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Bevezető gondolatok 

A habilitációs tézisfüzetem célja, hogy áttekintést adjon a 2010-es doktori értekezésem 

megvédése óta folytatott kutatásaim eredményeiről. Egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati 

vizsgálatokat végeztem a társadalmi részvétel témakörében kibővítve és más szempontok 

szerint rendszerezve a disszertációban tárgyalt elméleteket és a vizsgált sokaság körét. 

Kutatási eredményeim egyrészt egy kutatótársammal közösen megírt monográfiában 

(14) és egy tanulmánykötetben (11) jelentek meg, másrészt a kutatási eredmények részleteit 

több tanulmányban is publikáltam az évek során (folyóiratok, tanulmánykötetek, konferencia 

kiadványok). A vonatkozó publikációk időrendi sorrendben a 6. fejezetben találhatók 

sorszámmal ellátva, így az adott témakör tárgyalásánál ezekkel a sorszámokkal hivatkozom az 

adott tanulmányra. Bár a monográfia szerzőtársammal közös mű, a tézisfüzetben bemutatott 

kutatási eredmények a saját elemzésem eredményei, így egyes szám első személyben 

fogalmazom meg őket.  

A tézisfüzet végén egyrészt a további kutatási terveimet, másrészt a társadalmi részvétel 

témában írt publikációimat sorolom fel. 

1. A kutatás előzményei, a téma indoklása, a kutatás célkitűzései 

1.1. A kutatás előzményei 

A kutatási témám középpontjában a kezdetektől fogva a civil/nonprofit
1
 szervezetek 

vizsgálata állt, majd az utóbbi tíz évben ez kiegészült a társadalmi részvétel témakörével és 

ehhez az elmúlt négy évben a társadalmi felelősségvállalás koncepciója is kapcsolódott. 

Doktori disszertációmban a civil/nonprofit szervezetek helyi fejlesztésben betöltött szerepét 

vizsgáltam elméleti és a településfejlesztési tevékenységet folytató civil/nonprofit szervezetek 

tevékenységén keresztül gyakorlati szempontból. Már a dolgozat megírása során 

egyértelművé vált számomra, hogy a helyi fejlesztés nem választható el olyan fogalmi 

rendszerektől, mint részvételi demokrácia, társadalmi részvétel és helyi kormányzás. A 

dolgozatban megalkottam az aktív demokrácia fogalmát, mely alatt a képviseleti demokrácia 

részvételi elemekkel való kibővítését értem. A disszertációmban kitértem arra, hogy mit jelent 

a társadalmi részvétel, milyen előfeltételei, módszerei vannak, továbbá, hogy milyen érvek 

szólnak mellette és ellene társadalmi és gazdasági szempontból.  

Már a disszertáció megírása során megfogalmaztam magamnak, hogy a témát tovább 

kívánom kutatni és nemcsak a civil/nonprofit szervezetek, hanem az állampolgárok 

részvételét is vizsgálni szeretném, továbbá minél több új dimenzió bekapcsolásával bővíteni 

szeretném a témában való jártasságomat. Így kezdtem el más megközelítésből foglalkozni a 

                                                 
1
 Civil/nonprofit szervezetek alatt értek minden olyan szerveződési formát, amelyet részben vagy egészben 

állampolgári akarat hozott létre önkéntesen közösségi vagy közcélok megvalósítása érdekében. 
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társadalmi részvétel módszereivel, a civil/nonprofit szervezetek területi – kiemelten az EU-s – 

szerepével foglalkozni. Ezek az új szempontok is belekerültek már a 2012-ben 

kolléganőmmel, Dr. Nárai Márta PhD egyetemi docenssel közösen megírt felsőoktatási 

jegyzetbe (6), melyben a szektorral kapcsolatos addigi elméleti és kutatási eredményeinket 

fogalmaztuk meg a felsőoktatásban tanulók és minden további érdeklődő számára.  

Ez a közös munka jó kiindulási alapot jelentett annak a későbbi munkának, amiben a 

társadalmi részvétel és a társadalmi felelősségvállalás koncepcióját kapcsoltuk össze és 

állítottuk a középpontba az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek társadalmi 

szerepvállalását. Ennek eredményeképpen született meg közös monográfiánk (14), melyben a 

részvételi eszközök ismeretére és alkalmazására, továbbá az állampolgárok és civil/nonprofit 

szervezetek döntés-előkészítésben való részvételére vonatkozóan vizsgáltam a kutatási 

témámat. A saját kutatás mellett egy európai uniós projekt keretében is lehetőségem volt a 

társadalmi részvétel gyakorlati megvalósulását elemezni; egy konkrét város, Győr esetében 

került sor a vizsgálatra.  

A kutatások mellett tovább mélyítette gyakorlati tapasztalataimat egy szakértői munka. 

2014/15-ben részt vettem szakértőként a „Képzés a konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatoknak” (ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001) című projekt Helyi Közösségi 

Akadémiák Hálózata alpillérjében. Ennek keretében lehetőségem volt részt venni abban a 

folyamatban, melynek célja volt, hogy ötezer főnél kisebb lakosságszámú falvakban (77 

kiválasztott településen) megvalósításra kerüljön a közösségvezérelt helyi fejlesztés 

gyakorlata. Minden településen 4 műhelynap zajlott a helyi szereplők bevonásával 

(polgármester, képviselők, jegyzők, civil/nonprofit szervezetek képviselői, intézmények 

vezetői és munkatársai, lakosság) trénerek és szakértők jelenlétével. A cél az volt, hogy 

megtörténjen a település helyzetelemzése (SWOT), megalkotásra kerüljön a település 

jövőképe, megfogalmazásra kerüljenek a célok (stratégia), majd végül összeállításra kerüljön 

a programkatalógus. Ezekre alapozva készültek el a településfejlesztési koncepciók. A 

folyamat eredménye egyrészt az elkészült koncepciók, másrészt a résztvevők azon tudása, 

amit a műhelynapokon elsajátítottak. (14) Összesen három településen volt lehetőségem 

műhelymunkán részt venni, az itt, és a későbbi térségi konferencián szerzett tapasztalataim 

nagyban hozzájárultak a kutatási témám gyakorlatban való megfigyeléséhez, továbbá a téma 

szakértőivel való kapcsolatépítéshez.   

A kutatási témám formálásához hozzájárultak azok a tantárgyak is, melyeket több éve 

oktatok a Széchenyi István Egyetemen (Nonprofit gazdaságtan, Közösségi tervezés és 

technikái, Társadalmi részvétel és módszerei, Közösség és gazdaság, Active democacy), 

illetve természetesen a kutatásaim is formálták a fenti tárgyak tartalmát.  
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1.2. A kutatási téma célkitűzései 

A disszertációm megírása óta eltelt időszakban célom volt, hogy a társadalmi részvétel 

és az aktív demokrácia témakörében tovább mélyítsem tudásomat. Egyrészt a szakirodalom 

további rendszerezésével, másrészt empirikus kutatásokkal.  

Az empirikus kutatások kiterjesztése előtt az alábbi témakörök mentén fogalmaztam 

meg vizsgálati céljaimat: 

 a társadalmi részvételi módszerek további feltérképezése és rendszerezésének 

újragondolása, 

 a közösségi tervezés fogalmának beépítése a társadalmi részvétel és 

felelősségvállalás rendszerébe, 

 az állampolgárok fejlesztéspolitikai szerepének kidolgozása, a civil/nonprofit 

szervezetek szerepének továbbgondolása, 

 a területi dimenzió beépítése a koncepcióba, 

 a részvétel és a felelősségvállalás fogalmi rendszerének összekapcsolása. 

 

A társadalmi részvétel fogalomköre új megvilágításba került a társadalmi 

felelősségvállalás koncepciójának beemelésével. A cél az volt, hogy azonosításra kerüljön, 

hogy az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek milyen formában tudnak felelősséget 

vállalni saját magukért és a társadalomért, vagyis, milyen mértékű részvétel jellemzi a 

vizsgált sokaságokat.  

 

Az alábbi kutatási kérdések mentén végeztem el az elemzést: 

 Mennyire ismertek a részvételi módszerek a lakosság körében? 

 Milyen mértékű a részvételi gyakoriság a vizsgált sokaság körében? 

 Milyen mértékben és milyen formában vonja be a helyi önkormányzat a 

lakosságot és a civil/nonprofit szervezeteket a döntés-előkészítésbe? 

 Az állampolgárok megítélésük szerint milyen mértékben tudnak hozzájárulni a 

településük fejlődéséhez? 

 

A kutatásokkal az volt a célom, hogy mélyebb ismereteket szerezzek arról, hogy a 

társadalmi részvétel hogyan működik egyrészt az állampolgárok, másrészt a civil/nonprofit 

szervezetek oldaláról, illetve, hogy rávilágítsak arra a tényre, hogy egy jól működő társadalom 

nem nélkülözheti azokat az aktív szerepelőket, akik tudnak, képesek is és akarnak is tenni 

környezetük, szebbé és jobbá tételéért.  

1.3. A kutatási téma indoklása 

A társadalmi felelősségvállalás fogalmi rendszere még ma is jórészt a vállalatokhoz 

kötődik (CSR) (14), célom az volt, hogy rávilágítsak arra, hogy nemcsak a vállalatok 

felelősek a társadalomért, hanem mi emberek és a civil/nonprofit szervezetek is. Úgy 
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gondolom, hogy ez a két fogalmi rendszer gyakorlatilag egymás feltételeként határozható 

meg: ha nincsenek meg a társadalmi felelősségvállalás csírái, akkor aligha fog megvalósulni a 

társadalmi szerepvállalás és a részvétel, illetve, ha a részvételi elvek nem biztosítottak, akkor 

a társadalmi szinten vállalt felelősségről sem beszélhetünk. Továbbá a társadalmi 

felelősségvállalás minél szélesebb körben való megjelenése erősíti a részvételi demokráciát. 

Véleményem szerint fontos kutatási kérdés vizsgálni az állampolgárok felelősségének 

kérdéskörét két okból is: egyrészt a felelős egyén tudatosabb résztvevője a társadalmi és 

gazdasági folyamatoknak, másrészt, ezáltal tudatosabb tagja egy olyan közösségnek, mely 

akar és képes is hatni környezetére. Ahhoz, hogy az állampolgárok aktívak és motiváltak 

legyenek arra, hogy egyénileg vagy civil/nonprofit szervezeteken keresztül részt vegyenek az 

életüket érintő döntésekben, szükség van arra, hogy az emberek között legyenek olyan 

kapcsolati hálók, amelyek lehetővé teszik, hogy képesek legyenek együtt cselekedni. Ezek a 

hálók maguktól nem fognak kialakulni, ehhez kellenek a minták egyrészt a családból, 

másrészt azokból a közösségekből, amelyekben az állampolgárok részt vesznek. 

Ha az emberek minél több forrásból hallják, minél több helyen olvassák azt, hogy mit is 

jelent a gyakorlatban a részvétel, talán annál nagyobb valószínűséggel fognak a gyakorlatban 

is egyre több közösségben megjelenni a részvétel és a felelősség elvének magas szintű 

alkalmazása. Hiszem, hogy az emberek képesek a közösségben való cselekedetekre, csak 

kellenek olyan személyek, olyan fórumok, ahol képesek mindezt megtanulni és alkalmazni. 

2. A kutatás módszertana 

Kutatási eredményeimet három kérdőíves kutatás és hat szakértői interjú alapján 

fogalmaztam meg (1. táblázat).  

Nárai Mártával közösen egyéni kutatás keretében 2012/13-ban országos lakossági és 

térségi szervezeti kérdőíves felmérést végeztünk annak érdekében, hogy feltérképezzük, hogy 

az általunk megkérdezett szereplők hogyan vélekednek a társadalmi felelősségvállalás és 

részvétel kérdéséről, illetve milyen aktivitás jellemzi őket e téren. Az országos lakossági 

felmérés során összesen 1 071 főt kérdeztünk meg, míg az Észak-Dunántúl 5 megyéjére 

kiterjedő civil/nonprofit kutatás során 294 szervezetet
2
.  

Egy konkrét városban, Győrben egy EU-s projekt keretében zajlott szintén 2012/13-ban 

egy kérdőíves reprezentatív (nemre, életkorra) felmérés a lakosság körében. A kutatás célja a 

helyi lakosság társadalmi jellemzőinek feltárása volt, a kutatás egy kis szeletét képezte a 

társadalmi részvételre vonatkozó témakör.  

A szakértői interjúk célja az volt, hogy a témakör gyakorlati szakértőit tudjam 

megszólítani, természetesen a teljesség igénye nélkül, azzal a céllal, hogy mondják el, hogy 

                                                 
2
 A teljes sokaság a KSH adatok szerint 11 718, ezek közül azon szervezeteknek küldtünk ki kérdőívet on-line, 

amelyek 2013 áprilisában a kapott KSH lista alapján rendelkeztek e-mail elérhetőséggel, a visszaküldési arány 

7,7% volt (a teljes sokaságoz képest 2,5%). 
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mit gondolnak a társadalmi felelősségvállalás és részvétel elméleti és gyakorlati 

vonatkozásairól. A válaszadók véleményükkel színesítették a kérdőíves kutatás eredményeit.  

 

1. táblázat 

Kutatásmódszertan 

SZEMPONTOK LAKOSSÁGI SZERVEZETI SZAKÉRTŐI 

Kutatási 

program/megbízás 

Egyéni kutatás: Reisinger 

Adrienn, Nárai Márta 

"A Győri 

Járműipari Körzet, 

mint a térségi 

fejlesztés új iránya 

és eszköze" Jövőt 

alakító 

kezdeményezések 

altéma keretében 

projektrészvétel 

Egyéni kutatás: 

Reisinger Adrienn, 

Nárai Márta 

Egyéni kutatás: Reisinger 

Adrienn 

A kutatás ideje 
2012. május és 2013. 

március között 2012 és 2013 2013. április 2013. július 

Módszer Kérdőív  Kérdőív Kérdőív Interjú 

A lekérdezés módja on-line és off-line off-line on-line személyes találkozás 

Célcsoport 

állampolgárok állampolgárok 

civil/nonprofit 

szervezetek 

közösségfejlesztésben, 

társadalmi részvételben 

jártas gyakorlati 

szakemberek, kutatók 

Térbeliség 

országos Győr 

Észak-Dunántúl 

(Győr-Moson-

Sopron, Vas, 

Komárom-

Esztergom, Fejér és 

Veszprém megyék) országos 

Témakör 

társadalmi 

felelősségvállalás 

értelmezése; aktivitás a 

társadalmi 

felelősségvállalás 

jegyében; a részvétel 

motivációi; a társadalmi 

részvétel és 

felelősségvállalás 

technikáinak ismerete; az 

állampolgárok 

véleményének 

megjelenése a helyi 

önkormányzatok 

fejlesztéspolitikájában 

helyi társadalmi 

viszonyok 

feltérképezése 

a társadalmi 

felelősségvállalás 

fogalmának 

értelmezése; a 

felelősségvállalás 

gyakorlata; a 

részvételi technikák 

ismerete; a 

szervezetek főbb 

jellemzői 

a társadalmi 

felelősségvállalás 

fogalmának értelmezése; 

a társadalmi 

felelősségvállalás és 

részvétel hazai 

gyakorlata, problémák és 

megoldási javaslatok; 

társadalmi részvételi 

technikák ismerete 

Minta elemszáma 1 071 fő 1 005 fő 294 darab 6 fő 

Forrás: Saját összeállítás. 

3. Kutatási eredmények 

Kutatási eredményeimet három elméleti koncepció mentén csoportosítottam, hozzájuk 

rendelve az empirikus elemzéseket is, ahol készültek. A 2. táblázat szemlélteti a koncepciót, 

kiegészítve a 6. fejezetben felsorolt, hozzátartozó publikációim sorszámával. 
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2. táblázat 

A kutatási eredmények témakörei 

ELMÉLETI KERETEK EMPIRIKUS VIZSGÁLAT 

I. A társadalmi részvétel fogalmi rendszerének mélyebb beágyazása - gyakorlati hasznosítás 

a) A részvétel eszközeinek rendszerezése 

(1, 6, 9, 14) 

Mennyire ismertek a részvételi módszerek a lakosság 

és a civil/nonprofit szervezetek körében? (14) Milyen 

mértékű a részvételi gyakoriság? (8, 11, 12, 14) 

b) A közösségi tervezés és a fejlesztésben 

való lakossági és civil/nonprofit szervezeti 

részvétel koncepciójának továbbgondolása 

(10, 13, 14) 

Jó gyakorlatok azonosítása (8, 14); A helyi 

kormányzás: Milyen mértékben és milyen formában 

vonja be a helyi önkormányzat a lakosságot és a 

civil/nonprofit szervezeteket a döntéshozatalba? (7, 8, 

10, 12, 14); Az állampolgárok megítélésük szerint 

milyen mértékben tudnak hozzájárulni a településük 

fejlődéséhez? (8, 10, 11, 12, 14); Lakossági 

aktivitási-passzivitási mutató (14) 

c) A részvételt népszerűsítő további 

eszközök bemutatása magyarországi 

viszonylatban (10, 13, 14) 

 II. A társadalmi részvétel és a területi dimenzió 

a) A társadalmi szereplők részvétele helyi 

szinten (2, 5, 6, 9, 14) 

 b) A társadalmi szereplők részvétele 

területi szinten (2, 5, 6, 14) 

 c) Társadalmi részvétel EU-s szinten (2, 3, 

4, 6, 14) 

 III. Társadalmi felelősségvállalás 

a) A társadalmi felelősségvállalás 

értelmezése (7, 10, 14) 

 b) Társadalmi felelősségvállalás és 

részvétel koncepciójának összekapcsolása 

(14) 

 

c) Állampolgárok és civil/nonprofit 

szervezetek társadalmi felelőssége (7, 8, 

10, 12, 13, 14) 

Milyen mértékben és milyen formában vonja be a 

helyi önkormányzat a lakosságot és a civil/nonprofit 

szervezeteket a döntéshozatalba? (7, 8, 10, 12, 14); 

Az állampolgárok megítélésük szerint milyen 

mértékben tudnak hozzájárulni a településük 

fejlődéséhez? (8, 10, 11, 12, 14); Lakossági 

aktivitási-passzivitási mutató (14) 
Megjegyzés: zárójelben az adott témakört feldolgozó publikáció sorszáma (lásd 6. fejezet) 

Forrás: Saját összeállítás 

3.1. A társadalmi részvétel fogalmi rendszerének mélyebb beágyazása – gyakorlati 

hasznosítás 

3.1.1. A részvétel eszközeinek rendszerezése (1, 6, 9, 14), a módszerek ismertsége (14) és a 

részvétel gyakorisága (8, 11, 12, 14) 

A szakirodalom a társadalmi részvétel eszközeit két nagy csoportba sorolja (Ploštajner–

Mendeš 2005 alapján):  

 Tradicionális/hagyományos eszközök: ebbe a csoportba alapvetően az eddigiekben 

is viszonylag széles körűen alkalmazott eszközök tartoznak, melyek elsősorban az 
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önkormányzati működéshez kötődnek, illetve ide sorolják a hagyományos 

politikai részvételi módokat is, mint pl. a helyhatósági választásokat, a 

népszavazásokat.  

 Új/modern technikák eszközök: a mai társadalmi, gazdasági komplexitás 

megkívánja, hogy az állampolgárok, civil/nonprofit szervezetek a fentieknél több 

lehetőséget kapjanak a részvétel során. Legyenek olyan közösségi terek, melyek 

alkalmasak arra, hogy a helyi szereplők egymással szoros együttműködésben 

valósítsanak meg fejlesztési célokat. Az ebbe a csoportba sorolható technikák az 

aktív demokrácia eszközeiként alkalmazhatók.  

 

Már a disszertációmban is bemutattam az eszközök csoportosításának egy módját, ott 

azon volt a hangsúly, hogy az egyes módszereket a stratégiai tervezés lépéseinek megfelelően 

ismertessem. Mivel kutatásaim során mindig fontos szerepe volt a területiség kérdéskörének, 

így továbbgondolva a módszereket, a térbeliséget beépítve a rendszerbe csoportosítottam a 

részvételi technikákat. Ezenkívül a modern részvételi eszközöket új szempont szerint 

csoportosítottam és bővítettem a konzultatív eszközök sorát is és azokról szerzett 

ismereteimet
3
 (3. táblázat): 

I. Információt gyűjtő és szolgáltató eszközök:  

 Események, rendezvények: 1–6. eszközök 

 Felmérések: 7–10. eszközök 

 Média, kiadványok: 11–13. eszközök 

 Képzések, kutatás, pályázat: 14–16. eszközök 

II.   Interaktív eszközök: 17–25. eszközök 

III. Állampolgári, civil/nonprofit szervezeti szervezkedések, ún. konzultatív 

eszközök: 26–34. eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 A 3. táblázatban dőlttel jelölve. 
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3. táblázat 

A társadalmi részvétel technikái az egyes területi szinteken 

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

Eszközök Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N Á C/N 

Hagyományos/Tradicionális eszközök 

1. Népszavazás (nem 
politikai választás) x 

     
x 

     
2. Közgyűlésen való 

részvétel x x x x 
        

3. Önkormányzati 
bizottságban való 
részvétel 

x x x x 
        

4. Önkormányzat 
munkájában szakértőként 
való részvétel  

x 
 

x 
        

5. Tiltakozások 
szervezése, azokon való 
részvétel 

x x x x x x x x x x x x 

6. Közmeghallgatás x x x x 
        

7. Lakossági fórum x 
 

x 
         

8. Önkormányzati 
faliújságon való 
információközlés 

x x x x 
        

Új/Modern eszközök (Az aktív demokrácia technikái) 

1. Fórumok x x x x x x x x 
    

2. Rendezvények x x x x x x x x 
 

x 
 

x 

3. Konferenciák x x x x x x x x x x x x 

4. Workshopok x x x x x x x x x x 
  

5. Helyszíni bejárás x x x x x x x x 
    

6. Kerekasztal-
beszélgetés x x x x x x 

      
7. Kérdőívek x x x x x x x x 

    
8. Interjúk x x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

9. Aktiváló interjúk x x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

10. Fókusz csoport x x x x x x 
      

11. Média (sajtó, TV, 
rádió) x x x x x x x x x x x x 

12. Kiadványok x x x x x x x x 
 

x 
 

x 

13. Szórólapok x x x x x x x x 
 

x 
 

x 

14. Képzések x x x x x x x x x x 
 

x 

15. Kutatás x x x x x x x x 
 

x 
 

x 
16. Fejlesztési célú 

pályázatokon való 
részvétel  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

17. Internet x x x x x x x x x x x x 

18. Blogok x x x x x x x x x x x x 

19. Online fórumok x x x x x x x x x x x x 

20. Web. 2.0 x x x x x x x x x x x x 

21. Mapping x x x x 
        

22. Modellezés x x x x 
        

23. Fotózás x x x x x x x x 
    

24. Szimuláció x x x x x x x x x x x x 

25. Köztéri fal x x 
          

26. Részvételi 
költségvetés x x x x 

        
27. Állampolgári Tanács x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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28. Konszenzus 
konferencia   

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

29. Tudományos Műhely 
  

x x x x x x x x x x 

30. Városi konferenciák x x 
          

31. Állampolgári 
Parlament       

x x 
    

32. Jövőműhely x x x x x x 
      

33. Vitázó közvélemény-
kutatás       

x x x x x x 

34. World Café x x x x x x x x x    
Megjegyzés: 1. település; 2. térség; 3. régió; 4. ország; 5. interregionális szint; 6. makroregionális szint (pl. 

EU). Á = állampolgárok; C/N = civil/nonprofit szervezetek 

Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

Az általam szemléltetett eszközök mindegyike sokféle ügy, probléma megoldása esetén 

alkalmazható. Ennek következtében nem azt mondom meg, hogy pontosan milyen 

szituációban lehet ezeket alkalmazni, hanem célom az volt, hogy egy áttekintést adjak arról, 

hogy mely módszerek, technikák közül lehet válogatni az éppen aktuális társadalmi 

problémák megoldásához.  

 

Az országos kutatásunkban két kérdés érintette a részvételi módszerek ismeretét és az 

azokon való részvétel témakörét (14). Először arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek 

hallottak-e már a következő hat modern módszerről: részvételi költségvetés, állampolgári 

tanács, konszenzus konferencia, állampolgári parlament, jövőműhely és vitázó közvélemény-

kutatás. Azért ezeket a módszereket választottam, mert ezek mind a modern technikák körébe 

tartoznak, és használatuk elterjedése hazánkban még nem jellemző (kivétel az állampolgári 

tanácsok és a jövőműhely, melyek már több településen megrendezésre kerültek), így kíváncsi 

voltam arra, hogy a megkérdezettek hallottak-e már egyáltalán a nemzetközi gyakorlatban 

ismertnek számító módszerekről. 

A megkérdezett állampolgárok 25,7%-a mondta azt (268 fő), hogy a felsorolt 6 módszer 

közül legalább az egyikről halott már (4. táblázat). Ez az érték alacsonynak mondható, 

különösen annak ismeretében, hogy közel 50%-uk egyetlen módszerről hallott, mindössze 9 

olyan állampolgár volt a mintában, akik mind a hatot bejelölték. A teljes sokaságra 

vonatkozóan megállapítható, hogy a 30 évnél fiatalabb lakosság körében kis mértékben, de 

ismertebbek a módszerek. Továbbá megállapítottam, hogy a magasabb iskolai végzettség 

vagy a több jövedelem nem áll összefüggésben azzal, hogy hallottak-e már a megkérdezettek 

a fenti módszerekről. Összességében elmondható, hogy a modern módszerek ismerete 

egyáltalán nem jelentős, a megkérdezett lakosságnak csupán egynegyede ismeri valamelyik 

módszert. Véleményem szerint ez köszönhető nagyrészt annak, hogy hazánkban még nem 

jellemző ezen részvételi technikák alkalmazása, kivételt képez ez alól az állampolgári tanács 

és a jövőműhely, melyeket kismértékben többen is ismernek, de nem jelentősen. A hazai 

alkalmazás nem vált még általánossá, néhány településen szervezték meg őket eddig, így 

érthető, hogy az ismertsége nem tér el jelentősen a többi eszközétől. 
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4. táblázat 

A modern részvételi technikák ismerete a teljes mintában és területi, életkori 

viszonylatban  

Modern 

technikák 

Teljes 

minta 

Területiség Életkor 

Észak-

Dunántúl 

Ország 

többi része 30 alatt 

30 vagy 

annál 

idősebb 

Részvételi 

költségvetés 7,96% 7,85% 9,13% 10,75% 5,21% 

Állampolgári 

Tanács 12,84% 13,15% 12,17% 15,93% 9,83% 

Konszenzus 

Konferencia 5,56% 5,18% 7,39% 7,68% 3,47% 

Állampolgári 

Parlament 9,10% 9,48% 8,70% 12,28% 5,97% 

Jövőműhely 8,05% 6,95% 11,74% 8,25% 7,90% 

Vitázó 

közvélemény-

kutatás 8,05% 8,22% 8,26% 10,36% 5,78% 

Valamelyik 

igen 25,72% 25,70% 27,39% 31,09% 20,46% 
Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016. (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

Ezt követően arra kérdeztem rá, hogy a különböző hagyományos (népszavazás, 

választás, közmeghallgatás, lakossági fórum, önkormányzat közgyűlése, tiltakozás/sztrájk) és 

modern eszközök (részvételi költségvetés, állampolgári tanács, konszenzus konferencia, 

állampolgári parlament, jövőműhely és vitázó közvélemény-kutatás) közül melyeken jelentek 

meg már valamikor személyesen. A kérdőívben felsorolt 12 részvételi eszköz valamelyikén a 

megkérdezettek 90,1%-a vett már részt élete során valamikor (5. táblázat). Ez az arány 

nagyon jónak mondható, azonban látható, hogy gyakorlatilag csak a hagyományos 

technikákra koncentrálódik, azon belül is a választásra és a népszavazásra (a megkérdezettek 

34,3%-a mindkettőn részt vett már). A további hagyományos részvételi formák közül a 

lakossági fórum volt a legnépszerűbb, a megkérdezettek 29%-a volt már jelen ilyen 

rendezvényen.  

A lakossági fórum egyértelműen a 30 éves vagy annál idősebb megkérdezettek körében 

került említésre, arányuk közel 75%. Ezenkívül az is kijelenthető, hogy ez a részvételi 

módszer inkább a magas jövedelmű és felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók 

esetében volt jellemző. A népszavazás és a lakossági fórum esetében kijelenthető, hogy minél 

magasabb végzettségű a megkérdezett, annál nagyobb valószínűséggel vesz részt ezeken az 

eseményeken. A közmeghallgatás és az önkormányzati közgyűlés esetében lényeges tényező 

még a lakóhely típusa is. Megállapítottam, hogy a falvakban nagyobb valószínűséggel vettek 

már részt a megkérdezettek ezen a két eseményen, mint a városokban. Ez véleményem szerint 

annak köszönhető, hogy az emberek jobban ismerik egymást, jobban belelátnak az 
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önkormányzat munkájába, a helyi politikai hatalom megtestesítői, döntéshozói (polgármester, 

képviselőtestület, maga az önkormányzat) is „közelebb” vannak az emberekhez, mint egy 

nagyobb városban, így a hétköznapi életben is gyakrabban találkozhatnak a helyi politikával, 

fejlesztéssel a lakosok, ami által motiváltabbak lehetnek a mindennapi életüket érintő 

kérdésekbe való beleszólásra.  

 

5. táblázat 

Részvétel az egyes módszereken, a teljes mintában és területi, életkori viszonylatban 

Hagyományos és 

modern 

módszerek 

Teljes 

minta 

Területi Életkor 

Észak-

Dunántúl 

Ország 

többi 

része 

30 

alatt 

30 vagy 

annál 

idősebb 

Népszavazás 74,83% 74,28% 75,54% 61,57% 87,86% 

Választás 80,91% 80,43% 81,12% 70,94% 90,70% 

Közmeghallgatás 9,50% 8,91% 10,73% 3,25% 15,56% 

Lakossági fórum 28,96% 27,48% 31,76% 15,11% 42,69% 

Önkormányzat 

közgyűlése 13,49% 13,05% 15,02% 6,50% 20,49% 

Tiltakozás/sztrájk 12,54% 10,79% 18,45% 13,00% 12,14% 

Részvételi 

költségvetés 0,28% 0,25% 0,43% 0,19% 0,38% 

Állampolgári 

Tanács 0,47% 0,25% 1,29% 0,19% 0,76% 

Konszenzusos 

konferencia 0,28% 0,00% 0,43% 0,19% 0,19% 

Állampolgári 

Parlament 0,19% 0,13% 0,43% 0,19% 0,19% 

Jövőműhely 1,42% 0,88% 3,43% 0,96% 1,90% 

Vitázó 

közvélemény-

kutatás 1,33% 1,51% 0,86% 0,76% 1,90% 

Valamelyik igen 90,12% 89,59% 90,99% 82,98% 97,15% 
Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

Összességében kijelenthető, hogy a megkérdezett lakosság a modern részvételi 

eszközöket csak kis mértében ismeri, a részvételi aktivitás pedig még ennél is kisebb ezen 

módszerek esetében (természetesen figyelembe véve, hogy nem mindegyik esemény zajlott 

még hazánkban). A hagyományos eszközöket nézve az aktivitás magasabb, köszönhetően a 

két klasszikus demokrácia eszközének, a választásnak és a népszavazásnak, a többi módszer 

közül még a lakossági fórumon való részvétel volt jelentősebb. A hagyományos részvételi 

formákon való megjelenést tekintve elmondható, hogy a 30 éves vagy annál idősebb 

korosztály bizonyul aktívabbnak, de területileg itt sem találtam jelentős eltérést. 
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A győri kutatás (11) hasonló eredményt hozott, vagyis Győrben is inkább a politikai 

részvétel a domináns. A kérdőíves kutatás során a politikai részvétel (népszavazás és 

önkormányzati választások), az egyéb hagyományos eszközökön való részvétel 

(közmeghallgatás, lakossági fórum, tiltakozás/sztrájk), illetve a modern eszköznek tekinthető 

médiában, on-line fórumokon való véleménynyilvánítás került megkérdezésre. 

Megállapítható, hogy a politikai részvétel magasnak tekinthető a megkérdezettek körében, 

hiszen közel a minta 80%-a vett már részt eddig élete során önkormányzati választáson, 

illetve több mint 82%-uk voksolt már népszavazáson (a megkérdezettek 55,8%-a mondat azt, 

hogy mindegyik lehetőséggel élt már eddig). A politikai részvételhez képest a többi 

eseményen való részvétel rendkívül alacsonynak mondható, általában az önkormányzatok, 

illetve képviselőik által szervezett fórumokon és közmeghallgatásokon a megkérdezettek 

13,6, illetve közel 8%-a vett már részt. A távolmaradás okai sajnos nem ismertek, eddigi 

tapasztalataim alapján az emberek érdektelenségét, illetve az önkormányzatok „muszáj ilyet is 

szervezni” hozzáállása
4
 vezethet ahhoz, hogy ezek a fórumok, viták nem népszerűek az 

emberek körében. Alacsony az aránya azoknak is, akik valamilyen újságban, on-line fórumon 

mondhatták el eddig a véleményüket, pedig ez a fajta megnyilvánulás sok esetben még az 

anonimitást is biztosíthatja, ami bátrabb véleményformálásra adhat lehetőséget (hiszen nem 

kell nevet felvállalni, így nem kell félni az esetleges negatív következményektől), azonban a 

felmérés alapján ez nem jellemző a megkérdezett győriek körében. Továbbá megállapítható, 

hogy mindössze 11 olyan állampolgár volt, aki mind a 6 lehetőséggel élt eddig. A 

közmeghallgatás esetében kijelenthető, hogy inkább az idősebb korosztály, ennél fogva 

inkább a már nyugdíjas lakosság mondta azt nagyobb arányban, hogy részt vettek ilyen 

eseményen. A lakossági fórumok esetében már az iskolai végzettség és a családi állapot is 

meghatározó volt: inkább a magasabb végzettségűek és a házasok részvétele a jellemző. 

3.1.2. A közösségi tervezés és a fejlesztésben való lakossági és civil/nonprofit szervezeti 

részvétel koncepciójának továbbgondolása (10, 13, 14) 

A társadalmi részvétel gyakorlatilag a közösségi tervezés megvalósulását jelenti (14). A 

fejlesztés közösségi modellje a belső (helyi) erőforrásokra, a helyi értékekre, a humán tőkére 

és helyi kezdeményező képességekre épít. Ebben a modellben az állampolgárok és a 

civil/nonprofit szervezetek is aktív résztvevőként jelennek meg. A tervek megvalósulása 

hosszú távon is biztosítja a hatékony fejlődést, mert a fejlődés nem csak felülről irányított, 

hanem a helyi szereplők véleményét, érdekeit is tükrözi. A közösségi tervezés során nagy 

hangsúly van magán a tervezésen és az egyeztetésen, az információk összegyűjtése primer 

adatgyűjtésen alapul, nagyrészt az érintettek véleménye, gondolatai szolgálják a jövőbeli 

tervek alapjait, így olyan tervek születhetnek, melyek megalapozottak és a többség által 

elfogadottak, ez a fenntarthatóságnak is alapja. A fentiekben azt hangsúlyoztam, hogy a 

                                                 
4
 Természetesen ez nem minden önkormányzatra jellemző, de korábbi kutatások bizonyítják (pl. Nárai 2008), 

hogy egy részükre sajnos igaz.  
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fejlesztési folyamatokban való részvétel elsősorban a döntéshozókkal való együttműködést 

jelenti, ettől függetlenül természetesen lehetnek olyan kezdeményezések akár a lakosság egy 

csoportja vagy civil/nonprofit szervezetek által, melyek az adott település, térség fejlődését 

szolgálják. Vagyis a közösségi tervezés bottom up típusú tervezésnek tekinthető. A bottom up 

típusú fejlesztés alapgondolata a szubszidiaritás elvét helyezi előtérbe, azaz minden problémát 

azon a szinten kell megoldani, kezelni, ahol felmerül (Stöhr 1990a; Stöhr 1990b), hiszen a 

problémát azok ismerik a legjobban, akik átélik annak következményeit, így a helyi 

adottságoknak megfelelően ők lesznek azok, akik képesek megoldást találni rájuk. 

Értelmezésemben létezik az ún. local bottom up típusú fejlesztés is (14). A szakirodalmi 

meghatározások alapján a felülről indított folyamatokat az állami szereplőkhöz kötik, míg az 

alulról jövőt a helyi szereplőkhöz, értve ez alatt az önkormányzatokat és a többi érintett 

szereplőt. Értelmezésemben a felülről történő irányítás lehet az önkormányzat szintje is, 

hiszen ez ugyanúgy nem a társadalmi szereplők által történő kezdeményezést jelenti, ahogy a 

központi állami kezdeményezések sem. Tehát a fogalomhasználat során mindig azt kell szem 

előtt tartani, hogy kinek a szempontjából beszélünk a kétféle irányról, hiszen 

értelmezésemben az önkormányzat tekintetében beszélhetünk top down és bottom up 

szemléletről is, melynek megkülönböztetésére használható lenne a helyben alulról (local 

bottom up) és a helyben felülről (local top down) vezérelt döntés kifejezések.  

 

Korábbi kutatásaimban részletesen vizsgáltam a civil/nonprofit szervezetek 

fejlesztésben betöltött szerepét, azóta ezt egyrészt kiegészítettem a szektor lehetőségeinek 

további vizsgálatával (14), másrészt az állampolgárok szerepével (14). Az állampolgárok 

véleménye és a településük, térségük érdekében végzett cselekedetük megjelenhet egyéni vagy 

közösségi módon. A gyakorlat azt mutatja, hogy az embereknek egyedül korlátozottak a 

lehetőségeik, sokkal hatékonyabban tudnak fellépni, ha közösségben teszik ezt, akár egy 

spontán szerveződés, akár rendszeres találkozók, akár civil/nonprofit szervezeti keretek 

között. Természetesen az állampolgárok egyéni véleménye is fontos lehet bizonyos ügyekben, 

a döntéshozók számára számtalan eszköz áll a rendelkezésükre, hogy megtudják, az emberek 

mit gondolnak a településük helyzetéről, cselekedni viszont hatékonyabb közösségben vagy 

szervezeti keretek között. Természetesen ezek a közösségek kialakulhatnak a döntéshozóktól 

függetlenül is azzal a céllal, hogy saját kezdeményezésből segítsék a település, térség 

fejlődését véleménynyilvánítással vagy akár a társadalomért végzett cselekedetekkel (pl. 

szemétszedés, parkfelújítás, stb.).  

2006-ban több szerző közreműködésével a Közösségfejlesztők Egyesülete elkészítette a 

RAJTunk múlik! című kiadványt (Bodorkós et al. 2006), melynek célja az volt, hogy felhívja 

az emberek figyelmét arra, hogy van közünk a körülöttünk történő eseményekhez, tehát ne 

csak passzív szemlélők legyünk. A kiadvány gyakorlatilag egyfajta kézikönyvként szolgál 

arra vonatkozóan, hogyan kezdjenek bele az emberek a szervezkedésbe, milyen módszereket 

válasszanak, hogyan kommunikáljanak egymással. Úgy gondolom, hogy minden ember 
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motiválható és rávehető a közös cselekedetre, csak kell megfelelő ügy, kell olyan ember, aki 

összefogja a kezdeményezéseket, és meg kell találni a megfelelő módszereket.  

 

A fejlesztési folyamatokban való részvétel alapvetően kétféle lehet a kezdeményező fél 

szempontjából (14):  

1) Helyi/térségi döntéshozókkal együtt: helyi közügyek alakítása, jogszabályok 

létrehozása, fejlesztési ügyek (település és térségi fejlesztés: fejlesztési programok 

tervezése, megvalósítása); 

2) Helyi/térségi döntéshozók nélkül: hétköznapi ügyek megvitatása. 

 

Az első esetben a részvétel ösztönzése alapvetően az önkormányzat vagy az állam 

részéről indul, a döntéshozók kezdeményezik a szereplők aktivizálását. Bár ez a folyamat 

jellemzően felülről
5
 indított, nem valósulhatna meg, ha a társadalmi szereplők nem lennének 

aktívak és nem jelennének meg ők is már a részvételi folyamat kezdetén. Az első pontba 

jellemzően olyan ügyek tartozhatnak, melyeket nagyrészt az önkormányzatok 

kezdeményezhetnek főként az adott település vagy térség fejlődése érdekében (pl. 

beruházások, fejlesztések, átalakítások, szabályozások), de természetesen ilyen ügyekben is 

megjelenhetnek az állampolgárok és civil/nonprofit szervezetek is kezdeményezőként.  

A második eset jellemzően olyan ügyeket jelent, amihez közvetlenül nem szükségesek a 

döntéshozók, vagyis nem az önkormányzati ügyek megvitatásáról, azokban való részvételről 

van szó, hanem az állampolgárok és/vagy civil/nonprofit szervezetek által a lakosságot érintő 

közösségi összefogást feltételező akciók, események, tevékenységek (pl. szemétszedés, park 

rendbetétele, közösségi programok szervezése, gyűjtés rászorulóknak, stb.) megvitatásáról, 

vagyis itt a részvétel kezdeményezése alulról történik. Itt a döntéshozóknak annyi szerepük 

van csak, hogy az állampolgárok ismerjék azokat a kommunikációs csatornákat, ahová 

fordulhatnak, ha megakadnak az adott probléma megoldásában, az adott elképzelések 

megvalósításában, és jogi vagy szakmai segítségre szorulnak.  

 

Összességében úgy gondolom, hogy egy ország demokratikus működéséhez mind 

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

minden olyan szereplő részt vegyen az állami, önkormányzati szereplők mellett, akik 

érintettek a fejlesztések által. Így egyrészt hatékonyabb döntések születhetnek, másrészt az 

emberek közösségi integrációja is elősegíthető. 

A témakörhöz kapcsolódó empirikus kutatási eredményeket a 3.3. alfejezetben mutatom 

be.  

 

                                                 
5
 A felülről indított részvételen azt értem, hogy a kezdeményezők állami vagy önkormányzati szereplők.  
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Disszertációmban a Nádasdon zajló közösségi tervezést mutattam be pozitív 

esettanulmányként, azóta az óbudai jó példával és a Helyi Közösségi Akadémia programmal 

bővült a sor.  

 

„Közel az emberekhez” felhívás Óbudán (8, 14) 

Budapest III. kerületi Önkormányzat (Óbuda-Békásmegyer) célja, hogy elősegítse a 

kerületben élő állampolgárok jólétének növekedését, minőségi közszolgáltatásokat biztosítson 

és támogassa a közösségi szerveződéseket. Kiemelten fontos számukra, hogy a lakosok, 

civil/nonprofit szerezetek és egyéb helyi szereplők partnerként tekintsenek az 

önkormányzatra, amely nyitott arra, hogy befogadja a szereplők véleményét, ötleteit a 

városrész fejlődésével, mindennapi életével kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy a sikeres 

munkához, a jövő hatékony tervezéséhez nélkülözhetetlenek a társadalmi visszacsatolások.  

Ezen alapelvek mentén fogalmazta meg az önkormányzat először 2012-ben a „Közelebb 

az emberekhez” című programot, melynek lényege, hogy lehetőséget adnak a társadalom 

számára, hogy elmondhassák véleményüket a kerületben történő folyamatokkal kapcsolatban. 

A felhívást közzé tették az Önkormányzat honlapján és az Óbuda Újság mellékletében. A 

véleményeket az érintettek eljuttathatták személyesen, e-mailben és bedobhatták a több 

helyszínre kihelyezett gyűjtőládába is. Több mint 100 észrevétel érkezett a néhány soros 

megjegyzéstől a több tíz oldalas, civil/nonprofit szervezetek által összeállított fejlesztési 

elképzelésekig.  

Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat minden beérkezett javaslatra személyre szóló 

válaszlevélben adott tájékoztatást arról, hogyan áll az ügy, milyen lépéseket tudott tenni az 

Önkormányzat. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos és hasznos lépés volt, hiszen 

így egyértelművé válik a véleményt nyilvánítók számára, hogy az Önkormányzatnak valóban 

fontos a véleményük és tesz is azért, hogy a javaslatok a pénzügyi és egyéb jogszabályi 

feltételeknek megfelelően megvalósulhassanak.  

 

Helyi Közösségi Akadémia (HKA) hálózati program (14) 

2014/15-ben zajlott (2015. május végéig) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

koordinálásával a HKA program (Képzés a konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatoknak, ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001), melynek célja volt, hogy a pályázat 

útján kiválasztott 77, ötezer főnél kisebb lakosú településeken közösségi tervezés módszerével 

alakítsák ki a település stratégiáját. 

„A program ennek érdekében a következő célokat tűzi maga elé: 

 a települések vezetőinek, érintettjeinek képzése, felkészítése a közösségi bázisú 

stratégiák megalkotására, 

 a kiválasztott helyszíneken a stratégiai dokumentumok elkészítése és beillesztése 

a települési tervezés rendszerébe, 
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 300 önkormányzati szaktanácsadó számára gyakorlati terepmunka lehetőségének 

biztosítása a helyi fejlesztés területén, 

 országosan alkalmazható jövőtervezési módszertan létrehozása és hozzáférhetővé 

tétele a lehető legszélesebb körben, 

 egy helyi fejlesztési tudásmegosztó hálózat intézményrendszerének megalapozása 

a fejlesztési eredmények módszeres gyűjtésére és terjesztésére.”  

(Képzés a konvergencia… 2014, 2–3) 

 

Azt gondolom, hogy a program legnagyobb előnye az, hogy nem kötelez senkit 

semmire, csak esélyt kínál arra, hogy a lakosok együtt a település vezetőivel végig tudják 

gondolni a falu jövőjét úgy, hogy közben folyamatosan tanulják ennek módszereit és 

tapasztalják meg, hogyan is működik a gyakorlatban. 

3.2. A társadalmi részvétel és a területi dimenzió (2, 3, 4, 5, 6, 9, 14) 

Elméleti és empirikus kutatásaim során megfogalmazódott bennem, hogy bár a 

felelősségvállalás és részvétel bármilyen területi szinten megvalósulhat, főbb gyakorlati 

színterei mégis elsődlegesen a helyi közösségek lehetnek. Az állampolgárok ott tudnak 

bekapcsolódni közösségi folyamatokba, ahol közvetlenül érintettek, továbbá itt tudják 

elsajátítani az aktív részvétel formáit is (14). Úgy gondolom, hogy először azt kell az 

embereknek megtanulniuk, hogyan tudnak helyi problémákat megoldani együtt, utána lehet 

magasabb területi szintekre lépni. Egy településen – függetlenül annak méretétől – különböző 

problémák merülhetnek fel az élet minden területén (9). Fontos kiemelni, hogy problémák 

alatt olyan eseményeket értek, melyek közösségi szinten merülnek fel, vagyis nem egy helyi 

szereplő problémájáról van szó (bár hozzáteszem, hogy ha egy ilyen jellegű probléma nem 

kerül feloldásra, előbb-utóbb a közösségi szintre is begyűrűződhet). Ezek a problémák 

koncentrálódhatnak egyes szereplőkre (pl. csak a vállalatok egy részére, csak bizonyos 

intézményekre, stb.) vagy a település egészére akár közvetlenül vagy közvetetten is. Ezek a 

problémák lehetnek rövid életűek, de olyanok is, amelyek hosszú távon jelen vannak 

valamilyen formában. Nagyon fontos kérdés, hogy ezekért a problémákért ki a felelős? Kinek 

kell őket megoldani és milyen módszerrel? Mit kell tenni azért, hogy ne merüljenek fel újra 

ugyanazok a problémák?  

A problémákat alapvetően két csoportba sorolom az alapján, hogy azok létrejöttében és 

megoldásában kik játszanak szerepet (9): 

 Olyan helyi problémák, melyek a mindennapi életvitel során merülhetnek fel a 

helyi szereplők (állampolgárok, vállalkozások, intézmények, civil/nonprofit 

szervezetek) körében, megoldásukhoz maguk a szereplők kellenek, nem 

szükséges pl. a helyi önkormányzat bevonása (pl. szemetes egy lakópark, a 

probléma megoldható a helyi lakosok részvételével is, akik pl. havonta 

végigjárják a környéket és összeszedik a szemetet). 
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 Olyan helyi problémák, melyek alapvetően valamilyen helyi közügyhöz, helyi 

fejlesztési folyamathoz kapcsolódnak, így megoldásukban valamilyen formában 

szükséges részt vennie a helyi önkormányzatoknak is (pl. az előző pontban 

említett probléma kiegészül azzal, hogy a lakóparkban rendszeresen raknak le 

zugszemetet ismeretlenek, ez ellen a lakosok egyedül már nem tudják felvenni a 

harcot, szükség lehet a helyi képviselők bevonására is; egy-egy fejlesztési 

program terve, megvalósítása problémákat szülhet, ellentéteket generálhat az 

önkormányzat és a helyi szereplők között).  

 

Helyi szinten (14) a civil/nonprofit szervezetek jellemzően az adott települést és annak 

szűkebb környezetét érintő kérdésekben tudnak véleményt formálni és reagálni a társadalmi 

problémákra, kielégítetlen vagy speciális szükségletekre. Minél kisebb egy település, annál 

kevesebb szervezet működik (KSH), ezek jellemzően önkéntes tűzoltó egyesületek, 

településszépítők, sport vagy hobbiszervezetek, nyugdíjasklubok. Ezen szervezetek jelentős 

része nem azért jön létre, hogy közügyeket vitasson meg, céljuk a helyi közösségek 

összetartása, közös időtöltés. Viszont egy nagyobb, több ezres településen már több olyan 

szervezet is megjelenik, amely már méreténél fogva is képes lehet arra, hogy nagyobb 

tömegeket mozgasson meg adott kérdésben, akár az önkormányzattal együttműködve, akár 

önálló kezdeményezések révén. A helyi szervezetek általában egyesületi, alapítványi 

formában működnek, vagyis valóban civil kezdeményezésűek.  

Együtt megoldani problémákat csak úgy lehet, ha megvan a bizalom egy adott szintje az 

érintett szereplők között, e nélkül nem a közösségi cselekvés fog megvalósulni, hanem egy 

hatalmi játszma kezdődik. Természetesen nem állítom, hogy más területi szinteken ne 

lehetnének a szereplők aktívak, a legfontosabb, hogy meg kell találni azokat az eszközöket, 

amelyek az adott térben az adott probléma megoldását a lehetős legjobb mértékben segíti. 

Ezen gondolat mentén állítottam össze az előző fejezetben bemutatott táblázatot is a részvételi 

eszközökre vonatkozóan (3. táblázat), illetve készítettem el az alábbi ábrát (1. ábra) a 

konzultatív eszközökre vonatkozóan, mely szintén jól szemlélteti, hogy területi és annál 

magasabb térbeli egységekben is lehet a társadalmi részvételt működtetni, csak a megfelelő 

eszközökkel.  
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1. ábra 

A konzultatív technikák alkalmazhatósága területi egységenként 

 
Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

A részvételi demokrácia és a társadalmi részvétel kapcsán kevésbé középpontba állított 

témakör, hogy mind a lakosság, mind a civil/nonprofit szervezetek megjelenhetnek akár EU-s 

szinten is véleménynyilvánítóként, kezdeményező félként (2, 3, 4, 6, 14).  

Az elmúlt években zajló társadalmi, gazdasági folyamatok és az EU felépítéséből adódó 

negatívumok egyre inkább előtérbe helyezték a lakossággal és kiemelten
6
 a civil/nonprofit 

szervezetekkel való együttműködés fontosságát. A fő okok öt fő problémakör köré 

csoportosíthatók, melyek a következők (Arató 2000, Arató 2005, Gesztiné–Csanády 2003, 

Merkel 1997, Scharpf 1999, Siedentop 2000) (2):  

 Demokratikus deficit: Az Európai Unió működésének alapja a demokratikus 

értékek érvényesítése, azonban az intézményrendszer felépítéséből és 

működéséből adódóan nem képes minden polgár érdekeit képviselni. Ennek 

következtében az EU eltávolodhat az állampolgároktól, akik emiatt jogosan 

érezhetik úgy, hogy csak nehezen tudnak beleszólni az őket érintő kérdésekbe. A 

hiányosság három szinten jelenik meg: (Merkel 1997): a döntéshozatalban, a 

döntésvégrehajtásban és az érdekkifejezésben. 

                                                 
6
 Míg helyben a lakosság egyéni keretek között is aktív tud lenni, minél magasabb területi szinten vagyunk, 

annál inkább a szervezeti keretek jelentik a megfelelő platformot a vélemények kinyilvánítására, az érdekek 

megjelenítésére.  
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 Legitimáció: Egy rendszer legitimitása annál nagyobb, minél nagyobb mértékben 

vesznek részt az állampolgárok a döntéshozatalban, minél inkább elfogadják a 

döntéseket.  

 Menedzsment deficit: az EU intézményeinek humán erőforrása korlátozott, így 

rákényszerülnek arra, hogy külső szereplők segítségét is igénybe vegyék a 

döntéshozatal során, így a szereplőkkel való együttműködés nemcsak lehetőség, 

de egyfajta kényszer is. 

 Kommunikációs problémák: az EU állampolgáraihoz nem megfelelően jutnak el 

az információk, ennek feloldásában tudnak a civil/nonprofit szervezetek segíteni. 

 Jóléti szolgáltatások biztosításának problémái: a civil/nonprofit szervezetek olyan 

igényeket is ki tudnak elégíteni, amire az állami és/vagy piaci szereplők nem 

képesek.  

 

A fenti hiányosságok megléte miatt ma már egyértelműen elfogadott tény, hogy az 

állampolgároknak és a civil/nonprofit szervezeteknek nemcsak tagállami, hanem európai 

uniós szinten is jelentős szerepük van a döntések meghozatalát megalapozó folyamatokban.  

Az Európai Bizottság az 1997-ben kiadott (4) „Az önkéntes szervezetek és az 

alapítványok európai szerepvállalásának erősítéséről” című dokumentuma gyakorlatilag 

megalapozta a civil/nonprofit szervezetek és az EU kapcsolatát, feltárta a fennálló 

problémákat és megoldási javaslatokat tett ezek feloldására. Továbbá többek között a 2009-

ben életbe lépett Lisszaboni Szerződés is hangsúlyozza a civil társadalommal való 

együttműködés, egyeztetés fontosságát: „Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel 

és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.” 8b. cikk (2) 

A civil/nonprofit szervezetek EU-s szerepét többen, többféleképpen határozták meg, 

kutatásom során szakirodalmi bázist (Civil Society as a…2005, Arató 2005, Sasvári 2008) 

alapul véve az alábbi szerepeket azonosítottam (4): 

 kommunikációs csatorna szerepként kapcsolódás az állampolgárokhoz: 

vélemények közvetítése az állampolgárok és a döntéshozók között, 

 munkahelyteremtés, 

 kapcsolatépítés a civil szektoron belül és kívül, 

 kötődés az európai hálózatokhoz EU-s projekteken keresztül, 

 forráshoz jutás a Strukturális Alapokból: EU-s projektek kidolgozása, 

menedzselése, monitoringja, és visszacsatolás az elkészült fejlesztésekről, 

 hozzájutás a régiókat támogató egyéb támogatási forrásokhoz, 

 határ menti együttműködések motorja, 

 részvétel a jövő Európájának kialakításában: helyi, regionális vélemények 

megjelenítése a döntéshozók felé, 

 marginális csoportok elérése, 

 az állampolgárok európai identitásának erősítése, 
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 az EU elfogadottságának növelése és az európai közvélemény formálása, 

 új innovációs erőforrások megjelenítése, 

 kontrollszerep a döntéshozókkal szemben, ennek keretében az EU szervei értékes 

visszajelzéseket kaphatnak. 

 

Véleményem szerint (3, 4) az Európai Unió jövőjében a civil/nonprofit szervezetek 

nagyobb teret fognak kapni, nemcsak azért mert ezt a különböző európai uniós 

dokumentumok is szorgalmazzák, hanem azért is, mert a társadalmi, gazdasági folyamatok 

egyre összetettebbé válása miatt a jó és hatékony döntések meghozatalához egyre kevésbé 

lesz elég a döntéshozók zárt világa, szükséges lesz egyre nagyobb mértékben a társadalom 

szereplőinek aktivitása is. Ehhez szükséges megismerni és alkalmazni azokat a részvételi 

módszereket, technikákat, melyekkel teret lehet adni az állampolgároknak, civil/nonprofit 

szervezeteknek véleményük közvetítésére. Továbbá úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy 

legyenek erős és európai szinten gondolkodni képes szervezetek, szükség van helyi és területi 

szinten olyan szervezetekre, amelyek nemcsak saját tagjaik, hanem szűkebb, tágabb 

környezetük érdekeit is szem előtt tudják tartatni és képviselni is tudják érdekeiket, ezáltal 

nemzeti és nemzetek feletti szinten is egyre inkább képesek lesznek aktivitást mutatni. 

Az EU szintű döntéshozatalban nagyobb hangsúlyt kapnak általában azok a 

civil/nonprofit szervezetek, melyek nemzeti vagy nemzetek feletti szinten szerveződnek, míg 

a települések, régiók fejlődésében alakításában nagy jelentősége van a regionális, helyi szintű 

szervezeteknek. Ma már nem vitatott tény, hogy szükség van a társadalmi részvételre helyi és 

EU-s szinten egyaránt, azonban ennek módszertani háttere, gyakorlati megvalósulása 

országonként, akár régiónként eltérő képet mutat (3, 4). 

Az állampolgárok közvetlen beleszólási jogát az EU-s folyamatokba a Lisszaboni 

Szerződést biztosítja az az európai polgári kezdeményezésen (European Citizens’ Initiative) 

keresztül (14). Az új részvételi forma lényege, hogy lehetővé teszi, hogy legalább 1 millió 

(több országból származó) állampolgár az Európai Bizottságot közvetlenül felkérje, hogy az 

EU-t érintő adott kérdésekben új kezdeményezéseket tegyenek. A módszer bevezetésével az 

európai állampolgárok európai ügyekben való nagyobb részvételét kívánták megteremteni és 

ösztönözni. Az egyeztetések és a hivatalos eljárásrend elkészültével 2012. április 1-jétől lehet 

aláírás-gyűjtésbe kezdeni az alábbi szabályok betartásával: 

 Polgári kezdeményezés szervezője lehet olyan magánszemély, aki az EU 

állampolgára és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre 

jogosító korhatárt (18 év [Ausztriában 16 év]). A kezdeményező állampolgárnak 

hat másik EU tagország állampolgárával egy bizottságot kell felállítania és a 

felvetett témát regisztrálniuk kell az Európai Bizottságnál. 

 Az Európai Bizottságban 2 hónap alatt kell arról dönteni, hogy indítható-e az 

aláírásgyűjtés. 
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 Minimum hét tagállamból kell legalább 1 millió aláírást gyűjteni maximum 1 év 

alatt. 

 Minden országra meghatározták a minimális aláírások számát (európai parlamenti 

képviselők száma x 751), Magyarország esetében 15 750 fő. 

 Az aláírások összegyűjtése után a kérelmet be kell nyújtani az Európai 

Bizottsághoz, melynek 3 hónapja van döntést hozni arról, hogy élnek-e 

jogszabály-kezdeményezéssel a témával kapcsolatban.  

 

Körülbelül két év kellett ahhoz, hogy az első európai polgári kezdeményezések célba 

érjenek, azaz ennyi idő telt el regisztrálásuktól a Bizottság döntésének meghozataláig. 2013. 

február 9-én először lépte át az egymilliós határt egy európai  állampolgári kezdeményezés, 

melynek témája: „A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem 

árucikk!" A kezdeményezésre határidőre beérkezett a min. 1 millió (pontosan 1 659 643 db, 

hazánkból 18 245 db aláírás érkezett) aláírás min. 7 országból (összesen 27 országból, 13-ban 

érte el a kötelező minimumot), 2013. december 20-án benyújtásra is került, majd 2014 

márciusában a Bizottság pozitív nyilatkozatot adott a kérvényre, a dokumentumban 

felsorolták azokat a területeket, melyek beavatkozást igényelnek, továbbá a tagállamokat 

felszólították, hogy a polgárok által felvetett aggályokat lehetőleg vegyék figyelembe.  

A fenti kezdeményezésen kívül még kettő zárult már le: „Egy közülünk” fellépés, 

melynek célja az emberi élethez való jog biztosítása. A 28 tagország mindegyikéből 

származott aláírás, összesen 1 721 626 db (Magyarországról 45 933 fő írta alá), 18 ország 

esetében érte el az aláírások száma a kritikus értéket. 2015 nyarán adta ki a Bizottság 

közleményét az állatkísérletek betiltását követelő kezdeményezésre. Összesen 1 173 130 db 

aláírás született, hazánkban 26 948 állampolgár írta alá a nyilatkozatot. 

3.3. A társadalmi felelősségvállalás 

3.3.1 A társadalmi felelősségvállalás és részvétel koncepciója (10, 14) 

A felelősség azt jelenti, hogy egy adott személy vagy társadalmi, gazdasági szereplő 

tudatosan vállalja viselkedésének és/vagy döntésének következményeit. Bár a felelősség, mint 

kifejezés a 18. században jelent meg (Földi 1988 – hivatkozza Zoványi 2012), a kifejezés 

mögött húzódó jelentéstartalom egyenlő az emberiség megjelenésével (Zoványi 2012). „A 

felelősségvállalást […] az erkölcsi érzelem által vezérelt, tudatos tevékenységnek tekintjük, 

amely önmagunk vagy mások cselekedeteivel kapcsolatban tanúsítunk.” (Gaskó 2010, 13. o.)  

Feltehető a kérdés, hogy ki és miért vállal felelősséget, vagyis a felelősség milyen 

kontextusban értelmezhető?  A felelősségvállaló lehet az egyén (állampolgár), valamilyen 

szervezet és az állam. Mind az állampolgárok, mind pedig a különböző szervezetek 

(vállalatok, civil/nonprofit szervezetek, közszolgáltató intézmények, stb.) felelősek lehetnek 

egyrészt a saját életükért és tevékenységükért, másrészt a szűkebb, tágabb környezetükben 

történtekért, vagyis a társadalmi, gazdasági folyamatokért. Az állam felelőssége ez utóbbiakra 
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terjedhet ki. Vagyis ez alapján létezik az ún. egyéni (individual responsibility) és a 

társadalmi/gazdasági (social/economic responsibility) felelősségvállalás koncepciója. Az 

egyéni felelősség esetében az egyéni érdekek és szempontok számítanak, míg a társadalmi 

felelősségvállalásnál a szereplők kilépnek a személyes és szervezeti körből és a közösségi 

célok és érdekek is megjelennek.  

A fentiek értelmében minden szereplő (állampolgárok és különböző szervezetek, 

intézmények) felelős egyrészt saját cselekedetéért, másrészt felelős valamilyen szinten a 

szűkebb-tágabb környezetében történtekért is. Ezek alapján véleményem szerint beszélhetünk 

az alábbi felelősségvállalás kategóriákról (14): 

 egyéni személyes felelősségvállalás (self personal responsibility) 

 egyéni társadalmi felelősségvállalás (individual social responsibility – ISR) 

 vállalati egyéni felelősség (corporate responsibility) 

 vállalati társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility – CSR) 

 civil/nonprofit felelősségvállalás (civil/nonprofit responsibility) 

 civil/nonprofit szervezetek társadalmi felelősségvállalása (civil/nonprofit social 

responsibility – NSR) 

 egyéb intézmények felelősségvállalása (institutional responsibility) 

 egyéb intézmények társadalmi felelősségvállalása (institutional social 

responsibility) 

 

A felelősségvállalás ezen dimenzióinak azonosítása a témakör újszerű értelmezését 

jelenti. A kutatás során a fókuszban az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek voltak, 

ezen szereplők társadalmi felelősségvállalási formáinak azonosítása és vizsgálata mind 

elméleti, mind gyakorlati szempontból.  

Feltehető a kérdés, hogy a fenti felelősségvállalási formák hogyan kapcsolódnak a 

társadalmi részvétel koncepciójához? Úgy gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalás 

egyben alapja és következménye is a részvételnek. Egy társadalom nem lesz képes magas 

szintű aktív demokráciát megvalósítani, ha olyan állampolgárok élnek benne, akik még a saját 

életükért sem tudnak felelősséget vállalni, nemhogy a többi emberért. Így a társadalmi 

részvételhez szükséges a felelősségvállalás egy adott szintje mind egyéni, mind társadalmi 

szinten. Viszont az is megállapítható, ha a társadalmi részvétel képzeletbeli létráján (Arnstein 

1969) viszonylag magasan vagyunk, az tovább erősíti a felelősségvállalásra való nyitottságot 

és hajlandóságot is.   

A témakör újszerű megközelítésének gyakorlati célja az volt, hogy felhívjam a 

társadalmi szereplők és a döntéshozók figyelmét arra, hogy egy jól működő társadalomhoz és 

gazdasághoz szükség van arra, hogy a szereplők részt vegyenek saját lakókörnyezetük és akár 

egy nagyobb területi egység (akár országos szint) ügyeinek formálásában, egymás segítésében 

és közösségek létrehozásában és ehhez rávilágítsak arra, hogy ennek az egyik elsődleges 

alapja a felelősségvállalás képessége. 
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3.3.2. Állampolgárok és civil/nonprofit szervezetek társadalmi felelőssége (7, 8, 10, 12, 13, 

14) 

A kutatás során azonosítottam, hogy az állampolgároknak és a civil/nonprofit 

szervezeteknek milyen felelősségük lehet önmagukért és a társadalomért.   

Az egyéni személyes felelősségvállalás (10) azt jelenti, hogy az állampolgárok felelősek 

saját életükért: kielégítik fiziológiai és a magasabb, intellektuális szükségleteiket, rendben 

tartják saját környezetüket, képesek életüket számukra megfelelő módon menedzselni. Úgy 

gondolom, hogy a személyes felelősségvállalás képességének tanulása már kisgyerek korban 

elkezdődik, a gyerek szülei és környezetének megfigyelésén keresztül elsajátítja a felelős 

viselkedés alapszabályait. Ha a szülői minta megfelelő, az egyén megtanulja, hogy saját 

magáért saját maga a felelős és nem más (nem a szülei, nem a környezete).  Természetesen a 

felelősség tanulása nem fejeződik be kisgyerekkorban, végig kíséri egész életünket. Ez 

alapján megállapítható, hogy míg a felelősség tanulásának kezdetén a szülők, addig a későbbi 

életszakaszban a családon kívüli világ lesz a meghatározó 

Amennyiben az egyén kilép a személyes zónájából, felelőssé válik a szűkebb-tágabb 

környezetében történtekért is, ebben az esetben az egyén társadalmi felelősségéről 

beszélhetünk (ISR) (10). A hazai és külföldi szakirodalom nagy része a vállalatokhoz köti a 

társadalmi felelősségvállalás fogalmát és nem sok olyan szakirodalmat találni, ahol az 

állampolgárok társadalmi felelőssége (is) megjelenik (pl. Bénabou–Tirole 2010; Brown 2009; 

Barát 2012, stb.). 

Azon a véleményen vagyok, hogy a sikeres társadalomhoz vezető út az, ha az 

állampolgárok felismerik, hogy egyrészt a saját életükért saját maguk a felelősek, másrészt, 

hogy a legkülönbözőbb módon, aktívan részt vesznek a környezetük alakításában, a felmerülő 

problémákat együtt oldják meg. 

Véleményem szerint az állampolgárok az alábbi ügyekért, szereplőkért tudnak 

felelősséget vállalni (10, 14)
7
: 

 embertársakért: rászorulók segítése, jótékonysági ügyek támogatása, 

adományozás katasztrófák esetén, önkéntes tevékenység szervezeti/intézményi 

kereteken belül és kívül; 

 helyi közügyekért
8
; 

 a település/terület fejlődéséért: részvétel a tervezési folyamatban, 

megvalósításban; 

 a környezetért: környezettudatos életvitel; 

 civil/nonprofit szervezeteken vagy informális közösségeken keresztül a 

társadalomért és/vagy a szervezetekért az alábbi módokon: 

 civil/nonprofit szervezetek alapítása, 

                                                 
7
 Nárai Mártával közösen kialakított koncepció. 

8 „A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás 

és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez 

kapcsolódnak.” (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 4. §) 
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 tagság civil/nonprofit szervezetekben, 

 adományozás, 

 SZJA 1% felajánlása, 

 alkalmazottként, 

 önkénteskedés. 

 

A fenti cselekedetekkel az egyének a társadalom széles rétegéért felelősséget tudnak 

vállalni vagy úgy, hogy szervezeti keretek között segédkeznek (civil/nonprofit szervezetek 

alapítása, vezetése; tagság ezen szervezetekben; adományozás, önkéntes munka civil 

szervezeti keretek között) vagy részben/vagy egészben egyéni módon segítik a 

környezetükben élőket és szólnak bele a körülöttük történő eseményekbe. Az állampolgárok 

egyéni és társadalmi felelősségvállalása nem választható szét egymástól. Úgy gondolom, 

hogy a kettő kiegészíti egymást, továbbá a társadalomért érzett felelősség előfeltételeként 

értelmezhető a személyes felelősségvállalás. Ez alapján azt állíthatom, hogy a sikeres 

társdalom felé vezető út egyik legfontosabb feladata, hogy az állampolgárokat meg kell 

tanítani arra, hogyan tudnak felelősséget vállalni saját életükért. 

 

A civil/nonprofit szervezetek saját működésükért vállalt felelőssége azt jelenti, hogy a 

szervezet arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott működése legyen (14). Egy civil/nonprofit 

szervezet akkor tud megfelelően koncentrálni a működésére, a programjaira, ha a vezetés 

rátermett, a bevételi szerkezete alapján képes arra, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa. Ha 

egy szervezet pénzügyi és vezetési gondokkal küszködik, nem fog tudni a feladataira 

koncentrálni, vagyis nem képes saját magáért felelősséget vállalni. Ebben az esetben nem 

képes a céljait megvalósítani és az adott társadalmi csoport igényeit kielégíteni, az érdekeket 

megfelelően képviselni, az adott társadalmi ügyet sikerre vinni, stb., vagyis a társadalomért 

vállalt felelősség nem fog működni. Pedig éppen ez lenne a civil/nonprofit szervezetek 

alapfeladata. A mindennapi életben a szervezetek többek között az alábbi tevékenységekben 

tudják kifejezésre juttatni társadalmi felelősségvállalási képességüket (14)
9
:  

1) Adománygyűjtés, 

2) Támogatás magánszemélyeknek, 

3) Támogatás intézményeknek, szervezeteknek, 

4) Speciális szolgáltatások nyújtása, 

5) Köz(össégi) feladatok ellátása,  

6) Intézmény fenntartása, 

7) Foglalkoztatóként való megjelenés – munkahelyteremtés, 

8) Kiadványok megjelentetése, 

9) Rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

                                                 
9
 Nárai Mártával közösen kialakított koncepció. 
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10) Önkormányzat döntés-előkészítési munkájában való részvétel, 

11) Fejlesztési dokumentumok kidolgozásában való aktív részvétel, 

12) Települést érintő beruházások, fejlesztések megvalósításában való részvétel,  

13) Társadalmi kontroll megvalósítása, hatalmi szféra szereplőinek ’ellenőrzése’, ún. 

watchdog (Szabó 2004) vagy hang szerep (Ferge 1997; 1998),  

14) Társadalomszervezés, társadalmi integráció biztosítása, 

15) Közösségépítés- és formálás, közösségszervezés. 

 

Az empirikus kutatás során azt vizsgáltam (14), hogy a lakosságot és a civil/nonprofit 

szervezeteket bevonja-e, és ha igen, milyen formában az önkormányzat a döntés-

előkészítésbe, illetve, hogy az állampolgárok mennyire érzik azt, hogy hozzá tudnak járulni 

településük jobbá tételéhez
10

.  

A megkérdezett lakosság 28,2%-a állította azt (6. táblázat), hogy életében már legalább 

egyszer megkereste őt a helyi önkormányzat. Az arányt a területi dimenzió nem, viszont az 

életkor befolyásolta, a 30 év alattiak több mint 10 százalékponttal kisebb, míg a 30 vagy a 

feletti korosztály ugyanennyivel nagyobb arányban válaszoltak igennel. A teljes minta 

esetében kijelenthetjük, hogy jellemzően a magasabb iskolai végzettségűek, a magasabb 

jövedelemmel rendelkezők esetében volt jellemző, hogy az önkormányzat megkereste őket. 

Ezenkívül a településtípus esetében is szignifikáns kapcsolatot találtam, a falvakban élőket 

nagyobb valószínűséggel keresi meg a helyi önkormányzat, mint a városi lakosságot. Ennek 

oka lehet, hogy a kisebb településeken szorosabb lehet a kapcsolat az önkormányzat és a 

társadalmi szereplők között, így az emberek is nyitottabbak lehetnek az e féle 

megkeresésekre, ennek következtében az önkormányzat is kezdeményezőbb lehet e téren.  

Az önkormányzat által leggyakrabban használt megkérdezési módszer (6. táblázat) a 

kérdőív (54,7% mondta, hogy ilyen formában kereste meg az önkormányzat) és a lakossági 

fórum (39,2%) szervezése volt. Ezenkívül még a személyes (21,3%) és telefonos (15,5%) 

megkeresést említették a legtöbbször. A módszerek típusa mellett fontos tényező, hogy az 

önkormányzat által megkeresett lakosság el is mondta-e a véleményét vagy passzív volt a 

lehetőséggel szemben (6. táblázat). A megkérdezett állampolgárok 82,3%-a élt a lehetőséggel 

és elmondta a véleményét, a legnagyobb arány a kerekasztal és a személyes megkeresés 

módszere esetében volt. Az Észak-Dunántúlon lakók, továbbá a 30 év vagy a feletti 

korosztály esetében elmondható, hogy a faluban élők nagyobb valószínűséggel mondtak 

véleményt, az észak-dunántúliak esetében ezenkívül a végzettség és a családi állapot is 

befolyásoló tényező volt. Mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy a megkérdezettek ekkora 

arányban elmondták véleményüket, ebből arra lehet többek között következtetni, hogy ha az 

embereket megkérdezik, akkor nagy valószínűséggel hajlandóak is lesznek véleményt 

nyilvánítani. Ez fontos üzenet lehet az önkormányzatok számára, vagyis törekedni kell arra, 
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hogy minél nagyobb arányban és minél változatosabb módszerrel szólítsák meg a lakosságot, 

hiszen ha ők nyitottak és kezdeményezőek, nagy valószínűséggel az emberek is bátrabban 

adnak hangot véleményüknek, ötleteiknek, mintha önállóan, kezdeményező fél nélkül kellene 

ezt megtenni. A HKA program keretében meglátogatott településeken a résztvevő lakosság 

elmondta, hogy számukra milyen pozitív, hogy olyan emberekkel tudtak találkozni a 

műhelynapokon, akikkel különben nem is tették volna, így nemcsak a településük jövőjének 

formálásához tudtak hozzájárulni, hanem új kapcsolatokat is ki tudtak alakítani.  

 

6. táblázat 

Az állampolgárok részvétele az önkormányzatok döntés-előkészítésében 

 

Teljes 

minta 

Területi Életkor 

Észak-

Dunántúl 

Ország 

többi 

része 30 alatt 

30 vagy 

annál 

idősebb 

A település 

önkormányzata 

kikérte-e a 

véleményét? Igen 28,2% 28,2% 28,4% 17,9% 38,5% 

Ha igen, milyen 

formában? 

Kérdőív 54,7% 55,8% 56,1% 59,6% 53,7% 

Telefon 15,5% 15,2% 1,5% 19,1% 0,5% 

Személyes 

megkeresés 21,3% 22,3% 19,7% 14,9% 24,9% 

Interjú 2,0% 0,9% 6,1% 1,1% 2,5% 

Lakossági fórum 39,2% 37,5% 45,5% 24,5% 46,3% 

Kerekasztal 8,8% 10,3% 19,7% 6,4% 10,4% 

Elmondta-e a 

véleményét? 

Igen 82,3% 82,5% 79,1% 77,9% 83,5% 

Visszautasította 5,4% 5,4% 6,0% 9,5% 4,0% 

Érdektelen volt 12,2% 12,1% 14,9% 12,6% 12,5% 
Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

Az általunk megkérdezett civil/nonprofit szervezetek fele állította azt (14), hogy 

működése során legalább már egyszer megkereste az önkormányzat a település fejlesztése 

vagy bármilyen más, a települést érintő ügyben. Ez az arány a lakossághoz képest sokkal 

magasabb (közel a kétszerese). Ennek több oka is lehet, melyek közül kettőt emelek ki:  

 szervezeti/közösségi keretek között hatékonyabban tudnak megnyilvánulni az 

emberek mint egyedül, így az önkormányzatok is inkább tekintik partnernek a 

szervezeteket mint a lakosságot „önmagában”
11

, 

 az önkormányzati törvény értelmében a döntéshozatalban meg kell jelennie a 

helyi közösség véleményének, ezért az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy 
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bevonja a lakosságot és a szervezeteket, és, ahogy az előző pontban kifejtettük, ezt 

hatékonyabban lehet megtenni a szervezetek esetében
12

. 

 

A megkeresés módjai közül a legnépszerűbb a személyes felkeresés (71,81%) és a 

kerekasztal-beszélgetések (51%) voltak. A szervezetek esetében teljesen más módszereket 

említettek a válaszadók, mint a lakosság esetében (6. táblázat). Az állampolgárokat 

kérdőívvel kereste meg a legnagyobb arányban az önkormányzat (54,7%), a szervezetek 

esetében ez nem volt népszerű módszer (22,15%). A különbségek oka lehet többek között, 

hogy más módszerekkel lehet sikeresen megszólítani a lakosságot és a szervezeteket, utóbbiak 

esetében célszerűbb olyan eszközt választani, ahol nagy hangsúly van a személyességen, 

hiszen egy-egy településen a szervezetek száma maximum néhány száz lehet, őket könnyebb 

elérni, mint az akár több tízezres lakosságot személyesen megszólítani. Azt a szervezetek 

esetében is tapasztaltam, hogy a személyes megkeresés inkább községekben jellemző, míg a 

kérdőív és az interjú a nagyobb városokban. Megkérdeztük a szervezetektől, hogy éltek-e a 

lehetőséggel és elmondták-e a véleményüket az önkormányzatnak. Három szervezet 

kivételével mindegyik azt mondta, hogy igen, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 

önkormányzati megkeresés sikeresnek mondható, hiszen „szóra bírták” a szervezeteket
13

.  

Kutatásom során vizsgáltam azt is, hogy szubjektív megítélésük szerint az 

állampolgárok milyen mértékben tudnak hozzájárulni a településükön történő eseményekhez, 

fejlesztésekhez. Mivel a megkérdezettek csak kicsivel több, mint ¼-e mondta azt, hogy volt 

lehetősége az önkormányzat számára elmondania a véleményét és a modern részvételi 

eszközök ismerete és a részvételi gyakoriság aránya is alacsony úgy gondoltam, hogy a 

megkérdezettek többsége csak kis mértékben érzi úgy, hogy hatással tud lenni a folyamatokra. 

Az előzetes feltételezésem igaznak bizonyult, a megkérdezettek döntő többsége (84,2%) 

mondta azt (2. ábra), hogy közepes vagy annál kisebb mértékben tud hozzájárulni a 

településén történtekhez, az 1 és 10 közötti skálán az átlagos érték 3,63 lett, ami rendkívül 

alacsonynak mondható. Azok aránya, akik azt nyilatkozták, hogy nincs semmilyen befolyásuk 

a történésekre, meghaladja az 50%-ot. 
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 Kákai László (2004) a 2000-es évek elején végzett kutatásai során arra a megállapításra jutott, hogy az 

önkormányzatok általában egy meghatározott kedvezményezetti kört részesítenek előnyben, őket hívják meg 

rendszeresen közgyűlésekre, bizottságokba, így akár a véleményükre is hatással tudnak lenni. 
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2. ábra 

Hozzájárulás a településen történő eseményekhez, a megkérdezettek %-ában 

 
Jelmagyarázat: 1 egyáltalán nem, 10 teljes mértékben. 

Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Reisinger Adrienn összeállítása) 

 

Ebből levonható az a következtetés, hogy az aktív társadalmi részvétel elősegíti azt az 

érzetet, hogy az állampolgár nagyobb hatással van a körülötte történő folyamatokra, vagyis 

úgy érzi, hogy az általa véghezvitt cselekedetnek van valamilyen mértékben hatása a 

településre, közösségre.  

A győri kutatás során szintén lehetőségem volt azt vizsgálni, hogy a lakosság milyen 

mértékben érzi, hogy hozzá tud járulni a települése jobbá tételéhez. Az átlagos érték Győr 

esetében magasabbnak bizonyult: 5,13, ami még így is közepesnek mondható. Az érték azt 

mutatja (11), hogy vannak már a társadalmi részvételnek megnyilvánulásai a városban, 

azonban ez még nem megfelel szintű, hiszen a lakosság úgy érzi, hogy nem tud teljes 

mértékben kibontakozni annak érdekében, hogy változtasson a településén (3. ábra). Ez 

természetesen kétoldalú dolog, egyrészt a társadalmi részvétel minél szélesebb körben való 

megvalósulásáért tenni kell az önkormányzatoknak is és a helyi lakosságnak is, de idő kell 

ahhoz, amíg a felek érdekei ezen a téren találkoznak. Ebben meghatározó szerepe van a 

történelmi hagyományoknak, a (részvételi) demokráciát tanulni kell mindegyik félnek s ez 

nem néhány év. Az ilyen és hasonló felmérések éppen azért jók, mert egy pillanatképet adnak 

arról, hogy is állunk a társadalmi részvétel terén és segíthetik kijelölni azt az utat, ami a 

lakosság még magasabb szintű bevonását teszi lehetővé.   
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3. ábra 

A lakosság hozzájárulási mértéke a település jobbá tételéhez 1-től 10-ig skálán, %, N = 

940 fő 

 
Forrás: Reisinger 2014, 124.(11) 

 

A legnagyobb mértékben a 40 és 49 év közötti lakosság érzi úgy, hogy képes rész 

vállalni a város jobbá tételében, esetükben az átlag 5,55 volt. A legkevésbé a 60 év felettiek 

érzik e téren aktívnak magukat (a 60 és 69 év közöttiek esetében az átlag 5,8, míg a 70 év 

felettieknél 4,15). Nem meglepő módon a magasabb iskolai végzettségűek esetében magasabb 

a hozzájárulás értéke, a felsőfokú végzettségűek körében az átlag 5,78, míg a 8 általános vagy 

annál kevesebb végzettségűeknél 4,15. A foglalkozás alapján is szignifikáns kapcsolatot 

találtam, aki foglalkoztatott, nagyobb valószínűséggel mondta azt, hogy képes viszonylag 

nagyobb mértékben hozzájárulni Győr jobbá tételéhez, a legkevésbé az inaktívak (tanulók, 

stb.) képesek erre saját megítélésük alapján. 

A demográfiai tényezőkön túl kimutatható kapcsolat van a között, hogy valaki szeret-e 

Győrben élni és a között, hogy mennyire tud hozzájárulni Győr jobbá tételéhez. Azok, akik 

jobban szeretnek Győrben élni, úgy érzik, hogy képesek a nagyobb mértékű hozzájárulásra. 

Nagyobb a hozzájárulás átlagos értéke azok esetében is, akik részt vettek már önkormányzati 

választásokon, közmeghallgatáson és lakossági fórumokon, illetve véleményt nyilvánítottak 

újságban, on-line fórumokon (a különbség a nem résztevők és a résztvevők között átlagosan 

0,6–0,7 pont). Továbbá megállapításra került, hogy inkább azok az állampolgárok járulnak 

hozzá a város jobbá tételéhez, akik jobban megbíznak a település lakóiban és általában az 

emberekben, illetve azok, akik tájékozottabbak a helyi és országos ügyeket illetően. Vagyis 

kijelenthető, hogy Győrben a magasabb szintű bizalom és a tájékozottság kapcsolatban áll 

azzal, hogy az állampolgárok milyen mértékben tudnak a város jobbá tételén munkálkodni. 
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Az egyes felelősségvállalási területeken való aktivitás alapján
14

 kutatótársammal 

közösen kategorizáltuk az állampolgárokat az alábbiak szerint:  

 nagyon aktív 

 inkább aktív 

 gyenge aktivitás 

 inkább passzív 

 teljesen passzív 

 

A 4. ábra mutatja az általunk megkérdezett lakosság megoszlását az aktivitásuk szerint. 

 

4. ábra 

Társadalmi aktivitás és passzivitás, %, n=1 071 

 
Forrás: (14) Nárai–Reisinger 2016 (Nárai Márta összeállítása) 

 

A 4. ábra alapján elmondható (14), hogy a társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás 

szempontjából válaszadóink hetede bizonyult nagyon aktívnak, ők azok, akik minden vagy 

szinte minden vizsgált cselekvési formát művelnek, civil szervezetben tevékenykednek, 

önkénteskednek, véleményt nyilvánítanak, érdeket érvényesítenek, adományoznak, közösségi 

kezdeményezésekbe kapcsolódnak be, stb., aktív és felelős állampolgárokra jellemző 

magatartást tanúsítanak. A válaszadók további 29,6%-ának társadalmi aktivitása is magasabb 

szintű, a közösségi cselekvési formák nagy része jellemző rájuk.  

Összességében tehát 45%-ot tesz ki azok aránya, akikről az mondható el, hogy aktív 

módon hozzájárulnak a civil társadalom működéséhez, a demokrácia alakulásához, de akár a 

lokális vagy térségi társadalmi problémák kezeléséhez, a társadalmi folyamatok, 

alakulásához, a döntések befolyásolásához. Relatíve a legmagasabb hányadot (40,5%) azok 

képviselik, akiknek aktivitása, szerepvállalása jóval csekélyebb mértékű, de mégsem teljesen 

passzívak, hiszen 2–3 dologba bekapcsolódnak. De ezek általában olyan tevékenységek, 

amelyek nem várnak el túl nagy erőfeszítést vagy involválódást, illetve kezdeményezést (pl. 
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 A Csepeli–Prazsák (2011) szerzőpáros az alábbi három kategóriát azonosította: cselekvők, lázadók, 

szenvedők. 
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népszavazáson, választáson való részvétel, 1% felajánlás, esetleg közösségi 

kezdeményezésben való részvétel), tehát minimális vagy kis idő- és energiaráfordítással 

végezhetők, ’elintézhetők’, kevésbé jellemző, hogy az e csoportba tartozók egyéni akaratukat 

közösségivé transzformálnák. Passzívnak azokat a válaszadókat tekintettük, akik soha 

semmilyen civil társadalmi, állampolgári aktivitást nem mutattak, tehát semmiben sem vettek 

részt, semmibe sem kapcsolódtak be, illetve azokat is ide soroltuk, akik csupán egyetlen 

dolgot jelöltek meg, hiszen ez a civil társadalom cselekvő részvételétől és 

felelősségvállalásától elég távol van. A passzívak mintánk hetedét teszik ki, ők mindenképpen 

Csepeli–Prazsák (2011) által is használt szenvedők kategóriába sorolhatók. 

Összességében tehát elmondható, hogy kedvezőbb társadalmi aktivitási mértéket 

találtunk, mint amit általában mások korábban leírtak a magyar társadalomra vonatkozóan, 

ami adódhat az eltérő módszertanból, megközelítésből, hiszen mi a társadalmi cselekvések, 

szerepvállalások széles spektrumát vettük figyelembe és abból alkottuk meg az aktivitási 

mutatót, ami egyben árnyaltabb leírásra ad lehetőséget. 

4. Jövőbeli kutatási irányok 

A jövőben a kutatási témámat két irányban tervezem bővíteni. Egyrészt külföldi 

gyakorlatokat szeretnék minél nagyobb számban feltérképezni annak érdekében, hogy a hazai 

folyamatokat el tudjam helyezni nemzetközi viszonylatban is. Másrészt a vizsgált szereplők 

körét kiterjesztem a felsőoktatási intézményekre. A Triple-Helix modell továbbfejlesztett 

verziója a Quadruple-Helix, mely az egyetem–gazdaság–város kapcsolatrendszerébe a 

társadalmi szereplőket is beemeli. A témával 2015-ben már elkezdtem foglalkozni, két 

konferencián adtam elő szerzőtársaimmal, mindegyik esetben várható publikáció megjelenése 

is. 
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