbiakban településfejlesztı szervezetek)
száma folyamatosan nıtt a rendszerváltás óta. A 9. ábra a szervezetek arányát mutatja a
nyugat-dunántúli és a teljes hazai szektor megoszlásában 1993 és 2006 között. Az ábra
alapján megállapítható, hogy a településfejlesztı szervezetek szektoron belüli aránya mind
a régióban, mind országosan nıtt, míg 1993-ban a nyugat-dunántúli szervezetek 3,7%-a
folytatott ilyen jellegő tevékenységet, addig 2006-ban az arány 7,4% volt (az országos
értékek 3 és 6,2%).
9. ábra
A nyugat-dunántúli (NYD) és az összes magyarországi szervezet megoszlása
tevékenységi terület61 szerint 1993 és 2006 között
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Forrás: KSH

A KSH a településfejlesztı szervezetek tevékenységi területeit három nagy csoportba
sorolja, melyek a következık:


Településfejlesztés,



Lakásügy, bérlık és tulajdonosok szervezetei,



Többcélú és általános településfejlesztés.

61

A KSH a következı tevékenységi kategóriák szerint csoportosítja a szervezeteket: Kultúra, Vallás, Sport,
Szabadidı és hobbi, Oktatás, Kutatás, Egészségügy, Szociális ellátás, Polgárvédelem és tőzoltás,
Környezetvédelem, Településfejlesztés, Gazdaságfejlesztés, Jogvédelem, Közbiztonság védelme, Többcélú
adományozás, Nemzetközi kapcsolatok, Szakmai, gazdasági érdekképviselet, Politika. Ezen kategóriákból
néhányat összevonva alkottam 13 csoportot.
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Ezeket a tevékenységi csoportokat a KSH tovább bontotta. A 8. táblázat mutatja,
hogyan alakult a szervezetek száma az egyes altevékenységi kategóriákon belül 1993 és
2006 között.
8. táblázat
A településfejlesztı szervezetek által folytatott tevékenységek 1993 és 2006 között
A településfejlesztı tevékenység felbontása
Településfejlesztés
Általános és országos településfejlesztés
(381)
Regionális területfejlesztés (382)
Város-, falufejlesztés (383)
Helyi infrastruktúra fejlesztése, fenntartása
(384)
Közlekedési rendszer fejlesztése, fenntartása
(388)

1993
873

1995
1 263

1997
1 708

2000
2 130

2003
2703

2006
3319

6
89
645

7
135
814

9
182
1 016

16
229
1 212

4
281
1391

55

41

36

45

61

1

22

14

17

17

Közösségi fejlesztés, polgári körök (386)
467
615
726
1 011 1397
Közhasznú kommunális és településellátás
(kht.) (387)
0
74
123
148
161
Közhasznú közlekedésfejlesztés, -fenntartás
(kht.) (385)
0
0
24
25
7
Lakásügy, bérlık és tulajdonosok
szervezetei
102
144
150
183
193
193
Ingatlantulajdonosok és -bérlık szervezetei
(391)
112
103
72
79
72
Üdülıtulajdonosok szervezetei (392)
26
35
93
95
98
Lakásellátás javítása, támogatás (393)
6
12
18
19
23
Többcélú és általános településfejlesztés
85
95
90
88
108
125
Többcélú és egyéb település- és
lakásfejlesztés (401)
95
75
49
40
36
Közhasznú településfejlesztés (402)
0
15
39
68
89
Összesen:
1 060 1 502 1 948 2 401 3 004 3 637
Összes szervezet:
34 662 42 783 47 365 47 144 53 022 58 242
Forrás: KSH
Megjegyzés1: Az 1993-as évben nem készült részletes felbontás.
Megjegyzés2: A tevékenységek neve mellett a KSH által adott kódszámok (NSZOR kódok) szerepelnek.

A táblázat alapján elmondható, hogy a legtöbb szervezet az évek során város-, illetve
falufejlesztéssel foglalkozott, ezenkívül jelentıs számban voltak jelen közösségépítı
szervezetek is, a két tevékenységi kör súlya több mint 76% volt 2006-ban. Nem
elhanyagolható azon szervezetek száma sem, amelyek fejlesztı tevékenysége alapvetıen
túlnyúlik a település határain. Ez nem azt jelenti, hogy a többi szervezet nem folytathat
településen

túlnyúló

hatókörő

tevékenységet,

ez

annyit

jelent,

hogy alapvetı

tevékenységük alapján a KSH ide sorolta be ıket. A folytatott tevékenységek között
találjuk még a helyi infrastruktúra fejlesztését, a közlekedési rendszer fenntartását, az
ingatlantulajdonosok érdekeinek képviseletét. Továbbá, nem jelentıs számban, de jelen
vannak a Kht. formában mőködı, alapvetıen kommunális feladatokat ellátó szervezetek is.
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A felosztás alapján látható, hogy ezek a szervezetek milyen sokrétő feladatok ellátására
vállalkoztak, illetve alkalmasak, ezzel is bizonyítva, hogy tevékenységükre szüksége van a
településeknek a fejlesztések hatékonyabbá tétele érdekében.
A közhasznúsági törvény hatályba lépését követıen a településfejlesztı szervezetek
közel 40%-a mondta azt, hogy kérte, vagy kérni fogja a közhasznú vagy kiemelkedıen
közhasznú minısítést 1997-ben. Az azóta eltelt idıszakban folyamatosan nıtt a
minısítéssel rendelkezı szervezetek száma, s ahogy a 10. ábra is mutatja 2000-ben, 2003ban és 2006-ban is meghaladta a minısített szervezetek aránya az országos értéket, míg
2006-ban a településfejlesztık 48,4%-a volt közhasznú, 7,7%-a kiemelkedıen közhasznú,
addig az országos arányok 46,3% és 5,9% voltak.

10. ábra
A közhasznú minısítéssel rendelkezı szervezetek aránya a településfejlesztıkre és a
szektor egészére vonatkozóan, 2000, 2003, 2006
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Forrás: KSH

Csak azok a nonprofit szervezetek lehetnek közhasznúak vagy kiemelkedıen
közhasznúak, melyek a törvényben felsorolt 22 közhasznú tevékenység valamelyikét
végzik, illetve kiemelkedıen közhasznú státusz esetén további két kritérium létezik (lásd
4.1.3. alfejezet). Ami a téma szempontjából kiemelendı, hogy a 22 tevékenység között a
településfejlesztés nem szerepel, így elvileg ezek a szervezetek nem kérhetnék a
minısítésüket. Ennek áthidalására azok a településfejlesztık, amelyek kérték minısítésüket
fıtevékenységként más, a tevékenységükhöz szorosan kötıdı területet jelöltek meg
(Mészáros 2002). Ez a tény némileg hátrányt jelenthet a szervezeteknek, hiszen egyrészt
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nem tudják felvállalni legfıbb tevékenységüket, másrészt a tevékenység megítélése is
csorbát szenved. Véleményem szerint a településfejlesztést is a közhasznú tevékenységek
közé kellene sorolni, hiszen ezek a szervezetek egyértelmően a köz érdekében
tevékenykednek, az állampolgárok érdekeit szolgálják. Továbbá eme hiányosság felveti azt
a problémát is, hogy amennyiben a szervezetek más tevékenységi kört jelölnek meg
fıtevékenységként, akkor a statisztikai felmérések során mennyire kaphat a KSH hiteles
képet arról, hogy melyek is a valóban településfejlesztési tevékenységet folytatók. Ezen
ellentmondás feloldása érdekében minél elıbb szükség lenne a tevékenységi kör
létjogosultságának maximális biztosítása.
Az eddigiek alapján elmondható, hogy a településfejlesztı szervezetek széles körő
tevékenységi területet fednek le, a tématerület mélyebb megismerése volt a kérdıíves
kutatás egyik célja, az eredmények ismertetésére a késıbbiekben kerül sor.
4.3.3.2. A településfejlesztı szervezetek regionális jellemzıi
A településfejlesztı szervezetek területi megoszlására egyértelmően a Középmagyarországi régió (Budapest miatt) túlsúlya a jellemzı (11. ábra), bár megállapítható,
hogy az évek során csökkent a jelentıs aránykülönbség, míg 1993-ban a településfejlesztı
szervezetek közel 30%-a ebben a régióban mőködött, addig 2006-ra az arány 21%-ra
csökkent.
11. ábra
A településfejlesztı szervezetek területi megoszlása 1993 és 2006 között
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1993

1995
NYD

1997
KD

DD

2000
KM

ÉM

2003
ÉA

2006

DA

Forrás: KSH
Megjegyzés: NYD – Nyugat-Dunántúl, KD – Közép-Dunántúl, DD – Dél-Dunántúl, KM – KözépMagyarország, ÉM – Észak-Magyarország, ÉA – Észak-Alföld, DA – Dél-Alföld

A szervezetek területi arányait vizsgálva elmondható, hogy jelentıs változás történt
az Észak-magyarországi régióban, a vizsgált idıszak eleje és vége között 6,1
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százalékponttal nıtt a szervezetek aránya, 8,9-rıl 15%-ra. A szervezetek számában is itt
történt a legnagyobb növekedés, 1993 és 2006 között közel hatszorosára nıtt a
településfejlesztık száma. A legkisebb növekedés a Közép-magyarországi régióban történt,
a Nyugat-Dunántúlon az országos átlagnál kicsivel alacsonyabb mértékő növekedés történt
a két idıpont között.
A következıkben a KSH Társadalmi Szolgáltatások Statisztikai Fıosztálya, Szociális
Statisztikai Osztály által62 a 2007-es évre vonatkozóan rendelkezésemre bocsátott
településsoros adatbázis alapján mutatom be a településfejlesztı szervezetek regionális
jellemzıit.
2007-ben az összes településfejlesztı szervezet 12,7%-a mőködött a Nyugatdunántúli régióban, a régión belül az arányuk 6,2% volt. A régió megyéi közül arányuk
Zala megyében volt a legmagasabb, 7,4%. A régióban – a szektor egészéhez hasonlóan – a
szabadidıs (16,6%) és a sport szervezetek (14,8%) mőködtek a legnagyobb arányban.
2007-ben

hazánk

településeinek

57,3%-ában

mőködött

legalább

egy

településfejlesztı szervezet, azonban jelentıs mértékő regionális eltérések figyelhetık
meg. A Közép-magyarországi régióban volt a legmagasabb az arány, közel 87%, míg a
legalacsonyabb a Nyugat-dunántúli régiót jellemezte, 45,3%-kal (655 településbıl 297-ben
mőködött településfejlesztı szervezet). A szervezettel rendelkezı településszámhoz
viszonyítva63 (589) az érték 50,4%.
62

Megjegyzés: A KSH módszertana a nonprofit szervezetek számának meghatározására a következı: minden
évben tavasz végén, nyár elején az elızı év bírósági nyilvántartása alapján összeállított listán szereplı
szervezeteknek kiküldenek egy kérdıívet a szervezetek mőködésére, gazdálkodására vonatkozóan, majd
összeszámolják, hogy nyár végére/ısz elejére összesen hány szervezet küldte vissza a kérdıívet, majd ez
alapján történik a szervezetek teljeskörősítése. Ez nem súlyozással, hanem az ún. reprezentációs módszerrel
történik, melynek lényege, hogy a nem válaszoló szervezetek adatait a nyilvántartásban szereplı hozzájuk
hasonló szervezettıl veszik át. Az elemzés során a KSH-val egyeztetve azt a listát használtam fel, melyben a
kiküldésre került szervezetek listája szerepel, ami bıvebb, mint a kérdıívet visszaküldött szervezetek listája
és a KSH éves kiadványában szereplı szervezetszámnál is több szervezetet tartalmaz a szervezetek
teljeskörősítése miatt. A KSH szakértıje szerint azonban elemzésre az általuk küldött lista a legmegfelelıbb.
Itt kell megjegyeznem, hogy a KSH által küldött 2007-re vonatkozó lista jelentıs mértékben több szervezetet
sorol fel, mint a 2006-ra vonatkozó (2006-ban 7 880, míg 2007-ben 10 757 nyugat-dunántúli szervezet
számára került kiküldésre kérdıív). A jelentıs eltérés indoka a következı: „A két lista közötti eltérések nem
csak az újonnan alakult szervezetek miatt lehetnek, sokszor elıfordul, hogy késve kapjuk meg a bíróságon
bejegyzett szervezeteket ezért csak a következı évben kapnak kérdıívet, illetve vannak szünetelı szervezetek
is, amelyekrıl valamilyen forrásból, vagy magától a szervezettıl tudomást szerzünk, hogy újra folytatnak
valamilyen tevékenységet, ezért újra bekerülnek az adatszolgáltatók közé. Illetve minden évben küldünk ki
kérdıívet olyan szervezeteknek is, amelyek azt állították magukról, hogy megszőntek, de pl. APEH
nyilvántartásból tudjuk, hogy győjtenek 1%-ot, ezért mégis léteznek. Ezek a tényezık okozhatják, hogy egyik
évrıl a másikra megugrik a kiküldött kérdıívek száma.” (Idézet a 2009. április 2-án Nagy Renátától, a KSH
Szociális Statisztikai Osztályának munkatársától kapott levélbıl.)
63
A régió 655 településbıl 589-ben mőködött nonprofit szervezet, Zala megyében található a legtöbb olyan
település (42 db), ahol nincs nonprofit szervezet, ezek mindegyike 500 fınél kisebb lélekszámú. A
szervezetek 63,6%-a mőködött városokban (a régióban 2007-ben 28 város volt, az összes település 4,5%-a),
átlagosan egy városra 244, míg egy falura (ahol mőködött szervezet) 7 szervezet jutott 2007-ben.
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A településfejlesztı szervezetekkel rendelkezı települések megoszlása az adott
településtípus kategórián belül eltérı képet mutat az egyes régiókban. Átlagosan legkisebb
arányban (41,1%) az 500 fınél kevesebb lakosú településeken mőködtek 2007-ben a
vizsgált szervezetek, a legalacsonyabb arány az Észak-magyarországi régióban volt, 24%.
Az 500 és 1 000 fı közötti falvak esetében 56,1% volt az arány, az 1 000 fınél nagyobb
lélekszámú falvakban közel 72%. Mindegyik településtípus esetében kiemelkedik a Középmagyarországi régió, itt a falvak közel 76%-ában mőködött településfejlesztı szervezet.
Két régió (Észak- és Dél-Alföld) kivételével a városok mindegyikében jelen voltak ezek a
szervezetek 2007-ben.
A következı ábra (12. ábra) az adott régióban mőködı szervezetek megoszlását
mutatja településtípus szerint. Ez alapján elmondható, hogy a régiókban az 1 000 fı feletti
lakosságszámmal rendelkezı falvakban mőködik a legtöbb szervezet (kivétel KözépMagyarország, ahol Budapest áll az elsı helyen). Továbbá megállapítható, hogy míg az
alföldi régiókban a városokban, a többi régióban a falvakban mőködı szervezetek aránya a
magasabb (az eltérést jelentıs mértékben magyarázza az eltérı településhálózat).

12. ábra
A településfejlesztı szervezetek regionális megoszlása településtípus szerint 2007-ben
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Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: 1: falu 500 fı alatt, 2: falu 500 és 999 fı között, 3: falu 1 000 és 9 999 fı között, 4: 10 000 fı
alatti város, 5: 50 000 fı alatti város, 6: 50 000 fı feletti város, 7: 10 000 fı feletti falu, 8: Budapest.
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A 13. ábra alapján megállapítható, hogy a településfejlesztı szervezetek legnagyobb
része falu- és városfejlesztéssel, illetve közösségfejlesztéssel foglalkozott, a regionális
eltérések nem jelentısek, bár azt ki kell emelni, hogy a Közép-magyarországi régióban a
közösségfejlesztı szervezetek túlsúlya a jellemzı.

13. ábra
A településfejlesztı szervezetek regionális megoszlása tevékenységtípus szerint 2007ben
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Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: a tevékenységkódok jelentése a 8. táblázatban található.

4.3.3.3. A településfejlesztı szervezetek bevételszerzı tevékenysége
A nonprofit szektor összbevétele a rendszerváltás óta folyamatos növekedést mutat,
szinte mindegyik tevékenységterület esetében nıttek a bevételek (14. ábra). Az összes
szervezetre vonatkozóan nominálértéken 8,1-szeres, reálértéken 1,8-szoros volt a
növekedés 1993 és 2007 között. Az éves átlagos nominális növekedés 15% volt, míg
reálértelemben 3,8%-kal nıttek a bevételek (15. ábra). A településfejlesztı szervezetek
bevételét tekintve jelentıs növekedés történt, 2007-ben 1993-hoz képest 48-szor volt több
bevétele ezeknek a szervezeteknek, még reálértelemben is 6,6-szoros volt a növekedés.
Ennek köszönhetıen 2007-ben az összes szervezet bevételének közel 10%-ával
rendelkeztek a településfejlesztık (a szervezetek számának aránya 6,1% volt), mely 91,98
milliárd forintot jelentett. A 14. ábrán látható, hogy a bevételek növekedésének
(nominálértéken) legintenzívebb szakasza az ezredfordulóig tartott, míg 2006-ban és 2007ben – kis mértékben ugyan, – de csökkentek a bevételek.
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14. ábra
A nonprofit szektor bevétele tevékenységtípusonként 1993 és 2007 között
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Forrás: KSH

15. ábra
A településfejlesztı szervezetek és a szektor bevétele nominál- és reálértéken, 1993–
2007
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Forrás: KSH

A szervezetek bevételtípusait vizsgálva megállapítható, hogy 1997 és 2006 között
jelentısen megváltoztak az arányok (16. ábra). 1997-ben, 2000-ben és 2003-ban az
alaptevékenységbıl származott a legtöbb bevétele a településfejlesztı szervezeteknek (több
mint az összbevétel fele mindegyik évben), emellett jelentıs volt a vállalkozási
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tevékenységbıl származó forrás is. Ebben a három évben a szektor egészének bevételi
szerkezete jelentıs mértékben eltérı volt a településfejlesztıkhöz képest: bár jelentıs volt
az alaptevékenységbıl és vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel, az állami
támogatások aránya is sokkal magasabb volt és folyamatos növekedést mutatott. 2006-ban
a településfejlesztık bevételi szerkezete már sokkal inkább hasonlított a szektor egészére.
Viszont azt ki kell emelni, hogy 2006-ban kiugróan megnıtt a településfejlesztı
szervezetek állami támogatása, az e forráscsoportba tartozó bevételek 37%-át tették ki az
összbevételnek, míg korábban ez az arány csak néhány százalék volt. Ennek oka lehet
többek között például, hogy néhány nagyobb (országos hatókörő) szervezet kiemelt állami
támogatást kapott. Továbbá fontos kiemelnem, hogy a magántámogatások (lakossági és
vállalati) aránya mindegyik vizsgált évben meglehetısen alacsony volt, 2006-ban 4,5%. Ez
az érték azért meglepı, mert a településfejlesztı szervezetek tevékenysége alapvetıen egyegy település lakosságának és vállalkozásainak jelentıs részét érinthetik, így indokolt
lenne, hogy a magánszféra nagyobb mértékben járuljon hozzá a szervezetek mőködéséhez.
Az alacsony érték oka lehet, hogy a szervezetek tevékenysége kevésbé ismert (ez viszont
felveti a kérdést, hogy akkor mennyire hatékonyan tudják szolgálni a lakosság érdekeit),
illetve, hogy a támogatók csak alacsony összeggel tudnak a mőködéshez hozzájárulni.
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Szektor
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16. ábra
A településfejlesztı szervezetek bevételeinek típusai, 1995, 2000, 2003, 2006
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Forrás: KSH
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A bevételek típusának alakulásához hasonlóan a bevételek településtípus szerinti
megoszlásában is jelentıs változások történtek (17. ábra). Az ezredforduló utáni évtized
közepéig a megyeszékhelyeken mőködı szervezeteknél realizálódott bevétel többszöröse
volt a többi településtípuson mőködınek, 2005-ben és 2006-ban viszont a fıvárosi
szervezeteknél megjelenı bevétel volt a legnagyobb mértékő, 2006-ban közel három és
félszer annyi bevétel realizálódott a fıvárosi szervezeteknél, mint három évvel korábban.
Ezzel egy idıben viszont a megyeszékhelyeken mőködı szervezetek bevétele harmadára
esett vissza. A községi szervezetek bevétele az ezredforduló óta érdemben nem változott.

17. ábra
A településfejlesztı szervezetek bevétele településtípus szerint 1995 és 2006 között
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Forrás: KSH

4.3.3.4. A településfejlesztı szervezetek humánerıforrása
Az elmúlt években a településfejlesztı szervezetek átlagosan 14,5%-a alkalmazott
munkaerıt, a foglalkoztatottal rendelkezı szervezetekhez viszonyítva az arány átlagosan
5,7% (18. ábra). A foglalkoztatottak száma folyamatosan növekszik, viszont arányuk
csökkenést mutat az ezredforduló óta. 2006-ban 11 901 fı teljes munkaidıs fıállású
dolgozott településfejlesztı szervezeteknél, a szektorban foglalkoztatottak 15,8%-a, a
számított fıállásúak64 esetében az arány 15,3%. A településfejlesztıknél dolgozók 1 fıre
jutó átlagos bér nagysága mindegyik évben elmaradt az országos értéktıl, 2006-ban több
mint 80 ezer forinttal.
64

„Számított fıállású foglalkoztatotti létszám: a fıállású teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma,
hozzáadva a fıállású részmunkaidıben foglalkoztatottak számának felét és a nem fıállású
foglalkoztatottaknak számának egytizedét.” (Nonprofit szervezetek… 2008, 370)
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18. ábra
A településfejlesztı szervezetek munkaerı-piaci jellemzıi a szektor arányában, 2000,
2003, 2006
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Forrás: KSH

Az önkéntesek aránya 2000-ben kimagaslóan magas volt (10,3%), a másik két évben
5, és 5,6% volt az arányuk, ami 19 801 és 24 353 fıt jelentett, az egy szervezetre jutó
önkéntesek száma kb. 11 fı volt. Az önkéntesekkel rendelkezı szervezetek aránya a
szektoron belül nem mutatott jelentıs ingadozást, 2006-ban 2 179 településfejlesztı
szervezetnél tevékenykedtek önkéntesek, ami a szektoron belül 6,2%-os arányt jelentett. A
településfejlesztı szervezetek 60%-a „foglalkoztatott” 2006-ban önkénteseket.

4.3.4. A településfejlesztı szervezetek aktivitása a kapott SZJA 1%-os
felajánlások alapján
A településfejlesztı szervezetek vizsgálata során kíváncsi voltam arra, hogy a
szervezetek mekkora része az, amely biztosan folytat tevékenységet és a lakosság körében
is ismertek. A kérdés megválaszolására az SZJA 1%-os felajánlások elemzését
választottam, a felajánlások tükrében jól vizsgálható, hogy melyek azok a szervezetek,
amelyek a lakosság támogatását élvezik, így valószínősíthetıen olyan tevékenységet
folytatnak, amelynek látható eredménye van a településen, annak környezetében. Arra
voltam kíváncsi, hogy a szervezetek hány százaléka kapott, és milyen nagyságban 2008ban felajánlást, milyen a felajánlásban részesült szervezetek regionális és településtípus
szerinti megoszlása, továbbá mi jellemzi az 1%-ot felajánlókat. Az elemzéshez
felhasználtam egyrészt a KSH által rendelkezésemre bocsátott településsoros listát 2007-re
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vonatkozóan a településfejlesztı szervezetekrıl, másrészt az APEH által a honlapján
közzétett felajánlásban részesült szervezetek listáját a 2008-as felajánlások alapján.
A KSH által rendelkezésre álló adatok alapján 2006-ban a településfejlesztı
szervezetek 158,4 millió forint SZJA 1%-os felajánlásban részesültek, ez a teljes
bevételükön belül 0,2%-os arányt jelentett, míg a szektor részére felajánlott összegen belüli
arány 2,1% volt65. A 2008-as adatok alapján elmondható, hogy a településfejlesztık
részére felajánlott 1% nagysága érdemben nem változott, 156,2 millió forint volt a
nagysága. Ez a felajánlott összeg 1,7%-át jelentette, amiben 1 062 szervezet részesült66.
A 9. táblázat összefoglalóan mutatja be regionális megoszlásban a településfejlesztık
részére felajánlott SZJA 1%-os támogatások fıbb jellemzıit. A legnagyobb arányban a
közép- és nyugat-dunántúli szervezetek részesültek felajánlásban (megoszlásuk 17,5 és
16,9%). Míg az összes településfejlesztı szervezet esetében a városi és községi szervezetek
aránya 2007-ben közel azonos volt, a felajánlást kapott szervezetek esetében a falvakban
mőködık vannak többségben (arányuk 71,4%). A 19. ábra mutatja be az egyes
településtípusokban mőködı szervezetek arányát. Látható, hogy a teljes sokaság
arányaihoz képest minden falutípusban nagyobb arányban részesülnek 1%-os felajánlásban
a szervezetek, mint a városokban. Az 500 és 1 000 fı közötti lakosságszámmal rendelkezı
településeken mőködı településfejlesztık közel 40%-a kapott felajánlást, míg például az
50 ezer fı feletti települések esetében ez az arány csak 13%, a budapesti szervezetek
esetében viszont ennél is rosszabb az arány (8,9%). Nárai Márta (2008) által 2005-ben
végzett, a nyugat-dunántúli szervezetekre vonatkozó SZJA 1%-os vizsgálata teljes
mértékben más eredményt hozott a településfejlesztıkhöz képest: 2005-ben a Nyugatdunántúli felajánlást kapott szervezetek közel 85%-a mőködött városban (50 ezer fı feletti
városban 53,8%). A településfejlesztık esetében tapasztalt községi szervezetek magas
arányát több tényezı is okozhatja, véleményem szerint ezek között lehet, hogy a
települések felében található legalább egy településfejlesztı szervezet, továbbá a
településfejlesztı szervezetek fele faluban mőködik (a Nyugat-Dunántúlon a nonprofit
szervezetek 36,4%-a mőködik csak községben), így esetükben a falvakban potenciálisan
nagyobb körbıl tudnak választani az adózók a nyugat-dunántúli szektor egészéhez képest.
Másrészt a mindennapi élet közvetlensége (olyan tevékenységet látnak el, mely elvileg a
lakosság nagy részét érinthetik) miatt ismertebb lehet a szervezetek tevékenysége is.

65

A legnagyobb arányban az oktatási [26,9%] és a szociális [22,6%] tevékenységet folytató szervezetek
kaptak felajánlást.
66
A településfejlesztık 21,9%-a, míg az összes felajánlásban részesült szervezet 3,9%-a.
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9. táblázat
Az SZJA 1%-os felajánlásokban részesülı településfejlesztı nonprofit szervezetek jellemzıi, 2008
Felajánlást
Egy fıre jutó Egy fıre jutó
kapott
Egy fıre jutó átlagos
átlagos
szervezetek
Városi
Összes
Átlagos
felajánlás
felajánlás
átlagos
száma (aránya, szervezetek
Összes
Átlagos
Minimum Maximum felajánló felajánlók Felajánlók felajánlás minimuma maximuma
%)
aránya (%) felajánlás (Ft) felajánlás (Ft) összeg (Ft) összeg (Ft)
(fı)
(fı)
maximuma
(Ft)
(Ft)
(Ft)
113 (10,6)
51,3
22 159 835
196 104,7
396
1 621 857 3 525
31,2
248
6 286,5
396,0
59 077,0
KM
186 (17,5)
21,5
39 968 833
214 886,2
2 557
1 514 435 7 926
42,6
325
5 042,8
852,3
32 956,0
KD
179 (16,9)
26,3
24 048 631
134 350,0
947
1 248 405 5 675
31,7
338
4 237,6
473,5
23 356,0
NYD
147 (13,8)
19,0
14 578 104
99 170,8
2 239
529 608
3 772
25,7
123
3 864,8
549,9
33 640,3
DD
174 (16,4)
24,1
22 663 136
130 247,9
1 607
802 262
4 707
27,1
129
4 814,8
1 137,0
19 155,1
ÉM
137 (12,9)
35,0
17 940 877
130 955,3
4 420
856 780
4 087
29,8
197
4 389,7
1 004,7
29 362,0
ÉA
126 (11,8)
32,5
14 808 133
117 524,9
322
640 697
4 026
32,0
191
3 678,1
80,5
19 326,5
DA
1 062
28,6
156 167 549
147 050,4
33 718
31,8
4 616,3
Összes
Forrás: KSH és APEH adatbázis alapján saját szerkesztés.
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19. ábra
Az SZJA 1%-kal rendelkezı és az összes településfejlesztı szervezet megoszlása a
település típusa szerint, 2008
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Forrás: KSH és APEH adatbázis alapján saját szerkesztés.

Az összes felajánlás egynegyede a Közép-dunántúli régióban realizálódott, a
legkisebb támogatási összeg a Dél-dunántúli régióban figyelhetı meg. Összességében a
településfejlesztık 147 ezer forint felajánlást kaptak átlagosan, viszont, ahogy a 9. táblázat
adatai mutatják, a felajánlások tág határok között mozogtak. A legmagasabb SZJA 1%
felajánlás egy Közép-magyarországi régió városában mőködı szervezetet támogatta, a
legkisebb támogatás nagysága 322 Ft volt. Egymillió forint feletti felajánlással mindössze
hét szervezet rendelkezett (KM, KD, NYD). Az elemzés során vizsgáltam a felajánlókra
vonatkozó adatokat is, összesen 33 718 munkavállaló támogatta adójának 1%-ával a
településfejlesztıket (az összes felajánló 2%-a), átlagosan egy szervezetet 31,8 fı
támogatott, azonban itt is jelentıs volt a szórás. 5-nél kevesebb felajánló jellemezte a
szervezetek 13%-át, négy olyan szervezet is volt, melyet egyenként több mint 200 fı
támogatott.
A felajánlást kapott szervezetek további jellemzıje, hogy közel egyharmad arányban
vannak az alapítványok, közalapítványok, egyesületek (a teljes sokaságban az egyesületek
aránya 52,2%), és mindössze egy közhasznú társaság kapott SZJA 1%-ot. A támogatott
szervezetek körében a KSH által megjelölt város- és falufejlesztı tevékenységet folytatók a
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dominánsak (69,4%, míg teljes sokaságon belüli arányuk csak 38,3%), a teljes sokaságban
meghatározó közösségfejlesztı tevékenységi forma a felajánlást kapottak körében csak
26,8% a 40,5%-kal szemben.
A felajánlott összegek nagyságát tekintve a szervezetek több mint a fele 100 ezer
forintnál kevesebb felajánlást kapott, 52 szervezet támogatása nem érte el a 10 ezer forintot
sem. 100 és 500 ezer forint közötti összeggel a szervezetek 44%-a gazdálkodhatott, míg fél
millió forintot meghaladó felajánlást csupán 40 szervezet kapott. Az adatok alapján azt
mondhatnánk, hogy ezek szerint az SZJA 1%-os támogatás nem meghatározó a
szervezetek életében, azonban, ha megnézzük, hogy a településfejlesztık több mint a fele
fél millió forintnál kevesebb bevételbıl gazdálkodik, akkor megállapítható, hogy sok
szervezet esetében még a néhány tízezer forint támogatás is meghatározó lehet a
mindennapi mőködés és feladatellátás terén67.
A kutatás során megállapítottam, hogy a felajánlott összeg átlagos nagysága mind
regionálisan (9. táblázat), mind településtípus (20. ábra) szerint eltérı nagyságot mutat. A
táblázat alapján látható, hogy a nyugati országrész régiói kapták átlagosan a legtöbb
felajánlást, különösen a Közép-magyarországi régióban volt jellemzı a 200 ezer Ft feletti
támogatás.
Ha az átlagos felajánlás nagyságát a szerint vizsgáljuk, hogy azt városi vagy községi
szervezet kapta, nem kapunk jelentıs eltérést (kis mértékben a községi szervezetek kaptak
több felajánlást), viszont, ha megvizsgáljuk az egyes településkategóriákat, jelentıs
különbségeket találunk. A 20. ábra alapján látható, hogy átlagosan az 1 000 fı feletti
lakosságszámmal rendelkezı községekben és a 10 000 fı alatti kisvárosokban mőködı
szervezetek esetében volt a legmagasabb a felajánlott összeg, míg a megyei jogú
városokban a legkisebb. Szintén Nárai Márta (2008) kutatását alapul véve, megállapítható,
hogy a településfejlesztık esetében egyáltalán nem érvényesül az a települési lejtı, ami a
nyugat-dunántúli szervezeteket jellemezte 2005-ben a felajánlások egy szervezetre jutó
nagyságát tekintve. Nárai kutatásai alapján éppen a megyeszékhelyeken mőködı
szervezetek esetében volt a legmagasabb az átlagos felajánlás nagysága (407 940 Ft, ami
több mint négyszeres különbség a településfejlesztıkhöz képest), majd a többi
településtípuson mőködık esetében egyre kisebb érték figyelhetı meg. Kutatásom alapján
a településfejlesztık esetében települési hullámként értelmezhetı jelenség áll fenn. Ez
alapján megállapítható, hogy a községekben mőködı településfejlesztı szervezetek

67

Természetesen ezen állítás bizonyításához további kutatások szükségesek.
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nemcsak nagyobb arányban részesülnek SZJA 1%-os felajánlásokban a nyugat-dunántúli
nonprofit

szektor

szervezeteihez

képest68,

hanem

esetükben

egészen

más

a

településkategóriák szerinti megoszlás is az átlagos felajánlást tekintve.
20. ábra
A felajánlott SZJA 1% átlagának (Ft) megoszlása településkategóriák szerint, 2008
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Forrás: KSH és APEH adatbázis alapján saját szerkesztés.

Az egy fıre jutó átlagos felajánlások nagyságát vizsgálva (9. táblázat, 21. ábra)
megállapítható, hogy jellemzıen az éves szinten kb. 300 ezer és egymillió forint közötti
összegő adót fizetık ajánlották fel adójuk 1%-át a településfejlesztık számára. Viszont a
szervezetek 10%-a esetében ennél magasabb jövedelmőek ajánlottak fel 1%-ot, a
legmagasabb átlagos egy fıre jutó felajánlás nagysága 59 077,5 Ft volt.
Összességében megállapítható, hogy bár önmagában nem jelentıs mértékben,
azonban a szektor és a tevékenységi terület gazdasági erejéhez mérten mégis jelentıs
összeget tudhatnak magukénak a szervezetek az adózók felajánlásaiból. Az elemzés
alapján kijelenthetı, hogy a településfejlesztık egyötöde biztosan végez valamilyen
tevékenységet, és mindezt teszi úgy, hogy közben a lakosság ismertségét, és
feltételezhetıen feladatellátásuk hatékonysága révén támogatottságukat is élvezik.

68

További kutatást igényelne, hogy a többi régió nonprofit szektorában hogyan alakulnak az egy szervezetre
jutó értékek.
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21. ábra
Az egy fıre jutó átlagos felajánlott SZJA 1% megoszlása, 2008
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Forrás: KSH és APEH adatbázis alapján saját szerkesztés.
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5. A településfejlesztı nonprofit szervezetek aktivitása a helyi
fejlesztésben – helyzetfeltáró elemzés a nyugat-dunántúli térség
mintáján
5.1. A kutatás módszertana
5.1.1. A kérdıíves kutatás módszertana
Kérdıíves kutatásom

(a kérdıív

a 4.

mellékletben található) tárgyát a

településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezetek adják. 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 kutatás 2007 szeptembere és 2008 januárja között
zajlott. A felmérésbe bevont szervezetek kiválasztásának, a kérdıív készítésének és az
eredmények hasznosításának szempontjai a következık:


Hazánk fejlett térségének három megyéjében (Gyır-Moson-Sopron, Vas és
Zala) folytattam kutatást.



Egyrészt lekértem a térségre vonatkozó KSH településsoros listát: A KSH
Társadalmi Szolgáltatások Statisztikai Fıosztálya, Szociális Statisztikai
Osztály által 2007 nyarán szolgáltatott településsoros adatbázis alapján 447
településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezet mőködött a
térségben 2006-ban69. A KSH – ahogy az már az 4.3.3.1. alfejezetben
bemutatásra került – 3 nagy csoportba sorolja a településfejlesztési
tevékenységet folytató nonprofit szervezeteket, melyek közül kutatásom során
két csoportot vettem figyelembe, a Lakásügy, bérlık és tulajdonosok
szervezetei nem képezték a kutatásom tárgyát. Így kutatásom alapját a KSH
lista szerint 424 szervezet jelentette.



Másrészt a felmérés során – mely részben személyesen, részben postai
megkeresés útján történt – látókörömbe kerültek olyan szervezetek is
(hólabdás módszer), amelyek bár a KSH listán nem voltak rajta, mégis
településfejlesztı tevékenységet folytatnak a gyakorlatban. Ez alapján 16
szervezet került megkeresésre.

69

A KSH adatgyőjtésrıl lásd a 62. lábjegyzetet!
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A fenti, összesen 400 szervezet körében teljes körő megkeresés történt,
összesen 195 darab kérdıív érkezett vissza (a 16 hólabdás módszerrel
alapsokaságba került szervezetek mindegyike a mintám részét képezi).



Már a kutatás lefolytatása során bebizonyosodott számomra, hogy bár a KSH
rendelkezik részletes tevékenységi körökre lebontott szervezeti listával, a
szervezetek tényleges tevékenysége nem minden esetben fedi a KSH
kategória

által

megjelöltet,

településfejlesztı

így fordulhat

szervezet

valójában

elı,
inkább

hogy több,

elvileg

kulturális,

vagy

sporttevékenységet folytat (ennek részletes kifejtésére az elemzı fejezetekben
kerül sor). Emiatt fordulhatott elı az is, hogy több olyan szervezet is a
mintába került, amelyek bár a KSH szerint nem településfejlesztık, a
gyakorlatban mégis ezzel foglalkoznak. Ennek fényében gyakorlatilag nem
lehet egy olyan adatbázist felmutatni, mely pontosan meghatározná, hogy
melyek azok a szervezetek, amelyek településfejlesztéssel foglalkoznak
(tovább felmerül az a kérdés is, hogy a fejlesztést a szervezetek milyen
dimenzióban értelmezik, erre szintén kitérek az elemzı részekben). Ennek
fényében a szervezetek pontos területi megoszlása sem ismert.


A fentiekben bemutatott nehézségek feloldása az elemzés során részben
sikerült: rávilágítottam arra, hogy a KSH által használt tevékenységi
besorolás nem minden esetben fejezi ki a valóságot, erre vonatkozóan
megtettem javaslataimat. Másrészt viszont ez a feloldás már csak a
lefolytatott kutatási eredmények pontosítását tudta elısegíteni, a szervezetek
kiválasztásának módját nem könnyítette meg.



A kérdıív összeállítása során arra törekedtem, hogy a kérdések döntı
többsége zárt legyen, annak érdekében, hogy mind a postai, mind a személyes
megkérdezés

során

közel

azonos

minıségben

kapjak

válaszokat.

Fenntartásaim (a nem személyes megkeresés során nyílt kérdésekre nem
adnak megfelelı válaszokat a kérdıívet kitöltık) a nyílt kérdésekkel
kapcsolatban nem igazolódtak, a kérdıívek legnagyobb részében kielégítı
válaszokat kaptam.


A fentiek értelmében a kérdıíves kutatási eredményeimet a megkérdezett 195
szervezetre vonatkozóan fogalmaztam meg, melyek a 2006-os és 2007-es
évekre vonatkozó állapotokat tükrözik.
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A kutatás során megfogalmazott eredményeim alkalmasak arra, hogy az
olvasó képet kapjon arról, hogy a vizsgált térségben mi jellemzi a
településfejlesztı szervezetek helyi fejlesztéspolitikában megnyilvánuló
aktivitását, a szervezetek tevékenységét, kapcsolatrendszerét. Mivel a kutatás
során bebizonyosodott számomra, hogy a szervezetek területi megoszlása
nem teljes mértékben ismert (a KSH lista nem kizárólagos használhatósága
miatt), eredményeim megfogalmazása során a szervezetek tevékenységét a
mőködési

székhelytelepülés

típusa

(város,

falu)

alapján

elemeztem

elsıdlegesen.

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.

A felmérés során a következı részvételi technikák gyakorlati alkalmazásának
feltérképezésére került sor:


a szervezetek közremőködése az önkormányzati munkában,



részvétel stratégiai dokumentumok készítésében,



részvétel stratégiai célok megvalósításában,



a szervezetek fejlesztési finanszírozó szerepe,



településfejlesztési pályázati tevékenység,



a szervezetek kommunikációs csatorna szerepe.

A szervezetek részvételi aktivitását elemeztem többek között az alapításra,
településtípusra, kapcsolatokra, ismertségre vonatkozóan.
A következıkben a felkeresett szervezetek néhány módszertani szempontból releváns
jellemzıit ismertetem:


Mint ahogy az már a 4.3.3.1. alfejezetben ismertetésre került, a
településfejlesztı szervezetek legnagyobb része város- és falufejlesztéssel,
illetve közösség- és településfejlesztéssel foglalkozott, ez jellemzı a térség
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szervezeteire is. Az alapsokaságban és a mintában is közel ugyanakkora
arányban szerepeltek ezek a szervezetek.


A vizsgált térség 655 települése közül 252-ben (38,5%) mőködött 2006-ban
településfejlesztı nonprofit szervezet, ebbıl a mintába 135 település került
(114 falu, 21 város).



A településtípus szerinti arányokat vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált
összes településnek 51%-a 500 fınél kisebb lélekszámú, ezek közel
negyedében mőködött 2006-ban településfejlesztı szervezet, közülük is 28
településen töltöttek ki kérdıívet a szervezetek, mely a minta 20,7%-át
jelentette. A települések kb. egyötöde 500 és 999 fı lakosságszám közötti,
ezek a települések az alapsokaságban is ugyanekkora aránnyal szerepelnek, a
felmérésben részt vevı települések aránya kicsit kisebb (21,5%). Az 1 000 fı
feletti lakosságszámmal rendelkezı falvak képezték a legnagyobb arányt a
kérdıívet kitöltött szervezetek települései között, az alapsokaságban a
települések 30,5%-a, míg az összes település 20,2%-a tartozott ebbe a
településtípusba. A 10 000 fı alatti kisvárosok közül egyet kivéve
mindegyikben mőködött településfejlesztı szervezet (ez 15 települést jelent),
közülük

9

településen

töltöttek

ki

kérdıívet.

Az

adatok

alapján

megállapítható, hogy a 10 000 fınél nagyobb lélekszámú városok
mindegyikében mőködött településfejlesztı szervezet, közülük egy 50 000 fı
alatti településrıl nem érkezett vissza kérdıív egyetlen szervezettıl sem.


A 10. táblázat azt mutatja, hogy a különbözı kategóriákba tartozó
településeken hány szervezet mőködött. A táblázat alapján látható, hogy a
települések legnagyobb részében 1 településfejlesztı szervezet mőködik, 2–3
szervezet már csak néhány településen van jelen. 10 feletti szervezetszám az
alapsokaságban a következı településeken70 fordult elı (Mosonmagyaróvár
[12], Szombathely [23], Nagykanizsa [11], Keszthely [12], Zalaegerszeg
[19]). Ezen települések közül csak Mosonmagyaróváron töltött ki több mint
10 szervezet kérdıívet (11), illetve a mintában ide tartozik még Gyır is 13
szervezettel.

70

Ezek a régió nagyobb városai, ahol a szervezetszám meghaladja a 100-at.
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10. táblázat
A településfejlesztési tevékenységet folytató szervezetekkel rendelkezı települések
száma a mőködı szervezetek száma szerint a mintában és az alapsokaságban
Vizsgált térség
Szervezet szám
1
2
3
4
5
6 és 10 között
10 felett
Település összesen

Minta Alapsokaság
124
195
10
33
6
11
1
2
1
2
1
4
2
5
135
252

Forrás: KSH és saját kutatás.

5.1.2. Az interjús felmérés módszertana
Az interjús felmérés 2008 novembere és 2009 májusa között zajlott, az
interjúalanyok a következık voltak: településfejlesztı nonprofit szervezetek vezetıi,
képviselıi; önkormányzati bizottságok vezetıi, polgármesterek. Az interjúkérdések listája
az 6. és 7. mellékletben található.
Az interjúalanyok kiválasztási alapját a kitöltött kérdıívek jelentették, azon
szervezetek képviselıit, vezetıit kerestem fel, amelyek aktívan jelen vannak a település
életében, a helyi fejlesztésben. Az interjú célja az volt, hogy részletes információkat kapjak
a szervezet településfejlesztéshez köthetı tevékenységérıl, szerepérıl, a település
fejlesztési folyamatában való részvételérıl és a fejlesztési tevékenységhez köthetı
kapcsolatairól. Összesen 13 szervezet került megkeresésre; a szervezetek kiválasztásánál
szempont volt, hogy mindegyik megyébıl és településtípusról felkeressek szervezetet.
A helyi fejlesztés folyamatának mélyebb megismerése céljából kerestem fel az
önkormányzati oldalt is a kiválasztott településeken. A falvakban a polgármesterekkel, míg
a városokban a fejlesztési bizottságok vagy osztályok vezetıivel készítettem interjút. Az
interjúkészítés célja az volt, hogy információkat kapjak a település fejlesztı
tevékenységérıl,

a

településfejlesztési

koncepció

készítésének,

megvalósításának

folyamatairól és a településfejlesztés során a civil/nonprofit szervezetekkel történı
együttmőködés, közös munka jellemzıirıl. Az interjúk készítése során célom az volt, hogy
a kérdıíves kutatás során megszerzett információimat kibıvítsem. A személyes
beszélgetések során lehetıségem volt olyan ismeretek megszerzésére, melyek egyrészt
segítették formálni a szakirodalom olvasása során megszerzett tudásomat, másrészt képet
kaphattam arról, hogy az adott településeken milyen az önkormányzati és a civil oldal
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hozzáállása a fejlesztési folyamatok részvételi megközelítéséhez. Az interjúk készítése
során a reprezentativitás nem volt célom, elsıdlegesen arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a
kérdıív feldolgozása során megfogalmazott információkat alá tudjam támasztani egy-egy
gyakorlati példával. Mivel dolgozatom elsıdleges célja a nonprofit szervezetek
részvételének

bemutatása

volt,

így

az

önkormányzati

interjúk

eredményeinek

megjelenítése a kérdıíves kutatás kiegészítıjeként jelenik meg az elemzésemben az adott
témakörök tárgyalása során.

5.2. A felkeresett szervezetek mőködésére vonatkozó alapinformációk
A megkeresett szervezetek többségét a rendszerváltás utáni évtizedben hozták létre,
mindössze 7 szervezet mőködött már 1990 elıtt is. A legtöbb szervezetet csak
magánszemélyek alapították (22. ábra), majd ezt követik az önkormányzati alapítású
szervezetek. Kis számban, de jellemzı még a gazdasági szervezetek és más nonprofit
szervezetek, illetve több szereplı általi alapítás (14 szervezetet két szereplı alapított, ebben
az esetben dominált a magánszemély és önkormányzat általi együttes alapítás, ezenkívül 5
szervezetet hozott létre 3 alapító). Az egyéb kategóriába tartozó szereplık a következık:
települési képviselık, polgármesterek, egyház.
22. ábra
Az alapítók megoszlása, N=195
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Más nonprofit szervezet
Két alapító

Önkormányzat
Egyház, egyházi szervezet
Három alapító

Gazdasági szervezet
Egyéb
Nem válaszolt

Forrás: Saját kutatás.

A szervezetek fele egyesületi, vagy az egyesületekhez hasonlóan szabályozott
(társadalmi szervezet) formában mőködik, ezen szervezetek alapítói jellemzıen
magánszemélyek. A másik két nagy csoportot az alapítványok (52) és a közalapítványok
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(40) alkotják, mindössze 7 mőködik közhasznú társasági formában. A közalapítványok és a
közhasznú társaságok alapításában szinte kivétel nélkül az önkormányzat vett részt.
A kérdıívet kitöltık 52,3%-a minısített (23. ábra), közülük 16,6%-nak
kiemelkedıen közhasznú minısítése van. A szervezetek többsége a minısítés
kérvényezésének indokaként a következıket jelölte meg:


pályázatoknál elınyt élveznek,



a célokat könnyebb elérni,



a tevékenység jellegébıl adódik,



adókedvezmények,



több támogatáshoz jutnak így,



kaphatnak SZJA 1%-os felajánlást: meglepı volt számomra, hogy a
minısítéssel rendelkezı szervezetek negyede jelölte meg ezt indoklásként,
pedig az SZJA 1%-ok fogadásának nem elıfeltétele a minısítés.

A közhasznú minısítést nem kérık indokai a következık voltak:


nem volt rá igény (nincs belátható haszna; nem olyan erıs a szervezet, hogy
indokolná; nem is tudják, milyen elınyök származhatnának belıle),



túlságosan nagy adminisztrációs terhet jelentenének a minısítéssel járó
kötelezettségek,



nem felelnek meg az elıírásoknak,



nem szükséges a tevékenységhez.
23. ábra
A szervezetek közhasznú minısítés szerinti megoszlása, N=192
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Forrás: Saját kutatás.
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5.3. A felkeresett szervezetek tevékenységi területei
A kutatásom során nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy információt kapjak a
szervezetektıl arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen tevékenységet látnak el
mőködésük során, ez mennyire kötıdik az alapítási célokhoz, továbbá, hogy a szervezetek
által folytatott tevékenységek a szőken vagy a tágan értelmezett fejlesztési fogalomhoz
illeszkednek-e.
Ennek érdekében a kérdıíves felmérés során megkérdeztem a szervezeteket, hogy
milyen célok vezérelték az alapítás során, továbbá a szervezeteknek a KSH által megjelölt
tevékenység kategóriák mellett (8. táblázat) saját maguknak is meg kellett fogalmazniuk,
hogy milyen tevékenységet folytatnak. Ezt két ok miatt tartottam fontosnak. Egyrészt, mert
véleményem szerint a KSH felosztása nem jelenít meg minden olyan tevékenységi
területet, amely folytatható a településfejlesztı nonprofit szervezetek által, másrészt így a
szervezetek saját szavaikkal is elmondhatták, mivel is foglalkoznak valójában, így
pontosabb kép kapható róluk.

5.3.1. Alapítási célok
A szervezeteket alapítási céljaik alapján 17 csoportba soroltam, a szervezetek
megoszlását a 24. ábra mutatja. Ez alapján látható, hogy a szervezetek jelentıs részét
közösségfejlesztési (23), hagyományırzési (22) célok vezérelték, továbbá meghatározó
volt még a helyi önszervezıdések támogatása (16), a falufejlesztés (15) és a speciális célok
(15) alapítási okként való megjelölése is. Ez utóbbiba olyan alapítási célok tartoznak
többek között, mint például szennyvíztisztító mőködtetése, Kábel TV üzemeltetése,
sportcsarnok építése, kamionforgalom elleni tiltakozás, korábban megszőnt helyi lap újbóli
kiadása. Az egyéb kategóriába soroltam például a követezıket: adománygyőjtés,
vállalkozások támogatása, gazdasági élet fejlesztése, idegenforgalom fejlesztése,
faluvédés,

szociálisan

rászorultak

védelme,

ernyıszervezetként

való

mőködés,

vállalkozásbarát környezet kialakítása. A szervezetek alapítási céljait tekintve látható, hogy
jelentıs részük nem a fejlesztések fizikai síkját kívánja megragadni, hanem annak
közösségre, környezetre vonatkozó elemeit (közösségfejlesztés, környezetfejlesztés),
illetve a közösségfejlesztéshez kötıdıen a sportolási, kulturális és szórakozási lehetıség
biztosítását, továbbá az ifjúság és a helyi önszervezıdések támogatását.

138

24. ábra
A szervezetek alapítási céljai, N=195
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Speciális célok
Közösségfejlesztés
Forrás: Saját kutatás.

Jellemzıen azokat a szervezeteket, melyek a hagyományırzést, falufejlesztést és a
helyi önszervezıdés támogatását jelölték meg célként magánszemélyek alapították. Az
1989 elıtt alapított szervezetek mindegyike alapvetıen a kulturális élet fejlesztése
érdekében jött létre, a rendszerváltás utáni évtizedben a hagyományırzés, míg az
ezredforduló után a közösségfejlesztés volt a meghatározó alapítási ok. Továbbá
megállapítható, hogy azok a szervezetek, amelyek sportolási, kulturális és szórakozási
lehetıségek fejlesztésének céljával jöttek létre községekben mőködnek, a többi alapítási
célnál nem volt egyértelmően kimutatható kapcsolat a településtípusra vonatkozóan.

5.3.2. Tevékenységi területek
A szervezetek tevékenységi területeit vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy
nem minden esetben található összhang a célok és a ténylegesen folytatott tevékenységi
területek között. A korábban már bemutatott NSZOR kódok alapján a szervezetek
legnagyobb része város- és falufejlesztéssel, illetve közösségfejlesztéssel foglalkozik. A
KSH ezen felosztás mellett a 2002-ben (a 2000-es évrıl) a településfejlesztıkrıl kiadott
kiadványában egy részletesebb tevékenység besorolási formát is közreadott (Mészáros
2002), ez alapján a szervezeteket 9 nagy fı csoportba lehet sorolni, a csoportokat a 25.
ábra mutatja be. A 2000-es országos felmérés szerint a szervezetek közel 47%-a
foglalkozott legjellemzıbb tevékenységként a helyi társadalmi élet szervezésével, ezen
belül programok szervezése és tájékoztatók tartása volt a leggyakoribb. A következı két
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jellemzı tevékenységi terület a településszépítés (16%) és az ismeretterjesztés,
népszerősítés (10,4%). Településszépítés során meghatározó volt a parlagfőirtás,
virágültetés és hulladékgyőjtés. Az ismeretterjesztés során elsısorban elıadásokat tartottak
a szervezetek, de jellemzı volt tanfolyamok, vetélkedık megrendezése, illetve kiadványok,
hírlevelek kiadása.

25. ábra
A szervezetek által folytatott tevékenységek a KSH felosztása szerint saját kutatás
alapján, N=195
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Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés: egy szervezet több tevékenységi területet is megjelölhetett.

Kutatásom során a szervezetek szintén a fenti három tevékenységi területet jelölték
meg leggyakrabban, a 25. ábra mutatja az egyes tevékenységeket folytató szervezetek
számát.71 Ezek szerint a szervezetek közel 78%-a foglalkozik a helyi társadalmi élet
szervezéssel, ezen belül 33 szervezet mőködtet valamilyen klubot, 36 szervezet szervez
fórumokat, 54 szervezet tart tájékoztatót, 134 programok, míg 10 szervezet tiltakozások
szervezésében vesz részt. 6 szervezetre a tiltakozásokon kívül mindegyik tevékenységi
forma jellemzı. A programok szervezése és a tájékoztatók tartása a városi,
magánszemélyek által alapított szervezetekre volt jellemzı. A településszépítés a
szervezetek 65,1%-át jellemezte, közülük 95 szervezet foglalkozott virágültetéssel és 61–
71

Megjegyzés: Egy szervezet több tevékenységi területet is megjelölhetett, így az ábra összesítve tartalmazza
a szervezetek válaszait (és nemcsak a legjellemzıbb tevékenységi területet).
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54 szervezet hulladékgyőjtéssel és parlagfőirtással. Mindegyik tevékenységi terület inkább
a falvakra volt jellemzı. 13 olyan szervezet is volt, amely a fenti három tevékenység
mellett

épületgondozással

is

foglakozott,

többségük

városban

mőködött.

Az

ismeretterjesztéssel foglalkozó szervezetek (123 szervezet) több mint a fele elıadásokat
szervezett (2006-ban kb. 250-t), körükben a városi szervezetek voltak nagyobb arányban.
Jelentıs volt még a kiadványok, hírlevelek kiadásával foglalkozó szervezetek száma is, kb.
350 kiadványt adott ki 2006-ban 53 szervezet (a városi és a falusi szervezetek azonos
arányban voltak). 5 olyan szervezet volt, amely mind a négy fajta tevékenységet folytatta.
Kiemelném még a kommunális feladatokat ellátó szervezeteket, alapítási célként
mindössze 3 szervezet jelölte meg ezt a tevékenységi formát, a gyakorlatban azonban 39
szervezet mondta azt, hogy ilyen jellegő tevékenységet folytat, ebbıl 33 szervezet a
közterület-takarítást jelölte meg. Ténylegesen hét olyan szervezet mőködik, melyet az
önkormányzat hozott létre azzal a céllal, hogy a településen városüzemeltetési,
vízszolgáltatási tevékenységet folytassanak közhasznú társaság formájában.
Kutatásom alapján elmondható, hogy a vizsgált térség szervezeteinek fenti jellemzıi
a 2006-os adatok alapján hasonlóak voltak, mint a 2000-es országos vizsgálat eredménye,
eltérés mutatkozott viszont abban, hogy az építési és térségfejlesztési tevékenységet a
megkérdezett szervezetek nagyobb arányban jelölték be. 85 szervezet foglalkozott
térségfejlesztéssel (ezen belül a legtöbb szervezet [80] szervezet pályázatok felkutatásával
foglalkozott) és 75 építéssel (47 szervezett végzett parképítést és 20 szervezet újított fel
épületeket, mindegyik esetben a községben mőködı szervezetek domináltak).

A kutatás során a KSH tevékenységi felosztása mellett a szervezeteknek saját
maguknak is meg kellett fogalmazniuk, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Válaszaik
alapján 15 tevékenységi csoportot alakítottam ki (26. ábra). Az elemzés során
megállapítottam, hogy a szervezetek tevékenysége olyan sokrétő, hogy nem lehet ıket egy
csoportba elhelyezni, átlagosan egy szervezet két tevékenységi kategóriába került. A 26.
ábra alapján látható, hogy a szervezetek több mint a fele folytat valamilyen közösségi
jellegő tevékenységet (108), továbbá meghatározó a kulturális események rendezése,
támogatása is (80). Ez azt bizonyítja, hogy a szervezetek nem csak alapításkor
gondolkodtak közösségfejlesztési feladatok ellátásában, hanem tevékenységük során is ez
dominál. Továbbá megállapítottam, hogy a KSH által alkalmazott tevékenységfelosztáshoz képest részben eltérnek a szervezetek saját megfogalmazása alapján
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kialakított csoportok, sokkal hangsúlyosabban jelennek meg a közösségfejlesztéshez,
kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatok.

26. ábra
A szervezetek által folytatott tevékenységek a szervezetek saját megfogalmazása
alapján kialakított csoportok szerint, N=195
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Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés: egy szervezet több tevékenységi területhez is tartozhat.

A továbbiakban az öt leggyakrabban jelölt tevékenységi terület néhány jellemzıjét
mutatom be. A közösségi rendezvényeket szervezı, közösségi szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek a városok és községek több mint a felében megtalálhatók, az 500 és 1 000 fı
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közötti lélekszámú településeken72 mőködı szervezetek esetében a legmagasabb az ilyen
tevékenységet folytatók aránya (76%), többségük egyesületi formában mőködik. Ezenkívül
a magánszemélyek által alapított szervezetek 65%-a folytat közösségi tevékenységet,
továbbá a két alapító által létrehozott szervezetek 71%-a is ebbe a tevékenységi
kategóriába tartozik. A kulturális tevékenységet folytató szervezetek közel fele városban
tevékenykedik, a községi szervezetek aránya az összes községben mőködın belül 37,4%.
Az

ilyen

tevékenységet

hagyományırzést

és

a

folytató
helyi

szervezetek

önszervezıdések

alapítási

okként

támogatását

jellemzıen

jelölték

meg.

a
A

településszépítéssel foglalkozó szervezetek nagyobb része faluban mőködött, az egyes
településtípusokon belül a legnagyobb arányban az 1 000 fı feletti községekben és a 10 és
50 ezer fı közötti városokban található (25,4% és 24,1%). Környezetvédelemmel a
városokban mőködı szervezetek nagyobb arányban foglalkoznak, a kis és közepes városok
negyedében folytatnak ilyen tevékenységet. Az egészségügyi és szociális ellátással
kapcsolatos tevékenységek között olyanokat találunk, mint például az egészséges
életmódra nevelést, egészségügyi rendezvények lebonyolítását, egészségnapok szervezését,
szociális intézmény feladatainak segítését. A 22 szervezetbıl 12 mőködik faluban, 10
városban, a 10 és 50 ezer fı közötti városokban tevékenykedık 17,2%-a folytat ilyen
tevékenységet.
A szervezetek tevékenységi területeit vizsgálva megállapítható, hogy a megkeresett
szervezetek között jellemzıen sok olyan van, amely egyszerre több tevékenységi területen
is jelen van, így pl. a kulturális tevékenység mellett felújításokat végeznek, szépítik a
települést. A fentiek alapján elmondható, hogy a szervezetek a településfejlesztést nem
fizikai, hanem jellemzıen „puha” oldalról közelítik meg, értem ez alatt, hogy elsısorban a
közösségek formálásában, a környezet szépítésében vesznek részt és nem a nagyobb
horderejő fejlesztési munkákban.
Ennek oka többrétő lehet, többek között megemlíthetı tényezı, hogy a szervezetek
településfejlesztési aktivitását mennyire befolyásolja a helyi önkormányzat, milyen
mértékben kapnak teret a döntés-elıkészítésben, továbbá, hogy a szervezetek milyen
mértékő fejlesztési feladatokat kívánnak és tudnak egyáltalán felvállalni. A megkérdezett
nonprofit szervezetek vezetıi, képviselıi is azon a véleményen voltak, hogy
tevékenységük során inkább a közösségek formálásában tudnak jelen lenni, a
beszélgetések során is kiderült, hogy a szervezetek alapvetıen a fejlesztést tág fogalomként

72

A települések kategóriáit a 12. ábra tartalmazza.
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értelmezik, viszont ennek fizikai oldalát kevésbé tartják megvalósíthatónak, kivétel a
kisebb településszépítést, környezetet óvó feladatok ellátását.
A megkérdezett interjúalanyok a helyi fejlesztésen olyan folyamatot értenek, amely
egyszerre alulról és felülrıl (ez alatt értendı a helyi önkormányzat és a központi irányítás
is) is vezérelt egyszerre és nem csak a „beton” fejlesztése áll a középpontban. Az
önkormányzati szereplıkkel történt beszélgetések során viszont már több esetben csak a
fejlesztések fizikai oldala került elıtérbe. A továbbiakban a helyi fejlesztésrıl alkotott
néhány véleményt mutatom be:


A helyi alatt az egy helyen élı emberek által belátott teret érthetjük az egyik
megyeszékhelyen mőködı szervezet vezetıje szerint. Erre a területi egységre
jellemzı, hogy az emberek ismerik egymást, az alapvetı szolgáltatások
elérhetık. Ma hazánkban ez a szint a települések és környezetük lehet, de
nem a mai értelemben vett központilag kialakított kistérségeket kell ez alatt
érteni, hanem a történelem során kialakult kapcsolatok által lefedett
területeket.



Fejlesztés alatt az életminıség javítását kell komplexen érteni. Nem a
külvilág által sugallt irányba, hanem az adott helyi szinten élık által elképzelt
irányba kell fejlıdni.



Egy kistelepülés polgármestere szerint a fejlesztésekben egy kistelepülésnek
nem önállóan kellene részt vennie, hanem több kisebb falunak össze kellene
fognia és mindegyiknek felvállalni egy-egy feladatot, amit hatékonyan el tud
látni.



Egy városi szervezet vezetıje szerint a helyi fejlesztés nem más, mint a
helyiek (értve ez alatt a társadalmi, gazdasági és önkormányzati szereplıket
együtt) által megfogalmazott, a helyi értékekre építı és a helyi
szükségleteken alapuló folyamat.



Az egyik fejlesztési bizottság vezetıje fejlesztés alatt a megvalósult
beruházásokat érti, több városra (bizottsági vezetık véleménye alapján) is
jellemzı volt még, hogy a település fejlesztése alatt alapvetıen építkezéseket
értenek, így a fejlesztések tervezése elsıdlegesen építészeti és csak
másodlagosan közösségi szintő feladat.
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5.4. Részvétel az önkormányzat döntés-elıkészítı munkájában
A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a szervezetek mekkora részének van lehetısége
részt venni a helyi önkormányzat döntés-elıkészítı munkájában, ezt milyen módon teszik,
és mi jellemzi ezeket a szervezeteket. A 27. ábra mutatja be azokat a tevékenységi
formákat, amelyek által a szervezetek részt tudnak venni az önkormányzatok munkájában.
A 195 szervezetbıl 113 mondta azt, hogy valamilyen formában részt tudnak venni az
önkormányzat munkájában, mind a városi, mind a községi szervezetek kicsivel több, mint
a fele válaszolt igennel. A városok és a falvak aránya néhány tizedpontos eltéréssel
megegyezett a teljes mintában ismert arányokkal, így az önkormányzati munkában való
részvételt a település típusa (város – falu) felmérésem szerint nem befolyásolja.

27. ábra
Az önkormányzati munkában részt vevı szervezetek száma, N=195
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Forrás: Saját kutatás.

A megkérdezett szervezetek 18,5%-a mondta azt, hogy állandó bizottságban van
lehetısége részt venni az önkormányzat munkájában (36 szervezetbıl 30-nak rendszeresen
van erre lehetısége, ez 83,3%-ot jelent), a 113 szervezeten belül az arány közel
egyharmad.

Ezen

szervezetek

legnagyobb

része közösségfejlesztéssel,

kulturális

tevékenységgel foglalkozik. A községi és városi szervezetek aránya közel megegyezik a
teljes mintáéval73, minimálisan a városi szervezetek aránya nagyobb. Továbbá elmondható,
hogy a 113 szervezetbıl mind a községi, mind a városi szervezetek kb. harmada vesz részt
73

A minta 63%-át községi, 37%-át városi szervezetek teszik ki.
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állandó bizottságban (az egyes részvételi típusokra az arányokat a 28. ábra mutatja, a 29.
ábra az egyes településtípusra ismerteti a szervezetek számát).
Közgyőlésen jelenlevıként 35 faluban és 23 városban mőködı szervezetnek volt
lehetısége (a városi és községi szervezeteken belüli arányuk közel azonos volt) részt
venni, ez a teljes mintán belül közel egyharmados arányt, míg az önkormányzati döntéselıkészítı munkában résztvevıkön belül több mint 50%-os arányt jelentett. Ezen
szervezetek a közösségi feladatok ellátása mellett jelentıs számban láttak el
településszépítési és kommunális feladatokat is.
Ad hoc bizottságokban mindössze a teljes minta 15%-ának volt lehetısége részt
venni, a 29 szervezet között a városi szervezetek nagyobb arányban képviseltették magukat
(de a kapcsolat gyengének minısíthetı [0,2 a szorossági mutató értéke]), viszont
megfigyelhetı, hogy az alkalomszerően résztvevık esetében a községben mőködık voltak
nagyobb arányban (53,5% községi, 46,2% városi).
A felkért szakértıként részt vevı szervezetek fele-fele arányban városi-községi
mőködésőek voltak, itt már dominánsabban kimutatható, hogy a városokban a
szervezeteknek több lehetısége van szakértıként közremőködni, mint a községekben
(elsısorban a kis és közepes nagyságú városokra igaz ez az állítás). Továbbá kimutatható,
hogy hasonlóan az ad hoc bizottságokhoz, az alkalomszerően résztvevık között nagyobb
arányban voltak a falusi szervezetek.
A legnagyobb arányban véleménynyilvánító szerepe van a szervezeteknek;
alkalomszerően vagy rendszeresen a mintában lévı szervezetek felének (a 113 szervezeten
belüli arány 88%) ad teret az önkormányzat, hogy elmondhassák véleményüket a
fejlesztésekkel, helyi közügyekkel kapcsolatban. Ezen szervezetek is elsıdlegesen
közösségfejlesztéssel, kulturális események szervezésével foglakoznak, de jellemzı még a
környezetvédelem és a településszépítés is. A véleménynyilvánítóként részt vevı
szervezetek esetében nincs meghatározó különbség a városi és a községi szervezetek
aránya között a teljes mintához képest.
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28. ábra
Az önkormányzati döntés-elıkészítı munkában részt vevı szervezetek aránya a
városi és községi szervezeteken belül, N=195, 113 szervezet
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Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés: Az elsı két adatsor a városi és községi szervezetek arányát mutatja, míg a következı két adatsor
a városi és községi szervezeteken belüli arányt (a 113 szervezeten belül 42 városi és 71 községi szervezet
mőködött).

29. ábra
A döntés-elıkészítési részvételi formák megoszlása településkategóriák szerint, N=113
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Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés: a településkategóriák a következık: 1: 500 fı alatt, 2: 500 és 999 fı között, 3: 1 000 fı feletti
falu, 4: 10 000 fı alatti város, 5: 50 000 fı alatti város, 6: 50 000 fı feletti város.

A kutatás során kíváncsi voltam, hogy az egyes részvételi formák esetében mennyire
meghatározó az alapító/k személye, illetve a szervezetek vezetıségében lévı, a település
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életében fontos szerepet játszó személyek74. Azzal a feltételezéssel éltem, hogy azoknak a
szervezeteknek van lehetısége nagyobb arányban közremőködni az önkormányzat döntéselıkészítı munkájában, melyeket a település önkormányzata alapított. Az önkormányzati
alapítás viszont csak a közgyőlésben és az ad hoc bizottságban való részvétel esetében volt
meghatározóbb, de ebben az esetben is csak kis mértékben, és jellemzıen csak a
rendszeresen közremőködık esetében (az önkormányzati és magánalapítású szervezeteket
vizsgálva az arányuk 10 százalékponttal volt magasabb). Ez alapján elmondható, hogy az
alapító személye nincs befolyással arra, hogy egy szervezet részt tud-e venni az
önkormányzati döntés-elıkészítı munka valamely formájában.
Az elemzés során arra jutottam, hogy a vezetıségben lévı ismert személyek
jellemzıen kis mértékben, de befolyásolták a döntés-elıkészítésben való részvételt (11.
táblázat). A vezetıségben adott ismert személyiséggel rendelkezı szervezetek esetében
10–15 százalékponttal volt magasabb a részvételi arány (a 11. táblázat tartalmazza a részt
vevı szervezetek arányát a vezetıségben adott ismert személyekkel rendelkezı, illetve
nem rendelkezı szervezetek arányában). Jelentısebb eltérés található azon szervezetek
esetében, ahol országos politikai szereplı van a vezetésben, ezen szervezetek mindegyike
részt vesz valamilyen formában az önkormányzati munkában (egy szervezet mind a hat
formában), azonban mivel csupán 5 szervezetrıl van szó, általános következtetést ebbıl
nem lehet levonni. Jelentısebb az eltérés az arányokban a település vezetıinek
vezetıségben való jelenléte esetében is, azon szervezetek 65%-a vesz részt az
önkormányzati munka valamelyik formájában, ahol van polgármester, alpolgármester a
vezetésben, míg ahol nincs, ott csak a szervezetek 38,5%-áról mondható el ez. Az adott
település gazdasági életének meghatározó szereplıinek is jelentısebb befolyása van a
döntés-elıkészítésben való részvételre.

74

Országos politikai szereplı, polgármester, alpolgármester, települési intézmények vezetésében résztvevık,
közéleti szereplık, értelmiségi szereplık, a település gazdasági éltének meghatározó tagjai.
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11. táblázat
Részvétel a döntés-elıkésztési munkában a szervezetek vezetıségében lévı ismert
személyek függvényében, N=195
Ebbıl
Ebbıl
Igen részt vesz Arány % Nem részt vesz Arány %
Országos politikai
5
5
100%
190
108
56,8%
szereplı
Polgármester,
104
65
62,5%
91
35
38,5%
alpolgármester
Települési intézmények
67
45
67,2%
128
68
53,1%
vezetésében résztvevık
36
25
69,4%
159
88
55,3%
Közéleti szereplık
119
74
62,2%
76
39
51,3%
Értelmiségi szereplık
A település gazdasági
életének meghatározó
64
46
71,9%
131
67
51,1%
tagjai
Forrás: Saját kutatás.

Míg a kérdıíves felmérésem során azt tapasztaltam, hogy a városi és községi
szervezeteknek közel ugyanolyan esélyük van részt venni az önkormányzatok döntéselıkészítı munkájában, addig az interjúk során ettıl eltérıek voltak a tapasztalataim. A
községekben

folytatott

interjúk

során

mind

önkormányzati,

mind

a nonprofit

megkérdezettek azon a véleményen voltak, hogy fontos szempont a nonprofit szervezetek
bevonása a közös munkába, jelen lehetnek a szervezetek közgyőléseken, illetve mivel egy
kis településen személyesebbek a kapcsolatok, így a polgármesterek az állampolgárok és a
szervezetek felé is nyitottabbak, a vélemények meghallgatása nem feltétlenül csak formális
keretek között történhet, hanem egyéb személyes kötetlen beszélgetések során is.
Több esetben tapasztaltam elsısorban falvak esetében, hogy a szervezetek vezetıje
vagy titkára, képviselıje egyben a település polgármestere vagy képviselıje is, így
gyakorlatilag a szervezeti és önkormányzati élet összemosódik, együtt végzik
tevékenységüket. Az egyik település polgármestere kifejtette, hogy azért is jött létre a
szervezet, hogy a falu életét segítse azáltal, hogy olyan pályázatokon tud részt venni,
amelyeken az önkormányzat például csak több önrész biztosításával tudna. Ez a fajta
összemosódás véleményem szerint egyrészt pozitív, hiszen így a civil és önkormányzati
szereplık szorosabban együtt tudnak mőködni, másrészt viszont, ha túlságosan is
egybefolynak a tevékenységek, a nonprofit szervezetek éppen azt a funkciójukat
veszíthetik el, amiért ıket civilként kezelik és nem a politikai élet részeként. Ez a fajta
összekapcsolódás városokban is jelen van, de mivel több szervezet van és a személyes
kapcsolatok is kevésbé dominánsak, így ez a fajta jelenség kevésbé jelenik meg
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hangsúlyosan, míg egy olyan kis településen, ahol néhány szervezet mőködik, sokkal
inkább elıtérben vannak ezek a kapcsolatok. Hozzáteszem, hogy egy kisvárosi szervezet
vezetıje megemlítette, hogy ha nem lenne képviselı, akkor a szervezetnek esélye sem
lenne átlátni a képviselt településrészt érintı kérdéseket, mert az önkormányzat nem is
engedné, hogy belelásson az ott zajló folyamatokba.
Úgy gondolom, hogy a döntés-elıkészítési munkában való részvétel akkor lehet
hiteles és valóban a nonprofit világ felé nyitó, ha valódi együttmőködések jellemzik a
feleket. Így a döntéshozók is nyitnak a szervezetek felé, és a szervezetek is felismerik
részvételi jogaikat. Az egyik városi szervezet vezetıje szerint a szervezetek és az
állampolgárok (vagyis a demokrácia alanyai) még ma sem érzik (hozzátette, hogy nem is
éreztetik velük), hogy nekik közük lenne az önkormányzati munkához. Az sem jó
gyakorlat szerinte, hogy az önkormányzatok meghívókat küldenek ki a közgyőlésekre,
bizottsági ülésekre, mert a helyi szereplıknek eleve joguk van részt venni ezeken, a
meghívók ráadásul mindig csak egy adott szők körnek szólnak, úgymond azoknak, akik
tevékenységük, kapcsolataik révén közel vannak a „tőzhöz”.

5.5. Részvétel a fejlesztési dokumentumok elkészítésében, a célok
megvalósításában
Az önkormányzat döntés-elıkészítı munkájában való részvétel mellett a fejlesztési
dokumentumok elkészítésében, tervezésében75 a fejlesztési célok megvalósításában való
közremőködés a másik olyan részvételi formája a nonprofit szervezeteknek, amelyben
felmérhetı, hogy az önkormányzati döntéshozók milyen mértékben engedik a
szervezeteket közel tevékenységükhöz76. Kutatásomban a helyi szint elemzése mellett
kitértem a területi és a nemzeti szintő részvételre is annak érdekében, hogy össze tudjam
hasonlítani a szervezetek aktivitását a különbözı területi szinteken. A 2000-es országos
kutatás erre a tématerületre nem tért ki, továbbá más kutatás sem vizsgálta ezt a fajta
részvételi tevékenységet, így összehasonlító elemzést ebben az esetben nem tudok végezni.
A 30. ábra összefoglalóan mutatja be, hogy adott területi egység fejlesztési
dokumentumainak tervezésében és megvalósításában hány szervezet tudott részt venni. Ez
75

A tervezésben való részvételnek többek között az alábbi módjai lehetnek: fórumok szervezése,
állampolgárok és helyi szereplık véleményének meghallgatása, felmérése (pl. kérdıíves kutatás) és
közvetítése a döntéshozók felé, a helyi szereplık informálása kiadványok és/vagy a média segítségével,
véleménynyilvánítás.
76
A kutatás során azt nem vizsgáltam, hogy adott fejlesztési tervvel az adott települések, kistérségek hány
százaléka rendelkezett, az elkészített interjúk alapján arra lehet következtetni, hogy a települések legnagyobb
részében legalább egy fajta fejlesztési stratégia vagy szabályozási terv megtalálható.
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alapján megállapítható, hogy legnagyobb arányban a településfejlesztési koncepció
tervezésében és a koncepció céljainak megvalósításában kaptak teret a vizsgált
szervezetek, azonban a megvalósításban már csak a tervezésben résztvevık 63%-a kapott
lehetıséget.

30. ábra
A fejlesztési stratégiák tervezésében és/vagy megvalósításában való részvétel, N=195
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Forrás: Saját kutatás.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a megkérdezett szervezetek 41,5%-a, vagyis 81
szervezet semmilyen fejlesztési dokumentum elkészítésében nem vett részt, ezek közül 58
mőködött faluban. Így megállapítható, hogy a községekben mőködı szervezetek 47,1%-át,
míg a városokban mőködıknek csak 32%-át jellemezte a részvétel teljes hiánya, továbbá
minél kevesebb lakosságszámú egy település, annál nagyobb arányú az ott mőködı, a
tervezésben részt nem vevı szervezetek aránya. A fejlesztési célok megvalósításában való
közremőködés hiánya 110 szervezetnél volt jellemzı, vagyis a szervezetek több mint a
felének egyáltalán nincs szerepe az elképzelések kivitelezésében. Ebben az esetben is a
községi szervezetek aránya a magasabb (70%). Összesen 78 olyan szervezet volt a
mintában, amely sem a tervezésben, sem a megvalósításban nem vett részt, körükben is
dominánsabb volt a faluban mőködı szervezetek aránya. Ez alapján elmondható, hogy a
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falvakban mőködı szervezetek esetében bár nem dominánsan, de jellemzıbb a fejlesztési
dokumentumok tervezésében, megvalósításában való részvétel hiánya.
Egyetlen olyan szervezet sem volt a megkérdezettek között, amely vagy a
tervezésben, vagy a megvalósításban mindegyik dokumentum típus esetében érintett lett
volna. Egy olyan szervezet volt, amely 5 dokumentum, és nyolc olyan, amely 4
dokumentum tervezésében feladatot vállalt, a megvalósítás esetében öt szervezet esetében
volt jellemzı a 4 dokumentum.

5.5.1. Helyi szintő részvétel
A települési szintő tervezési dokumentumok (fejlesztési koncepció, szerkezeti és
szabályozási terv) valamelyikének elkészítésében 99 szervezet vett részt (a városok aránya
41,4% volt), a szervezetek között a teljes mintához képest meghatározóbb volt a
középvárosokban mőködı szervezetek aránya, a 41 városi szervezet több mint fele
tartozott ebbe a kategóriába. A legtöbb szervezet a településfejlesztési koncepció
elkészítésében vett részt (84 szervezet), a másik két dokumentum esetében 43 és 47 volt a
szervezetek száma. Egyik esetben sem volt kimutatható kapcsolat a település típusa és a
részvétel között, továbbá az sem volt meghatározó tényezı, hogy kik alapították a
szervezetet, mind a magánszemélyek, mind az önkormányzatok által alapított
szervezeteknek ugyanolyan esélyük van a tervezésben való részvételre. Mindhárom típusú
dokumentum tervezésében 33 szervezet vett részt, ezen szervezetek negyede mőködött
közepes városokban. A települési fejlesztési célok megvalósításában a szervezetek
harmadának volt lehetısége bekapcsolódni, a szervezetek jellemzıi hasonlóak az
elkészítésben résztvevıkéhez, itt sem meghatározó a település típusa és az alapító
személye.
A település határain túllépve a kistérségi szintő tervezésben az összes szervezet
mindössze 14,9%-a vett részt, viszont az elmondható, hogy azok a szervezetek láttak el
feladatot kistérségi tervezésben, amelyek a települési szint esetében is aktívak voltak, 6
olyan szervezet mőködött, amely mindegyik helyi szintő dokumentum tervezésében részt
vett. Megállapítható, hogy a városokban mőködı szervezetek kis mértékben, de nagyobb
eséllyel vettek részt a kistérségi tervezésben, mint a községiek. Ez elmondható a
megvalósításban részt vevı szervezetekrıl is (a városi szervezetek aránya 51,2%). A
kistérségi tervezésben való részvétel alacsony aránya többek között azt is mutatja, hogy a
szervezetek többségének nincs lehetısége arra, hogy beleszólást kaphasson a település
határát meghaladó fejlesztési elképzelések kidolgozásába és a célok megvalósításába.
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5.5.2. Területi és nemzeti szintő részvétel
Minél nagyobb területi egységre vonatkozik egy fejlesztési dokumentum, annál
kevesebb szervezetet érint annak kidolgozása, megvalósítása. Megyei szintő tervezési
munkában 7, regionális szintőben 5 szervezet kapott teret, míg a célok realizálásában 4–4.
Három olyan szervezet volt, amely mind a megyei, mind a regionális tervezésben is részt
vett. Jellemzı, hogy inkább a városi szervezetek az aktívabbak e téren, de a kis elemszám
miatt egyértelmő kapcsolat nem mutatható ki az adatok között.
Vidékfejlesztési stratégia tervezésében 14, míg a megvalósításban 11 szervezet vett
részt, jellemzıen a községekben mőködı szervezetek voltak aktívak e téren. Véleményem
szerint a vidék fejlesztésének kérdése nem elsısorban a falvakban mőködı szereplık
feladata, a sikeres vidék fejlesztése mögött ott kell állnia minden olyan szereplınek, amely
képes szakmai hátteret biztosítani a célok megvalósításához. Így a városokban mőködı
szervezeteknek ugyanolyan fontos feladata van a vidéki fejlesztési célok kialakításában,
mint a községben mőködıknek. Hiszen egy sikeres városi térség mőködése mögött mindig
ott áll a vidék is, és fordítva, így a szereplık kölcsönös együttmőködésére van szükség.
A 195 szervezet közül mindössze egy mondta azt, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv tervezésében véleményének közvetítésével részt vett, továbbá egy másik
szervezetnek lehetısége volt véleményeznie a budapesti 4-es metró fejlesztési terveit.

5.5.3. A szervezetek céljainak, elképzeléseinek megjelenése a helyi szintő
fejlesztési elképzelésekben
A megkérdezett szervezetek 71%-a mondta azt, hogy legalább egy elképzelésük
megjelenik a település fejlesztési elképzeléseiben, többségük esetében ez egy-egy célt,
gondolatot jelent. 54 szervezet esetében beszélhetünk arról, hogy az elképzelések a legtöbb
esetben megjelennek, ezen szervezetek több mint 72%-a faluban mőködik (dominánsak az
1 000 fı feletti lakosságszámmal rendelkezı falvakban mőködık), így bár nem
meghatározó mértékben, de inkább a községi szervezetekre jellemzı, hogy teret kaphatnak
elképzeléseik. Nem jelentıs azon szervezetek aránya (10,8%), melyek szerint nincs
szükség arra, hogy ilyen formában megjelenjenek a település életében, azonban
elgondolkodtató, hogy 195-bıl 21 szervezet (10,7%) így gondolkodik. Ez azt is jelentheti,
hogy ezen szervezetek nem tartják magukat elég kompetensnek arra, hogy érdekeiket ilyen
formában érvényesítsék. Megfigyelhetı, hogy a 21 szervezet legnagyobb része (80%) nem
vesz részt semmilyen döntés-elıkészítı munkában, és szintén ugyanekkora arányban nem
vesznek részt a fejlesztési dokumentumok tervezésében sem (a megvalósítás esetén ez az
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arány 90%). Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy ezek a szervezetek tevékenységük
révén jellemzıen nem kívánnak részt venni a fejlesztéspolitikában.
Kistérségi szinten az elképzeléseikkel megjelenı szervezetek aránya 29% volt, s
kiemelkedıen sok szervezet, számszerően 70 mondta azt, hogy nincs szükség az
elképzelések kistérségi szinten történı érvényesítésére. Ez azt is mutatja, hogy a
szervezetek jelentıs része nem is kívánja a települési szintet meghaladó területi egységre
kifejteni tevékenységét. 17 szervezet sem települési, sem kistérségi szinten nem érzi
véleménye kifejtésének szükségességét. Az viszont elıremutató, hogy volt 59 szervezet,
amely azt mondta, hogy bár most kistérségi szinten nem tudnak érvényesülni
elképzeléseik, erre szükség lenne a jövıben.

5.5.4. A tervezésben és megvalósításban való részvétel tapasztalatai –
Gondolkodjunk együtt?
A kutatás során megállapítottam, hogy bár nem erıteljesen, de érvényesül az az
állítás, hogy a nagyobb területi egységre vonatkozó fejlesztési tervek tervezésében azok a
szervezetek vesznek részt, amelyek településüknél nagyobb területen fejtik ki
tevékenységüket, ezáltal több rálátásuk van a településen túl zajló eseményekre is. Ehhez
annyit teszek hozzá, hogy véleményem szerint egy települést annak környezetének
figyelembevétele nélkül nem lehet hatékonyan fejleszteni, így egy településfejlesztı
szervezetnek szükséges a település határain túllépni, és követni a területi szinten zajló
folyamatokat, a fejlesztési elképzeléseket is. A problémát abban látom, hogy amíg a
szervezeteknek arra sincs kapacitásuk, hogy a helyi szintő történéseket átlássák, addig nem
lehet elvárni tılük, hogy területi szinten is gondolkodni tudjanak. Fontos szempont
azonban az önkormányzati és területi szintő döntéshozók szerepe is, sok esetben az ı
passzív vagy negatív hozzáállásuk az, amely meggátolja a tervezésben és megvalósításban
való részvételt.
Mind a községi, mind a városi szervezetek interjúalanyai egyetértettek abban, hogy
egy

település,

területi

egység

fejlesztési

dokumentumainak

elkészítésében

és

megvalósításában való részvétel fontos szempont az együttgondolkodásban. Elsısorban a
községi szervezetek vezetıi, képviselıi mondták azt, hogy az önkormányzat a
településfejlesztési koncepció, szabályozási terv77 elkészítése, módosítása során kikéri a
véleményüket, szerveznek fórumokat, ezt az önkormányzati oldalról is megerısítették.
77

Itt jegyzem meg, hogy a települések egy részében jellemzıen nem tesznek különbséget arra vonatkozóan,
hogy az adott fejlesztési dokumentum fejlesztési koncepció-e vagy szabályozási terv stb. Volt több olyan
község is, ahol koncepcióról beszéltek, de szabályozási tervet készítettek.
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Falvakban fıleg a közösségeket érintı fejlesztések megvalósításában is teret kaphatnak a
szervezetek, gyakran együtt valósítanak meg a helyi szereplık pályázati célokat,
beruházásokat is.
A városok esetében kicsit más a helyzet több szempontból is. Az önkormányzati
oldal kevésbé nyitott az e fajta együttmőködésekre, legalábbis a gyakorlatban, elméletileg
elismerik az állampolgárok, nonprofit szervezetek részvételének szükségességét a tervezés
során, de több esetben ekkor sem tekintik ezt kiemelt feladatnak, inkább egyfajta kötelezı
feladatnak, amin túl kell esni. Sokkal inkább jellemzı, hogy a szervezetekkel városi
rendezvényeken, programokon tartják inkább a kapcsolatot, mint fejlesztési kérdések
egyeztetése során. Az interjúkészítés során találkoztam a témát érintı egyértelmő negatív
és passzív hozzáállással is. Ez utóbbi interjúalany kifejtette, hogy ık hiába terveznének a
helyiekkel egyeztetve, úgyis csak olyan beruházásokat lehet megvalósítani, amire történik
pályázati kiírás, vagy máshonnan van rá forrás, így a fejlesztéseket sok esetben a
pályázatok és nem a helyiek elképzelése határozza meg, azt azonban hozzátette, hogy a
beruházások kivitelezése elıtt mindig tájékoztatják az érintetteket, meghallgatják
véleményüket. A nonprofit szervezetek megvalósításban történı részvételérıl egy
bizottsági elnök úgy fogalmazott, hogy mivel a fejlesztések során nagyobb beruházások
valósulnak meg, azokban a nonprofit szervezetek kevésbé tudnak partnerek lenni, így
szerepük inkább csak a tervezés során van.
Természetesen a szervezetek és az állampolgárok részvételének egyik nagyon fontos
szempontja az is, hogy ık maguk szeretnének-e egyáltalán ebben a folyamatban részt
venni, átlátják-e, hogy a részvétel mit is takar, tudják-e, hogy mihez van joguk. Erre
vonatkozóan egy Vas megyei településen, Nádasdon a polgármesterrel és a helyi
településfejlesztı szervezet elnökével és a Helyi Nyilvánosságért Egyesület vezetıjével
folytatott beszélgetéseim szolgáltattak információkat, melyrıl a következı alfejezetben
írok részletesebben.

5.5.5. Találjuk ki együtt! – Településfejlesztési Koncepció készítése Nádasdon
Nádasdon 2006-ban választottak új polgármestert, akinek tervei között szerepelt új
rendezési terv készítése. Azonban úgy gondolták, ha már újra átgondolják a település
rendezési kérdéseit, ezzel egy idıben elkészítik a településfejlesztési koncepciót is. A
polgármester korábbi tapasztalatai alapján úgy tervezte, hogy a koncepciót a lakossággal és
a helyi nonprofit szervezetekkel együtt fogják megtervezni, hiszen csak így lesz valóban
olyan a település, amit a helyiek is szeretnének. Az önkormányzat a tervezés sikeres
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megvalósítása érdekében több más szereplıvel is felvette a kapcsolatot, így az Archigráf
Bt.-vel (tervezı cég), a Közösségfejlesztık Egyesületével, A Helyi Nyilvánosságért
Egyesülettel78 (a szombathelyi szervezet célja, hogy segítse a települések fejlesztési
folyamatait), a helyi nonprofit szervezetekkel (különösen az Együtt Nádasdért
Egyesülettel, mely településfejlesztıként mőködik). A tervezı cég azzal a feltétellel a
nyerte el a koncepció készítésének jogát, hogy a fenti szereplıkkel szorosan
együttmőködik, a helyi érdekeket figyelembe veszi. Tehát ebben az esetben nem arról a
gyakorlatról volt szó, hogy a koncepció készítését az önkormányzat kiadja egy tervezı
cégnek, ık készítenek egy dokumentumot, azt véleményeztetik, majd el is fogadják kb.
változatlan formában. A polgármester és a bevont szakértık is általában ezzel a nem helyes
hazai gyakorlattal találkoznak más települések esetében.
A közös munka alapvetıen két szálon futott79 (Pósfay 2008):
1) Összesen 8 közös, együttgondolkodós találkozót szerveztek, melyen bárki
érdeklıdı részt vehetett. Az elsı esemény 2007 januárjában történt, melyen
gyakorlatilag ismertették a tervezés menetét, majd ezt követte 6 olyan
találkozó, melyen témák80 szerint megvitatásra kerültek a települést érintı
fontosabb kérdések, majd a nyár végén megtartott utolsó találkozón a
szakértık

bemutatták

a

koncepció

elsı

változatát,

melyhez

bárki

kiegészítéseket tehetett, majd ezután került elfogadásra a koncepció. Az
eseményekrıl és magáról a tervezés menetérıl a helyiek több forrásból is
értesülhettek:

„Hétdombi

Hírek”

címő

helyi

lapból,

meghívókból,

szórólapokból, tehát gyakorlatilag a teljes lakosság informálva volt a
folyamatokról.
2) A szervezett események mellett hagyományos és modern eszközöket is
alkalmaztak a lakosság véleményének feltérképezésére, többek között az
alábbi módszerekkel éltek:
-

a

Hétdombi

Hírek

rendszeresen

beszámolt

a

találkozókról,

a

fejleményekrıl és tájékoztatást adott a következı eseményrıl,
-

a találkozókról minden háztartásba eljutottak szórólapok is,

78

A település és Helyi Nyilvánosságért Egyesület együttmőködése már korábbra visszanyúlik, a szervezet
szakértıi már azelıtt is segítettek a település fejlesztésében, a közösségi gondolkodás elterjesztésében.
79
Az események szervezésében az önkormányzat és az együttmőködı nonprofit szervezetek vettek részt.
80
A témák a következık voltak: Gazdaság, Kapcsolatok, Örökség, Utcakép, Zártkertek, Szolgáltatások,
Intézmények.
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-

a településen több helyen is elhelyezték a falu térképét, hogy azon bárki
bejelölhesse, min szeretne változtatni,

-

az önkormányzati hivatalban dolgozók bárki rendelkezésére álltak, ha
kérdésük, véleményük volt,

-

elindítottak a faluban 10 ún. üzenı füzetet, hogy azok is leírhassák
véleményüket, akik nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni a
találkozókon,

-

az óvodásokat is bevonták a tervezésbe, rajzok segítségével mutathatták
meg, hogy mit szeretnének máshogy a településen,

-

az általános iskolások is részt vettek a tervezésben: „Ilyen faluban
szeretnék élni…” címmel írhattak fogalmazást a település jövıjérıl.

Amilyen lelkes volt a polgármester és a többi együttmőködı szervezet a közös
tervezést illetıen, sajnos azt kellett tapasztalniuk, hogy a helyi lakosság még nincs
felkészülve arra, hogy ilyen formában beleszóljon a településen zajló folyamatokba.
Jellemzı volt például, hogy az egyes találkozókon átlagosan 20–25 fı vett részt81, de
például az utolsó témát érintı megbeszélésen 9 fı volt jelen, és általában mindig
ugyanazok az emberek mentek el ezekre az összejövetelekre. A különbözı egyéb
csatornákon keresztül már több emberhez eljutottak az információk, sıt az óvodások,
iskolások sokkal lelkesebbek voltak, sok rajz és fogalmazás készült el építı ötletekkel.
Ezt tapasztalva a polgármester a helyi lapban is többször írt arról, hogy hol vannak a
helyiek, hiszen ez az egész folyamat éppen az ı érdekükben történik, vagy talán minden
olyan jól mőködik, hogy nem szükséges beszélni a településen zajló folyamatokról? A
polgármester összességében úgy látja, hogy még sok esetben ma is nehéz elhitetni az
emberekkel, hogy nekik is közük van a saját környezetükben történı ügyekhez, a nádasdi
polgárok még nem értek meg arra, hogy ilyen formán részt vegyenek a fejlesztési
folyamatokban. A polgármester hozzátette, hogy a koncepció elfogadása után hirtelen
megnıtt a fejlesztések iránti érdeklıdés, de negatív értelemben, több támadás is érte az
önkormányzatot az elfogadott javaslatokat illetıen, úgy tőnik utólag bátrabbak voltak az
emberek.
A rossz részvételi tapasztalatok ellenére elmondható, hogy a helyi településfejlesztı
szervezet és a többi együttmőködı partner közvetlenül vagy közvetve a lakosság nagy

81

A település összlakossága kb. 1 350 fı.
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részét tájékoztatni tudta a fejleményekrıl, a tervezésben az önkormányzat és a felkért
nonprofit szervezetek aktívan együtt tudtak mőködni. Bizonyítva ezzel, hogy az
önkormányzati és nonprofit oldal képes lehet hatékonyan együttmőködni, jelen esetben az
állampolgárok aktivitása volt alacsony szintő, de legalább az a néhány 100 ember, aki
érintve volt összességében a folyamatnak (találkozások, fórumok) elmondhatja, hogy
képes volt kapcsolatot kialakítani mind a település önkormányzatával, mind a felkért
nonprofit szervezetekkel.
Az együtt tervezés elismeréseként Nádasd Önkormányzata 2008 tavaszán megkapta a
„Valódi Civil Partnerségért” díjat82.

5.6. A szervezetek gazdasági ereje
A nonprofit szervezetek gazdálkodását vizsgálva fontos kérdésként merül fel, hogy
milyen célra kell a szervezeteknek a bevétel, és mennyi bevételre van szükségük ahhoz,
hogy tevékenységüket optimálisan el tudják látni? Ez utóbbi kérdés felmerülése azért
indokolt, mert ismert tény, hogy jelenleg (2006-os KSH adatok alapján) a hazai nonprofit
szektor közel 44%-a gazdálkodik kevesebb, mint félmillió forintból. Feltehetı a kérdés,
hogy félmillió forintnál kevesebb bevételbıl milyen tevékenységeket lehet ellátni? A
fejlesztésekkel foglalkozó szervezetek esetében élhetnénk azzal a feltételezéssel, hogy
rendelkeznek annyi bevétellel, hogy komolyabb beruházásokat is meg tudjanak valósítani,
azonban a korábban már bemutatott szekunder adatok alapján történı elemzés és a
szervezetek tevékenységét vizsgálva, azt feltételeztem, hogy jelentıs beruházások
finanszírozásához nincs elég pénzügyi tıkéje a településfejlesztı szervezeteknek.
Elemzésem középpontjában az áll, hogy megvizsgáljam, milyen bevételi forrásokból
gazdálkodnak a szervezetek, továbbá választ adjak arra a kérdésre, hogy mekkora lenne az
optimális

bevétele

egy

településfejlesztı

szervezetnek

az

ellátott

tevékenység

függvényében.

5.6.1. A szervezetek összbevétele
A megkérdezett 195 szervezet közül 30 nem adott választ arra vonatkozóan, hogy
mekkora volt az éves bevételük 2006-ban, továbbá két szervezet nyilatkozott úgy, hogy 0
Ft éves bevétellel rendelkeznek (ıket nem vettem bele az elemzésembe). Így 163 szervezet

82

A címet elıször 2006-ban adta ki a Civil-Társ Trust Programiroda, a címet olyan intézmények kaphatják
meg, amelyek egy adott ügyben hatékonyan egyeztettek és mőködtek együtt a civil szektorral.
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alkotta a mintámat. Ahhoz, hogy az elemzés során reális képet kapjak a szervezetek
bevételeirıl, kiszőrtem azokat a szervezeteket az adatbázisomból, melyek kiugróan magas
értékkel rendelkeztek83.
A 159 szervezet összesen 219 millió forint bevételbıl gazdálkodott 2006-ban, a
bevételek megoszlását a 31. és 33. ábrák84 mutatják.
31. ábra
A szervezetek bevételének eloszlása, db, Ft, N=154
120

100

80

60
102

40

20
22
9

10
2

0
0

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000

Összes bevétel 2006
Forrás: Saját kutatás.

32. ábra
A szervezetek bevételének megoszlása bevételi kategóriák szerint, N=159
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83

Ez alapján három közhasznú társaság és egy alapítvány került ki a vizsgálatból, így 159 szervezet adata
került elemzésre. A minta 63%-át községi, 39%-át városi szervezetek teszik ki A három közhasznú társaság
közül kettı 100–220 millió Ft bevétellel rendelkezett 2006-ban (vízszolgáltató és városüzemeltetı
szervezetek), míg a harmadik, kommunális tevékenységgel foglalkozó szervfezet bevétele közel 30 millió Ft
volt. Egy Gyır melletti alapítvány 28 millió Ft összbevétellel rendelkezett.
84
A 34. ábra mutatja a bevételi kategóriákat.
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Az ábrák alapján látható, hogy a szervezetek nagyobb része – hasonlóan az országos
jellemzıkhöz – fél millió forintnál kevesebb bevételbıl gazdálkodott (54%). A szervezetek
egyharmada rendelkezett 0,5 és 2,5 millió forint közötti bevétellel, 5 millió feletti bevétel
mindössze 8 szervezetnél realizálódott 2006-ban. Az értékeket összehasonlítva a 2000-es
országos felméréssel megállapítató, hogy míg a félmillió forint alatti bevétellel rendelkezı
szervezetek aránya ugyanúgy 54% volt, addig a 2000-es adatok szerint a szervezetek közel
17%-a rendelkezett 5 millió forintnál több bevétellel, ami több mint háromszoros
különbséget jelent. Ez az érték viszont az országos adatokhoz képest magasabb, az általam
megkérdezett szervezetekre jellemzı 5%-os érték jellemezte a teljes hazai szektort 2006ban. Így a mintámban szereplı szervezetek bevételi szerkezete a bevételek nagysága
szerint közel azonos volt a 2006-os országos értékekkel, tehát a településfejlesztı
szervezetek összességében nem rendelkeztek meghatározóan több bevétellel a szektor
többi szervezetéhez képest.
A legkevesebb bevétel (12. táblázat) egy Zala megyei kisközségben mőködı
szervezetnél realizálódott, 2006-ban az összbevétele 20 000 Ft volt, míg a legtöbb bevétel85
17 millió forint volt, mindkét szervezet alapvetıen kulturális rendezvények szervezésével
foglalkozik. Egy szervezetre átlagosan 1 361 ezer forint bevétel jutott 2006-ban.

12. táblázat
A szervezetek összbevételének statisztikai jellemzıi, e Ft, N=159
159
Szervezetszám
1 361
Átlag
450
Medián
20
Minimum
17 000
Maximum
219 237
Összes bevétel
Forrás: Saját kutatás.

A szervezetek bevételét és tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy nem
mutatható ki egyértelmő kapcsolat arra vonatkozóan, hogy az elvileg költségigényesebb
tevékenységet folytató szervezetek valóban több bevétellel rendelkeznek. A korábban
meghatározott tevékenységi csoportok alapján jellemzı, hogy 50 ezer forint alatti
bevétellel inkább a kulturális jellegő feladatokat ellátó szervezetek rendelkeztek, minden
további bevételkategóriára mind a kulturális, mind a közösségi tevékenység jellemzı volt.
A KSH által meghatározott tevékenységi kategóriák alapján sem mutatható ki ilyen jellegő
85

A négy legnagyobb érték figyelembe vétele nélkül.
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kapcsolat. Azon szervezetek közel háromnegyede, amelyek alapvetıen a településnél
nagyobb területi egységen végzik tevékenységüket 2,5 millió forintnál nagyobb bevétellel
rendelkeznek. A 2000-es felmérés ettıl eltérı eredményt mutatott, ennek egyik oka lehet,
hogy itt a bevételek megoszlását a KSH a fı tevékenység alapján vizsgálta, ez alapján
egyértelmően kimutatható volt, hogy az építéssel, kommunális feladatok86 ellátásával
foglalkozó szervezetek nagyobb része 5 millió feletti, míg a helyi társadalmi élet
szervezését ellátók 70%-a félmillió forint alatti bevétellel rendelkezik.
Az elemzés során megállapítottam, hogy a szervezetek bevétele és a település típusa
között nagyon gyenge kapcsolat mutatható ki (szorossági mutató 0,1), csak az 500 és 2 500
ezer forint közötti bevétellel rendelkezı szervezetek esetében mutatható ki, hogy a
mintához képest kb. 10 százalékponttal magasabb a városi szervezetek aránya. Továbbá az
500 fınél kisebb lélekszámú falvakban nem mőködik olyan szervezet, melynek 2,5 millió
forintnál több bevétele van, a kis- és középvárosokban az 50 és 2 500 ezer forint közötti
bevétellel

rendelkezık

aránya

közel

azonos

(27,3–22,7–27,3%).

Ezek

alapján

megállapítható, hogy a településfejlesztık esetében a mintám alapján nincs meghatározó
különbség a városi és községi szervezetek között az összbevétel tekintetében, viszont azt
kiemelném, hogy a több milliós bevétel a falvakban mőködı szervezeteknél egyáltalán
nem volt jellemzı, de összességében ez nem meghatározó különbség a városi
szervezetekhez képest.
Az alapítók személye sem meghatározó a bevételek nagyságának alakulásában,
mindössze a fél és 5 millió forint közötti bevétellel rendelkezık esetében mutatható ki,
hogy magasabb az önkormányzati alapítású szervezetek aránya a mintához képest adott
bevételi kategórián belül. Az sem meghatározó tényezı, hogy a szervezet vezetıségében
vannak-e befolyásos személyek, így nincsenek jobb helyzetben anyagilag ezek a
szervezetek (a befolyásos személy megléte a vezetıségben jelenthetné azt, hogy az adott
vezetı személye több bevételhez tudja juttatni a szervezetet kapcsolatai révén).
A közhasznúsági minısítéssel rendelkezı szervezetekre jellemzı, hogy kis
mértékben, de több bevételt realizáltak 2006-ban, a kiemelkedıen közhasznú minısítéssel
bíró szervezetek 40%-ának, a közhasznúak 14,7%-ának 2,5 millió forintnál több bevétele
volt, míg ez a nem minısítetteknek csupán 5,7%-ára volt jellemzı. Ez azt is mutatja, hogy
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Megjegyzés: a mintámban a kiszőrt 4 szervezet közül három kommunális feladatokat látott el, a többi
szervezethez képest jelentıs mértékben több bevételbıl, a KSH felmérésben a jelentıs bevétellel rendelkezık
is szerepeltek.
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komolyabb tevékenységet a közhasznú és a kiemelkedıen közhasznú szervezetek tudnak
ellátni, ık rendelkeznek az ehhez szükséges bevételi összeggel.

5.6.2. Bevételtípusok
A bevételtípusok elemzését 155 szervezet körében tudtam elvégezni, ugyanis a 159
szervezetbıl, akik adtak összbevételi adatot, 4 szervezet nem nyilatkozott arról, hogy
milyen típusú bevételekbıl gazdálkodott. A kutatás során megállapítottam, hogy a legtöbb
szervezetnek az SZJA 1%-ból volt bevétele (13. táblázat), összegszerően azonban a
pályázati bevételek és az állami támogatás dominált. Ez alapján elmondható, hogy
napjainkban az SZJA 1%-ának felajánlása fontos bevételi forrása a szervezeteknek, bár
nem a legtöbb bevétel származik belıle, de széleskörően eljut a szervetekhez. Az
országban mőködı összes településfejlesztı szervezet körében végzett elemzésemhez
képest a kérdıíves kutatásom eltérı eredményt hozott: míg az elemzés során arra jutottam,
hogy az általam vizsgált szervezetek 30,2%-a kapott SZJA 1%-ot, átlagosan 134 ezer
forintot, addig a kérdıíves kutatásban résztvevık esetében az arány több mint 50% volt,
közel 190 ezer forint átlagos felajánlási értékkel.

13. táblázat
A szervezetek bevételtípusai, e Ft, N=155
Bevételtípus
Szervezetszám Összesen
19 510
SZJA 1%
103
Állami, önkormányzati
55
támogatás
34 500
Önkormányzati
41
10 056
pályázati támogatás
12
6 375
Egyéb állami támogatás
14 718
Lakossági támogatás
72
29
12 980
Vállalati támogatás
Alaptevékenység
18
20 900
bevétele
12 475,2
Tagdíj
69
Hazai pályázati
51
bevételek
55 000
Külföldi pályázati
3
6 962
bevétel
29
6 717,6
Befektetés
4
4
498,7
Hitel
8
7 718,9
Vállalkozási tevékenység

Átlag
189,4
628,1

150

2

12 000

245,3
531
204,5
447,6

100
156,3
100
200

1
19,2
1,6
2,9

1 500
1 904
1 670
2 450

1 161,2
180,8

265
59,9

20
0,1

6 399
3 000

1 077

200

12

11 762,1

2 321
231,6
112,5
964,8

2 970
31,1
550
400

10
0,7
100
100

3 981,6
1 020
3 300
3 910

Forrás: Saját kutatás.
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Medián Minimum Maximum
121,8
2,8
1 890

Az SZJA 1%-ból a szervezetek 81,6%-ának 250 ezer forintnál kevesebb bevétele
származott, kis mértékben de jellemzı volt, hogy a kevesebb felajánlások a falvakban
mőködı szervezetek részére történtek. A felajánlások nagyságára kis mértékben volt csak
hatással a szervezetek ismertsége és közhasznúsági minısítése. Állami, önkormányzati
támogatással a szervezetek harmada rendelkezett, a legnagyobb támogatási összeg 12
millió forint volt. Önkormányzatoktól pályázatok formájában 41 szervezet kapott bevételt,
fél millió feletti összeget jellemzıen a városban mőködı szervezetek nyertek el. A
lakosság a megkérdezett szervezetek 46%-át támogatta adományok formájában, átlagosan
egy szervezet 204 500 forint támogatást kapott. A támogatási összeg megoszlása a
következıképpen alakult: 100 és 500 ezer forint közötti adományt a szervezetek 40%-a,
míg 50 ezer Ft alattit 37,5% kapott. Kis mértékben, de jellemzı volt, hogy a falvakban
mőködı szervezetek több adományt kaptak, az adományozást viszont nem befolyásolta a
szervezetek ismertsége. A közhasznú minısítés gyengén, de befolyásolta az adományokat,
míg a minısített szervezetek 42%-a kapott az állampolgároktól támogatást, addig a nem
minısítetteknek csak 29%-a. Vállalati támogatásban csak 29 szervezet részesült, átlagosan
447 ezer forint vállalati adományt kaptak a jellemzıen községben mőködı szervezetek.
Alaptevékenységbıl kevés szervezetnek származott bevétele, de jelentıs mértékő
összegben. Meghatározó volt a tagdíjban részesülı, illetve a hazai pályázatokon nyert
szervezetek száma (kis mértékben, de a városi szervezetek voltak felülreprezentáltak).
Kiemelendı, hogy azok a szervezetek, amelyek nyertek hazai pályázaton átlagosan 1 077
ezer forint bevételhez jutottak, ebbıl a forrásból bár komolyabb beruházások nem
valósíthatók meg, azonban programok, fórumok szervezésének költségeit fedezni lehet.
Jellemzıen

az

alábbi

pályázati

forrásokból

kaptak

támogatást

a

szervezetek:

minisztériumok, vállalatok, közalapítványok, alapítványok, NCA (Nemzeti Civil
Alapprogram). Vállalkozási tevékenységet mindössze 8 szervezet folytatott, jellemzı
tevékenységek

voltak:

irodai

szolgáltatások

biztosítása,

piac

üzemeltetése,

kiadványkészítés, falinaptár kiadása.
Az általam felkeresett szervezetek bevételi struktúrája több bevételfajtánál is eltér a
2006-os87 településfejlesztıkre vonatkozó adatoktól. A mintámban szereplı szervezeteknél
a legnagyobb arányban a hazai pályázati bevételek szerepeltek (nem állami, önkormányzati
pályázatok), arányuk megközelítette a 26%-ot, továbbá jelentısek voltak az állami,
önkormányzati támogatások, de arányuk sokkal kisebb volt, mint az összes
87

Megjegyzés: a bevételekre vonatkozóan rendelkezésre áll 2006-os adat is a településfejlesztıkre
vonatkozóan.
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településfejlesztı szervezet esetében, ahol mértéke meghaladta az 50%-ot, míg a vizsgált
szervezetek esetében nem érte el a 25%-ot sem. További jelentıs különbség, hogy az SZJA
1%-os felajánlások, a lakossági és vállalati támogatások aránya sokkal magasabb volt a
megkérdezettek körében, mint országos szinten. Viszont a vállalkozási tevékenység nem
volt meghatározó a mintámban, 3,6% a 17%-kal szemben. Az adományok és az SZJA
felajánlások magas aránya (együtt 22,2%) utalhat a szervezetek tevékenységének
elismertségére, beágyazottságára, továbbá arra, hogy a szervezetek olyan feladatokat látnak
el, melyek által a helyi lakosság és a helyi vállalatok nagymértékben érintettek, így
szükségesnek érezhetik a szervezetek támogatását.
A nonprofit szervezetek bevételi szerkezetében fontos tényezı, hogy egy adott
szervezet hány fajta bevételi forrásból gazdálkodik. Ennek azért van jelentısége, mert ha
egy szervezet mőködését csak néhány forrásra alapozza, könnyen lehetnek likviditási
problémái, ha a néhány bevételi forrásból egy vagy kettı kiesik. Különösen probléma lehet
ez, ha a bevételi forrás nagyobb része külsı forrásból származik88, így még
bizonytalanabbá válhat a mőködés. A biztonságos mőködéshez korábbi kutatási
tapasztalataim alapján véleményem szerint minimum 4 bevételi forrás szükséges.
Ez alapján a megkérdezett szervezetek 60%-ának nem minısíthetı biztonságosnak a
mőködése (33. ábra), mert kevesebb, mint 4 bevételi forrásból gazdálkodott. Ami
pozitívnak tekinthetı, hogy csak 26 szervezet mondta azt, hogy egyetlen bevételi forrása
van, 80%-uk községben mőködött és jellemzıen vagy SZJA 1%-ból (a legkisebb összeg 26
500 Ft volt) vagy tagdíjból (a legkisebb összeg 30 000 Ft volt) gazdálkodtak. Véleményem
szerint egy nonprofit szervezetnek csak SZJA felajánlásokra építeni nem célszerő, hiszen
még egy jól felépített kampány sem biztos, hogy meghozza az eredményét és lesz a
szervezetnek annyi bevétele, hogy abból mőködni is tudjon. A tagdíjak estében pedig a
tagdíjfizetési morál függvénye lesz a szervezet mőködése, ami szintén nem biztonságos,
illetve ha kicsi a taglétszám, a szervezet csak kevés bevételre tud szert tenni.
25 szervezet esetében volt jellemzı a két bevételi forrás, melyek jellemzıen az SZJA
felajánlások, a lakossági adományok, a tagdíj és az állami támogatások voltak, ebben az
esetben is meghatározó volt a falvak aránya (72%). A három bevételi forrásból gazdálkodó
szervezetek esetében már nem mutatható ki jelentısebb arányeltolódás a falvakban
mőködık irányába, 43 szervezet jellemzıen SZJA 1%-ból, lakossági támogatásból és
állami támogatásból mőködött. 4, 5, 6 bevételi forrása a megkérdezettek harmadának volt,
88

Külsı bevételi források lehetnek: állami, önkormányzati támogatás, pályázatok, adományok, SZJA 1%-os
támogatás.
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míg ennél több bevételtípussal csak 6 szervezet rendelkezett. Azok, amelyeknek 8 fajta
bevétele volt, egy kivételével több millió forint összbevétellel rendelkeztek. Közepes
kapcsolat mutatható ki a szervezetek összbevétele és a bevételfajták száma között, ez azt
jelenti, hogy jellemzıen azon szervezetek rendelkeznek több típusú bevétellel, amelyek
több bevétellel rendelkeznek. Viszont gyenge kapcsolat mutatható ki a bevételfajták és a
település típusa között, tehát nem jelenthetı ki egyértelmően, hogy a városokban mőködı
szervezetekre jellemzıbb a több bevételi forrás.
33. ábra
A bevételek száma a szervezeteknél, db, N=155
2

10

4

26

23
25

22
43

1

2

3

4

5

6

7

8

Forrás: Saját kutatás.

A kutatás során azt is vizsgáltam, hogy a bevételi fajták közül melyik a domináns az
adott szervezeteknél (34. ábra). A legtöbb szervezetnél (34) az SZJA 1%-os felajánlások
voltak a dominánsak, továbbá 20 szervezet esetében a pályázati bevételek (50%-uk
városban mőködött), míg 19-nél az állami támogatások domináltak.
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34. ábra
A szervezetek száma a domináns bevételük szerint, N=155
6

12 3

9

34

20

19
18
6

1

2

3

4

13

5

6

7

10

8

9

11

3

11

12

13

14

Egyéb

Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés: 1: SZJA 1%, 2: állami, önkormányzati támogatás, 3: önkormányzati pályázati támogatás, 4:
egyéb államitámogatás, 5: lakossági támogatás, 6: vállalati támogatás, 7: alaptevékenység, 8: tagdíj, 9:
hazai pályázati bevételek, 10: külföldi pályázati bevétel, 11: befektetés, 12: hitel, 13: vállalkozási
tevékenység, 14: egyéb, Egyéb: több bevételi kategóriának van azonos aránya.

5.6.3. Településfejlesztési pályázati tevékenység
Egy korábbi kutatás során megállapításra került (Reisinger – Stion 2007), hogy sem a
hazai, sem a külföldi pályázatok között nem találni olyanokat, amelyeket kimondottan
településfejlesztési célokra írtak ki, a település fejlesztésére irányuló elképzeléseknek
megfelelı kiírásokat különbözı fejlesztési célokra kiírt pályázatok között kell megtalálni89.
Például sok esetben találni olyan településfejlesztési célú pályázatokat, amelyek
tartalmukban a települést fejlesztik, azonban kiírás szerint mégsem ebbe a témakörbe
sorolódnak. Ennek oka lehet többek között, hogy nincs egységes meghatározás a
településfejlesztés fogalmára (ahogy ezt már a helyi fejlesztés fogalmi rendszerénél
kifejtettem), így konkrétan ilyen célú pályázatokat sem lehet egyértelmően kiírni.
A

kutatás

során

vizsgáltam,

hogy

2000

óta

hány

szervezet

adott

be

településfejlesztési céllal pályázatot, a szervezetek válaszát a fenti tények ismeretében
vettem figyelembe (a szervezetek saját megítélésük alapján válaszoltak arra, hogy hány
településfejlesztési célú pályázatot adtak be). 31 szervezet mondta azt, hogy 6 év alatt adott
be ilyen célra hazai szervhez pályázatot, míg 4 szervezet külföldre is. A szervezetek fele
egy ilyen pályázatot adott be. A 6 év alatt összesen településfejlesztési pályázatokon 191
millió forint bevételt realizáltak a szervezetek, a legtöbb bevétele egy kommunális
89

Kivételt képez ez alól néhány 2007 és 2013 között kiírásra kerülı európai uniós pályázat, ahol a
településfejlesztés jelenik meg célként.
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szolgáltató közhasznú társaságnak volt, 4 pályázaton összesen 81,4 millió forinthoz jutott.
A szervezetek többsége helyi önkormányzathoz nyújtott be településfejlesztési célú
pályázatot.

5.7. A szervezetek humán erıforrása
A nonprofit szervezetek tevékenységüket akkor tudják hatékonyan ellátni, ha
megfelelı humán erıforrás áll a rendelkezésükre. Kutatásom során kíváncsi voltam arra,
hogy a vizsgált településfejlesztı szervezetek munkáját milyen arányban segítik
foglalkoztatottak és önkéntesek.

5.7.1. Fıállású és mellékállású foglalkoztatás
A nonprofit szektor egyik gazdasági jelentısége, hogy foglalkoztatóként is
megjelenik, ezáltal növeli a munkakínálatot. Hazánkban a szektor által foglalkoztatottak
aránya 2006-ban meghaladta a 2%-ot, ami önmagában jelentıs számú munkaerıt jelent,
azonban nyugat-európai országokhoz képest nagyon alacsonynak mondható ez az érték90
(Anheier – Salamon 1999). Ahogy már korábban bemutatásra került, a településfejlesztı
szervezetek által foglalkoztatottak száma folyamatosan nıtt a rendszerváltás óta, 2006-ban
a szektorban foglalkoztatottak (számított fıállásúak) 15,3%-a dolgozott a szervezeteknél
(556 szervezetnél dolgozott fizetett munkaerı [14,6%]). Így átlagosan egy szervezetre 23
fı munkaerı jutott.
A vizsgált településfejlesztık esetében a szervezetek kisebb hányada (11,8%)
alkalmazott fıállású munkaerıt és többségük (70%) 1 és 5 fı közötti létszámmal
mőködött. Három olyan szervezet volt – mindegyikük városüzemeltetı, kommunális
feladatokat ellátó közhasznú társaság – ahol jelentıs volt a munkaerı létszám (22, 35 és 56
fı). Ezen szervezeteket is figyelembe véve átlagosan 8 fı dolgozott a foglalkoztatottakkal
rendelkezı szervezeteknél, ami sokkal alacsonyabb, mint az országos érték. A fıállásúakat
foglalkoztató szervezetek közel fele városban mőködött, így megállapítható, hogy a városi
szervezetekre bár kis mértékben, de jellemzıbb a munkaerı alkalmazása. Mellékállásban
13 szervezetnél dolgozott foglalkoztatott, többségüknél 1 fı, egy Zala megyei egyesületnél
26 fı volt részmunkaidıben foglalkoztatva.

90

Több nyugat-európai országban az arány meghaladja a 10%-ot is, például Hollandia 12,5%; Írország
11,5%; Belgium 10,5% (Anheier – Salamon 1999).
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A foglalkoztatottak a leggyakrabban a következı feladatokat látták el:


menedzsment,



adminisztráció,



a szervezet vezetése,



programok, rendezvények szervezése.

Véleményem szerint egy fejlesztéssel foglakozó nonprofit szervezet mőködéséhez
mindenképpen szükség lenne, ha rendelkezne fizetett alkalmazottakkal, annak érdekében,
hogy a fejlesztési érdekek képviseletét megfelelıen el tudja látni. A szervezetek
tevékenységének elemzésekor azonban látható volt, hogy a településfejlesztık nagy része
inkább a kulturális és közösségi célú (ezen belül is jellemzıen inkább a sportolási,
szórakozási lehetıségek biztosítása dominált) feladatok ellátásában volt meghatározó (ez
volt a domináns a foglalkoztatottakkal rendelkezı településfejlesztık körében is), nem
pedig a fejlesztési célok kialakításának közremőködésében, azok megvalósításában. Így ez
alapján részben magyarázható, hogy a fejlesztı szervezetek miért ilyen kis hányada
foglalkoztat munkaerıt. A foglalkoztatottak magas száma többek között indokolható a
kommunális, településüzemeltetési feladatot ellátó közhasznú társaságok tevékenysége
miatt, a folyamatos és megbízható feladatellátáshoz mindenképen kell, hogy legyen fizetett
alkalmazott. Hozzáteszem, hogy ez egy saját feltételezés, mely az alapján született, hogy a
KSH adatok alapján a szektorban mőködı közhasznú társaságoknál dolgozik a
foglalkoztatottak több mint egyharmada, továbbá a 2000-es településfejlesztıkre
vonatkozó kutatás szerint a kommunális feladatok ellátása révén meghatározó a Kht-k
jelenléte. Továbbá ismert, hogy 2000-ben a Kht-k 93%-a alkalmazott fizetett munkaerıt,
míg a többi szervezeti formánál ez az arány sokkal kisebb volt (egyesületeknél például
11%, közalapítványoknál 2,9%).
A szervezeteknél alkalmazott munkaerı és a bevételek nagysága között kimutatható,
közepes nagyságú kapcsolat áll fenn91, a bevételek nagysága hatással van a
foglalkoztatottak létszámára. Ez egyrészt egyértelmő, hiszen csak azok a szervezetek
lesznek képesek fıállású alkalmazottat fizetni, amelyek legalább néhány millió forint
bevétellel rendelkeznek, viszont az is igaz, hogy nem minden milliós bevételő szervezetnél
dolgoznak alkalmazottak.

91

A Pearson-féle korrelációs együttható nagysága 0,41.

168

A fentiek alapján kimondható, hogy a vizsgált településfejlesztı szervezeteknek
ahhoz, hogy komolyabb szakértelmet és tıkét igénylı feladatokat is el tudjanak látni,
ahhoz több olyan munkatársra lenne szükségük, akik teljes munkaidejükben a szervezet és
a település céljait középpontba helyezve látnak el fejlesztési feladatokat. Ennek egyik
alapja viszont a szervezetek anyagi bázisának megteremtése legalább olyan mértékben,
hogy képesek legyenek fizetni az alkalmazottak bérét.

5.7.2. Önkéntes településfejlesztık
A nonprofit szektorban foglalkoztatott önkéntesek jelentıségérıl már korábban írtam,
jelen alfejezet célja, hogy bemutassam, a településfejlesztı szervezetek esetében mekkora
jelentıségő az önkéntesek által végzett munka.
Míg 2006-ban a településfejlesztı szervezetek kicsivel több, mint a fele (57,4%)
„alkalmazott” önkénteseket, addig a vizsgált szervezetek háromnegyede. A legtöbb
szervezet 10 fınél kevesebb önkéntessel dolgozott, 26 szervezetnél volt 21 fı feletti az
önkéntesek száma. Az önkéntesek életkorát tekintve az aktív korúak domináltak és
általában havonta vagy ennél ritkábban vettek részt az alábbi feladatok ellátásában:


programok, rendezvények szervezése (121 szervezetre jellemzı),



könyvelés (57),



pályázatok figyelése, pályázatírás (55),



adománygyőjtés (49).

Mind a városi, mind a községi szervezetekre jellemzı az önkéntesek „alkalmazása”, a
középvárosok szinte mindegyikében tevékenykedtek önkéntesek (93%), míg a legkisebb
arányban a kisvárosokra jellemzı (61,5%). Kis mértékben az egyesületekben volt jellemzı
az önkéntes tevékenység. A vizsgált térségben is – hasonlóan a 2000-es felméréshez – a
helyi társadalmi élet szervezése, a közösségfejlesztés tevékenységi formák domináltak az
önkéntesekkel rendelkezı szervezeteknél, azonban míg 2000-ben a településszépítéssel
foglalkozó összes szervezetnél dolgoztak önkéntesek, 2006-ban a kutatásba bevont
szervezetek esetében csak háromnegyedüknél.
Az önkéntesek segítsége nélkül mőködı szervezetek a következı okokat jelölték
meg:


minden feladatot ellátnak a tagok,



nem érezték, hogy szükséges lenne,



nincs olyan feladat, amit rájuk lehetne bízni,
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szerették volna, de nem volt jelentkezı.

Mindenképpen pozitív jelenségnek tekinthetı, hogy a vizsgált szervezetek jelentıs
hányadánál dolgoznak önkéntesek, bár az már kevésbé elıremutató, hogy többségük
mindezt nagyon ritkán teszi. Ez következhet abból is, hogy a szervezetek nagy részénél
olyan emberek segédkeznek, akik fıállásban vagy mellékállásban dolgoznak, így kevesebb
idejük jut egyéb tevékenységre. Véleményem szerint emiatt célszerő lehetne a
szervezeteknek aktivizálni a fiatalabb és idısebb korosztályt is, többek között azért is, mert
nekik is teret kellene adni a településen zajló folyamatok megismerésére, véleményük
elmondására, erre az önkéntes munkavállalás nagyon jó alkalom lehetne. A fiatalok és
idısek motiválása nem egyszerő, de például olyan rendezvények szervezésével, ahol az ı
érdekeik is megjelennek, be lehetne ıket vonni egyrészt a szervezet, másrészt a település
életébe, ezáltal is éreznék, hogy rájuk is szükség van, az ı véleményük is meghallgatásra
találhat. Véleményem szerint sok ember számára éppen azért vonzó az önkéntes munka,
mert sokkal szabadabb a „munkahelyi” légkör, az ember valóban azt csinálhatja, amit
szeret. Hiszen éppen ezért választja az adott tevékenységet, hogy jól érezze magát, s
érezze, hogy egy olyan közösséghez tartozik, mely megbecsüli munkáját. A csapatszellem,
az „együtt dolgozunk” pozitív érzései dominálnak az önkéntes munka során, ami mind
személyes, mind közösségi szinten elıremutató lehet egy település életében.

5.8. Kapcsolati hálók a helyi fejlesztésben
A nonprofit szervezetek mőködésének egyik fontos alapköve, hogy mindennapi
tevékenységük során milyen más társadalmi, gazdasági szereplıkkel mőködnek együtt. Ez
egyrészt fontos a támogatások megszerzése miatt; az adománygyőjtés, egyéb bevételek
megszerzése akkor lehet sikeres, ha a szervezetek folyamatosan tartják a kapcsolatot a
támogatókkal, ezáltal kommunikálva, hogy mire használták fel a kapott forrásokat, milyen
tevékenységet folytat a szervezet. Másrészt különösen a településfejlesztı szervezetek
esetében meghatározó, hogy a fejlesztések során kikkel mőködnek együtt. A fejlesztı
szervezetek éppen azért jönnek létre, hogy kapcsolatot tartsanak a többi helyi, területi
szereplıvel, így esetükben szükségszerő (lenne) a széles kapcsolatrendszer. Kimondottan a
településfejlesztı szervezetek kapcsolatrendszerére nem készült még eddig kutatás, Nárai
Márta (2008) nyugat-dunántúli felmérése szolgálhat összehasonlításul a tématerületre
vonatkozóan.
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A felkeresett szervezetek szinte mindegyike (189) ápol kapcsolatot legalább egy
társadalmi vagy gazdasági szereplıvel. A szervezetek kapcsolatrendszerének fıbb
jellemzıit mutatja a 35. ábra. A legtöbb szervezet települési önkormányzatokkal (85,6%)92
és egyéni vállalkozásokkal (56,4%) tart fenn kapcsolatot, minisztériumokkal és más
tevékenységet folytató nonprofit szervezetekkel tartotta a legkevesebb szervezet a
kapcsolatot. A vizsgált településfejlesztık közel 17%-a csak egy szereplıvel ápol
kapcsolatot (36. ábra), jellemzıen (78%) a települési önkormányzattal. A 2–5 kapcsolattal
rendelkezık teszik ki a minta több mint 60%-át. 10 vagy annál több kapcsolata mindössze
7 szervezetnek volt, köztük volt egy 500 fınél kisebb lélekszámú zalai faluban mőködı
szervezet is. A Nárai Márta (2008) által folytatott kutatás során tapasztaltaktól eltérıen a
megkérdezett településfejlesztık kevesebb társadalmi, gazdasági szereplıvel állnak
kapcsolatban93. Az viszont a településfejlesztıkre is igaz, hogy a városi szervezetek
ápolnak több kapcsolatot, ennek többek között egyik oka – egyetértve Nárai Mártával –,
hogy a városokban több a potenciális jelölt az együttmőködésre, így szélesebb körő
kapcsolatháló építhetı ki. A településfejlesztık körében nem igazolódott be Nárai kutatási
eredménye, miszerint a közalapítványok, közhasznú társaságok nagyobb kapcsolati hálóval
rendelkeznek, a településfejlesztı egyesületek 30%-ának, míg a közalapítványok 10,5%ának van 5-nél több kapcsolata. Véleményem szerint ennek oka lehet, hogy míg a
közalapítványok alapításában szinte csak önkormányzat vett részt, az egyesületek esetében
a magánszemélyek általi létrehozás dominált, ezáltal feltételezhetı, hogy az önkormányzati
alapítású és mőködtetéső szervezetek az önkormányzaton keresztül közvetetten
kapcsolatban állnak több szereplıvel, így közvetlenül kevésbé jellemzı az együttmőködés
a különbözı szereplıkkel. Az együttmőködések jellemzıit a következı két alfejezetben
ismertetem részletesebben.

92

Nárai Márta (2008) kutatása során szintén arra az eredményre jutott, hogy a legtöbb szervezet az
önkormányzatokkal tartja a kapcsolatot.
93
A nyugat-dunántúli szervezetek 50%-a tart fenn kapcsolatot 2 és 5 közötti szereplıvel, míg jellemzı, hogy
a szervezetek tizede 10-nél több kapcsolatot ápol (Nárai 2008).
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35. ábra
A szervezetek kapcsolatrendszerének fı jellemzıi, N=195
A kapcsolat
intenzitásának
legalacsonyabb
átlagos értékei,
max. 4

1

2,5
240
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2

200

1,9

2,4

160

12

A kapcsolat
intenzitásának
legmagasabb
átlagos értékei,
max. 4

3

120
80

1,8

40

11

4
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5

9

6

2,8

8

7
1,9

Szervezet

Maximális kapcsolatszám

Forrás: Saját kutatás.
Megjegyzés_1: 1: Gazdasági társaságok, 2: Egyéni vállalkozások, 3: Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a településen, 4: Azonos tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a kistérségben, 5: Azonos
tevékenységet folytató nonprofit szervezetek az ország többi területén, 6: Más tevékenységet folytató
nonprofit szervezetek a településen, 7: Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a kistérségben, 8:
Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a kistérségben, 9: Települési önkormányzat, 10: Megyei
önkormányzat, 11: Minisztériumok, 12: Civil Ház, 13: Egyéb.
Megjegyzés_2: a kapcsolatok szorossága: 1 – alkalmi, esetleges, 2 – évente néhány alkalommal, 3 – intenzív,
átlagosan havi együttmőködés, 4 – nagyon intenzív, heti, napi szintő kapcsolat.

36. ábra
A szervezetek megoszlása a kapcsolatok száma szerint, N=195
7
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10 és fölötte

Forrás: Saját kutatás.
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5.8.1. Együttmőködés az önkormányzatokkal
Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek kapcsolatát alapvetıen az befolyásolja,
hogy az önkormányzatok mennyire érzik partnernek a szervezeteket, és viszont, illetve,
hogy milyen mértékben ismerik fel, hogy mőködésük során a velük való kooperáció a helyi
szükségletek kielégítésének hatékonyabbá tételét segítheti elı. Ennek alapját a bizalom
képezi. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatának számos fajtája lehet,
többek között például (Az önkormányzatok és…. 2002):


szervezetek alapítása,



szervezeti tagság,



közös pályázatok,



a szervezetek bevonása a döntés-elıkészítési munkába,



anyagi és/vagy természetbeni támogatás,



programok, rendezvények szervezése.

A településfejlesztı szervezetek esetében véleményem szerint – függetlenül az
alapítók személyétıl – alapvetı követelmény lenne az önkormányzatokkal való
együttmőködés, hiszen a településen zajló folyamatokról történı kommunikáció, fejlesztési
célok kialakítása, azok megvalósítása nem történhet a helyi döntéshozók nélkül. Úgy
gondolom, éppen a településfejlesztı szervezetek esetében lenne arra szükség, hogy általuk
az önkormányzati szereplık felismerjék, hogy a település és annak környezetének
fejlesztése nem történhet meg az ott élı és tevékenykedı szereplık meghallgatása nélkül.
Azonban ezt csak úgy tudják elérni a szervezetek, ha elég erısek és agilisek ahhoz, hogy
képesek legyenek nyitni az önkormányzati oldal felé, illetve az önkormányzati oldal pedig
felismerje, hogy a szervezetek közeledése nem a döntéshozók elnyomása érdekében
történik, hanem az együttmőködés és a közös ügyek megoldása céljából. Természetesen a
közeledés megindítása nem kizárólag a szervezetek feladata, az önkormányzati oldalnak is
nyitó lépéseket kell tenni a szervezetek felé, például azzal, hogy legalább elismeri a
szervezetek létezését és tevékenységük jelentıségét, ez lehet az alapja a késıbbi szorosabb
együttmőködésnek. Továbbá úgy gondolom, hogy ha a településfejlesztıkkel képes
hatékonyan együttmőködni az önkormányzat, ez jó példát mutathat a szektor többi
szervezeteivel való kommunikációhoz.
Ahogy az a 35. ábrán látható a településfejlesztı szervezetek 85,6%-a tart fenn
kapcsolatot a település önkormányzatával, sıt 34 szervezet nem csak a saját településének
önkormányzatával teszi ezt, kilenc szervezet több mint 10 települési önkormányzattal tart
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fenn kapcsolatot, a kapcsolatok átlagos száma 3,8. Ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek
fontosnak tartják, hogy ne csak a településükön történtekrıl tájékozódjanak, hanem annak
közelebbi, távolabbi térségeirıl is. Ezek a szervezetek jellemzıen a mindennapi
tevékenységük során is területi szinten látnak el tevékenységet. A legtöbb önkormányzattal
a Vas Megyei Önkormányzatokért Alapítvány tart fenn kapcsolatot, de jelentıs számú
önkormányzatokkal tartja a kapcsolatot a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület, a Helyi
Nyilvánosságért Egyesület, a Sokoró Alapítvány és a Szigetközi Önkormányzatok
Szövetsége is.
A kutatás során megállapítottam, hogy jellemzıen azok a szervezetek ápolnak
kapcsolatot az önkormányzattal, amelyeket önkormányzatok alapítottak, így a közhasznú
társaságok és a közalapítványok esetében meghatározóbb az önkormányzati kapcsolat,
mint az egyesületek esetében. Elıbbiek esetében ez azzal is magyarátható, hogy a
településfejlesztı közhasznú társaságok létrejöttének hátterében mindig valamilyen
önkormányzati kommunális feladatellátás áll, így a kapcsolattartás elengedhetetlen.
Továbbá azt is megállapítottam, hogy azon szervezetek, melyeknek van önkormányzati
kapcsolata viszonylag nagy arányban (62%) részt vehetnek a döntés-elıkészítési
munkában is, jellemzıen azok a szervezetek, amelyek intenzív havi, heti kapcsolatot
ápolnak az önkormányzattal. Ugyanezen szervezetekre jellemzı a fejlesztési tervek
elkészítésében94, megvalósításában való részvétel is. Minél nagyobb egy település, annál
több potenciális partnere lehet az önkormányzatoknak, azonban azt is meg kell említeni,
hogy a nagyobb településeken az önkormányzatok éppen a nagyobb szervezetszám miatt
nem lesznek képesek minden szervezettel kapcsolatot ápolni. Így a kisebb településeken
jellemzıbb lehet az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, ez a
feltételezés Nárai Márta (2008) és a saját kutatásom során is beigazolódott.
A településfejlesztı szervezeteknek a legmeghatározóbb kapcsolata a települési
önkormányzatokkal volt, a kapcsolat intenzitását mutató átlagos érték 2,8 volt, ami
átlagosan havi szintő kapcsolatfelvételt és -ápolást jelent. A szervezetek 27–27
százalékának évente néhány alkalommal, illetve heti, napi gyakorisággal van kapcsolata az
önkormányzatokkal, a legtöbb szervezetnek (35,8%) intenzív, havi kapcsolata van velük.

94

A településfejlesztési koncepciók elkészítésében az alkalmi kapcsolatot ápolók 46,7%-a, míg az
intenzívebben együttmőködık 64,4%-a vett részt.
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Esetükben az alábbi kapcsolati, együttmőködési formák a jellemzıek:


egymás kölcsönös segítése,



felújítások,



az önkormányzat az alapító,



közös programok szervezése,



intézmények mőködtetése,



feladatok egyeztetése,



önkormányzati anyagi támogatás,



önkormányzat pályázatot ír ki a szervezetek támogatására,



szakmai konzultáció,



információgyőjtés,



a település érdeke kívánja meg a kapcsolattartást.

Az alkalmi és az intenzív kapcsolatok inkább a falvakra, míg az évi néhány
alkalommal történı és az igen intenzív kapcsolatok inkább a városokra jellemzı.
Egybecsengve Nárai Márta kutatásával megállapítható, hogy minél intenzívebb kapcsolatot
ápolnak a szervezetek, annál valószínőbb, hogy önkormányzati szereplı alapította ıket, így
a közalapítványokra és a Kht.-kra jellemzı a kapcsolattartás ezen foka.
A megyei önkormányzatokkal való kapcsolattartás a településihez képest kevésbé
intenzív és kevésbé is jellemzı (19,5%). Elsısorban a tevékenységükkel a település
határait túllépı szervezetek esetében mondható ez el. A kapcsolat a legtöbb esetben
pályázati tevékenységre koncentrálódik, néhány szervezetnél jelent csak meg, hogy a
megyei önkormányzattal közösen megbeszélnek feladatokat, vagy hogy a szervezetek célja
az információhoz jutás.
Az önkormányzatok és a szervezetek közötti kapcsolat minıségének egyik nagyon jó
fokmérıje, hogy fejlesztési kérdésekben az önkormányzatok felkeresik-e a szervezeteket,
kikérik-e a véleményüket, és viszont. A felkeresett szervezetek közül 145-öt már
megkeresett a település önkormányzata a településen zajló folyamatok ügyében, 152
szervezet mondta azt, hogy felvették már a kapcsolatot ilyen ügyekben az
önkormányzattal. Ebbıl az látszik, hogy gyakorlatilag nincs különbség abban, hogy a
szervezetek vagy az önkormányzat az aktívabb egymás megkeresésében. A helyi
önkormányzat által megkeresett szervezetekre jellemzıbb volt, hogy állításuk szerint
mindennapi tevékenységük során is aktív szerepet töltenek be a település életében, továbbá
az önkormányzati megkeresés jellemzıen azokat a szervezeteket érintette, amelyek részt
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vesznek a döntés-elıkészítési munkában95, hasonló mondható el a településfejlesztési
koncepció tervezésében és megvalósításában részt vevı szervezetekrıl is (bár utóbbi
esetben már csak közepes kapcsolat mutatható ki). A fenti jellemzıkkel illethetık azok a
szervezetek is, amelyek megkeresték az önkormányzatot, esetükben is a döntéselıkészítési munkában és a fejlesztési koncepció tervezésében, megvalósításában való
részvétel volt meghatározó, a szervezeti formára, településtípusra, alapítókra esetükben
sem mutatható ki kapcsolat. 130 olyan szervezet volt, amely kölcsönösen megkereste
egymást az önkormányzattal, esetükben kis mértékben, de a községi szervezetek
domináltak, míg 26 szervezet ilyen formában egyáltalán nem volt kapcsolatban az
önkormányzattal.
A megkeresés az önkormányzatok oldaláról jellemzıen az alábbi okok miatt történt:


környezet szépítése,



kulturális élet szervezése,



településszabályozási terv elkészítése során vélemények kikérése,



emléktábla avatás,



helyi iskola ügyében,



díszpolgári cím adományozása,



út és hídfenntartási ügyben,



közös programok szervezése,



fejlesztési programok megbeszélése,



településfejlesztési koncepció összeállítása,



közös pályázat,



helyi lakosok érdekeinek védelmében,



felújítások,



ifjúságnak szervezett programok,



gyárak bezárása utáni településrendezés,



közlekedésfejlesztés.

A szervezetek a következı ügyek miatt keresték fel az önkormányzatot:


településrendezés kérdései,



rendezvények lebonyolítása,



közmeghallgatásokon való részvétel,

95

Az önkormányzat a döntés-elıkészítésben részt nem vevı szervezetek 54,3, míg a részt vevı szervezetek
90,2%-át kereste meg.
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támogatás nyújtása programokhoz,



civil koncepció elkészítése,



faültetés,



idegenforgalom fejlesztése,



tanácsadás,



közterületekkel kapcsolatos fejlesztés,



korábbi mozi épülete civil közösségi ház legyen,



fıtér rendbetétele



ifjúsági élet felpezsdítése,



kulturális koncepció elkészítése során.

A kutatás során megállapítottam, hogy a fejlesztési kérdésekben történı megkeresés
az önkormányzatok esetében volt a legaktívabb, még az állampolgárokkal sem vette fel a
kapcsolatot ennyi szervezet, és viszont, mint az önkormányzatokkal. Továbbá kijelenthetı,
hogy a többi társadalmi, gazdasági szervezethez képest a településfejlesztı szervezeteknek
az önkormányzatokkal van a legintenzívebb kapcsolata, azonban az semmiképpen nem
tekinthetı pozitív jelenségnek, hogy a megkérdezettek 14%-a nem tart fenn még alkalmi
kapcsolatot sem a település önkormányzatával, így úgy lát el valamilyen fejlesztı
feladatot, hogy errıl a döntéshozók nem informáltak. Nárai Márta (2008) kutatása alapján
az viszont elıremutatnak mondható, hogy többek között a településfejlesztı szervezetek és
az önkormányzatok is arra törekednek, hogy a jövıben a kapcsolataik intenzívebbé
váljanak. Továbbá saját felmérésem eredményeképpen pozitívnak értékelem, hogy a többi
kapcsolathoz képest az önkormányzati együttmőködések tekinthetık a legintenzívebbnek
és legaktívabbnak is, még ha önmagában nem is mondható kielégítıen szoros
kapcsolatnak.

5.8.2. Konfliktusban a helyi önkormányzatokkal
A kutatás során 31 szervezet mondta azt, hogy volt konfliktusa 2002 és 2007 között
valamely

társadalmi,

gazdasági

szereplıvel,

közülük

30

szervezet

a

helyi

önkormányzatokkal is konfliktusba került. Jellemzıen városi (54,8%) és magánszemélyek
által alapított szervezetek mondták azt, hogy a következı problémák valamelyikével kellett
szembe nézniük:


a szervezet által ültetett virágokat az önkormányzat nem locsolta,



nézeteltérés egy adott terület beépítése miatt,
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a szervezet részvételi szándékát az önkormányzat támadásnak vette,



hatalomféltés és irigység,



pénzügyi támogatások felhasználása,



iskolabezárás,



az egyik szervezet által kiadott lap nem az önkormányzat által preferált
információkat jelentette meg,



egy megyeszékhelyen mőködı, városrészt támogató szervezetet – a szervezet
vezetıje szerint politikai nézetek miatt – a városvezetés nem hallgatja meg, a
találkozókat halogatják, ráadásul még a helyi lapban sem jelentethet meg a
szervezet cikket,



az egyik szervezet elképzeléseit az önkormányzat személyes sértésnek vette,



a településrendezési tervben leírtakkal a szervezet nem értett egyet,



az önkormányzat nem akarta, hogy az adott szervezet megalakuljon.

A fentiekben bemutatott problémák, nézeteltérések sokszínősége azt mutatja, hogy a
mindennapi élet számos területén merülhetnek fel gondok az önkormányzatok és a
településfejlesztı szervezetek között. Véleményem szerint negatív jelenségnek tekinthetı,
hogy az önkormányzatok nem egy esetben szóltak bele a szervezetek alapításába, azok
médiában történı megjelenésének formájába, a közölt információk tartalmába. Továbbá
nem tartom elıremutatónak, hogy az önkormányzatok nem egy esetben néztek furcsán az
adott szervezetre, amikor próbálta elmondani a fejlesztésekkel kapcsolatos véleményét. A
bemutatott konfliktusok alapján úgy gondolom, hogy sok esetben a problémák eredete nem
demokratikus államra jellemzı tulajdonságokkal bír, nem azon kellene vitatkozni, hogy
egy szervezet miért jön létre, vagy, hogy kikkel tart fenn kapcsolatot, vagy azon, hogy
milyen a politikai nézete96, hanem a települést és annak környezetét érintı fejlesztési
kérdéseket, azok megvitatását kellene középpontba helyezni.

5.8.3. Együttmőködés a szektoron belül
A nonprofit szervezetek más azonos és eltérı tevékenységet folytató szervezetekkel
fenntartott kapcsolata több szempontból is elınyös lehet. A szervezetek nyújthatnak
egymásnak szakmai, anyagi segítséget, természetbeni adományt, adhatnak be közösen
pályázatot, együttmőködhetnek közösen az önkormányzatokkal, érdekeiket hatékonyabban

96

Kimondottan károsnak tartom, hogy egy civil szervezetet ez alapján ítéljenek meg.
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tudják érvényesíteni. A településfejlesztı szervezetek esetében fontos lehet, hogy a többi
szervezetet legalább egymás tájékoztatásán keresztül partnernek tekintsék, így rajtuk
keresztül a többi szervezet közvetítésével több állampolgárhoz eljuthatnak a településen
zajló folyamatokról szóló információk, mintha csak a szervezet próbálna kommunikálni a
helyi lakossággal. Ezért fontosnak tartom mind az azonos, mind a más tevékenységet
folytató szervezetekkel, vagy legalább azok egy-egy képviselıjével, tagjával folytatott
intenzív kommunikációt. Természetesen itt is igaz, hogy minél nagyobb egy település,
annál több szervezet mőködik, így nıhet azon szervezetek száma, melyekkel nem tud egy
adott szervezet szorosabb kapcsolatot ápolni (de a potenciális partnerek száma nı).
Véleményem szerint ennek kiküszöbölésére jöhetnek létre olyan fórumok, találkozók az
adott településen, kistérségben, ahol a szervezetek megismerhetik egymás tevékenységet,
partnereket tudnak találni a mindennapi mőködésükhöz, természetesen ehhez az kell, hogy
a felek nyitottak legyenek egymás felé, és legyen olyan szervezet, amely képes ilyen
találkozókat megszervezni. Ezen találkozók, fórumok további elınye lehet, hogy a
szervezetek érdekeiket egyeztetve együttesen tudnak megjelenni a többi szereplı elıtt, így
hitelesebbek is lehetnek.
A

kutatásom

eredményeképpen

megállapítottam,

hogy

a

településfejlesztı

szervezetek kicsivel több, mint egyharmada ápol kapcsolatokat a településen mőködı
szintén településfejlesztési tevékenységet folytató szervezetekkel (37. ábra). Nagyobb
részük (60%) városban mőködik, ami nem meglepı, hiszen csak a települések 38%-ában
mőködött 2006-ban fejlesztı szervezet (szinte mindegyik városban), továbbá a városokban
jellemzıen egynél több szervezet is, tehát van potenciális partner jelölt. Ez a kutatásom
során is igazolódott, hiszen a városi szervezetek esetében több szervezetnek volt (20%) 5nél több településfejlesztı partnere, míg a községiek esetében egynek sem. Az
önkormányzatok után – az egyéb kategóriát figyelmen kívül hagyva – a településen azonos
tevékenységet folytató szervezetekkel volt a legintenzívebb a szervezetek kapcsolata,
átlagosan 2,4-es értékkel illethetı a kapcsolat (a szervezetek 36,4%-a évente néhány
alkalommal, 27,3%-a havonta veszi fel a kapcsolatot). Bár a többi kapcsolathoz képest ez
magasabb érték, a gyakorlatban nem jelent túlságosan gyakori kapcsolatfelvételt, ez arra
utal, hogy a szervezetek mindennapi tevékenységüket nem osztják meg ezen
szervezetekkel. A kapcsolatok a következı területekre jellemzıek:


tapasztalatok átadása,



közös pályázatok,



közös rendezvények, programok (ez volt a leggyakoribb válasz),
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közös szemétszedés,



azonos célok megvalósítása,



közös adománygyőjtés,



helyi civil társadalom fejlesztése,



szakmai kapcsolat.

A kistérségben, illetve az ország többi részén mőködı településfejlesztıkkel való
kapcsolattartás a szervezetek kisebb hányadára volt csak jellemzı, itt már a községi
szervezetek is nagyobb arányban voltak, mint a települési szintő kapcsoltápolás során (több
a potenciális partnerjelölt). Viszont kis mértékben, de a kistérségen kívüli szervezetekkel
való kapcsolattartás intenzívebbnek bizonyult. Míg a kistérségben mőködı szervezetekkel
az alkalmi együttmőködés a szervezetek 37%-ára volt jellemzı, a kistérségen kívüliekkel
csak 31,3%-ra. Utóbbiakkal a szervezetek 40,6%-a tart fenn havi szintő kapcsolatot, ami
mindenképpen pozitívnak tekinthetı, hiszen ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek (13)
mőködésük során próbálnak kilépni helyi szintő környezetükbıl és elsısorban
tapasztalatcsere, közös rendezvények szervezése céljából együttmőködni. Továbbá 17
szervezetre – többségük városban mőködik – jellemzı, hogy az ország minden táján
mőködı településfejlesztıkkel tart fenn viszonylag intenzív jellegő kapcsolatot.
A más típusú tevékenységet folytató szervezetekkel való kapcsolattartás települési
szinten közel ugyanannyi szervezetet érint, mint az azonos tevékenységet végzık esetében,
viszont az együttmőködés intenzitása már nem olyan nagyságú, a szervezetek 43,8%-a
évente néhány alkalommal veszi fel a kapcsolatot ezen szervezetekkel jellemzıen az alábbi
együttmőködési célokkal:


közös rendezvények,



közös projektek,



közös érdekek egyeztetése,



tapasztalatcsere,



egymás szakmai segítése,



anyagi támogatás.

A kistérségen, illetve az ország többi részén mőködıkkel 31, illetve 19 szervezet
tartja a kapcsolatot, utóbbi elsısorban a városi szervezetekre jellemzı és közel azonos a
kapcsolatok intenzitása, mint a települési együttmőködések esetén. 7 szervezetnek minden
területi szinten van nonprofit szervezettel kapcsolata, mindegyikükre jellemzı, hogy
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településfejlesztıkkel is tartják a kapcsolatot települési, kistérségi és azon túli területi
szinten is. Ezen szervezetek a nagyobb városokban és falvakban vannak jelen, jellemzıen
hagyományırzés, helyi önszervezıdések támogatása céljából jöttek létre.
Érdekes jelenség, hogy mind a településfejlesztık, mind a más tevékenységet
folytatók esetében az együttmőködés intenzitása a kistérségi szinten a legkisebb,
véleményem szerint ennek oka többek között az lehet, hogy a szervezetek mőködésük
során nem helyi szintben gondolkodnak, hanem települési és területi szintben, utóbbiban
viszont nem mutatnak nagyobb érdeklıdést a kistérségi szinten mőködık iránt, az
együttmőködést inkább vezérli annak jellege az intenzitást tekintve, mint a távolság. A
nonprofit szervezetekkel való kapcsolatok esetében több területi szintrıl is elmondható,
hogy van néhány olyan szervezet, amely százat is meghaladó kapcsolattal rendelkezik, egy
részük intenzív, másik részük alkalmi kapcsolatot ápol ezen szervezetekkel.
A szervezetek felére jellemzı, hogy a településfejlesztést érintı kérdésekben
megkereste ıket másik nonprofit szervezet, ez a fajta kapcsolat inkább a városi
szervezetekre volt jellemzı elsısorban közös pályázatok beadása és közös programok
szervezése miatt. Ennél kicsivel kevesebb (42%) szervezet keresett fel hasonló célokkal
nonprofit szervezeteket.
A megkérdezett szervezetek közül négy jelezte, hogy került már konfliktusba más
nonprofit szervezettel, a probléma forrása környezetvédelmi ügyek és civil kerekasztal
mőködésével kapcsolatos volt két szervezet esetében, a másik két szervezet nem adott
választ a gondok jellegére vonatkozóan.

5.8.4. Együttmőködés a szektoron kívül
Fontos

szempont

a

nonprofit

szervezetek

mőködését

illetıen,

hogy

az

önkormányzatokon és a többi szervezeten kívül más szereplıkkel is tartsák a kapcsolatot,
különösen a településfejlesztık esetében igaz ez. A helyi fejlesztésben való részvétel
minden olyan szereplıt érint, akik érdekeltek az adott fejlesztési kérdésekben, így a
partnerség jegyében ezen szervezetek együttmőködését kívánja meg a hatékony tervezés és
megvalósítás egyaránt. A kapcsolatok kialakulásához, azok minıségi fenntartásához mind
a szervezetek, mind az egyéb társadalmi, gazdasági szereplık kezdeményezıkészségére,
akaratára is szükség van.
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Gazdasági társaságokkal a szervezetek 1/3-a tartotta a kapcsolatot évente néhány
alkalommal, jellemzıen az alábbi módokon:


szponzorálás,



a vállalat igénybe vette a szervezet szolgáltatásait,



a szervezet céljait támogatta,



helyet biztosít a szervezet számára,



kölcsönös segítségnyújtás.

Az együttmőködések kis mértékben, de inkább a városi szervezetekre, azon belül a
kis- és közepes városokban mőködıkre jellemzı, a nagyobb városokban már kevésbé,
illetve a kisfalvakban sem domináns ez a fajta kapcsolat. Ennek okát többek között abban
látom, hogy míg a községekben kevesebb a potenciális partnerjelölt a városokhoz képest, a
nagyobb városokban pedig már olyan sok vállalkozás van jelen, hogy a szervezetek
nehezebben találják meg azokat, akikkel együtt tudnak mőködni. Az együttmőködés a
közhasznú társasági (100%) és alapítványi (42,3%) formában mőködı gazdasági
szervezetek, illetve önkormányzatok által alapított szervezetekre jellemzı.
Az egyéni vállalkozásokkal való kapcsolattartás jóval több szervezetet érintett (110),
azonban ebben az esetben a községi szervezetek voltak a jellemzıbbek, azon belül is az 1
000 fınél nagyobb lélekszámú településeken mőködık. A gazdasági társaságokhoz
hasonlóan az összes Kht.-nek volt egyéni vállalkozással is kapcsolata, viszont ebben az
esetében az egyesületekre és a magánszemélyek által alapított szervezetekre nagyobb
arányban jellemzı a kapcsolattartás. Az együttmőködések jellege egyéni vállalkozások
estében is jellemzıen a szponzorálás és a szakmai segítségnyújtás volt. A szervezetek
magasabb számának okát abban látom, hogy inkább tartanak kapcsolatot olyan
vállalkozással, ahol a személyes kapcsolatok dominálhatnak, értem ez alatt, hogy a
szervezetek könnyebben vesznek fel kapcsolatot egy kisebb gazdasági szervezet
képviselıjével, aki emberileg talán közelebb áll a civil szervezıdések világához, mint egy
nagyobb vállalkozással, ahol talán nagyobb eséllyel kaphatnak elutasító választ
megkeresésükre.
Egyértelmő kapcsolat nem mutatható ki arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásokkal
kapcsolatot fenntartó szervezetek nagyobb arányban kapnának vállalati adományt97,

97

A vállalati adományban részesültek 62%-ának volt vállalati kapcsolata, de mivel a bevételfajták
elemzésénél csak 155 szervezet adatát tudtam elemezni (a kapcsolatok esetében a teljes mintát) így nem
mondható ki egyértelmően az állítás.
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viszont az együttmőködések jellegére adott válaszokból kiderül, hogy jelentıs az
adományozási kapcsolat a szereplık között. A szponzoráció mint a vállalati társadalmi
felelısségvállalás része elınyt jelent mind a vállalatok, mind a nonprofit szervezetek
oldaláról nézve a következı módokon (Nárai – Reisinger 2008):


Nonprofit oldalról: fontos támogatási források lehetnek a vállalatok, ık
képesek

akár

nagyobb

összegekkel,

rendszeresen

is

támogatni

a

szervezeteket. A támogatások mellett képesek arra, hogy a szervezetek által
képviselt ügyeket felkarolják, illetve kapcsolatépítésben segítsék a civileket.


A vállalatok oldaláról: számukra hasznos lehet, hogy hozzájárulnak fontos
ügyek támogatásához, mellyel ık is nagyobb ismertségre, társadalmi
elfogadottságra, presztízsre tehetnek szert. A közhasznú és kiemelkedıen
közhasznú szervezetek támogatása adókedvezményt is jelent számukra. A
vállalati adományozás ösztönzı hatással lehet a munkatársakra is.

Gazdasági társaságokkal 5, egyéni vállalkozásokkal 7 szervezet került már
konfliktusba a következı problémák miatt:


átgondolatlan ipartelepítések,



területbeépítési kérdések,



településrendezési elképzelések,



ígéretek nem teljesítése,



ellentétes érdekek.

A helyi fejlesztést érintı kérdésekben 24 szervezetet keresett meg vállalat, míg 74-t
egyéni vállalkozás, mindegyik esetben városi és községi szervezeteket is felkerestek fıként
a vállalkozás tervezett beruházásaival kapcsolatban és támogatásgyőjtés miatt. Ugyanezen
célok vezérelték azt a 43 szervezetet, amelyek vállalatokat, és 92 szervezetet, amelyek
egyéni vállalkozásokat kerestek fel. Ebben az esetben inkább a városi szervezetek voltak
aktívabbak. Az adatokból látszik, hogy a vállalatokkal, egyéni vállalkozásokkal való
kapcsolatfelvétel során inkább a szervezetek a kezdeményezıbbek, ez abból adódhat, hogy
egy-egy tervezett beruházás során a szervezeteknek elıbb eszébe juthat, hogy a helyi
érdekeket megvédjék a fejlesztés esetleges negatív hatásaitól, így kezdeményezik a
kommunikációt a vállalatok irányába.
Valamely minisztériummal 20 szervezet tartott kapcsolatot, többségük városi (65%)
közhasznú társaságként mőködött. Az összes együttmőködés közül velük a leggyengébb a
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kapcsolat,

inkább

csak

alkalmi,

évi

egy-két

kapcsolatfelvétel

történik

fıként

pályázatírással, információszerzéssel kapcsolatban.
A településfejlesztı szervezetek ötöde Civil Házakkal is tartotta a kapcsolatot, bár az
együttmőködés nem mondható túlságosan intenzívnek. A Civil Házakkal való
kapcsolattartást

minden

szervezet

életében

fontosnak

tartanám,

hiszen

olyan

szolgáltatásokat nyújtanak, melyek segítik a helyi szervezetek mőködését, a kapcsolatok
kialakítását, így alapja lehet késıbbi együttmőködések kialakításának. A Civil Házak
szolgáltatásai a következık lehetnek (Gellérfy – Gerencsér – Jagasics – Szablics 2005):


információszolgáltatás, tanácsadás,



adatszolgáltatás helyi civil szervezetekrıl, hivatali kapcsolatokról,



hírlevelek kiadása,



jogi, pénzügyi, mőködési tanácsadás,



szakkönyvtár mőködtetése,



konferenciák, rendezvények szervezése,



irodai szolgáltatások nyújtása.

Mivel a Civil Házak elsısorban városokban mőködnek, így a közepes és
megyeszékhely városokban mőködı szervezetek esetében a jellemzıbb a kapcsolat. Úgy
gondolom, hogy a Civil Házakkal való kapcsolatfelvételre nagyobb arányban lenne
szüksége a községi szervezeteknek is, különösen azért, mert a falvakban nem mindig
állnak rendelkezésre a mőködés alapvetı feltételei, viszont a Civil Ház szolgáltatásait
kihasználva biztonságosabb mőködést tudnának a szervezetek megvalósítani.
A szervezetek a fenti szereplıkön kívül kapcsolatban állnak közoktatási és
felsıoktatási intézményekkel, elıbbiekkel inkább a falusi szervezetek, míg utóbbiakkal a
városi szervezetek. A kapcsolatfelvétel oka a legtöbb esetben programok szervezése,
intézményi támogatás, általános iskolák bezárása elleni tiltakozás volt.

5.8.5. Kapcsolat az állampolgárokkal
A nonprofit szervezetek létrejöttének egyik fontos oka, hogy kielégítsen olyan helyi,
területi igényeket, melyeket a piaci, állami szektor nem tud, vagy nem akar megtenni, így
gyakorlatilag az állampolgárokért, azok érdekeinek képviseletéért jönnek létre. A
településfejlesztésben közremőködı szervezetek esetében ez különösen hangsúlyos;
szerepük abban áll, hogy közvetítsenek a döntéshozók és az állampolgárok között a
települést és annak szőkebb, tágabb környezetét érintı kérdésekben. Ez kétirányú feladat:
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egyrészt az ı feladatuk lehet összegyőjteni az állampolgárok véleményét, fejlesztési
elképzeléseit a településrıl, vagy annak egy részérıl és ezt továbbítani a döntéshozók felé,
másrészt meghatározó szerepük lehet az önkormányzati oldal által felvázolt elképzelések
továbbítása a lakosok felé. Ez utóbbira elsıdlegesen akkor van lehetıségük, ha az
önkormányzat teret ad a szervezeteknek a döntés-elıkésztésben való részvételre, a
fejlesztési

dokumentumok

tervezésében

való

közremőködésre,

így

megfelelı

információhoz juthatnak a szervezetek, amit meg tudnak osztani az emberekkel, s
reakcióikat továbbítani tudják a döntéshozók felé.
A megkérdezett településfejlesztı szervezetek közül 122 mondta azt, hogy
megkeresték ıket állampolgárok, egy kivételével a Kht.-kra és jellemzıen az egyesületekre
volt ez igaz. Minél ismertebb egy szervezet és minél aktívabb szerepet tölt be a település
életében, annál valószínőbb, hogy az állampolgárok megkeresik az adott szervezetet. A
kutatás során azt tapasztaltam, hogy a településfejlesztı szervezeteket az állampolgárok
nem kimondottan településfejlesztési célokkal keresik meg, sok esetben jellemzı inkább a
tanácskérés, ügyintézésben való segítségkérés, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos
meglátások. Településfejlesztési kérdéskörök az alábbi formában jelentek meg:


lomtalanítás, szemétgyőjtés,



figyelemfelhívás adott terület rendezetlenségére,



faluház felújítása,



átgondolatlan fejlesztések következményei,



kérdıívek kitöltésében való segítségkérés.

Látható, hogy ezek a kapcsolat felvételi célok sem kimondottan településfejlesztési
problémákat

vetnek

fel,

inkább

a

mindennapi

környezeti

ügyekben

történik

figyelemfelhívás. Az állampolgárok ilyen formában történı kapcsolatfelvétele egyrészt
pozitív, mert ez azt is bizonyítja, hogy az emberek tudnak a szervezetekrıl, ismerik ıket,
számítanak is a segítségükre, másrészt viszont ez a fajta kapcsolatfelvétel nem kapcsolódik
a település fejlesztési irányainak kijelöléséhez, véleménynyilvánításhoz. Véleményem
szerint ennek oka, hogy a szervezetek állampolgárok felé intézett kommunikációja nem
egyértelmően jeleníti meg azt a lehetıséget, hogy az emberek éppen általuk élhetnének
azzal a jogukkal, hogy legalább kinyilvánítják véleményüket a környezetükrıl, és hogy
mindez akkor hatékony, ha ez alapvetıen szervezett keretek között történik. A felmérésem
szerint ráadásul a szervezetek kevésbé voltak aktívak az állampolgárok „megszólításában”,
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103 szervezet mondta, hogy felvette már a kapcsolatot a lakossággal jellemzıen az alábbi
témákban:


segítségkérés rendezvényekhez, falunaphoz,



önkéntes munka,



a település értékeinek megismertetése,



SZJA 1%-os felajánlások győjtése,



a szervezet ötleteinek véleményezése,



felújításokhoz segítségkérés.

A felsorolás alapján látható, hogy a szervezetek sem kimondottan a fejlesztési célok
kialakítása, azok megvalósítása miatt keresik meg a helyieket, sokkal inkább saját
mőködésük van elıtérben.
Négy szervezet mondta azt, hogy már kerültek konfliktusba állampolgárokkal: az
egyik szervezet esetében (zalai község) az egyik tagot polgármesternek jelölték, amivel
megosztották a falu lakosságát, okozott problémát kulturális esemény engedélyezése is, a
köztisztaság megtartása, természetvédelmi kérdések kezelése.

5.9. A lokális tér társadalmi, gazdasági ereje – a lokalitás indexe
Chanan (1999) közösségi bevonás indexe és a kutatásom során szerzett ismereteim
alapján felmerült bennem a kérdés, hogy hazánkban lehet-e olyan eszközt találni,
amelynek segítségével mérni lehet egy település, kistérség lokális erejét. Vagyis azt, hogy
a település, kistérség társadalmi, gazdasági életéhez mennyiben járulnak hozzá a helyi
szereplık által és érdekükben generált folyamatok. Chanan (1999) a helyi közösségek
részvételének méréseként kidolgozta a 26 faktorból álló Közösségi Bevonási Indexet, mely
az emberekhez, a helyi közösségekhez és a közintézményekhez kötıdı területeken kívánja
felmérni a részvétel hatásait többek között a következı tényezık figyelembevételével. A
helyi közéletben aktívan részt vevı emberek aránya; a választásokon résztvevık aránya;
civil szervezeti tagság; önkéntesként eltöltött órák száma; a civil szervezetek bevétele;
azon szervezetek aránya, amelyek növelték hatékonyságukat, elismertségüket, amelyeket
az állampolgárok is elismernek; több szervezettel együttmőködı szervezıdések, olyan
jogszabályok, irányelvek, amelyek a civil szektort támogatják; a részvétel hatására történt
változások.
Úgy gondolom, hogy egy olyan index, amely a részvételnek mind a társadalmi, mind
a gazdasági tényezıit figyelembe veszi, megfelelı eszköze lehet a települések, kistérségek
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helyi aktivitásának értékelésére, majd összehasonlítására. A kutatásom során arra voltam
kíváncsi, hogy az interjúalanyaim milyen tényezıket tartanának fontosnak egy komplex
index – lokalitás indexnek neveztem el – elemeiként, továbbá azt, hogy lenne-e értelme
egy ilyen index kiszámításának. A megkérdezettek többsége mind nonprofit, mind
önkormányzati oldalról jó ötletnek tartja egy komplex mérıszám kiszámítását, viszont
többen voltak, akik azt már nem tudták megmondani, hogy milyen tényezıket kellene
figyelembe venni. Egy interjúalany mondta azt, hogy ha mérhetı lenne ez a folyamat,
akkor már biztosan kitalálták volna a megfelelı mutatót, így ha nincs ilyen index, akkor
nem is lehet ilyen formában a lokalitás erejét mérni. Az interjúalanyok által javasolt
társadalmi tényezık a következık voltak:


adott rendezvényeken részt vevı nonprofit szervezetek, állampolgárok száma,



nonprofit szervezetek száma,



nonprofit szervezetek aktivitása: További kérdést vet fel, hogy ezt mivel lehet
mérni? Véleményem szerint a szervezetek által fenntartott intenzív
kapcsolatok száma, projektek menedzselése, abban való részvétel, a
szervezetek által kapott adományok nagysága, az adományozók száma, a
kapott SZJA 1% felajánlások nagysága, a felajánlások száma stb. alkalmasak
lehetnek a szektor aktivitásának minısítésére.



a lakossági aktivitás színterei,



a nonprofit szervezetek milyen mértékben vannak jelen a helyi közéletben: ez
vizsgálható a szervezetek által folytatott tevékenységekkel, annak gazdasági
erejével,



szervezett fórumok, közmeghallgatások száma, az azokon résztvevık száma
és aktivitása,



a helyi szereplık, állampolgárok elégedettsége.

A javasolt gazdasági tényezık a következık voltak:


a fejlesztésekben (annak tervezésében és megvalósításában) részt vevı
partnerek száma,



a helyi adók nagysága,



a helyi szereplık jövedelme,



a helyi munkáltatók összetétele (ezt azért tartotta fontosnak az egyik
interjúalanyom,

mert

sok

helyen
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a

legnagyobb

foglalkoztató

az

önkormányzat, fıleg kistelepüléseken, ami nem a helyiek piaci aktivitását
fejezi ki),


milyen a helyben kínált termékek szerkezete, milyen arányban vannak a
helyiek által elkészített javak,



a helyi szereplık hol költik el jövedelmüket, helyben marad-e a jövedelem?

Összességében a kutatásom során arra jutottam, hogy lenne értelme a lokalitás index
kiszámításának, a megkérdezettek többsége támogató volt ebben, továbbá kíváncsi volt,
hogy az ez irányú kutatásaim hogyan haladnak majd, és kérték, ha születik eredmény, azt
osszam meg velük is.
A lokalitás indexet érintı kutatásom jelenlegi fázisa tehát csak arra fókuszált, hogy
felderítse az index létjogosultságát és potenciális mutatószámait. Úgy gondolom, hogy a
jövıben mindenképpen szükséges lehet a lokalitás index kidolgozására, melynek célja az
lenne, hogy a helyi szereplık helyi aktivitásának intenzitását össze lehessen hasonlítani
olyan mutatószámok segítségével, melyek kifejezik ennek az aktivitásnak mind társadalmi,
mind gazdasági vetületét. Az index megalkotása során véleményem szerint a
megkérdezettek válaszai alapján olyan mutatókra is szükség van, amelyeket a jelenlegi
statisztikai kiadványok adott formában esetleg nem tartalmaznak, viszont önkormányzati,
nonprofit szervezeti forrásokból beszerezhetık. Így az index tartalmában mélyebb
ismeretek összefüggéseire is rávilágíthat. A mutatószámok kidolgozása, az adatok
beszerzése egy késıbbi kutatásom feladata lesz, felmérésem jelenlegi fázisában
megállapítottam, hogy elıremutató lehet a jövıben a lokalitás index kiszámítása.
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6. Összegzés
6.1. A hipotézisek értékelése
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.
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 nyugatdunántúli 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
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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.

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 nyugatdunántúli 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
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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 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
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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 realizált bevétel többnyire a mindennapi mőködés feltételeinek
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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, döntéselıkészítımunkában 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
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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 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.

6.2. A kutatás új eredményei
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

kivitelezhetıségének

a

döntésekben

korlátai

miatt

való

célszerőbb

részvétel
a

gyakorlati

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.
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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.



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
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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.

6.3. Összegzı gondolatok, javaslatok
6.3.1. 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 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
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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 tart98, 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 az lenne, hogy minél több ember és szervezet ismerje fel, hogy szerepe van a fejlesztési
és területi folyamatokban és használja is ki a lehetıségeit.

98

Minden tanulási folyamatnak megvan a szükséges idıtartama.
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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.

6.3.2. A kutatás során megfogalmazott jelenlegi problémák, hiányosságok
A

következıkben

bemutatására

teszek

a

kutatásom

kísérletet

jogi,

során

tapasztalt

gazdasági

és

problémák,

társadalmi

hiányosságok

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.
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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 döntéselıkészítı folyamatokra fókuszáltak eddig, kevésbé ismert, hogy a helyi
szereplıknek

milyen

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
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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.

6.3.3. Javaslataim
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
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
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a

településfejlesztı

szervezetek

tevékenységének ez irányú országoskörő 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
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.
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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 birtokában rendezvények, fórumok, oktatás keretei között át tudják adni az érintett
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szereplıknek 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.

6.4. Jövıbeli kutatási irányok
Dolgozatomban széles irodalmi bázisra alapozva a helyi fejlesztés és a részvételi
demokrácia gyakorlati megvalósulásának 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.
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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.



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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1. melléklet: Fejlıdési lehetıségek piramisa az egyéntıl a hálózatokig

Forrás: Chanan 1999, 40.

216

2. melléklet: Részvételi piramis

Forrás: Chanan 1999, 38.
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3. melléklet: Az aktív demokrácia részvételi technikái
Események, rendezvények
Az elsı csoportba tartozó eszközök mindegyike alkalmas lehet arra, hogy az
önkormányzati szereplık megismerjék a helyi szereplık gondolatait településükkel, annak
környezetével kapcsolatban. Konferenciák, workshopok szervezésével, illetve egy-egy
adott témát körüljáró fórumok szervezésével lehetıség nyílik arra, hogy az emberek is
megismerjék egymás véleményét, ha kell, ütköztethessék nézeteiket. Minél nagyobb egy
település annál célszerőbb ezeket a rendezvényeket nem települési szinten, hanem
településrészeken megszervezni annak érdekében, hogy minél több állampolgárnak és
civil/nonprofit szervezetnek lehetısége nyíljon arra, hogy részt vegyen rajtuk.
A

konszenzus

konferencia

(www.peopleandparticipation.net)

gyakorlati

alkalmazhatósága részben eltér a fentiektıl: ez a fajta rendezvény olyan nyilvános
találkozó szakértık és állampolgárok között, amelynek során valamilyen technológiai
kérdések kerülnek megvitatásra, annak érdekében, hogy javaslatokat lehessen tenni helyi
és nemzeti szintő szabályozásra. Így ez a fajta eszköz alkalmazható a fejlesztési
folyamatokon kívül jogalkotásra is. A helyszíni bejárások során lehetıséget adnak az
érdeklıdı állampolgárok részére szervezett keretek között a településen zajló folyamatok
megismerésére és a vélemények kifejtésére. Ennek elınye, hogy közvetlenül az adott
helyszínen tudnak a szereplık egymással kommunikálni a felmerülı problémákról, azok
megoldási lehetıségeirıl. A kerekasztal-beszélgetések is kitőnı alkalmat teremtenek
egyfajta kötetlen beszélgetésre a felek között.
A fentiekben bemutatott rendezvényeken mind az állampolgárok közvetlenül, mind a
civil/nonprofit szervezetek részt tudnak venni. Azonban hozzá kell tennem, hogy az
állampolgároknak közvetve ilyen eseményeken csak kisebb településeken van igazán
lehetısége kibontakozni, nagyobb településeken (néhány ezer fı felett) a civil/nonprofit
szervezetek szerepe jelentısebb lehet. Természetesen ez a szerep csak akkor bontakozhat
ki, ha a szervezetek rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel egy-egy
településrész állampolgárainak véleményét képesek összegyőjteni, akár úgy, hogy ık
rendeznek fórumokat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket.
A különbözı rendezvények költségtényezıi változóak lehetnek, attól függıen, hogy
milyen céllal rendezik ıket, és hányan vesznek részt rajtuk. Mivel egy-egy rendezvény
meghatározott idıtartamot vesz igénybe, így a részt vevık idıráfordítása ennek függvénye.
Ennél több idıt vesz igénybe a szervezık részérıl a rendezvények megszervezése, a
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szakmai felkészülés, az elhangzott vélemények, gondolatok rendszerezése, annak
megszervezése, hogy az információk eljussanak a döntéshozókhoz. A rendezvények
megszervezésénél fı szempont lehet a költségek szempontjából, hogy önkormányzati
szereplık vagy egyéb helyi kezdeményezés által történik. A helyi vélemények
összegyőjtésénél azon az állásponton vagyok, hogy célszerő, ha a rendezvények
megszervezésében és lebonyolításában a civil/nonprofit szervezetek jelentıs szerepet
vállalnak és továbbítják az elhangozott információkat a döntéshozó szakértık felé. Ez a
fajta munkamegosztás egyrészt természetesen magas szintő együttmőködési képességet
feltételez mind a két fél részérıl, másrészt a feladatok legnagyobb részét rábízza a
civil/nonprofit szervezetekre, akik szakmailag is kiteljesedhetnek a szervezımunka során.
Fontos tényezı, hogy a finanszírozás költségeinek megosztásában mindkét félnek szerepet
kell vállalnia, az önkormányzati szerepelıknek biztosítania kell a megfelelı anyagi alapot
a szervezéshez.

Felmérések
A

kérdıíves,

interjús

felméréseknek

elsıdlegesen

a

helyi

vélemények

összegyőjtésében, illetve az értékelésben és visszacsatolásban van. A kérdıívek
lehetıséget adnak arra, hogy alapvetıen zárt kérdések segítségével lehetıség nyíljon
megismerni a helyi szereplık véleményét az elképzeléseikrıl, a fejlesztés folyamatáról, a
részvételi attitődökrıl, illetve a megvalósított fejlesztés eredményérıl. A kérdıíves
felmérés alanya lehet bármely helyi szereplı, míg a koordinálásban elsısorban az
önkormányzati szereplık és a civil/nonprofit szervezetek lehetnek, utóbbiak az elızı
pontban ismertetett feltételek mellett tudnak koordináló szerepet vállalni. Az interjús
beszélgetések a kérdıívnél sokkal mélyebb ismeretek megszerzésére alkalmasak, melynek
során célszerő olyan szereplık megkérdezése célszerő, akik az adott területi egység
fejlesztésében

kulcsszerepet

tudnak

játszani.

Az

aktiváló

interjúk,

nemcsak

véleménynyilvánításra alkalmasak, hanem gondolkodási és cselekvési folyamatok
generálására is. A fókuszcsoport módszer szintén a vélemények részletes felmérésére
szolgál.
A kérdıívezés során lehetıség van viszonylag sok ember megkérdezésére, akár rövid
idı alatt is. A költségek csökkentése céljából érdemes telefonos vagy on-line lekérdezést
folytatni, az utóbbi eset feltételezi, hogy a megkérdezés célközönsége alkalmas legyen
internetes felületek kezelésére. Mind a kérdıívek, mind az interjúk feldolgozása esetén
szükség van olyan szakemberek alkalmazására, akik a módszertani ismeretek birtokában
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vannak. Továbbá kiemelem, hogy fontos tényezıje a felméréseknek, hogy az eredmények
széles körő elterjesztése megtörténjen, hiszen így a helyi szereplık nagy része értesülhet
arról, hogyan vélekednek a szereplık a fejlesztési kérdésekrıl. Egy-egy felmérés
lefolytatása témától és létszámtól függıen több hetet is igénybe vehet, alapvetıen ettıl
függ a felmerülı költségek nagysága is.

Telekommunikációs eszközök
Ezek az eszközök gyakorlatilag a teljes tervezési folyamat során alkalmazhatók,
legfontosabb elıfeltételük, hogy a helyi szereplık legyenek birtokában az alapvetı
telekommunikációs ismereteknek és álljanak is rendelkezésükre ezek az eszközök
(számítógép, Internet-elérhetıség). Az Internet adta lehetıségek kihasználásában
gyakorlatilag ma már „csak” a fantázia szab határt. Többször éri kritika a részvételi
módokat, hogy különösen nagyobb településeken fizikai képtelenség minden ember, helyi
szereplı véleményét megkérdezni, éppen erre a kritikára lehet válasz az Internet
(Democracy at the… 2001), mely gyakorlatilag széles körben elérhetıvé tesz
információkat, lehetıséget ad arra, hogy a helyi szereplık on-line módon egymással
megbeszélhessék a jelen problémáit, majd azokra megoldási lehetıségeket is találjanak.
Az internetes kommunikációnak nagy szerepe lehet a fejlesztések konkrét
megvalósítása során is, hiszen a szereplık számára megkönnyíti a kommunikációt, az
információk gyorsabban áramlanak, és szinte azonnal információhoz lehet jutni a
fejlesztések gyakorlati megvalósulásának eredményeirıl.
Az idıtényezı ebben az esetben csak másodlagos, hiszen az eszközök lényege éppen
abban van, hogy minél gyorsabban, szinte azonnal információhoz lehessen jutni. A
technikai megoldások következtében a költségek sem lesznek magasak abban az esetben,
ha kiépített telekommunikációs hálózat áll a rendelkezésre, míg ennek hiányában a
költségek magasabbak lehetnek. Ezen eszközök alkalmazásának egyik legnagyobb
kihívása, hogy a helyi szereplıknek fel kell arra készülniük, és motiváltnak is kell lenniük,
hogy használják ezeket a lehetıségeket, illetve az önkormányzati szakembereknek is
képesnek kell lenniük koordinálni ezeket az eszközöket és felismerni, hogy a
kommunikációs folyamatok meggyorsítása érdekben szükség van ezen lehetıségek
kihasználására. Az eszközök hátrányaként említhetı, hogy nem biztosítanak lehetıséget a
személyes kommunikációra, viszont hozzáteszem, hogy ez egyben elınyt is jelenthet
akkor, ha a helyi szereplık ilyen formában bátrabban fel merik vállalni véleményüket,
ezáltal hatékonyabb lehet az információáramlás is.
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Média, kiadványok
Ezen eszközöknek az elızı csoporthoz hasonlóan elsısorban a vélemények
összegyőjtésében, az informálásban és az értékelésben, visszacsatolásban lehet szerepe. A
helyi fejlesztési folyamatok egyik legfontosabb feladata, hogy a szereplık informálása a
lehetı legszélesebb körben megtörténjen. Az elızı pontban bemutatott telekommunikációs
eszközökön túl a helyi média és egyéb kiadványok nyújthatnak információt. Ehhez arra
van szükség, hogy a helyi médiának (sajtó, TV, rádió) megfelelı kapcsolatokat ápoljon a
helyi

szereplıkkel,

adjanak

lehetıséget

az

állampolgároknak,

civil/nonprofit

szervezeteknek és egyéb szereplıknek arra, hogy gondolataik megjelenhessenek ezeken a
kommunikációs csatornákon keresztül. Ehhez természetesen szükség van arra is, hogy a
helyi szereplık motivációt érezzenek arra, hogy gondolataikat közöljék a széles körő
nyilvánosság elıtt is. További feltétel, hogy a helyi szereplıkhöz valóban el is jussanak a
megjelenı gondolatok, azokat az emberek elolvassák, megnézzék és meghallgassák. A
helyi médiában való megjelenés gyors információáramlást biztosít, a felmerülı költségek
mindenképpen megtérülnek azáltal, hogy az információk birtokában hatékonyabb döntések
születhetnek.
A kiadványok, szórólapok és az önkormányzati faliújságon történı információközlés
az egyik legjobb eszköze annak, hogy a megvalósítandó célokról és a megvalósult
fejlesztésekrıl összefoglalóan tájékoztassa a helyi szereplıket. Kiadványok, szórólapok
készülhetnek civil/nonprofit szervezeti, illetve önkormányzati kiadásban is. Ezen eszközök
elınye, hogy összefoglaló képet tud adni a fejlesztésekrıl, másrészt szintén széles körő
információáramlást tud biztosítani. A felmerülı költségek a kiadványok estében lehetnek a
legmagasabbak, egyrészt a kiadás oldaláról, másrészt a kiadványban megjelenı szakmai
háttér miatt. Hozzáteszem, hogy ezen eszközök esetében törekedni kell a szakmaiságra, de
figyelembe kell venni, hogy a széles körő közönséget kell ellátni információval, így az
írások stílusának hétköznapi elemeket is tartalmaznia kell. Az önkormányzati faliújságon
keresztül megvalósuló kommunikáció egyik fontos elıfeltétele, hogy a helyi szereplıket
tájékoztatni kell arról, hogy ezen a kommunikációs csatornán is elérhetık információk.
A különbözı szakmai képzéseket mint részvételi eszközt is ebbe a csoportba
soroltam. Véleményem szerint a képzéseknek abban lehet szerepe, hogy külföldi és hazai
gyakorlati tapasztalatokat is felhasználva felkészíti a helyi szereplıket arra, hogy milyen
módszereket, eszközöket lehet alkalmazni a helyi fejlesztési folyamatok során, ezeket
milyen módon lehet a helyi adottságoknak megfeleltetni. A különbözı képzések
megszervezésében nagy szerepet kaphatnak a civil/nonprofit szervezetek, hiszen sok
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esetben éppen a szervezetek vannak felvértezve olyan kompetenciákkal, melyek
továbbadása hatékonyabbá teheti az információáramlást.

Kutatás, pályázat
A kutatásokban való részvétel szorosan kapcsolódik a korábban bemutatott
kérdıíves, interjús felmérésekhez, de annál széles körőbb lehetıségeket biztosít a
fejlesztési folyamatok megismerésére. Kutatásokban való részvétellel a civil/nonprofit
szervezetek önállóan vagy más helyi szereplıkkel együtt tudják feltérképezni a helyi
adottságokat, illetve a fejlesztések eredményességét. Ezen részvételi technika elsısorban a
fejlesztési folyamatokat segítı közvetett eszközként alkalmazható arra, hogy a helyi
fejlesztés feltételeit, annak jellegzetességeit feltárja.
A fejlesztési célú pályázatokon való részvétel célja egyrészt, hogy forrást vonjon be a
fejlesztési folyamatokba, másrészt, hogy lehetıvé tegye, hogy minél szélesebb körben,
egymással együttmőködve a helyi szereplık megvalósíthassák a közösen kialakított
fejlesztési célokat.

Fejlesztési dokumentumok megírása és megvalósítása
Ezek az eszközök gyakorlatilag a stratégiai dokumentum megírását és annak
gyakorlati megvalósítását jelenti, oly módon, hogy abban teret kapnak az állampolgárok és
a civil/nonprofit szervezetek is. A megírásban való részvétel gyakorlatilag mindazon
technikákat magában foglalja, melyeknek abban van szerep, hogy feltérképezze a helyi
szereplık véleményét és közösen alakítson ki célokat a jövıre vonatkozóan. A hangsúly
azon van, hogy a dokumentumok létrehozása ne csak néhány szakértı közremőködése által
történjen, hanem a helyi szereplık bevonásával. A véleményezés a már megírt, de még
módosításokra váró dokumentumokról való vélemények közlését jelenti. A dokumentumok
létrehozására fordított idı hossza attól függ, hogy a döntéshozók mennyi idıt és energiát
fordítottak arra, hogy megismerjék a helyi szereplık véleményét, hogy mennyire aktívan
alkalmazták az aktív demokrácia eszköztárát. Minél több részvételi eszköz megjelenik a
gyakorlatban, annál hosszabb ez az idı, de annál tartalmasabb és hatékonyabb is a
folyamat. A folyamat akkor eredményes, ha a felmerülı többletköltségek a hatékonyság
növekedésével megtérülnek.
A fejlesztések megvalósításában való részvételnek többféle eszköze lehet egészen a
szakértıként való közremőködéstıl a monitoringig. Ezek lényege, hogy a megvalósításban
nemcsak vállalkozásoknak, intézményeknek ad szerepet, hanem a lakosságnak és a
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civil/nonprofit szervezeteknek is, akik elsısorban szakmai segítséget tudnak nyújtani a
fejlesztések során, de jelentısebb humán és pénztıkével rendelkezık anyagi támogatást is
tudnak nyújtani. A fejlesztések során történı folyamatos monitoring feladatok ellátása a
megvalósítás sikerét és hatékonyságát segíti elı.

Állampolgári, civil/nonprofit szervezeti szervezkedések
Az alfejezet célja olyan további részvételi eszközök bemutatása, melyek nagyrészt az
állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek kezdeményezéseivel jönnek létre és céljuk a
helyi közösségek aktivizálása. A bemutatásra kerülı eszközök legnagyobb része szinte a
teljes stratégiai helyi fejlesztési folyamat során alkalmazható mind az állampolgárok, mind
a civil/nonprofit szervezetek kezdeményezésével és részvételével.
A Civil Fórumok olyan állampolgári kezdeményezések helyi és akár nemzeti szinten
is, melyek adott tématerületeken képesek ajánlásokat, javaslatokat tenni, vitát generálni, és
ezáltal hatással lenni a fejlesztéspolitikai elképzelésekre is.
Az Állampolgári Tanácsok általános bemutatására a 3.2.2. alfejezetben került sor.
A részvételi költségvetés gyakorlati megjelenésérıl részletesen a 2.5.2. alfejezet szól.
A jövımőhely a közösség aktivizálása céljából létrejövı kezdeményezés, melynek
lényege, hogy az állampolgárok közösen tervezik meg a környezetük jövıjét különbözı
rendezvények,

találkozók

megszervezésén

keresztül.

A

jövımőhely

technikája

maximálisan alkalmas arra, hogy az állampolgárok kreatív gondolatait feltérképezze, és
olyan jövıképet alkosson, mely a helyi szereplık számára elfogadható és megvalósítható.
A mediáció „olyan […] konfliktuskezelı […] eljárás, amely során a vitában érintett
felek kezdeményezésére egy pártatlan személy, a mediátor nyújt segítséget ahhoz, hogy a
felek olyan megállapodást kössenek […], amely számukra kielégítı.” (Konczosné 2007,
91) A módszer jól alkalmazható olyan esetekben, amikor egy adott konkrét probléma, ügy
megoldásában kell a feleknek egyezségre jutni.
A Tudományos Mőhely lényege, hogy egy-egy tudományos jellegő fejlesztési
problémát „emberi” nyelven próbál közvetíteni és megbeszélni az érintett felekkel egy-egy
találkozó alkalmával. Az eszköz elınye, hogy nyitott minden helyi szereplı számára,
hiszen nem tudományos nyelven közvetíti a problémákat, a párbeszéd és a kommunikáció
során kialakuló információáramlás mégis elısegíti a felmerülı nehézségek szakmai jellegő
megoldási lehetıségeit. Tudományos Mőhelyek létrejöhetnek egy-egy civil/nonprofit
szervezet kezdeményezéseként, illetve egy-egy tudományos vagy szakmai intézmény,
szervezet keretében.
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4. melléklet: 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrıl 26. § c)
közhasznú tevékenységek
1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. mőemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése - ideértve a munkaerı-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elısegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehetı - szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
23. bőnmegelızés és az áldozatvédelem.
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5. melléklet: Kérdıív a nyugat-dunántúli térségben településfejlesztési
tevékenységet folytató nonprofit szervezetek számára

A kérdıívet kitöltetı neve:
A lekérdezés helye:
A lekérdezés ideje:
A megkérdezett személy neve és beosztása:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kérem, hogy a válaszokat minden esetben karikázással jelölje! Köszönöm!

I. A szervezet mőködésére, vonatkozó kérdések
1)
2)
3)
4)

Az adatszolgáltató szervezet neve:
A szervezet mőködésének székhelye:
A szervezet alapítási éve:
Milyen formában mőködik a szervezıdés?
1. Alapítvány,
2. Közalapítvány,
3. Egyesület,
4. Közhasznú Társaság,
5. Egyéb társadalmi szervezet (pl.: szövetség, kör, klub),
6. Köztestület,
7. Nonprofit szervezet intézménye.
5) Kik alapították a szervezetet? (Több válasz is lehetséges)
1. Magánszemélyek,
2. Önkormányzat/ok,
3. Kormányzati szervezet/ek, állami intézmények,
4. Gazdasági szervezetek, vállalkozók,
5. Más nonprofit szervezet/ek,
6. Egyház, egyházi szervezet,
7. Külföldi szervezet,
8. Egyéb:__________________________
6) Miért alakult meg a szervezet? Kérem, röviden írja le!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7) Kérem, röviden írja le, hogy 2005 óta milyen fıbb feladatokat látott el a szervezet,
milyen akcióik voltak!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8) Van-e a szervezetnek melléktevékenysége?
1. Igen  9.,majd a 10. kérdés következik,
2. Nem  10. kérdés következik.
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9) Jelölje be a szervezet melléktevékenységét! (Több válasz is lehetséges)
1. Kultúra,
2. Vallás,
3. Sport,
4. Szabadidı, hobbi,
5. Oktatás,
6. Kutatás,
7. Egészségügy
8. Szociális ellátás
9. Polgárvédelem,
10. Környezetvédelem,
11. Településfejlesztés
12. Gazdaságfejlesztés,
13. Jogvédelem,
14. Közbiztonság védelme,
15. Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek,
16. Nemzetközi kapcsolatok,
17. Szakmai, gazdasági érdekképviselet,
18. Politika
19. Egyéb:______________________________________________________________
10) A szervezet
1. kiemelten közhasznú szervezet,
2. közhasznú szervezet,
3. nem folyamodott a bíróságnál e minısítésért  12. kérdés következik,
4. minısítésrıl a bíróság még nem döntött.
11) Miért döntöttek úgy, hogy érdemes a közhasznúvá/kiemelten közhasznúvá
minısítésért folyamodni, van-e ennek jelentısége a tevékenységben, a
bevételszerzésben?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12) Miért döntöttek úgy, hogy nem folyamodnak a közhasznúsági minısítésért?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13) Az elmúlt 5 évben az Önök szervezetére az alábbi viszonylatokban mi volt a jellemzı?
Kérem, karikázza be minden közremőködés esetében a gyakorisághoz tartozó
számot!
Jelentıs
Mérsékelt
Lassú
növekedés növekedés Stagnálás hanyatlás Sorvadás
5
4
3
2
1
1. Források, bevételek
2. Érdekérvényesítı
5
4
3
2
1
képesség
3. Feladatellátó
5
4
3
2
1
képesség
14) Van-e a szervezetnek a mőködésre vonatkozó stratégiai terve?
1. Igen, ______évre szóló,
2. Nincs, de szükségesnek látják egy ilyen dokumentum elkészítését,
3. Nincs és nem is érzik szükségesnek.
15) A szervezet vezetıségében vannak olyan személyek, akik, (Több válasz is lehetséges)
1. Az országos politika szereplıi,
2. A városi vezetésben résztvevı személyiségek,
3. Városi intézmények vezetésében résztvevı személyiségek,
4. Mővészek, sportolók, ismert közéleti szereplık,
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5. A város értelmiségi körének meghatározó tagjai,
6. A város vállalkozói,
7. Egyik sem.
16) Foglalkoztat-e a szervezet saját fizetett fı- vagy mellékállású munkaerıt?
1. Igen, _____fı fıállásút, ________mellékállásút.
2. Nem  18. kérdés következik.
17) A foglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket látják el: (Több válasz is lehetséges)
1. A szervezet vezetése,
2. Management,
3. Pénzügyek,
4. Könyvelés,
5. Pályázatfigyelés, pályázatok írása,
6. Adománygyőjtés,
7. Programok, rendezvények szervezése,
8. Egyéb:______________________________________________________________
18) Igénybe vette-e már a szervezetük mőködése során önkéntesek segítségét?
1. Igen  19. 20. 21. 22., majd a 24. kérdés következik,
2. Nem  23. kérdés következik
19) Átlagosan hány fı önkéntesre számíthat a szervezet?
1. 1 és 10 fı között,
2. 11 és 20 fı között,
3. 21 fı felett.
20) Milyen korcsoportból kerül ki az önkéntesek többsége?
1. 25 év alatt,
2. 26 és 56 év között,
3. 57 év felett.
21) Átlagosan milyen gyakran tevékenykednek a szervezetben az önkéntesek?
1. naponta,
2. hetente többször,
3. hetente egyszer,
4. havonta többször,
5. havonta egyszer,
6. ennél ritkábban.
22) Az önkéntesek az alábbi tevékenységeket látják el: (Több válasz is lehetséges)
1. Management,
2. Pénzügyek,
3. Könyvelés,
4. Pályázatfigyelés, pályázatok írása,
5. Adománygyőjtés,
6. Programok, rendezvények szervezése,
7. Egyéb:______________________________________________________________
23) Mi ennek az oka annak, hogy a szervezet még nem vette igénybe önkéntesek
segítségét? Kérem, fejtse ki röviden!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24) Tagja-e a szervezetük valamilyen nonprofit szervezıdésnek, szövetségnek,
ernyıszervezetnek, ha igen nevezze is meg ıket.
1. Igen________________________________________________________________
2. Nem.
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25) Szervezetük
1. rendelkezik saját tulajdonú önálló helyiséggel,
2. az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önálló helyiségben mőködik,
3. más intézmény által rendelkezésre bocsátott önálló helyiségben mőködik,
4. más szervezetekkel közösen használt helyiségben mőködik.
5. Egyéb, éspedig_________________________________________________________
26) Rendelkezik-e a szervezet saját honlappal? Amennyiben igen, kérem, írja le a honlap
címét!
1. Igen:________________________________________________________________
2. Nem.
27) Egyesületekre vonatkozó kérdés: hány tagja van jelenleg az egyesületnek?
1. Nincs tagja,
2. 1–10 fı,
3. 11–50 fı,
4. 51–100 fı,
5. 101-nél több.
Folytatás a következı oldalon!
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II. A szervezet tevékenységével kapcsolatos kérdések
28) Az alábbi tevékenységek közül melyiket végzi a szervezet? (Több válasz is lehetséges)
1. Építés, fenntartás,
1. Helyi utak építése, felújítása,
2. Helyi közmővesítés, -felújítás,
3. Hídépítés,
4. Új épület építése,
5. Épületfelújítás,
6. Parképítés,
7. Egyéb:______________________________________________________
2. Településfenntartás,
1. Helyi utak fenntartása,
2. Helyi közmő fenntartása,
3. Épület fenntartása,
4. Kommunálishulladék-győjtés,
5. Egyéb:______________________________________________________
3. Településszépítés,
1. Hulladékgyőjtés,
2. Virágültetés, parkgondozás,
3. Parlagfőirtás,
4. Épületgondozás,
5. Egyéb:______________________________________________________
4. Ismeretterjesztés, népszerősítés (Kérem, becsülje meg ezek számát éves szinten!)
1. Ismeretterjesztı elıadások száma:__________________________________
2. Tanfolyamok száma:_____________________________________________
3. Vetélkedık, versenyek száma:_____________________________________
4. Kiadványok, hírlevelek száma:_____________________________________
5. Egyéb:________________________________________________________
5. Helyi társadalmi élet szervezése,
1. Klubot mőködtet,
2. Fórumokat szervez,
3. Tájékoztatót tart,
4. Programokat szervez,
5. Tiltakozásokat szervez,
6. Egyéb:________________________________________________________
6. Lobbizás,
7. Kommunális szolgáltatás,
1. Országos közút fenntartása,
2. Ivóvíz-szolgáltatás,
3. Szennyvízkezelés,
4. Szemétszállítás,
5. Közterület-takarítás,
6. Távhıszolgáltatás,
7. Egyéb:________________________________________________________
8. Térségfejlesztés,
1. Pályázati lehetıségek felkutatása,
2. Elı- és hatástanulmányok elkészítése,
3. EU-s támogatások felhasználásának összehangolása,
4. Szakpolitikai egyeztetés,
5. Egyéb:________________________________________________________
9. Helyi fejlesztés,
1. Beruházás megtervezése,
2. Beruházás anyagi alapjainak megtervezése,
3. Egyéb:________________________________________________________
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29) Kik alkotják a szervezet célcsoportját? (Több válasz is lehetséges)
1. Más nonprofit szervezet/ek,
2. Vállalakozás/ok,
3. Helyi önkormányzat,
4. Állami intézmény/ek,
5. Lakosság.
30) Kik veszik igénybe a szervezet szolgáltatásait? (Több válasz is lehetséges)
1. Más nonprofit szervezet/ek,
2. Vállalakozás/ok,
3. Helyi önkormányzat,
4. Állami intézmény/ek,
5. Lakosság.
31) Milyen területre terjed ki a szervezet tevékenysége? A hétköznapi tevékenység során
több válasz, míg a legnagyobb területi hatókör esetében egy válasz jelölhetı meg!
Kérem tegyen X jelet a megfelelı rubrikákba!
A hétköznapi
A legnagyobb
tevékenység során területi hatókör
1. Csak a lakosság egy csoportjára
2. Egy adott intézményre, vállalatra stb.
3. A település egy részére
4. A település egészére
5. Több településre
6. Adott kistérségre
7. Több kistérségre
8. Adott megyére
9. Több megyére
10. Az egész Nyugat-Dunántúlra
11. Több régióra
12. Az egész országra
32) Megítélésük szerint az Önök szervezete, illetve tevékenységük mennyire ismert a
település lakossága körében?
1. Nagyon kevesen ismerik,
2. Többen nem ismerik, mint ismerik,
3. Többen ismerik, mint nem ismerik,
4. Az emberek jelentıs része ismeri,
5. Szinte mindenki ismeri.
33) Megítélésük szerint az Önök szervezete, illetve tevékenységük mennyire ismert a
kistérség lakossága körében?
1. Nagyon kevesen ismerik,
2. Többen nem ismerik, mint ismerik,
3. Többen ismerik, mint nem ismerik,
4. Az emberek jelentıs része ismeri,
5. Szinte mindenki ismeri.
34) A szervezetet nyilvántartja-e a helyi önkormányzat?
1. Igen,
2. Nem.
35) A szervezetnek van-e lehetısége közremőködni a helyi önkormányzat döntéseinek
elıkészítése során?
1. Igen  36., majd a 37. kérdés következik,
2. Nem  37. kérdés következik.
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36) Ha igen milyen módon és milyen rendszeresen? Kérem, karikázza be minden
közremőködés esetében a gyakorisághoz tartozó számot!
Soha Alkalomszerően Rendszeresen
0
1
2
1. Állandó bizottságban, tagként
0
1
2
2. Közgyőlésben jelenlevıként
0
1
2
3. Közgyőlésben hozzászólóként
0
1
2
4. Ad hoc bizottságban, közremőködıként
0
1
2
5. Felkért szakértıként
0
1
2
6. Vélemény-nyilvánítóként
37) Részt vett-e már a szervezet (partnerként) a következı dokumentumok
valamelyikének elkészítésében? Kérem, tegyen X jelet a megfelelı rubrikákba!
Igen
Nem
1. Településfejlesztési koncepció
2. Településszerkezeti terv
3. Települési szabályozási terv
4. Kistérségi fejlesztési terv
5. Megyei fejlesztési terv/stratégia
6. Regionális fejlesztési terv/stratégia
7. Vidékfejlesztési terv/stratégia
8. Országos fejlesztési terv/stratégia, konkrétan:
9. Egyéb:
38) Részt vett-e már a szervezet (partnerként) a következı dokumentumok
valamelyikének megvalósításában? Kérem, tegyen X jelet a megfelelı rubrikákba!
Igen
Nem
1. Településfejlesztési koncepció
2. Településszerkezeti terv
3. Települési szabályozási terv
4. Kistérségi fejlesztési terv
5. Megyei fejlesztési terv/stratégia
6. Regionális fejlesztési terv/stratégia
7. Vidékfejlesztési terv/stratégia
8. Országos fejlesztési terv/stratégia, konkrétan:
9. Egyéb:
39) Hány településfejlesztési célú projektet, kezdeményezést menedzseltek eddig a
településen?
1. Egyet sem  42. kérdés következik,
2. Egyet,
3. 2 és 5 között,
4. 5 és 10 között,
5. 10 felett.
40) Melyik volt a szervezet szerint a legsikeresebb általuk menedzselt projekt, miért?
Kérem, röviden fejtse ki errıl a véleményét!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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41) Volt-e olyan kezdeményezés a szervezet részérıl, vagy amelyben a szervezet részt vett,
amely ugyan nem zárult sikerrel, de a tapasztalatokat fel tudják használni a késıbbi
munka során. Kérem, röviden ismertesse a tapasztalatait!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
42) A következı gazdasági, társadalmi szereplık közül megkereste-e valamelyik az Önök
szervezetét a települést érintı kérdésben? Jelölje be az érintett szereplıket! Kérem,
tegyen X jelet a megfelelı rubrikákba!
Igen
Nem
1. Helyi önkormányzat
2. Külföldi többségi tulajdonú vállalat
3. Hazai többségi tulajdonú vállalat
4. Egyéni vállalkozó
5. Kutató intézet
6. Felsıoktatási intézmény
7. Közoktatási intézmény
8. Civil szervezet
9. Állami szervezet
10. Állampolgár/ok
11. Egyéb:
43) Amennyiben van olyan szervezet, amely a fenti kérdésben érintett, röviden foglalja
össze, milyen ügyben kérték a véleményüket!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
44) A szervezet megkereste-e következı gazdasági, társadalmi szereplık valamelyikét a
települést érintı kérdésben? Kérem, tegyen X jelet a megfelelı rubrikákba!
Igen
Nem
1. Helyi önkormányzat
2. Külföldi többségi tulajdonú vállalat
3. Hazai többségi tulajdonú vállalat
4. Egyéni vállalkozó
5. Kutató intézet
6. Felsıoktatási intézmény
7. Közoktatási intézmény
8. Civil szervezet
9. Állami szervezet
10. Állampolgár/ok
11. Egyéb:
45) Amennyiben van olyan szervezet, amely a fenti kérdésben érintett, röviden foglalja
össze, milyen ügyben kérték a véleményüket!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
46) A szervezet elképzelései, céljai megjelennek-e a település jövıjének tervezésében, a
település stratégiájában?
1. Igen, a legtöbb elképzelésünk teret kap a település életében,
2. Néha megjelenik egy-egy elképzelés,
3. Eddig egy elképzelés kapott teret,
4. Nem, de erre jelenleg nincs is szükség,
5. Nem, de szükséges a jövıben.
47) A szervezet elképzelései, céljai megjelennek-e a kistérség jövıjének tervezésében,
stratégiájában?
1. Igen, a legtöbb elképzelésünk teret kap a kistérség életében,
2. Néha megjelenik egy-egy elképzelés,
3. Eddig egy elképzelés kapott teret,
4. Nem, de erre jelenleg nincs is szükség,
5. Nem, de szükséges a jövıben.
48) Tagja-e a szervezet a következı fejlesztési egységek valamelyikének?
Igen
Nem
1. Kistérségi fejlesztési tanács
2. Megyei területfejlesztési tanács
3. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
4. Országos Területfejlesztési Tanács
5. LEADER csoport
6. Egyéb:
49) Az elmúlt 5 évben került-e a szervezet konfliktusba települési és/vagy kistérségi
gazdasági, társadalmi szereplıvel a településfejlesztési tevékenység során?
1. Igen  50. 51. kérdés következik, majd az 52. kérdéstıl folytatódik
2. Nem  52. kérdés következik
50) Kérem jelölje be az érintett szereplıt/ket!
1. Helyi önkormányzat,
2. Külföldi többségi tulajdonú vállalat,
3. Hazai többségi tulajdonú vállalat,
4. Egyéni vállalkozó,
5. Kutató intézet,
6. Felsıoktatási intézmény,
7. Közoktatási intézmény,
8. Civil szervezet,
9. Állami szervezet,
10. Állampolgár/ok
11. Egyéb:______________________________________________________________
51) Röviden fejtse ki adott szereplı esetében, mi volt a konfliktus fı oka!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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52) Tartja-e a szervezet a következı szereplıkkel a kapcsolatot tevékenységének folytatása
során, ha igen hány szervezettel? Kérem, tegyen X jelet a megfelelı rubrikába!
Hány
szervezettel?
Szervezet
Igen
Nem
1. Gazdasági társaságok
2. Egyéni vállalkozások
3. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a településen
4. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a kistérségben
5. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek az ország többi területén
6. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a
településen
7. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a
kistérségben
8. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek az
ország többi területén
9. Települési önkormányzat
10. Megyei önkormányzat
11. Minisztériumok
12. Civil Ház
13. Egyéb:
53) Amennyiben tartja a szervezet a kapcsolatot a fenti szervezetek valamelyikével, kérem, az
alábbi skálán jelölje karikázással a kapcsolat intenzitását! (1 – Alkalmi esetleges
kapcsolat van; 2 – Évente néhány alkalommal történik kapcsolatfelvétel; 3 – Intenzív
kapcsolat van, átlagosan havonta történik kapcsolatfelvétel; 4 – Nagyon intenzív a
kapcsolat, hetente vagy annál gyakrabban történik kapcsolatfelvétel)
Az együttmőködés
intenzitása
Szervezet
1
2
3
4
1. Gazdasági társaságok
1
2
3
4
2. Egyéni vállalkozások
3. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
1
2
3
4
szervezetek a településen
4. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
1
2
3
4
szervezetek a kistérségben
5. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
1
2
3
4
szervezetek az ország többi részében
6. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a
1
2
3
4
településen
7. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek a
1
2
3
4
kistérségben
8. Más tevékenységet folytató nonprofit szervezetek az
1
2
3
4
ország többi részében
1
2
3
4
9. Települési önkormányzat
1
2
3
4
10. Megyei önkormányzat
1
2
3
4
11. Minisztériumok
1
2
3
4
12. Civil Ház
1
2
3
4
13. Egyéb:

234

54) Kérem a következı táblázatban röviden, néhány szóban fejtse ki, hogy a fenti
együttmőködések elsıdlegesen miért jöttek létre, milyen céllal tartják a kapcsolatot?
Szervezet
Az együttmőködés létének indoklása

1. Gazdasági társaságok

2. Egyéni vállalkozások

3. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a településen

4. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a kistérségben

5. Azonos tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek az ország többi részében

6. Más tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek
7. Más tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek a kistérségben
8. Más tevékenységet folytató nonprofit
szervezetek az ország többi részében

9. Települési önkormányzat

10. Megyei önkormányzat

11. Minisztériumok

12. Civil Ház

13. Egyéb:
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III. A szervezet gazdálkodására vonatkozó kérdése
55) Töltse ki a következı táblázatot a szervezet bevételi forrásaira vonatkozóan (az összesen
kategóriát ezer forintban, míg az egyes kategóriákat a fıösszeg százalékában)
Bevételi forrás
1. SZJA 1%

2006

2. Állami támogatás – önkormányzati támogatás
3. Önkormányzati pályázati támogatás
4. Egyéb állami támogatás
5. Lakossági támogatás
6. Vállalati támogatás
7. Alaptevékenység bevétele
8. Tagdíj
9. Hazai pályázati bevételek (önkormányzati pályázat kivételével)
10. Külföldi pályázati bevételek
11. Bankbetét, befektetés
12. Hitel
13. Vállalkozási tevékenység
14. Egyéb:________________________
Összesen (e Ft!):

56) Jelölje be, hogy az alábbi szervezetek közül hová adott be a szervezet pályázatot 2000
után bármilyen témában (nem csak településfejlesztés)! Kérem, tegyen X jelet a megfelelı
rubrikába! Az érintett szervezetek után kérem, írja le hány pályázatot nyújtottak be oda!
Igen Nem Pályázatok száma
1. Országgyőlés
2. Minisztérium
3. Központi pénzalap
4. Helyi önkormányzat
5. Vállalat
6. Egyéni vállalkozás
7. Pénzintézet
8. Közalapítvány
9. Alapítvány
10. Egyéb civil szervezet
11. NCA
12. Külföldi civil szervezet
13. Egyéb külföldi szervezet
14. Európai Unió (Operatív Programok 2004–
2006)
15. Egyéb:__________________________
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57) Amennyiben adott be a szervezet kizárólag településfejlesztési célú hazai pályázatot 2000
után, kérem, adja ezek számát és becsülje meg az ezekbıl a forrásokból összesen elnyert
összeget:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
58) Amennyiben adott be a szervezet már településfejlesztési célú hazai pályázatot 2000 után,
kérem, jelölje meg, milyen szervezeteket vontak be a projekt megvalósításába! Kérem,
tegyen X jelet a megfelelı rubrikába!
Igen

Nem

1. Helyi önkormányzat
2. Vállalat
3. Egyéni vállalkozás
4. Pénzintézet
5. Közalapítvány
6. Alapítvány
7. Egyéb civil szervezet
8. Külföldi civil szervezet
9. Egyéb külföldi szervezet
10. Egyéb szervezet:
59) Amennyiben adott be a szervezet kizárólag településfejlesztési célú külföldi pályázatot
2000 után, kérem, adja ezek számát és az ezekbıl a forrásokból elnyert becsült összeget:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
60) Amennyiben adott be a szervezet már településfejlesztési célú külföldi pályázatot 2000
után, kérem, jelölje meg, milyen szervezeteket vontak be a projekt megvalósításába!
Kérem, tegyen X jelet a megfelelı rubrikába!
Igen
Nem
1. Helyi önkormányzat
2. Vállalat
3. Egyéni vállalkozás
4. Pénzintézet
5. Közalapítvány
6. Alapítvány
7. Egyéb civil szervezet
8. Külföldi civil szervezet
9. Egyéb külföldi szervezet
10. Egyéb szervezet:
61) Nyújtott-e be a szervezet valamely Operatív Programhoz pályázatot a 2004–2006 közötti
tervezési idıszakban?
1. ROP-hoz (Regionális Fejlesztés Operatív Program),
2. HEFOP-hoz (Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program),
3. KIOP-hoz (Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program),
4. GVOP-hoz (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program),
5. AVOP-hoz (Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program),
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62) Folytat-e a szervezet vállalkozási tevékenységet?
1. Igen  63. kérdés következik,
2. Nem.
63) Milyen jellegő vállalkozási tevékenységet folytatnak? Kérem, röviden fejtse ki!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
64) Milyen formában támogatja a település önkormányzata szervezetüket?
1. Anyagi támogatást adnak.
2. Helyiség kedvezményes, illetve térítésmentes biztosításával.
3. Természetbeni támogatást adnak (pl. postaköltség átvállalása, PC, gépjármőhasználat
lehetısége, stb.)
4. Szakmai segítséget kapnak.
5. Egyéb:_____________________________________________________________
6. Az önkormányzat nem támogatja a szervezetet semmilyen formában.
65) Milyen természetbeni támogatásban részesül a szervezet? (Több válasz is lehetséges)
1. Nem kap ilyen támogatást.
2. Ingyen szolgáltatás,
3. Iroda, terembérlés,
4. Adminisztratív kiadások megtérítése,
5. Kedvezményes reklám lehetıség,
6. Egyéb:______________________________________________________________
66) A szervezet bevételét elsısorban milyen célokra költi?
1. Mőködésre (rezsiköltség, irodabérlet, bérek stb.),
2. A településfejlesztéshez kötıdı tevékenységekre,
3. A kettıre kb. egyenlı arányban,
4. Egyéb (pl. melléktevékenységhez kötıdı stb.) tevékenységre:
_______________________
67) Kérem 1-tıl 5-ig terjedı skálán értékeljék az alábbi állításokat aszerint, hogy azok
mennyire érintik az Önök szervezetét! (1 egyáltalán nem érinti, 5 teljes mértékben érinti)
1. Finanszírozás tekintetében nagyfokú bizonytalanság jellemzi a szervezetet.

1 2 3 4 5

2. Nagy a függés azoktól a szervektıl, szervezetektıl, amelyektıl támogatást kapnak.
3. Szervezetük egyre nagyobb mértékben vállal át állami/önkormányzati feladatot.
4. Nehéz munkatársakat, önkénteseket találni.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

5. Túl szigorú és bürokratikus a nonprofit szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás.
6. A szervezet nem tud megfelelı nyilvánossághoz jutni.
7. Energiáik nagy részét leköti a mőködéshez szükséges feltételek megteremtése.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

8. A szervezetük egyre jelentısebb szerepet tölt be a település ill. a helyi lakosság életében.

1 2 3 4 5

68) Kérem írja le, hogy milyen lesz a szervezet 5 év múlva! (jövıkép)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
69) Ön szerint a szervezet szerepe a település fejlesztésében a jövıben
1. Nem fog változni,
2. Kevésbé lesz meghatározó, mint most,
3. A jelenleginél meghatározóbb lesz,
4. Nem tudja megítélni, bizonytalan.

Köszönöm a kérdıív kitöltésében való együttmőködését!
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6. melléklet: Interjúvázlat – Településfejlesztési tevékenységet folytató
nonprofit szervezetek
Az interjú célja, hogy részletes információkat kapjak a szervezet
településfejlesztéshez köthetı tevékenységérıl, szerepérıl; a település fejlesztési
folyamatában való részvételérıl és a fejlesztési tevékenységhez köthetı kapcsolatairól.

A szervezet neve:
Székhelye:
Az interjú helyszíne:
Az interjú idıpontja:
Az interjúalany adatai:
Név:
Életkor:
Végzettség:
Beosztás:
A beosztásban eddig eltöltött idı:
Lakhely:

I. A szervezet tevékenysége, a településfejlesztésben való részvétele
a) Hogyan vélekedik Ön a helyi fejlesztés, településfejlesztés folyamatairól, a
településen betöltött szerepükrıl?
a) Mit ért Ön helyi fejlesztés alatt?
b) Felülrıl versus alulról történı fejlesztés?
c) Miként értelmezhetı Ön szerint a helyi kormányzás kifejezés?
d) Mit jelent Ön szerint a részvételi demokrácia, miben kell/lehet részt venni?
e) Ön szerint a társadalmi tıke és a bizalom milyen formában kapcsolódik a
helyi fejlesztéshez, és milyen formában jelenik ez meg a településen?
b) Milyen tevékenységeket folytat a szervezet a településfejlesztéshez kötıdıen?
a) Milyen céllal alakult a szervezet?
b) Mi a szervezet fı tevékenységi területe?
c) A településfejlesztéshez kapcsolódóan milyen tevékenységeket folytat a
szervezet?
d) Ön szerint melyek a szervezet elmúlt egy évének legjelentısebb fejlesztési
programjai, projektjei?
e) Milyen dokumentumokat, stratégiákat véleményeztek helyi, regionális és
országos szinten? Mi a véleményezés folyamata? Milyen hatékony? Milyen
eszközei vannak?
f) Milyen feladatokat látnak el a közösségfejlesztés terén?
g) A szervezet fejlesztési tevékenységét hogyan befolyásolja a település
mérete?
h) Meg tudja-e valósítani a szervezet a kitőzött céljait?
i) Milyen tényezıktıl függ a szervezet mőködése és tevékenysége?
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c) Részt vesz-e a szervezet a település fejlesztési koncepciójának készítésében,
megvalósításában?
A) Ha igen, milyen formában?
B) Ha nem, mi ennek az oka?
d) A szervezet gazdálkodása milyen mértékben teszi lehetıvé, hogy finanszírozzák a
fejlesztési feladatokat?
e) Milyennek ítéli meg a szervezet érdekérvényesítı képességét?
a) Milyen módon próbálja a szervezet érdekeit érvényesíteni a településen?
b) Milyen hatása van a tevékenységnek a település életére, a település
lakosságára, a település gazdasági szervezeteire, a kistérség életére?
c) Milyen formában informálódik a szervezet a településen zajló
eseményekrıl, illetve informálja a helyi szereplıket?
d) Részt vesz-e a szervezet a helyi politikai életben? Ha igen, hogyan?
e) Részt vesz-e a szervezet a településen megrendezett fórumon,
közmeghallgatáson?
f) Mennyire érzi a szervezet magát partnernek a települési és/vagy megyei
önkormányzat munkájában?
g) Mekkora szerepe van a szervezetnek a településfejlesztési célok
megvalósításában?
h) Mekkora szerepe van a helyi demokrácia formálásában a szervezetnek?
II. A szervezet kapcsolatrendszere
1) Milyen mértékben hat a szervezet mőködésére a kapcsolatrendszere?
a) Milyen szervezetekkel tartják a kapcsolatot?
b) Hogyan értékeli az egyes kapcsolatokat?
c) Tervezik-e a jövıben más szervezetekkel felvenni a kapcsolatot? Ha, igen,
miért, ha nem, miért? Kikkel?
2) Mit gondol Ön, a hálózati együttmőködés (szoros kapcsolati háló) miben tudná
segíteni a szervezet munkáját és a település fejlıdését?
III. Jövıbeli irányok, javaslatok
1) Hogyan látja a szervezet jövıjét a településen, a kistérségben?
a) Mire lenne szükség a jövıben ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a szervezet
mőködése, illetve a szervezet és környezetének kapcsolata?
b) Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a szervezet gazdálkodását, kiemelten a
fejlesztéspolitikai célok megvalósítására?
2) Hogyan értékeli a helyi fejlesztési folyamatokat a településen? Miben tudná a
szervezet még segíteni a településen zajló folyamatokat?
3) Ön szerint van/vannak-e olyan tényezık, amellyel mérni lehet egy lokális tér
gazdasági, társadalmi erejét?
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7. mellkélet: Interjúvázlat – Önkormányzatok
Az interjúkészítés célja, hogy információkat kapjak a település fejlesztı
tevékenységérıl, a településfejlesztési koncepció készítésének, megvalósításának
folyamatairól és a településfejlesztés során a civil/nonprofit szervezetekkel történı
együttmőködés, közös munka jellemzıirıl.

Az interjúkészítés helye:
Az interjúkészítés ideje:
Az interjúalany adatai:
Név:
Életkor:
Végzettség:
Beosztás:
A beosztásban eddig eltöltött idı:
Lakhely:

I. A helyi fejlesztés értelmezése
1) Hogyan vélekedik Ön a helyi fejlesztés, településfejlesztés folyamatairól, a
településen betöltött szerepükrıl?
a) Mit ért Ön helyi fejlesztés alatt?
b) Felülrıl versus alulról történı fejlesztés?
c) Miként értelmezhetı Ön szerint a helyi kormányzás kifejezés?
d) Mit jelent Ön szerint a részvételi demokrácia, miben kell/lehet részt venni?
e) Ön szerint a társadalmi tıke és a bizalom milyen formában kapcsolódik a
helyi fejlesztéshez, és milyen formában jelenik ez meg a településen?
f) Mekkora szerepe van a helyi demokrácia formálásában a civil/nonprofit
szervezeteknek?
II. Településfejlesztés
1) Van-e a településnek településfejlesztési koncepciója?
A) Ha nincs, mi ennek az oka? Tervezik-e a jövıben?
B) Ha igen,
a) Mikor készült és hány évre?
b) A tervezés során melyek az elsıdleges értékek?
c) Kik vettek részt a koncepció elkészítésében, megvalósításában?
d) Milyen egyeztetési folyamatok zajlottak a településen? Kikkel? Milyen
hosszan? Milyen eszközökkel? Mennyire hatékonyan?
e) Melyek azok a szereplık, akik meghatározó szerepet játszottak a koncepció
kialakításában?
f) Bevontak-e civil/nonprofit szervezeteket a tervezésbe, megvalósításba?
g) Milyen mértékben érvényesült a tervezés során a stratégiai tervezési elv?
h) A település mérete mennyiben befolyásolta a tervezési folyamatokat?
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2) Milyen mértékben jellemzı a magánszféra/állampolgárok/civil
bevonása a településfejlesztési folyamatokba?

szervezetek

a) Milyen
jogaik
vannak
a
civil/nonprofit
szervezeteknek
a
településfejlesztésben?
b) Milyen tapasztalataik vannak a civil/nonprofit szervezetekkel való
együttmőködésben a településen és a kistérségben? Milyen eszközei
vannak? Mennyire hatékony?
c) Mennyire tekintik partnernek a civil/nonprofit szervezeteket?

3) Milyen módon történik a helyi szereplık informálása a települési folyamatokról,
illetve milyen eszközök segítségével jutnak információkhoz a helyi szereplıktıl?
a) Hogyan informálják a lakosságot a folyamatokról?
b) Tartanak-e fórumokat, közmeghallgatásokat, illetve milyen egyéb
eszközöket alkalmaznak a helyi szereplık véleményének megismerésére?
4) Az önkormányzati költségvetésben milyen formában támogatják a civil/nonprofit
szervezeteket? Milyen alapelvek, stratégiák alapján történik a támogatás?

III. Jövıbeli irányok, javaslatok
1) Hogyan látja a civil/nonprofit szervezetek jövıjét a településen, a kistérségben?
c) Mire lenne szükség a jövıben ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a
civil/nonprofit szervezetek mőködése, illetve a civil/nonprofit szervezetek
és környezetük kapcsolata?
2) Mi a jövıben az önkormányzat szerepe a településfejlesztésben?
3) Ön szerint van/vannak-e olyan tényezık, amellyel mérni lehet egy lokális tér
gazdasági, társadalmi erejét?
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