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A munka elızményei
A vidéki tájak meghatározó szerepet töltenek be a fenntarthatóság irányába vezetı úton. A
különféle ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtó természetes ökoszisztémák a vidéki
területeken találhatók, így az ott élı közösségek kulcsfontosságúak a környezeti
fenntarthatóság szempontjából. A fenntarthatóság ökológiai dimenzióját az ökológiai
közgazdaságtan szerint azonban nem lehet leválasztani a társadalmi, gazdasági, kulturális és
politikai viszonyokról és kapcsolatrendszerekrıl.
A vidék fejlıdése a helyi lakosság aktív részvételével kell hogy megtörténjen, hiszen az
életfeltételeikrıl születı egyéni és közösségi döntések által valósulnak meg a különféle
fejlesztési folyamatok. A vidéki területek megélhetését nem lehet egy pusztán termelési célú
térre alapozni, csak a megfelelı biológiai életfeltételeket, élelmezési– és
élelmiszerbiztonságot nyújtó vidéken képzelhetı el fenntartható vidéki gazdaság és
társadalom.
Az ökológiai közgazdaságtan szerint a fenntarthatóság fogalmába ágyazódik a társadalmi
igazságosság is, amely a politikai gyakorlatban a valós bevonásra épülı demokrácia
mőködését és az egyéni, valamint a közösségi szintő felelısségvállalást igényli. Részvételi
akciókutatóként ennek a felelısségvállalásnak a kialakulásához és kibontakoztatásához van
lehetıség hozzájárulni.
Disszertációm a bevett kutatói gyakorlattól eltérıen nem egy hagyományos kutatás,
hanem egy részvételi akciókutatás kialakításának és megvalósításának folyamatát és
tapasztalatait mutatja be, mégpedig a Mezıcsáti Kistérség példáján keresztül.
A részvételi akciókutatás olyan tudományos kutatás, amely a megértés és változás, az elmélet
és gyakorlat közötti kapcsolatot hangsúlyozza, és amely a kutatók és a kutatásban résztvevık
közötti szoros együttmőködésre alapozva hoz létre tudást. Egy akciókutató a kutatás
alanyainak partnerséget ajánl fel, sıt a kutatás kialakítása és annak folyamata is tárgyát képezi
a kutatásnak. A részvételi akciókutató számára mindez azt is jelenti, hogy a konvencionális
kutatások során kizárólag a kutató által elvégzett kutatási feladatokat, valamint a fejlesztési
kezdeményezések megtervezését és végrehajtását részben a helyiek valósítják meg; vagyis a
stafétabot részben a helyiek kezébe kerül.
Kutatásommal elsısorban a tudomány radikális demokratizálásához, valamint a
fenntarthatóságért történı tanuláshoz szeretnék hozzájárulni.
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A kitőzött célok
Doktori disszertációm célja a részvételi akciókutatásban rejlı vidékfejlesztési lehetıségek és
korlátok feltárása és elemzése az ökológiai közgazdaságtan szemüvegén keresztül.
A disszertációban az alábbi kutatási kérdésekre keresem a választ:

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

2. Módszertanhoz kapcsolódó kutatási kérdés
a) Melyek a részvételi akciókutatás gyakorlati alkalmazásának legfıbb sajátosságai és
korlátai?
b) A részvételi akciókutatás hogyan segítheti a kistérségi szintő vidékfejlesztési
tervezést?

3. Kontextushoz kapcsolódó kutatási kérdés
a) A részvételi akciókutatás során melyek a hazai és a kistérségi kontextus sajátosságai?
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Módszertan
Kutatásom elméleti háttere az alábbi területek szakirodalmából merít: ökológiai
közgazdaságtan, részvételi akciókutatás, tervezés és fejlesztés (részvételi alapokon) és
fenntartható vidékfejlesztés. Az ezeken belül megtalálható többféle perspektíva, módszertan
és megközelítés alkalmazása adott eszközöket számomra a részvételi akciókutatás
folyamatának kialakításához, valamint ahhoz is, hogy akciókutatásom során mélyebben
megértsem a helyi gazdasági, környezeti és társadalmi rendszerek közötti kapcsolatokat,
interakciókat, visszajelzési mechanizmusokat, azok egymásra ható állandó változását és
fejlıdését. Ezek segítettek abban is, hogy a konkrét cselekvéseket a helyiekkel együtt
megtervezzük és megvalósítsuk, majd visszacsatolásokat tudjak adni a különféle elméletek
felé.
Részletesen tanulmányoztam mind módszertani, mind pedig tartalmi szempontból a
részvételi akciókutatásról szóló hazai és nemzetközi esettanulmányokat is. Mivel tudomásom
szerint Magyarországon mindezidáig egy részvételi akciókutatás valósult meg, így az
áttekintett hazai esetek a fenntartható vidékfejlesztéshez, a közösségfejlesztéshez, valamint a
területi tervezéshez kötıdnek leginkább. A kiválasztott hazai esetek hasonló elveken és
településközi együttmőködésen alapulnak, mint az a folyamat, amelyet segítettem a Mezıcsáti
Kistérségben.
Bár részvételi akciókutatásom valójában három ciklusból áll, disszertációm empirikus
része kizárólag a második ciklust mutatja be, amely egy négyéves, 2006-tól 2009-ig tartó,
részvételi vidékfejlesztési tervezési és fejlesztési folyamatra alapul. Ennek fı elemei a helyi
lakosokkal készített mélyinterjúk (130), gazdálkodói kérdıíves felmérés (97 fıs mintán),
települési (9) és kistérségi fórumok (1), közösségi munkás képzés, valamint kisléptékő
fenntarthatósági kezdeményezések (Kistérségi helyi termék fesztivál, tanösvény kialakítása
Tiszadorogma és Tiszabábolna között, valamint kulturális tájkép kisprojekt alap mőködtetése)
voltak. A kutatás harmadik ciklusa (2008–2009) a roma lakosság életminıségének javítását
tőzte ki célul, az elsı két ciklus eredményeire és tapasztalataira alapozva. Ennek elemzése
hely hiányában azonban nem képezi tárgyát dolgozatomnak.
A részvételi akciókutatás elsı két ciklusának fıbb lépéseit az alábbi ábra foglalja össze:
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1. Kutatási probléma megfogalmazása a
helyiekkel közösen: kistérségi szintő
vidékfejlesztési terv készítése szükséges
(2006. tél)
5. Reflexiók
(2007.tavasz-)
2. ciklus

5. Reflexiók (2004-2005)
4. Akciók:
1. Kistérségi fórum Mezıcsáton
(2004. május
2. Természetvédelmi Nap
Tiszadorogmán (2004. június)

1. Kvalitatív kutatás
a táj értékeirıl,
vizes
területek
értékelésérıl (20032004)

1. ciklus
3.
Akciók
munkacsoportok
(2004 tavasz)

tervezése:
kialakítása
2. Értékelés: helyi percepciók
megértése (2004 tavasz)

4. Akciók:
1. .Helyi termék fesztivál
(2007. szeptember)
2. Természetvédelmi
tanösvény (2008)
3. Kísérlet a Dél-Borsodi
Gazdák Szövetkezet
újraaktiválására (20072008)
4. Kulturális tájkép projektek
(2008-2009)
3. Akciók tervezése:
közösségi fórumok települési
és kistérségi szinten
(2006.ısz/tél)

2.
Helyzetértékelés
(2006.tavasz2006.ısz):

• mélyinterjúk
• kérdıíves felmérés
• közösségi munkás
képzés

•települési fórumok
•kistérségi fórum

Eredmények
1. Rendszereztem a részvételi akciókutatás és az ökológiai közgazdaságtan elméleti
hátterét, megállapítottam azok fıbb elméleti és gyakorlati kihívásait. Mindezek alapján
összekapcsoltam a két területet és a fenntartható vidékfejlesztés területén alkalmaztam
azokat.
Az ökológiai közgazdaságtan legfıbb kihívása az elméleti alappillérek gyakorlatba történı
ültetése, valamint a hatalmi viszonyok kezelése empirikus kutatásai során.
A részvételi akciókutatásommal az ökológiai közgazdaságtan alábbi alappilléreinek
gyakorlatba való ültetését mutattam meg: probléma-orientáltság, fenntarthatóság
operacionalizálása (megfelelı lépték és mérték), transzdiszciplinaritás, módszertani
pluralizmus, közpolitika-orientáltság, valamint a hátrányos helyzető csoportok és az
egyenlıtlen hatalmi viszonyok kezelése. Mindezzel hozzájárultam az ökológiai
közgazdaságtan elırehaladásához.
A részvételi akciókutatás a valóban fontos kutatási témák azonosítása, valamint a komplex
szocio-ökonómiai és természeti problémák minél jobb megértése érdekében a bevett
kutatásoktól eltérı módon fogalmazza meg a kutatási problémát. A kutatók és a helyiek
között egyfajta tárgyalási folyamat alakul ki a probléma közös azonosítására: a kutatás
témájának a helyiek és a kutatók számára egyaránt relevánsnak kell lennie.
A részvételi akciókutatás legfıbb kihívásait idı– és erıforrás igényessége, a fizikai
bevonódás (episztemikus/egzisztenciális) és a tényleges elkötelezettség (politikai
bevonódás) között fennálló szakadék áthidalásának nehézségei, valamint a tudományos
életben való egyelıre korlátozott elfogadottsága jelenti.
A részvételi akciókutatás jól alkalmazható a vidékfejlesztés területén, és a
fenntarthatóság irányába történı elmozdulást is elısegíti; elsısorban a közügyek, valamint az
egyébként tabunak számító témák (például domináns gazdasági fejlıdési modell
megkérdıjelezése, a cigány és nem cigány emberek együttélésére vonatkozó problémák
felvetése stb.) számára megnyíló kommunikációs terek kialakítása révén.
2. A részvételi akciókutatás, valamint az ökológiai közgazdaságtan által biztosított
megközelítések és elméleti keretek segítségével egy konkrét kistérségre, a Mezıcsáti
Kistérségre vonatkozóan kidolgoztam a részvételi alapú tervezésnek a hazai tervezı
szakma által is alkalmazható módszertanát, amelyet aztán a gyakorlatban meg is
valósítottam.
A részvételi vidékfejlesztési folyamat során ötféle részvételi módszert alkalmaztam
szorosan egymásra építve, amelyek alkalmazását más kistérségi fejlesztı folyamat
számára is javaslom:





értékelı feltárás kérdezı technikára alapuló mélyinterjúk
kérdıíves felmérés
települési fórumok
kistérségi fórum, valamint

 különféle kapacitásépítı képzések: közösségi munkás, szövetkezetfejlesztés, valamint
helyi termék értékesítés.
A felsorolt módszerek sorrendje egyben a javasolt alkalmazási sorrendet is jelenti. Ezeket
a módszereket a szakirodalmi ajánlások (részvételi tervezés és fejlesztés, kvalitatív kutatás),
valamint saját korábbi részvételi tapasztalataim (többek között közösségfejlesztés képzéseken
való részvétel) alapján választottam és dolgoztam ki a térség adottságainak (földrajzi fekvés,
lakosság, a részvételi folyamat elızményei stb.), valamint az elérendı konkrét céloknak
(vidékfejlesztési terv kidolgozása, természetvédelmi fókuszú kezdeményezések elindítása)
megfelelıen.
Az alkalmazott módszerek lehetıvé tették és teszik az egyéni szintő (mélyinterjú,
kérdıíves felmérés), valamint a közösségi szintő hozzájárulást (kapacitásépítı képzések,
települési és kistérségi fórumok) a tervezés és a megvalósítás folyamatához. Így
mérsékelhetık az egyes módszerek hiányosságaiból fakadó korlátok.
3. A Mezıcsáti Kistérségben megvalósított részvételi akciókutatáson keresztül
bemutattam a részvételi akciókutatás alkalmazásának legfıbb sajátosságait és korlátait.
A részvételi módszereken keresztül a különféle érintettek aktivizálhatók, ám ennek
korlátai is vannak:
 kit sikerül végül bevonni (elitet vagy egyéb csoportokat/egyéneket is)
 milyen finanszírozás áll a folyamat hátterében és az mennyiben képes a folyamat
függetlenségét biztosítani
 a helyi döntéshozók (például önkormányzatok és intézményeik, nemzeti park
igazgatóság stb.) hogyan állnak a folyamathoz (támogatják, semlegesek vagy éppen
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne tudjon mőködni)
 milyen korábbi tapasztalatai vannak a résztvevıknek hasonló folyamatokkal szemben
(jól fogadják, vagy éppen a korábbi kudarcok miatt csalódottan vágnak neki)
 mennyiben tud a tervezési folyamat kapcsolódni az egyéb szintő tervezési
folyamatokhoz (országos, regionális és helyi).
A helyi részvételi kapacitások kiépítése
konzerválódásához vezet a részvételi tervezés.

nélkül

az

alávetett

helyzetek

4. Megállapítottam, hogy a részvételi akciókutatás a hazai vidékfejlesztésben való
alkalmazhatóságának legfıbb kihívásait nem kizárólag a módszer, sokkal inkább a
hazai és a kistérségi kontextus sajátosságai adják.
A RAK alkalmazása során figyelemmel kell lenni a sajátos hazai és kistérségi
kontextusra, hogy a folyamat megfelelıen illeszkedjen az adottságokhoz. A részvételi
akciókutatás alkalmazásának legfıbb nehézségeit nem is feltétlen maga a módszer adja,
hanem sokkal inkább az egész magyar társadalmat, így a kistérséget is övezı általános
bizalmatlanság, pesszimizmus, apátia és az erısen negatív jövıképek. Ezen a területen
változás csak hosszú távon, az egyéni és a közösségi szintő felelısségvállalási hajlandóság
erısödésével várható.
A különféle fejlesztési folyamatok elemzése során gyakran elhallgatják a nık szerepét.
Jelen folyamat során kiemelt szerephez jutottak a térségben élı nık, akik nyitottabbnak
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bizonyultak mind a tervezésben, mind pedig a megvalósításban történı részvételre, az
együttmőködésre, valamint a jövıorientált gondolkodásra.
A kistérségi szintő munka megnehezíti az egyéni szintő visszajelzéseket a folyamat
elırehaladásáról, így hosszabb távon egyes személyek elfordulását is eredményezheti a
közügyektıl, míg másokat pedig éppen közelebb hozhat. Mindez tovább növelheti az
akciókutatók vagy éppen a részvételi tervezık felelısségét elsısorban a folyamat
elırehaladásáról és eredményeirıl való rendszeres visszajelzések tekintetében.
5. A hazai tervezı szakma számára javaslatokat fogalmaztam meg a részvételi tervezési
folyamatok minıségének javításához, ezáltal hozzájárultam a minıségbiztosítás
alapjainak lerakásához.
A részvételi tervezés – csakúgy mint bármely egyéb tervezés – nem értékmentes;
értékválasztásaiban a részvételi demokrácia ideáljához kapcsolódik. A tervezés
értékválasztásához tartozik az is, hogy a térségek fejlesztése szempontjából fontos kérdéseket
nem lehet csupán racionális módon eldönteni; a helyi lakosok értékítéleteinek is teret
szükséges biztosítani.
A részvételi tervezés intézményesítése érdekében a részvételi alapú kutatási és tervezési
módszerek elsajátítását és alkalmazását javaslom a hazai tervezık számára. A részvételi
tervezıi szerep ellátásához nagyon sokféle képesség szükséges, amelyek egyrészt a szakmai
helytállást segítik, másrészt pedig a tervezési folyamat facilitálását segítik.
Újfajta beszédmódok és nyelvezet kialakítását is szükségessé teszi a részvételi tervezés: a
folyamat döntés-elıkészítı anyagait közérthetı formába kell önteni. Ebben a tervezıre szintén
nagy felelısség hárul.
A tervezés egyúttal olyan mechanizmus is kell hogy legyen, amely az úgynevezett
elnyomó hatalmi struktúrákat (ide sorolhatjuk akár a pályázati rendszereket) kezeli azáltal,
hogy az erıforrásokhoz és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést széles körre
kiterjeszti. Ebben az értelmezésben a tervezı felelısségeként jelölhetı meg az uralkodó
hatalmi viszonyok etikus kezelése is.
A részvételi tervezık számára a kapcsolódó intézményrendszernek mindehhez biztosítania
kell a megfelelı (anyagi, de elsısorban emberi) erıforrásokat, hiszen nem várható el, hogy
egy ilyen volumenő feladatot a szokásos erıforrásokkal el tudjanak látni.
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Következtetések és javaslatok
Kutatásom a részvételi akciókutatás vidékfejlesztésben való alkalmazhatóságát és annak
sajátosságainak feltárását célozta az ökológiai közgazdaságtanra alapozva.
A fenntarthatóság felé vezetı utat egy társadalmi szintő tanulási folyamatnak tekinthetjük,
amely folyamatos tanulást és reflexiókat igényel a társadalmat mőködtetı folyamatok és
közpolitikai döntésekrıl mind egyéni, mind pedig közösségi szinten.
A részvételi akciókutatáson keresztül a közgazdaságtanban megismert közjó fogalmát
újraértelmezve olyan közügyek tudnak a vidékfejlesztés napirendjére kerülni, amelyek nem
csupán az egyének, hanem a közösség egésze számára fontosak. Az akciókutató így olyan
ügyeket és témákat dobhat be a köztudatba egyre globalizálódó világunkban mint például egy
adott tájjal kapcsolatos döntések meghozatala.
A magyar terület-és vidékfejlesztési politikának – a jelenlegi tendenciák ellenére – fontos
teendıje lehet az endogén fejlıdés feltételeinek megteremtése, amelynek megvalósulásához
egy részvételi akciókutatás is hozzájárulhat. A részvételi akciókutatási módszerek révén
ugyanis kölcsönös alapon tanulhatunk a vidéki életrıl és annak feltételeirıl, az ott élı
emberektıl és velük együtt.
Részvételi akciókutatásom számos szakmai csoport érdeklıdésére tarthat számot. Az
alábbiakban az egyes célcsoportok felé fogalmazok meg röviden javaslatokat:
A kutatók számára a részvételi akciókutatás egyfajta vérfrissítést jelenthet, hiszen új, a
megszokott szakirodalmon sokszor messze túlmutató tudást hozhat létre a helyi tudás és a
szakértıi tudás ötvözésén keresztül. A kutató a való élettel szembesülhet, így a gyakorlati
tapasztalatokat azonnal ütköztetni tudja a különféle elméletekkel. Mivel a kutatás témájának
meghatározása az érintettekkel közösen történik, ezért szélesebb kör érdeklıdésére tarthat
számot; az adott kutatási témák hamarabb kikerülhetnek a tudományos közösség szők
berkeibıl a nagyközönség elé.
A felsıoktatási intézmények társadalmi felelısségvállalása jegyében javaslom a
felsıoktatási intézmények és a helyi közösségek kapcsolatának erısítését és ennek
intézményesítését, amelyre az akciókutatás kiváló keretet tud teremteni. Az akciókutatás
számos fázisában bevonhatók a diákok, akik az elvégzett feladataikért kredithez és nem
mellesleg az élethez szükséges készségekhez (life skills) juthatnak.
A hazai közösségfejlesztı szakma által végzett, a részvételre képesítést célzó képzések
nélkülözhetetlenek a társadalmi részvétel erısítésében, így a részvételi akciókutatás számára
is támogató közeget tudnak biztosítani. A közösségfejlesztı szakma fókuszát a
fenntarthatóság társadalmi dimenziói adják, így mindenképpen javaslom a szakma számára
azt, hogy a környezeti szempontokat az eddigieknél határozottabban emelje be a munkájába.
Erre a közösségi tervezési folyamatok már önmagában nagyobb teret adnak, hiszen ilyenkor a
tapasztalatok szerint az egyéni érdekeken képesek túllépni a résztvevık; így a környezeti
szempontok érvényesítésének is nagyobb tér juthat.
A másik felvetésem arra vonatkozik, hogy a közösségfejlesztı szakmának érdemes lehet
tovább tágítania látókörét a szakértıi tudások beépítésével (a helyi tudást kiegészítve),
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valamint a helyi szinten túlmutató (például kistérségi, regionális) külsı kapcsolatok és
források tudatos keresésével.
A részvételi tervezés intézményesítése érdekében a részvételi alapú kutatási és tervezési
módszerek elsajátítását és alkalmazását javaslom a hazai tervezık számára. Ezen keresztül
válhat a tervezı „hibrid” tervezıvé. A hibrid tervezı mobilizál, tervez, tárgyal, reflektál és
beavatkozik, ha szükséges. A hibrid tervezıi szerep ellátásához nagyon sokféle képesség
szükséges, amelyek egyrészt a szakmai helytállást segítik, másrészt a tervezést, mint
folyamatsegítést alapozzák meg. Ezek a képességek nélkülözhetetlenek a különféle
tudományterületek, szektorális érdekek, társadalmi csoportok és az általuk vallott és követett
értékek közötti hídveréshez.
Fontosnak tartom a különféle térségi fejlesztési és egyéb intézményrendszerekben
dolgozók (pl. regionális fejlesztési ügynökségek, kistérségi irodák, helyi vidékfejlesztési
irodák, nemzeti park igazgatóságok, falugazdász hálózat, oktatási intézmények stb.)
szemléletformálását; vagyis annak biztosítását, hogy a munkatársak a saját szakterületükön
átlássák a részvételi tervezés elınyeit, lehetıségeit, buktatóit. Az is fontos, hogy ezeket a
módszereket munkájuk során szükség esetén megfelelıen tudják alkalmazni, hiszen a
sablonosan és gyorsan alkalmazott részvételi tervezési módszerek visszájára fordíthatják még
a jó szándékú tervezési folyamatokat, amennyiben nincsenek mögötte a bevonás
módszertanában járatos és elkötelezett tervezık, akik a tervezési folyamatot a konkrét
helyzethez tudják igazítani.
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