
 

 

 

 

 

 

 

Közösségfejlesztés  

 

/Elméleti jegyzet/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Közösségfejlesztés 

 

/Elméleti jegyzet/ 
 

 

 
 

Szerző: 

Katonáné Kovács Judit 

Debreceni Egyetem AGTC GVK (1.-10. fejezet) 

 

Bótáné Horváth Noémi 

Debreceni Egyetem AGTC GVK (7. és 9. fejezet) 

 

 

Szerkesztő: 

Katonáné Kovács Judit 

 

 

 

 

 

Lektor:  

 

Fehér István 

Szent István Egyetem 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem, AGTC • Debrecen, 2013 
© Katonáné Kovács Judit 

Debreceni  Egyetem 

Gazdálkodástudományi és  

Vidékfejlesztési Kar 

 

 

Pannon Egyetem 

Georgikon Kar 



3 

 

Kézirat lezárva: 2013. április 30. 

 

 

 

 

 

ISBN 978-615-5183-74-4 

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kiadvány a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029 projekt keretében készült.  

 

 

 



4 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Előszó ............................................................................................................................ 7 

1. A vidékfejlesztés elméleti keretrendszere – Európai gyakorlata .................. 8 

1.1 Vidékfejlesztés modelljének változása .................................................................................. 8 

1.1.1 Exogén fejlesztés ............................................................................................................... 8 

1.1.2 Endogén fejlesztés ............................................................................................................. 9 

1.1.3 Neo-endogén fejlesztés .................................................................................................... 10 

2. Az értéktér jellemzői ........................................................................................ 13 

2.1 Társadalmi szolidaritás – összetartó társadalom ............................................................... 13 

2.2 A társadalmi tőke meghatározása ....................................................................................... 18 

2.2.1 A társadalmi tőke dimenziói ............................................................................................ 20 

2.2.2 A vidékfejlesztés jellege a társadalmi tőke erőssége szerint ........................................... 21 

2.2.3 Gazdasági etika ................................................................................................................ 21 

2.3 A magyar társadalom a világban ......................................................................................... 22 

2.4 TÁRKI – Értéktér ................................................................................................................. 25 

2.4.1 Zárt, magába forduló értékszerkezet ................................................................................ 25 

2.4.2 A közbizalom alacsony szintje ........................................................................................ 26 

2.4.3 Normazavarok, rossz morális közérzet ............................................................................ 26 

2.4.4 Igazságtalanságérzet ........................................................................................................ 26 

2.4.5 Államfüggés ..................................................................................................................... 27 

2.4.6 Következmények és teendők ........................................................................................... 27 

2.5 A fiatalok értékrendszer változásai ..................................................................................... 27 

3. Egyén, közösség, közösségfejlesztés ................................................................ 33 

3.1 Egyén ...................................................................................................................................... 33 

3.1.1 Kommunikáció ................................................................................................................ 33 

3.1.2 Önismeret ......................................................................................................................... 35 

3.1.3 Képessé válás, képessé tétel - empowerment .................................................................. 43 

3.1.4 Önmenedzselés ................................................................................................................ 43 

3.2 Közösség ................................................................................................................................. 45 

3.2.1 A közösség jelentései ....................................................................................................... 45 

3.2.2 Alapelvek ......................................................................................................................... 46 

3.2.3 Közösség a humánetológia nézőpontjából ....................................................................... 46 

3.2.4 Az ideális csoport összetétele .......................................................................................... 47 

3.3 Közösségfejlesztés.................................................................................................................. 50 

3.3.1 Mozgalom  a közösség általi fejlesztés ......................................................................... 50 

3.3.2 A közösségfejlesztés mint szakma ................................................................................... 51 

3.3.3 A dialógus szerepe a közösségfejlesztésben .................................................................... 52 

3.3.4 Jól-lét ............................................................................................................................... 52 

3.3.5 Esettanulmány – Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből....................................................... 53 

4. A közösségek feltárása, erőforrásainak elemzése ......................................... 69 

4.1 Közösségismeret .................................................................................................................... 69 

4.1.1 A közösség funkciói ........................................................................................................ 69 



5 

 

4.2 A közösség általános és emberi erőforrásai feltérképezésének módszertana .................. 70 

4.2.1 A közösségi változáshoz szükséges feltételek ................................................................. 70 

4.3 A helyzetfeltáráshoz szükséges feltételek és lehetőségek ................................................... 71 

4.3.1 Az emberi erőforrásokról, azaz mi rejlik a lakosságban .................................................. 71 

5. A megoldandó problémák azonosítása, beavatkozások iránya ................... 75 

5.1 Elemzés ................................................................................................................................... 75 

5.2 A beavatkozás jellemzői........................................................................................................ 76 

5.3 Esettanulmány - Világfa ....................................................................................................... 76 

6. Az együttműködést segítő, aktivizáló módszerek ......................................... 79 

6.1 Az emberi kapcsolatok – Gordon modelljének bemutatása.............................................. 79 

6.1.1 Értő figyelem – közreműködési módszerek .................................................................... 80 

6.1.2 Konfrontálás .................................................................................................................... 82 

6.1.3 A DEWEY-féle vereségmentes módszer használata ....................................................... 83 

6.1.4 Tanácsadás ....................................................................................................................... 84 

6.1.5 Elfogadás ......................................................................................................................... 85 

6.2 Animációs eszközök .............................................................................................................. 85 

6.2.1 A humor szerepe .............................................................................................................. 85 

6.3 A vizualitás szerepe az együttműködés elősegítésében ...................................................... 86 

6.3.1 Közösség és rajzolási készség együttes fejlesztése ......................................................... 86 

6.3.2 Rajzlecke .......................................................................................................................... 89 

6.3.3 Grafikus jegyzetelés mint az érthetőséget támogató eszköz ............................................ 89 

6.4 Aki kapja, adja – követendő példa, esettanulmány ........................................................... 90 

6.4.1 A kialakult tárgy és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás ...................................................... 92 

6.4.2 A közösségi program ....................................................................................................... 93 

7. Az IT nyújtotta lehetőségek a közösségfejlesztésben .................................... 95 

7.1 Lehetséges eszközök, módszerek ......................................................................................... 96 

7.2 A kommunikáció internetes lehetőségei .............................................................................. 96 

7.2.1 Honlap .............................................................................................................................. 96 

7.2.2 Blog .................................................................................................................................. 96 

7.2.3 Közös internetes munkafelület ........................................................................................ 97 

7.2.4 Közösségi média .............................................................................................................. 97 

7.2.5 Közösségi videó ............................................................................................................... 98 

7.3 IT eszközök alkalmazásának jellemzői ............................................................................. 102 

8. Hálózatosodás, hálózatok, tanuló szervezetek ............................................. 104 

8.1 A tanuló szervezet alapelvei ............................................................................................... 104 

8.1.1 Rendszergondolkodás .................................................................................................... 104 

8.1.2 Személyes irányítás ....................................................................................................... 104 

8.1.3 Gondolati minták ........................................................................................................... 105 

8.1.4 Közös jövőkép kialakítása ............................................................................................. 107 

8.1.5 Csoportos tanulás ........................................................................................................... 107 

8.2 Rugalmassági Kör ............................................................................................................... 108 

8.2.1 A Kör három komponense ............................................................................................. 108 

9. Közösségi tervezés .......................................................................................... 111 



6 

 

9.1 A közösségi tervezés definiálása ......................................................................................... 111 

9.2 Közösségi tervezés eszközei ................................................................................................ 112 

9.2.1 Ötletbörze ...................................................................................................................... 113 

9.2.2 Kártya- technika ............................................................................................................. 113 

9.2.3 Gondolati térkép vagy elmetérképezés (angolul: mind mapping) ................................. 114 

9.2.4 Helyzetrajz ..................................................................................................................... 114 

9.2.5 Fizikai/ helyi feltérképezés ............................................................................................ 114 

9.2.6 Problémafa- és célfa elemzés ......................................................................................... 115 

9.3 Csoporttechnikák ................................................................................................................ 116 

9.3.1 Csoport-folyamatok támogatása .................................................................................... 116 

9.3.2 Kiscsoportos megbeszélés ............................................................................................. 116 

9.3.3 Tevékenységek tervezése csoportban ............................................................................ 116 

9.3.4 Fókuszcsoportos megbeszélések ................................................................................... 116 

9.3.5 Nyitott kávéház (angolul: World Café) ......................................................................... 117 

9.3.6 „Közösségi felmérés” módszere .................................................................................... 118 

9.3.7 Jövő műhely módszer .................................................................................................... 118 

9.4 Néhány gyakorlati tanács a közösségi tervezéshez........................................................... 120 

9.4.1 A helyszín megválasztása .............................................................................................. 120 

9.4.2 Az időpont megválasztása ............................................................................................. 120 

9.4.3 A résztvevők körének meghatározása ........................................................................... 121 

9.4.4 Egyéb szempontok ......................................................................................................... 121 

10. A LEADER szerepe és működése ................................................................. 122 

10.1 Irányítási módok és intézkedési típusok ........................................................................... 124 

10.2 Magyarországi helyzetkép a Lukesch modell eredményei és a szakirodalom alapján . 129 

10.3 A részvételi akciókutatás, mint animációs eszköz ............................................................ 131 

Irodalomjegyzék ...................................................................................................... 135 

  



7 

 

Előszó 

Nagy és örömteli kihívást jelentett számomra a lehetőség, hogy Közösségfejlesztés témában 

jegyzetet készítsek az egyetemi ifjúság számára. 2012 augusztusa óta, amikor is részt vettem 

Kunbábonyban a Közösségfejlesztők Nyári Egyetemén, kerülöm az „egyetemi hallgató” elnevezést. 

Pataki György kollégám hívta fel a figyelmem erre a nem megfelelő szóhasználatra. Hogyan 

szeretnénk cselekvő, közösséget építő állampolgárokat nevelni, ha már a kezdetek kezdetén 

hallgatóként nevezzük őket?  

Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szakmai utam ebbe az irányba tart. Sok olyan 

közösségfejlesztéshez kötődő területet vizsgáltam az elmúlt évek során, mely ismeretek fontosak a 

XXI. századi jól-lét megteremtéséhez, így a diákjaink számára is. Érdekesség, hogy a jegyzet 

írásával majdnem egy időben kaptam azt a lehetőséget az egyetemen, hogy egy új finn oktatási 

modell, a Team Academy, alkalmazásában vehetek/vegyek részt. Ez egy olyan vállalkozói képzés, 

mely csapatban tanít vállalkozni. A két feladat során szerzett ismereteim sokszor keresztezték 

egymást, érdekes tanulságokat hoztak, melyeket igyekeztem beépíteni a jegyzetbe is. Például Peter 

Senge „Az ötödik alapelv” című munkája (többek között a 8. fejezet Tanuló szervezetekről szóló 

részében hivatkozok rá), nem csak a Team Academy számára alapolvasmány, úgy gondolom a 

közösségfejlesztésben is hasznos irodalom.  

Már a jegyzetírás előtt kapcsolatba kerültem a magyar közösségfejlesztők szakmai 

közösségének (http://www.kka.hu) egyes tagjaival, így mielőtt belekezdetem volna a jegyzet 

összeállításába,  ami egyfajta szöveggyűjtemény, válogatás irodalmakból  igyekeztem 

véleményüket kérni a tematikát illetően, és az elérhető források tekintetében. Többek között, ezen 

konzultációk során hívták fel a figyelmem arra, hogy a közösségfejlesztés egyik „alfája és omegája” 

a kommunikáció, a dialógus (különböző irányból, de a terület fontossága miatt, több fejezet is 

foglalkozik ezzel a témával: 3., 6., 7., 8., 9. fejezet) Ezúton is köszönöm közösségfejlesztő 

szakemberek aktív közreműködését! 

A jegyzet a közösségfejlesztés témában született szakirodalmakat vidékfejlesztési 

nézőpontból foglalja össze, építi fel. Vercseg (2011) könyvében azt írja, hogy a közösségfejlesztés 

egyszerre mozgalom és szakma. Mozgalom, közösség általi fejlesztés, ha maguk a közösség tagjai, 

szervezetei és intézményei fejlesztik saját közösségüket. A közösségfejlesztés mint szakma 

átmeneti, szervezett és szakszerű beavatkozást jelent a közösségek életébe annak érdekében, hogy a 

közösség képes legyen megújulásra, vagyis saját problémáinak kezelésére, mérséklésére, 

megoldására. A jegyzet célja, hogy a diákok a jegyzetben elérhető irodalmak és a félévi közös 

munka segítségével, a teljesség igénye nélkül, a személyiségükhöz legközelebb álló részek mentén, 

megfelelő tudással vértezzék fel magukat ahhoz, hogy ha motivációt éreznek magukban akár a 

mozgalom, akár a szakma oldaláról közösségfejlesztőként is tevékenykedhessenek, katalizálják, 

szakmailag segíteni tudják a vidéki közösségek épülését. 

A jegyzet úgy épül fel, hogy az előttünk álló kihívásokat (a kihívást itt most a problémák  

helyett használom) bemutatva (2. fejezet), a lehetőségekhez is utat mutasson. Felhívja a figyelmet a 

rendszer szemléletű gondolkodásra, ami a vidékfejlesztésben is teret kap napjainkban (Lásd 1. 

fejezet: neo-endogén fejlesztés). 

Korábbi munkám során a vidékfejlesztés eszközrendszerét vizsgálva találkoztam a 

LEADER programmal. Azt gondolom, hogy a program mögött lévő elképzeléseket, alapelveket 

figyelembe véve, az európai integráció ennek az eszközrendszernek a megalkotásával is 

bizonyította, hogy bölcsen és integráltan szeretné építeni Európát. Ez a program is igazolja Csányi 

Vilmos (2011) etológus válaszát, melyet a következő kérdésre adott: Humánetológiai 

megközelítésből az EU válhat valaha közösséggé? 

Az Előszó végén álljon itt az etológus válasza „Azt hiszem nem, de ha az együttműködés 

kultúráját sikerül kialakítani, és lesz néhány generáció, amely ezen szocializálódik, akkor nagyon 

jól működő „nemzetté”, kulturális közösségé alakulhat”. Remélem ebben ez a jegyzet is segít! 

http://www.kka.hu/
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1. A vidékfejlesztés elméleti keretrendszere – Európai gyakorlata 

„Az Énüknek annyira magabiztosnak kell lennie, hogy képes legyen lemondani a nélkülözhető 

vágyakról. Csak azt akarja birtokolni, amiből akad elegendő. … És a fejlettsége ellenére a 

legjelentősebb közös jóval azonosuljon – nemcsak a rokonaira és hazájára tekintve, hanem az egész 

emberiségre és az emberiségen túl az élet egészére és az evolúció folyamatára. Nehéz lenne jelenleg 

elképzelni, hogyan maradhatna fenn másképp az emberiség.” 

Csíkszentmihályi 

 

Ehhez a fejezethez kapcsolt idézet Csíkszentmihályi Mihály „A fejlődés útjai” c. könyvéből 

(2011:111) gondolkodásra hívja az olvasót. Amikor a vidékfejlesztést, a vidéki közösségek 

épülését, a közösségfejlesztést járjuk körbe, felmerül a kérdés kiterjed-e a figyelmünk minden 

szempontra, melyek befolyással vannak a vizsgálat tárgyára. A választ mindenkinek magának kell 

keresnie, egyéni felelősségünk is hova jutunk. Itt az első fejezetben érintőlegesen megjelenik az 

élelmiszertermelés és fogyasztás, de az élelmiszer közösség-, vidékfejlesztésben játszott szerepét 

részletesen nem elemezzük. Vajon mit gondol az olvasó erről a döntésről? Az újabb kérdés 

megválaszolásához Carolyn Steel „Éhező Város” c. könyvére hívjuk fel a figyelmet és a szerző 

előadására, mely elérhető az interneten keresztül (lásd a feladatok között). 

A politikai dokumentumokban és a retorikában az elmúlt két évtizedben a vidékfejlesztés 

jelentős változásokon ment keresztül: a korábbi agrárius megközelítést felváltotta az integrált 

vidékfejlesztés eszméje (Bíró Nagy, 2007). Nemes (2000) azonban feltárta, hogy a vidékfejlesztési 

gyakorlatban igen kevés változás történt. Ennek Nemes szerint a fő oka az, hogy az integrált, alulról 

vezérelt, partnerségre és belső erőforrásokra alapozott vidékfejlesztés mögött nem áll jelentős 

gazdasági és politikai hatalom. A fennkölt célok mellett a vidékfejlesztésre szánt források túlnyomó 

többségét továbbra is az agrárpolitika és a regionális politika érdekeinek megfelelően használják fel. 

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

vidékfejlesztés aránya az agrárköltségvetésnek csak mintegy tizedét tette ki” (Bíró Nagy, 2007, pp. 

30.) és a részesedés napjainkban is csak kb. 20 % körül van. 

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

tudnak megfelelően reagálni a gyorsan változó körülményekre, ezért egyre inkább szükségessé vált, 

hogy a fejlesztési stratégiák készítésekor a helyi és regionális hivatalokat is bevonják a problémák 

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

győződve arról is, hogy a vidékfejlesztési akciók döntéshozatali folyamataiban fokozni kell a 

közösségi és üzleti csoportok részvételét (Gibbs et al., 2001). A Cork-i nyilatkozat kimondja, hogy 

az integrált vidékfejlesztési politikának közösségi részvételen és valamennyi érintett szint (helyi, 

regionális, nemzeti és nemzetek fölötti) partnerségén kell alapulnia. Az Agenda 2000 dokumentum 

szintén megerősítette a partnerségek szerepét a vidékfejlesztési programozásban (CEC, 1999). 

1.1 Vidékfejlesztés modelljének változása 

1.1.1 Exogén fejlesztés 

Az 1970-es évek végéig az exogén vidékfejlesztés volt a domináns modell, melyet eredetileg 

a városi piac ellátását célzó mezőgazdasági fejlesztés motivált, később a városi területekről vidékre 

költöző gyártó cégek voltak a folyamatok fő ösztönzői (Fieldsend et al., 2009). Ilyen exogén módon 

valósul meg az Európai Unió fejlesztéspolitikai beavatkozásainak jelentős része a legtöbb esetben a 

beavatkozás helyéhez képest kívülről, felülről irányítottan, felülről lefelé építkezően. Ez a modell a 

gazdasági, társadalmi, kulturális, és politikai marginalizálódás és periféria jellegzetességek 

felszámolására irányult, a gazdasági és társadalmi struktúrák erősítésével, a regionális, nemzeti és 

nemzetközi piacokhoz történő integrálódás elősegítésével, de egyértelműen az agrárgazdaság 
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bázisán. Ebben a megközelítésben tehát – a mezőgazdaság valamint a vidék városoktól való 

függését hangsúlyozva – a vidéki területek az ipari- és szervízszolgáltatásokat koncentráló városi 

területek kiszolgálójaként jelennek meg, miközben élelmiszerrel, erőforrásokkal, munka- és 

vásárlóerővel látják el azokat (Terluin és Post, 2001). 

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

fejlesztésekkel kapcsolatban, az exogén megközelítés már nem volt elég hatékony. A fejlesztési 

folyamatok sikere olyan jelentős mértékben függött a külső erőforrásoktól – például pénzügyi 

támogatásoktól, technológiai innovációktól vagy éppen külső emberi erőforrástól –, hogy ez 

sebezhetővé tette a helyi közösségeket. Többen (pl. Ray, 2000b, Farkas 2002b) felismerték, hogy a 

külső segítség ugyan előmozdíthatja a fejlesztést, de annak elmaradásakor a közösségek képtelenné 

válhatnak a fejlődés fenntartására. A negatív kritikák miatt az endogén erőforrások bevonása 

szükségessé vált a vidékfejlesztésben. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy a szektorális 

(mezőgazdasági) megközelítés helyett inkább endogén, területi fejlesztéspolitikát kell alkalmazni 

(Shortall – Shucksmith, 1998). 

1.1.2 Endogén fejlesztés 

Az Európai Bizottság felülvizsgálta az EU vidékpolitikáját és 1988-ban kiadta „ A vidéki 

társadalom jövője” című jelentését, mely a vidéki társadalom legfontosabb problémáit tartalmazta 

és támogatta az elmozdulást a produktivista mezőgazdasági fejlesztési modelltől a fenntartható 

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

kifejtették, hogy a vidékfejlesztésnek helyi igényeken és helyi kezdeményezésen kell alapulnia. A 

helyi vidékfejlesztésbe be kell vonni valamennyi helyi erőforrást, amelyeket a kívülről vezérelt 

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

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

kulturális és kézműves hagyományokat, az építészeti és művészeti örökséget, a rendelkezésre álló 

munkaerőt, az innovatív ötleteket, a már létező szolgáltatásokat és ipart, a humán és anyagi 

erőforrásokat (CEC, 1988, pp. 48.). 

Megjelent az exogén megközelítéssel ellentétes endogén fejlesztési mód. A figyelem a 

vidékkel kapcsolatos döntéshozásról átkerült, egy alulról felfelé építkező megközelítésre. Ennek 

fókuszában a beavatkozás helyének belső potenciáljai, a helyben meghatározott fejlesztési 

stratégiák, a helyi termelési és fogyasztási kultúrák, valamint a helyi szereplők és tudáskészletek 

állnak, különös hangsúlyt fektetve a helyi gazdasági és humán erőforrások kiaknázására és a helyi 

gazdasági kontroll növelésére. (Kelemen, 2008) 

Egyes körülhatárolások szerint azon vidékfejlesztést, ahol az ott élő közösség nem csupán 

elszenvedi vagy elviseli a külső erőforrást, hanem úgy integrálja, hogy az a saját identitását, vagy 

belső elemeinek gyengülését nem okozza, ezt a szakirodalom: a belső erőkre támaszkodó, 

“endogén-fejlődésnek” nevezi. Az endogén-fejlődés egyben a közösség olyan képessége, hogy a 

különböző hatásokra ne pusztán követő passzív viselkedéssel reagáljon, hanem kezdeményező, 

önálló, önfejlesztő, aktív módon. Ahol ez a fejlődés létrejön, ott, az adott régióban, a kisebb 

térségben, a településen: a közösség életképes. (Nacsa, 2008) 

1.1. táblázat G. FEKETE (1998) munkája alapján szemlélteti a felülről lefelé és az alulról 

építkező fejlesztések közötti különbségeket. 
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1.1. táblázat: A felülről és az alulról vezérelt fejlesztés főbb elemeinek összehasonlítása 

 

 
Felülről vezérelt (top down) 

fejlesztés 

Alulról építkező (bottom up) 

fejlesztés 

Fejlődésfogalom 

monolitikus fejlődésfelfogás, 

mely mögött egységes 

értékrendszer és emberi 

boldogság-fogalom áll 

közösségenként különböző és 

változatos értékrendszerek 

Uralkodó elmélet 
neoklasszikus fejlődéselméletek, 

növekedési pólus-elmélet 
alternatív fejlődéselméletek 

Fejlesztési cél gazdasági növekedés 
alapszükséglet kielégítése, 

életminőség javítása 

Fejlesztési célcsoport, 

kedvezményezettek 
nagyvállalatok 

kis- és középvállalkozások 

valamint a helyi közösségek 

Fejlesztés alanyai 
a központi akaratot megvalósító 

hivatalok 

a helyi emberek bevonásával 

működő közösségek 

A fejlesztés 

erőforrásainak 

ellenőrzése 

helyi erőforrások ellenőrzése 

kívülről 

helyi erőforrások ellenőrzése 

helyben 

Térbeni hálózatok 
vertikális, hierarchikus 

térszerveződés 
horizontális térszerveződés 

Forrás: G. Fekete (1998:82) 

 

Az endogén, alulról jövő (bottom-up) megközelítés nem új keletű. A lokalitást felértékelő 

szemléletmód egy tőről fakad a modernizáció folyamatára adott társadalmi reakciókkal, azaz a 18-

19. századi szocialista utópiák, a 20. századi dekolonizációs, függetlenségi mozgalmak, a II. 

világháború utáni társadalmi, és az azt követő regionális és kulturális újjászületési mozgalmak által 

közvetített értékekkel. Az endogén vidékfejlesztési kezdeményezéseknek táptalajt biztosít a 

regionalizmus eszméjének elterjedése. (Ray, 1999) 

Az endogén fejlesztéssel szemben több kritika is megfogalmazódott az idő során. Az egyik 

egy olyan helyi növekedési potenciált feltételez minden egyes régióban, mely csak arra vár, hogy 

szabaddá tegyék, viszont nem határozza meg a szóban forgó helyi növekedési potenciál lényegét. 

1.1.3 Neo-endogén fejlesztés 

A külső körülmények és befolyásoló tényezők figyelmen kívül hagyása azonban behatárolja a 

vidéki területek fejlesztési lehetőségeit, így az endogén fejlődés sem jelent önmagában megoldást. 

Farkas (2002b) megállapítja, hogy az endogén fejlődésen alapuló fejlesztéseknél nem lehet mellőzni 

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

külső adottságokat befolyásolni tudjuk. 

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

fogalomként alkalmazták a szakirodalomban. Ray (2000a) és Nemes (2005) kutatásai azonban 

rámutatnak arra, hogy nem szükséges egymást kizáró fogalomként használni. A hibrid nézet, amely 

szem előtt tartja a dinamikus kölcsönhatást a két folyamat között, alapvetőnek tekinti az extra-

lokális (külső) tényezőket a vidéki területek jövőjének alakításában, ugyanakkor megőrzi a helyi 

potenciálokat is (Ray, 2000a). Ez az ún. neo-endogén modell (High – Nemes, 2004). Az új-endogén 

vidékfejlesztés koncepciója a folyamat irányítását a helyi és a külső erők kölcsönhatásának tekinti. 

(Fieldsend et al. 2009) Senge munkáját (1998) alapul véve, szükség lesz arra, hogy a vidéket is 

rendszernek tekintsük, amelynek részei nemcsak belső kapcsolatokkal vannak összefűzve, hanem 

ugyanígy kapcsolódnak a külső környezethez. 
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Az alábbi ábra az új szemléletmód külső és belső tényezőit szemlélteti. 

 
1.1.ábra: A vidékfejlesztésre ható belső és külső tényezők  

Forrás: SABAU–PAQUIET (2009:21) 

 

Az 1.1. ábrán szemléltetett tényezőknek a jelenléte régióról régióra változik, egyes térségben 

a természeti erőforrásnak van nagyobb súlya, míg máshol például az emberi és társadalmi 

erőforrásoknak van nagyobb szerepe. 

Az 1.1. ábrán látható erőforrásokat öt tőkeelemnek is szokták nevezni. Az öt tőkeelem az 

alábbiakból tevődik össze: 

 A természeti tőke, ami magában foglalja azokat az erőforrásokat is, melyeket az élelmiszer-, 

illetve a termelési ellátólánc használ fel, továbbá a turisztikai értékkel rendelkező 

tulajdonságokat. Néhány ilyen potenciált csak mostanában értékelnek megfelelően, a 

termőföld “multifunkcionalitásának” koncepciója kapcsán. 
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 A humántőke például a kort, egészségi állapotot és a szaktudást foglalja magában, de ide 

sorolhatjuk az aktivitást, vagy az egyéni felelősség elismerését is 

 A társadalmi tőke körébe a bizalom megléte, a hálózatok építése és a normák betartása 

tartozik. 

 A fizikai tőke az utakat, az információs és kommunikációs technológia hozzáférhetőségét 

takarja. 

 A pénzügyi tőkét egyértelműen leírja a neve. 

 

van der Ploegot és Marsdent kutatása mentén született Unfolding Webs (2008) a vidéki régiókban 

tapasztalt sokféleség, dinamika és szinergia meghatározására és elemzésére kidolgozták az 

úgynevezett rurális háló (rural web) koncepciót. A háló kifejezés a vidéki társadalmakon belüli 

kölcsönhatások, kölcsönös kapcsolatok, kölcsönös megállapodások és externáliák hálózatára utal. A 

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

hat dimenziót tartalmaz (1.2. ábra). Kovách (2012) is felhívja könyvében a figyelmet az új politikai 

gazdaságtan képviselőinek munkájára, a vidékfejlesztés új elméleti vázlatára (az ETUDE, Enlarging 

the theoretical understanding of rural development projektre). A projektről megjelent kötet (van der 

Ploeg-Mardsen 2008) szándékai szerint egy, a fejlesztésben is felhasználható fogalmi keretet vázol 

fel.  

 
 

1.2. ábra: A rurális háló dimenziói 
Forrás: van der Ploeg et al., 2008  

 

A vidékfejlesztés szempontjából legfontosabbnak tartott kutatási területeket az alábbi, úgynevezett 

rurális hálóban foglalja össze, amelynek elemei (1.2. ábra): 

 A helyi forrásokra építkezés és kölcsönös kapcsolatok kiépítése a tágabban értelmezett 

vidéki gazdasággal 

 A termelés megújítása 

 A piacok irányítása 

 Új intézményi keretek létrehozása 

 Együttműködés és fenntarthatóság megteremtése 

 Társadalmi tőke 

A projektben résztvevő vezető európai kutatók azokat a folyamatokat keresik, amelyek az 

erőforrásokat, tevékenységformákat, tranzakciókat és network-öket alakítják, és kapcsolatot 

teremtenek ezek között. (Kovách, 2012:21) 

A rurális háló szerzői a társadalmi tőkét olyan képességként határoztak meg, amely lehetővé 

teszi a kollektív cselekvést. Szerintük a társadalmi tőke az egyének, a csoportok, a szervezetek és az 

intézmények hálózatokba való kapcsolódásának, kooperációjának, a társadalmi kapcsolatok közös 

RURALWEB 

Endoge
nitás 

Társadalmi tőke 
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Piaci kormányzás 
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célból és közös haszonért történő alkalmazásának a képessége. Ennélfogva, a társadalmi tőke olyan 

célok eléréséhez járul hozzá, melyek az adott térség szereplői között fennálló kapcsolatokon 

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

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Ismertesse az exogén vidékfejlesztés főbb jellemzőit! 

2) Ismertesse az endogén vidékfejlesztés főbb jellemzőit! 

3) Ismertesse a neo-endogén vidékfejlesztés főbb jellemzőit! 

4) Milyen külső és belső tényezők játszanak szerepet a neo-endogén vidékfejlesztésben? 

5) Milyen különbségeket találhatunk az alulról építkező és a felülről vezérelt fejlesztés között?  

6) Ismertesse a „VidékiHáló” dimenzióit! 

Kompetencia fejlesztő kérdések: 

1) Milyen főbb tényezők befolyásolhatják az eltérő irányú folyamatokat a vidékfejlesztésben?  

2) A felsorolt szempontok közül, melyek belső és melyek külső tényezők? 

3) Nézze meg Carolyn Steel TED előadását, majd válaszoljon az alábbi kérdésre: Hogyan formálja 

az élelmiszer a vidéket? http://www.ted.com/talks/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html 

4) Mikor alkalmazna felülről vezérelt fejlesztést, és mikor találja megfelelőbbnek az alulról történő 

építkezést? Példákon keresztül fogalmazza meg válaszát! 

2. Az értéktér jellemzői 

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

Az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló,  

a tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó  

egyénekből végül egy közösség formálódik."  

John Milton Fogg 

 

Az előző fejezetben bemutatásra került, hogy az új-endogén vidékfejlesztés koncepciója a 

folyamat irányítását a helyi és a külső erők kölcsönhatásának tekinti, valamint az is, hogy a belső 

erőforrások között a humán- és a társadalmi tőke fontos szerepet játszik. Ez a fejezet a társadalom 

oldaláról közelíti a közösségfejlesztés kérdését. A fejezet hátterét jentő legfontosabb 

dokumentumok a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács (2010) magyar társadalomnak készített 

jelentése, a TÁRKI (2009) kutatásának eredményei, Vercseg Ilona (2011) és Csepeli György (2010) 

munkája, valamint Kassai Zsuzsanna (2012) doktori dolgozata.  

 

Vercseg (2011:35) tanulmányát a következő kérdéssel és válasszal indítja: A magyar 

közösségfejlesztés több mint 30 éves történelme során a civil társadalom erősítését, az 

önszerveződést és önirányítást, önsegítést jelölte ki a maga számára beavatkozási területként 
– vajon miért? Ez a kezdetektől az önszerveződéssel, sőt a szervezetlenség és a szervezettség 

kérdésével, a passzív, szenvedő magatartás helyett a kívánatos cselekvő magatartás kiépítésének 

szükségességével van összefüggésben. 

2.1 Társadalmi szolidaritás – összetartó társadalom 

Ebben az alfejezetben Csepeli György 2010-ben a Parolában megjelent cikkéből idézünk, a 

Vercseg tanulmányában feltett kérdésre további válaszul, melyre Vercseg (2011) is hivatkozik.  

Sokat és sokan írtak a rendszerváltás utáni folyamattokról. Az okok keresői sorában elöl 

állnak a közgazdászok, akik a költségvetés évről évre újratermelődő hiányában, a GDP arányában 

mérve magas államadósságban, a forint értékének a svájci frank értékéhez viszonyított 

csökkenésében vagy éppen növekedésében látják a romlás okát. Amikor a közgazdasági bajok 

elhatalmasodnak, a politikusok végül is elszánják magukat a megszorításokra, engedelmesen 

http://www.ted.com/talks/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html
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megcsinálják, amit a „Stop and Go” gazdaságpolitika „Stop” fejezete előír számukra. Meg is 

buknak, s átengedik helyüket a „Go” fejezet meghallóinak. Az elmúlt húsz évben többször tanúi 

lehettünk mind a „Stop”, mind a „Go” irány megvalósításának, de különös módon akár „Stop”, akár 

„Go” volt az irány, a társadalom közérzete érdemben nem javult. Az embereken elhatalmasodott az 

apátia, a közintézmények iránt táplált bizalmatlanság, nem tudtak túllendülni azon az érzésen, hogy 

nem urai saját sorsuknak, melynek jobbra fordulását jobb híján az államtól várták. Nehéz 

megmondani, hogy mikor kezdődött ez a történet. Fontos dátum 1830, amikor Széchenyi István 

közzé tette művét, melynek címe a Hitel. Németh László 1934-ben tartott erről a könyvről egy 

rádióelőadást, melyet akár ma is megtarthatna. A mű erénye, mit sokan hibájául róttak fel, hogy a 

szerző, mint Németh kifejti, „nem tudott közgazdaként gondolkozni. A gazdaságon kezdte, de 

egykettőre lefúrt a mélybe – az angol szellemtől a nemzeti műveltséghez, a hiteltől a hitig” (Németh 

1975, 384–885.). A hitelnek csak egyik értelme az, amit a közgazdaság meghatároz. A hitel másik 

értelme a társadalomlélektanból ered. Azt jelenti, hogy az egyik ember bízhat a másik ember adott 

szavában. Széchenyi könyve azért időszerű, mert „igazi bizodalom” mind a mai napig nincs a 

magyar társadalomban, s míg az nem lesz, addig marad a „Stop” és a „Go”.  

A hitel hiányának eredendő oka a magyar ember közösségi állásának fogyatékossága, mely 

lehetetlenné teszi az állampolgári szerep normáinak az elsajátítását. Állam és polgár viszonya 

Magyarországon meghasonlott. Hosszú évszázadokon át nem lévén önálló magyar állam, nem 

meglepő, hogy nem jött létre az azonosulás az állam és a polgár között. Az állam idegen volt, 

mellyel nem együtt működni dicsőség, együttműködni szégyen volt. S amikor végre létrejött a 

független állam, polgárait nem volt képes megvédeni. Az állam a rendszerváltást követően 

megmaradt idegen szereplőnek.  

Az állami hatalom paradox módon nemcsak taszít, hanem vonz is. Akiket az állam, 

túlhatalmaskodásával, megfosztott az önálló egzisztencia lehetőségétől, azok jobb híján az államtól 

remélik létbiztonságukat. Innen a gyermeki várakozás, mely szerint az állam dolga a 

munkahelyteremtés, a mindenki számára elérhető ingyenes egészségügyi és kulturális 

szolgáltatások biztosítása, a társadalmi egyenlőség megteremtése. Az állam, akárcsak a 

tekintélyelvű családban az apa, egyszerre rettegés és rajongás forrása. 

Az állammal szemben mutatott bizalmatlanság kifejeződése az adóelkerülés (a 

feketegazdaság). A társadalomban a közös értékek, normák meggyengültek, mely lehetetlenné teszi 

a jog tiszteletét, függetlenül attól, hogy az Alkotmányról vagy a legkisebb önkormányzat 

rendeletéről van szó. 

A sarcszedő szerepében megjelenő állammal szemben a polgár egyet tehet. El kell hitetnie az 

adószedővel, a rendőrrel, az ügyésszel, a bíróval szemben, hogy neki semmije sincs, pontosabban 

semmi fölöslege nincs, amiből adhatna. Ez a látszat csak akkor lesz hiteles, ha önmagát 

sikertelennek, betegnek, elégedetlennek, rosszkedvűnek mutatja be, mert hiszen ha csak egy 

pillanatra is felvillanna rajta az egészség, az elégedettség és a siker jele, akkor nyomban 

megkérdezhetnék, hogy honnan a jókedv forrása.  

Amit Széchenyi a hitelről társadalomlélektani értelemben mond, az éppen ellenkezője a 

sarcnak. Aki hitelt kér, annak önmagát sikeresnek, egészségesnek, jókedvűnek kell mutatnia, hiszen 

ha nem ezt teszi, akkor csökkenti annak valószínűségét, hogy a hitelt megkapja. A sarc a félelem, a 

hitel a remény médiuma. A hitel-mentalitás esetében is számolhatunk az önbeteljesítéssel. Aki 

másokat arra vesz rá, hogy higgyenek benne, az önmagában is hinni fog, s aki hisz a sikerben, az 

sikeres is lesz. Az önmagukban bízó polgárok egymásban és az államban is bízni fognak. 

(Székelyi–Örkény–Csepeli–Barna 2005). 

Magyarországon európai összehasonlításban is kirívóan alacsony a bizalom szintje. A magyar 

társadalmat áthatja a bizalmatlanság (Csepeli–Prazsák 2010). Az European Social Survey 2008-as 

adatbázisát elemezve lehetővé vált, hogy Magyarországot elhelyezzük az európai országok sorában 

a bizalmatlanság mért szintje szerint. A bizalomra vonatkozó első kérdés kapcsán a 

megkérdezetteknek nyilatkozniuk kellett arról a dilemmáról, hogy a legtöbb emberben meg lehet-e 

bízni, vagy inkább az óvatosság ajánlott az emberi kapcsolatokban. A másik kérdés azt firtatta, 

hogy a megkérdezett az embereket inkább önzőnek vagy inkább segítőkésznek látja. A harmadik 
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kérdés annak felderítésére irányult, hogy a megkérdezett azt hiszi-e, hogy a legtöbb ember 

megpróbálná kihasználni, ha alkalma nyílna rá, vagy ellenkezőleg, azt hiszi, hogy a legtöbb 

emberből hiányzik ez a motívum, s inkább tisztességes lenne. A következő, 1. ábra bemutatja, hogy 

az egyes európai országokban 2008-ban e három kérdéssel mérve hogyan alakult a szociális 

bizalom.  

Az 2.1. ábra azt mutatja, hogy a bizalom szintje Magyarországon ugyan alacsony, de messze 

nem a legalacsonyabb Európában. A bizalmatlanság kelet-európai jelenség, ami nyilván nem 

független attól, hogy a kelet-európai államok egyike sem tekinthet vissza hosszan tartó önállóságra. 

Ebbe a képletbe beleillik Portugália is. A másik végletet a skandináv társadalmak képviselik. 

Ezekben a társadalmakban (melyekhez hozzászámíthatjuk a holland és a svájci társadalmat) mérték 

a legmagasabb szintű szociális bizalmat. A klasszikus értelemben vett Nyugat-Európa országai 

(Franciaország, Németország, Anglia) középen helyezkednek el (Csepeli–Prazsák 2011). 

 

 
2.1. ábra. Szociális bizalom az egyes európai országokban  

Forrás: ESS, 2008 In: Csepeli, 2010: 

 

A bizalomra alapozott társadalmi összetartás jellemzően modern jelenség. Közösségi 

társadalmakban a közös sors kényszere oly erős, hogy nincs tér az egyének számára, melyen belül 

szabadon mozoghatnának, választhatnának. Az alternatíva a csoport által létrehozott valóság 

elfogadása vagy a kiközösítés. A modernitás széthasítja a hajdanvolt közösséget egyénre és 

társadalomra. Az egyén a maga életvilágában szabad ember, aki választ, dönt, s a 

következményekért viseli a felelősséget. A társadalom az egyénhez képest külsődleges rendszer, 

melyet a jog, a pénz, a média, a hatalom szervez egységbe. A közösségek nem egyik napról a 

másikra alakultak át társadalommá. A nyugati kultúrában az átalakulás már az ókorban elkezdődött. 

A nagy görög tragédiák mind a mai napig azért elevenek, mert nézésük közben újraélhetjük a 

szakadást a közösségiség közvetlen, primer kényszerítő ereje és a születő individualitás szabadsága 

között. Az individuum szabadsága a társadalmi fejlődés hatalmas felhajtó ereje, hiszen a 

szabad individuum kockáztat, változtat, cselekszik. Ugyanakkor a szabadság bizonytalanságot 

visz be a rendszerbe, mely csak akkor marad működőképes, ha az egyének bíznak benne. A 

rendszerbe vetett bizalom (confidence) mellett ugyanilyen fontos, hogy az emberek egymásban is 

megbízzanak (trust).  

A modern társadalomban a szabadság egyesek számára kihívás, mások számára teher. 

A „belülről irányított emberek” a szabadságot lehetőségként élik meg, melyet cselekvésre 
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váltanak át. E cselekvések következményei túllépnek saját életükön, beépülnek a 

társadalomba. A „kívülről irányított emberek” menekülnek a szabadságtól, reszketnek attól, hogy 

önállóan kelljen cselekedniük, s nincs más gondolatuk és érzésük, csak az, amit készen kapnak 

kívülről, valamilyen tekintély által hitelesítve. A magyar történelem fordulópontjai többnyire nem 

saját választás, hanem külső kényszer folytán következtek be. A modern történelmi tapasztalatra 

jellemző „minden egész eltörött” élménye külső, idegen hatásként rögződött, ami nem akadályozta 

meg a modernizációt, de annak sajátos változatát eredményezte, melyet Hankiss Elemér „negatív 

modernizációként” írt le még a múlt század 80-as éveiben. A Rokeach érték-teszt (az alapvető 

emberi értékekre és értékváltozásokra vonatkozik) hazai és amerikai reprezentatív mintákon nyert 

adatait összehasonlítva Hankiss és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a magyar 

társadalom nem kevésbé individualizált, mint az amerikai, de amíg az amerikaiak körében erős a 

civil társadalom iránti elkötelezettség, addig a magyarok önmagukon kívül senkivel sem törődnek 

(Hankiss 1982). A magyar individualizmusból hiányzik a cselekvő szabadság, de nincs meg benne a 

konform igazodási kényszer sem. A magyarok egymás mellett élnek, de viszonyukra sem az 

együttműködés, sem a verseny nem jellemző.  

Karácsony Sándor a korra jellemző nemzetlélektani megközelítésből már a 20-ik század 30-as 

éveiben leírta ezt a sajátos magyar tünetegyüttest (Karácsony 1985). Karácsony szerint a magyar 

nemzetkarakterre a széthúzás jellemző, ami lehetetlenné teszi a hosszan tartó együttes cselekvést. 

Látszólag ennek ellentmond a szalmaláng, melynek ereje egységbe forrasztja a széthúzókat, de az 

egység csak pillanatnyi. A csúcs-élményt lehangoltság, „sírva-vigadás” követi. A változás csak mint 

vágy, s nem mint reális lehetőség él Karácsony szerint a magyarokban. Várják a jövőt, melyre mint 

a szebb és a jobb elhozójára tekintenek. A jövő azonban nem több mint a „sült galamb”, mely 

sosem repül a szájba. A változtatás gondolata ugyan megszületik, de a gondolatot ritkán követi 

tett (patópáloskodás).  

A 2008-as ESS vizsgálat (The European Social Survey, Európai Társadalmak összehasonlító 

vizsgálata. A szerk.) eredményei drámai módon megegyeznek Karácsony és Hankiss jóval 

korábban született következtetéseivel. A vizsgálat nemcsak a szociális bizalomra terjed ki, melyről 

korábban már beszámoltunk. A kérdések a modern társadalomban élő egyén életének 

valamennyi lényeges érték-dimenzióját átfogták. (Altruizmus, az individualizmus, a 

konformizmus, a tolerancia, a munkahelyi autonómia és az etatizmus.) A vizsgálatot 25 európai 

országban végezték el. Összesen 40 626 válaszadó válaszolt a kérdésekre. A hét értékdimenziót 

együttesen kezelve három jellegzetes csoportot különíthettünk el. Az európaiak 38%-a esett a 

cselekvő kategóriába. E csoport tagjai a cselekvő igeragozás paradigmája szerint beszélik el 

életüket, melynek középpontjában önmaguk állnak, akik önmagukon túli célok megvalósítására 

vállalkoznak társaikkal. Majdnem ugyanekkora (37%) azok aránya, akik lemondanak a cselekvő 

élet adta lehetőségekről, s életükről akarva-akaratlan csak a szenvedő igeragozás paradigmája 

szerint képesek számot adni. A harmadik csoport a lázadók (25%) nevet kapta. Ők azok, akik 

minden értéket elutasítanak. Semmiben sem hisznek, mindenben kételkednek. A sorban 

Magyarország – Görögország előtt – az utolsó előtti helyen áll, 65,9%-nyi „szenvedővel”, 23,5%-

nyi „lázadóval” és 10,6%-nyi „cselekvővel”, szemben a 25 ország közül első helyen álló 

Svédország 6,9%-nyi „szenvedőjével”, 18,2%-nyi „lázadójával” és 74,9%-nyi „cselekvőjével”. 

Az egyes országok szerfelett különböznek aszerint, hogy mekkora arányban vannak az adott 

országban cselekvők és szenvedők. A lázadók aránya nagyjából azonos mindegyik országban. Az 

adatok alapján jól kibontakozik a Nyugat-Kelet tengely. A nyugat-európai országokban 

jelentősen magasabb a cselekvő típushoz tartozók aránya, mint a kelet-európai országokban. 

Keleten viszont jóval több a szenvedő, mint a cselekvő. Az eredmények alapján egyértelmű az 

asszociáció Szűcs Jenő elméletére, mely szerint Európában három fejlődési régió van. E fejlődési 

régiókat a szerint különböztethetjük meg, hogy mikor kerültek be a nyugati civilizáció főáramába. 

Úgy tűnik, hogy Kelet- és Közép-Európa a Karoling-kor óta kísértő fáziskésését azóta sem tudta 

leküzdeni. Figyelemre méltó azonban, hogy Észak-Európa 2008-ban megelőzte a klasszikus 

Nyugat-Európát. Nem könnyű arra a kérdésre válaszolni, hogy ilyen roppant történelmi-kulturális 

meghatározottságok mellett mit lehet tenni annak érdekében, hogy mi magyarok kiszabaduljunk 
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múltunk fogságából, s életünkre végre nem az elszenvedés, a passzív tűrés, hanem az aktív 

alakítás, a változtatás perspektívájából tekinthessünk.  

A legfontosabb tényező kétségen kívül az iskola. A kiművelt, autonóm cselekvésre képes 

emberek kritikus mennyisége a társadalmi szolidaritás legmélyebb alapja. Ez egy olyan 

feladat, melynek elvégzéséhez fogni sosem késő.  

A második tényező a média. A média azonban ma már teljesen mást jelent, mint jelentett 

akár csak egy évtizede. Az Internet web.2.0 alkalmazásai mindenki számára lehetővé teszik, hogy a 

média aktív szereplőjévé válhasson. Az Internetre kerülő tartalmak létrejötte, terjedése, 

alakulása maguktól a befogadóktól függ, akik egyszerre termelik és fogyasztják a 

tartalmakat. Az új iskola szerepe már csak azért is jelentős lehetne, hogy a tanulókat felkészíthetné 

erre a korábban sosem volt média jelenlétre, melynek következményei a társadalmi szolidaritás 

szempontjából éppúgy lehetnek építőek, mint rombolóak. (Ehhez a témához a jegyzet 7. fejezetében 

térünk vissza.) 

A harmadik tényező a civil társadalom. Már Bibó István is a „szabadság kis köreiről” 

beszélt, melyek mindenütt megjelenhetnek, ahol az autonóm cselekvés megveti lábát. A 

rendszerváltás óta alkotmányos joga minden polgárnak a gyülekezési és egyesülési szabadság 

Az állam akkor jár a társadalmi szolidaritás megteremtésének útján, ha nem avatkozik 

be az életfolyamatokba, de kereteket teremt arra, hogy az emberek szabadon és biztonságban 

élhessenek. Az állam dolga a közteherviselés rendjének megteremtése és az őrködés azon, hogy 

senki se lehessen potyautas. A polgári rend arról szól, hogy mindenki megbízik az államban, mely 

adóztat, de csak annyit, amennyit a közjó érdeke megkíván.  

Kapitalista viszonyok között az üzleti szféra rengeteget tehet annak érdekében, hogy az 

emberek higgyenek egymásnak, s higgyenek a rendszerben, mely megadja nekik a választás 

szabadságát a termékek és a szolgáltatások között. A Corporate Social Responsibility (CSR) az 

üzlet és az etika elválaszthatatlanságát feltételezi, mely nemcsak nem teszi lehetővé egyetlen 

cég számára sem, hogy üzletfelei közül bárkit is hátrányosan megkülönböztessenek, hanem 

egyenesen a cég kötelességévé teszi, hogy tevékeny résztvevője legyen az esélyegyenlőségért 

folytatott küzdelemnek. Felbecsülhetetlenül fontos szerep jut ebben a küzdelemben a 

reklámoknak, melyek sok emberhez eljutnak, állandóan jelen vannak, s a vonzó világ, melyet 

közvetítenek, sok tekintetben erőteljesebben befolyásolja az emberek életét, mint a való világ.  

A társadalmi szolidaritás hiányzó erőinek megteremtéséről gondolkozva a huszonegyedik 

században nem kell nulláról indulnunk. Vannak magyar hagyományok, melyek köztünk élnek, csak 

talán nem kapnak kellő teret gondolkodásunkban. Érdemes lenne a magyar polgári társadalom 

történelmi „best practice” katalógusát összeállítani. Ebben a katalógusban kitűntetett hely 

jutna a reformkornak, amikor először mutatkozott meg a városi, polgári társadalom. Az 

előzmények sorában nem feledkezhetünk meg a Monarchia-kori Magyarország színes 

egyesületi életéről, fejlett polgári nyilvánosságáról, a kávéházak, klubok, kaszinók, egyházi 

körök sokszínű világáról. A két világháború között a népi írók tettek sokat a magyar 

társadalom öneszmélése érdekében, miközben fontos szerep jutott a konzervatív és 

szociáldemokrata társadalmi szerveződéseknek is. A második világháború sajnálatos módon 

halálos csapást mért a polgári társadalomra, megingatva a polgárokban az állam iránti bizalom 

alapjait. 

A második világháború után a korán elvirágzott népi kollégiumok adtak reményt arra, hogy 

lehetnek közösségek, melyek a kiművelt emberfők mennyiségének gyarapítására hivatottak, s ezen 

keresztül hozzájárulnak a magyar társadalom bizalmi tartalékainak növelésére. A remény azonban 

eltörött. A 70-es évek közművelődési lendülete azonban nem jöhetett volna a népi kollégiumok 

ihletése nélkül. A rendszerváltást követően azt lehetett hinni, hogy nem lesz többé szükség 

történelmi pótvizsgákra. Kiderült azonban, hogy a szabadságjogok önmagukban keveset érnek, 

ha nincsenek szabad emberek, akik ezekkel a jogokkal képesek élni. Ugyanakkor bizakodásra 

ad okot, hogy nincs többé hatalom, mely a szabadságot s az általa megalapozott polgári rendet 

eltiporni lesz képes, ha egyszer ez a rend létrejön.  
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A társadalmi kohézió meggyengülését Csath (2002) tanulmánya is megerősíti, mely szerint a 

rendszerváltó országokban a piaci viszonyokba való átmenet folyamatában nagy mértékben sérült a 

társadalmi tőke. Súlyos bizalmi deficit terheli ma társadalmunkat, ami jóval veszélyesebb és 

mélyrehatóbb dolog, mint a fizetési mérleg deficitjével kapcsolatos gondok.  

 
2.2. ábra A közbizalom nemzetközi összehasonlításban ISSP 2001 Nemzetközi Társadalmi 

Adatfelvételi Program 
Forrás: Varga, 2005 

Egy nemzetközi társadalmi adatfelvételi program eredményeit mutatja be a 2.2. ábra. Az 

adatok is azt jelzik, hogy Magyarország a közbizalom mértékét tekintve utolsó helyre került (Varga, 

2005). A piacgazdaság kialakulásával együtt járó ”eredeti tőkefelhalmozás” folyamata a korábbinál 

jóval nagyobb, évtizedek óta ismeretlen vagyoni és jövedelmi különbségeket eredményezett. A 

magyarországi GINI index alátámasztja ezt a megállapítást, ugyanis az 1982-ben számított 21%-os 

érték 2000-re 33%-ra romlott (Faragó et al., 2004:51). 

2.2 A társadalmi tőke meghatározása 

Szabó Gábor (Szabó-Fehér, 2004) irányításával egy EU K+F (EUROLAN) projekt 

foglalkozott a marginalizáció mezőgazdasági vonatkozásaival. A munka felhívta a figyelmet arra, 

milyen fontos szerepe van a társadalmi tőkének a vidék fejlesztésében. Mivel a társadalmi tőke a 

vidékfejlesztésben is fontos szerepet játszik, ezért lényeges, hogy megtaláljuk azokat az utakat, 

melyek segítenek erősíteni ezt a tőketényezőt.  

Kassai (2012) dolgozatában ismerteti, hogy a társadalmi tőke kifejezés először az 1900-as 

évek elején jelent meg a nemzetközi szakirodalomban1, ám csak az 1990-es évek elején vált 

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

tőke erősítése révén megoldhatóvá válnak olyan súlyos társadalmi problémák, mint például a 

szegénység vagy a kirekesztettség. Ennélfogva, már olyan nagy nemzetközi szervezetek, mint az 

OECD vagy a Világbank is számos társadalmi tőke fejlesztését célzó projektet indított el az elmúlt 

másfél évtizedben. Mára a közgazdasági és szociológiai kutatások egyik legnépszerűbb területévé 

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

A társadalmi tőke fogalmát többféle megközelítésből lehet vizsgálni. Elemezhetjük 

antropológiai megközelítésből, mely szerint a bizalom, az együttműködés és a társas együttlét 

alapvető emberi szükséglet. Az antropológusok főként a társadalmi tőke biológiai és pszichológiai 

                                                 
1
 A társadalmi tőke kifejezés első használatát (1916) Lyda Judson Hanifannak tulajdonítják (Tömpe, 2007). 
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összetevőit tanulmányozzák. Ezzel szemben a szociológiai megközelítés elsősorban az emberi 

normákat és motivációkat helyezi a kutatás középpontjába. Ennek az irányzatnak képviselői közé 

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

megközelítés kiemeli, hogy az együttműködés, a bizalom igen jelentős közgazdasági tényező, a 

gazdasági hatékonyság egyik legfontosabb erőforrása. A közgazdasági megközelítés egyik 

kiemelkedő képviselője Francis Fukuyama amerikai közgazdász. A politológiai megközelítés 

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

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

megerősödése, a társadalmi szolidaritás és a fenntartható fejlődés megalapozásában. Elsősorban 

Robert D. Putnam és Richard Rose munkássága kiemelkedő ezen a területen (Skrabski–Kopp, 2008; 

Szakál, 2004).  

1989-1990 között találkozhattunk egy mondással, mely szerint egy politikai rendszer 

változáshoz öt hónap elegendő, a gazdasági rendszer átalakulásához öt év, míg a társadalmi 

alkalmazkodáshoz ötven év szükséges (Kovács, 2004b). Ahogy az alábbi táblázatból kitűnik, ezt 

az intézményi közgazdaságtan eredményei is alátámasztják. Lakatos (2004) munkájában 

megjelenik, hogy a posztkommunista országok kísérletet tesznek a demokratikus átalakulásra, a 

szerves és mélyreható átalakulásnak azonban nagy az időszükséglete, kitartó türelmet, 

következetességet igényel. „Napjainkban a látszólagos demokratizmus felszíne alatt tovább 

működnek a letűnt korszakok uralkodó szokásai, kapcsolati rendszerei, a demokratikus 

berendezkedés esetén nem megengedhető módszerek alkalmazása, valamint a mélyreható és 

kiirthatatlannak tűnő korrupció jelenségei.” (Lakatos,  2004:57) 

2.1. táblázat: Az intézményrendszer szintjei, változásának időszükséglete 

Az intézményrendszer  

4 szintje 
Intézményrendszer kerete 

Az adott intézmény 

változásának időtartama (év) 

Társadalmi 

beágyazottság 

Jelentés 

(hitek, normák, értékek)  
50 - 100  

Intézményi környezet 

Kontrol 

(rendelkezések, politikák, stratégiák)  

formális + informális 

10 - 50  

Szervezetek 

Szervezetek 

(pl. minisztériumok, érdekszervezetek)  

formális + informális 

1 - 10  

Ösztönzők, motiválók 
Működés 

(szokásos gyakorlat, viselkedés)  
Folyamatos 

Forrás: Williamson, 2000 in: Salverda, 2009; Woodhill, 2008  

Wolz és társai (2004) megállapítják, hogy a társadalmi tőke biztosítása, pénzt nem mindig 

igényel, időt és erőfeszítést azonban igen. Talán ennél is fontosabb, hogy ennek a tőkének a 

felépítése sok időt vesz igénybe, de viszonylag gyorsan lerombolható.  

Štulhofer mnkájában a következő módon ábrázolja (3. ábra) a társadalmi tőke szerkezetét: 
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2.3. ábra: A társadalmi tőke szerkezete  

Forrás: Štulhofer, 2000:2 

A 2.3. ábrán található lehatárolásnál sokáig kérdésként merült fel a jegyzet írójában, melyik 

előzi meg a másikat. A finnországi tapasztalat választ adott erre a kérdésre. Az ábrából hiányzik egy 

elem, ez pedig az őszinteség. Azt hiszem ez az első lépés a társadalmi tőke erősítéséhez. 

Putnam (1993) értelmezése szerint a társadalmi tőke hálózatokat, normákat és bizalmat jelent, 

amelyek elősegítik a közös haszon érdekében végzett koordinációt és együttműködést. Putnam 

1996-os publikációjában különböző ok-okozati összefüggéseket (oktatás, mobilitás, pénz és idő 

tényező nyomása, a nők megváltozott szerepe, házasság-család, emberi jogok, generációs hatások, 

televízió) keres az amerikai társadalom esetén is fennálló, társadalmi tőke hiány kapcsán. A 

társadalmi tőkevesztés meghatározó okozójaként a televíziózást jelöli meg. Visszautal Poolra, aki 

már 1991-ben megírta, hogy a kommunikációs technológiában végbement forradalom az első 

technológiai fejlődés, amely decentralizálja és részekre osztja a társadalmat és a kultúrát. Ez 

megjelenik Fukuyama (2000) munkájában is, aki szintén a társadalmi tőke hiányának okai közé 

sorolja az információs társadalom társadalmi értékekre kifejtett negatív hatását. 

2.2.1 A társadalmi tőke dimenziói 

Kassai (2012) dolgozatában ismerteti, hogy a szakirodalomban (Skrabski-Kopp, 2008; 

Tisenkopfs et al., 2008; Woolcock, 2002) a társadalmi tőkének a következő három dimenzióját szokták 

elkülöníteni.  

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

belüli vagy vallási csoportkapcsolatokon alapuló kötődés. A tagok közötti kölcsönös segítségre és 

szolidaritásra utal, de ugyanakkor forrása lehet kirekesztő, másik családdal, nemzetiséggel szembeni 

ellenséges magatartásnak is. A helyi szintű horizontális kapcsolatokat jelenti. Tisenkopfs és szerzőtársai 

(2008) szerint az erős összetartó társadalmi tőke jelentős támogatást nyújthat és hozzáférést biztosíthat 

erőforrásokhoz, ugyanakkor együtt járhat az egyéni szabadság korlátozásával, akadályozhatja kívülállók 

részvételét és hatalmi aszimmetriát teremthet.  

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

barátokkal, kollégákkal, üzleti partnerekkel való 21 kapcsolaton alapuló "hidakra" utal. Elsősorban a 

különböző társadalmi csoportok, rétegek közötti együttműködési képességek és készségek mérésére 

alkalmas. A transzlokális, regionális horizontális kapcsolatokat jelenti. A nagy összekötő társadalmi 

tőke felhatalmazza a szereplőket, új lehetőségeket nyithat meg, hozzájárulhat a különböző 

információkhoz, tudáshoz és erőforrásokhoz való hozzáféréshez. A szűkebb közösség azonban nem 

biztos, hogy befogadja (Tisenkopfs et al., 2008).  

Az összekapcsoló (linking) társadalmi tőke a különböző társadalmi csoportokat köti össze. Ez a 

dimenzió például a civil társadalom és a kormányzat, illetve más hierarchikusan elkülönülő egységek 

összekapcsolását szolgálja. A vertikális kapcsolatokat jelenti.  

 

Bizalom 

Társulási 

készség 

A normák 

tisztelete 
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2.2.2 A vidékfejlesztés jellege a társadalmi tőke erőssége szerint 

Az első fejezetben tárgyalt endogén és exogén vidékfejlesztés megközelítést kapcsolja össze a 

társadalmi tőke szintjével a következő táblázat. 

2.2. táblázat: A vidékfejlesztés jellege az erőforrások származása  

és a társadalmi tőke erőssége szerint 

A domináns erőforrás 
A társadalmi tőke szintje 

ALACSONY MAGAS 

ENDOGÉN  a helyi elit által 

véghezvitt fejlesztés 

  

a szereplők 

együttműködésén alapuló, 

alulról kezdeményezett 

fejlesztés  

EXOGÉN  központosított,  

felülről lefelé irányuló 

fejlesztés  

konfliktusok mentén 

végbemenő, kierőszakolt, 

nem szerves fejlesztés  
Forrás: Kulcsár, 2006 alapján Farkas, 2011 In: Kassai, 2012:23 

Kassai (2012) felhívja a figyelmet, hogy a fenti táblázatban feltüntetett szituációk tiszta 

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

kilencvenes évekig domináns volt, ma már azonban ritkábban, szelídebb formákban fordul elő. A helyi 

elit által véghezvitt endogén fejlesztések a legjellemzőbbek a kelet-európai országokban. A szereplők 

együttműködésén, partnerségén, endogén erőforrások bázisán alapuló fejlesztések is egyre inkább 

előtérbe kerülnek.  

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

megvalósulása alaposan átrendezheti a helyi társadalom érdek- és hatalmi viszonyait, továbbá a 

társadalmi tőke újraelosztását is okozhatja. „A helyi elitnek tehát nem érdeke a fejlesztés olyan iránya, 

amely a kialakult befolyását, társadalmi tőkéjét veszélyeztetheti” (Kulcsár, 2006, 103.p.). A csoporton 

belüli túl erős összetartó társadalmi tőke gátolhatja a helyi fejlesztést, mivel az adott csoport tagjai 

érdekének védelme korrupcióhoz, nepotizmushoz, diszkriminációhoz vezethet (Tisenkopfs et al., 2008). 

2.2.3 Gazdasági etika 

A társadalmi tőkéhez, kommunikációhoz kapcsolódóan fontos, hogy a gazdasági etikát is 

érintsük. Zsolnay és Kindler (1993:10) által szerkesztett könyv felhívja a figyelmet az etikus 

cselekvés szerepére a gazdaságban, jelzik, hogy ezzel nagymértékben csökkenthetők a társadalmi 

költségeket. Szerintük „a hagyományos közgazdaságtan elszakad a valós világtól, mikor azt 

feltételezi, hogy a gazdasági szereplők soha, semmikor, semmilyen helyzetben, semmilyen 

etikai megfontolással nem élnek. Nem alakulhat ki jól működő piacgazdaság kulturált – tehát 

értelmileg és morálisan egyaránt csiszolt – gazdasági szereplők nélkül. Nem csak olyan területekről 

van szó, mint a szerződések betartása, a megfelelő adómorál, a fogyasztók informálása vagy a 

tisztességes verseny. A multinacionális vállalatok szinte kezükben tartják a társadalom nagyobbik 

részét. Hatalmas károkat okozhatnak az általuk érintett emberi közösségnek, más szervezeteknek és 

a természeti környezetnek egyaránt. A jog és a politika eszközei végesek velük szemben, a modern 

vállalatok döntéshozatalának kereteinek a megteremtését kellene elősegítenünk és támogatnunk. Ez 

társadalmi részvétel, sőt nyomás nélkül, azonban nem megy” (KINDLER-ZSOLNAI, 1993:10).” 

KOSLOWSKI (in Kindler-Zsolnay, 1993) a gazdasági etika, a gazdaságban viselt etikai 

felelősség iránti érdeklődés fokozódását három tényezővel magyarázza: 

 „az emberi tevékenység hatókörének bővülésével nőnek a gazdasági cselekvés, a műszaki 

létesítmények nem szándékolt mellékhatásai (externális hatások), 

 a hangsúly az anyagi javak termeléséről egyre inkább a szolgáltatások minőségére 

helyeződik, 

 a modern társadalmak növekvő differenciálódása.” 
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Fromm (in Kindler-Zsolnay, 1993) szerint a fejlett országok elértek egy szintet, ahol a termelés 

problémáját gyakorlatilag megoldották, és ma a társadalmi élet szerkezeti problémáinak megoldása 

lett az emberiség legjelentősebb feladata.  

Végezetül Etzionit (in Kindler-Zsolnay, 1993) azt írja, „nem az a hatékony politika, amelyik a 

kormányzatot akarja erősíteni, hanem az, amelyik a közösséget akarja morálisan és 

társadalmilag újjáépíteni, megerősíteni. A közösség döntő szerepet játszik abban is, hogy 

moderálja a konfliktusokat, és kijelölje a piaci verseny korlátait. A társadalmi közeg nem csupán 

korlátokat állít a piac elé, de a piac működésének alapfeltételeit is jelenti. Három fontos 

tényező foglalja magában és tartja fenn a piaci versenyt. 

1. Normatív tényezők. Úgymint a verseny tisztasága iránti elkötelezettség és a mások 

tisztességébe vetett bizalom. 

2. Társadalmi kötelék. A verseny akkor virágzik, ha a társadalmi kötelékek elég erősek ahhoz, 

hogy meglegyen a bizalom és alacsonyak legyenek a tranzakciós költségek, de azért nem 

nyomják el az emberek csere-orientációját. 

3. Kormányzati mechanizmusok, amelyek konfliktuskezelési eszközök arra az esetre, ha az 

előző két tényező nem bizonyul kielégítőnek. 

Ha megadjuk bizonyos jogok (például környezetszennyezés) piaci adásvételét, akkor ezzel 

ledöntjük a tabukat, és a normasértő társadalmi cselekvést normálissá, olcsóvá és elfogadottá 

tesszük. Többre van szükség, minthogy egyszerűen dokumentáljuk a morális értékek és a 

közösségek szerepét a társadalom életében. Be kell foglalnunk ezeket a tényezőket az oktatásba, 

a praxisba és a politikai filozófiába. Nem akarunk egységesített értékvilágot rákényszeríteni az 

emberekre, de erősíteni akarjuk azokat a személyeket, akik elkötelezettek bizonyos morális értékek 

iránt. Olyan társadalompolitikára van szükség, amely ezeket az értékeket segíti-támogatja.” 

2.3 A magyar társadalom a világban 

A következőkben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2010) magyar társadalomnak 

készített jelentéséből azok az információk kerültek kiemelésre, melyek ismerete fontos a 

közösségfejlesztés művelése szempontjából. A jelentés tanulságosnak tartja annak a bemutatását, 

hogy bizonyos mérési módszerek alapján hogyan is állunk a világban. 

Magyarország az emberi fejlettségi mutató (Human Development Index, HDI) tekintetében 

2006-ban a 38. helyen állt a magas értékű indexszel rendelkező országok 75-ös listáján. A teljes 

lista 179 országot tartalmazott. 2011-ben még szintén a 38. helyet foglaljuk el, de a jövőre mutató 

kutatások szerint 2030-ra várhatóan a 29. helyre lépünk. 

Az életminőség mutató (Quality of Life Index) 111-es listáján országunk a 37. helyen áll. A 

mutató magában foglalja a születéskor várható élettartamot, az ezer főre eső válások számát, a 

közösségi élet mutatóját, az anyagi jólét indexét, a politikai stabilitást, a klimatikus feltételeket, a 

munkahelyi biztonságot, a női egyenjogúságot és a politikai szabadságot. 

Ezekkel a kedvezőnek mondható helyezésekkel szemben az emberek megelégedettségét 

mérő mutató (Satisfaction of Life Index) tekintetében Magyarország a 178 országot tartalmazó 

listán a 107. helyen áll. Ez a mutató szubjektív megítélések alapján mutatja az emberek 

megelégedettségét a jóléttel, az egészséggel, az iskolázottsághoz való hozzáféréssel. 

Ugyancsak kedvezőtlen helyet foglalunk el az ún. Boldog Bolygó listán (The Happy Planet 

Index; HPI), amely a hosszú távú jólléti esélyek indexei alapján rangsorolja a Föld országait. Az 

indexet, amely magába foglalja a születéskor várható élettartamot, a megelégedettséget és az 

ökológiai lábnyomot, a New Economics Foundation (NEF) 2006 júliusában vezette be. A 

mérőszám megmutatja, hogy az anyagi javak kitermelése milyen mértékben járul hozzá a 

társadalom megelégedettségéhez, egészségéhez. A második jelentés első tíz helyén 9 latin-amerikai 

ország áll, amely arra utal, hogy az egészség és a megelégedettség nem egyenesen arányos az 

anyagi jóléttel. Magyarország az első összeállításban 121. volt a 178-as listán. A 2009 júliusában 

közzétett második jelentésben 143 országot vettek számításba, ezek között hazánk a 90. helyet 
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foglalta el. A 2012-ben közzétett lista 151 országot tartalmaz, melyből Magyarország a 104. 

helyezést érte el. 

Végül nem rangsorban, de másokkal kivételesen összehasonlító módon nyújt információt a 

magyar lakosság környezetre gyakorolt terheléséről az ökológiai lábnyom nevű mutató. Az 

ökológiai lábnyom az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát mutatja meg: az 

elfogyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az épített környezet által elfoglalt tér alapján 

számolja ki egy-egy ember vagy ország környezeti terhelését. Természetesen, mint minden mutató, 

ez sem tökéletes, de legalább törekszik arra, hogy a különböző nemzeteket egyenlően ítélje meg 

ökológiai lehetőségeiket és terhelésüket illetően. Ennek érdekében a bolygó ökológiai kapacitásait 

egyenlő mértékben osztotta szét a világ népei között, így minden egyes ország környezeti terhelése 

a rá jutó ökológiai kapacitással hasonlítható össze. 2008-ban egy átlag magyar polgár ökológiai 

lábnyoma 3,5 hektár volt,  2012-re ez az érték 3,7-re növekedett, noha egy emberre csupán 2,8 

globális hektár jutott Magyarországon. A világ egészét tekintve az átlagos világpolgár lábnyoma 2,7 

hektár volt, pedig fejenként csak 2,1 hektár juthatna. A világátlag deficit így 0,6 hektár, a hazai 0,7. 

Ez azt jelenti, hogy egyharmadnyival nagyobb bolygóra lenne szükségünk ahhoz, hogy tartósan ne 

a jövő elől vegyük el a Föld erőforrásait. Ehhez nekünk is ennyivel nagyobb területű országra lenne 

szükségünk, vagy ennyivel kellene csökkentenünk a terheléseinket. (NFFT, 2010)  

A társadalom által vallott értékek skáláját nézve azt látjuk, hogy a különböző értékek más-

más mértékben képviseltetik magukat. Az első számú érték például az anyagi jólét, míg a környezet 

meglehetősen elhanyagolt. Az értékek szerkezete az egész társadalmi felépítmény szerkezetét 

megszabja. A tudásunkban például egyre inkább elsőbbséget kap a technikai tudás a környezet 

fenntartható használatához szükséges ismeretekkel szemben. Az értékek különbözősége jelenik meg 

a szektorok sorrendiségében is: a gazdaságot támogató szektorok elsőbbséget kapnak a 

környezetvédelemmel vagy az egészséggel szemben.  

A társadalom értékválasztása nem a társadalom tagjainak értékítéletéből adódik össze. Az 

anyagi jólét dominanciáját, a torz értékszemléletet, egy nagy befolyásolási képességgel rendelkező 

kisebbség diktálja a többség számára. A média-elit az egész világon képes meghatározni a divatos 

értékeket, a globális trendek pedig lassan átformálják a helyi kultúrákat. A társadalom 

értékválasztása nem mérhető az őt alkotó egyének értékválasztásán keresztül, mert egy rendszer 

nem a részei összeadásának eredménye. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a jövőre vonatkozóan fontosnak tartotta 

megismerni az egyes emberek értékítéletét. 2009 áprilisában 1048 ember jelölte meg a választható 

értékek közül a számára legfontosabbakat egy hetes értékskálán. A legmagasabb osztályzatot (6,5) a 

megkérdezettek a testi, a szellemi és a lelki egészségnek adták. Az ezt követő két érték a család, a 

családi kapcsolatok fontossága, biztonsága (6,3), és a biztonság (személyes biztonság, a haza 

biztonsága, a béke), ami 6-os osztályzatot ért el. A három legkevésbé fontos érték a vallásosság és a 

hit (4), a művészetek és a kultúra (4,2), valamint az élvezetes élet (4,2) volt. A felmérésből két 

óvatos következtetés is leszűrhető. Az emberek gondolati szinten vagy a szavaikban hajlandóak az 

illő értékeket választani, de kevésbé tesznek ezekért az értékekért. Az egyének értékválasztása nem 

támasztja alá azt az általános feltevést, hogy a társadalom számára a legfőbb érték az anyagi jólét. 

Amennyiben nem feltételezzük azt, hogy az értékválasztást teljesen eltorzította az illő értékek 

választása, úgy ez utóbbi világosan rámutat arra a tényre, hogy a társadalom egésze által vallott 

értékeket a befolyással rendelkező kisebbség alakítja. Általában a politika sem az emberek egyéni, 

„illő” értékválasztásában megjelenő értékek szerint cselekszik.  

A család, a család nyújtotta harmonikus élet, boldogság, gondoskodás elengedhetetlen 

feltétele az egyén teljességének. Mivel a családgazdaság képezi a nemzetgazdaság talapzatát, a 

család szerepének leértékelése egyszerre oka és következménye egy süllyedőben lévő 

társadalomnak. Ugyanakkor visszás a családot egyszerűen a gazdasági kérdések részeként kezelni, 

hiszen az alapjában véve a társadalmi értékek által meghatározott erkölcsi kérdés. Amennyiben a 

társadalom értékeinek kiegyensúlyozottsága megbomlik, és az anyagi javak megszerezhetősége 

kezd dominálni, úgy a család intézménye szükségszerűen leértékelődik. Ezt mutathatja a 

Magyarországon igen jellemző csökkenő számú házasságkötés, 2001-ben 44 ezer házasságot 
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kötöttek, 2007-ben már csak 40 842-t, 2011-ben pedig már csak 35 750-et. A házasságkötés 

időpontja öt évvel későbbre tolódott. Ezzel egyidőben nőtt a válások száma. 2001-ben 1000 

házasságkötésre 559 válás jutott, 2007-ben 610, ez 25%-kal több mint 1990-ben. 2011-ben közel 

25000 válást regisztráltak. 1960 és 2001 között megkétszereződött azoknak a háztartásoknak az 

aránya, amelyekben egyedül él valaki. A család intézményrendszerének átértékelődését mutatja, a 

csökkenő gyermekáldás, a népességfogyás. Magyarország demográfiájára a népességfogyás 

jellemző. 2001-ben 10 millió 200 ezer volt az ország népessége, 2008-ban 10 millió 40 ezer. 2011-

ben 9 millió 982 ezer fő. Az éves fogyás 25 – 50 ezer fő között ingadozik. Magyarországon a nők 

harmada nem szül gyermeket. 2000-ben 52 572 főállású anya volt, 2007-ben már csak 42 776. A 

házasságon kívül születettek aránya 2007-ben elérte a 37%-ot, három gyermek közül legalább egy 

olyan anyától születik, akinek nincs férje. Száz, a 20 – 59 éves korosztályba tartozó nő közül 11 

egyedül neveli gyermekét. A termékenység hosszú távú csökkenése és a halandóság ugyancsak 

hosszú távú emelkedése következtében a népesség életkor szerinti összetételét tekintve fokozatosan 

öregszik: egyre alacsonyabb a gyermekkorúak aránya és egyre nagyobb az időskorúaké, ami 

nemcsak népesedési, de súlyos gazdasági problémák jelenlegi és eljövendő forrása is.  

Mennyire boldog a magyar ember? Az egyes emberek boldogságáról a NFFT 

megrendelésére a KSH készített felmérést. A boldogság szintjét egy hetes skálán vizsgálva azt az 

eredményt kapták, hogy a megkérdezettek átlag boldogsága 3,87, azaz közelebb áll a boldog 

vagyok minősítéshez, mint a kicsit boldog vagyok állapotához. 29%-uk vallotta magát boldognak, 

25%-uk egy kicsit boldognak, 22%-uk eléggé boldognak, 11%-uk alig boldognak. 7% volt nagyon 

boldog, 3% teljesen boldog és 4% boldogtalan. A férfiak esetében alacsonyabb (3,7), a nők esetében 

magasabb (4,0) átlagos boldogságértéket mutatnak az elemzések. A korcsoportok 

összehasonlításból az állapítható meg, hogy a fiatalabbak az átlagosnál boldogabbnak tartják 

magukat (4,3), míg a 36 éven felüliek az átlagosnál kevésbé boldogak (a 36 és 45 év közöttiekre 

vonatkozó érték 3,9; a 46 és 55 év közöttiek esetében 3,6; míg az 55 évnél idősebbeknél 3,7). A 

területi megoszlás szerint nagyon kicsi a szóródás, a legalacsonyabb értéket Észak-Magyarországon 

figyelhetjük meg, a legmagasabbat az Észak-Alföldön. Mindezek az adatok az életvilág erejét 

bizonyítják: amikor a gazdasági-társadalmi rendszer válságokkal terhes, akkor az életvilág 

mindennapi örömei és biztonsága teszi elfogadhatóvá és élhetővé az életet, amennyiben a család, a 

rokonság, a szomszédság, a baráti kör adja meg azokat a szociális és humanizációs javakat, amelyek 

egy magasabb rendű életnek is a tartozékai. 

Mennyire elégedett a magyar ember? Az egyes emberek megelégedettségéről ugyancsak a 

KSH készített felmérést, ismét a NFFT megrendelésére. Az elégedettséget szintén egy hetes 

érzékenységű skálán vizsgálták. Az átlagos megelégedettség 22 tényező átlaga alapján, a hetes 

skálán 3,3, amely minősítés közelebb áll az egy kicsit vagyok elégedett érzéshez, mint az 

elégedettségéhez. Az emberek legtöbbje a kormánnyal és a helyi munkalehetőségekkel elégedett a 

legkevésbé (1,9). Alacsony szinten méltányolják továbbá a helyi jövedelemteremtés lehetőségeit, a 

társadalmat, amiben élnek, a jövedelmüket, a világot és a közbiztonságot. A megkérdezettek 

legtöbbje elégedett volt azzal a hellyel, ahol éppen élt (4,8). Ez kimagaslóan magas, fél ponttal 

magasabb érték a következőhöz, a természetes környezettel való megelégedettséghez képest. A 

harmadik helyen az önmagukkal szembeni elégedettség állt. Az elégedettség küszöbét a helyi 

árukínálattal való megelégedettség éri még el. Ugyanezek e területek szerepelnek a nem és a 

korcsoport szerinti vizsgálatok első helyein is. A lakóhellyel való elégedettség az életkorral 

párhuzamosan növekszik. A korcsoportokban ez az érték rendre 4,6 – 4,6 – 4,7 – 5,2. Az 

elégedettségben nem mutatkozik jelentős regionális eltérés, ugyanezek a megfigyelt területek 

jelentkeznek végletekként. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács megrendelésére a KSH 2009 áprilisában 1048 

válaszoló megkérdezése alapján arról tájékozódott, hogy milyennek gondolják a jövőt. A 

válaszadók egy hetes skálán értékelhették a jövőjüket: kilátástalan, rossz, bizonytalan, változatlan, 

javuló, jó, nagyon jó lehetőségek közül választhattak. A jövőre vonatkozó kérdések nemek szerinti 

és regionális vizsgálata nem mutat eltérést. A kor szerinti megbontás esetén megfigyelhető, hogy a 

legfiatalabb korcsoport a legoptimistább, és az életkor előrehaladásával egyre borúlátóbbak a 
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válaszadók. A hetes értékelési skálán, ahol a legoptimistább érték a hetes, az összes válaszadó, az 

összes kérdés tekintetében 3,3-es átlaggal értékelte a jövő kilátásait. Ez a bizonytalan és változatlan 

jövő kategóriák határán mozog. Az emberek a legpesszimistább választ, hármas átlaggal, a jelenlegi 

esélyeik megítélésre adták, ami teljes bizonytalanságot tükröz. Az emberek a saját jövőjüket is 

bizonytalannak ítélik meg: egy év távlatában egytized pontot javul a megítélés a jelenhez képest, öt 

év távlatában pedig négytizedet. 

A társadalom jövőjét illetően az emberek a magyar társadalom öt éves távlatú jóléti 

esélyeinek tekintetében a legpesszimistábbak (2,8-es átlagérték – bizonytalan), míg a 10, 25 és 50 

éves távlatok egyre magasabb átlagos értékelést kaptak, ami kismértékű bizakodást fejez ki a távlati 

jövővel kapcsolatban. De még a legmagasabb, 2050-re vonatkozó 3,8-es átlagérték sem éri el a 

javuló kategóriát, ez is a változatlan megítélés alá esik. 

2.4 TÁRKI – Értéktér 

A következőkben bemutatásra kerülő kutatást a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. Tóth 

István György vezetésével végezte 2009 tavaszán. A kutatás során egy, a „Nemzetközi 

Összehasonlító Értékvizsgálat” (World Value Survey) keretében elvégzett adatfelvétel mellett 

készült el a magyar társadalom gazdasági kulturális attitűdjeit felmérő, „A piacgazdaság normatív 

keretei (gazdasági kultúra)” vizsgálat, valamint egy nagyszabású, az Európai Unió országainak 

gazdasági attitűdjeit összehasonlító áttekintő tanulmánykötet. 

 

A kutatás legfontosabb megállapításai a következők TÁRKI (2009): 

2.4.1 Zárt, magába forduló értékszerkezet 

A különböző társadalmakban más és más az együttműködést szabályozó normarendszer 

tartalma (vagyis az, hogy az értékrendszert inkább tradicionális tekintély vagy inkább világi 

racionális tekintély uralja), és ereje is (vagyis a társadalom működését mennyire szervezik/hatják át 

vallási, családi és nemzeti kötelékek). A magyar értékszerkezet ebben a tekintetben a gazdasági 

fejlettség adott szintjéhez képest szekularizáltabb: kevésbé jellemzi a tekintélyelv és a 

hagyományos közösségek ereje, mint a hasonló fejlettségű más társadalmakét. 

Másfajta különbséget jelent, hogy egy adott ország mennyire jutott túl a nyers materiális 

túlélés értékein, mennyire válnak benne általánossá az önmegvalósítás, a demokratizálódás, a 

társadalmi nyilvánosság értékei. Másképpen: milyen mértékű a bizalom és tolerancia, mennyire 

hatja át a társadalom tagjainak mindennapjait a civil együttműködés, az egymással való 

kapcsolattartás és a társadalom demokratikus intézményeinek tényleges használata. Ebben a 

dimenzióban a kutatás eredményei szerint ma Magyarországot értékválasztásaink és preferenciáink 

a világ értéktérképén sok tekintetben a nyugati keresztény kultúrkör szélén, egy zárt, magába 

forduló társadalomként helyezik el. 

A Magyarországra jellemző zárt gondolkodásmód nem következik a gazdasági fejlettségből, 

de nincsen kapcsolatban az ország társadalomszerkezetével sem, ugyanakkor időben gyakorlatilag 

változatlan jellemzőről van szó. 

Az önkifejezési értékek (nyitottság/zártság) dimenziójának elemei alapján mi a nyugat 

európai nem-posztszocialista országok átlagához viszonyítva kevésbé tartjuk fontosnak a civil és 

politikai szabadságjogokat; kisebb mértékű a mindennapi aktív politikai szerepvállalásunk; 

kevésbé toleráljuk a többségi gondolkodástól eltérő véleményeket; értékszerkezetünkben kisebb 

szerepet játszik az önmegvalósítás; valamint kevésbé bízunk másokban. 

Összességében tehát Magyarországra a tradicionális-racionális értékek alapján a racionális, az 

önkifejezési értékek alapján pedig inkább a zárt gondolkodásmód jellemző. Az e két dimenzió 

szerint készített alapvető kulturális értéktérképen a magyar gondolkodásmód a nyugati kultúra 

magjától távol, az ortodox kultúrához közel helyezkedik el. Bulgáriához, Moldovához, 
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Ukrajnához vagy Oroszországhoz közelebb vagyunk, mint Szlovéniához vagy a Nyugat 

európai országokhoz. 

2.4.2 A közbizalom alacsony szintje 

Miközben a más emberek iránti bizalom mértéke tekintetében a magyar a nyugati és a poszt-

szocialista társadalmak közötti köztes helyzetben van, az intézményi bizalom tekintetében egész 

Európában, ezen belül a volt keleti blokk országai között is sereghajtók közé tartozunk. 

Rendkívül alacsony a politikai intézmények iránti bizalom, nem kis részben 

feltételezhetően azért, mert a politika működése a közvéleményben sokszor kapcsolódik össze 

korrupciós gyakorlatokkal. A politikai intézmények iránti bizalmatlanság ugyanakkor nem csak 

konjunkturális természetű, történeti gyökerekre is visszavezethető. 

A közbizalom állapotát jellemzi, hogy pontosan azokkal a foglalkozásokkal szemben 

drámaian alacsony az átlagember bizalma, akikben pedig nagyon fontos lenne bíznunk: a 

parlamenti képviselőkkel szemben (akikre a sorsunkat meghatározó döntéseket ruházzuk át), a 

bankárokkal szemben (akikre a pénzünket bízzuk) és az újságírókkal szemben (akiktől pedig a 

hiteles tájékoztatást várhatnánk el). 

Mindezek mellett Magyarországon alacsony a társadalmi részvétel szintje is: kevesebbet 

járunk össze a barátainkkal, kevésbé vagyunk segítőkészek egymás iránt, kevésbé látogatunk 

klubokat, civil szervezeteket és kevésbé vagyunk más szervezetek tagjai is. 

2.4.3 Normazavarok, rossz morális közérzet 

A magyarok kétharmada úgy gondolja, hogy ő ugyan tisztességes, de a többiek nem. Ez 

azt jelenti, hogy a többség esetében nagyon sérülékeny egyensúly állhat fenn a saját viselkedésünk 

és a másokra vonatkozóan feltételezett viselkedés között. A magyar közvélemény nemzetközi 

összehasonlításban is megengedőbb a normaszegő viselkedésekkel szemben, mint például a 

környező országoké és ez nem sokat változott az elmúlt évtizedben sem. 

A korrupció mértékére a külső megfigyelők, nemzetközi szervezetek és a lakossági 

adatfelvételekben megkérdezett egyének értékelése többé-kevésbé konzisztens: mindkettő szerint a 

magyarországi korrupciós fertőzöttség az átlagosnak kicsit fölötte van. 

A „mi és mások” problematikához fontos adalékot ad, hogy míg például Csehországban, 

Szlovákiában és Észtországban a „részleges vakság” jelenségével találkozunk (a lakossági 

adatfelvételek nagyobb korrupciós gyakorlatot mutatnak, mint amekkora az általános korrupciós 

percepció), addig másutt a lakosság korrupciós percepciója intenzívebb a lakossági 

adatfelvételekben bevallott korrupciós gyakorlatnál (ide tartozik – mások mellett – Magyarország 

is). Másképpen: a lakosság által bevallott mindennapi korrupciós gyakorlat alatta marad 

annak, amit általában másokkal kapcsolatosan feltételezünk. 

2.4.4 Igazságtalanságérzet 

Magyarországon a jövedelmek egyenlőtlensége a Tárki összehasonlító elemzései szerint a 

többi európai országokhoz képest sem túl nagynak, sem túl kicsinek nem tekinthető. Mégis, a 

magyarok stabilan, a többi országhoz képest lényegesen magasabb arányban értenek egyet azzal, 

hogy Magyarországon „túl nagyok” a jövedelmi egyenlőtlenségek. Ez a fajta frusztráció 

megnyilvánul abban is, hogy az egyenlőtlenségek gazdasági növekedésben betöltött esetleges 

pozitív szerepét itt fogadják el a legalacsonyabb arányban (Belgium után), továbbá abban, hogy a 

jövedelemegyenlőtlenség kormányzati csökkentése iránti igény is nagyon magas. 

A világ több mint ötven országával összehasonlítva a magyarok vannak a leginkább 

meggyőződve arról, hogy a gazdasági tevékenység során az egyes szereplők csak egymás 

rovására érvényesülhetnek. Más szóval: nálunk a legalacsonyabb a támogatottsága annak a 

felfogásnak, hogy a gazdasági együttműködés a kölcsönös előnyök révén úgy is létrehozhat 

gazdasági többletet, hogy az abból való részesedés nem jelent mások kárára történő érvényesülést. 
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2.4.5 Államfüggés 

A kutatás bemutatja, hogy a magyar lakosság erősen fogékony az állami beavatkozás által 

nyújtott megoldásokra. Az átlagos magyar állampolgár olyan, nemzetközi összehasonlításban is 

erős elvárásokat fogalmaz meg az állami beavatkozással kapcsolatban, amelyet sokszor maga sem 

hisz, hogy az állam teljesíteni tud. 

A kutatás mindezt a lakosság pszichológiai attitűdjeivel (kockázatkerülés, a gazdasági játszma 

zéró összegűként való felfogása és az egyenlőtlenségek nagyságával kapcsolatos averzió), mélyen 

gyökerező kulturális/történeti tradíciókkal, az értelmiségi és politikai elit által sulykolt társadalom 

felfogással és magával az állami újraelosztás kiterjedtségével hozza összefüggésbe. 

 

2.4.6 Következmények és teendők 

A kutatás felhívja a figyelmet, hogy a bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és 

államfüggés mindannyian tünetei annak, hogy a rendszerváltás óta sem sikerült megteremteni a 

gazdasági egyenlőtlenségi rendszer legitimitását Magyarországon. Az Európai Unió országai között 

Magyarországon a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik szerint a végzettség fontos, miközben a 

legmagasabb azoké, akik szerint az érvényesülés titka az, ha az ember jó családba születik. A 

képzettség szerepével kapcsolatos szkepszis annál is inkább megdöbbentő, mert eközben 

Magyarországon a többi európai országhoz képest a legmagasabbak közé tartozik a felsőfokú 

képzettség megtérülése. 

Makacsul jelen van a magyar társadalom tagjaiban az a vélekedés, hogy ma Magyarországon 

tisztességes úton nem lehet érvényesülni és a megkérdezettek között nagyon kevesen vannak 

azok, akik szerint ma mindenkinek egyenlő esélye lenne az érvényesülésre. Mindez – a kutatás 

megállapításai szerint – visszahat az intézményekkel kapcsolatos bizalmatlanságra és arra a hitre, 

hogy a demokratikus intézményrendszert az állampolgári aktivitással lehet közbizalomra érdemessé 

tenni. 

A kutatás záró gondolatai kiemelik, hogy a bizalom felépülése és leépülése nem 

szimmetrikus folyamatok. Miközben a leépülés megindulásához néhány szórványos negatív 

tapasztalat elégséges, a bizalom felépüléséhez pozitív, egymást szisztematikusan megerősítő 

tapasztalatok tömege szükséges. A politikai közösségnek nagyon óvatosan kell eljárnia a bizalom 

építése érdekében, hiszen a bizalom és a társadalmi tőke többnyire nem a kormányzati 

tevékenységből fakadnak. Sőt, az államnak azzal is tisztában kell lennie, hogy a centralizált állam 

nemcsak úgy rombolhat bizalmat, hogy közvetlenül hierarchikus rendbe szervez és összetöri a 

horizontális hálózatokat, hanem közvetetten is, ha az általa létrehozott intézmények 

gyengíthetnek/kiszoríthatnak elsődleges társadalmi közösségeket. 

2.5 A fiatalok értékrendszer változásai 

Ez a fejezet Szarvas Hajnalka (2010: 54-58) szakdolgozatának azonos című fejezetét idézi. 

Az értéktér vizsgálata szempontjából fontos teret adni a jövő nemzedékéről szóló elemzéseknek.  

Egy az amerikai kulturális kreatívokról szóló könyv magyar kiadásának előszavában a 

következő gondolatokkal, jövőképpel találkozunk: „A szerzők által felismert új társadalmi réteg, a 

kulturális kreatívok által hozott társadalmi fejlődés, vagyis a hierarchikus formákból a szabad 

közösségek önkéntes társulása irányába való átmenet során nem egyszerűen a hatalom 

újraelosztásáról lesz szó, hanem át fog alakulni a hatalom gyakorlása, és megváltoznak az emberek 

által létrehozott szociális formák is.”
2
 

A kulturális kreatívok száma az Európai Unió régi tagállamaiban vetekszik az Egyesült 

Államokbeli számokkal, sőt az utóbbi években talán meg is haladta azt. 

                                                 
2
 Paul H. Ray- Sherry Anderson : Kulturális Kreatívok, Akik képesek megváltoztatni a jövőt, p. 11.  
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De vajon mi a helyzet a Közép- és Kelet-Európai régió országaival? Hazánk esetében a 

Corvinus Egyetem Jövőkutatási Tanszékének frissen elkészült „Magyarország 2025” című kutatási 

anyaga adhat választ kérdéseinkre. Hazánkban is jelen vannak az említett tendenciák, ahogy azt a 

felmérés mutatói is igazolják. 3 Fent említett kutatásból az derül ki, hogy azok a jellemzők, amik 

valakit ebbe a kategóriába való sorolásra jogosítanak, mint például a jövőorientáltság mértéke erős 

korrelációt mutat a szülők vagyoni helyzetével, illetve iskolai végzettségével.4 Takáts Péter 

véleménye szerint a hazai fiatalok közül arányaiban kevesebb tartozik a kulturális kreatívok három 

csoportja közül a magba, azok közé, akik tenni is szeretnének valamit a változások érdekében. 

Általában egyfajta akarati bénaság figyelhető meg rajtuk, ami véleménye szerint a kommunizmus 

hagyatéka. Bár ez a generáció, már nem a kommunizmus alatt nőtt fel, mégis a szülői háttér, 

szocializáció arra predesztinálja ezeket a fiatalokat, hogy hasonlóan gondolkodjanak szüleikhez, 

bátortalanabbul fogadják a változásokat, ne merjenek kezdeményezően fellépni. Egyfajta 

pszichológiai védekező mechanizmus, gátlás, félelem az, amit szüleik rájuk hagynak, elültettek 

bennük. Egyes felmérések ugyanakkor a kommunizmus alatt és azután felnövekedett generációk 

értékrendje közti különbségekre hívják fel figyelmünket. Erin Saltman: Youth Perspectives, 

Political Trends of the Youth in Hungary című szakdolgozatában többek között azokra a kérdésekre 

keresi a választ, hogy milyen mértékben befolyásolja az előző politikai rendszer történelmi 

öröksége azt a generációt, mely sosem tapasztalta azt saját bőrén. Kiemeli, hogy súlyuk, befolyásuk 

növekedésével egyre lényegesebb lesz ezen csoportok politikai preferenciáinak vizsgálata, illetve 

társadalompolitikai elképzeléseik felmérése. Robert Dahl szintén a fenti feltételezést támasztja alá, 

mely szerint a politikai érzelmek generációs választóvonalakon átívelve is erős befolyást 

gyakorolnak az elkövetkező generációk politikai preferenciáira. 5 Az ilyen generációkon átívelő 

hatások közül a legjelentékenyebbek között említi az írás a gulyás-kommunizmus alkuját, melyet a 

szülők átörökítenek a gyerekeikre,6 s ez okozhatja azt a fajta akarati-bénaságot, melyről Takáts 

Péter szót ejt. Itt a család rendkívül erős befolyásoló szerepét is említik a lehetséges okok között.  

„Magyarország az egyik leg-családcentrikusabb ország Európában”7 tehát a 

viselkedésminták és mentalitásminták erős lenyomata a fiatal generáción innen is magyarázható.  

Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a hazai fiatalok többsége szüleik negatív 

tapasztalatainak következtében, kommunizmusból örökölt mentális struktúrák rabja. A Corvinus 

Egyetem Jövőkutatási Intézetének fent említett ’Magyarország 2025’ című kutatási anyaga alapján 

azonban ez korántsem igaz. A középiskolások attitűdjeinek 3 dimenzió (jövőhöz való viszony, 

változáshoz való viszony, jövőről való gondolkodás) mentén történő vizsgálata során, az 

eredmények alapján hét csoportot felállítva, arra az eredményre jutottak, hogy a „tudatosak” tábora 

a legnépesebb. Azok tartoznak ide, akik „Tisztában vannak a saját képességeikkel, ez meglátszik 

mind a saját magukról, mind a jövőről alkotott véleményükön. Tudják, mit akarnak az élettől, 

ezekért a célokért mindent meg is tesznek. Állításuk szerint sokat tesznek a jövőjük jó irányba 

tereléséért, terveznek, és azokat a gyakorlatban meg is valósítják. Elképzeléseiket és sorsuk 

alakulását a tetteikhez kötik. Elsősorban a saját döntéseiktől várják a jövőbeli történéseket, a saját 

jövőjük aktív alakítói.”8  

Megjegyzik továbbá, hogy ez a csoport adja a legkevesebb bizonytalan választ, és a 

legtöbbször határozottan állást foglal a kérdésekben. Az egészséges életmódra törekvés, az 

ökológiai elvek tiszteletben tartása, fenntartható életmódra törekvés, szociális érzékenység szintén 

jellemzőik közé sorolható. 9 

                                                 
3
 Lásd még: www.kulturaliskreativok.com 

4
 Magyarország 2025 kutatás, kutatásvezető: Nováky Erzsébet (Gazdasági és Szociális Tanács, 2010 Budapest) p. 442.  

5  Robert Dahl: Polyarchy: Participation and Opposition, (New Haven: Yale University Press, 1971) 
6
 Erin Saltman: Youth Perspectives, Political Trends of the Youth in Hungary, p. 17.  

7 Bruszt László and János Simon, ‘The Great Transformation - Theoretical Conceptions and Public Opinion 

on Democracy and Capitalism in Eastern Europe’, in Gy. Szoboszlai (ed), (Flying Blind, Budapest: Institute 

of Political Science, 1993). p. 780-781 
8
 Magyarország 2025 kutatás, kutatásvezető: Nováky Erzsébet (Gazdasági és Szociális Tanács, 2010 Budapest) p. 439. 

9
 Uo. p. 440.  
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Úgy tűnik, hogy a fiatalok kezdik felfedezni azt az igazságot, amit László Ervin a 

következőképp fogalmaz meg: „A jövőt nem megjósolni, hanem teremteni kell.” 10  

Látjuk tehát, hogy egy egészen új értékrend van kialakulóban a fiatalok körében, egy új 

világszemlélet, és ez befolyásolja nemcsak fogyasztási szokásaikat, életstílusukat, de annál sokkal 

mélyrehatóbb változásokat okoz. Ezek a megváltozott értékrendszerrel bíró egyének megalakítják 

kis önigazgató közösségeiket, ahol az általuk preferált módon élhetnek.  

A fejezet végén figyelembe véve az előttünk álló kihívásokat Sengétől (1998:97) álljon itt 

egy idézet, könyvének a Gondolati minták c. fejezetéből: „Ha úgy hisszük, hogy az emberek 

megbízhatatlanok, akkor egészen másként fogunk cselekedni, mintha ellenkezőjét hinnénk. … 

Ha viszont a gondolati minták képesek hátráltatni a tanulási folyamatot, miért ne lehetnének 

képesek felgyorsítani a tanulást?”  

Ellenőrző kérdések: 

1) A magyar társadalomban hogyan oszlik meg a cselekvők, a lázadók és a szenvedők csoportja? 

2) Soroljon fel eszközöket az összetartó társadalom kiépítéséhez! 

3) Milyen szintjei vannak az intézményrendszernek (1. táblázat)? 

4) Határozza meg a társadalmi tőke fogalmát, szerkezetét és dimenzióit! 

5) Milyen makrogazdasági mutatókkal jellemezhetjük egy társadalom világban elfoglalt helyét? 

 

Kompetencia fejlesztő kérdések: 

1) Mit gondol, milyen irányú változásra van szükség hazánkban a társadalom összetételében, ha 

cselekvő, lázadó és szenvedő besorolás szerint vizsgáljuk az országot? Miért gondolja így? Hogyan, 

milyen eszközökkel lehetne elérni a bemutatott változást? 

2) Az internet segítségével, az alábbi linken nézz utána, milyen lehetőséget kínál az Európai 

Vidékfejlesztési Hálózat a fiatalok számára! http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-

farmers-gateway/en/youth-and-young-farmers-gateway_en.cfm 

3) ÖNELEMZŐ KÉRDŐÍV (Covey-Merill, 2011) 

Maga a tény, hogy őszintén válaszolunk a kérdésekre, már önmagában is segít növelni az 

önbizalmunkat. 

Olvassuk el a kérdőíven az egyes állításpárokat, és karikázzuk be azt a számot, amely érzésünk 

szerint legjobban illik ránk! Az 1-es azt jelenti, hogy a baloldali állítással azonosulunk, míg az 5-ös 

azt, hogy a jobb oldalival. A 2-es, 3-as és 4-es különböző köztes állapotokat jelöl. 

 

ELSŐ RÉSZ 

Hajlamos vagyok elfogadni magamtól a 

füllentéseket, emberek vagy helyzetek 

más színben való feltüntetését és az 

igazság „elcsúsztatását”, ha ezzel érem el 

a célomat. 

1  2  3  4  5  Minden szinten tökéletesen 

őszinte vagyok másokkal 

kapcsolatban. 

Előfordul, hogy nem fedi egymást, amit 

gondolok és amit mondok, illetve nem 

mindig vannak összhangban a tetteim és 

értékeim. 

1  2  3  4  5 Mindig azt mondom és csinálom, 

amit valóban gondolok és érzek, 

következetes vagyok 

önmagammal. 

Nem teljesen világos számomra az 

értékrendem. Nehezemre esik állást 

foglalni egy vitában. 

1  2  3  4  5  Teljesen világos számomra az 

értékrendem, bátran mondom el a 

véleményem. 

Nehezemre esik elismerni, hogy valaki 

másnak lehet igaza, vagy létezhetnek 

további információk, amelyek alapján 

meg kéne változtatni a véleményemet. 

1  2  3  4  5  Őszintén nyitott vagyok új 

gondolatokra, amelyek alapján 

újraértékelhetek egyes kérdéseket. 

                                                 
10

 A Budapest Klub hivatalos jelentése, László Ervin: Macroshift, p. 5. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers-gateway/en/youth-and-young-farmers-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers-gateway/en/youth-and-young-farmers-gateway_en.cfm
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Nehezemre esik személyes célokat és 

vállalásokat kitűzni, majd teljesíteni 

1  2  3  4  5  Képes vagyok következetesen 

kitűzni és teljesíteni saját 

magamnak vagy másoknak tett 

vállalásaimat. 

ELSŐ RÉSZ ÖSSZESÍTÉSE:  pont (maximum 25) 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Nem igazán törődöm az emberekkel, a 

hozzám közel állókat kivéve. Nehezemre 

esik a saját életem kihívásain kívül más 

problémákra is gondolni. 

1  2  3  4  5  Őszintén törődöm az emberekkel, 

és nagyon is foglalkoztat mások 

jóléte. 

Nem nagyon gondolkozom el azon, hogy 

mit miért csinálok. Szinte sosem 

mélyültem el abban, hogy javítsak a 

motiváltságomon. 

1  2  3  4  5 Tisztában vagyok a 

motiváltságommal, és 

folyamatosan javítok is rajta annak 

érdekében, hogy helyesen 

cselekedjek. 

Amikor másokkal tárgyalok általában 

arra koncentrálok, hogy megkapjam, 

amit akarok. 

1  2  3  4  5  Aktívan keresem az olyan 

megoldásokat, amelyek mindenki 

számára nyertes helyzetet 

teremtenek. 

A viselkedésemből kiindulva az emberek 

nem igazán gondolhatják, hogy törődöm 

az érdekeikkel. 

1  2  3  4  5  A többiek tisztán láthatják a 

cselekedeteimből, hogy valóban 

törődöm az érdekeiddel. 

Lelkem mélyén úgy gondolom, ha valaki 

más kap valamit (forrásokat, 

lehetőségeket, elismerést), az azt jelenti, 

hogy én nem kapom meg ugyanazokat. 

1  2  3  4  5  Őszintén hiszem, hogy bőségesen 

jut mindenkinek mindenből. 

MÁSODIK RÉSZ ÖSSZESÍTÉSE:  pont (maximum 25) 

 

HARMADIK RÉSZ 

Úgy érzem, a jelenlegi állásomban nem 

igazán használom ki a tehetségemet. 

1  2  3  4  5  A tehetségem remekül illeszkedik 

a munkámban rejlő 

lehetőségekhez. 

Nem szereztem meg a kellő tudást vagy 

nem fejlesztettem ki a megfelelő 

képességeket ahhoz, hogy igazán 

hatékonyan végezzem a munkámat 

1  2  3  4  5 Megszereztem és elsajátítottam a 

munkámhoz szükséges tudást és 

képességeket. 

Csak ritkán szánok időt a képességeim 

fejlesztésére akár a munkában, akár az 

életem más területein. 

1  2  3  4  5  Kitartóan frissítem és növelem a 

tudásomat és a képességeimet az 

élet minden fontos területén. 

Nem igazán tudom mik az erősségeim, 

inkább a gyenge pontjaimon próbálok 

javítani. 

1  2  3  4  5  Tisztában vagyok az 

erősségeimmel, leginkább ezek 

hatékony használatára 

koncentrálok. 

Jelenleg nem sokat tudok a bizalom 

kiépítéséről. 

1  2  3  4  5  Tudom, hogyan lehet hatékonyan 

kialakítani, növelni, kifejleszteni 

és helyreállítani a bizalmat, és 

tudatosan törekszem is erre. 

HARMADIK RÉSZ ÖSSZESÍTÉSE:  pont (maximum 25) 

 

NEGYEDIK RÉSZ 
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Nem valami jó a múltbéli 

teljesítményem, Az én önéletrajzom előtt 

senki sem esik hasra. 

1  2  3  4  5  A múltbéli teljesítményem alapján 

bárki bízhat abban, hogy hozni 

fogom a kívánt eredményeket. 

Arra összpontosítok, hogy végrehajtsam 

a kapott feladataimat. 

1  2  3  4  5 Nem magára a tevékenységre 

összpontosítok, hanem az 

eredményességre. 

Ha a korábbi teljesítményemről kell 

beszélni, vagy nem mondok semmit 

(nem akarom,hogy kérkedőnek 

nézzenek), vagy túl sokat mondok, 

amivel elriasztom a másikat. 

1  2  3  4  5  Megfelelően, bizalomkeltő módon 

beszélek másoknak a korábbi 

teljesítményemről. 

 1  2  3  4  5  Ritka kivételekkel mindig 

befejezem, amit elkezdtem. 

Nem az foglalkoztat, hogy miként érem 

el az eredményt csak az, hogy sikerüljön. 

1  2  3  4  5  Következetesen törekszem 

bizalmat érlelő módon elérni az 

eredményt. 

NEGYEDIK RÉSZ ÖSSZESÍTÉSE:  pont (maximum 25) 

 

Összesített eredmény:                               pont(maximum 100) 

 

Most tekintsük át az eredményeinket! Ha az összpontszámunk 90 és 100 között van, erős a 

személyes hitelességünk, példás a jellemünk é a kompetenciánk is. Minden bizonnyal tudjuk, mi a 

fontos a számunkra és ennek megfelelően cselekszünk a hétköznapokban. Törődünk az emberekkel. 

Tisztában vagyunk a saját képességeinkkel, és a pozitív eredmények érdekében folyamatosan 

fejlesztjük és hatékonyan használjuk a készségeinket. Ennek köszönhetően magabiztosak vagyunk, 

és az emberek is bíznak bennünk. 

  Ha 70 és 90 pont között teljesítettünk, van egy kis gond a hitelességünkkel, amely alacsonyabb 

önbizalomban testesül meg, vagy kevésbé vagyunk képesek bizalmat kelteni másokban. 

  Ha a pontszám 70 alatt van, komoly gond lehet a hitelességünkkel. 

Érdemes alaposan kielemezni azokat a területeket, ahol alacsony pontszámot adtunk magunknak.  

 

A hivatkozott könyv fejezetei konkrét ötleteket adnak az eredményeink javítására. 

Elolvasását javaslom. A fejezet zárásaként kedvcsinálóként az olvasáshoz álljon itt 2 gondolat a 

könyvből. Covey a bizalmat egy fa formájában ábrázolja (2.4. ábra), két fő elemből építve fel, a 

jellem (tisztesség, szándék) és a kompetencia (képesség, eredmény).  

 

2.4. ábra: A hitelesség 4 kulcseleme 
Forrás: Covey – Merrill, 2010:84 

 

A bizalom szerepét pedig, többek között,  az alábbi képlettel mutatja be:  

A bizalom két tekintetben mindig kihat az eredményességre: a gyorsaságban és a 

költségekben. Ha csökken a bizalom, a sebesség is csökken, a költségek pedig megemelkednek. 

BIZALOM  =   SEBESSÉG KÖLTSÉG 

Ha a bizalom növekszik, a sebesség is nő, és a költségek csökkennek. 
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BIZALOM  =   SEBESSÉG KÖLTSÉG 

A dolog ennyire egyszerű és kiszámítható. 
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3. Egyén, közösség, közösségfejlesztés 

„A tanulás életre szóló, alkotó tanulást jelent”  

Senge 

 

Senge (1998:157) könyvében írja, hogy a szervezetek csak a tanulásra vállalkozó 

embereken keresztül tudnak tanulni. Természetesen az egyes személyek tanulásából még nem 

feltétlenül következik a szervezet/közösség gyarapodása; ám egyéni tanulás nélkül nem képzelhető 

el szervezeti tanulás. Fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk, amikor a következőkben az egyén, a 

közösség és a közösségfejlesztés témakörét járjuk körül. Ez azt is jelenti, hogy első lépésben 

mindannyian egyéni szinten vagyunk felelősek a közösségünk jövőjéért. Ha változást szeretnénk 

elérni környezetünkben az első kérdés, amit fel kell tennünk, „mivel járulok én hozzá, mit teszek én 

azért, hogy az a változás, amit látni szeretnék bekövetkezzen”. 

3.1 Egyén 

Az egyénről szóló fejezet Németh Zoltán, Team Academy Debrecen csapatában tanuló diák 

tanulmányára épül. Esszéjének alapjául, Raátz Judit – Szőke-Milinte Enikő (2010): Üzleti 

kommunikáció c. könyve szolgált.  

Meier (2005) könyvében azt írja, hogy a szavak valóságot teremtenek. A valóságról alkotott 

képünket nagyban befolyásolják a mindennapi beszélgetéseink. Azok a történetek, melyeket 

egymásnak elmesélünk építhetik, vagy rombolhatják mindennapjainkat. A valóság azokból a 

történetekből épül, melyeket egymás felé kommunikálunk. A közösségek akkor kezdenek el 

virágozni, ha pozitív képet alkotnak magukról és a jövőjükről. 

3.1.1 Kommunikáció 

A kommunikáció a latin eredetű communicatio főnévből származik, melynek jelentése 

közzététel, teljesítés, megadás, gondolat közlése a hallgatóval. A kommunikáció, mint folyamat 

tehát tájékoztatást, információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, 

jelrendszer segítségével.  

Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöhessen, több tényezőre van szükség. A kommunikáció 

folyamatában fontos tényezők a résztvevők, azaz a feladó (forrás) és a címzett (vevő). A feladó 

az, aki különböző nyelvi és nem nyelvi jelek segítségével üzenetet küld a címzettnek (kódolja), aki 

ezt az üzenetet felfogja, értelmezi (dekódolja) és válaszol rá. A résztvevők szerepet cserélhetnek (az 

előző esetben a címzett válik feladóvá), illetve többen is részt vehetnek a kommunikációban. Az 

üzenetet kifejező összefüggő jeleket kódnak nevezzük.  

Használunk nyelvi és nem nyelvi kódokat. A kommunikáció csak akkor lesz sikeres, ha a 

résztvevők közös nyelvet beszélnek, azaz egyformán ismerik a kódot. A megfogalmazott üzenet a 

csatornán keresztül jut el a feladatótól a címzettig, továbbítja a közleményt. A csatorna lehet 

hallható (telefonbeszélgetés), látható (levél), érezhető (tapintás) vagy egyszerre többféle is 

(személyes beszélgetés). 

A tipikusnak mondható verbális kommunikáció mindig kiegészül non-verbális elemekkel 

(metakommunikációval), amely természetesen csak akkor érvényesül, ha a kapcsolat nem csak 

auditív, hanem vizuális formában is fennáll (vagyis nem csak hallják, hanem látják is egymást a 

felek). Ilyen például a testtartás, hangsúly, mimika, gesztikulálás, tekintet, térköz, érintés. Zajnak 

nevezzük azokat a tényezőket, amelyek megzavarják, torzítják az üzenetet, gátolják annak eljutását 

a címzetthez (pl. ha recseg a telefon). 

A következő ábra szemlélteti, hogy mennyire fontos szerepet játszik a testi kommunikáció 

és mekkora szerepet tulajdonítanak a nem nyelvi jeleknek.  
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3.1. ábra: A nyelvi és a nem nyelvi jelek aránya a kommunikációban 

Forrás: Raátz – Szőke-Milinte 

 

Azokat a jeleket, melyeket akaratunk ellenére sem tudunk befolyásolni extranyelvi 

jeleknek nevezzük. Ilyenek például a kor, nem, termet stb. A nem nyelvi jeleket legtöbbször nem 

tudatosan használjuk a kommunikációban, de közülük számos jel alkalmazása, ha szükséges 

tudatossá válhat. Az ide sorolható jeleket összefoglalóan paranyelvi jeleknek nevezzük.  

Ezek közé tartoznak: 

 Hangjelek (vokális), Térköz (proxemika), Érintés (taktilika), Emblémák, Időviszonyok 

(kronémika) 

 Mozgásos kommunikáció (kinezika) 

o arc (tekintet, mimika) 

Kitekintve egy kicsit a tekintetre, a szem egyidejűleg 1,5 millió jelet képes 

befogadni. Kutatók megfigyelték, hogy más a nézés formája, iránya, ha 

visszaemlékezünk valamire, vagy ha csak elképzeljük. Az sem mindegy, hogy látott, 

hallott, vagy érzelmileg fontos dologról van-e szó. Eszerint egy jobbkezes ember, ha 

vizuálisan elképzel valamit, akkor jobbra és fel, ha egy hallási élményt képzel el, 

akkor jobbra és középre fog nézni. Ha ugyanez az ember egy vele megtörtént, egy 

általa átélt dologra emlékezik vissza, akkor képi emlékezés esetén balra felfelé, 

hallási emlékezés esetében balra-középre fog nézni. A tekintet irányának ezt a 

megfigyelését jól alkalmazzák az amerikai nyomozók a bűnözők kihallgatásakor. 

o gesztus 

A szemen kívül, a gesztust (3.2. ábra) emeli ki. A gesztikulálás nem rokonszenves, 

kontinentális szokásnak és a fegyelmezetlenség jelének minősül. Ennek megfelelően 

lenézik. Olykor-olykor talán nagyon mérsékelten alkalmazható, de ha ezt a mértéket 

meghaladja, akkor általában elmondható, hogy levon a szavak értékéből. Az emóció, 

az érzelmesség a legfőbb tabu. A titok abban áll, hogy emócióktól mentesen legyünk 

lelkesek, ügyszeretők. Lehetünk és legyünk is méltóságosak, jó fellépésűek, 

magabiztosak, megnyerőek, határozottak, jól értesültek, jó kedélyűek, de sohasem 

emocionálisak vélekedik könyvében a gesztusról Hidasi Judit. 

o testtartás 

Alexander Todorov pszichológia-professzor kutatásai szerint a testbeszéd 

árulkodóbb, mint az arc. Tanulmányában bemutatta, hogy a testbeszédről 

pontosabban ki tudjuk olvasni, mit érez a másik. (HVG Extra, 2013:4) 
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3.2. ábra: Gesztusok 

Forrás: Raátz – Szőke-Milinte 

 

A megbeszélés a beszélgetés egy sajátos formája, mely a szóbeli kommunikációs formák 

közé sorolható. Jöjjön pár jó tanács ezzel kapcsolatban: 

Az előkészület során: 

 fogalmazzuk meg pontosan a megbeszélés célját, miről lesz szó, mit szeretnénk elérni, 

 gyűjtsük össze a megbeszélés témájával kapcsolatos adatokat, érveket, dokumentumokat, az 

esetleges szemléltető anyagokat, 

 rendezzük fejünkben az ismereteinket kérdéseinket, érveinket. 

A megbeszélés során: 

 igyekezzünk a megbeszélés témáját, menetét és várható időtartalmát már az elején 

meghatározni és betartani, 

 törekedjünk a világos, érthető, helyes és udvarias megfogalmazásra, 

 érveljünk hatásosan, 

 a megbeszélés végén foglaljuk össze a partnereink, a résztvevők véleményét, állásfoglalását 

és szögezzük le a tényeket. Ha nem egyezik valamelyik pont, akkor térjünk ki rá még 

egyszer és próbáljunk meg közös megoldást keresni, 

 lezárásként összegezzük a megbeszélést eredményét, és ha szükség van rá írásban 

rögzítsük, készítsünk róla feljegyzést, emlékeztetőt. 

 

Az eredményes kommunikációt összetett, személyiségbeli tényezők határozzák meg. A 

hatásos kommunikáció szorosan összefügg a személyes sikerrel is. Minél nagyobb felkészültséggel 

veszünk részt a kommunikációban, annál nagyobb az esélye a sikeres kommunikációnak, 

amelyekhez feltétlenül szükséges: 

 önmagunk pontos ismerete (testkép, vérmérséklet, ismeretek, képességek, készségek, 

motiváció, értékek), 

 reális pozitív énkép kialakítása, 

 céltudatosság, ideálok, élettervek, 

 sikerorientáció, pozitív gondolkodás, 

 szerepismeret, a szerepekhez szükséges viselkedések elsajátítása, 

 pozitív attitűdök, a partnerre és a problémára való ráhangolódás, empátia, 

 helyes személyészlelés, 

 helyzethez illő kommunikációs stílus, 

 kapcsolatépítés, kapcsolatkezelés, kölcsönösség, együttműködés, problémamegoldás. 

3.1.2 Önismeret 

Az önismeret, mint kommunikációs felkészültség, ebben az aspektusban nem sűrűn 

jelenik meg az önmagunk megismerése, pedig ez egy ősi vágyunk, mint hogy a delphoi jósda 
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felirata is hirdeti: „Ismerd meg önmagad!”. Önmagunk ismerete és reális önértékelés nélkül csak 

nehezen boldogulunk emberi kapcsolatainkban, problémáink megoldásában. Minél alaposabban 

ismerjük adottságainkat, lehetőségeinket, erényeinket, képességeinket, vágyainkat, céljainkat, 

pozitív tulajdonságainkat (és hiányosságainkat, korlátainkat nem kevésbé), annál 

magabiztosabbak lehetünk emberi kapcsolatainkban.  
A mindennapi kommunikációban gyakran hivatkozunk valakinek a személyiségére, de mit 

is értünk ez alatt? Leginkább az egyén egyediségére, egyszeri és megismételhetetlen voltára, 

egyéniségére gondolunk. A személyiség tehát a tulajdonságok sajátos szerveződése, amelyek az 

egyént mindenki mástól megkülönböztetik. Önmagunk pontos ismeretéhez hozzátartozik a 

vérmérséklet is, melyen az érzelmi reakcióink erejét, gyorsaságát és szilárdságát, valamint a 

mozgásos reakcióink erejét és sebességét értjük. 

Rubinstein megállapítása szerint: „ A temperamentum az egyén pszichikus tevékenységének 

dinamikus karakterisztikája”, amelynek két jellemző vonása a fogékonyság és az impulzivitás. A 

fogékonyság a benyomást követő emocionális reakció erejében, gyorsaságában és szilárdságában 

nyilvánul meg”, míg az impulzivitás a benyomás mozgásos lereagálására irányuló ösztönzések 

erejét és sebességét fejezi ki. Ennek alapján Hippokratész vérmérsékleti típusait a következőképpen 

jellemezhetjük:  

1. Szangvinikus típus: Az összes típus közül leginkább igényli a figyelmet, a társasságot, más 

emberek szeretetétől övezve érzi magát jól. Élénk, izgalmas, könnyen teremt kapcsolatokat, 

szeret beszélni (nem bármiről), jó a humora. Érzelmei, mint a hullámvasút: könnyen 

felindul, de hamar lecsillapodik (szalmaláng természet). Szint visz az életbe, lelkes, ötletes, 

vidám. Változatosabban öltözködik, mint az átlag, hajlamos a feltűnésre. Szereti az élénk 

árnyalatokat, a kedélyes hangulatot sugárzó kiegészítőket. 

2. Kolerikus típus: Megjelenése tetterőt sugároz: tekintete nyílt, testtartása határozott. Amikor 

a kolerikus kezébe veszi a dolgokat, biztosak lehetünk benne, hogy célt ér. Indulatai 

könnyen elragadják, személyiségének izzása a körülötte élők szempontjából egyaránt lehet 

motiváló és kellemetlen is. Kezdeményező típus, fontos számára, hogy vezető lehessen. 

Ehhez megvannak a szükséges képességei: kitartás, teljesítményorientáció, kifelé fordulás, 

jó megfigyelőképesség, alapos, pontos gondolkodás. Figyelme a lényegre irányul nem 

veszik el a részletekben.  

3. Melankolikus típus: Gondolkodó elemző típus, olyan összefüggésekre jön rá, amelyek más 

típusok számára többnyire elképzelhetetlenek. Meg akarja érteni a dolgok működését, a 

történések mikéntjét. Csak néhány dologgal szeret foglalkozni, de amit elkezd, azt igyekszik 

tökélyre vinni. Komoly, rendszerezett, napjait tervszerűen, céltudatosan éli, megjelenése 

harmonikus, környezete rendezett. Különös gondossággal ügyel a részletekre. Befelé forduló 

alkat, érzelmei lassan jönnek létre, viszont erősek és tartósak. 

4. Flegmatikus típus: Megjelenése, beszéde, tekintete meglehetősen kifejezéstelen, öltözéke 

visszafogott. Nem érzelgős alkat, érzelmei nagyon lassan alakulnak ki, és nem is igazán 

mélyek. Nincsenek erős érzelemkitörései sem negatív, sem pozitív irányban: ritkán esik 

kétségbe és ritkán lelkesedik. Legtöbbször egykedvű, higgadt, kiegyensúlyozott. 

Megfigyelőként szemléli a világ dolgait, nyugalmát nehezen lehet megzavarni. Kedvenc 

szava járása: hát, talán, nem is tudom, nekem mindegy stb. Érdeklődését viszonylag kevés 

dolog kelti fel, ám azt a néhány területet, ami képzeletét megmozgatja, az átlagembert 

messze meghaladó kitartással, akár a megszállottságig tudja művelni. Felfogásban, 

ítéletalkotásban, szóhasználatban is kényelmes, vagyis tömör, velős tárgyilagos. 

Fontos megjegyeznünk „tiszta” típusok nincsenek. Hippokratész típustana - annak ellenére, 

hogy „fiziológiai” magyarázata ma már gyermekdednek tűnik - ragyogó megfigyeléseken alapul, a 

későbbi tipológiai rendszerekre gyakorolt igen nagy hatása éppen ezzel a ténnyel indokolható. A 

vérmérséklet nem azonos a jellemmel, de azzal szorosan összefügg: a személyiségfejlődés során 

igen lényeges jellemvonássá alakul. Mint Rubinstein megállapítja: „A temperamentum 

tulajdonságai a jellem kialakulásának folyamatában átalakulva a jellem vonásaivá lesznek, és ennek 

tartalma elválaszthatatlanul összefügg a személyiség irányulásával”.  
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Sikerességünk, eredményességünk nem csak a vérmérsékletünk függvénye, hanem attól is 

függ, hogy rendelkezünk-e az adott tevékenység szempontjából fontos képességekkel. A képesség 

folyamatosan fejlődik egész életünkön át. Úgyis tekinthetünk rá, mint egy állandó önfejlesztésre. A 

képesség fogalmát feltétlen szükséges érinteni, mivel meglehetősen sok félreértés és tisztázatlanság 

kapcsolódik hozzá. Egyszerű megkülönböztetés alapján azt mondhatjuk, hogy a jártasság és 

készség tanítható, tanulható, a képesség viszont fejleszthető. A képesség alakulása hosszabb időt 

igénybe vevő folyamat, de ha kifejlődik (pl.: a logikus gondolkodás képessége), tartósan megmarad. 

A jártasság és készség kialakulása viszont rövidebb idő alatt történik, és ha nem használják, 

viszonylag hamar elhalványul. Ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a személyiség vele született, 

öröklött és szerzett adottságaival és hajlamaival, valamint a személyiség struktúrájának olyan 

összetevőivel, mint az emlékezés, az emocionális (érzelmi) sajátosságok, a jellemvonások és az 

intellektuális tulajdonságok. 

Így könnyen belátható, mennyire hosszú, összetett folyamat mire „képesek leszünk” valamire. 

A képességek kisebb összetevőkből a készségekből állnak. A készség megszerzése, 

kialakulása szabályok ismeretén és azok sokszori alkalmazásán nyugszik (a helyesírási készség jól 

példázza ezt). Annak az ismeretnek, melyen a készség alapul különösen szilárdnak kell lennie. 

Iskolai gyakorlat során, a tanórákon a készségek egész rendszerét kell kidolgozni, melyek főképpen 

intellektuálisak, mások főképpen manuálisak, és vannak olyanok, amelyekben a kétféle jelleg 

vegyesen fordul elő. (Intellektuális készségek a gondolkodási készség, a matematikai készség; 

manuális a különböző gépekkel végzett szerelői készség, a kémiai reakciók lefolytatásának 

készségei; zenei készségek viszont egyaránt magukon viselik mindkét jelleget.) 

A készség egy tevékenység gyakori ismétlődése révén ténylegesen automatizálódik, majd a 

cselekvés során tudatos felidézés nélkül funkcionál. (A készség szintjén működik például a 

számolási készség, az íráskészség vagy az olvasási készség stb.) Ez azt jelenti, hogy egy egyszerű 

matematikai művelet elvégzéséhez (pl. szorzótábla) nem kell az ismeretet tudatosan felidézni, 

hanem az a tevékenység során automatikusan aktivizálódik, a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül 

funkcionál. Az automatizált elemek megkönnyítik a munkát, mert tehermentesítik az idegrendszert 

(az odafigyeléstől) és így a tudat a feladat egészére, végcéljára koncentrálhat. A készség a 

begyakorlottság maximális szintje. Ezen a szinten tudunk legkevesebb energiával 

leggazdaságosabban tevékenykedni. 

A készségek elsajátításának lehetséges útjai: 

 analizáló-szintetizáló út: először a részmozzanatok begyakorlása, majd ezek 

összekapcsolása, 

 globális tanulás: részmozzanatokra bontás nélküli begyakorlás (sokszori ismétlés), 

 transzferális tanulás: gyakorlás kezdetben egyszerűsített helyzetben, majd átvitel a valóságos 

helyzetbe (transzferálás). 

3.1.2.1 Motiváció 

A következő nagyon fontos fogalom az önismereti kérdésben a motiváció, mely egy 

gyűjtőfogalom, vonatkozik minden serkentő, aktiváló, energizáló tényezőre, amely rövidebb vagy 

hosszabb távú tevékenységre sarkall. A motiváció akkor érhető tetten, amikor erős késztetést érzünk 

valaminek a végrehajtására. A motiváció legelemibb formája a szükséglet, melynek egy része 

velünk született, elsődleges vagy biológiai szükséglet. Másik része tanult, másodlagos szükséglet 

(tisztelet, önmegvalósítás). A szükségletek rendszerét Abraham Harold Maslow amerikai 

pszichológus egy piramismodellben ábrázolta (3.3. ábra) Maslow elmélete szerint mindegyik szint 

motivációi csak akkor lépnek működésbe, amikor az alatta lévő motivációk nagyjából kielégültek. 

Mérő (2010:61) felhívja a figyelmet, hogy mára különböző kutatások egyértelműen megdöntötték 

Maslow hierarchiaelméletét, ennek ellenére a piramis továbbra is jól áttekinthetően rendszerezi az 

emberi motivációkat. 
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3.3. ábra: Maslow motivációs hierarchia piramisa 

Forrás: http://peda.blog.hu/2010/09/18/anagramma_pedagogia_sonkaval_etetes 

 

Maslow elmélete szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája, amely az alapvető 

biológiai szükségletektől az összetettebb és magasabb rendű szükségletekig terjed. Lényege, hogy 

az alacsonyabban lévő szükségletek ki kell elégíteni ahhoz, hogy a felette lévő szükségletek a 

cselekvés meghatározóivá váljanak. A motiváció kialakulása hosszú és időigényes folyamat. A 

szükséglet szokássá, majd érdeklődéssé, meggyőződéssé alakul, ám ha egyszer kialakul, egy adott 

tevékenységgel kapcsolatban, akkor azt a tevékenységet hosszú távon kitartóan és szívesen 

végezzük, a tevékenység értékes lesz számunkra. 

Az önismeretszerzés hosszú folyamat. Kisgyermekkortól fogva folyamatosan fejlődik, 

gazdagodik, minőségileg alakul. Alakulásához szükség van a legkülönbözőbb társas helyzetekben 

való részvételre. Minél több, gazdagabb társas tapasztalattal rendelkezik valaki, annál több 

lehetősége van önmaga pontos megfigyelésére és megismerésére. Ez a későbbiekben kifejtendő 

társismeret fejlődését is jótékonyan befolyásolja. Egy-egy társas helyzetben mérlegeljük a helyzet 

követelményeit, a környezet elvárásait, és számba vesszük saját adottságainkat, képességeinket, 

céljainkat. A mérleg alapján elégedettek vagy elégedetlenek lehetünk saját viselkedésünkkel, 

tudatosabban szemlélhetjük magunkat.  

Az önismeret fejlődésének üteme függ az életkortól, a környezettől, a környezettel való 

személyes kapcsolattól és a velünk született személyes adottságoktól. Ugyanaz a környezeti hatás 

személyenként más és más tapasztalatot eredményezhet a belső adottságok függvényében.  Egy 

versenyhelyzet egyeseket elbátortalanít, elkedvtelenít a feladatvégzésben, másokat pedig éppen 

ellenkezőleg, nagyobb teljesítményre sarkall.  

Hogyan tehetünk szert mély, megbízható önismeretre? - tehetjük fel a kérdést.  

Az önismereti kerék fogalmát Nunally és Wackman vezette be a pszichológiában, és azokat 

a területeket mutatja be, amelyek az önismeret és a személyiség fejlesztése szempontjából 

különösen fontosak (3.4. ábra).  

  

http://peda.blog.hu/2010/09/18/anagramma_pedagogia_sonkaval_etetes
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3.4. ábra: Önismereti kerék 

Forrás: Szabó Szilvia http://www.azirastukreben.hu/hol-docog-az-onismereti-kerek 

 

Az önismereti kerék a megismerési és információfeldolgozási folyamat öt területét 

ábrázolja: az érzetet, az értelmezést, az érzelmeket, a szándékot és a cselekvést. Ezek a területek 

egymástól elkülöníthetőek, de egymással mégis összefüggnek. 

Mit takarnak, és hogyan épülnek egymásra az önismereti kerék területei? 

1. Érzet – Idetartoznak az érzékszerveik – látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés – útján 

felfogott információk. 

2. Értelmezés – Az érzékszervi benyomásokat intellektuálisan feldolgozzuk, átszűrjük a 

múltbéli tapasztalataink és értelmezéseink rendszerén és valamilyen jelentést tulajdonítunk 

nekik. Ezáltal valamilyen benyomásunk, következtetésünk vagy feltételezésünk lesz az adott 

dologról. 

3. Érzés – Az érzés magába foglalja az érzéki adatokra és a nekik tulajdonított jelentésre adott 

érzelmi vagy indulati választ. Az érzelmeink a legbelsőbb énünk jellemzője. Tükrözik, a 

dolgokhoz való szubjektív viszonyunkat, és energiát biztosítanak a cselekedetek 

megindításához, fenntartásához. 

4. Szándék – Magába foglalja az adott helyzetben megjelenő vágyainkat, akaratunkat. A 

szándék még nem cselekvés, sokkal inkább az adott probléma megoldására tett kísérlet, 

törekvés. 

5. Cselekvés – Ez már a tényleges viselkedést, a tetteket jelenti. Tetteinkkel, 

megnyilvánulásainkkal valamilyen hatást gyakorlunk környezetünkre, majd a változásokat 

érzékszerveinkkel érzékeljük, és a kerék újból indul. 

Önismeretünk és információfeldolgozásunk annál teljesebb, minél inkább tisztában 

vagyunk az öt területtel, és személyiségünk is annál harmonikusabb, minél kiegyenlítettebben 

működtetjük az öt területet. De vajon mi történik, ha valamelyik területet túl vagy alul- 

működtetjük? Milyen személyiségvonásokat eredményez, ha túl sok vagy túl kevés időt töltünk 

egy-egy területen? 

 

Érzet  

Akinél az önismereti kerék érzet küllője a legkisebb, az nem veszi figyelembe a környezete és 

embertársai igényeit, jelzéseit. Nem akarja megtapasztalni a dolgokat, teljesen bezárul, vagy önző, 

arrogáns módon viszonyul a környezetéhez, uralni, irányítani akarja azt. 

Ha valaki túl sokat időzik az érzet területén, és nem tudja kiszűrni az ingereket, az könnyen az 

érzéki ingerek és élvezetek rabjává válik. Csak a mának él, miközben megélt élményei 

http://www.azirastukreben.hu/hol-docog-az-onismereti-kerek
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feldolgozására nem marad ideje, mert újabb és újabb ingerek foglalják le. Minél tudatosabban 

figyelünk saját érzeteinkre, annál több információt szerzünk magunkról, viselkedésünkről. Az érzet 

verbális kifejezése segít annak tudatosításában, önmagunknak és partnerünknek az eligazodásban 

 

Értelmezés 

Aki nem szán elég időt a dolgok értelmezésére, tudatosítására, okainak feltárására, az a 

problémákat megoldásával is bajban lesz, hiszen nem tudja, mi kelt benne rossz érzéseket, min 

kellene változtatnia. Ám az sem szerencsés, amikor valaki leragad az értelmezésénél és túlzásba 

viszi azt, és mindennek a mélyére ás, az okokat kutatja, nyomoz, és mindenhol összefüggést, már-

már misztikus erők jelenlétét sejti. Az érzékszervek által közvetített információknak megpróbálunk 

úgy jelentést tulajdonítani, hogy beillesztjük őket a meglévő tapasztalataink tárházába. Az 

értelmezés tartalma az, hogy jelentést tulajdonítunk az érzék-szerveink által közvetített 

információknak. Tapasztalatunk birtokában értelmezzük az érzeteinket. Tanulságként 

megfogadhatjuk, hogy a múltbeli tapasztalatainkat is cél-szerű felülvizsgálni, mielőtt egy-egy 

jelenséget értelmeznénk. 

 

Érzés 

Az érzékelt és értelmezett információk valamilyen érzelmi reakciót váltanak ki bennünk. Az 

érzés érzelmi, indulati állapotunk megtapasztalása. Az értelmezéssel ellentétben nem gondolati, 

logikai jellegű. Akinél az érzelmi túlműködés vagy érzékenység jellemző, az gyakran indulatosan 

reagál, minden kis dologra azonnal robban, esetleg a hangulatingadozásainak lesz a rabja, vagy 

valamilyen tartós érzelem, (szomorúság, harag, kétségbeesés) szenvedély keríti hatalmába, és már 

nem tud tisztán gondolkodni, cselekedni, hanem viszi magával az érzés. Amikor viszont az 

önismereti kerék érzés küllője rövid, vagy hiányzik, akkor az illető kevés időt tölt szán az 

érzelmeinek, fél az érzésektől, menekül tőlük. Ennek érdekében különféle elhárító mechanizmust 

alkalmaz, mint pl.: elfojtás, tagadás, bagatellizálás, kivetítés, az érzelmek körülpáncélozása, 

racionalizálás, szublimálás – van választék bőven. Gyakran hideg, közönös ember benyomását kelti. 

 

Szándék 

Akinél a szándék terület szorul háttérbe, az gyakran nincs tisztában a saját vágyaival és 

céljaival, nincs önálló akarata. Nem a valódi problémát akarja megoldani, hanem másoknak vagy 

valamilyen társadalmi szokásoknak elvárásnak akar megfelelni. Gyakran hezitál és/vagy másoktól 

várja a megoldást, megy a nyáj után, vagy ha dönt, akkor azt hasraütésszerűen teszi („vagy bejön, 

vagy nem” – alapon), vagy a megszokott megoldásmódokat használja, erőlteti. 

Aki viszont leragad a tudatos szándéknál, az imád analizálni, célokat kitűzni, tervezni, szervezni. A 

gond csak az, hogy gyakran annyira elmerül a lehetőségek és eshetőségek mérlegelésével, a 

különféle megoldási módok kigondolásával, hogy a cselekvés, a megvalósítás elmarad. A szándék a 

kommunikációs viselkedés mögött meghúzódó mozgatórugó, megmutatja, mit akarunk, mit 

kívánunk vagy vélhetőleg a partnerünk mit akar, vár el tőlünk. 

 

Cselekvés 

A cselekvés háttérbe szorulhat a lustaság, a tehetetlenség, a kudarctól való félelem, 

önbizalomhiány miatt. Sokan azt hiszik, hogy amit nem csinálnak meg, abból nem is lehet baj. 

Mások vágyják a sikert, de nem tesznek érte elég erőfeszítést. Akinél viszont túlműködik a 

cselekvés terület, azok képtelenek lazítani, gyötri őket a cselekvéskényszer és teljesítménykényszer. 

Maximalista és munkamániás lesz, kapcsolatai leépülnek. A cselekvés lényegében azt jelenti, hogy 

teszünk is valamit. Egy adott probléma megoldására tett kísérlet még csak szándék, a döntés már 

cselekvés – ez lehet a vezető feladata, a végrehajtás pedig szintén cselekvés a beosztottak, 

munkatársak oldaláról. 

 

Önismereti munka A cél tehát az, hogy minden területet arányosan működtessük. Az önismereti 

munka irányuljon arra, hogy először felismerjük, mely területen bomlott meg a harmónia, melyiket 
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hanyagoljuk el, és hol esünk túlzásba. Ezt fogadd el, majd kezdj el lassan változtatni. Általában az 

egyik hiányos terület erősítése a másik túlműködő terület enyhülését idézi elő. Ha tehát hajlamos 

vagy érzelmileg túlreagálni a dolgokat, akkor nem az érzelmek elfojtására kell törekedned, hanem a 

megismerésre, az értelmezésre, és az akarat erősítésére kell törekedned. 

A felvázolt megismerési folyamatot öntudatlanul már sokszor végigjártuk, ám az is 

meglehet, hogy valaki azt tapasztalja, hogy nála rendszerint kimarad valamelyik lépés. Ekkor 

beszélünk hiányos önismereti kerékről. Lássunk néhány példát erre. 

(Forrás: Szabó Szilvia http://www.azirastukreben.hu/hol-docog-az-onismereti-kerek) 

1. Értelmezés – érzés – cselekvés: ebben az estben a megismerésünkből kimarad az első 

lépés, az érzékelés, a többi embertől származó visszajelzések befogadása. Azaz nem 

érzékeljük a gúnyt a tekintetükben vagy az iróniát a hanghordozásukban. Ilyen esetben sokat 

foglalkozunk saját magunkkal, érzéseinkkel, a cselekvésre is sor kerül. Mivel nem vesszük 

figyelembe a külső ingereket, tévútra is juthatunk. Az ilyen ember nem képes például a 

helyzetnek megfelelően öltözködni, sokkal inkább pillanatnyi hangulatának, stílusának vagy 

szükségletének megfelelően öltözködik, s nem veszi figyelembe a sokkal fontosabb helyzeti 

követelményeket. Így fordulhat elő, hogy egy diák a szóbeli érettségi vizsgán 

rövidnadrágban jelenik meg, a melegre (és a divatra) hivatkozva, vagy az állásinterjúra 

elnyűtt farmerben és gyűrött felsőben érkezik, az életszemléletét hangsúlyozva. 

2. Érzékelés – érzés – cselekvés: ebben az esetben kimarad az értelmezés, a tudatos szándék, 

és érzelmileg reagálunk a helyzetekre, cselekvéseink indulatok által vezéreltek. Ilyenkor 

megsértjük egymást szavainkkal vagy tetteinkkel, vagy kellemetlen helyzetbe hozzuk saját 

magunkat és partnerünket. Tipikus esetei ennek az állapotnak a becsületsértések, amikor 

olyan megnyilatkozásokat teszünk, amelyeket nem gondoltunk át. 

3. Értelmezés – érzés: ebben az esetben a cselekvés hiánya a jellemző. Gondolkodunk, hogy 

hogyan, miként értelmezhető, értékelhető egy viselkedés. Sajátos érzelmeket élünk meg 

ezekkel kapcsolatosan, ám mégsem sarkallnak a gondolatok és érzelmek cselekvésre. 

A tudatos önismeretszerzés azt jelenti, hogy a megismerésnek mind az öt lépésére 

különös figyelmet fordítunk: tudatosabban érzékelünk, jelentéstulajdonításunkat ellenőrizzük, 

érzéseinket pontosítjuk, szándékainkat, céljainkat világosan megfogalmazzuk, és csak ezek után 

cselekszünk. 

Tapasztalhatjuk, hogy van némi eltérés aközött, hogy mi milyennek látjuk magunkat, 

mások milyennek látnak minket, és mi magunk mit gondolunk arról, hogy mások milyennek látnak 

minket. Ezek az eltérések magyarázatra szorulnak. Ebben segít Johari-ablak (3.5. ábra), mely azt 

mutatja meg, hogy önismereti tudásunk milyen összetevőkből áll. Az összetevők két dimenzió 

mentén rendeződnek: a magunkról való tudás és a mások rólunk való tudása mentén. 

A Johari ablakot Joe Luft és Harry Ingham dolgozta ki. Az elnevezés a szerzők 

keresztnevének (Joe és Harry) összevonásából származik. A Johari ablak azt modellezi, amit 

személyiségünkből mi magunk, vagy mások ismernek. Nem láthatjuk kívülről magunkat, de e 

módszer segítségével többet tudhatunk meg arról, mit mutatunk magunkról a világnak. A Johari-

ablak az önismeret egyik legérdekesebb modellje. 

http://www.azirastukreben.hu/hol-docog-az-onismereti-kerek
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3.5. ábra: Johari-ablak 

Forrás: http://www.szemelyiseg-vezetes.hu/index.php/johari-ablak.html 

Mint az ábrán is láthatjuk a Johari ablak a személyiséget, négy nagy területre osztja aszerint, hogy a 

személy és/vagy a másik személy mennyire ismeri és/vagy nem ismeri. A területek a következők: 

 Nyílt terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 

amelyekkel mi magunk is tisztában vagyunk, és amelyeket mások is könnyen észrevehetnek, 

ezeket a tulajdonságainkat szívesen megosszuk másokkal.  

 Rejtett terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedésmódjaink, érzéseink tartoznak, 

amelyekkel ugyan mi magunk teljesen tisztában vagyunk, azonban mások elől szándékosan 

elrejtünk valamiért. 

 Vak terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyeket 

mások ugyan észrevesznek, de amelyekkel mi magunk nem vagyunk tisztában.  

 Ismeretlen terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 

amelyekkel sem mink, sem mások nincsenek tisztában. (Rudas, 2001)  

Természetesen ennek a négy területnek a határai rugalmasak. Megváltoztathatóságuk 

egyrészt függ a helyzettől. Hiszen nyilvánvaló, hogy más tulajdonságokat veszek észre magamban, 

vagy engedek meg másoknak, hogy észleljenek a társas szituációtól függően. Másrészt függ a 

személy és a másik személy kapcsolatának jellegétől is. Harmadrészt függ a személy korábbi 

pozitív vagy negatív társas tapasztalataitól is. Negyedrészt függ a személyiségtől is, hogy melyik 

terület mekkora. A személyiségfejlesztés célja, a nyílt terület megnövelése, ami természetesen a vak 

és a rejtett terület csökkenésével jár együtt (Rudas, 2001).  

A tudatos önismeretszerzés abban áll, hogy megtapasztaljuk és tudatosítjuk a területek 

közötti határokat, majd megpróbáljuk önmagunk számára minél nagyobbra növelni a nyílt terület 

nagyságát, miközben csökkentjük a rejtett és a vak területeket. Az önismeretszerzés folyamatában 

megfogalmazhatunk néhány pontos célt, amely segít nekünk: 

 figyeljük meg pontosan, hogy a többi ember miként reagál a viselkedésünkre, 

 legyünk érzékenyek a helyzet által megkövetelt viselkedésre, annak megfelelő 

kivitelezésére, 

 legyünk érzékenyek az emberek közötti kapcsolatokra. 

Az önismeret nem tekinthető befejezett folyamatnak, egy folyamatos lépcső, mely halad 

fölfelé, de végeláthatatlan. Nem lehet belőle végérvényes tudást szerezni. A környezet 

visszajelzései segítségével viszont egyre följebb haladhatunk a lépcsőn. Mérei Ferenc pszichológus 

idézete fogalmazta meg ideillően: „Én még a halálomat is át akarom élni!” 
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3.1.3 Képessé válás, képessé tétel - empowerment 

Az elsődleges szükségletek biztosítása leginkább krízishelyzetekben indokolt: a meleg étel, 

a fedél, ágy, takaró, ruha biztosításának átmeneti jellegű segítésnek kellene lennie, mely után egy 

sokkal bonyolultabb folyamatnak kellene megkezdődnie: az érintettek önsegítésének, amely a 

krízishelyzetből kivezető utak megtalálására irányul – ha szükséges, segítői beavatkozással.  E 

segítői magatartásnak a képessé tételre kell irányulnia, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a 

gondozásnak kell állandósulnia, mert a tartósan rossz helyzet következtében nem lehet már szó 

önsegítésről, a társadalomba való vissza-integrálódásról, csak ellátásról, gondozásról, lelki vigasz 

nyújtásáról. 

Amikor a „képessé tétel” problematikájáról beszélünk, elsősorban azt kell leszögeznünk, 

hogy nincsenek „képtelenek” és „képesek” – mindnyájan és állandóan úton vagyunk egyéni és 

közösségi képességeink, jártasságaink és ismereteink folyamatos épülésében vagy kényszerű 
leépülésében. 

A VII. Nyári Egyetemen közös gondolkodás indult erről a témáról. Péterfi Ferenc 

előadásában „cselekvőképessé válásnak” nevezi e folyamatot és a magyarra lefordíthatatlan 

empowerment-nek egy új értelmezési lehetőségét javasolja: 

„Induljunk ki egy megfosztott állapotból, amit az angol powerless fogalma fejez ki a 

legjobban! Eszerint a cselekvőképtelenség gyakori oka a tehetetlenség érzése. Ez az állapot, úgy 

gondolom, mindannyiunk számára nagyon ismerős. Nos, a tehetetlen állapotból a »hatni tudó 

állapotba« való eljutás az empowerment, tehát 

– a tehetetlenség érzésének felszámolása – hatni a környezetre, 

– a tapasztalatok megosztásának lehetősége és szükséglete, 

– a »megértettek minket« átérzése, mely változást hozhat magával, 

– az esélyek megismerése és tudatosítása a közösségi ügyekben való kompetenciáról-

illetékességről. … 

Péterfi szerint az empowerment értelmezése egyrészt az eszköztelen, a társadalom 

perifériájára szorult, gyakran szegény, cigány lakosság képességének a kibontására és fejlesztésére 

kínálkozik, ez teszi lehetővé, hogy képes legyen társadalmi helyzetén változtatni, egzisztenciájának 

megszervezésében a saját lábára állni. Az önfenntartásra, a materiális életfeltételek saját erőből 

történő megteremtésére való képessé válás, az erre irányuló erőfeszítés tehát az egyik értelmezés. 

Az empowerment másik értelmezése – s ez legalább ilyen jelentőségő –, a citizen, az 

állampolgári szerepre való képessé tétel. Ez már sokkal szélesebb társadalmi mezőre terjeszti ki e 

fogalom jelentőségét. 

Végül, harmadik jelentéstartalma e fogalomnak, hogy nem csupán a közpolgárok, de a 

döntéshozók és a környezetükben működő intézmények képessé tétele is hasonló jelentőségű 
folyamat.” (Péterfi 2010, 23 In: Vercseg. 2012) 

3.1.4 Önmenedzselés 

Az üzleti tevékenység gyakorlásához elengedhetetlen az alapos és mély önismeret. Ám az 

önismeretszerzés folyamatának értelme abban rejlik, hogy erősségeinket megőrizzük, 

gyengeségeinket pedig megszüntessük. Ezt a folyamatot önmenedzselés folyamatának is szokták 

nevezni. Lássunk most öt törvényt az önmenedzseléssel kapcsolatban. 

I. törvény: Hidd, hogy elhitesd! 

Ez azt jelenti, hogy semmit nem tudok másokkal elhitetni, amiben magam nem hiszek. Ezért 

bukik meg a legtöbb párt és politikus, ezért látunk hiteltelen, rossz színészeket, mert olyan portékát 

kínálnak fogyasztásra, amit ők maguk se kóstolnak. A „közönség”, a vevők, a nézők, a barátok 

pontosan érzik azt, hogy valódi-e a kedvesség vagy csak kedveskedés, valódi-e a dicséret vagy csak 

hízelkedés, ehető-e a párizsi vagy csak rájuk akarják sózni. Ha magadat „árulod”, magadnak akarsz 

propagandát csinálni, előbb nézz a tükörbe, keresd meg a jó tulajdonságaidat, amelyekben hinni 

tudsz – mindenkinek van jó tulajdonsága –, hogy el tudd hitetni másokkal. 
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II. törvény: Küzdj! 

A valóság küzdelmes feladat elé állítja azt, aki javítani akarja a kapcsolatait. Hetekig, 

hónapokig is eltarthat a küzdelem folyamatos próbálkozással. Nem lenne jó, ha feladnád! 

Nem tudok időt garantálni. Lehet, hogy könnyebben megy, mint gondolnánk, lehet, hogy jóval 

nehezebben. Magad miatt is azt merészelem tanácsolni: küzdj, mert ha kevés eredménye lenne, amit 

azért nem hiszek, akkor is elmondhatod magadról, hogy mindent megtettél, s akkor nem benned 

volt a hiba, hanem a vételi oldalon. 

III. törvény: Bízva bízzál! 

Mert ha te bízol a sikerben, be kell következnie! Ha te küzdöttél, te hittél, miért éppen te ne 

bíznál? A siker maga jó erőforrást jelent, nem az lesz az énképem, hogy én nem kellek senkinek, 

hanem az, hogy tudok küzdeni másokért, nem adom fel, tudok bízni magamban és a sikeremben, 

tehát már csak ezért is kiérdemlem a megbecsülést. 

IV. törvény: Ingyenes befektetés 

Az elején folyamatosan adnod kell, mindenféle viszonzás nélkül. Mi ez, ha nem ingyenes 

befektetés? Nagyvonalúság, gáláns, főúri gesztus, az igazi nagyok tehetsége kell hozzá. Előre is 

minden elismerésem. 

V. törvény: A kudarc sikere 

Ez aztán a felháborító törvény! Mit akarhatnak ezzel? Mi lehet sikeres egy kudarcon? Maga 

a kudarc rossz dolog, de nem sikertelenség! A kudarc esetenként azért siker, mert az is a tied! Te 

próbálkoztál, te egyedül „vívtad ki” a saját kudarcodat, a te sikered tehát, hogy átélhettél egy 

kudarcot, mert ezt az élményt, tapasztalatot senki nem veheti el tőled. Lehet, hogy a kudarcot te 

idézted elő, de nem csak te tehetsz róla, nem te vagy az oka, csak az okozója. Ez a kudarc tanít arra, 

hogy máskor jobban, szelídebben, kitartóbban próbálkozz. Nem leszel gőgös, mint az, akinek elsőre 

sikerül minden. 

Végül, de nem utolsó sorban következik az a fogalomkör, mely nagy szerepet játszik a 

sikeres kommunikáció alapjainak megteremtésében, ez nem más, mint az énkép. Az ember 

önmagáról alkotott elképzelését énképnek nevezzük. Az énkép azoknak a személyiségvonásoknak 

az összessége, amelyeket az egyén önmagának tulajdonít. Magában foglalja saját testünkről, 

alkatunkról, külsőnkről, fizikai tulajdonságainkról és képességeinkről, szexuális jellemzőinkről 

szerzett ismereteinket, illetve ezekkel kapcsolatban kialakult véleményünket. Tartalmazza az 

önmagunknak tulajdonított szellemi teljesítőképességet, tudást, erkölcsi és egyéb szabályokat, 

kapcsolatainkról való vélekedéseinket, nézeteinket. Az énkép kialakulása és kiterjedése hosszú 

tanulási folyamat. Csecsemőkorban kezdődik, amikor a környezet, de főként az anya emocionális 

jelzéseit a csecsemő érzékeli és befogadja (Az a csecsemő, aki szeretetteljes környezetben sok 

pozitív érzelmi jelzést kap, mint például ölelés, mosoly, ringatás, simogatás, gyengédség stb. pozitív 

énkép kialakulása felé indul el. Az énkép tudatos és tudattalan elemekből áll. Minél reálisabb és 

teljesebb az énkép, annál kevesebb benne a tudattalan elem, annál kisebb a vak terület. Az énképet 

az én-részek sokfélesége jelzi. Az én-részeket különböző helyzetekben, tevékenységekben és 

kapcsolatokban fejlesztjük ki. Ez azt jelenti, hogy különböző helyzetekben más-más emberek 

vagyunk, más-más tulajdonságainkat mutatjuk meg. Az én-fogalmat befolyásolják az aktuális 

helyzetben fennálló lényeges információk. Ez teszi lehetővé az új tapasztalatok fényében az én-

rendszer elemei újjászerveződnek, s ezáltal az én-rendszer átalakuljon.  

Pozitív énkép a harmonikus személyiség ismertetőjegye, aki reális önismerettel, életcéllal 

rendelkezik, jól érzi magát bőrében, elfogadja és szereti önmagát, belátja és elfogadja saját korlátait, 

testi és szellemi teljesítőképességének határait. 

Az énkép valamennyi megnyilvánulásunkat befolyásolja, így a környezetünkkel 

kialakítandó viszonyunkat is. A meglapozott önismerettel és énképpel rendelkező ember sokkal 

könnyebben boldogul az életben. Nem vág bele olyan feladatokba, amelyek meghaladják 

képességeit, ám pontosan érzékeli azokat, amelyek számára kihívást jelentenek, a fejlődést 

lehetőségét kínálják. Aki tisztában van értékeivel, kiegyensúlyozott és tárgyilagos tud lenni 

önmagával és környezetével szemben.  
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3.2 Közösség 

Gary Craig (2011) azt írja, hogy a közösségfejlesztők, több mint ötven éve küszködnek 

annak meghatározásával, hogy mit jelent a „közösség” a saját gyakorlatukban. A 

közösségfejlesztésről manapság zajló globális diskurzusban a „közösségnek” három alapvető 
jelentése alakult ki.  

3.2.1 A közösség jelentései  

Az első egy földrajzi közösségre vonatkozik, emberek csoportjára, akik jól meghatározott 

fizikai területen – egy körülhatárolt lakóövezeti fejlesztés területén, egy szomszédságban, egy 

faluban vagy egy menekülttáborban – élnek. A fogalom jelentései közül ez a legszélesebb körben 

elterjedt értelmezés, amely sok közösségfejlesztő munkaköri leírását is meghatározta. A 

közösségfejlesztők mind Északon, mind Délen az 1960-as évektől kezdtek ráébredni arra, hogy nem 

elégséges a „közösséget” földrajzi entitásként meghatározni, ugyanis az nem teszi lehetővé, hogy 

adekvátan foglalkozzanak azokkal a konfliktusokkal vagy feszültségekkel, amelyek a térben 

meghatározott közösségeken belül, a különböző érdekek miatt keletkeztek (Craig 1989). Ezek a 

feszültségek megjelenhetnek vallási vagy etnikai konfliktusok formájában (mint például Észak-

Írországban vagy Boszniában), más esetben a nézeteltérések alapja lehet az osztály- vagy a 

korkülönbség, vagy néhány csoport arra irányuló törekvése, hogy kielégítsék sajátos 

szükségleteiket, amelyek a szexualitáson, a nemen, az etnikai hovatartozáson vagy a 

fogyatékosságon alapulhatnak. A közösség így tulajdonképpen magában foglalja a konfliktusokat 

generáló különbségek teljes spektrumát. A kormány által használt nyelvezetben nem fordulnak elő 
ezek a tények, így kimondatlanul tagadja azt is, hogy a közösségek ugyanúgy lehetnek a vetélkedés 

színterei, mint az egyetértésé. 

 

A közösségfejlesztők által meghatározott második közösség-típus az identitás közössége. A 

földrajzi közösségeken belül és azok között az eltérő szükségletekkel és érdekekkel bíró 

identitásközösségek széles köre létezhet. Dwyer megjegyzése szerint (2000, 28 – idézi Avineri–de 

Shalit 1995) „a közösségfejlesztők számára alapvető szükséglet a közösség erős érzése, melyet úgy 

határozhatunk meg, mint közös értékek, normák és célok készletét, mely közös célokat és 

normákat az egyén a sajátjának tekint”.  
Az Új Munkáspárt-féle kommunitáriánizmus által ihletett közösségfelfogást azonban Driver és 

Martell (1998) meglátása szerint a konformitás, a feltételek szabása és a morális előírások 

jellemzik, továbbá a felülről építkező politikai megoldásokat részesítik előnyben a közösségen 

belüli demokratikus dialógus helyett. A kormány sokszor tehát nem az alulról jövő 
kezdeményezésekre válaszol, hanem a politikai programokat a saját politikai elképzelései alapján 

fentről alakítja ki a közösségek számára. 

 

A közösség harmadik meghatározása onnan ered, hogy a közösségi munkások gyakran dolgoznak 

relatíve rövid távú feladatokon. Ilyen lehet például a lakáskörülmények javítása, a közlekedés 

biztonságosabbá tétele az iskolai gyalogosátkelők környékén vagy a folyók szennyeződésének 

megakadályozásáért folytatott környezetvédelmi kampányok. Az ilyen célok eléréséért szerveződő 
csoportokat nevezik ügy-alapú közösségeknek. 

 

A fogalom legfontosabb jelentései: a „hely” a földrajzi értelemben vett fontosságára utal, arra a 

bizonyos helyre, ahol a közösségek találhatók; az „érdek”, ami az érdekeken alapuló közösségekre 

vonatkozik és a „kirekesztés”, ami arra utal, hogy a közösségek a kirekesztés és marginalizáció 

folyamatai során is létre jönnek. 
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3.2.2 Alapelvek 

Vercseg (2011) felhívja a figyelmet, hogy az alapelvek a szaktevékenység iránytűi. 

Megmutatják a jó irányát választottuk-e a közösségi beavatkozásnak, és segítséget nyújtanak a 

tevékenység értékeléséhez is. A közösségi folyamat sikerét vagy kudarcát az mutatja, hogy az 

mennyiben felelt meg a közösség és a részvétel két legfontosabb közösségfejlesztői alapelvének. 

Ha a közösség tagjai a közösség életéről is elkezdenek gondolkodni, és beindítanak közjóra irányuló 

cselekedeteket is, akkor a folyamat abban az esetben is sikeres, ha közben konfliktusokkal, 

feszültségekkel terhelt. 

Vercseg az alapelveket a következők szerint definiálja (2011:183): 

3.2.2.1 A közösség alapelve 

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A 

végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakihez, közösségi és társadalmi 

beágyazottságban éljen, legyen esélye, lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen 

a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. 

3.2.2.2 A részvétel alapelve 

A közösséghez és társadalomhoz tartozás csakis részvételen keresztül valósulhat meg, a 

közösségfejlesztés célja ennek elősegítése. Az egyén részt vesz a helyi közösségek életében, ahová 

tartozik; részt vesz sorsa irányításában; részt vesz a társadalom és a közösség kommunikációs és 

intézményes folyamataiban; részt vesz a politikai döntésekben. A modern közösségiség aktív 

viszonyt jelent. Közösségeinkben nemcsak beleszületünk, de választhatjuk is őket. A mai 

közösségiség egy keresett és megtalált, önmagunk által szervezett és életben tartott közösségiség. A 

részvétel tehát az élet teljességére kiterjedő megnyilvánulás és létforma. 

3.2.3 Közösség a humánetológia nézőpontjából 

Csányi Vilmos (2012) az emberi viselkedés biológiai alapjait, az emberi természetet az 

etológia természettudományos eszköztárával vizsgálja.  

A humánetológia evolúciós tudomány, amelynek „történeti” léptéke millió évekre tehető. 

Fontos korszak a közösségek kialakulásának valószínűleg több millió éves időszaka. A következő a 

tárgyi kultúra megjelenésének periódusa, amely szintén millió évben mérhető, és még ma is tart. 

Különösen jelentős a beszélt nyelv kialakulásának periódusa, amit néhány százezer évtől néhány 

tízezerre tesznek. A táborozó, vadászó ember letelepedése, és a gazdálkodás kialakulása már a 

történeti tudományok rendjébe illeszthető. Ugyancsak fontos a tömegtársadalmak és az 

individualizmus megjelenésének periódusa, de Csányi szerint ugyanilyen fontos lesz a globális 

társadalom kialakulása, amelynek még a legelején vagyunk. 

Az ember genetikai hátterével feltétlenül alkalmas arra, hogy társaival együttműködve, 

közösségeket és egymásba fészkesen ágyazott csoportokat hozzon létre. Míg a kisebb méretű 

csoportok, közösségek viselkedése elég jól ismert, az már kevésbé, hogy a bolygó által elviselhető 

néhány tízmilliárdos népességben hogyan fognak ezek az erők működni. Fantasztikus jelenségnek 

vagyunk máris tanúi. Az emberiség különböző populációit egy állandó energia, anyag és információ 

áram köti össze komplex egységes rendszerré. Korunkban hihetetlen mértékben lecsökkent az 

agresszió. Ezt illusztrálja, hogy a jelenlegi létszámból és átlagos életkorból következően hetente 

körülbelül két millió ember hal meg, és közöttük elképesztően alacsony a háborúk vagy más 

agressziós cselekmények áldozatainak száma. A glóbusz népességének apró békétlenkedéseit csak a 

média nagyítja fel mértéktelenül, de talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy jelentősebb katasztrófák nem 

alakulnak ki. Az ember most tanulja, hogy hogyan létezhet ilyen elképesztően komplex 

társadalmakban, és természetesen minden válság tanulópénz. Hogy mekkora az a csoportlétszám, 

ami még működőképes nem tudható, de úgy tűnik, hogy megfelelő kultúrával ember milliárdok is 

békében élhetnek.  
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A globalizációval a különböző csoportokhoz való tartozás lehetőségei bővültek, és az 

autonóm ember került középpontba. Az emberi individualizáció az egyszemélyes, de bizonyos 

mértékig együttműködésre képes közösségek kialakulásának kedvez, amelyekben a közösség 

meghatározásának legfontosabb eleme, a hűség az egyénre sajátmagára irányul. Az autonóm ember, 

az egyszemélyes közösség maga akarja eldönteni, hogy mit csinál, együttműködik-e és kivel. Maga 

válogatja össze hiedelmeit a kor elképesztő kínálatából, és legfőképpen a saját személyiségének, 

nem egy nagyobb közösségnek a konstrukciójával foglalkozik. Ez egy másik működési módja az 

ember genetikai felépítésének. A környezet változására, a populáció mértéktelen növekedésére adott 

válasz. Nem jobb és nem rosszabb, mint a kicsi, valódi közösségekben kialakult életformák. 

Az ember a humán viselkedés komplexnek nevezett formációnak köszönheti létét, amely a 

közösségek kialakításának és fenntartásának alapja. Az emberi közösség humánetológiai definíciója 

alapján olyan csoport, amelynek tagjai élettevékenységük során készek a csoportérdeket felismerni, 

és a saját egyéni érdekeiket a csoportérdek mögé sorolni. Egy valódi emberi közösség tagjai a 

következő négy kritériummal jellemezhetők: 

1. szeretnek közös akciókban részt venni; 

2. könnyen elfogadnak közös hiedelmeket; 

3. tevékenyen részt vesznek a közösség szociális konstrukciójában. 

Ha ez a három kritérium teljesül, megjelenik a legfontosabb meghatározó jelleg: 

4. a közösség tagja hajlandó egyéni érdekeit a közösség érdekei mögé sorolni. 

Az ember csoportkedvelő, közösségeket építő faj. A csoport és a közösség között alapvető 

különbség az, hogy a csoportokat a véletlen alkalom, közös érdeklődés, érdek, kényszer tartja össze, 

míg a közösségnek saját kultúrája van, és a fentiekben felsoroltakkal jellemezhető. 

Az együttműködés genetikai adottságait sokféle kulturális konstrukció, sokféleképpen 

valósíthatja meg. Azt fontos figyelembe venni, hogy a kultúra valódi változásai csak generációk 

ütemében következhet be. Csányi épp ezért türelemre int és kiemeli, hogy az ember jó, és jóra 

törekszik. 

Csányi (2012) véleménye szerint humánetológiai szempontból az EU nem válhat 

közösséggé, de ha az együttműködés kultúráját sikerül kialakítani, és lesz néhány generáció, amely 

ezen szocializálódik, akkor nagyon jól működő „nemzetté”, kulturális közösségé alakulhat. 

3.2.4 Az ideális csoport összetétele 

Katona Mária a készülő jegyzet véleményezése során a következőkre hívta fel a figyelmet: 

„Mivel a közösségfejlesztés és a közösségi tervezés is csoportokban/csoportokkal dolgozik, így 

hiányát érzem a csoportalakítás, illetve a karakterelméletek bemutatásának”. Figyelembe véve ezt a 

fontos észrevételt, a csapatszerepek bemutatásához Klein Sándornak (2013:32-37) az Üzlet & 

Pszichológia magazinban megjelent tanulmányát közöljük ebben a fejezetben.  

A vezető gyakran úgy érzi, hogy egyedül ő viszi a bőrét a vásárra. Magányossága szinte 

közhely: emberek veszik körül napközben, úgy tűnik, mintha kapcsolata lenne velük, kölcsönösen 

függnének egymástól, becsülik, sőt talán szeretik is egymást – de, ha adódik egy csöndes perce, be 

kell látnia: csakis övé a felelősség, a döntés súlya. Egyedül van.  

R. Meredith Belbin angol pszichológus több mint két évtizede kutatja, hogyan lehetne 

létrehozni sikeres vezetői csoportokat, miért érnek el kimagasló eredményt egyes csoportok és miért 

vallanak kudarcot mások? 

 

Van ideális vezető?  

Hosszú ideig a vezetőkkel foglalkozó kutatás kizárólag a megfelelő személy, a karizmatikus 

vezető megtalálásának kérdését jelentette. A vezetők felkutatásával, kiválasztásával foglalkozó 

szakemberek azonban a lelkük mélyén mindig is érezték, hogy az adott feladatnak ideálisan 

megfelelő embert nem tudják megtalálni, mert ilyen csupán a mesében létezik.  

Könnyen beláthatjuk ezt, ha megpróbáljuk felsorolni az ideális menedzser tulajdonságait: 

legyen intelligens, de azért ne legyen „tudós”; legyen erőteljes, de egyben érzékeny az emberek 
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problémái iránt; dinamikus és türelmes; gördülékenyen fejezze ki magát, de egyben jó „hallgató” is 

legyen; képes legyen gyors döntéseket hozni, és ha szükséges, kellően hosszú ideig mérlegelni az 

alternatív lehetőségeket. Ezek a tulajdonságok jórészt kölcsönösen kizárják egymást. Nem kérdéses, 

hogy az ilyen vezető igazán ritka gyöngyszem. De ha meg is találjuk őt, mi történik a 

vállalkozással, ha a kivételes vezetőt elüti az autó? Vagy ha külföldre távozik? Vagy ha – ne adj’ 

Isten – elcsábítja a konkurencia? 

Nos, ha egy emberben nem is nagyon fordulnak elő együttesen a felsorolt tulajdonságok, 

egy vezetői csoportban már nem is olyan nehéz mindezt összehozni (és egy egész csoport ritkán lép 

egyszerre az autóbusz elé). Ezért van az, hogy nem az egyén, de az együttműködő csoport – a team 

– biztosíthatja a vállalkozások, szervezetek tartós sikerét. Nos, ha ez ilyen egyszerű, miért kell erről 

mégis beszélni? Mert – mint annyi más dolog az életben – ez a kérdés is sokkal összetettebb. 

Mindnyájunknak vannak tapasztalatai arról, hogy egyesek rendkívül hasznos munkatársnak 

bizonyultak az egyik munkacsoportban és hasznavehetetlenek lettek egy másikban; jól funkcionáló 

teamek mentek tönkre azáltal, hogy felelőtlenül beerőltettek egy új embert.  

Nem elég tehát csupán azt felismerni, hogy a csoport más – néha több, néha kevesebb – mint 

tagjainak az összessége, de ismernünk kellene azokat a törvényszerűségeket is, amelyek a csoportok 

hatékonyságát meghatározzák. Belbin kutatómunkája nyomán ilyen konkrét ismeretek birtokába 

jutottunk: segíteni tudunk a csoporttagok kiválasztásában, fejlesztésében, előre tudjuk jelezni és így 

sokszor meg tudjuk akadályozni a meglévő csoportok hibás viselkedését, tehát a pszichológia 

kimutatható gazdasági hasznot is hoz. 

 

Játszanak a menedzserjelöltek 

Az angliai Cambridge-ben lévő Henley College Európa egyik legrégibb menedzserképző 

intézete. A posztgraduális képzés résztvevői 30 év körüli bankárok, mérnökök, könyvelők, 

közgazdászok, hivatalnokok – többnyire olyan vezetők, akik még magasabb pozíciókra törnek. 

Évtizedek óta sajátos, gyakorlati szemlélettel készülnek itt a hallgatók a hivatásukra. Hatfős 

csoportokra osztják őket, ügyelve arra, hogy minél változatosabb tapasztalatokkal, szemlélettel, 

múlttal rendelkezzenek a csoportok tagjai. A 8-10 csoport azután játszik: „vállalatosdit”, 

„kapitalizmust”: veszik és eladják a részvényeket, szakértőket keresnek (és persze fizetnek a 

tanácsaikért), foglalkoznak a szakszervezetekkel, vagyis veszélytelenebbül, mint kint az „életben”, 

de próbára teszik üzleti érzéküket, személyes „varázsukat”, döntési képességüket. A teamekben 

általában valaki elvállalja az elnök, a titkár, a marketing-, a gyártás-, a pénzügyi és az 

adminisztrációs vezető szerepét, és – mint a „való világban” – az egyéni érdekek és a csoport üzleti 

érdekeinek egészséges arányától remélhető a siker. Az eredmény jól mérhető: egyes csoportok nagy 

vagyonra tesznek szert, mások tönkremennek. „Ha csak egy kicsit tovább tartott volna a játék, mi 

nyertünk volna” – mondja az egyik vesztes csoport tagja. De a pszichológusok – akik tesztjeikkel 

minden játék előtt alaposan megvizsgálják a résztvevőket – tudják, hogy nem véletlen 

balszerencséről van szó: a csoport bukása előre megjósolható lett volna, ugyanis „rossz volt az 

összetétele”. 

 

Az „Apolló-jelenség” 

Ha önnek szabad kezet adnának, hogy egy igazán jó vezetői teamet állítson össze, hogyan 

járna el? Tudjuk, hogy nehéz, komplex problémák megoldásához elemző gondolkodás, éles elme 

kell. Miért ne válogassuk össze a csoportot a legokosabb emberekből?  

A Henley College pszichológusai egy ízben éppen ezt tették: az amerikai holdprogramról elnevezett 

„Apolló-csapatba” a legintelligensebb résztvevőket válogatták össze. Mindenki azt várta, hogy ez a 

csoport lesz a győztes. Utolsó lett. Miért? Mert idejük nagy részét eredménytelen vitákkal, saját 

álláspontjuk erőltetésével töltötték, makacsul kitartva az eredeti nézeteiknél. Éles szemmel 

meglátták a hibákat egymás érveiben, de ritkán tudtak idejében megegyezni egy-egy kérdésben. 

Nem csoda hát, ha a sok éven át megismételt vizsgálat megerősítette a meglepő eredményt: a 

„szupertehetségek” csoportja nem nyerő! Csoportos munka esetén az egyéni értelem nem elég, és az 

„Apolló-csoport” nemcsak hogy nem eredményes, de a csoporttagok sem érzik jól magukat benne.  
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Kulcsszerepek a csoportokban 

Milyen tehát az ideális csoport? Röviden: sokféle képességű emberből áll, ahol mindenki megtalálja 

a képességeinek leginkább megfelelő szerepet. Belbin vizsgálatai szerint a legfontosabb szerepek a 

következők: 

1. A vállalat embere 

Kötelességtudó, kiszámítható és konzervatív. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy jó szervező, a 

józan eszére hallgat, keményen dolgozik és nagy önfegyelemmel bír. Megbocsátható gyengesége, 

hogy nem rugalmas, a még be nem bizonyított ötletekkel szemben bizalmatlan. 

2. Az elnök 

Nyugodt, nagy önbizalma van, féken tartja az indulatait. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy 

érdemük szerint, előítélet nélkül fogadja a javaslatokat: amennyire lehet, objektív. Megbocsátható 

gyengesége, hogy átlagosan értelmes és kreatív.  

3. A serkentő 

Túlfeszített, társaságkedvelő, dinamikus. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy mindig készen áll 

arra, hogy közbelépjen, ha tehetetlenséget, rossz hatékonyságot, önáltatást, önteltséget tapasztal. 

Megbocsátható gyengesége, hogy türelmetlen, hajlamos a provokálásra és sokakat irritál a 

viselkedése.  

4. Az ötletgyártó 

Egyéni, komolyan gondolkodó, liberális szellemű. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy tehetséges, 

intellektuális, nagy képzelőerővel és sok tudással rendelkezik. Megbocsátható gyengesége, hogy 

gyakran a fellegekben jár, és a protokollszabályokat figyelmen kívül hagyja.  

5. A forrásfeltáró 

Extrovertált, lelkes, kíváncsi, jól kommunikál. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy képes 

kapcsolatokat teremteni az emberekkel és felkutatni az új lehetőségeket; megtalálja a válaszokat a 

kihívásokra. Megbocsátható gyengesége, hogy hamar elveszti az érdeklődését, gyorsan elszáll a 

kezdeti lelkesedése.  

6.  A helyzetértékelő 

Józan, nehezen befolyásolható, megfontolt. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy jó az 

ítélőképessége, óvatos, körültekintő, gyakorlatias. Megbocsátható gyengesége, hogy nem tudja 

lelkesíteni, motiválni az embereket.  

7. A csapatjátékos 

Társasági, barátságos, érzékeny. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy képes megfelelően reagálni az 

emberekre és helyzetekre, fenntartja a csoportszellemet. Megbocsátható gyengesége, hogy 

lelkesedése hamar ellobban, mint a szalmaláng. 

8. A megvalósító 

Pontos, rendes, lelkiismeretes. Legfőbb hasznos tulajdonsága, hogy képes a feladatokat végigvinni, 

igyekszik mindent tökéletesen csinálni. Megbocsátható gyengesége, hogy apróságok miatt is 

aggódik, nem képes hagyni, hogy a dolgok menjenek a maguk útján.  

 

Sikertelen csoportok 

Belbin kutatásai feltártak néhány kritikus tényezőt, amelyek szinte biztos kudarcra kárhoztatják a 

vezetői csoportot. Érdemes felsorolni ezekből néhányat, éppen azért, hogy amikor módunk van 

vezetői teamek összeállítására, elkerüljük ezeket a csapdákat: 

→ Már említettük, hogy a csupa magas intelligenciájú vezetőből összeállított „Apolló-csoportok” 

kudarcra vannak ítélve. Ennek ellenkezője is igaz: ha minden csoporttag gyenge értelmi képességű, 

a siker szinte kizárható. Már egyetlen jó intellektusú tag is jelentős különbségeket tud előidézni, 

különösen, ha az illető az ötletgyártó vagy a helyzetértékelő szerepet látja el.  

→ A szervezeteknek – éppen úgy, mint az embereknek – sajátos összjellegük (légkörük, 

kultúrájuk), személyiségük van. Az emberi személyiség talán két legismertebb dimenziója az 

extrovertált-introvertált, illetve a szorongó-stabil ellentétpárral jellemezhető. Különösen a 

szorongó-introveltált személyekből álló csoportok bizonyultak sikertelennek.  
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→ Nem szerencsés, ha olyan tagok vannak a vezetői csoportban, akiknek nincs igazán 

csoportszerepük. (Sajnos, gyakran éppen az ilyen vezetők jutnak meglehetősen magasra a 

ranglétrán, ugyanis egyik helyről a másikra vándorolva egyre jobb pozíciókat érthetnek el, míg a 

csoportba jól beilleszkedő tagok megülnek egy helyen.) 

 

Győztes csoportok összetétele: 

1. Az elnök. Talán a legfontosabb a jó elnök: egy türelmes, de határozott, bizalomgerjesztő személy, 

aki megtalálja, hogyan lehet felhasználni a tagok képességeit. 

2. Egy erős ÖTLETGYÁRTÓ. A sikeres csapat nem nélkülözhet egy igen kreatív és okos tagot. A 

nem elég okos „ötletember” többnyire nem tudja betölteni ezt a szerepet.  

3. Az értelmi képességek megfelelő elosztása. Általában az intellektuálisan eltérő tagokból álló 

csoportok jobban teljesítenek az intellektuálisan homogén csoportoknál. 

4. Eltérő személyiségű csoporttagok. A jelentősen eltérő személyiségű emberekből álló csoportok 

esetében nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tagok megtalálják a nekik megfelelő 

csoportszerepet. 

5. A személyiség és a vállalt felelősség megfelelése. A győztes csapatokban a tagok megtalálják a 

személyiségüknek leginkább megfelelő szerepet, és így maximálisan hozzájárulhatnak a sikerhez. 

6. A hiányosságok ellensúlyozása. A legtöbb hiányosság ellensúlyozható, ha felismerjük azokat.  

 

Hogy mi legyünk a győztesek! 

Mit tehetünk tehát, ha azt akarjuk, hogy a mi csapatunk legyen a győztes? 

Mindenki tudja, hogy a team-munka az együttműködés sikerétől függ, de most már azt is tudjuk, 

hogy nem mindegy, milyen emberek alkotják a teamet. Ezért azt javasoljuk, hogy a szervezet 

vezetői gárdájának kiválasztásakor – az egyéb szempontok mellett – figyeljenek arra, hogy a 

vezetők milyen csoportszerep betöltésére alkalmasak. A piacgazdaság kíméletlen versenyében csak 

akkor érhetünk el sikert, ha megtanuljuk, hogyan formálhatunk az emberekből hatékonyan 

együttműködő csoportokat. Tudjuk, hogy önmagában ez sem garantálhatja a kudarc elkerülését, de 

enélkül reményünk se lehet a győzelemre. 

3.3 Közösségfejlesztés 

Vercseg Ilona 2011-ben kiadott munkája alapján kerül bemutatásra ez az alfejezet. Vercseg 

felhívja a figyelmet, hogy ha a közösségfejlesztő szakmai beavatkozás alig több mint 100 éves 

történetét vizsgáljuk, a különbözőségek változatos skáláját fedezhetjük fel mind a beavatkozást 

életre keltő okok és a beavatkozást igazoló elméletek, mind a beavatkozás eszközeinek terén.  

Tovább bonyolítja és árnyalja a képet az, hogy a közösségfejlesztés egyszerre mozgalom és 

szakma. 

3.3.1 Mozgalom  a közösség általi fejlesztés 

Lényegileg csak akkor beszélhetünk közösségfejlesztésről, ha maguk a közösségek tagjai, 

szervezetei és intézményei fejlesztik saját közösségüket. Nem a közösségfejlesztő fejleszti tehát a 

közösséget, hanem a közösség építi önmagát. Block (2008) úgy fogalmaz, hogy “közösség abban 

a pillanatban keletkezik, amikor elhatározzuk, hogy alkotóivá válunk annak, amivé az 

válhat.”  
A közösségfejlesztő „csak” katalizálja és szakmailag segíti e folyamatot. A 

közösségfejlesztő azért kezdeményez, hogy a közösség átvegye tőle a kezdeményezést, és 

elinduljon a problémák közösségi megoldásának útján, melyhez a közösségfejlesztő a képessé tétel 

változatos eszközeivel járul hozzá.  

A jó közösségfejlesztési folyamat helyi mozgalom, amelyben a folyamatosan aktivizálódó 

lakosság keresi maga hozzájárulási lehetőségeit a közösség életminőségének javításához., 
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létrehozza saját intézményeit, és együttműködési struktúrákat alakít ki. A közösségi fejlesztésben 

folytonosan újabb és újabb egyének és csoportok aktivizálódnak a folyamat kritikájaként, vagy 

alternatívájaként, s e közösségi szereplők állandóan új helyzetet teremtenek, megváltoztatva a 

tervezési, döntési és kontrollmechanizmusokat. A mozgalom kifejezést az önszervező közösségi 

munka értelmében használjuk, mely állandóan mozog, változik, él, cseréli hangsúlyait, és a 

megvalósítók köre is állandóan változik. 

A mozgalom jelleg nagy erő, ugyanakkor sajátos természete miatt nehézkessé teszi a 

képviseletet, valamint a közös arculat és a külső kommunikáció kialakítását. Nehézkessé, de nem 

lehetetlenné. Igaz, hogy a mozgalmi munkát a leggyakrabban nem igazán mély és hosszú távú 

elköteleződések jellemzik, az állampolgár magatartása leszűkülhet az „igen” és „nem” igazságára. 

Igaz, hogy a reakcióidők előre kiszámíthatatlanok, gondoljunk csak a hirtelen, azonnali fellépésekre 

és a lépésről lépésre történő építkezésekre, a lelassuló, már-már beállni látszó folyamatokra, 

amelyek valamitől hirtelen mégis meglódulnak. Igaz, hogy a mozgalmi munka számos eleme 

alacsony hatékonysággal, partikularitással, amatőrizmussal vádolható  de hát a civiltársadalomról 

van szó! Arról a civil társadalomról, amelyiknek egy demokráciában megvan a lehetősége arra, 

hogy ellensúlyozza az államiságot, a túlzott hatalomkoncentrációt, amelyik kezdeményez a hiányok 

megszüntetésére-mérséklésére, s amelyik választási lehetőségeket mutat fel.  

Az állandó mozgásban lévő közösség egy kívülálló számára persze nehezen követhetővé és 

értelmezhetővé teszi az aktuálisan zajló folyamatokat, mégis minden közösségfejlesztésnek, 

közösségi munkának ez a folytonos mozgás és változás a lényege. Gondolkodjunk bár helyi 

fejlesztésekben, társadalmi tervezésben vagy társadalmi akcióban, e mozgalmi jelleg mindegyik 

modellben érvényesül, az emberek bevonása, részvétele révén. 

3.3.2 A közösségfejlesztés mint szakma 

A közösségfejlesztés mint szakma átmenetei, szervezett és szakszerű beavatkozást jelent a 

közösségek életébe annak érdekében, hogy a közösség képes legyen a megújulásra, vagyis saját 

problémáinak kezelésére, mérséklésére, megoldására. A beavatkozás addig tarthat, ameddig a 

közösség tagjai maguk nem válnak a változás meghatározó tényezőivé. 

A közösségi munka  hívják bárhogyan is  az állampolgárokkal, csoportjaikkal és 

szervezeteikkel, a területi közösségekkel folytatott munkán át a nemzeti és nemzetközi szinteken is 

jelen van.  

A közösségi tevékenység egyfelől a szükségletet szenvedő emberekre, másfelől a reformokra 

irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, és az alkalmazkodás mellett vagy helyett a 

változásra fekteti a hangsúlyt. 

Nem elhanyagolható szempont a közösségi munka preventív jellegű irányultsága sem, az 

ugyanis, hogy képes fokozni a közösségek megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az 

emberek közötti kommunikációt és szolidaritást.  

Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi 

szükségleteiket és megszervezzék intézményeiket – önsegítő, érdek- és nyomásgyakorló 

csoportokat, a civil társadalom új intézményeit. 

A közösségi munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, gyenge érdekérvényesítő 

képességű társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és 

ütköztessék az érdekeik érvényességét gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. 

A közösségi cselekvés motivációkat épít a művelődésre, a tanulásra, feltöri a zárt világokat és 

kitágítja a mozgástereket, új intézményeket és intézmények közötti kapcsolatot szervez, valamint 

segít az állampolgároknak és közösségeiknek abban, hogy használni is tudják az értük létrejött 

intézményeket. Mindezzel a közösségfejlesztés nagyban hozzájárul változó társadalmaink 

kultúrateremtő képességének kiteljesedéséhez. 

A közösségfejlesztést lehet önálló szakmaként, ám ekként interdiszciplináris szakterületként 

értelmezni. Olyan szakterületről van szó, amely az élet bármely területét érintő 

problémamegoldásba egyfelől bevonja az érintetteket, másfelől igyekszik őket képessé tenni 
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közösségben való cselekvésre. A cél eléréséhez elsősorban településszintű munkamódokat, 

módszereket és technikákat alkalmaz, és a probléma megoldás érdekében érintkezik más 

szakmákkal. A közösségfejlesztés szakmai beavatkozása bár jól körülhatárolható, de széles és 

heterogén mezőnyben érvényesülvén, s a váratlan-tervezetlen fordulatok sokasága miatt nem, vagy 

csak a folyamat későbbi fázisában teszi lehetővé a „szerződésszerű” munkát, ezért e munka inkább 

kezdeményező típusú.  

3.3.3 A dialógus szerepe a közösségfejlesztésben 

A középiskolában is tanultak szerint a kommunikáció bármely jelrendszer szándékos és 

kölcsönös felhasználása az emberi érintkezésben információ átadás céljából. A kommunikációnak a 

beszélő szándékától függően különböző funkciói vannak (tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, 

kapcsolatfenntartás, értelmezés, poétikai funkció), melyek a beszéd során nem különülnek el. A 

kommunikáció mindennapi életünket egészét áthatja, számos tudomány fordít kiemelt figyelmet a 

kommunikáció folyamatára és jellegzetességeire, interdiszciplináris fogalom.  

A közösségfejlesztés segít áttörni a kommunikációs gátakat, alapvetően a részvételre 

törekszik, mely nem valósulhat meg sikeres kommunikáció nélkül, és így hozzájárul ahhoz, hogy „a 

dolgok igazsága új közösséggé kapcsolja össze” a helyi közösségek egyéneit, csoportjait és 

intézményeit. (Vercseg, 2011:26) A kommunikáció során a saját helyzet fogalmakba tömörítése, az 

önbemutatás, a probléma definiálása a dialógus kialakulásához vezethet, melynek során létrejöhet a 

megértés, és a szimmetrikus helyzetben kifejtett nézetek összehangolásával pedig az egyetértés is 

(Varsányi in Vercseg, 2011:26).  

3.3.4 Jól-lét 

Az értelmes élet velejárója a valahová tartozás, és olyan cél szolgálata, amit önmagunknál 

többre tartunk; az emberiség megteremti azt a pozitív intézményrendszert, ami mindezt lehetővé 

teszi: a vallást, a politikai pártokat, a környezetvédelmi mozgalmakat, a cserkészetet, a családot. 

Jól-lét elmélet; Tárgy: jól-lét; Mérték: pozitív érzelem, elmélyülés, értelem, pozitív kapcsolatok és 

teljesítmény; Cél: az örömállapot (flourishing) növelés azáltal, hogy növeljük a pozitív érzelmet, a 

pozitív kapcsolatokat és a teljesítményt. Seligman 2011:21  

 

A jól-lét minden elemének: 

 pozitív érzelem,  

 elmélyülés,  

 értelem,  

 pozitív kapcsolatok, 

 teljesítmény, 

három további elemet kell tartalmaznia: 

 hozzájárulás a jól-léthez, 

 az emberek önmagáért, nem valamely más elem elérésért keresik, törekednek rá, 

 minden más elemtől függetlenül definiált és mért (kizárólagosság). 

 

A jól-lét mint láthatjuk összetett dolog; egyrészt az kell hozzá, hogy jól érezzük magunkat, 

másrészt, hogy valóban találjunk értelmet, legyenek jó kapcsolataink és teljesítményünk (3.1. 

táblázat). Életutunk megválasztásában az vezérel bennünket, hogy ennek az öt elemnek a 

maximumára törekszünk.  
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1. táblázat: Jól-lét vizsgálatához használt kérdések 

Pozitív érzelmek Mindent összevetve milyen boldognak érzi magát? 

Elmélyülés, érdeklődés Szeretek új dolgokat tanulni. 

Értelem, cél Általában úgy érzem, hogy amit csinálok értékes és érdemleges. 

Önbecsülés Általában nagyon jó véleménnyel vagyok magamról. 

Optimizmus Mindig optimista vagyok a jövőmmel kapcsolatban. 

Rugalmasság Ha valami nem úgy alakul, ahogyan szeretném, általában 

hosszú ideig tart, míg visszazökkenek a rendes kerékvágásba. 

(Az ellentétes – nemleges irányú – válaszok nagyobb 

rugalmasságot jeleznek.) 

Pozitív kapcsolatok Vannak olyan emberek az életemben, akik igazán törődnek 

velem. 
Forrás: Seligman (2011:36) 

 

A közösségfejlesztéssel a pozitív kapcsolatokat erősítjük és amint láttuk ez a jól-lét egyik 

eleme. Seligman (2011:29) munkájában az is megjelenik, hogy a tudósok azt az eredményt kapták, 

hogy minden más vizsgált tevékenység közül a másokon segítés eredményezi kimagaslóan a 

legmegbízhatóbb akut jól-lét érzés növekedést. George Vaillant a Harvard Egyetem 

pszichiátriaprofesszora kimutatta, hogy a legfőbb erősségnek azt tartja, ha az embert szeretik és 

képes a szeretetet elfogadni. Az emberi kapcsolatokra törekvés a jól-lét alapja. (Seligman, 2011:30) 

 

3.3.5 Esettanulmány – Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 

Ureczky Klára Tündével 2012-ben Ináncson egy képzésen találkoztunk. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében, Hidasnémetiben (3.6. ábra) tevékenykedik közösségfejlesztőként. 

 

 
3.6. ábra: Az esettanulmány helyszíneinek térképe, Észak-Abaúj 

Hidasnémeti, Telkibánya, Gönc 
Forrás:  

 Munkájuk (Ureczky Klára Tünde – Hidasnémeti, Sivák János – Gönc, Bereczky Béla – 

Telkibánya, Molnár Aranka és Sélley Andrea – Dialóg egyesület) élő példája annak, hogy az ország 

gazdasági szempontból elmaradott térségeiben is tettre kész emberek, közösséget formálva pozitív 

eredményeket tudnak elérni, növelhetik térségük jól-létét. Álljon itt a történet esettanulmány 

formájában, idézve a szereplők írásaiból. Kezdve egy idézettel Molnár Arankától  (2007), aki sokat 

tett, tesz azért, hogy a térségben közösségek formálódjanak: „Közösségfejlesztőként dolgozva 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a településeken, kistérségekben folyamatosan jelentkeznek olyan 

szükségletek, hiányok, melyek kielégítésére még senki sem hozott létre vállalkozást és, ha a 

közösség nem tesz érte nem is fogja senki megtenni ezt helyettük.” 

3.3.5.1 A közösség fejlődésének főbb állomásai 

Ureczky Klára Tünde a következő állomásait emelte ki a történéseknek (3.2. táblázat). 

3.2. táblázat: A közösségfejlesztés állomásai Észak-Abaúj kiemelt településein 

Év Hidasnémeti  Telkibánya FÉSZAK  TESZE  

2004 Képzés    

2005   SZIA Club meghívására -

KÖZTÁMHÁLÓ 

KÖZTEMHÁLÓ – a térségi 

együttgondolkodás kezdete  

 

2006 UNDP – Cserehát 

Program keretében 

elindul a klasszikus 

Közösségfejlesztős 

folyamat  

Nyilvánosság terén 

közösségi alapokra 

helyeződik a települési 

újság, a Hidasi Hírnök. 

Elindulnak az AKCIÓK 

 pezsgő tavasz - 

problémaazonosítás + 

formalizálódás indítás 

 

2006. június - ATKE 

megalakulás 

 

2006. június vége - Az 

ATKE első / azóta is 

emblematikus rendezvénye 

Múzeumok Éjszakája 

UNDP-Cserehát Program Szia 

Club pályázata „Kézenfogva-

Települések összefogásával 

Abaúj jövőjéért” címmel 

 

2006 szeptember 26. 

Észak Abaúj a szívünkben első 

térségi szintű esemény 

Dialóg Egyesület- 

KÖZTEMHÁLÓ 

terepe Észak-Abaúj 

2006. ősztől - 2009.-ig 

ATKE keresi a helyét a 

helyi társadalom 

közegében, mozgásai 

közepette 

2007 Közösségi Felmérés 2007.jan.18. még a UNDP 

program keretében képzés 

Telkibányán és megszületik 

egy egyesület gondolatat 

 

207. július 18 bejegyzésre 

kerül a FÉSZAK 

 

Április „Együtt de hogyan” című konferencia 

Hidasnémetiben a térségi UNDP Program keretében, 

s itt születik meg a Megyei Közösségfejlesztő műhely 

gondolata ami azóta is aktívan működik 

2008 MIK – a térségi és helyi 

KÖFE folyamatok 

hatására megalakul a 

Mozaik Ifjúsági Klub 

Kárpátok Alapítványhoz 

benyújtott Pályázatunk – 

„Települések együttműködése, 

közösségfejlesztő munka 

Észak-Abaújban” 

 

Elindult az Ifi tagozat 12-16- 

éves korosztállyal 

 

Kárpátok projekt keretében - 

Közösségi felmérések 5 

településen   

 

2009 Közösségi beszélgetés a 

Szlovákiából 

beköltözöttekkel 

2009- - Pályázat - Öko-

Demó Bemutatócentrumra  

Kárpátok folytatása  

2010 Árvíz  Dialóg-FÉSZAK-AHTKT (Abaúj-Hegyközi 

Többcélú Kistérségi Társulás) 

közösségi tervezésben pályázatírás TÁMOP -5.1.3. 

2011  2011. október - Az Öko-

Demó Bemutatócentrum 

birtokba vétele 

 

 2011.11.01 

TESZE -  

Program-inditás 

2012 TextilBár elindul    

Forrás: Ureczky és Bereczky adatai alapján 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet 2004-ben megtartott „Praktikus 

ismeretek közművelődési dolgozók számára” című továbbképzésén Molnár Aranka a Dialóg 

Egyesület tagjaként, elnökeként egy életre megfertőzött a közösségfejlesztés vírusával. Szerencsére 

ez gyógyíthatatlan, s minden egyes találkozáskor; közösségi beszélgetéskor, megmozduláskor, 

akciókor; s minden közösségi léttel összefüggő mozzanat kapcsán felülfertőződöm. Molnár Aranka 

Észak-Abaújban 2005-ben kezdett munkálkodni. Ennek eredménye 7 településen aktív 

közösségfejlesztő tevékenység, persze mindenhol tapasztalva az egyszer fent, egyszer lent élményt. 

2007-ben megszületett a FÉSZAK KÖR egyesület („FOGADÓ” Észak-Abaúji Közösségfejlesztők 

Köre Egyesület 3.7. ábra).  

 
3.7. ábra: FÉSZAK „Fogadó” Észak-Abaúj Közösségfejlesztők Köre Egyesület 

Forrás: Ureczky Klára Tünde leveléből 

 

Részesei lettünk a Megyei műhelymunkának, s annyira megerősödtünk, hogy 2010-ben a 

FÉSZAK konzorciumi partnere lett a Dialógnak a TÁMOP 5.1.3. TESZE - Tegyünk együtt a 

szegénység ellen projektben és többen az önkéntes munkásból fizetett munkatársak lettek. A 

folyamat eredményeként immár 9 településen zajlik a közösségfejlesztés. 6 helyen a régi 

folyamatok kapnak új színt és lehetőséget, 3 helyen pedig most indult minden a projekt által 

nyújtható segítséggel. 

 

Sivák János, (a Szia Club elnöke, zenész, pedagógus, akkor a Munkaügyi Központ 

munkatársa később és ma is a FÉSZAK elnöke, s ma az ország talán egyetlen közösségfejlesztő 

polgármestere Gönc városában) és Molnár Aranka által elküldött meghívására Hidasnémetiből 

többen rendszeresen ott vagyunk Göncön a KÖZTEMHÁLÓ keretében és ismerkedünk egymással 

és a közösségfejlesztéssel. 

2006 - UNDP Cserehát Program kapcsán Molnár Aranka szólt, hogy ebben benne rejlik 

annak lehetősége, hogy közösségfejlesztésre pályázzunk. Együtt írjuk a pályázatot és a Szia Club 

nyer a térségi folyamatok folytatására, Hidasnémeti is indíthatja programjait, míg Telkibánya már 

nem, de ők elindulnak saját erőből és megalakítják az ATKE egyesületet. 

Az UNDP támogatásnak köszönhetően Hidasnémetiben 2006-tól végig jártuk a folyamatot 

kezdve az interjúkkal. Annyiban különleges a helyzetünk, hogy mivel már a térségi műhelyeken 

többen ott voltunk nem ismeretlen nekünk az egész, így egy helyi és egy egyetemista párban ment 

interjúzni. Folyamatosan vannak közösségi beszélgetések, havonta legalább egyszer találkozunk.  

2007-ben elkészítjük a Közösségi felmérést is, amire Becse Csaba polgármester azt mondja, 

hogy Bibliaként fogja használni.  

Majd a Kárpátok Alapítvány támogatására a többi Fészakos településen is elindulhatott a 

klasszikus folyamat, s nekik is elkészült a Közösségi felmérésük. ennek bemutatója 2010 tavaszán 

volt. Mi ekkora készítettük el azt a bemutatót, mely a saját közösségi felmérésünk óta eltelt időt 

elemzi.  

Folyamatosan vagyunk dolgozunk, s születnek kedves akciók, néha nagy viták vannak 

máskor pedig sokat nevetünk, JÓ EGYÜTT LENNI. Amit nyertünk, a sok egyéb csoport és 

közösség mellett létrejött egy olyan, amely átfogóan gondolkodik a településről. Új energiák 

szabadultak fel, új erőkre, kincsekre, aktív emberekre bukkantunk. 

Az első, amivel foglalkoztunk (2006) az a nyilvánosság volt. Korábban már létezett a helyi 

lap a Hidasi Hírnök, de hogy "magazinszerű" közösségi lap lett az a folyamatnak köszönhető. Ma is 

legalább a felét önkéntes munkában "egyszerű" helyi emberek írják. A több rendezvényszerű akció 
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mellett ki kell emelni azt, amikor a nagy számban Szlovákiából beköltözötteket hívtuk meg 

közösségi beszélgetésre (2009), hogy felgyorsítsuk az ismerkedés folyamatát, s hogy ne éljünk 

idegenként egymás mellett. Lett belőle egy interjú is, ami megjelent a Hírnökben is. 

2010-ben az árvíz bár nagy erőket mozgósított és újabb összefogást eredményezett, a mi 

munkánkban törést hozott. Míg év elején egy nagyon gazdag munkatervet állítottunk össze, a víz 

mindet elmosta. Eddig kerestük az utunkat, de a térségi folyamat, a FÉSZAK körüli változások a 

nagy projekt megjelenése is elősegítette a szálak még jobb összegabalyodását. Azonban 

kimondatott, hogy igen is megmaradunk (2012), s most óriási erővel készülünk az idén is a 

Közösségi Adventre. amikor minden vasárnap más közösség adja a műsort, s vesz részt a 

vendéglátásban a közösen elkészített koszorúnál. Az idén a többi települési közösséget is meghívva 

közösségi tervezésben raktuk össze a programot. S már felsejlett egy újabb gondolat is a Női 

kávéház, azaz havonta egy beszélgetős, egy-egy téma köré szerveződő este. De azt is leszögeztük, 

hogy néhány korábbi kedves eseményünket nem engedjük el ez az Egészségnap, a Családi nap, az 

Ősz színei, ízei, valamint pár évente az Elszármazottak találkozója, a Közösségi Advent. Ezek 

mellett pedig, ha szüksége van ránk a falunak, segítünk. természetesen nem zárkózunk el semmi új 

gondolat elől. Persze nemcsak habos torta az élet. Sok-sok dilemma is jelen van folyamatosan. Most 

a település szintű és a térségi munka közötti helyes arány megtalálása. Az hogy kinek milyen szerep 

jut, hogy ki miképp látja egyik vagy másik fontosságát. Míg én, (s remélem még páran) úgy látom, 

hogy a térségi szintre, a FÉSZAK-ra szükségünk van, addig mások a helyiek közül nagyon sokan 

azt mondják, hogy csak nekik van ránk szüksége. Meg kell találni a mindenki számára elfogadható 

megoldást. 

A helyi munkában sokszor volt lenn és fenn, s lesz is még jó párszor. Sokaknak nehéz 

elfogadni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor valaki eltávolodik a csapattól, mert betegség üti 

fel a fejét a családban, mert a munkahelyén több terhet raktak rá, vagy megszületik a gyermeke, 

unokája, vagy mert valamiért elveszíti kicsit a hitét stb. Az előbbiek miatt el kell tudni engedni 

ideig-óráig, de az utóbbi miatt viszont nem árt néha önvizsgálatot tartani, s amennyire lehet kicsit 

kívülről rátekinteni magunkra. Ilyenkor van nagy szerepe a közösségfejlesztőnek. Nálunk Molnár 

Aranka volt, de már nagyon rég "elengedte" a kezünket, de a távolból figyel. Most a Tesze 

projektnek köszönhetően pedig Bereczky Béla van itt, akinek szerepe azért érdekes, mert saját 

településén ő is hasonló utakon járt, mint mi a FÉSZAK-kal karöltve, de mégis külső szemként 

talán néha reálisabban lát minket, mint mi saját magunkat. 

Az is érdekes, hogy mi magunkat a közösségfejlesztési folyamat kapcsán Hidasnémeti 

Közösségfejlesztő Körnek nevezzük. Nem vagyunk egyesület, s nem is szeretnénk, hogy az 

legyünk, van a faluban elég sok, akikhez egy-egy projekt kedvéért kapcsolódhatunk. De visszatérve 

az előbbi mondatra, mi valójában jó közösségi munkásai vagyunk Hidasnémetinek. 

Az első közösségi beszélgetésre, mely az iskola tornatermében volt sokan eljöttek. Én már 

az interjúk estéjén a feldolgozásokkor is megtapasztaltam, hogy milyen egyszerű dolgokkal 

nincsenek tisztában az emberek. Mint művelődési házban dolgozónak és képviselőnek bizony 

nagyon nehéz volt megemészteni a sok "Itt nincs semmi" választ. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 

nyilvánosságot kell elővenni. Így lett a Hidasi Hírnök közösségi lap, s a nyilvánosságot azóta is 

tanuljuk. Kezdtek velünk számolni, s amikor a falut kellett képviselni egy - egy rendezvényen 

főzéssel akkor nekünk szóltak, de minket talált meg az önkormányzat akkor is, amikor egy 

látványos szemétszedési akcióhoz kapcsolódott. Mi ezt azzal fejeltük meg, hogy a Fő út mentén 

mentünk végig, ekkor hangzott el a fent már idézett mondat. 

Az első Egészségnap is hozzánk fűződik. Nagyon barátságos, tanulságos, s nem 

tömegrendezvény volt. Mindenki hozzátette, amit tudott, s kinőtt belőle, egy viszonylag sokáig futó 

rendszeres gyógytorna. 

A Családi nap a másik kedvenc. Játékkiállítással és közös játékkal, amikor az egyébként 

mozgásában korlátozott tagunk eldobta botját és úgy labdázott a gyerekekkel. 

Voltunk tapasztalatcserén még az UNDP idején Királdon, majd a FÉSZAK-nak 

köszönhetően Túristvándiban. Aztán szakadt az eső és nem tudtunk szalonnát sütni, így bent 

szalonnázva váltottuk meg a világot. 
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Az is nagy pillanat volt, amikor a túristvándi látóútról hazaérve az ott látott dolgokat 

összevetettük az itthoni dolgokkal, s hol sírtunk, hol nevettünk, s jött a feladat, hogy tekintsünk rá, 

hogy mit történt a Közösségi felmérés után, s rá kellett döbbennünk, hogy nincs miért 

szégyenkezni. 

Ha a múltba tekintek azonban arra is rá kell jönni, hogy mi már akkor ösztönösen közösségi 

tervezésben vágtunk bele a falunap megszervezésébe, amikor még nem tudtuk, hogy ez egy 

"tudomány". Aztán jött egy külsős programszervező, s elfelejtődött a közösségi tervezés, de a 

folyamat visszahozta, s így ünnepeltük meg a 220 éves postaállomást a 150 éves vasút születés 

napján 2010-ben a falunapon. 

De az is kimondatott, hogy a falunap, mely Hidasi Napok - Felvidéki Fesztivál néven fut 

már egy térségi hatókörű nagy rendezvény, amikor örülünk, hogy sok ember ellátogat hozzánk, de 

igazából kell olyan alkalom, ami csak rólunk szól, s ez a Hernád parti piknik. 

Természetesen mindezekről a havonkénti közösségi beszélgetéseken esik szó, ja meg amikor 

összefutunk az utcán. 

A közösségfejlesztői folyamatban megerősödött a FÉSZAK konzorciumi partner lett a 

TESZE (Tegyünk együtt a szegénység ellen) programban, ahol kézklubok indultak, mint a bevonás 

egyik fontos eszköze, s innen nőtte ki magát a Textil-Bár (3.8. ábra). Hidasnémetiben egy 

munkanélküli varrónő segítségével a lányok és asszonyok használt ruhából varrnak új tárgyakat. Ez 

a fiatalasszony kinyílt, részt vett a helyi Fórumszínházban és most egy budapesti fórumszínházban 

valódi színészekkel készül a januári előadásra. 

 
3.8. ábra: Textil-Bár, Hidasnémeti 

Forrás: Ureczky Tünde Klára leveléből, 2012 

 

A következőkben a térség egy másik településének, Telkibányának szereplője, Bereczky 

Béla (2007) Parolában megjelent cikke hozza közelebb a térségben zajló folyamatokat.  

3.3.5.2 Aranygombos Telkibánya– közösségfejlesztő szemmel. 2005-2007 

2005 augusztusában a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében működő koordináló szervezete, a Dialóg a Közösségekért Közhasznú 

Egyesület szakmai patronálásával megindult egy Észak-Abaújra kiterjedő közösségfejlesztő 

műhelymunka sorozat. Ennek egyik részese volt Telkibánya, melyet a munkában én képviseltem. A 

történések sodró lendülettel, nem „szabványos” közösségfejlesztési lépéssort követve, nem lezárt 

folyamatot eredményezve zajlottak, zajlanak.  

Előtörténet, indítékok 
Minden fejlesztést személyes meggyőződés, elkötelezettség dinamizál. Nem állítom, hogy 

minden fejlesztés ebből indul ki, de a többségüknél talán még így van. 1991 nyarán kerültem 

Telkibányára, a rendszerváltás lázában visszahozott kisiskola újonnan verbuvált hat fős 

tantestületébe. Amikor az új tantestület toborzása zajlott, az első fenntartói meghallgatáson 

elmondták nekünk, hogy egy ilyen kistelepülésen a pedagógustól nemcsak tanári, de 

közművelődési, közösségi feladatok végzését is elvárják. Városi lévén, akkor kezdtem ismerkedni a 

kistelepülési, vidéki léttel. E folyamat hozta azt a felismerést, hogy a település „történéshiányban” 

szenved, ezért közösségi szervezéssel kéne tenni valamit. (Megjegyzem, hogy alapvetően nem 

közösséget szervező aktív ember, inkább befelé forduló, kevéssé nyüzsgő típus voltam.) Az a 

valami, amit akkor a fiatal pályakezdő társak támogatásával történetesen csinálni akartunk, a 

legkönnyebben szervezhető terület, a szórakozás volt. Egy falusi szüreti bált terveztünk és 

valósítottunk meg, közösen. Indításként a faluban kihelyezett plakátokon arra buzdítottunk, hogy 

akiknek kedve van közreműködni egy saját maga számára kellemes este szervezésében, az jöjjön el 
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az iskolába egy megbeszélésre. Ez az intuitív, közösséget aktivizálni, szervezni késztető vágy 

azután még hasonló, a szabadidőt, szórakozást érintő más rendezvényekben is megtestesült. Mik 

voltak itt a számomra - a szervező számára - a meghatározó jelentőségű dolgok? Elsősorban az 

emberléptékű település generálta közösségi tettvágy, amelyik a kiegyensúlyozott közösségekben élő 

emberekben még természetesen megvan, vagyis annak a ténye, hogy hittel és önbizalommal 

felvértezve lehetett hozzáfogni a közösségi élet szervezéséhez. Ám ezek a rendezvények csupán 

kezdetben hozták magukkal a közösség szervezhetőségébe vetett hit sikerélményét. Kudarcként 

éltem (éltük) meg, hogy nem tudjuk kistelepülési pedagógusi „másodfeladatunkat” hatékonyan 

ellátni. A fenntarthatóság pedagógiájával való foglalkozás eredményeként eljutottunk a 

közösségfejlesztés igényéig, persze nem egy lépésben. Tény, hogy a közoktatási törvényben, a 

pedagógiai programok megalkotásának feltételeinél benne foglaltatik, hogy az iskolának 

foglalkoznia kell a közösségfejlesztési feladatokkal. Persze ez csak a tanulók közösségeire 

vonatkozik, s nem adekvát a közösségfejlesztés lokális közösség-fogalmával, mégis: a feladatok 

jellege, amelyek a jól működő közösség érdekében folynak, hasonlóságot, átfedéseket mutatnak. A 

döntő mozzanat az volt, amikor a fenntarthatóság pedagógiáját rendszerszerűen megvalósítani 

hivatott intézményi hálózat, az Ökoiskolák hálózata egyik iskoláját megteremtettük településünkön. 

E „teremtési” folyamat mozaikjaiban az egyik kulcskérdés az iskola és a település falainak, 

kerítésének átjárhatósága, illetve lebontása volt. Ennek elengedhetetlen feltétele, velejárója volt a 

település lakosainak, nevezetesen a szülőknek a bevonása. Az első lépéstől, a fogalom-

magyarázattól - ökoiskola, fenntarthatóság - az együttműködésen alapuló problémamegoldásig 

hosszú út vezetett. Ennek mozzanatai között odáig is eljutottunk, hogy a 2002. évi önkormányzati 

választásokra ezzel a programmal induló szülői munkaközösségi tagot állítsunk jelöltnek. 

Tanulságainkat így összegeztük: Az iskolánál tágasabban kell látni, holisztikusan kell szemlélni 

dolgainkat. E szemléletmód azonban csak igazi közösségben értelmezve működik. A környezeti 

nevelő tanítása, a környező helyi közeg pozitív megerősítése nélkül, mindig csak elmélet marad! 

Nehéz feladat ez és összefügg azzal, hogy elhitessük: amivel foglalkozunk, az fontos, sőt, 

létfontosságú, s nem haszontalan, csupán mellékes vagy ráadás. Környezetünk a legtöbb esetben 

valójában nem is vár mást, többet, mint a tananyag megtanítását. Ezért lép be annak szükségessége, 

hogy a környezetet, a helyi közösséget beavassuk a környezeti nevelési célokba és felkészítsük azok 

megvalósítására. A környezeti szemlélet beemelése ugyan még előtte jár a jelenlegi társadalmi 

elvárásoknak, de a helyi közösségek működésének fenntartható gyakorlatához mégis ez vezethet el.  

A környezet, a helyi társadalom tehát formálandó! Ezt, a közösség jelenlegi elvárásait és 

felkészültségét meghaladó, előrelátó, a társadalom hosszú távú érdekeit szem előtt tartó hozzáállást 

nevezik társadalomorientált marketingnek. Célja esetünkben a holisztikus látásmód közösségi 

gyakorlattá váltása. Annak a tevékenységnek a megnevezése pedig, amely a helyi társadalom 

aktivizálását, beavatását hivatott elérni, a közösségfejlesztés. Feladata lényegében a csapatfogalom 

és - gyakorlat kiszélesítése egyre nagyobb közösségekre. Mindazt pedig, ami az iskolafejlesztés 

során felmerülő közösségfejlesztést érinti, úgy hisszük, nagyszerű előgyakorlat volt. Ilyen előképpel 

indult a telkibányai közösségfejlesztés másfél éve. 

Helyi ténytérkép – A társadalmi viszonyok  

Az emberek gyakorta nem formálnak nyíltan véleményt, de vélekedéseik bizonyosságában 

mélyen meg vannak győződve. Azt szokták mondani, hogy a hegyek szorításában élő emberek 

zártsága bensőjükben is lenyomatot hagy. Ennek két következménye is tapasztalható: a vélemények 

bezárása és a „nem kell nekünk mások bölcsessége” attitűd.  Az „önkormányzat”. Tisztázzuk: 

nálunk az emberek a hivatal épületében dolgozókat értik ez alatt, sőt, még szűkebben: a 

polgármestert és a jegyzőt, s kevésbé a képviselő-testületet. A mi településünket mindig az örökös 

elvonások és létbizonytalanság árnyékában kellett kormányozni. Ennek ellenére nagyszerű helyet 

vívott ki magának a település, környezetünkben a legsikeresebbnek tartják. A prosperáló 

idegenforgalom, az infrastrukturális fejlettség mind ezt támasztják alá. Mindezek nélkül lehet, hogy 

szóba sem jöhetnének olyan, a település fejlesztésével kapcsolatos szándékok, amelyek itt 

megvalósultak, megvalósulnak. A mostani közigazgatási és közoktatás politika mindig változó, 

ingatag helyzetében központi kérdés, hogy az 1000 fő alatti településekkel mi fog történni? 
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Megmarad az önállóság? Megmarad az iskola? Nagy energiákat köt le a nemes ügy érdekében 

folytatott lobbizás, amely nem ügyeskedés, de komoly és jó szándékkal teli munka! Tény: 

bűvészkedni kell, hogy a kormányzati elvárások fölösleg terheit is kielégítve, a település 

közhangulatát is elviselhető-elfogadható szinten tartva, a napi munkálkodás szolgai kötelességeibe 

közszolgaként nem belerokkanva vezessünk. Ez azt hozta magával, hogy a vezetési módszerek 

között nem a részvételi demokráciát eredményező, ún. „közösségi” vezetési mód a döntő, mert 

ehhez bizonyára kevés sikerélménye társult a vezetésnek! Ebben a közegben nem igen van mód az 

emberi közösség fejlesztésébe önkormányzati energiákat fektetni! Mégis történtek erre vonatkozóan 

lépések, csak egyet hadd említsek: önkormányzati vezetőink alakították az amatőr női dalárdát, 

amelynek ők is tagjai. A közösség pedig, az előzőekben jelzettek miatt, nem lesz alulról jövő 

kezdeményező. Gyakorlatilag a képviselő-testület tagjai is (majd’ mindenki) a „mi mindig 

megtettünk mindent” szlogenjével takaródzik, s ez rossz, mert nem aktívak, nem emelnek le a terhet 

a vezetők válláról. Pedig alapfeladatuk és nevükben hordozott feladatuk szerint éppen a közösségi 

kommunikációt kellene erősíteniük. Így azonban nem integrálják egésszé a közösséget, nem teszik 

egészségesebbé a vezetési stílust, hiszen kivonulnak abból. (Ők úgy fogják fel, hogy kirekesztettek 

a valódi döntési folyamatokból, azokra nem tudnak hatással lenni, a fejük felett döntenek, akkor 

meg… megszoktuk ezt és kész!). Valójában a képviselők, cselekvési programmal nem mindig 

rendelkeznek, de elegendő ismertséggel, elismertséggel igen, hiszen megválasztották őket, ez pedig 

a közösségre való hatás gyakorlásának lehetőségét is jelenti. A település lakosai nincsenek tisztában 

saját értékeikkel, s úgy véljük, jócskán segítségre szorulnak abban, hogy felvegyük, leporoljuk, s 

visszaadjuk birtokukba ezeket az értékeket. Megfigyelhető egyfajta tartás az önkormányzattól, 

amely elég ahhoz, hogy bezárja az őszinte vélemények kitárulásának kapuját. E kettő együtt pedig 

az önismeret és őszinteség gyengeségét eredményezi. Sokan vannak azon az elven, hogy az 

önkormányzat dolga a gondoskodás, oldja meg ő a felmerülő problémákat, miközben tudomásul 

sem veszik az önkormányzat egyre gyengülő gazdasági helyzetét, s úgy vélekednek, hogy van ott 

még tartalék, csak nem arra használják, amire kellene. Ezek közül kerülnek ki az elégedetlenkedők, 

akik jó esetben a változások pozitív hajtóerői lesznek, rosszabb esetben csupán saját terveik 

menedzserei, s nem a közösségfejlesztés apostolai. Lehet, hogy az önkormányzat tart ettől a 

potenciálisan kialakuló civil mozgástól, mert talán be kellene avatni az embereket és ez ütközéseket 

okozna, s ebben az amúgy is késélen táncoló helyzetben ez csak nehezítené a megmaradásért 

folytatott vezetői munkát. A helyhatósági választási időszakban sokan politikát láttak a mi 

közösségfejlesztői irányunkban, pedig tudatosan apolitikusak voltunk. A mi irányunk a 

fenntarthatóság, a távlatosság. Lehet, hogy ennek a folyamatnak jótékony fermentáló hatása lesz 

majd az önkormányzatiságra is, de ahhoz HOSSZÚ közösségi tanulási folyamatban kell 

kinevelődnie a delegáló közösségnek és a delegáltaknak is! A férfiak és a nők elkülönülnek a 

különféle testületekben, az egyikben csak férfiak, a másikban csak nők vannak, s így a döntések 

elvesztik érvényességüket a másik oldal közegében. Vannak, akik az önkormányzat költségvetési 

intézményeit, például az iskolát csak kiadást jelentő tényezőnek tartják. Nincs helyén a szellemi 

foglalkozás elismertsége - az nem munka. Ha kimegyek az erdőre, a mezőre, az igen! Nincsenek 

igazi tekintélyt kivívott személyek sem. Kevés a közösségi tér és tevékenység, s ha mégis, akkor a 

rendezvényen való megmutatkozás és nem az életminőség javítását célzó tevékenység a fontos. A 

tévé egyeduralmi helyzetben van.  Egyáltalán nincs, vagy csak elvétve közösségi szellemi 

szórakozás, illetve olyan szabadidős tevékenység, melynek célja az egészséges életmód kialakítása, 

fenntartása. A helyi labdarúgó csapat szereplése még falusi rendezvény számba megy. Potenciálisan 

van lehetőség tornatermi sportokra: tollas, pingpong, kosárlabda. 

A helyi történések sorozata  
2005 augusztusának végén meghívást kaptunk Sivák Jánostól (a gönci közösségfejlesztők 

vezetőjétől) Göncre, ahol egy, a kistérségünkben, Észak-Abaúj településein tervezett műhelymunka 

sorozat indult, témája: közösségfejlesztés!? A nevében reményt keltő fogalom akkor még 

ismeretlenül csengett előttünk. A folyamat támogatója mindmáig a Molnár Aranka elnök képviselte 

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület. Az első cél az volt, hogy alakuljon településenként 

egy-egy olyan kör, amely elkezd hinni a közösségfejlesztés szükségességében. Ezzel párhuzamosan 
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célszerű az, ha elindulnak a településen konkrét közösségi történések is. Beszéltünk arról is, hogy a 

közösségfejlesztés feladata nem ruházható rá egy-egy szervezetre, önkormányzatra, vállalkozókra, 

egyházakra stb., hiszen ez közös ügyünk. Persze, ha a folyamat lendületbe jön, akkor célszerű, ha 

valaki, illetve valamely közösség sajátjának érzi, támogatja, irányítja. Ezzel az indokkal 

Telkibányán is megalakult 2006. június 1-jén az Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület, az 

ATKE.  

A közösségfejlesztés települési lépései a következők voltak 

 Személyes beszélgetések: Mi ez a közösségfejlesztés, mi az indítéka, mi az alapja? 

(közösségfejlesztői javaslat) 

 Közösségfejlesztő est szervezése Molnár Aranka közösségfejlesztő részvételével. Itt 

lényegében a közösségfeltáró interjú kérdései hangzottak el, s született is egy bőséges 

ötletlista „tacepaókon”. (közösségfejlesztői javaslat) 

 Teaházi esték, hogy az ötleteik elmondására még másoknak is legyen lehetőségük. 

(közösségfejlesztői javaslat) 

 Munkacsoportok alakulása, az ötletek szortírozására és operatív útra terelésére. (A 

résztvevők mondták ki!) 

 Forrásteremtés, szervezet, pályázati képesség kialakítása. (A résztvevők mondták ki!) 

 Munkacsoportok beszámolója. (közösségfejlesztői javaslat) 

 Cselekvések (programok) indítása. (közösségfejlesztői és résztvevői közös javaslat) 

 Nyilvánosság biztosítása, újság kiadása. (közösségfejlesztői és résztvevői közös javaslat) 

 A folyamat frissítése, a kialakult helyi viszonyokhoz illesztése. (közösségfejlesztői és 

résztvevői közös javaslat) 

 Munkaterv készítése a következő évre. (Közösségfejlesztői javaslat) 

Nagyon fontosnak tartottuk és tartjuk azt, hogy a kistérség települései ne csupán saját 

lakóhelyükön, hanem egymással is együttműködve tevékenykedjenek. Ennek biztosítására 

folyamatos műhelymunkán keresztül álltunk kapcsolatban egymással. Szóval EGYÜTT-működve 

együttműködünk, nem csak külön-külön akarunk jót!  

A helyi történések összefoglaló elemzése 
A 2005. augusztusának végén kapott kistérségi műhelybe szóló meghívás a fenntarthatóság 

pedagógiáján edzett táptalajba hullott. A megszólítottak köréből a gönciek, hejceiek, hidasnémetiek, 

telkibányaiak, zsujtaiak (később csatlakoztak a pányokiak) képviseltették magukat. Az első cél a 

közösségfejlesztők ügyében hívők körének kialakítása volt. A kistérségi műhelyekbe Telkibányáról 

kezdetben ifjúsági csapattal mentünk. A helyi ifjúság kezdeményezett egy hosszú távon is működni 

képes ifjúsági klubot, amelynek megalapításához hozzá is látott. Ez világos, tiszta és érthető ifjúsági 

kezdeményezés volt, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni, mégis, önkéntelenül is 

felvetődött a kérdés: felnőtt közösség nélkül mennyire tudjuk támogatni őket, mennyire tudunk 

példát mutatni nekik? Mert hamarosan felvetődik majd a kérdés, hogy miként lehet fenntartható 

tartalmakkal kitölteni az ifjúsági klubformát? Szembe találtuk magunkat a felismeréssel: a 

közösségfejlesztés helyi szekerét a fiatalokkal akartuk elhúzatni. Ennek fejében sajnos olyan 

feladatokra is rákényszerült az ifjúsági klub, amelyek mögé még nem volt képes felsorakozni. 

A másik, a továbblépés szempontjából lényeges következtetés pedig az volt, hogy akkor teljes 

gőzzel startoljunk rá a felnőtt közösség bevonására, mozgósítására! Igen, ez villámcsapás-szerű 

felismerésként hatott 2006 karácsonya tájékán, s az újévi feleszmélés már el is indította a 

kulcsemberek keresésének munkáját! Feltérképeztük Telkibánya létező közösségeit, ezek 

véleményformálóit, képviselőit. Közvetlenül, jószerével ketten jártuk be a települést, elültetve, 

átbeszélve a közösségfejlesztés témáját. Rengeteg időt vett igénybe, ezért semmi szabadidőnk nem 

volt ebben a két-három hónapban. De működött! Működött, mert az emberek érdeklődtek, 

lehetőséget láttak benne, s ez szárnyakat adott nekünk is, aminek lettek következményei. Kissé 

másként jártunk ettől kezdve a kistérségi műhelyekbe. Most is többen voltunk Telkibányáról, mint 

az összes többi helyszínről, csak most felnőttjeinkből állt a csapat. De másképp kezdtünk el 

dolgozni otthon is, s nem hagytuk ellanyhulni az érdeklődést a közösségfejlesztés iránt. A 
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közösségfejlesztői esteken, beszélgetéseken, a teaházi esteken 60-70 ember is megjelent. „Pezsgő 

tavasz” - sorsformálónak, de legalábbis a helyi közéletet formáló lehetőségekkel telinek tartották e 

szakaszt az emberek. (Mint őszre kiderült, néhány fejben ez a dinamizmus összekapcsolódott a 

helyhatósági választásokkal is.) A tavaszi zsongást követte az „Eseménydús nyár”. Ennyi 

közösségi rendezvényt még az iskolai életben sem szerveztek, mint ekkor. Ez az időszak igazán 

azoknak szólt, akik a „csináljunk már valamit és ne csak beszélgessünk” szekció tagjai voltak. 

Természetesen mindannyian élveztük e mozgásokat. Meghatározó időszak volt a helyhatósági 

választások előtti és utáni egy hónap. Itt egészen konkrét támadások érték a közösségfejlesztő 

folyamatot és annak vezetőjeként engem is, mondván, hogy mi az önkormányzat ellen szervezkedő 

csoport vagyunk. (Igaz más oldalról azt is megkaptuk, hogy nem vagyunk más, mint csupán egy 

újabb, önkormányzati kontroll és irányítás alatt álló szervezet). A helyzetet nehezítette, hogy egy 

településen meghatározó önkormányzati intézmény vezetőjeként voltam az egyesület elnöke. 

Visszatekintve úgy vélem, hogy a közösségfejlesztési jó szándékok összefutottak egy kedvezőtlen 

időszakkal, amely az önkormányzat demokratikus mintákat nélkülözni kénytelen fejlesztési 

politikája ellen felszólalók számára kitörési pontot jelenthetett volna. Mi úgy véljük, hogy a 

részvételi demokrácia kimunkálása természetesen lehet a közösségfejlesztési folyamatok 

jótéteménye is, de ehhez a közösségnek hosszú tanulási folyamaton kell átmennie, s ezt 

semmiképpen nem helyettesítheti egy „talált” önkormányzati választási időszak! Beszéltünk arról 

is, hogy a közösségfejlesztés feladatának menedzselésére célszerű létrehozni olyan civil szervezetet, 

amely felismerve jelentőségét és lehetőségeit, motorját képezi a történéseknek. Ilyen önkéntes 

jellegű feladatok végrehajtására jött létre az ATKE (Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület), 

melyhez bárki, bármikor csatlakozhat, amennyiben egyetért céljaival. Az egyesület indokoltságával 

együtt felmerült bennünk az is, hogy mennyiben fog fellépni az a torzító hatás, amely abban 

jelentkezik, hogy a közösség csak a vezetőségtől várja el majd a kitűzött célok végrehajtását?! 

Fontosnak tartjuk, hogy a kistérség települései ne csupán saját lakóhelyükön, hanem egymással is 

együttműködve tevékenykedjenek. Jótékony hatást gyakorol ugyanis a helyi folyamatokra az, ha 

érzékeljük, hogy máshol is foglalkoznak hasonló jóval, s arra is alkalmas, hogy felemeljen 

bennünket helyi viszonyaink időnként terhelő, lehúzó talajáról. Mi fán terem a közösségfejlesztés? 

„Azt gondoljuk, valamiféle olyan fán, aminek neve: „Rajtunk múlik” fa. Példákkal bizonyított, 

hogy létezik másféle, a közösségekben rejlő lehetőségekre, az együttműködő közösségekre építő 

szemlélet és gyakorlat. Ennek kibontogatásával foglalatoskodik a közösségfejlesztés nevű 

tevékenységrendszer. Minden településnek, az ott élő embereknek vannak sajátságos problémái, 

vágyai, elvárásai, lehetőségei is. E problémák és lehetőségek NEM oldhatók meg és nem 

valósíthatók meg közösségi együttműködés nélkül! Megoldás és első számú feladatunk: a közösségi 

kommunikáció, azaz olyan szervezett és rendszeres alkalmak megteremtése, amikor elmondhatjuk 

amit gondolunk és megmérhetjük mások véleményén keresztül ezeket! Tanuljuk meg, hogy rajtunk 

múlik néhány dolog! Ezeket a dolgokat sajnos nem, vagy hiába várjuk el másoktól, abban viszont 

reménykedhetünk, hogy közösségeinktől nyerjük el. Igen ám, de hogyan fogjunk ehhez hozzá a 

gyakorlatban, hiszen rögtön számos akadály tornyosul előttünk: kevés az időnk, nem mindenkivel 

tartunk jó viszonyt, vannak kényes témák, ebből nem lehet megélni - s még sorolhatnánk. Léteznek 

persze válaszok és módszerek, melyekkel mindezen problémák mégis leküzdhetők. Már a mi 

települési közösségünkben is tapasztaltunk, használtunk ezekből jó néhányat. Egy biztos: ha van 

orvosság a fenti problémák orvoslására, azt nekünk kell megtalálni, sőt nekünk is kell saját 

magunknak beadni! A pezsgő, nyüzsgő tavasz után jött az őszi, az önkormányzati választások utáni 

időszak. Megtaláltuk-e a jó kovászt? Erős, hatékony-e az élcsapat? A következő év talán mond erről 

valamit, hisz ne felejtsük: a mi ügyünk, a közösségfejlesztés ügye CSAKIS hosszabb távon beérő 

ügy! A szakkönyvek és a nagy guruk sem mondanak erről mást. Néhány év kell ahhoz, hogy igazán 

hatékonyak lehessünk e területen. Ez a néhány év azonban sokkal többet adhat, mint például az a 

politikai változások néhány évétől várható. Ennek alapja az, hogy a közösségfejlesztés a teljes 

közösség egészének érdekein, míg a politika a szűk csoportok diktálta érdekeken nyugszik. A 

közösségfejlesztő azt teszi, amit mi akarunk. E gondolatoknak a jegyében indulnak újra és 
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szerveződnek tovább művelődési házunk villanyfényes teaházi estéi, a zöld-arany plakátok 

hirdetései, újságunk számai, a csapatépítésre meghirdetett alkalmak:  

 a közösségfejlesztés sikeres szervezése, a közösségi kommunikáció fenntartása változatos 

információs csatornák párhuzamos használatát tartja célravezetőnek; 

 hírlánc, mely személyes szóbeli közlés, megfelelő kulcsembereket választva - ez az egyesület 

feladata -, akik eljuttatják a hírt a településen fellelhető csoportokhoz. Mindenki csak 

néhány emberrel kommunikál, de azokkal pontosan és rendszeresen; 

 személyes szóbeli közlés, bárki, aki már beavatott és jól látja, mit kell közölni, továbbadja azt 

közeli ismerőseinek; 

 modern kisbíró, autóval jár és hangosbemondót használ, nem tévesztendő össze a kiscsibe 

árussal; 

 egységes hírfelületek, zöld és arany háromszögek összeillesztéséből álló hirdetőtáblák, 

egyelőre Telkibánya 14 pontján, a rajtuk olvasható hírek rendszeresen frissülnek; 

 szórólapok, postaládájában keresheti ezeket az ember; 

 „KAPCSOLAT”, a közösségfejlesztés telkibányai lapja; 

 nyilvános közösségi beszélgetések, közösségi színtéren meghirdetett nyilvános fórumok; 

 tematikus teaházak, témák: Hogyan tovább, közösségfejlesztés? Munkacsoportok 

aktivizálása; 

„Gondolkodós ősz” nagyon kellett a gondolkodás, a gubancok kifésülése és az azzal való 

szembesülés, hogy kiüresedett a művelődési ház, nem jönnek az emberek, s nincs az a lelkesedés, 

mint tavasszal volt. Nagy segítséget jelentett az, hogy a Dialóg jóvoltából Molnár Arankával 

félrehúzódhatott egy kis csapat Gömörszőlősre átbeszélni ügyeinket. Ebben az időszakban zajlott az 

őszi közösségfejlesztő bálunk, amelynek szünetében egy prezentációs vetítés keretében 

megpróbáltuk korrigálni és prognosztizálni a közösségfejlesztés lehetséges irányultságát, de a 

jelenlévők köre nem volt elegendő ahhoz, hogy legitimálja az elhangzottakat. Valahogyan az volt 

bennünk, szervezőkben, hogy szerettük volna viszontlátni a régi teaházi zsongást és átélni a „van 

értelme” érzést. Igen: az emberek, az ő támogató hozzáállásuk nélkül értelmét veszíti még a jó 

szándékú kezdeményezés is! Azt hisszük, mégis hasznos volt ez az időszak, hiszen a változtatni 

tudáshoz vezető lépéseket sikerült átgondolnunk. Azt tapintottuk ki ugyanis, hogy mi az, ami 

fenntarthatatlan. Feladatunk csupán annyi, hogy azt nem kell tovább vinni! Kérdés persze az, hogy 

mit és hogyan tegyünk helyette? 

„Híd a jövőbe  

A jövőben módosítanunk kell munkamódjainkon. Tervszerűbben és az emberek szélesebb 

körű bevonásával kell dolgoznunk, különben az emberek nem érzik magukénak a folyamatokat, s 

így mellé állni és megvédelmezni sem fogják/tudják majd, ha szükségeltetik. Ugyanakkor a 

személyes megkereséssel sem lehet mindig élni, mert bár kétségkívül ez a leghatékonyabb 

kommunikációs mód, de könnyen rászokhatnak az emberek és végül elvárják, ami pedig 

kivitelezhetetlen, mert fenntarthatatlanul nagy áldozatot követel. Finomabbra hangoltan kell 

kommunikálnunk, úgy, hogy a folyamatot és lehetséges eredményeit eltorzítani akarók ne 

képezhessenek belőle tőkét. Továbbmenve, többekhez is el kell vinnünk ugyanazt, de mindig 

másként, az érintetteknek befogadható módon. Tudatosabban: mindenki láthassa át szándékaink 

lényegét, amely elsősorban nem a szabadidő minőségi eltöltése, hanem a közösségi részvétel 

fokozása és a demokrácia gyakorlása. Nyilvánosan: ez azt jelenti, hogy legalább újságunkkal, a 

Kapcsolattal minden telkibányai lakost megszólítunk, informálunk. A velünk haladókat másként is 

szervezzük, de mindenkinek meg akarjuk adni az esélyt a folyamatokban való részvételre! Az 

újságot kezdetben havi újságnak szántuk, de beláttuk, hogy mivel nincs erre szakosodott stábunk, 

csak akkor jelentetjük meg, ha összegyűlik annyi lényeges mondanivaló, ami már megkívánja a 

közösségi kontrollt. Szélesítve a kört: ez meg azt jelenti, hogy a nyilvánosság csatornáit használva 

bátorítsuk a szemlélőket, kívülállókat arra, hogy csatlakozzanak hozzánk, hiszen nagyon sok 

ügyünk nem nyerhet értelmet, ha túlságosan kevesen vagyunk!  Célunk a közösségi felmérés 

elkészítése, amelyben minden lakos úgy mondhatja el a véleményét, hogy biztosan számíthat annak 
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figyelembe vételére akkor, amikor az eredmények alapján cselekvési tervet készítünk. Szűkítve a 

frontot, bővítve a felelősök körét: ez azt jelenti, hogy túl sokféle témában és munkacsoporttal 

nyitottunk, és túl kevés felelőst delegáltunk a munkához. A 2007. májusi közgyűlésen leszűkítettük 

tervezett tevékenységeink számát és már konkrétabban lebontottuk, gondosabban terveztük 

feladatainkat. Úgy érezzük, hogy tematikus teaházi estéket kell szerveznünk, mert a közösség már 

(vagy most még) nem fogékony a szabadul csapongó közösségi beszélgetésekre, viszont a pontosan 

tematizált, történésekben dús program után van kilátás a beszélgetésekre is, s ezt semmiképp nem 

akarjuk nélkülözni! Képezve: ez azt jelenti, hogy a felmerülő igényekre képzéseket indítunk, hiszen 

jó néhány teendőnknek azért nem tudunk megfelelni, mert nem vagyunk elég ismeretnek birtokában 

(pl. az értékeink munkacsoport esetében a filmek készítéséhez szükséges kompetenciák). Csapatot 

építve: vagyis úgy, hogy törődünk önmagunk, szervezetünk építésével, gondozásával is. Ez bizony 

legalább évi egy alkalmat jelentene. Kistérségi csapatot tovább építve: kulcskérdés, hogy ne 

legyünk elszigeteltek s a találkozások frissítő ereje juttassa eszünkbe, hogy nem csak magunkból 

kell táplálkozni, s nem csak magunkat kell táplálni. Az is tény, hogy manapság egy települési 

szándék sokkal könnyebben elhal, amikor felfelé kell azt kommunikálni, s a kistérségi együttes erő 

súlya reményeink szerint számottevőbb lesz. A tyúk vagy a tojás? A csapat vagy a feladat? 

Elegendő-e a nemes cél, hogy minden akadályt elgörgessen a megvalósulás elől, vagy „csupán” egy 

jó csapat kell, amely bármilyen kihívást sikerrel fog teljesíteni? Szívesen hisszük, hogy az egyik 

feltételezi a másikat. 

3.3.5.3 A TESZE programról Sélley Andrea írása szól (Dialóg Egyesület) 

A TESZE (Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen, 3.8. ábra) program 2011. november elején 

kezdte meg működését Észak-Abaúj 9 településén.  

 
3.8. ábra: TESZE, Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen program logója 

Forrás: Ureczky Tünde Klára leveléből 

 

A program stáb általi megismerésével, megvalósításának ütemezésével indult, majd a 

település közösségi munkások toborzásával és bevonásával folytatódott. A széles szakmai stáb 

csapatépítő tréning alkalmával alakította ki a közös munka kereteit Pányokon. 

Novembertől zajlottak a programot ismertető találkozások települési szinten, a helyi 

potenciális partnerek tájékoztatására a program adta lehetőségekről, a települési szinten 

megvalósuló settlement szolgáltatásokról és programelemekről. 

Decemberben elkezdődött a 60 órás közösségi munkás képzés 15 fő részvételével, amely 

januárban vizsgával zárult. A képzés célja a települési közösségi munkások képzésén felül egy 

önkéntes hálózat kialakításának megalapozása volt, amely a későbbiekben a működő settlement 

házakat erősíti majd. 

Januárban megkezdte munkáját a 2 közösségi szociális munkás, akik a közösségi munkások 

segítségével megkezdték az akcióterület mélyszegénységben élő célcsoportjának feltárását. A 

szociális munkában használt esetjelző lapot továbbgondolva készítették el a "tükörképet", ami az 

egyéni állapotfelmérésen túl a közösségi kapcsolatokat és bevonódást is vizsgálja, valamint 

tankatalógusként is szolgál, ezzel elősegítve a klubéletbe való bevonást. A hónap közepén a 

célcsoport bevonásával teadélutánok valósultak meg, ahol közösségi beszélgetésekkel tervezték a 

résztvevők a közösségi munkásokkal a következő klubfoglalkozásokat. 

Januárban elkészült a program bemutatását célzó kisfilm, amelyet 26-án a nyitókonferencián 

tekinthettek meg a meghívott települési döntéshozók, leendő humán-szolgáltatók és más 
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együttműködő partnerek (http://www.youtube.com/watch?v=lKkyQvIcE14). A film mellett a 

társadalomfejlesztésre érzékenyítő előadások és műhelyfoglalkozások segítették láthatóvá tenni a 

program alapvető célkitűzéseit és üzenetét.  

Februárban a közösségi munkások alkalmazásával egy időben minden településen 

elkezdődtek az első Kéz-klubok, amelyek a teadélutánok folytatásaként manuális elfoglaltságot 

(varrás, horgolás, dísztárgyak készítése stb.) jelentenek a célcsoport tagjai számára, és ezzel el is 

kezdődött annak a magnak a közösségé formálódása, akik a settlement házakat és az egyre 

szélesedő klubfoglalkozásokat sajátjukként kezelik majd.  

A TESZE program keresi a kapcsolatot több egyetemmel és tanszékkel is, ennek keretében 

interjúztak debreceni szociális munkás hallgatók decemberben a készülő kisfilmhez helyi 

intézményvezetőkkel, civil szervezetek tagjaival, és más véleményformálókkal. Februárban 

miskolci kultúrantropológusok és sárospataki teológus hallgatók interjúztak az akcióterület azon 

településein, ahol korábban még nem zajlott közösségfejlesztő folyamat (Hernádszurdok, Zsujta, 

Göncruszka, Tornyosnémeti). A közösségfejlesztés-alapú interjúkat összegezték, majd a 4 

településen közösségi beszélgetés alkalmával osztották meg a közösséggel a kapott eredményeket, 

és a közösségfejlesztők facilitálásával/közreműködésével olyan előremutató folyamatok kezdődtek 

el, ahol a lehetőségeket cselekvési tervvé alakítják a résztvevők. A programban a havonta 

megvalósuló települési közösség(fejlesztő)i beszélgetések ezen a metóduson alapulnak. 

Márciusban a bevonást újító módszerként egy hetes fórumszínházas (3.9. ábra) workshop 

zajlott Hidasnémetiben, amely egy előadással zárult. A módszernek köszönhetően a 8 résztvevő 

képessé vált arra, hogy a saját ötleteikből az Artemisszió Alapítvány szakembereinek vezetésével 

kidolgozzon és bemutasson egy olyan történetet, amely a helyi emberek számára jól ismert 

problémákról szól.  

 
3.9. ábra: Fórumszínház Hidasnémetiben 

Forrás: Ureczky Tünde Klára leveléből 

  

Az előadást kb. 100 helyi lakos tekintette meg, közülük sokan aktívan részt vettek, a 

kinyitott fórumos jelenetekbe be is álltak, hogy saját megoldási javaslataikat kipróbálják. A 

hidasnémeti fórumszínházas csapat a műhelymunka és előadás hatására azóta is találkozik, hogy 

hasonló résztvevő-színházas módszereket kipróbálva keressen új ötleteket a lokális társadalmi 

problémákra, vagy legalább saját közegében felhívja a figyelmet azokra. 

Egy hónappal később Tornyosnémetiben is sor került egy hasonló egy hetes műhelymunkára 

és előadásra 7 helyi lakos bevonásával. Az előadás a helyi emberek még sikeresebb bevonásával 

zárult, kis csoportokban és közösen is gyűjtötték az ötleteket a résztvevők, ezzel is saját 

érdekérvényesítő készségeik fejlesztéséhez járulva hozzá. 

A settlement házak kialakítása (felújítások megkezdődése) folyamatosan zajlott február óta, 

így a nyári időszak klubfoglalkozásai már a felszerelt és alkalmasan kialakított házakban 

folytatódtak. A settlement házak ünnepélyes átadója az 5 településen történő beruházások befejezte 

után, 2012. október 11-én történt meg.  

A közösségfejlesztő műhelyek mellett elkezdődött a térségi innováció lehetőségeinek 

feltárása, az 1. területi innovációs műhelyen jó példák voltak napirenden az önfenntartó 

gazdálkodás és a szociális szövetkezet témakörében. Helyi igényre Abaújváron megfogalmazódott a 

szociális szövetkezet alapításának igénye szegénységben élő tagok részvételével. 2. térségi 

http://www.youtube.com/watch?v=lKkyQvIcE14
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innovációs műhelyünk az októberi settlement házak megnyitója kapcsán a settlementek működésére 

fókuszált.  

Július 1-jétől a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megkezdődött a Settlement 

működtetését ellátó humánszolgáltatás mind a 9 településen. Önkormányzati vagy egyházi 

tulajdonú ingatlanokban kapott helyet a settelement tér, amelyek használatára megállapodások 

születtek a program keretében szerződés szerinti Settlement humánszolgáltatást ellátó 

szervezetekkel. A humánszolgáltatást 7 településen helyi civil szervezet, egy településen a helyi 

Művelődési Ház és egy településen a helyi Nonprofit Kft látja el.  

A settlement vonulatot képviselve ezek a házak komplex feladatot látnak el. A hangsúly itt a 

közösségi bevonáson, a közösségi hely biztosításán és programok, klubok szervezésén van. A 

settlement házak tevékenységét a program öt nagy csoportba sorolja (mentális gondozás; 

kompetencia-klubok; információnyújtás; „szociális konténer” típusú szolgáltatások; 

közösségszervezői tevékenység). Egyéni tanácsadást nyújtanak, és hat féle tematikus klubbot (pl. 

életvezetési, önismereti, alkotó klub) működtetnek. A projekt így definiálja settlement házait: 

„olyan többcélú közösségi tér (…) – ezt nevezzük settlement háznak -, ahol a képessé tétel 

lehetőségei nyílnak ki: ha kell, segíteni tudnak nekünk és segíteni tudunk egymásnak, ahol 

hasznosan tudjuk szabadidőnket eltölteni, ahol el lehet sajátítani, meg lehet tanulni bármit, amire a 

helyi igények, a mindennapi megélhetés, vagy éppen az életvitelünk szempontjából szükséges lelki–

szellemi fejlődés miatt szükség adódhat és ahol közösségi bevonással, megoldással találhatunk 

gyógyírt esetenként egyéni problémákra is.” 

A néhány hónapos tapasztalat alapján a kilenc ház működésében vannak különbségek. A 

programok és szolgáltatások településenként eltérőek. Különbözőek a célcsoportok, illetve az 

igénybevevők jellemzői. Az alig 100 fős Pányokon például – a település elöregedése miatt – 

elsősorban az idősek használják a settlementet (pl. dalkör). Telkibányán a fő profil a kertészkedés, 

nővény termesztés, de működik például varrókör is. Tornyosnémetiben a – vidékfejlesztést célzó 

uniós pályázati forrásból (EMVA) – kialakított, 2012. augusztusban átadott „integrált közösségi 

szolgáltató térben” (IKSZT) kapott helyett a settlement ház. Itt szerencsésen összeértek a 

fejlesztések, ugyanakkor a 300 fős Abaújváron párhuzamosan működik IKSZT és settlement ház 

(gyerekszobával, könyvtárral, konyhával).  Előbbi 2012. októberben nyílt meg. Az Abaújvári 

Református Egyházközség működteti, és tapasztalatok szerint inkább a falusi középosztályt, illetve 

az egyházközösségbe tartozókat szólítja meg. A settlementházba pedig elsősorban a szegények, a 

romák járnak. Ez – nem egyedüliként – rövidtávon szegregált (és párhuzamos) szolgáltatást jelent. 

Göncön, ahol 13 éve kezdődtek el közösségszervezési folyamatok, többek között életviteli és hobbi 

klubok, szívesség szolgálat működnek, tematikus beszélgetéseket, közösségi főzést szerveznek.  

A helyi emberek jellemzően a klubtevékenységek, közösségi összejövetelek alkalmával, 

közösségi szociális munkások fogadóóráin veszik igénybe egyenlőre a teret, egy-egy településen 

eltérő számban. Van, ahol heti forgalommal 100 fő is megfordul már, s kialakult mindennapos 

programokkal a nyitva tartás rendje. A kisebb lélekszámú településeken a settlement házban egy-két 

napon van állandó program, és emellett igény szerint alkalmakra áll rendelkezésre a helyi közösségi  

munkáson keresztül a hely.  

A közösségi térben mindenki megfordulhat, cél, hogy ez a nyitottságával biztosítsa a helyi 

embereknek a bekapcsolódási és a kezdeményező lehetőséget. A settlement házba betérőek a 

szolgáltatásokat igénybe vevő hátrányos helyzetűek, függetlenül etnikai hovatartozástól, az 

önkéntesek, a közösségi programokban részt vevők, és azokat szervezők, valamint a partneri 

találkozókon összeülő helyi intézmények, szervezetek, egyházak képviselői. Ez a tér 

semlegességével biztosítja az innovációs műhelyeknek a közös gondolkodást, felszereltségével 

pedig a programok megvalósulását. Minden helyen van számítógép és ahhoz nyomtató, webkamera, 

alapkellékek, sok helyen konyha is kialakításra került, ezeken a helyeken nagyon kedvelt a 

közösségi sütés-főzés, és rendelkezésre állnak eszközök, amiket a foglalkozásokon használnak, 

ilyen pl. a varrógép, a kerti szerszámok, a közösségi aszaló. A roma gitároktatása mellett a 

gyógynövény-ismereti körig sok minden helyet kap. A helyi emberek tették és teszik folyamatosan 

otthonossá, a gyereksarok falára mesefigurákat festettek, a saját maguk készített kézműves 



66 

 

termékekkel díszítik a tereket és néhány helyen már kiállítást is szerveztek ezekből. Egyre többen 

találnak segítséget egyéni problémáikra, egyik településen önkéntesek segítségével dolgozza fel egy 

vak kislány a tananyagot, a közösségi szociális munkások koordinálása mellett, másik településen 

egy helyi balkezes kislány rátalált a settlement házban egy olyan segítőre, aki balkezes és meg tudja 

tanítani őt is horgolni. A helyi emberek erőforrásként vannak jelen és ha az információ jól terjed, 

akkor hasznosulnak is.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Milyen szerepe van a nyelvi és nem nyelvi jeleknek a kommunikációban? 

2) Mi szükséges az eredményes kommunikációhoz? 

3) Hogyan épül fel a Maslow-féle motivációs piramis? 

4) Melyek az önismereti kerék alkotói? 

5) Hogyan épül fel a Johari-ablak, önismereti modell? 

6) Milyen jelentései lehetnek a közösségnek? 

7) Milyen alapelvek kötődnek a közösséghez? 

8) Az egyének közössége jelent-e egyben csapatot is?  

9) Mit jelent a közösségfejlesztés mint mozgalom? 

10) Mit jelent a közösségfejlesztés mint szakma? 

 

Kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok: 

1) Keressünk olyan tulajdonságokat (szórakoztató, megbízhatatlan stb.), amelyeket önmagunkra 

jellemzőnek tartunk! Azután kérjük meg barátainkat, foglalják össze néhány szóban, mit gondolnak 

rólunk! Majd az így összegyűjtött szavakat írjuk be a Johari ablak megfelelő mezőjébe! Próbáljuk ki 

a gyakorlatot a partnerünkkel! Érdekessé válik a helyzet, ha olyasmit találunk a partnerünkről, 

amelyet jobb lett volna homályban hagyni. De magunkról is megtudhatunk olyasmit, ami 

máskülönben sose derült volna ki. „Egy bölcs ember mindig beismeri hibáit hogy a barátait 

megnyugtassa.” (Krogerus – Tschäppeler, 2012) 

2) KEDVESSÉGGYAKORLAT 

Végezze el Seligman (2011:29) által javasolt kedvességgyakorlatot és írja le egy oldalban 

tapasztalatát. Feladat: Találjon ki egy teljesen váratlan kedvességet, és tegye meg! Figyelje meg, mi 

történik a hangulatával! 

A sok emberrel végzett vizsgálatokból az élettel való elégedettségről a kutatók azt a következtetést 

vonták le, hogy a pillanatnyi hangulat több mint 70 százalékos mértékben befolyásolja, milyen 

mértékű életelégedettséget jelölnek be, míg az aktuális életelégedettség ebben az adatban csak 30 

százalékos mértékben jelenik meg. A döntés, hogy inkább cirkuszt építsünk, mint könyvtárat, azon 

alapul, hogy mennyi járulékos boldogság keletkezik, amiben a vidámabbak nagyobb súllyal esnek a 

latba, mint a kevésbé vidámak.  Seligman 2011:22 

A társadalomban élni tehát az alkalmazkodás magasabb szintjének legsikeresebb formája. 

Csoportban élni tehát még nagyobb adaptív előny, mint a látószerv megléte, és a „társadalomban” 

élő rovarok léte a legvalószínűbben abból vezethető le, hogy a kiválasztódás egysége nem az egyén, 

hanem a csoport. (Seligman 2011:31) 

 

3) TESZT - Milyen a csapattagtípusom? (Klein Sándor, 2013:36-37) 

Ez a gyakorlat a – bár Belbin: „A team” című könyvében található kérdőíven alapul – inkább csak 

illusztráció a Belbin-féle csapattagtípus megállapítására. Valódi döntésekhez ennél pontosabb 

vizsgáló eszközre van szükség. Tréningek részeként, beszélgetések kiindulópontjaként azonban 

kiválóan felhasználható. 

Útmutató - Az alábbiakban római számokkal jelezve 7 mondat kezdetet talál. Minden 

mondatkezdethez 8-féle befejezés tartozik. A 8 mondatbefejezés között osszon szét tíz pontot 

aszerint, hogy melyik mondat írja le a legtalálóbban az Ön viselkedését. A pontokat bármilyen 
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arányban eloszthatja: akár az összes mondatnak adhat pontot, de megteheti azt is, hogy az egyik 

mondatnak adja mind a tíz pontot. A pontszámokat írja be a Csapattagtípus Kérdőív 

ponttáblázatába. 

1. Azzal veszem ki a részem a csapatmunkában, hogy 

a) gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket. 

b) szinte bárkivel együtt tudok dolgozni. 

c) sosem fogyok ki az ötletekből. 

d) kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak. 

e) mindent végigcsinálok, amit elkezdtem. 

f) a végeredmény érdekében kész vagyok népszerűtlenné válni. 

g) ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mit kell tenni. 

h) előítélet és elfogultság nélkül teszem meg a javaslataimat. 

2. A csapatmunkában talán hátrányos, hogy 

a) rosszul érzem magam, ha a megbeszélés nincs jól előkészítve. 

b) néha csak azokat a javaslatokat támogatom, amelyekre a csoport nem figyel. 

c) ha új ötletekkel lehet előhozakodni, többet beszélek a kelleténél. 

d) tárgyilagosságom miatt úgy tűnhet, hogy kevéssé lelkesedek a közös célokért. 

e) erőszakosan próbálom elérni a problémák megoldását. 

f) túlságosan is figyelembe veszem a többiek véleményét. 

g) ha valami új jut eszembe, hosszasan elmerengek rajta. 

h) túl sokat aggódom a részletek és a várható nehézségek miatt. 

3. Ha másokkal közös projekten dolgozom, 

a) anélkül tudom befolyásolni őket, hogy ezt nyomasztónak érezzék. 

b) állandóan figyelek, nehogy gondatlanságból hibát kövessünk el. 

c) cselekvésre ösztönzöm a többieket a cél megvalósítása érdekében. 

d) lehet számítani rá, hogy eredeti ötletekkel fogok előállni. 

e) ha a csapat érdeke megkívánja, mindig támogatom az értelmes javaslatokat. 

f) érdekelnek a legújabb ötletek és fejlemények. 

g) megfontolt ítéleteket hozok, és ezt a többiek is értékelik. 

h) a munkaszervezésben lehet rám támaszkodni. 

4. A csapatmunkához való viszonyomat az jellemzi, hogy 

a. lehetőséget jelent a munkatársaim jobb megismerésére. 

b. akkor is hangot adok ellenvéleményemnek, ha kisebbségben maradok.  

c. általában meg tudom cáfolni a téves nézeteket.  

d. tudom, hogyan kell hozzáfogni egy terv gyakorlati megvalósításához.  

e. kerülöm a túlságosan kézenfekvő megoldásokat és a járatlan utat keresem. 

f. a közös munka során mindig a tökéletesre törekszem.  

g. hasznosítom csoporton kívüli kapcsolataimat.  

h. minden vélemény érdekel, de ha dönteni kell, nem sokáig habozom.  

5. Azért lelem örömömet a munkában, mert 

a. szeretem a helyzeteket elemezni és a választási lehetőségeket mérlegelni.  

b. érdekel a problémák gyakorlati megoldása. 

c. szeretem érezni, hogy részem van a jó munkakapcsolatok kialakításában.  

d. nagymértékben tudom befolyásolni, hogy milyen döntés születik.  

e. érdekes emberekkel találkozhatok.  

f. meg tudom győzni az embereket arról, hogy mit kell tenni.  

g. elememben vagyok, ha egy feladatra összpontosíthatok.  

h. szeretem használni a képzelőerőmet. 

6. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok, amit ismeretlen emberekkel rövid idő alatt kell 

megoldani 

a. visszavonulok és elgondolkozom a megoldáson, mielőtt munkához látnék.  

b. megpróbálok mindenkivel együttdolgozni – bármilyen személyiség is legyen.  
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c. megpróbálom úgy felosztani a feladatokat, hogy mindenki a nekivaló munkát 

végezze.  

d. nem kerülünk időzavarba, mert a rám eső részt mihamarabb megoldom.  

e. nem veszítem el a nyugalmamat, hanem higgadtan mérlegelem a teendőket.  

f. akkor sem veszítem szem elől a cél, bármilyen nyomás nehezedik rám.  

g. kézbe veszem az irányítást, ha úgy látom, hogy nem sikerül előrelépnünk.  

h. beszélgetni kezdek, hogy elkezdjük a közös gondolkozást. 

7. A közös munka során felmerülhet az a probléma, hogy 

a. türelmetlennek mutatkozom azzal szemben, aki gátolja az előrelépést.  

b. túlságosan elemző és nem eléggé intuitív módon gondolkozom.  

c. feltartom a csapatot, mert ügyelek arra, hogy minden rendben legyen.  

d. könnyen elunom magam, ha a csapatban nincs érdekes ember.  

e. nehezen kezdem el a munkát, ha még nem tettük világossá a célokat.  

f. nehezen tudom elmagyarázni bonyolult gondolataimat.  

g. olyasmit követelek másoktól, amit magam nem tudnék teljesíteni.  

h. ha nem értenek velem egyet, nem ragaszkodom a saját véleményemhez.  

Csapattípus Kérdőív ponttáblázat 

Mondatkezdet a b c d e f g h Összesen 

1.         10 

2.         10 

3.         10 

4.          10 

5.          10 

6.          10 

7.         10 

Most pedig írja át a fenti táblázatban szereplő pontokat a lenti, elemző táblázatba. 

Soronként nézze a fenti táblát, és a lenti tábla megfelelő betűjele mellé írja be azt a 

pontszámot, amit fent ugyanazon betűjel alá írt. Az egyes oszlopokban szereplő pontokat 

adja össze. A két legnagyobb pontszám mutatja meg, hogy mely team szerepek 

betöltésére alkalmas Ön. 

 

Csapattípus Kérdőív elemző táblázat 
Mondatkezdet Vállalat-

építő 

Elnök Serkentő Ötlet-

gyártó 

Forrás- 

feltáró 

Helyzet-

értékelő 

Csapat-

játékos 

Megvalósító 

1. g = d = f = c = a = h = b =  e = 

2. a = b = e = g = c = d = f = h = 

3. h = a = c = d = f = g = e = b = 

4.  d = h = b = e = g = c = a = f = 

5.  b = f = d = h = e = a = c = g = 

6.  f = c = g = a = h = e =  b = d =  

7. e = g = a = f = d = b = h = c = 

Összesen:         

A pontszámok értelmezése:  

A legtöbb pontot kapott csoportszerep az, amelyben Ön a legsikeresebbnek bizonyulhat. 

A második legmagasabb pontszám a másodlagos teamszerepét jelzi, amelyet szintén be 

tud tölteni, ha az elsőre valamilyen oknál fogva nincs szükség. A két legalacsonyabb 

pontszám jelzi azokat a szerepeket, amelyek betöltésére a legkevésbé alkalmas. 

Ahelyett, hogy hiányzó képességeit próbálná pótolni, törekedjen arra, hogy legyen 

olyasvalaki a csapatban, aki e téren kiegészíti Önt. 

4) Milyen tanulságok vonhatók le a borsodi esettanulmányból? Keress rá az Artemisszió Alapítvány 

honlapjára az interneten http://www.artemisszio.hu/! 

http://www.artemisszio.hu/
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4. A közösségek feltárása, erőforrásainak elemzése 

„Hiszen mi mástól lehetünk valahol otthon a világban, mintsem az ismerőssé vált emberektől, a 

baráti-közösségi viszonyok tömegétől, az ezekkel teremtett számtalan emberi kapcsolattól?” 

Tamási Áron 

4.1 Közösségismeret 

A fejezet Kovács et al, 2007 által összegyűjtött irodalmakra épül, mely a “SZÖVET-

KEZDET” elnevezésű projekt keretén belül került kiadásra. Munkájuk nagyban épít Varga A. 

Tamás és Vercseg Ilona (1998) munkájára, felhívják a figyelmet (Kovács et al., 2007), hogy 

közösség fogalmát nem csoportelméleti és nem ideologikus értelemben használjuk. A 

közösségfejlesztés a lokalitásban gyökerezően és funkcionálisan értelmezi a közösséget. Ez azt 

jelenti, hogy a közösségiség szempontjából is ideál tipikus görög poliszok közösségében a 

„közösség” szó egyaránt jelentette az emberek összetartozását és együttműködését (katonai és 

politikai téren is) és a helyhez kötöttséget is. A magyar „közösség” szó alakváltozata a „község” 

szó, csakúgy, mint az angolban, ahol a „közösség” szó jelölheti a települést és az embercsoportot is 

- community, local community ill. community group. A német nyelvben is megtalálható ez a kettős-

ség, mint ahogyan azt a közösségelmélet legnagyobbja, Ferdinand Tönnies kifejti, a Gemeinde és a 

Gemeinschaft szavakban is megtalálható ez a bizonyos helyhez kötöttség. A „Gemeinde” szó máig 

megőrizte eredeti értelmét és idiomatikusan, úgy fordíthatjuk: „neighbourhood” = szomszédság. 

Funkcionális értelmezzük a közösséget azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a közösségek a 

civil társadalom alapintézményei, a demokratizmus gyakorlóterepei, a hatalom alternatívái és végül 

hiánypótló intézmények, vagyis olyan szolgáltatásokat is megszerveznek, amelyeket az állam vagy 

nem tud, vagy nem akar, a piacnak pedig nem áll érdekében megszervezni. 

A társadalomszerveződés szintjei az alábbi mechanizmusokon, csatornákon valósulnak 

meg: termelés, fogyasztás, közigazgatás, s mindezt alakítják az ideológiák, vezérlik az értékek. Az 

egyén és a településszintű közösség között különböző integrációs fokozatokat különböztethetünk 

meg: a település egészének közössége; klikkek, érdekcsoportok; alkalmi véd és dacszövetségek; 

rokonság; szomszédság; nagycsalád; család; egyén.  

Ugyanezek a fokozatok másképpen (Tönnies szerint) is megfogalmazhatók: a vér 

közössége; a hely közössége; a szellem közössége.  

4.1.1 A közösség funkciói 

Roland L. Warren szerint a közösség alapvető funkciói az alábbiak szerint foglalhatóak össze:  

 szocializáció: melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket közvetít tagjai felé; 

 gazdasági boldogulás: a közösség megélhetési lehetőséget biztosít tagjai számára; 

 társadalmi részvétel: teljesítve a társasági élet iránt általános igényt; 

 társadalmi kontroll: megkövetelve a társadalom értékeinek betartását; 

 kölcsönös támogatás: mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósítják azokat a 

feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy 

kezelni tudja.  

A tapasztalat szerint annál teljesebb egy közösség, minél jobban képes egyidejűleg teljesíteni a fenti 

funkciókat. 
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4.2 A közösség általános és emberi erőforrásai feltérképezésének módszertana 

A közösségfejlesztés a közösség önmaga általi fejlesztését jelenti. A kifejezés azt a 

demokratikus szemléletet tükrözi, hogy egy közösség – s ez esetben legfőképpen lokális közösség: 

szomszédság, település, kistérség, megye, régió – önmaga fejlődési irányainak meghatározása 

érdekében képes a kezdeményezésre és képes cselekvő módon részt venni saját fejlesztésében. 

Amikor e közösségi szinteket megjelöljük, elsősorban a lakosság önsegítő és önszervező 

intézményeire gondolunk – összejárási szokásaira, ön- és egymást segítő tevékenységére, 

szervezeteire, az általuk működtetett helyi nyilvánosságra, s a mindezt összefogó bizalomra és 

rendszeres kommunikációra. Természetesen ugyanilyen fontosak a közösség más szereplői is: az 

önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, és e szervezetek 

szakosodott intézményei, valamint a helyi gazdasági élet szereplői, valamint ezek mellett mindaz a 

külső kapcsolatrendszer, amelyet valamennyi szereplő együttesen birtokol, működtet.  

A helyi közösségi problémák keletkezhetnek helyben, a kistérségben, de nagyobb földrajzi 

egységben: a megyében, a régióban, sőt globálisan is. Nyilvánvaló, hogy valamennyi helyben 

megjelenő problémát nem lehet kizárólag helyben orvosolni. Döntő viszont, hogy egy helyi 

közösség képes-e felismerni a másutt keletkezett és helyben is lecsapódó problémákat, tud-e 

megoldásukhoz eljárásmódokat rendelni, s meg tudja-e nyerni az együttműködéshez a közösség 

tagjait és intézményeit, valamint a szükséges külső partnereket? 

4.2.1 A közösségi változáshoz szükséges feltételek  

Az együttműködő, önmagát fejlesztő közösség feltételeinek vizsgálataiból olyan 

szempontokat emelünk ki, melyek alapvető befolyással vannak a változásra való felkészülésre, az 

együttműködésre:  

 érzelmileg hogyan viszonyulnak saját lakóhelyükhöz, területi közösségükhöz;  

 mennyire tudatosan élik meg ezt a viszonyt, van-e rálátásuk saját közösségük életére, 

vannak-e, s ha igen, milyenek viszonyítási pontjaik;  

 tájékozottak-e saját lehetőségeiket és esélyeiket illetően; 

 kritikai hozzáállásuk kiterjed-e a felelősségvállalás, a részvétel, a kezdeményezés és a 

cselekvés irányába, s ha igen,  

 eljutnak-e elképzeléseik kialakításáig és egyeztetéséig, közös tervek létrehozásáig;  

 s mindezek által emelik-e folyamatosan saját szervezettségi szintjüket, hogy a közösség 

fejlesztési elképzeléseit bizonyos rásegítéssel (tanulással, szakmai és anyagi támogatással) 

meg is valósíthassák? 

 van-e közösségi cselekvési gyakorlatuk, tapasztalták-e már a közös munka örömét? 

 

A pozitív érzelmi viszonyulás szolgálja a legfontosabb feltételt ahhoz, hogy a helyi lakosok 

– ha jó alkalom adódik – kimozduljanak passzivitásukból és elkezdjenek tevékenykedni a közjóért. 

Ilyen jó alkalmak viszonylag könnyen teremthetők (pl. egy sokakat mozgósító, közösségi célt 

szolgáló rendezvénysorozat), vagy akár kívülről érkezett közösségfejlesztők is. A negatív érzelmi 

viszonyulás is átfordítható pozitív cselekvésbe – igaz, sokkal nehezebben. Ez a lépés akkor 

következhet be, amikor a helyi lakosok rájönnek, hogyha magukon nem segítenek, senki nem 

segít rajtuk, s ilyenkor – jó esetben – nyitottabbak kezdenek lenni az összefogásra, annak 

kísérletére. Ekkorra azonban a probléma sokszor már olyan mértékűvé és annyira összetetté válhat, 

hogy azon önsegítő cselekvés keretében már nem, vagy csak nagyon nehezen és kis léptékben lehet 

segíteni – bár valamiféle előrejutást mindig el lehet érni. A helyi cselekvés érzelmi előfeltétele 

gyakran fejeződik ki a lakóhelyhez, a helyi történelemhez, de még inkább a tájhoz, az egyéni 

életúthoz és a szomszédokhoz történő ragaszkodásban. 

A lakóhely iránti tudatosság alatt egy, a helyi gondolkodásmódban fellelhető kritikai – 

civil – beállítódást értünk, amely a közjóra irányuló törekvéseknek táptalaja. Közösségi munkások 

gyakran találkoznak kritikai hozzáállással, ám ez inkább olyan kritikai attitűd, amelyben az egyén, 
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vagy nem ismeri fel az egész közösséghez való viszonyát, a saját és társai közös felelősségét és 

cselekvési lehetőségeit; vagy oly jelentéktelennek tartja azt az egész szempontjából, hogy nem is 

foglalkozik vele.  

Az esélyeket, lehetőségeket is a folyamatos tájékozódás és a rendszeres kommunikáció 

tárja föl. Az iskolarendszerű oktatásba és a felnőttképzésbe egyaránt beépülő, a helyi identitás 

tartalmáról és általában a demokráciáról szóló ismeretanyag, a speciális problémák megoldására 

irányuló felnőttképzés, a tanulmányutak más közösségeknél, a szektorok és szakmák közötti hazai 

és nemzetközi hálózatokban való részvétel, vagyis az egyre nyitottabbá váló helyi társadalom – 

különböző szempontokból, de mind rávilágítanak a közösség esélyeire és lehetőségeire. E tudás 

közösségi használatbavétele, az új szempontok rendszeres kommunikálása és megosztása a 

közösségben, segítik megválaszolhatóbbá tenni azt a nehéz kérdést, hogy milyen fejlődést is akar-

junk? 

A felelősségvállalás és részvétel, a kezdeményező és cselekvőképesség a 

közösségfejlesztés leglényegibb területe. Ahol egy közösség tagjai elköteleződnek mindezek 

mellett, ott fokozatosan ki is alakul az együttműködő közösség, amelynek tagjai eljutnak az 

elképzelések egyeztetéséig és közös tervek létrehozásáig és a közös célért képesek megalakítani a 

megvalósításhoz szükséges közösségi szervezeteket is.  

A közösség szervezettségi szintje is kritikus feltétele az együttműködő, önmagát fejlesztő 

helyi közösségnek. A szervezetlenség az izolációnak, a megosztottságnak és a kiszolgáltatottságnak 

a talaja. A szervezettség ezzel szemben a közösségi kommunikációt és programcserét, az 

elköteleződést, a közösségi tervezést és cselekvést, az együttműködést hozza létre – és fordítva: 

éppen ezek hozzák létre egy közösség szervezettségét. A külső rásegítés – képzés, szakértői vagy 

anyagi/pályázati támogatás – csak egyeztetett közösségi célok és az azokat megvalósítani 

akaró szervezettség esetén lehetséges.  

A közösséghez való érzelmi viszony, tudatosság-tudás, szervezettség és az arra épülő 

közösségi cselekvés fejleszthető – éppen ez a közösségfejlesztés feladata. 

4.3 A helyzetfeltáráshoz szükséges feltételek és lehetőségek 

A közösség által vezérelt és külső közösségfejlesztő szakember(ek) által támogatott 

fejlesztői folyamat első lépése az adott terület mintegy lefényképezése, a helyzet közös feltárása.  

Ezt a fázist hívjuk társadalmi-gazdasági diagnózisnak. Ez a diagnózis négy alapvető pilléren 

nyugszik:  

 a lakosság,  

 a természeti környezet,  

 a gazdaság  

 és a képzési rendszer feltérképezésén, elemzésén.  

Amikor a mérleget megvonjuk, az adatok közötti kapcsolatokat is ki kell alakítanunk. A 

négy pillér adatai együtt adják ki a környék helyzetének képet. Mi most tárgyunk szerint a 

hangsúlyt az emberekre, az ő megismerésükre helyezzük. 

4.3.1 Az emberi erőforrásokról, azaz mi rejlik a lakosságban  

Az emberi erőforrások feltérképezése azt jelenti, hogy felderítjük a lakosság szellemi 

adottságait, szakértelmét, lelki beállítottságát, vagyis konkrét hozzáértését, tehetségét bizonyos 

dolgokhoz és cselekvési készenlétét, kedvét, vagy éppen kedvetlenségét, beletörődöttségét. 

Csoba és szerzőtársai szerint (2007:137) a szervezetek helyzetének értékeléséhez az emberi 

erőforrásaink szempontjából három tényezőt kell ismernünk: az iskolai/ szakmai végzettséget, a 

munkatapasztalatokat, és a munkavégzéshez hasznos kompetenciákat. Ezen a három területen 

történő helyzetfeltárással megismerhetjük, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezünk, illetve hol 

vannak hiányosságaink. A munkaerő-piaci kompetenciák körének pontos meghatározása - bár az 
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utóbbi időben igen sok figyelmet kapott ez a téma - nem egyszerű feladat. A felnőttképzéssel 

foglalkozó szakemberek többnyire a munkaerő-piaci szempontból lényeges kompetenciák közé a 

matematikai logikát, a saját, illetve idegen nyelven történő kommunikációt, az informatikai és 

kommunikációs technológia alkalmazását, valamint a szociális (vagyis társas) kompetenciákat 

sorolják. 

4.3.1.1 Adatok a lakosságról (Mit mondanak a számok?)  

A cselekvés előtt álló közösség egy valóságos társadalmi térben kíván tevékenykedni, s az 

általuk tervezett beavatkozáshoz − annál is inkább, mivel az majd gazdasági jelleget is ölt − 

elengedhetetlenül szükséges a település/kistérség jelenlegi állapotának ismerete. A cselekvő csoport 

ilyen tárgyú információkkal való ellátottsága megerősítheti önbizalmukat, érveket (vagy 

ellenérveket) találhatnak bennük terveik kidolgozásához.  

4.3.1.1.1 Demográfiai mutatók, amelyek a KSH adataiban megtalálhatók 

Népességszám, természetes szaporulat, vándorlási egyenleg, korstruktúra, öregedési index, 

képzettségi szint, munkaerőpiaci helyzet településenként, korcsoportonként, nemek szerint, 

kiemelve az etnikai mutatókat − ezen adatok nagy részével rendelkeznek az önkormányzatok, de a 

Munkaügyi Központoktól is beszerezhető. 

4.3.1.1.2 Életszínvonal mérőszámai, amelyek a KSH adataiban megtalálhatók 

Személyi jövedelemadó mértéke egy lakosra számítva, jövedelmi szerkezet, 

személygépkocsik száma családonként, vezetékes telefonvonalak száma, civil összefogások száma, 

aktivitásuk minősége.  

A fenti adatok és adatsorok valamilyen formában elérhetők, sőt szakemberek által 

feldolgozottak. A legtöbb önkormányzat, kistérségi tárulás már külső szakemberekkel elkészített 

fejlesztési koncepcióval rendelkezik. Ezek nem egyszer valamilyen ágazathoz kapcsolódva 

készültek (pl. oktatási-humán fejlesztési koncepció, gazdaságfejlesztési, turisztikai koncepció, stb.) 

Helyzetelemző fejezeteikben általában a fenti statisztikai adatok − gyakran megyei és országos 

összehasonlításban is − megtalálhatók.  

A helyi társadalom szerkezetének felmérése ennél összetettebb feladat, de egy a helyi 

adottságokkal számoló, helyi igényekre reagáló vállalkozás tervezése során elengedhetetlen feladat. 

Nem hagyható figyelmen kívül annak a közegnek az ismerete, amelyben a vállalkozás létezik. Így 

válik kiemelt jelentőségűvé a tagok kultúrája, közös meghatározottságuk, hagyományaik, 

életvitelük, termelési- és fogyasztási szokásaik, amelyek meghatározzák a helyi 

magatartásformákat. A közösség, vállalkozás egész belső életére hatással van a tagok magatartása 

és környezetük cselekvésre ösztönző, motiváló rendszere. (Mészáros, 1998) 

 

Mindazt, amit az említett adatok nem hordoznak, az emberi erőforrások katalógusa a 

következő felosztásban ragadja meg (Gyekiczky, 1994) : 

1. Maga az ember. Képességei, tudása, szellemi, fizikai állapota, társadalmilag hasznosítható, 

ill. társadalmi kapcsolatai révén kialakult tulajdonságai. 

2. A társadalmi mikrokörnyezet emberi kapcsolatai. A család, ill. a családon belüli emberi 

viszonyok, a munkahelyen a munkatársakkal kialakított kollektív kapcsolatok 

(csoportviszonyok), és mikro szintű szerveződések hálózata. 

3. A társadalom intézményes viszonyai, amennyiben azok az ember képességeinek, 

személyiségének kialakulását, fejlődését szolgálják. Az oktatás és képzés rendszere, az 

egészségügy és a szociális gondoskodás szervezetei, a különböző szocializációs és 

prevenciós intézmények. 

4. A társadalmi kooperációt és konfliktusfel(meg)oldást biztosító, azt szervező társadalmi 

szervezetek, intézmények, alakzatok és mozgalmak. 

5. Az ember alapvető társadalmi viszonyait meghatározó normák, értékek, tudásstruktúrák, 

információk és motivációk. 
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6. A társadalom makroszintjének intézményei, amennyiben ezek működésükkel az ember 

társadalmi lehetőségeit bővítik, s a jövőre vonatkozó döntések terét tágítják.  

 

Összefoglalva tehát, az emberi erőforrások nem egy-egy társadalmi (cselekvési) alrendszer 

hatékonyságát, hanem az ember társadalmi, biológiai, történelmi adottságainak, az emberi 

viszonyok különböző alakzatainak, struktúráinak össztársadalmi mozgásterét növelik. Rajtuk 

keresztül, általuk természetesen nőhet az egyes (sajátos) társadalmi szerveződések cselekvési és 

intézményes rendszereinek (pl. a gazdaság) teljesítménye, bővülhet kapacitása. 

 

4.3.1.2 Hozzáférhető közérdekű adatok (Fülöp, 2005) 

A közérdekű adatok fogalmi köre meghatározó jelentőségű az információhoz jutás, a 

társadalmi részvétel értelme, szükségessége és hasznossága szempontjából. Az Alkotmánybíróság 

az 57/2000.(XII.19.)AB. határozatában a következőket olvashatjuk:  

„A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti 

testületnek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, 

serkenti azok demokratikus működését. A közügyek bonyolultsága miatt a közhatalmi 

döntésalkotásra, az ügyek intézésére gyakorolt állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet 

hatékony, ha az illetékes szervek felfedik a szükséges információkat.” 

 

Az információ-monopóliumhoz ragaszkodó hivatalok számtalan módon 

megakadályozhatják azt, hogy adatkérők hozzáférhessenek az adataikhoz. Az információt 

keresőnek tulajdonképpen mindegy, hogy azért nem kapja meg az adott információt, mert a szóban 

forgó információ nem minősül közérdekű adatnak, vagy ő nem minősül arra megfelelő személynek. 

Nem tudja használni azokat akkor sem, ha azok számára érthetetlen, vagy feldolgozhatatlan 

mennyiségű adatot tartalmaz.  

A helyi közösségi tervezés során végzett anyaggyűjtés alkalmával az információhoz jutás 

során az alábbi kérdéseket szükséges megvizsgálnunk:  

1. Rendelkezésre áll-e a szükséges (hiteles) információ, vagyis egyáltalán létezik-e az adott 

témáról elfogadható adat. Pl. van-e kimutatás a településen működő civil szervezetekről, 

tudjuk-e hányan élnek szociális segélyből, stb. 

2. Az általunk keresett adat közérdekűnek minősül-e? Ez a kissé misztikus fogalom alkalmas 

arra, hogy a helyi lakosokat igen gyakran elzárják a számukra egyébként fontos 

információktól.  

3. Tudnunk kell arról, hogy jogosultak vagyunk-e az adatokhoz való hozzáféréshez. Az 

állampolgároknak és az állampolgári csoportoknak ez a jogosítványa általánosabb, mint azt 

a hazai gyakorlat mutatja. Az 1992. évi LXIII. tv. III. fejezete, rendelkezik a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról. 

4. A fenti törvény alapján a közérdekű adatokat írásban kell kérni a megfelelő szerv 

képviselőjétől, akinek szintén írásban kell nyilatkoznia az engedéllyel kapcsolatos 

döntéséről. 

5. El kell fogadnunk, hogy vannak valóban titkos információk, amelyekhez nem juthatunk 

hozzá. (A fent nevezett tv. III. fejezetében tájékozódhatunk ezekről) 

6. Az adatszolgáltatás felhasználóbarát formája azt jelenti, hogy olyan technikai formában és 

olyan módon kell hozzájutni mindenkinek, amilyen módon és formában ténylegesen 

használni tudja. 

7. Az adatszolgáltatásnak éppen ezért ki kell egészülnie a megfelelő tájékoztatással. Segítséget 

az adatok értelmezéséhez a jegyzőtől, vagy a megkeresett hivatal szakemberétől is kérhető. 

8. Az adatok szolgáltatásának bizonyos megfizethető költségei is lehetnek. 
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4.3.1.3 Állampolgári ismeretek  

Egyetlen fejlesztési iránynál sem kerülhető meg az önkormányzat és képviselőtestület 

működésének valamelyes ismerete. Fontos tudni, hogyan működik az önkormányzat, mi a dolga, mi 

a kompetenciája a képviselőtestületnek, mi a közigazgatás és az önkormányzat viszonya, hogyan 

működik az önkormányzat kapcsolat- és információs rendszere, hogyan és mennyiből gazdálkodik, 

milyen elvek alapján, milyen helyi adókat vetett ki, milyen szövetségeknek a tagja, vagy éppen 

milyen fejlesztési tervekkel rendelkezik, mely megrendelése van folyamatban. Nyilvánvaló, hogy 

számunkra a legfontosabb az önkormányzat településpolitikája és az állampolgárokkal, valamint 

azok közösségeivel való kapcsolattartás gyakorisága, módjai és tartalma. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Milyen funkciói lehetnek e közösségnek? 

2) Melyek a helyzetfeltárás pillérei? 

 

Kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok: 

1) A közös gondolkodásnak, a hazai emberi erőforrás potenciálnak egy jó példája a Kreatív 

Magyarország projekt, ahol természetes vagy jogi személyek, a köz- vagy a magánszféra is 

segítségül hívhatja a társadalom szereplőinek tudását, ötleteit, kreativitását.  

FELADAT – Csapatot alkotva a Kreatív Magyarország honlapjáról egy közösen választott 

felhívásra megoldást találni. http://www.kreativagy.hu/ 

 

http://www.kreativagy.hu/
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5. A megoldandó problémák azonosítása, beavatkozások iránya 

5.1 Elemzés 

A Közösségfejlesztők Egyesületének Városmegújító Munkacsoportja (2010) felhívja a 

figyelmet, hogy a problémák elemzése, a külső és a belső okok elválasztása, az alap okok 

azonosítása a stratégiaépítés nagyon fontos lépése.  

Megemlítendő és használatos a közösségi tervezés során az üzleti életből átvett, mára 

közismert SWOT analízis. A helyi fejlesztőmunkák részeként szervezett közösségi képzések során 

gyorsan elsajátítható módszer, amelyet a helyi lakosok egy-egy csoportja önállóan is el tud végezni. 

A közösségfejlesztői folyamatba beépített ilyenfajta együttes tervezés magát a csoportot is erősíti. 

Ezen a ponton visszaadhatják a saját személyes tapasztalataikat, kifejthetik véleményüket, 

mérlegelhetnek, és közösen dönthetnek, miközben a segítségünkkel elkészítik településük 

pillanatképét. 

A SWOT-analízis (Strenght-erősség, Weaknesses-gyengeség, Opportunities-lehetőség, Threats-

veszély) módszerét eredetileg a vállalkozások értékelésére és a lehetőségek elemzésére dolgozták 

ki. Elkészítéséhez az alábbi kérdések végiggondolása szükséges: 

Erős oldal (Strenght): Mink van, miben vagyunk jók? pl. természet: hegyek, víz, puszta, 

legelők, stb., emberek: képességek, hagyományok, szervezetek, stb., infrastruktúra: vasút , 

földterület, épület, úthálózat, intézmények, szolgáltatások, stb., gazdaság: vállalkozások, 

kihasználatlan potenciálok, stb.  

Gyenge oldal (Weaknesses): Mink nincs, mi hiányzik? pl. nincs képzett munkaerő, fiatalok 

elvándorolnak, képességek hiánya, föld, épület hiánya, közösségek hiánya, negatív jelensége 

(pl. irigység) stb. 

Lehetőségek (Opportunities): Kedvező külső feltételek, támogató körülmények.pl. készülő új 

törvény, EU csatlakozás, új támogatás elnyerésének lehetősége, nemzetközi trend, 

kihasználatlan ingatlanok, feldolgozatlan ötletek, stb. 

Veszélyek (Threats): Kedvezőtlen külső körülmények, nem vagyunk rá befolyással. pl. 

szegénység fokozódása, szegregáció, diszkrimináció, kudarcélmény, vállalkozói terhek, új adók, 

támogatás megvonása, stb.  

E munkánál nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a közösségről való tudásunk 

elmélyítése, gazdagítása nem a folyamat kezdetének egyszeri munkafeladata, hanem folyamatos 

munka, mely a közösség általi fejlesztés minden elemét áthatja. (Kovács et al., 2007) 

A SWOT‐elemzés mellett, vagy akár helyett készíthetünk problémafát (lásd 9. fejezet), 

amely a problémaelemzés egyik legjobb módszere. A problémafa segít abban, hogy megértsük 

problémáink ok‐okozati összefüggéseit, és beazonosítsuk minden nehézségünk legalapvetőbb okait. 

A problémafáról a céljainkat is le tudjuk olvasni, ha átfordítjuk a megoldás irányába. Nagyon 

fontos, hogy a fókuszcsoportos beszélgetések, műhelymunkák, interjúk során keletkezett 

információt – amelyek általában vizuális tervezési technikákkal jönnek létre, tehát eleve jól 

láthatóak – minden alkalom után azonnal dokumentáljuk, vigyük számítógépbe. A közzététel 

eszköze lehet a tervezési folyamat honlapja, illetve összefoglaló információkat hírlevélben is 

megoszthatunk. Ezzel nagymértékben növelhetjük a motivációt, elkötelezettséget, hiszen a 

műhelymunkákon résztvevők látják, hogy az általuk mondottak a tervező csoport, illetve a közösség 

közös tudásbázisába is bekerültek. A helyzetfeltárás eredményeinek visszacsatolása az érintettek 

számára nyithatja meg az utat a stratégiai tervezés felé. (Közösségfejlesztők Egyesületének 

Városmegújító Munkacsoportja, 2010) 

Gordon (2011) is felhívja a figyelmet, arra hogy az emberek sokkal szívesebben hajtanak 

végre olyan döntéseket, aminek a meghozatalában részt vettek. = RÉSZVÉTEL ELVÉNEK 

STRATÉGIÁJA 
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A helyzetfeltárás tevékenységei nyomán kialakul a megoldandó negatív helyzetről egy 

közös tudás, az ok‐okozati viszonyok közös megértése. A következő lépés az egyes érintettek által 

vágyott jövő azonosítása, illetve ezek eredőjeként konszenzussal, esetleg kompromisszumokkal egy 

közös jövőkép megfogalmazása, majd az ehhez vezető lépések meghatározása. A jövőkép 

megfogalmazása előtt hasznos gyakorlat lehet a jövőben legvalószínűbben bekövetkező trendek és 

tényezők következményeinek elemzése. A forgatókönyv‐elemzés kreatív gyakorlatával egyrészt 

újra átgondoljuk a problémáinkra hatással lévő külső tényezőket, másrész a gondolatban a 

szélsőségekig eljátszott forgatókönyvek tudatosíthatnak bennünk már most is jelenlévő 

tendenciákat. 

A stratégiai tervezés legfontosabb feltétele (amellett, hogy ismerjük a problémáinkat), hogy 

legyen egy víziónk arról, mit szeretnénk elérni, hová akarunk eljutni, hogyan akarunk élni. A 

jövőképalkotás egyben hozzásegíti az érintetteket és a tervezőket ahhoz, hogy elszakadjanak a 

jelenlegi égető problémáktól, és ne problémaalapú tervezésben merüljenek el, hanem szabadon, 

ténylegesen a vágyaiknak, szükségleteiknek megfelelő célt vetítsenek előre, és annak 

eléréséhez keressék a lehetőségeket.  

5.2 A beavatkozás jellemzői  

Vercseg (2011) szerint a jó közösségi beavatkozásnak a következő szempontoknak kell 

megfelelnie: 

 konkrétnak,  

 hosszú távúnak  

 és szervezett segítésen alapulónak kell lennie. 

Ahogy az első fejezetben szó volt róla, a neo-endogén vidékfejlesztés az alulról építkező 

beavatkozásokra épít, mely figyelembe veszi a külső környezet változásait, visszajelzéseit. 

Az Európa Unióban egyre fontosabb szerepet kap a szubszidiaritás elve, mely szerint azon 

a szinten kell megoldásokat találni, ahol a leghatékonyabb a beavatkozás, ahol a leg több 

információ áll rendelkezésre.  

Gyulai szerint (2012) a szubszidiaritás elvének alkalmazása nem old meg önmagában 

minden közösségi problémát, de út annak irányába. Érvényesüléséhez szükség van a központi 

irányítás oldására, a helyi értékek feletti rendelkezésre, a helyi közélet demokratizálására, a 

fenntarthatósággal kapcsolatos szemlélet és tudatosság kialakítására.  

A fenntartható társadalom (Gyulai, 2012) a teljes jogú egyénből és azok közösségeiből 

építkezik rendszerré. Az egyén érdekeinek megvalósulása a közösségen keresztül ütközik, vagy 

azonosul más egyének, vagy közösségek érdekeivel, és a különböző érdekek figyelembevétele a 

kölcsönösségből következik. A kölcsönös nagylelkűség, a közösségi érzés újraéledése ebben a 

szerkezetben nem a közösség kötelező diktátuma, hanem az egyén egzisztenciális létének 

kiteljesedési lehetősége. A mindenkire kötelező parancsokat osztogató hatalmi struktúrával 

szemben, amely a kölcsönösség elszegényedéséhez, egyéni és csoportérdekek kialakulásához 

vezetett, a fenntartható társadalom szerkezetében az egyén vágyai válnak a közösségi szervező 

erővé, ahol a helyi közösség egy decentralizált irányítási rendszerben intézi saját ügyeit. A döntés 

áthelyeződik a döntés közvetlen hatásfelületére, csökken a központi felelősség és a sematizálásból 

adódó tévedési lehetőség. Nő a szabadságérzet és a tényleges beleszólás a közösség sorsának 

intézésébe. 

5.3 Esettanulmány - Világfa 

A következőkben bemutatásra kerülő kezdeményezésről szóló interjút Szarvas Hajnalka 

(2010) készítette. Egy alternatív demokráciakezdeményezés, a Világfa Szövetség, amely részvételi 
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demokrácia projektek összefogására, terjesztésére jött létre. Az interjú Hamvas Gáborral készült, a 

Világfa Szövetség alapítójával.  

- Az első kérdés az, hogy honnan jött a Világfa ötlete? 

- Egész őszintén az egyik barátom kislánya meseolvasás közben felkiáltott, és ezt mondta, és 

mi úgy gondoltuk, hogy nekünk erre az elnevezésre van szükségünk, mert a fa az kifejezi azt 

a működést, ami a természetben mindenhol fellelhető, ezt a fajta hatékony elágazási 

rendszert és mintát, és nagyon erős jelképi értéke van, mert a mitológiában mindenhol a 

földet és az eget köti össze. A Világfa a Föld tengelyében növő fa, ahol különösen fel lehet 

jutni a földi dimenzióból az égi dimenziókba. Persze néhány önkormányzati képviselőnek 

túlságosan elrugaszkodottnak tűnik.  

- Az, hogy részvételi demokráciával kapcsolatos projektekkel fogsz foglalkozni az honnan 

jött, ugyanis foglalkozásodat tekintve építész vagy. 

- Onnan jött, hogy felkértek egy cikksorozatra a helyi újság internetes portálján, ahol az volt a 

téma, hogy miért ilyen csúnyák a településképek és Solymárnak kiváltképp nincs egy 

egységes hangulata. Ezen kezdtünk el gondolkodni, és rájöttünk, hogy a település képe 

ugyanolyan szerves, mint régen volt, most azt mutatja nagyon szervesen, hogy mennyire 

rossz a társadalmi együttélési típusunk. A közösségek mennyire szétzilálódtak. Tehát 

elsősorban a társadalmunk képét mutatja, azaz az építészettel nincs baj, a társadalmunkkal 

van baj. Ezen indult el bennem a gondolkodás, hogy akkor hogyan lehet ezen javítani, mi a 

probléma? Miért van az, hogy tényleg egymás mellett lévő házak, egymásnak ellentmondó 

stílusokban egymásra licitálva, elnyomva egymást épülnek., Ez pontosan azt tükrözi, ahogy 

a benne élők viszonyulnak a társadalmi környezetükhöz, hogy abszolút a saját énjük került 

előtérbe, a saját jobblétük, és még akkor sem zavarja őket ez a probléma, amikor nagyon 

durván látszik, hogy az ő jóléte milyen ellentétben van, mondjuk a környezete 

nehézségeivel, életkörülményeivel.  

- Miért gondolod, hogy szükséges egy új típusú demokrácia? 

- Nem is demokrácia. A demokrácia mindig a többség véleményének diktatúrája volt, tehát 

valakire azért mindig rákényszerítettek valamit. Amit mi szeretnénk, csinálunk az egy olyan 

rendszer megvalósítása, ahol az egyének érdekei összhangba kerülnek, és együtt tudnak 

működni. A sokszínűség a lényege. Tehát ha van egy kisebb csoport, akinek egész más 

igényei vannak, mint a többségnek, akkor ő a saját munkája, életstílusa felett saját maga 

kell, hogy rendelkezzen. Ha ők azt látják jónak, akkor azt meg kell, hogy tudja valósítani a 

rendszerben. Az egyetlen kontroll, ami a demokráciában és a szerves társadalmi 

működésben megvan az , hogy más munkája, erőforrásai felett nem én rendelkezem, csak a 

sajátom felett. Nem akarok dominálni ezáltal másokat. A sajátomat pedig szintén csak úgy 

használhatom, ha másnak azzal nem ártok. Ez az egyetlen szabály. Ezt a demokrácia is ki 

tudja elégíteni, ha tágan értelmezzük, de ezek a fogalmak sok emberben keltenek 

ellenérzést, mert rosszul éltük meg a demokráciát.  

- Fiatalok körében mit tapasztalsz, nyitottak az új megközelítésekre?  

- Igen, sőt nemcsak a fiatalok. A fiatalság nagyon nagy részét persze elvitte ez a média által 

közvetített monokultúra és hiányzik az a fajta teljességismeret, ami ahhoz kell, hogy valóban 

jó döntéseket hozhassunk. Szűk szubkultúrába kerülnek bele, minden más pedig nehezen jut 

el hozzájuk. Persze ugyanakkor ez a felületes kép, de emellett van egy nagyon erős réteg, 

aki már fiatalon is nagyon tudatosan él, és jó példát szolgáltat a kortárs csoportoknak.  

- Hogy működne az általad elképzelt demokrácia? 

- Az alapfilozófia abban áll, hogy politikára kevéssé van szükség, ugyanakkor tágabb 

értelemben minden politika, ami érinti az emberek ügyeinek intézését. Egy olyan 

társadalmi-gazdasági rendszerben élünk, mely különböző kényszerek közé szorítja az 

életünket, ezek a kényszerek határozzák aztán meg a gondolkodásmódunkat, értékrendünket. 

Azt gondolom, hogy a mostani rendszer minden elemében egy teljességben működik, 

viszont minden eleme hibás, tragikus, mert az emberi értékek hiányoznak, az erkölccsel, a 

szeretettel ellentétbe került ez a világrend. Ha azonban egy más értékrendet képzelünk el, 
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akkor egységes rendszert alkotva valósulhat meg, tehát az élet minden területén ugyanazt az 

üzenetet kell közvetítenie. … Ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, ahhoz először 

közösséggé kell válni, tehát első lépésben csak a részvételi demokrácia komponenst 

próbáljuk implementálni. Ezeket Abán már hosszabb ideje teszteljük, Szentendrén is elindult 

ez a részvételi demokrácia projekt, és több helyen tárgyalunk önkormányzati vezetőkkel. Az 

első lépés az érzelmi közösség kialakítása. Abán ez az utcaközösségek alakításának 

formájában valósul meg, valamint, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy ’emberek én 

nem tudom kitalálni helyettetek, hogy mire van szükségetek’ találjátok ki magatok, 

beszéljétek meg utcaközösségekben, és mondjátok el. Itt még elsősorban csak az érzelmi 

közösségvállalásról van szó. Itt az utcaközösségeknek vannak mentoraik, akik a felmerülő 

problémákat fel tudják vinni a magisztrátusba, ahol a többi utcaközösség képviselőivel 

megbeszélik, akik már tapasztaltabbak, be tudják kötni ott a közösségeik véleményét, kiforr, 

hogy hogyan lehet megoldani egy problémát, és nem az van, hogy az önkormányzat elé 

tódulnak a különböző parttalan követelések, hanem oda már kiforrott elképzeléssel mennek, 

akár megoldási javaslatokkal. Ez tehát egy strukturált párbeszéd rendszer. A részvételi 

demokrácia projektek során, vagy strukturált párbeszéd rendszerek során a közösség át kell, 

hogy élje, hogy közösségbe tartozik. Ma a részvételi demokráciát már olyan technológiával 

is ki kell szolgálni, ami lehetővé teszi a magasabb szintű működést. Tehát lényeges, hogy 

eszközöket is biztosítsunk ehhez. Ennek persze része lesz egy közösségi gazdaság 

létrehozása is, mint korábban szó esett róla. Az emberek nagyon nyitottak erre. Nem tudják 

értik először, hogy mi ez, de kíváncsiak. Annyit csalódtak már, hogy nincs pozitív minta 

előttük. Már nem hisszük el, hogy a jólétünk ezen a rendszeren belül megvalósulhat. A nagy 

rendszerekben már nem tudnak hinni az emberek. Látják, hogy a jelenlegi rendszerben 

igazán magas szinten nincs esélyük beleszólni az ügyek alakításába. Ezért az emberek minél 

alacsonyabb szintű szerveződésekben bíznak, ami minél közelebb esik hozzájuk. Ez 

lényegében az Európai Unió szubszidiaritás elvének a lényege. Az uniós jogszabályok 

alapján most helyi pénzeket, helyettesítő pénzeket létre lehet hozni. Az önkormányzati 

vezetők pedig sok helyen nagyon érdeklődőek, mivel eddig pont az volt a problémájuk, 

hogy akármilyen döntést hoztak, nem sikerült igazából elfogadtatni az emberekkel, mivel 

nem együtt született a döntés, nem tudták megszólítani az embereket, nem vonódtak be a 

döntéshozatalba. A Világfa Szövetség ezt szeretné elérni.  

 

Ellenőrző kérdés: 

1) Milyen kérdésekre keressük a válaszokat a SWOT analízisnél? 

Kompetenciafejlesztő kérdés, feladat: 

1) Nézz utána, milyen területeken tervez fejlesztéseket településed önkormányzata! 

2) Milyen üzeneteket hordoz az esettanulmány? 
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6. Az együttműködést segítő, aktivizáló módszerek 

„Tanítsd meg az embereket halászni, s ellátják magukat!” 

6.1 Az emberi kapcsolatok – Gordon modelljének bemutatása 

Meg tudjuk-e mondani, ki az öt legjobb barátunk? Melyik öt emberrel beszélgetünk a 

legtöbbet? Tudjuk-e mi a közös bennünk? 

A következő ábrában (6.1. ábra) írja össze a kapcsolatait, hogy érzékeli, kik is ők, hányan 

vannak, és talán azt is, hogy milyen mértékben befolyásolják az életét és munkáját. Középre írja a 

saját nevét, s körbe a kapcsolatait. A neveken kívül fogalmakat is be lehet írni, úgy mint barátok, 

szakmai kapcsolatok stb. Természetesen több kört is lehet rajzolni.  

Ha igazán végig gondolja, igencsak elcsodálkozhat a kapcsolatai számán és összetettségén. 

Éppen ez a feladat célja; hogy segítsen felmérni a kapcsolatokat, megmutatni, mert talán még nem 

gondolkozott el ezen, hogy milyen sok emberhez kapcsolódik rendszeresen, és milyen változatos ez 

a kapcsolatrendszer.  

 
6.1. ábra: A kapcsolatok összetettségének ábrázolása 

Forrás: Gordon, 2011:4 

 

Ha már minden kapcsolata ábrázolásra került ezen a sajátos hálón, jelölje meg azokat, amik 

nehezek, problémásak, vagy leginkább javításra szorulnak. A problémák valószínűleg egyediek, a 

megoldások is azok lesznek. Fontos, hogy olyan kapcsolatok alakuljanak ki, amelyben mindenki 

fejlődhet, megvalósíthatja önmagát, és amit kölcsönös tiszteletben, szeretetben és békében 

folytatnak. A jobb, boldogabb és egészségesebb élethez javítani kell a kapcsolatok minőségét.  

 

Gordon (2011) könyvében Koegelre hivatkozva is jelzi, hogy az egészséges kapcsolat 

kialakulásának legfőbb akadálya a partnerek vagy csoportok közti hatalmi különbség. Ha egy 

személy vagy csoport rákényszeríthet valamit a másikra, amit az nem akar, a kapcsolat válságba jut. 

A tudás, tapasztalat, gyakorlat és tanulás adta tekintéllyel bíró emberek keresettek. Ez a fajta 

tekintély majdnem soha nem okoz problémát a kapcsolatokban.  

Egész életünket interakciókban töltjük másokkal. A társadalomtudósok szerint az ember 

társadalmi lény. Együtt élünk, játszunk és dolgozunk. Azokkal azonosítjuk magunkat, akikhez 

tartozunk, amelyik csoport tagjai vagyunk. Ha nincs olyan csoport, amihez tartozunk, akkor 

kreálunk egyet, és hívunk másokat is.  
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Megfigyelték, hogy sok vezető alábecsüli beosztottai tudását, leleményességét, és 

kreativitását. Viszont szerencsére növekszik azon vezetők száma, akik felismerik a munkahely 

demokratikus kialakításának hasznát, ahol a dolgozók, a saját területükön vezető módjára is 

dolgozhatnak, és viszont. Gordon (2011:29) Druckertől idézve jelzi, hogy a vezetés nem egyéni 

akció. Egyetlen kimagasló eredményt sem találtak, ami a munkatársak bevonása és támogatása 

nélkül történt volna. A példák azt mutatják, ha az emberek megfelelő képzést kapnak, és 

megfelelő alkalmat, akkor csodálatosan tudják menedzselni magukat  és az elavult, évszázados 

hierarchikus irányítás és közvetlen utasításos rendszer végképp egyet jelent a rossz hatékonysággal, 

pénz-, idő, és tehetségpocsékolással. A piramis rendszerű vezetés helyett hatékonyabb, ha az 

egyenlőség alapú csapatmunkát választják. 

Fontos kiemelni, hogy a problémát elsősorban a probléma tulajdonosa tudja 

megoldani. Ha bárki meg akarja oldani más problémáját, valószínűleg csak továbbrontja. A 

hátráltató segítséget Gordon (2001:33) úgy nevezi, hogy „helyette csinálni”. Felhívja a figyelmet 

arra is, hogy így a segítség bármikor visszaüthet. Tisztázzuk a segítség típusait. A Biblia a 

halászatot állítja példának: tanítsd meg az embereket halászni, s ellátják magukat.  

 

A kapcsolatok javításához Gordon szerint (2001:36) négy dolgot kell megtenni: 

 Meg kell tanulni, hogyan és mikor hallgassunk meg másokat. 

 Meg kell tanulni speciális módon beszélni és azt is mikor alkalmazzuk . 

 Meg kell tanulni, hogy a konfliktusok ne haraggal végződjenek. 

 Nyílt párbeszédet kell kezdeményezni és fenntartani a számunkra legfontosabb 

személyekkel. 

Nyílt és őszinte kommunikációval lehet megalapozni a jó kapcsolatokat. Hamis kommunikáció 

lerombolja azokat. Ilyen egyszerű. Az emberek közötti kommunikáció célja, hogy megértsük a 

másikat, s megértsenek bennünket. Ha szeretnénk, hogy megértsenek, átlátszóbbnak, nyíltabbnak 

kell lennünk, többet kell kifejezni magunkból. (Jó példa a 3. fejezetben bemutatott Johari ablak) 

6.1.1 Értő figyelem – közreműködési módszerek 

Mindenkinek szüksége van valakire, aki meghallgatja. Ezt Gordon (2001) értő figyelemnek, 

míg mások minimális értékelő visszajelzésnek hívnak. Gordon az odafigyelési módszert (6.2. 

ábrán: Közreműködési módszerek) a következő öt lépésben írja le (2001:42): 

 Maradjunk csendben! (Odafordulás) Nem tudunk odafigyelni, ha beszélünk, ha azon 

jár az eszünk mit fogunk még mondani. 

 Meghallgatás. (Csend) Meg kell hallgatni a beszélőt, figyelni kell rá. Felé fordulva, a 

szemébe nézve, ráhangolódva. De maradjunk kívül a személyes területén, amit intim 

zónának hívnak. Ez a legtöbb embernél 90-180 cm. Könnyen meghatározhatjuk egy 

ember személyes területet úgy, hogy közeledünk hozzá. Ha beléptünk a személyes 

zónájába, akkor elhajlik, elfordul vagy hátralép. 

 Egyszerű megerősítés. (Biccentők) Ha csak csöndben maradunk, akkor a beszélő 

nem tudja, hogy tényleg figyelünk-e rá, ezért szükséges a megerősítés. Például 

„Értem”, Tényleg?”, vagy hümmögéssel, és egyéb értékelő mozgással jelezzük, 

amivel bólogatásunkat és megfelelő arckifejezésünket szoktuk kísérni. 

 Nyílt végű kérdés. (Hívogatók) Ez nem más, mint felszólítás beszélgetésre, hívogató, 

ajtónyitogató. Pl. „Mondd, mi van veled! 

 Visszatükrözés. (Értő figyelem) Gordon szerint (2001:44) az a hajlam, hogy 

segítsünk orvosolni a bajt, hogy úgy tegyünk, mintha mi tudnánk a legjobb 

megoldást minden problémára  a legnagyobb akadálya annak, hogy az ember 

odafigyelő hallgató legyen. Ha odafigyelés közben a megoldáson, gyógymódokon és 

válaszokon törjük a fejünket, akkor rossz úton járunk. A beszélő élményeire, 
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gondolataira és érzéseire kell koncentrálnunk, hogy megértsük. Ez nehéz, mégis: 

ezen múlik minden. Érdemes kérdéssel zárni. 

 
6.2. ábra: A személyes kapcsolatok Gordon Modellje 

Forrás: Gordon, 2001 

 

Értő figyelem (Gordon: 2001:49) Figyelmes hallgatóként (1) figyelj oda; (2) kerüld el a 

közléssorompókat; ne akarj „segíteni”; és (4) jelezd vissza, hogy megértetted vagy megsejtetted, 

hogy mit mondott vagy érzett a másik. 
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6.1.1.1 A 12 közléssorompó 

 Parancsol, utasít, irányít. 

 Fenyeget és figyelmeztet. 

 Moralizál, prédikál. 

 Tanácsot, megoldást ad. 

 Tanít, kioktat, érvel. 

 Minősít, vádol, kritizál. 

 Dicsér, hízeleg. 

 Kifiguráz. 

 Magyaráz, diagnosztizál, elemez. 

 Sajnál, együtt érez. 

 Faggatózik, kérdőre von. 

 Eltereli a figyelmet, összezavar. 

6.1.1.2 Az értő figyelem hibái 

 Az érzések eltúlzása. 

 Az érzések lekicsinylése. 

 Hozzáadás (saját gondolataim sugalmazása). 

 Elhagyás (az üzenet egy részének nem hallása) 

 Visszalépés (ellenkező panasz: régen a hosszú a probléma ma a rövid) 

 Előreugrani (tippelni a várható irányt) 

 Szajkózás (szóról szóra ismételni) 

 Vájkálás. 

Ez a nyolc hiba mind kísérlet a beszélő terelésére, irányítására (Gordon, 2001:51) 

 

A szándékok határozzák meg a viselkedést. Ha az a szándéka, hogy folytatja ennek a 

jegyzetnek az olvasását, akkor folytatni fogja. Nem fogja abbahagyni, amíg nem akarja. Látja már, 

hogy hogyan működik?  

A viselkedés ablakban (2. ábra középső keret) a felső részben lévő viselkedések 

elfogadhatóak számára. Ha mégis van probléma, akkor az másé! De az ablak alján lévő 

viselkedések nem megfelelőek neked. Ezek a te problémáid, neked kell valamit tenned 

megoldásukra. 

6.1.2 Konfrontálás 

Hogy igazán sikeres legyen, a konfrontáló üzeneteknek, a speciális nyelvek négy feltételét 

kell kielégíteni (Gordon, 2001:59) 

 Az üzenetnek valódi megoldáshoz kell vezetni. 

 Nem csökkentheti mások önbecsülését. 

 Nem ronthatja el a kapcsolatot. 

 Nyitva kell hagynia a megoldás módját. 

Ez azt igényli, hogy el kell szakadnunk a szokásos utasító, vádoló, hibáztató „Te-nyelvtől”, s át kell 

térni valami egész másra. 

6.1.2.1 Beszédstílus megváltoztatása 

Ha megváltoztatjuk beszédstílusunkat, különösen azokkal, akikkel problémánk van, olyan 

egyszerűen megjavulnak kapcsolataink, amilyen egyszerűen az egész hangzik. Egyes szám első 

személyben kell beszélnünk. Beszéljünk magunkról, használjuk az „Én”-t. Ha azt akarjuk, 

hogy ez emberek megértsenek, magunkról kell beszélni. „Szeretnék”, „Úgy gondolom”, „Tudom”, 

és így tovább. Mivel magunkról beszélünk (nem a konfrontált személyről), sokkal ritkábban sértik, 

vagy bántják meg a másikat. 
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Az egyszerű kijelentő Én-üzenetekkel jól lehet kezdeni, de ennél több kell az információ 

folytatásához. Két vagy három részből álló üzenetek kellenek. 

 A viselkedés nem-vádoló leírása. Mindenek előtt meg kell mondanunk a „kellemetlen” 

személynek, hogy pontosan melyik cselekedete, vagy mondása okoz problémát nekünk. 

 A viselkedés konkrét negatív hatásának (idő, pénz, erőfeszítés) meghatározása. Meg kell 

mondanunk, hogy mennyire kellemetlenül érint az, amit mond vagy tesz, és hogy mit 

érzünk. 

 Elmondani a bennünk ébredő rossz érzést. 

Konfrontációnk célja egy viselkedés megváltoztatása, s nem erkölcsi tanítás, vagy büntetés.  

Az értő figyelemhez hasonlóan az Én-nyelv is jó kapcsolatokat épít. Mert őszinte és tiszteletet 

ébreszt, ami két nagyra becsült érték. Idővel az értő figyelem és az Én-nyelv gyakorlatilag ki fogják 

iktatni a legtöbb kapcsolati nehézséget, amit a tizenkét közléssorompó okoz.  

Ha a konfliktust harcnak definiáljuk, akkor tévúton járunk. A harcot csak megnyerni, vagy 

elveszíteni lehet, ha azonban a konfliktusokat problémának fogjuk fel, akkor sokkal jobb helyzetben 

vagyunk. A problémákat meg lehet oldani. 

Három módon tudjuk megoldani a köztünk lévő problémát: 

 Előállok én egy megoldással, s megpróbálom elfogadtatni veled, akár tetszik neked, akár 

nem. 

 Te próbálod elfogadtatni velem a te megoldásod.  

Mindkét esetben valakinek engedni kell.  

 A harmadik eset az, hogy azt mondom, „nem nagy ügy!”, s bízom benne, hogy a 

problémánk megoldódik magától. Az emberek először több megoldást gondolnak ki. Aztán 

értékelik a megoldásokat, majd kiválasztanak egyet, és kipróbálják. Ha működik, akkor a 

probléma megoldódott. Ha nem akkor választanak egy másikat. 

 

„Célom a konfliktus átalakítása, nem pedig elfojtása, vagy erőszakká terebélyesítése.” 

Mahatma Gandhi (in Godin, 2001:72) 

6.1.3 A DEWEY-féle vereségmentes módszer használata 

Gordon (2001:72) a legutóbbi, Dewey-féle problémamegoldást emeli ki a konfliktusok 

legjobb kezelésére. A huszadik század elején a neves filozófus és oktató, John Dewey érdeklődéssel 

fordult az emberi probléma-megoldás felé, ezért megfigyelte az embereket. Észrevette, hogy a 

probléma természetétől függetlenül a megoldási eljárás mindig ugyanaz. A Dewey-féle módszer hat 

lépésből áll. A következőkben ez kerül bemutatásra. 

A Dewey-féle módszer lépései az alábbiak szerint követik egymást (2. ábra): 

 Első lépés: Határozd meg a problémát a kielégítetlen szükségletek szempontjából.  

 A második lépés: Ha a szükségletet meghatároztuk, ötletrohammal annyi megoldást kell 

találnunk, amennyit csak bírunk. Csoport esetén szabjunk határidőt. Sikeres lesz az 

ötletroham, ha nem minősítünk menet közben. Semmi nem blokkolja úgy a kreativitást, mint 

a minősítés, s ennél a lépésnél kreativitásra van szükség 

 Harmadik lépés: Itt az idő az értékelésre. Az összegyűjtött megoldások értékelése. Ha csoport 

dolgozik és valaki ellenez egy megoldást, azonnal ki kell venni a lehetőségek közül. Ha a 

listából kikerültek a nem megfelelőek következik a negyedik lépés. 

 Negyedik lépés: Ez a döntés szakasza. A döntést nem szavazással kell eldönteni. A szavazás 

győzteseket (a többség), és veszteseket (a kisebbség) hoz létre, és a vesztesek aláaknázzák az 

egész eljárást. Keresni kell egy megoldást, amit az emberek kipróbálnának. Nem kell, hogy 

lelkesedjenek érte, elegendő, ha hajlandóak kipróbálni. Ha mindenki akarja, akkor 

egyetértésre lehet jutni. Ha egyik megoldás sem elfogadható, akkor vissza kell menni, akár az 

első lépéshez, a probléma meghatározásához, vagy a második lépéshez, néhány újabb 

megoldást találni.  
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 Ötödik lépés: Tervezés, végrehajtás és megállapodás. Meghatározni, hogy ki mit, és mikor 

csinál. Lényégében ez egy szerződés, s így is kell kezelni. Írásba lehet foglalni, s aláíratni 

minden résztvevővel.  

 Hatodik lépés: Újra-értékelés, ellenőrzés. Nyilvánvaló, hogy bármelyik megoldást hajtottátok 

végre, formális értékelés nem szükséges. De bonyolult konfliktus esetén célszerű egy 

határidőben megállapodni, amikor ellenőrzésre kerül, hogy mindenki szükséglete teljesült-e. 

Ha nem, akkor a megoldás vallott kudarcot, nem a csoport. Az embereket ne, csak az 

alkalmatlan megoldást kell kidobni, és ki kell próbálni egy másikat, vagy előröl kezdeni a 

lépéseket. 

Miért nem használatos általában a hat lépés eljárás? A fő ok az, hogy ez a módszer függ az 

Értő figyelemtől és az Én-nyelvtől, s Gordon (2001:77) szerint ezek használatának szintje 

szánalmasan alacsony ma a világon. 

6.1.4 Tanácsadás 

Az érték az, ami után vágyunk, vagy ami önmagáért érdemes a megbecsülésre; belső 

értékekkel rendelkező dolog. az értékek azok a minőségek, amikhez a „jó” és a „helyes” fogalmakat 

kötjük, és majdnem mindenki ugyanazokat tartja alapvető értékeknek. Mégis sokszor az érték-

különbségeink bontanak föl közösségeket, választanak szét egymástól bennünket. 

Az értékeink biztosításának, az eredményesség növelésének egyik megoldása a konzultáció. A 

konzultációs szerepnek, tanácsadásnak van néhány alapszabálya (2. ábra), amit be kell tartani, 

különben elveszíthetjük mind azt a befolyást, amivel netán rendelkeztünk (Gordon, 2001:83): 

 Első szabály: Bízzanak meg a feladattal! Érzelmileg és lelkileg bízzanak meg azok, akikre 

valamilyen hatást akarunk gyakorolni. Soha ne adjunk tanácsot, amíg nem kérik. 

 Második szabály: Légy a téma szakértője, légy felkészült, kompetens az ügyben! 

 Harmadik szabály: Csak egyszer adj tanácsot! Ne ismételgessük, ne olvassuk folyton a 

másik fejére. Az ilyen tanácsadóktól megszabadulnak, mert csak kötözködésnek érzik, amit 

csinál.  

 Negyedik szabály: Hagyd a másikra a végrehajtás felelősségét! Hogy ki mit használ ki a 

tanácsból, az rajta múlik.  

A tanáccsal adalékot adhatunk a döntéshez, de nem mi döntünk. A tanácsadónak a 

befolyásolás a lényege. A tanácsadónak nincs hatalma. Az emberek hite és értékei nem 

lebecsülendők. Csak az tudja megváltoztatni őket, akinek tudása, tapasztalata, bölcsessége 

van, aki hozzáértését tudja bizonyítani. Ezekkel lehet hatást elérni. 

6.1.4.1 Példamutatás 

Az egyik legerőteljesebb tanítási eszköz a példamutatás. Ha értékeljük a pontosságot, 

legyünk pontosak. Ha értékeljük a kemény munkát, akkor dolgozzunk keményen. Ha értékeljük a 

demokráciát, akkor legyünk demokratikusak. Hirdetni egy értéket, s nem gyakorolni, sarlatánság. 

Az emberek inkább elfogadják azok viselkedését, akit tisztelnek és csodálnak, mint azokét, akik 

„vizet prédikálnak, s bort isznak”. 

Azonban a legjobb példamutatás sem garantálja, hogy értékeinket átveszik. Idővel az 

értékek is változnak. Jobban mondva, az értékek más prioritást kapnak. Például korábban a legtöbb 

iparágban, a munkavállalók az első munkahelyükről mentek nyugdíjba. A hűséget mind a 

munkáltatók, mind a munkavállalók nagyra értékelték. Ma egyre több ember ötször-hatszor vált 

munkahelyet élete során, s a cégek ezer meg ezer embert bocsátanak el a profitnövekedés 

érdekében. A rugalmasság értékesebb lett a hűségnél, és ez nem végleges. 

Újra kell értékelni értékeinket. Változni kell, s ehhez bizony bátorság kell. Gordon 

(2001:85) a bátorság értelmezésének két jelentését adja. Az első a vészhelyzetben mutatott bátorság, 

míg a második a minden körülmények közötti helyes cselekvés. Az élet csak ritkán kívánja a hősi 

bátorságot, helyes cselekvést ellenben mindig. 
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6.1.5 Elfogadás 

Ha demokratikus kapcsolatokból álló társadalmat akarunk építeni, meg kell tanulnunk az 

elfogadást. Különbözőek vagyunk ezért az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés határa máshol 

húzódik meg egyeseknél. A tűrés szint mozog, s így a „problémagazda” terület kitágulhat, vagy 

összeszűkülhet, három tényező függvényében: 

 Az első tényező te vagy, hogy mit érzünk időről időre, hogy megy a sorunk, mennyire 

vagyunk elfogadóak. 

 A másik tényező a másik ember, akivel lehetünk elfogultak, vagy előítéletek merülnek föl 

bennünk. Különböző okból, de nem egyformán vagyunk toleránsak. Biztos mindenki 

fölfedezte már, hogy általában jobban elfogadjuk azokat, akik hasonlítanak hozzánk. 

 A harmadik tényező a környezet. Például elviselhetetlen, ha két ember végig beszélgeti a 

színházi előadást, de ha ugyanezt teszik az előcsarnokban, ki törődik velük. 

Az egészből az következik, hogy senki sem kizárólag elfogadó, vagy kizárólag elutasító. 

Változatosan viselkedünk. Nincs értelme elfogadást színlelni, ha elutasítóak vagyunk. Egyet 

tehetünk, legyünk érzéseink felől következetesen őszinték. Az Én-nyelv egy másik értékes 

alkalmazása az önfeltárás nyelve. Ha nem színlelünk, és őszinték vagyunk, akkor sokkal könnyebb 

kapcsolatainkat építeni, és megőrizni, mivel valós önmagunkat mutatjuk, s nem valaki mást, akiről 

azt hisszük, hogy lennünk kellene. 

6.2 Animációs eszközök 

Az animáció francia szó, jelentése: „kisközösségek aktivizálása” (az animációs 

eszközökről az utolsó LEADER fejezetben is szó lesz). Az animátor egy konkrét, átlátható, 

kitapintható közösségen belülről, a közösséggel azonosulva aktivizál. A latin nyelvű „animo” 

ige jelentése életet önteni/lehelni valamibe. Az animátor olyan csoportvezető, aki életre kelt, 

mozgásba hoz, aktivizál egy csoportot. Az animációnak számos formáját különböztetjük meg, 

amelyek közül számunkra kiemelt jelentőségű a vidéki animátorok szerepköre, de használják a 

mezőgazdasági szaktanácsadásban is. A decentralizált vidékpolitika egyik legjelentősebb résztvevői 

a helyi szereplők „hangjaként” jelennek meg azáltal, hogy az adott helyen élnek, értékelik és 

magukénak érzik a helyi emberek, a gazdasági környezet problémáit és kapcsolatot képeznek a 

vidéki emberek és a döntéshozók vagy más vidékpolitikai szervezetek között. Például 

Franciaországban számos kedvezőtlen adottságú térségben az animátorok foglalkoznak az iskolába 

járás megszervezésével, közétkeztetéssel, de funkciójuk lehet a rövid élelmiszerláncok 

működésének a lebonyolításában is.  

Az animáció másik fontos területet a tudástranszfer. Szintén francia példa a Mission 

Agrobiosciences szervezete, mely feladataként tűzte ki az agrár-, élelmiszer- és vidéktudományok 

animációját, azaz minél szélesebb körben való közreadását. Ez nem csak tudományos cikkek 

megjelenését jelenti, hanem adott témákban szervezett kis kerekasztal-beszélgetéseket, 

rádióműsorokat, egyetemisták szervezett előadásokat és „kérdezz-felelek” délutánokat stb. Az 

animátorok szerepe ez esetben a közös gondolkodás, a vélemények kialakításának és ütköztetésének 

dinamizálása, különböző területeken dolgozó szakemberek összehozása, az adott téma minél 

mélyebb analizálása. (Kujáni-Fehér, 2012:211) 

6.2.1 A humor szerepe  

A Marciaci Nyári Egyetem elmaradhatatlan szereplői a „Bataclown”-ok, azaz a bohócok, 

akik sajátos világképükkel teszik könnyedebbé a párbeszédeket és segítik a témák adaptálását a 

résztvevők számára. Minden egyes szekció befejezésével az elhangzott véleményeket, 

kulcsinformációkat kiparodizálva, öt percben mutatják be, ami bizonyítja, hogy a humor támogatja 

a párbeszédek, a konszenzus hatékonyságát. (Kujáni-Fehér, 2012: 218) 
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A rendezvényen résztvevő bohócok évek óta járnak konferenciáról konferenciára, ahol 

újságírói múltjukból profitálva adaptálják a tanácskozáson elhangzottakat, és teszik fogyaszthatóvá 

a résztvevők számára.  

6.3 A vizualitás szerepe az együttműködés elősegítésében 

A Team Academy képzésben megfigyelhető, hogy a diákok milyen gyakran élnek a rajzolás, 

a vizuális megjelenítés eszközével. Az is észrevehető, hogy a csapatok mennyivel hamarabb jutnak 

közös nevezőre a fontosabb állomások és üzenetek tekintetében, ha valaki rajzzal is jegyzeteli a 

tanultakat, a csapat munkáját. 

Egy finn Team Academy diákja, Hanne által tartott tréning azért kerül bemutatásra, mert jól 

példázza, hogy a vizuális munka hogyan támogatja a közös gondolkodást és a csapatépítést is 

egyben. A rajzolás jól alkalmazható közösségek építéséhez is. Akár a bemutatásra kerülő tréning is 

egy első lépés lehet egy közösség fejlesztésének irányába. 

6.3.1 Közösség és rajzolási készség együttes fejlesztése 

A tréning résztvevői kb. 16 fő egy-egy asztal körül helyezkednek el, 4 fős kis csoportokat 

alkotva, rajzlapok és színes rajzeszközök rendelkezésükre állnak. A tréning egy szünettel 

egybekötve körülbelül 3 órát vesz igénybe. 

 A tréning a következő kérdéssel kezdődik: Írjon le három szempontot, miért van ma itt? A 

kérdésre adott válaszokat az asztal körül ülők megosztják egymással. A következő kérdés: 

Melyik szempont a legfontosabb Ön számára a három válasza közül? Az erre adott választ is 

megbeszélik asztalnál ülők és a kiadott rajzon is feltüntetik (6.3. ábra). 

 

 
6.3. ábra: Az asztaltársaság által megnevezett szempontok a tréning kezdetén 

Forrás: a fotót Bötykös Annamária készítette a tréningen 

 

 A következő kérdés: Mikor és mit rajzolt legutóbb? A válaszokat egy-egy asztalnál 

ismertetik, elmesélik egymásnak. 

 Ezután rajzolás következik. Mindenki adott idő alatt elkészít egy rajzot a következő 

utasításhoz: Rajzolja le, lépésről-lépésre, hogyan készül a hot-dog! (A feladatot bemutató 

plakát a 6.4. ábrán látható.) Az elkészült rajzokat az asztalnál ülők egymás mellé helyezik 

és megbeszélik, hogy miben hasonlítanak (Pl. mindenki több színt is használt), és miben 

különböznek a rajzok egymástól (Pl. honnan indították a hot-dog készítését). Az 

eredmények azt mutatják, hogy az emberek különböző módon gondolkoznak. 
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6.4. ábra: A tréning feladataihoz készült plakátok 

Forrás: a fotót Bötykös Annamária készítette a tréningen 

 

 A tréning következő lépésében bemutatásra kerülnek egyszerű rajzolási technikák. Hogyan 

jutunk el a csillagok rajzolásától, egyszerű emberek ábrázolásáig (6.5. ábra); milyen 

formában tudjuk ábrázolni a beszédet és annak üzeneteit; hogyan rajzoljunk különböző 

érzelmeket kifejező arcokat stb. 

 
6.5. ábra: Csillagtól az egyszerű emberalak ábrázolásáig 

Forrás: a fotót Bötykös Annamária készítette a tréningen 

 

 Az ábrázolási technikák után a színek szerepének fontossága kerül bemutatásra. Például, ha 

fontos üzeneteket közvetítünk, melyeket szeretnék jól láthatóvá tenni, erős színeket kell 

használni, mint például a fekete, a piros, a kék.  

 A tanultak után, újabb egyéni alkotás következik, „Rajzolja le az idei évének egy fontos 

történetét!” témában. Az elkészült rajzokat az asztalnál ülők felcserélik egymással és 

mindenki elmeséli, mit olvas le asztaltársa rajzáról. Mit üzen számára a másik rajza. Az 

alkotó miután meghallgatta a rajzáról társa által leolvasott történetet, elmondja, hogy 

mennyiben sikerült azt visszaadni, mivel tudja még kiegészíteni. Ezután a különböző 

asztaloknál ülők mind felállnak és másik asztalnál készült történeteket tárnak fel.  

 A tréning következő lépésében folyamatábrák kerülnek bemutatásra. Például hogyan 

ábrázoljunk egy projektet, egy találkozót (6.6. ábra), egy akciótervet, vagy az előttünk álló 

feladatokat. 
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6.6. ábra: Találkozó részleteinek vizuális ábrázolása – mikor? kik? miről? értekeznek 

Forrás: a fotót Bötykös Annamária készítette a tréningen 

 

 A tréning utolsó egyéni rajzolása (6.7. ábra) során mindenki elkészít egy folyamatábrát 

jelenlegi munkájához. 

 
6.7. ábra: Tréning közben 

Forrás: a fotót Bötykös Annamária készítette a tréningen 

 

 Végezetül a tréning elején megfogalmazott, miért is vagyok itt kérdésre adott válasz és a 

tréning végére szerzett élmény összehasonlításra kerül. Sikerült-e megkapnia mindenkinek 

azt, amit várt ettől a közös tanulástól?  

 

Krogerus és Tschäppeler (2012) is felhívja a figyelmet a rajzolás fontosságára. Szerintük 

(2012:162) a modellek is akkor működnek igazán jól, ha lerajzoljuk azokat. Azt javasolják, hogy 

tegyünk egy kísérletet: egy prezentáció során figyeljük meg, hogy a hallgatóságból hányan 

készítenek jegyzeteket! A következő alkalommal más hallgatóság előtt úgy adjunk elő, hogy 

közben mondanivalónkat vázlatos rajzokkal illusztráljuk. Látni fogjuk, mennyien másolják le a 

modellek ábráit, és mennyivel többen készítenek jegyzetet. 

 

A gondolatok vizuális ábrázolásának előnyeit a következők szerint sorolják fel (2012:162): 

 A hallgatóság nem egyszerűen ránk figyel, hanem azt is látja, amit csinálunk,  így 

kétszeres figyelemben részesülünk. 

 A figyelem nem ránk, hanem az előadás tárgyára irányul. Immár nem zsűri előtt állunk 

feszengve, hanem megbeszéljük a témát a hallgatósággal. 

 A modellek rendszerint összekapcsolódnak a prezentáció hangulatával és helyszínével, ezért 

könnyebben megjegyzik a hallgatók. Amikor pedig felidézik magukban a modellt, 

visszaemlékeznek a prezentációra is. 

Ne aggódjunk akkor sem, ha csak pálcikaemberkéket tudunk rajzolni! A túlságosan bonyolult, 

tökéletes rajzok inkább zavarba ejtők. Az egyszerű, világos vázlatokkal azt az érzést keltjük a 

hallgatókban, hogy ezt ők is meg tudják csinálni. Rajzoljunk tehát bátran pálcikaemberkéket (vagy 

a fent bemutatott csillag alapján formázott emberkéket)  ehhez nem kell művésznek lenni,  persze 

nem árt, ha fejlesztjük rajzkészségünket! 
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6.3.2 Rajzlecke 

Apró trükkökkel emlékezetessé tehetjük üzenetünket (Krogerus és Tschäppeler, 2012:162) 

 Előadás közben rajzoljunk! A hallgatóság a rajzolás pillanatában még pontatlan vagy 

önkényes elemeket is megérti  és megértőbben fogadja. 

 A képek ezer szónál is többet érnek.  

Rajzoljunk jéghegyet, hogy ráirányítsuk a figyelmet a növekvő problémákra;  

 

templomot, ha a siker oszlopait akarjuk megmutatni; hidat a kapcsolatokhoz; 

megközelítő országtérképet a geográfiai összefüggésekhez; szállítószalagot a 

folyamatokhoz és eljárásokhoz; csatornát a gondolatok egybetereléséhez; piramist a 

hierarchia ábrázolására.  

 Ismerős, mégis más. Mindenki ismeri a közlekedési táblákat vagy a távirányító lejátszás- 
és szünetgombjait. Még jobb, ha a hagyományos szimbólumokat (például $) vagy 

rövidítéseket piktogrammá formáljuk. 

 
 Alkossunk struktúrát! Ha például fontos, de egymáshoz nem kapcsolódó gondolatokról 

beszélünk, írjuk le mindkettőt, és külön-külön karikázzuk be. Ne rajzoljunk felesleges 

vonalakat és nyilakat a körök között, és ne is fedjük át őket! 

 Lehet rossz, mégis ütős. Ha egy vonalat elrajzoltunk, ne javítgassuk, mert az megtöri az 

ívek vonalát!  Nem baj, ha a kör tojásformára sikerült. Nem művészi alkotást készítünk, 

hanem absztrakt illusztrációt. 

Egyszerűsítünk, mert a legegyszerűbbet ismeri fel a közönség a leghamarabb. Ez a leggyorsabb 

a kivitelezés során is – ami a következőkben érintett jegyzetelés közben is nagyon fontos. 

6.3.3 Grafikus jegyzetelés mint az érthetőséget támogató eszköz 

Gyakorlatból Strenner Szilárd munkája illusztrálja, milyen fontos szerepet játszhat a 

vizualitás. A grafikus jegyzetelés során a szöveg a tartalmat hordozza, akár kulcsszavakban, a kép 

pedig kreatív asszociációs bázist épít. 

Cégüknek, a Grafacity-nek legfontosabb célkitűzése, hogy meghonosítsa Magyarországon a 

grafikus jegyzetelést és facilitálást. A vizuális megjelenítés támogatja a közös gondolkodást, legyen 

szó műhelymunkáról, komplex üzleti stratégiai folyamatok támogatásáról, előadásról, 

megbeszélésről vagy egyéni tanácsadásról (coaching). A vizuális eszközök használatának előnyei 

közül kiemelten fontosnak tartják azt a tulajdonságát, hogy egyszerre sűríti, összegzi, rendszerezi a 

meglévő ismereteket, valamint asszociációkat előhívó természete folytán inspirálja az új megértést, 

segíti az összefüggések felfedezését, felismerések megszerzését, támogatja a továbblépést, az 

aktuális állapot meghaladását. 

Strenner (2011) dolgozatában jelzi, hogy a grafikus facilitálás eredményesen használható a 

szervezetfejlesztésben, mind a szervezet, a csoport, és az egyéni fejlesztés szintjén is. 

Érdemes a Grafacity honlapját felkeresve ötleteket gyűjteni, hogyan lehet rajzokon keresztül 

támogatni a közös gondolkodást. 

A YES Magazin oldalain Parish (2012) cikkében arról olvashatunk, hogy hozzuk el 

településünkre azokat az eseményeket, amelyek olyan emberekkel kötnek össze, akikkel együtt 
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szeretnénk alkotni, beszélgetni. A cikk példákat is sorol azokra a már ismert rendezvényekre, 

melyek segítik a közösségépítést. Ezek között találjuk a TED rendezvényeket http://www.ted.com/.  

2012-ben Debrecenben TEDxNagyerdő cím alatt elindult ez a kezdeményezés. Az eseményen 

Strenner Szilárd is részt vett és „jegyzetelt” (6.8. ábra). A rendezvény címe „Térképünk közepe 

Debrecen", melyhez a következő rajz készült: 

 

 
6.8. ábra: Grafikus jegyzetelés Strenner Szilárdtól 

Forrás: a fotót Rácz Éva készítette a rendezvényen 

6.4 Aki kapja, adja – követendő példa, esettanulmány 

Kovács Bori (2012) a MOME Formatervező tanszékén diplomafeladata meghatározásakor 

azt a célt tűzte ki magam elé, hogy egy olyan szimbolikus tartalmakkal felruházott tárgyat és az 

ahhoz kapcsolódó szolgáltatást tervezzen, amely pozitív változást hozhat szociálisan hátrányos 

helyzetű közösségek életébe. Célja részét képezte, hogy a terv ne egy bizonyos szűkebb közösség 

életében jelentsen csupán megoldást, hanem tágabb körben terjeszthetővé válhasson. Ne csak 

városi, hanem vidéki környezetekben is működőképes, esetleg külföldi gyermekvédelmi rendszerek 

részéről is átvehető megoldás születhessen. A feladat, amit kitűzött maga elé kísérleti jellegű 

magából a probléma meghatározásból adódóan, hiszen nem szerezett még korábban életszerű 

tapasztalatot ezen a területen, hogy az egyetemi és tervezői közegen kívül, egészen más területen 

dolgozó szakemberek tudására, tanácsaira hagyatkozva dolgozzon önállóan. Kutatásait nem csupán 

szakmai tanulmányok elolvasása révén, az elméleti ismeretek bővítése által kívánta megalapozni, 

hanem egy személyes részvétel és tapasztalatszerzés által is, melynek érdekében felvette a 

kapcsolatot a Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) 

munkatársaival – név szerint Kovács Szilvia, szociálpolitikussal, aki Dr. Herczog Mária 

egyesületénél, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnél (CSAGYI) is kutató munkatárs, illetve, 

Lengyel Judittal és Magony Saroltával, a TEGYESZ Befogadó Otthonának vezetőjével és 

óvodavezetőjével. Ők betekintést nyújtottak neki a fővárosi gyermekvédelmi szakellátás 

működésébe, az Alföldi utcai befogadó otthon óvodacsoportjának életébe. A Cseppkő 

Gyermekotthonnal közvetlenebb kapcsolatba került egy heti rendszerességgel történő angol nyelvi 

korrepetálás révén, melyet két 13 éves fiatal lánynak tartott. Ezáltal részben betekintést nyert az ő 

életükbe, életkörülményeikbe, megismerte őket, néhány lakótársukat, nevelőiket és az otthon 

pszichológusát, Baranya Boglárkát. Tölgy-Molnár Zsófia gyermekpszichodráma vezetővel többször 

konzultált, aki a Csodakapu Alapítvány munkatársaként rendszeresen foglalkozik állami 

gondozásba került gyerekekkel, Mersdorf Anna pszichológussal, aki két és fél éven keresztül volt 

gyermekotthoni pszichológus a Fóti Gyermekvárosban. 

 Diplomamunkájával célja volt az is hogy, a későbbiekben lehessen valamiféle utóélete, és 

valamilyen formában valósuljon meg. A Csodakapu Alapítvánnyal, mint együttműködő partnerrel 

elkezdtek gondolkozni bizonyos megvalósíthatósági alternatívákon, számbavéve a létező pénzügyi, 

jogi és intézményi lehetőségeket. . Kovács Sziliva a TEGYESZ-től is tett javaslatot arra 

vonatkozóan, hogy kikhez, milyen szervezetekhez lenne érdemes fordulni egy lehetséges 

http://www.ted.com/
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megvalósítás érdekében. A tény, hogy a TEGYESZ-nél, és a Csodakapu Alapítványnál is komolyan 

vették, hogy egy valós integrációs lehetőséget láttak az általa tervezett CÓKMÓK programban arra 

sarkallta, hogy a továbbiakban is foglalkozzon a tervvel és ne tekintsem lezártnak. 

Kutatásai, és az Alföldi Utcai Befogadó Otthonban, valamint a Cseppkő 

Gyermekotthonban szerzett tapasztalatai nyomán kirajzolódott az a kép, hogy egy olyan 

környezetet és annak kellékeit szeretné megtervezni, ahol találkozhatnak a családos gyerekek 

a család nélküli gyerekekkel, barátkozhatnak, közös programokon vehetnek részt. Egy 

közösségi programban való részvételre azért lenne nagy szükség az állami gondozott gyerekek 

részéről, mert: 

 az állami gondozásba vett gyerekeket jelentős kudarcok érték az életben, ennek következtében 

gyakran bizalmatlanok, félénkek a külvilággal, az emberekkel, a többségi társadalommal 

szemben 

 sikeres integrációjuk érdekében fontos, hogy kapcsolati hálóra, biztos baráti kötelékekre 

tegyenek szert 

 kevés értékes szabadidős tevékenységben vesznek részt 

 önállóságukat erősítené, ha szabad akaratukból vehetnének részt a közösségi eseményeken 

A többségi társadalom, a családok részéről azért lenne szükség egy ilyen közösségi programra, 

mert: 

 ismerethiányból fakadóan kirekesztőkké válunk, ezen érdemes változtatni (Az elmondások, és 

a tanulmányok is azt igazolják, hogy az állami gondozott gyerekeknek sok előítélettel kell 

megküzdeniük. Legmeglepőbb módon az oktatási intézményeken belül is sok az előítélet, 

ellenállás a gyerekekkel szemben, nem csupán diáktársaik, hanem sokszor pedagógusaik részéről 

is.) 

 segítene leküzdeni előítéleteinket 

 saját és gyerekünk személyiségfejlődésében is sok pozitív változást eredményezhetne, ha 

eltérő életutakat, más sorssal, háttérrel rendelkező gyerekeket ismernénk meg saját 

környezetünkből 

 jó élményeket, hasznos, élvezetes időtöltést nyújtana a gyerekeknek és a szülőknek 

Tervezését az állami gondozásba bekerülő gyerekek társas kapcsolati hálójának (6.9. ábra) 

rendszerbe foglalásával kezdte. A rendszer az alábbi ábrán látható. 

 

6.9. ábra: Az állami gondozásba bekerülő gyerekek társas kapcsolati hálója 

Forrás: Kovács Bori, 2012:30 
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Kiemelte azt a kapcsolatot, amit befolyásolni szeretne – ez a gyerekek az intézményi 

rendszeren kívüli világgal alkotott kapcsolata, ami ideális esetben visszahathat a nevelőszülői 

viszonyokra. Ez azért lehet érdekes, mert itthon sajnos nincs elég felnőtt, aki nevelőszülőnek 

jelentkezne, és a jelenlegi nevelőszülői rendszer a pénzbeli juttatásnak köszönhetően gyakran 

megélhetési okból fakadóan válik motiválttá abban, hogy család nélküli gyerekeket fogadjon be és 

neveljen, nem pedig elsősorban a gyerek érdekeit szem előtt tartva. 

6.4.1 A kialakult tárgy és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás 

A tárgy (6.10. ábra) a CÓKMÓK nevet kapta. 

 
 

6.10. ábra: Kovács Bori alkotása, CÓKMÓK 
Forrás: Kovács Bori, 2012:44 

Ez utal arra, hogy hozható-vihető, benne vannak a legalapvetőbb, legszükségesebb dolgok, amik 

egy adott pillanatban kellhetnek: „Kapd a cókmókod, indulunk!”  

Funkciójában több célt szolgál. Egyrészről alkalmazkodik ahhoz a szituációhoz, hogy amikor a 

gyerekek bekerülnek az átmeneti befogadó otthonba, választhatnak maguknak egy tárgyat, 

amit hosszútávon megtarthatnak, a sajátjuknak tekinthetnek.  

 
6.11. ábra: A CÓKMÓK funkciói 

Forrás: Kovács Bori, 2012:44 

 

A fali tárolóba belepakolhatják a személyes tárgyaikat, holmijaikat, a takarójukat és a hozzá 

kapcsolódó párnát kirakhatják az ágyra ahol alszanak, vagy letehetik a földre és azon 

játszhatnak. Egy otthonos környezetet teremthetnek maguk körül a használat által. 

Másrészről alkalmas arra, hogy bárhova magukkal vigyék a legfontosabb tárgyaikat, és 

ugyanazt az ismerős, otthonos környezetet felállíthassák maguk körül máshol. Már csak a 

szolgáltatási, és finanszírozási kérdést kellett átgondolnia. 

A közösségteremtést a társadalmi felelősségvállalás útján képzelte el. Úgy gondolta, hogy a 

kapcsolatteremtésnek a külvilág felől kell érkeznie a gyerekek felé, akik szabad választásuk és 

önálló döntésük alapján csatlakozhatnak a CÓKMÓK közösséghez. Mindenesetre a felelős 

állampolgárok részéről kell indulnia a kezdeményezésnek. A Cókmók miután egy jól 

használható tárgy, bármelyik gyereknek megtetszhet, függetlenül attól, hogy állami 
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gondozott, vagy nem állami gondozott. Szívesen használhatja otthon, vagy utazáskor, 

kiránduláskor, ha magával szeretné vinni a legkedvesebb tárgyait, a takaróját, a párnáját. 
Tehát, a Cókmók értékesíthető bármelyik átlag gyerek részére. Az állami gondozott gyerekek is 

természetesen átlag gyerekek, csupán annyi különbség van kettejük közt, hogy az állami 

gondozottak számára nagyobb hiánypótló eszközként funkcionál a tárgy, mint egy saját 

otthonában, saját környezetében felnövő gyereknek. Egy fontos részének tartom a tervnek azt, 

hogy mindenkihez szól a tárgy, hiszen alapvető emberi igényeket elégít ki, ezáltal nem tesz 

különbséget a felhasználói közt, nem bélyegzi meg őket, hanem inkább összehozza.  

6.4.2 A közösségi program 

Kovács Bori (2012:46) a programot a következőképpen képzelte el: 

1. Egy társadalmilag nyitott, felelős szülőnek lehetősége van egy Internetes felületen (6.12. ábra) 

CÓKMÓK-ot vásárolnia saját gyerekének.  

 

 
6.12. ábra: A CÓKMÓK-hoz tervezett Internetes felület 

Forrás: http://www.cokmok.org/ 

 

Közös vásárlásukkor a szülő elmeséli gyerekének azt is, hogy képzelje el, nem minden 

gyereknek vannak szülei és saját otthona, saját játékai. Megbeszélik, hogy akarnak-e venni egy 

befogadó otthonba került gyereknek is egy Cókmók-ot. Tegyük fel, hogy igent mond a gyerek. A 

következő kérdés, hogy szeretne-e megismerkedni és szívesen játszana-e állami gondozásban 

levő gyerekkel akár közös programokra menni velük, kirándulni, sportolni, moziba menni, stb.?  

2. Ha ezt megbeszélték, akkor vesznek egy Cókmók-ot. A vásárlás során azonban nem 1, hanem 2 

Cókmókot fizetnek ki. A 2. Cókmók költségét részben a szülő, részben pedig egy civil szervezet, 

az állam, vagy egy alapítvány állja.  

3. A regisztrációs felületen megnézhetik, hogy hol van a legközelebbi befogadó otthon, és hol 

vannak olyan Cókmók Pont-ok a városban, ahol találkozhatnak és játszhatnak a gyerekek 

egymással – egyfajta közösségi játszóházak. 

4. Megadnak egy jelszót, ami minden Cókmók-párba bele lesz írva. 

5. Ez arra jó, hogy aktivizálja a vásárlást. Abban a pillanatban, amikor egy gyerek a befogadó 

otthonból jelentkezik egy Cókmókért, és kiválasztja az adott szülő és gyerek által megvásárolt 

Cókmókot, aktivizálódik a vásárlás, és mehetnek együtt a legközelebbi Cókmók Pont-ba átvenni 

Cókmókjaikat. Akár meg is ismerkedhetnek, köszönhetnek, játszhatnak kicsit, a lényeg, hogy 

ezzel a Cókmók közösség tagjaivá váltak, és innentől kezdve számos programlehetőségben, 

mókában és kacagásban vehetnek együtt részt. És nem mellesleg lett egy Cókmókjuk.  

A programban 6 éves kortól lehet részt venni. Az állami gondozásba kerülő, óvodás korú 

gyerekeket a pszichológusok meglátása szerint nem szabad még egy ilyen változó környezetnek 

kitenni, ők szociálisan még nem érettek meg arra, hogy egy ilyen jellegű közösségi környezetbe 

bekerüljenek, pláne igaz ez a családjaikból kiszakított kisgyerekekre, akiket érzelmileg traumák 

értek, és természetesen nehézséget okoz nekik a különböző változásokhoz való alkalmazkodás, az 

http://www.cokmok.org/
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élmények feldolgozása. A gyerekek iskolába kerülése alkalmas időpont lehet arra, hogy egy 

szabadidős, játszóközösségbe is bekerülhessenek. 

 

Kovács Bori történetét, a saját elmesélésében a tedxyouth@Budapest weboldalán, az alábbi linken 

meg is lehet tekinteni: http://www.tedxyouthatbudapest.com/hu-

HU/Video/Kovacs_Bori_Hatamon_a_vilagom.aspx 

Ellenőrző kérdések: 

1) Milyen közreműködési módszerei vannak az értő figyelemnek? 

2) Sorolja fel milyen közléssorompókat ismer! 

3) Milyen lépései vannak a DEWEY-féle vereségmentes módszernek? 

4) Példán keresztül ismertesse az animáció és a vizualitás szerepét az együttműködés 

elősegítésében! 

Kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok: 

1) Beszélgess társaddal egy számodra fontos témáról. A beszélgető társad első lépésben használjon 

közléssorompókat, majd gyakorolja az értő figyelmet. beszéljétek meg milyen érzés volt a két 

különböző helyzet mindkettőtök számára, majd cseréljetek szerepet! 

2) A Grafacity honlapján a referenciák között található a Felelős Családi Vállalkozásokért 

Egyesület részvételével zajlott 2011-es konferencia rajzainak e-bookja. Gyűjtsön össze 5 

információt, mit üzen ez a konferencia, mely vizuális megoldások hordozzák legjobban az 

üzeneteket?  http://www.grafacity.eu/images/E-books/family_business_cee_conf_2011.pdf 

3) Szervezz meg egy általad választott témában egy vidéki, hétvégi előadást! Készíts feljegyzést a 

folyamatról, és ha van rá lehetőség, tedd közzé a helyi médiában! 

4) Milyen tanulsággal szolgál Kovács Bori története? 

http://www.tedxyouthatbudapest.com/hu-HU/Video/Kovacs_Bori_Hatamon_a_vilagom.aspx
http://www.tedxyouthatbudapest.com/hu-HU/Video/Kovacs_Bori_Hatamon_a_vilagom.aspx
http://www.grafacity.eu/images/E-books/family_business_cee_conf_2011.pdf
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7. Az IT nyújtotta lehetőségek a közösségfejlesztésben 

 

Napjainkban a lokalitás szerepe nő, újra felértékelődnek a helyi kis közösségek. Az erős, 

összetartó csoportok, legyenek azok a társadalom bármilyen kis egységei – akár egy lakóközösség, 

vagy a falu szépítéséért összefogó fiatalok egy csoportja − óriási erővel bírnak. És mi kell ahhoz, 

hogy egy közösség erős, eredményes legyen? Összefogás, közösségi összefogás, melynek egyik 

alapvető feltétele, hogy a közösség minden tagja információkhoz, ismeretekhez jusson, 

információt adhasson, és véleményt nyilváníthasson, vagyis a kollektívában hatékony 

kommunikáció folyjék, hiszen a hatékony kommunikáció, ahogy erről már korábban szó volt, 

elengedhetetlen feltétele az eredményes fejlesztési folyamatoknak.  Ezért a sikeres fejlesztési 

munkához szükséges az érintettek közötti kommunikáció javítása, a kommunikációba az érintettek 

minél szélesebb körben történő bevonása.  

A második fejezetben szerepeltetett TÁRKI (2009) tanulmány, Vercseg (2011) és Csepeli 

(2010) munkája mellett Pataki (2011) is felhívja figyelmünket arra, hogy egyfajta magyar 

társadalmi sajátosságként, talán történelmi örökségünkből adódóan, a magyar emberek nagy része 

kívülről vár segítséget, megoldást problémáira. Ezért „nagy kihívást jelent az a feladat, hogy a 

társadalom szélesebb csoportjait bevonó kommunikációs teret alakítsunk ki Magyarországon.” 

(Pataki, 2011) 

Itt hívhatjuk azonban segítségül az információs technológiai eszközöket is, amelyeknek az 

alkalmazásával segíthetjük az eredményes kommunikációs folyamatok megvalósulását, és 

szélesíthetjük a kommunikációs folyamtokba kapcsolt résztvevők körét. (Szekfű, 2006).  Mára a 

társadalom többségének elképzelhetetlen az élete a különféle információs és kommunikációs 

technikai eszközök nélkül. A mobiltelefon, a televízió, a számítógép, az internet munkánk, 

tanulmányaink, mindennapjaink elengedhetetlen, szerves részét képezik, és az információs és 

kommunikációs technológiák gyors fejlődésével nemcsak szélesebb körben, hanem egyre több és 

több területen alkalmazhatjuk ezeket az eszközöket.  Az IT eszközök egyik nagyon fontos 

jelentősége abban rejlik, hogy ezek az eszközök hatással vannak a gazdaság alakulására, és ezzel 

párhuzamosan éppúgy befolyásolják a társadalmi viszonyokat is. Az elmúlt évtizedekben a 

gazdaság, és ezzel egyidejűleg a társadalom, a társadalmi folyamatok jelentős változásait 

figyelhettük meg. Ezeknek a változásoknak az alapját sok esetben a technikai, technológiai fejlődés 

jelentette, alapozta meg.  

„Az elmúlt ötven évben, amióta megjelent az "információs társadalom" fogalma, a gazdasági 

és társadalmi változások alapját az információtechnológia és az informatikai ipar trendjei jelentik… 

Ez a szektor jelentősen támogatja, segíti a tudás, az információk továbbítását, elosztását és 

feldolgozását valamennyi gazdasági ágazatban.” (Kovács, 2011)  Ne felejtsük el azonban, hogy 

Poppe (2009) Kondratyev-ciklusra megfogalmazott állítása szerint az informatika a 

mezőgazdaságot lassabban éri el. Ezért feltételezhetjük azt, hogy azoknak az embereknek, akik a 

mezőgazdaságból élnek, szükségük van segítségre, hiszen sok esetben késve jutnak információhoz, 

vagy korlátozottak a lehetőségeik az információ megszerzésére és átadására.  

A második fejezetben már idéztük Csepelit (2011), akitől most újra felhívjuk a figyelmet az 

IT-hez vonatkozó üzenetére. A média ma már teljesen mást jelent, mint jelentett akár csak egy 

évtizede. Az egy központból irányított, a befogadói tömegek passzivitására építő média ideje 

egyszer s mindenkorra lejárt. Az Internet web.2.0 alkalmazásai mindenki számára lehetővé teszik, 

hogy a média aktív szereplőjévé válhasson. Az Internetre kerülő tartalmak létrejötte, terjedése, 

alakulása maguktól a befogadóktól függ, akik egyszerre termelik és fogyasztják a 

tartalmakat. Az iskoláknak az a szerepe is jelentős lehetne, hogy a tanulókat felkészíthetné erre a 

korábban sosem volt média jelenlétre, melynek következményei a társadalmi szolidaritás 

szempontjából éppúgy lehetnek építőek, mint rombolóak. 
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7.1 Lehetséges eszközök, módszerek 

Napjainkban az IT eszközök széles körét alkalmazhatjuk, így lehetőségünk van a munkánkat, 

célunk megvalósítását legjobban segítő technikák, módszerek kiválasztására. Számos olyan IT 

eszköz is létezik, amely bizonyítottan eredményesen alkalmazható a közösségfejlesztési 

folyamatokban. A 19-20. században megjelentek, majd rohamos fejlődésnek indultak a különféle 

médiakommunikációs eszközök, így az első nyomtatott újságok, majd a telefon, a fényképezőgép, a 

TV, a videó és a számítógép. Kétszáz év leforgása alatt rengeteg új eszköz jelent meg, a technika 

korszerűsödött és a termeket elfoglaló, óriási számítógépektől eljutottunk a hordozható, 

pehelykönnyű notebook-okig. Napjainkra a termékpaletta szélesedése, és az eszközök 

korszerűsödése mellett megfigyelhető az a közösségfejlesztés számára rendkívül előnyös változás 

is, hogy az egyirányú közlés helyett, egyre inkább az a cél, hogy az érintettek részvételével 

történjék a kommunikáció.  

7.2 A kommunikáció internetes lehetőségei 

Napjainkban az IT eszközök között nagy szerepet kap az internet használata. Ennek az 

eszköznek a segítségével sok lehetőségünk adódik arra, hogy kapcsolatokat építsünk, összekössünk 

egymástól távol lévő embereket, lehetővé téve azt, hogy egy közösség megmutathassa magát, 

erőforrásait, szolgáltatásait olyan emberek számára, akikkel talán soha nem tudna másképp 

kapcsolatba lépni. Így vásárolhatunk is akár online, olyan minőségi helyi termékeket, amiket csak 

akkor tudnánk megvásárolni, ha odalátogatnánk.
2
 Vagy használhatjuk az internetet arra is, hogy 

híreket, újságokat olvashassunk, vagy ma már mi magunk is írhatunk online, megosztva ezen a 

módon az információt!  

Fontos tudnunk, hogy helyi, települési hírek közlésére helyi lapokban van lehetőség, valamint ma 

már a települések saját honlapot, esetleg Facebook oldalt üzemeltetnek. Kutatások alapján 

kijelenthetjük, hogy az országos, nemzetközi híreket a tehetős, középkorú réteg követi nyomon 

elsősorban, míg a szegényebbek és az idősek számára a helyi hírek igazán fontosak. Pont ez a 

társadalmi réteg az azonban, akinek az online hírek nem hozzáférhetőek, ezért számukra különösen 

fontosak lehetnek az offline eszközök, a helyi rádió, helyi TV, a helyi, önkormányzati vagy egyházi 

lapok, hírmondók (Benei). 

7.2.1 Honlap 

A tervezési folyamat naprakész kommunikációja, az egyéb kommunikációs csatornák 

(hírlevél, kábeltévés megjelenés stb.) mellett a teljes dokumentáció, a részletes anyagok, 

beszámolók, fotók, jegyzőkönyvek közzététele. Tartsuk azonban észben, hogy a honlap csak egy 

passzív kommunikációs eszköz, azt valaki vagy nézi, vagy nem, sőt az érintettek egy része esetleg 

nem is fér hozzá. 

7.2.2 Blog 

A tervezési folyamat állandó, naplószerű dokumentálása, amelynek minden eleméhez az 

olvasók megjegyzéseket fűzhetnek, és mások megjegyzéseire reagálhatnak. A blog is egyfajta 

honlap, de előre leprogramozott szerkezetben működik, és a feltöltött információt naplószerűen, 

időrendben mutatja. Fontos ismérve még, hogy a feltöltött tartalom kommentálható, azaz az olvasók 

beírhatják a véleményüket. A honlaphoz hasonlóan blogot is létrehozhatunk ingyenes 

szolgáltatókon keresztül (www.blog.hu, www.freeblog.hu), egyszerűen követve az általuk megadott 

lépéseket.  

A szereplők bevonásával lehetővé válik, hogy az információ befogadói egyidejűleg közlővé 

váljanak, a részvételükkel történik a kommunikáció, amelybe így bekapcsolódhatnak, azonnal 

reagálhatnak, véleményt nyilváníthatnak az érintettek is. Így például ma már az újságolvasó 

http://www.blog.hu/
http://www.freeblog.hu/
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sajtómunkássá válhat az új technológiáknak köszönhetően. Ennek a folyamatnak, tevékenységnek 

az igénye, és lehetősége is nyilvánvalóan a korábban említett gazdasági- társadalmi- technológiai 

fejlődés eredménye (Botházi,2008). Az érintettek bevonása azért rendkívül fontos, mert így egy 

eredményesebb kommunikációs folyamat valósulhat meg, új kapcsolatok, interakciók születnek, a 

már meglévő, közöttük lévő kapcsolatok erősödnek, a szereplők közötti kommunikáció javul, ezzel 

az összefogás, a partnerség kialakulását, megerősödését segíthetjük, ami a fennmaradás, a 

növekedés és minden sikeres fejlesztés alapja. A szereplők aktív résztvevőkké válnak, így 

motiváltabbak, a létrejött információs termékek eredményei  tartósabban élnek.  

Az ún. participatív vagy részt vevő vagy más néven civil újságírás (angolul: participatory 

vagy citizen journalism) egyre jelentősebb szerepet kap napjainkban. Ennek az eszköznek a 

jelentősége abban rejlik, hogy egy olyan több irányú kommunikáció megvalósulását teszi lehetővé, 

ahol több hírközlő több befogadóhoz tud szólni. Az olvasókat is bevonják a hírközlési folyamatba, 

lehetőséget adnak nekik arra, hogy hírközlőkké váljanak, így egy kevésbé irányított, kevésbé 

szubjektív, egy kevésbé egyoldalú és érdekelvűségtől mentes kommunikáció válik lehetővé.  

7.2.3 Közös internetes munkafelület 

Egy tervezési folyamat alakuló dokumentumait, anyagait az interneten elérhetővé tenni úgy, hogy 

meghatározott számú regisztrált tag (általában a tervező csoport tagjai) azokat szerkeszteni is tudja. 

Pl. http://www.wikispaces.com/  oldalon (egyelőre csak angol nyelven) létrehozhatunk egy 

úgynevezett „wiki”-t, amely gyakorlatilag egy közös munkafelületet jelent. A wikinek van egy 

gazdája, aki e-mailben meghívhat tagokat.  

7.2.4 Közösségi média 

A Social Media (közösségi oldal / közösségi média) Bánki Tamás (2012) írása alapján kerül 

bemutatásra. Szerepét az is jelzi, hogy nagyon behálózza a mindennapjainkat. Eltörli a távolságot 

város és vidék között. 

Kezdtük a WiW-vel, amit ma iWiW-ként ismerünk. Egyike volt az elsőknek és még ma is él. 

2002-ben indult, 2 évvel a Facebook, 4 évvel a Twitter és 1 évvel a LinkedIn előtt. Az iWiW 

kezdetekor még neve sem volt a közösségi médiának és még azt sem sejtettük, hogy egyszer csak ez 

lesz maga az internet. Az iWiW jelene inkább egy túlélés a jövőért, ma kevesebben használják, 

mégis a hazai közönségnek mindig megnyugvást tud okozni a magyar logikával felépülő közösségi 

oldal. Meg kell még említeni a ma még gyerekcipőben járó Pinterest-et is, a maga 11,7 milliós 

tagságával, azonban 2010-es indulásához képest ez is elég kecsegtető. 

Nem hagyhatjuk ki a mikroblog világ nagy játékosát, a Twittert, melynek a Facebook 845 

millós számú tagsága után a második legnagyobb közösségi ereje van a maga 300 milliós 

tagságával. A Tweet egy 140 karakteres üzenet, amit közzéteszünk, majd a minket követők 

elolvassák és vagy válaszolnak rá, vagy megosztják (retweet) azt. Minél több követőnk van, annál 

többfelé jut el az üzenetünk. A LinkedIn profiljához az ember a Twitter csatornái közül a 

legfontosabbat be tudja fűzni, de a Facebookra is el lehet juttatni a tartalmunkat. 

A Facebook a tömegek elérésére alkalmas közösségi oldal tagságából egyre többen veszítik 

el lelkesedésüket, ami nem azt jelenti, hogy temetnünk kell a Facebookot, ahol így is több mint 3,9 

millió magyar tag van. A Facebook folyamatosan változik, legújabb, 2012. április elseje óta a teljes 

tagságra vonatkozó fejlesztése a Timeline. Ettől a csoportok és a magánszemélyek teljes Facebook 

múltja egy kattintásra végig nézhető. 

A LinkedIn, ami a világ legnagyobb közösségi felülete viszont sokkal áttekinthetőbb, mint a 

Facebook. A LinkedIn magyar tagsága több mint 200.000 fő. A LinkedIn, mint professzionális 

közösségi oldal, egy másik közönséget szólít meg. Többen a magyar tagok közül nincsenek is jelen 

a Facebook nehezen áttekinthető, zajos, túl személyes közösségében. 

Minden LinkedIn felhasználóra igaz az, hogy a LinkedIn tagsággal a Google első 5-8 helyének 

egyikét is megkapja az ember vagy a cég. A LinkedIn-en kétféle alapstratégiát különböztethető 

http://www.wikispaces.com/
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meg, a kapcsolattartó és a kapcsolatépítő. E kettő között leginkább a habitus különbözteti meg az 

embert. Sok száz, ezer, tízezer, százezer szakmai kapcsolatra tehetünk szert az 1,2 milliónál is több 

LinkedIn Csoport révén, melyeknek 1-től több százezerig terjedő tagságai vannak. A csoportokban 

aktív embereket elismerik, megismerik, bíznak bennük, így ez az egyik legjobb „énmárka” építő 

eszköz a mai szakmai online világban. A LinkedIn-en többféle módon is növelhetjük 

ismertségünket; mind a kapcsolatépítésen keresztül, mind a csoportokon belüli és egyéb 

aktivitásunkkal is. 

7.2.5 Közösségi videó 

Az érintettek bevonása a részvevő újságírás mellett, más technológiai eszközök révén is 

lehetséges.  Ma már Magyarországon is eredményesen alkalmazzák a hatvanas években Kanadából 

útjára indult módszert, a közösségi videózás eszközét, vagy ismertebb nevén a KöVit
1
. Bótáné 

tanulmányában az alábbiakat olvashatjuk a közösségi videózásról: 

A közösségi videó története: 

A közösségi videó elméletének gyökerei 1967-hez nyúlnak vissza. 1967-ben a  Kanadai Fogo 

szigetén, egy kis halászfalu elszigetelt közösségében egyszerű médiai eszközök, főként a videó 

kreatív alkalmazásával kutatók közösségfejlesztő gyakorlatokat valósítottak meg, és tulajdonképpen 

azóta ezt az eljárást tekintjük a közösségi videó születésének, hiszen ez volt az első olyan eset, 

amikor a videót, mint közösségfejlesztési eszközt először alkalmazták. Az 1970-es ’80-as években 

már a világ több pontján, főként a fejletlenebb közösségekben, elsősorban Afrikában, Ázsiában, 

Latin-Amerikában is alkalmazni kezdték a módszert, és ebben az időben jelent meg Európában is, 

Nagy-Britanniában ez az eljárás. (Huber, 1998).  

Mára a közösségi videó alkalmazása szerte a világon egyre inkább elterjedt módszerré válik. 

Annak ellenére, hogy Magyarországon alig néhány éve jelent meg ez a közösségfejlesztési technika 

máris született egy elgondolás, hogy ezt a módszert, mint infokommunikációs és mint 

közösségfejlesztési eszközt a vidékfejlesztési folyamatokban is sikerrel lehet alkalmazni, hiszen a 

vidékfejlesztési feladatok sikeres tervezésének és kivitelezésének elengedhetetlen kritériuma, a 

helyi közösségek megerősítése, a sajátosságok feltárása, a szereplők közötti hatékony 

kommunikáció és együttműködés megvalósítása, amelyet ez a módszer biztosít.  

A közösségi videó meghatározása: 

A közösségi videózásnak, a közösségi videónak nincs egy általánosan elfogadott definíciója, 

de a módszerrel foglalkozó szakirodalmak a közösségi videózás alatt olyan tevékenységeket 

jelölnek, melyekben az alábbi közös elemek mindig visszaköszönnek: részvétel, közösség, 

nyitottság, párbeszéd, kapcsolatépítés.  

Ezek a közös elemek megegyeznek a közösségi média definíciójában (Szűcs, 2009) leírtakkal, 

melyeket a fent említett elemek magyarázatához segítségül veszek: eszerint a részvétel lehetőséget 

termet arra, hogy a szereplők hozzájáruljanak a tartalomhoz és elmondják véleményüket. A média 

és közönsége között korábban létezett éles választóvonal immár elhalványul. A nyitottság azt 

jelenti, hogy ez a technika nyitott a visszajelzés és a részvétel irányában. Szavazásra, megjegyzések 

hozzáfűzésére, az információk megosztására egyaránt lehetőséget ad. A párbeszéd azt jelenti, hogy 

a közösségi videó a hagyományos videó egyirányú közvetítésével szemben egyre inkább a 

kétirányú párbeszédről szól. A közösség, közösségi alkalmazás lehetővé teszi a közösségeknek, 

hogy könnyen szerveződjenek, és hatékonyan kommunikáljanak tagjaik egymással. A 

kapcsolatiasság kulcsfontosságú elem, hiszen lényege, hogy összekössön oldalakat, forrásokat, 

embereket. 

Shaw és Robertson az alábbiakat írják a közösségi videóról: a közösségi videó egy csoport-

alapú tevékenység, amely a videót, mint részvételi tanulási módszert hasznosítja. A módszer fő 

célja, hogy a résztvevők képességeit fejlessze és a videós eszközök használatába vonva, arra 

ösztönözze őket, hogy örökítsék meg magukat és az őket körülvevő világot, és hogy mondják el 

közben saját történeteiket és véleményüket. A sajátos technikai és szervezeti ismertek elsajátításán, 

a videó készítésén túl a módszer pozitív hatása abban rejlik, hogy a videózás folyamata alatt 



99 

 

fejlődik az egyén és a közösség. A módszer egyik lényeges eleme a részvétel, a videót a résztvevők 

készítik el, ez arra ösztönzik őket, hogy beszéljenek magukról, gondolataikról. A kamera jelenléte 

segíti az interakciókat, és a tárgyalási folyamatokat. A videó eszköz számukra, hogy megosszák 

gondolataikat, törekvéseiket horizontálisan egymás között és más közösségekkel, valamint 

vertikálisan a tervezők, a befektetők és a döntéshozók irányában egyaránt. Így válik ez a módszer 

eszközzé az embereknek, hogy aktívabb szerepet vállaljanak azokban a döntési folyamatokban, 

amelyek hatással vannak rájuk, róluk szólnak. (Shaw et al., 1997)   

Hasonló módon írja le a módszer lényegét a Naturama szövetség is. A közösségi videózás, 

egy olyan módszer melynek során facilitációs/támogató technikák alkalmazásával egy közösség 

vagy egy csoport saját filmet készíthet, és ebben a folyamatban, ebben a munkában, a hangsúly nem 

elsősorban a film elkészítésén van, a film inkább mellékterméknek mondható, a lényeg a 

közösségfejlesztés, kapacitásépítés, a lehetőségek, erőforrások megismerése és kihasználása. A 

módszer segítségével a hátrányos helyzetű térségek és közösségeik a legfejlettebb technológiai 

elemeket felhasználva találhatnak módot elmaradásuk leküzdésére, térségük fejlesztésére. 

(Naturama, 2011) 

A közösségi videó kézikönyvében azt olvashatjuk, hogy a módszer létrehozásának hátterében 

azon  ötlet áll, hogy egy videó elkészítése viszonylag egyszerű és könnyű feladat, miközben maga a 

folyamat, amíg a film elkészül remek lehetőség arra, hogy az emberek közösen kutakodjanak fontos 

témákban, hangot adjanak érdekeltségüknek, vagy egyszerűen csak kiéljék kreativitásukat és 

történeteket meséljenek. Ez a munkaképessé teszi a csoportokat vagy közösségeket arra, hogy saját 

problémáik megoldására akciókat kezdjenek, és hogy szükségleteiket és ötleteiket kommunikálják a 

döntéshozók felé, illetve más csoportok és közösségek irányába. A közösségi videó ugyanakkor 

nagyon eredményes eszköze annak, hogy segítse az embereket a saját helyi szükségleteikre 

alapozott fenntartható fejlesztéseik kialakításának megvalósításában. Szakemberek segítik a 

csoportokat azonosítani és elemezni a fontos problémáikat. Rövid videókat, közvetlen üzeneteket és 

filmeket készítenek az ilyen programokban résztvevő szereplők. (Insightshare, 2006)  

A közösségi videó által indukált cselekvések, sok területen egybeesnek a „new economics 

foundation” (nef, 2010) tanulmányában bemutatott lépésekkel. A tanulmány ismerteti, melyek azok 

a tudomány által alátámasztott viselkedési formák, melyek növelik az egyén jól létét.  

A jól létet erősítő viselkedési formák 5 csoportja (nef, 2010): 

 kapcsolatteremtés (családi, baráti, munkahelyi, helyi közösségi kapcsolatok, melyek 

erősítése, fenntartása gazdagítja a hétköznapokat) 

 aktivitás (mozgás, séta, biciklizés, tánc, kertészkedés, olyan tevékenységek, melyek fizikai 

aktivitást jelentenek és segítenek a fittség megőrzésében) 

 figyelem (a környezet megfigyelése, a változások nyomon követése segít annak az 

észlelésében mi fontos az adott egyén számára) 

 folyamatos tanulás (új feladatok kipróbálása munkahelyen, otthon, érdeklődési területek 

újra értelmezése, melyek az élvezeten túl növelik a magabiztosságot) 

 ajándékozás (másokkal jót tenni, kedves szó, mosoly, közösséget formálni olyan örömet 

okoz, mely erősíti a közösséghez tartozást). 

A közösségi videó előnyei, céljai, szükséges eszközei:  

A Mobilitás országos ifjúsági szolgálat szakmai portálján az alábbi információkat olvashatjuk 

a közösségi videózás előnyeiről, céljairól és a szükséges eszközökről. A videó készítőinek 

munkájuk által nagyobb beleszólási lehetőség nyílik a környezetükben zajló döntéshozatali 

folyamatokba. A résztvevők közös döntésein alapul a teljes munkafolyamat, a gondolkodás, a 

figyelem középpontjában a folyamat áll. Előmozdítja az egyértelmű és átlátható megközelítéseket. 

Tiszteletben tartja és védi a résztvevők szellemi jogait. A digitális megosztottság összeköti a 

különböző területeken érdekelt személyeket. Célja, a közösségfejlesztés; kapacitásépítés, 

bemutatható kommunikációs anyag előállítása, úgymint film, WEB-filmek, prezentációs anyagok 

előállítása. Az alkalmazás egyfajta kommunikációs stratégia: a résztvevők megtanulják, hogyan 

használják a médiát/videót/mozgóképet a munkájukban. A videósok megtanulják a közösségi 

filmkészítést, támogató technikákat, és hogy hogyan tudnak együtt dolgozni a többi résztvevővel, 
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milyen piacot jelenthet számukra a közösségfejlesztés és általában az EU-s fejlesztéspolitikák által 

biztosított lehetőségek. A közösségi videózáshoz szükséges legfontosabb technikai eszközök: 

kamerák, tartalék akkumulátorok, állvány, mikrofonok, kábelek, laptop szerkesztő programmal. 

(Mobilitás, 2011)  

A közösségi videó gyakorlati alkalmazása:  

A közösségi videó gyakorlati alkalmazására Magyarországon először a Sümeg-Térség Marcal 

Forrásvidék Akciócsoportnál találunk példát. Itt készült egy kísérleti közösségi videó 

vidékfejlesztési célból. 2006 júniusában a Famulus Egyesület nemzetközileg elismert szakemberek 

segítségével egy egyhetes képzést szervezett a Magyarország Közép-nyugati részén található 

kistérségben. A Famulus Egyesület tagjai helyi fiatal mesteremberek voltak, akik röviddel a projekt 

ideje előtt azzal a céllal szerveződtek egyesületté, hogy megmutassák műhelyeiket, és növeljék 

hatásukat, befolyásukat a helyi ügyekben. Hamarosan a Leader lett fő színtere tevékenységüknek és 

mára a szövetkezet Magyarország legismertebb Leader csoportjává vált. Elért sikereikhez az 

alkalmazott kísérleti közösségi videó projekt is hozzájárult. A részvétel, az önreflexió, a 

csoporttevékenységek és a közösségi videó, mint támogató technika intézményi kultúrájuk részévé 

vált. (Katonáné et al., 2011) 

Nemes vidék- és közösségfejlesztési szakértő, a NATURAMA Szövetség életre hívója. A 

NATURAMA szövetség 2009 tavaszán jött létre, napjainkban tizenegy tagja van, melyek olyan 

magyarországi LEADER csoportok, amelyek természetvédelem alatt álló területekkel rendelkeznek. 

A szövetség területi lefedettségét tekintve az Alpokaljától a Felső Homokhátságon át a Körösök 

völgyéig, vagyis az ország minden részéről csatlakoztak csoportok a kezdeményezéshez. Ezek a 

csoportok egytől egyig céljuknak tekintik a környezeti, kulturális és emberi értékek megőrzését és 

továbbfejlesztését. Igyekeznek ezt egy úgynevezett szelíd gazdaságfejlesztésen keresztül 

megvalósítani, amelyben a hagyomány és az innováció ötvözésével, a vidéki élet bemutatásával és a 

környezettudatosság terjesztésével kívánnak célt érni. Céljuk pedig nem kevesebb, mint, hogy 

segítsék azoknak az elgondolásoknak és erőforrásoknak a megvalósulását, amelyek a fejlődés és az 

értékmegőrzés szolgálatában állhatnak. A szövetség tagjai kéthavi rendszerességgel tartják meg a 

NATURAMA találkozókat, melyek közös munkájuk alapját adják, ezeknek a találkozóknak mindig 

másik Leader csoport biztosít helyszínt. A szövetség többek között hirdetett már fotópályázatot, 

készített rendszerfejlesztési javaslatokat az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” 

átdolgozására. A szövetség elkezdte 2010 november utolsó hetében  a Közösségi Videó eszközének 

alkalmazását vidékfejlesztési munkájában. (Naturama, 2011) Ennek a munkának a keretein belül a 

Balaton-felvidéki Erdei iskolában 7 Leader csoport résztvevőinek tartottak tréninget a közösségi 

videózásról vidékfejlesztésben és/vagy videózásban járatos szakemberek Nemes Gusztáv 

vezetésével. További képzők Chris High PhD az Open University vidékfejlesztési kutatója, Európai 

szinten vezetője a Kövi alkalmazásának. Ladányi János a videózás szakértője, Rupesh Shah PhD, az 

Open University tanára, Namita Singh, az Open University PhD hallgatója. A tréning eredménye: A 

7 LEADER csoport képviselői a 6 nap alatt forgatócsoportokká kovácsolódtak, képesekké váltak 

arra, hogy egy adott témáról 20 perc alatt (!) kisfilmet készítsenek. A résztvevők megismerkedtek a 

filmezés alapjaival, a kamerakezelés, filmkészítés folyamatával, az ehhez szükséges 

kommunikációs és szervezési ismereteknek birtokába jutottak. A résztvevők az első perctől fogva 

„saját élmény-szerűen”, kamerával a kezükben vettek részt a kurzuson, legyőzték idegenkedésüket 

a technikai eszközöktől. Az elméleti ismeretek elsajátítása (kivágás, beállítások, fénytechnika, 

vágás stb.) arra is képessé tették a résztvevőket, hogy ha ők kerülnek olyan helyzetbe, hogy 

interjúalanyként kamera elé kell állniuk, tudják, hogy mi mindenre kell ügyelniük. A résztvevők 

megértették, hogy a közösségi filmezésben nem csak egy tökéletes kisfilm a cél, hanem a filmet 

készítő közösség összekovácsolása is ugyanolyan fontos. Az elkészült kisfilmek felkerülnek a 

Google maps-re a Nagyvázsony körüli térség bemutatására. Az elkészült werkfilm segítséget nyújt 

a túraútvonalak létrehozásakor szervezett fórumok megtartásához. A résztvevők a kurzus során egy 

közös blogot működtettek, ahová élményeiket vezették be, fotókat és kisfilmeket töltöttek fel. Ez is 

segített közelebb hozni a modern technika-adta lehetőségeket a résztvevőkhöz. (Bakonyért, 2011) 

Így a tréninget követően ki-ki a saját Leader közösségében készítheti el saját filmjét a projekt 
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támogatásával. A forgatás során GPS-szel rögzített túraútvonalak kerülnek kijelölésre a helyi 

lakosság aktív közreműködésével. A túraútvonalak leírásokkal, fotókkal, kisfilmekkel színesítve 

felkerülnek a Google maps térinformatikai rendszerére, s így bárki számára elérhetővé válnak. A 

filmeket a közösségi videózás módszerével, a helyiek aktív közreműködésével maguk készítik majd 

el. Az elkészült filmek a NATURAMA Filmfesztiválon bemutatásra kerülnek, és ezt követően a 

projekt tapasztalatainak alapján stratégia készülhet a további alkalmazás lehetőségéről. (Naturama, 

2011) 

A Helyi Termék Magazin 2012. évi utolsó számából, Fazekas Zsuzsától idézünk egy cikket, 

melyben több IT eszköz között a közösségi videó is megjelenik, jó példát állítva a vidéki szereplők 

számára. A magazin szellemiségének bemutatásánál is olvasható, hogy mennyire fontos szerepe van 

ebben a folyton változó struktúrában a tájékoztatásnak, az információk gyors áramlásának, 

melyeket el kell juttatni a fogyasztókhoz és a helyi termékek előállítóihoz egyaránt! Az IT 

eszközével a Magazin is él, hiszen a nyomtatott forma mellett (7.1. ábra), saját honlapot 

üzemeltetnek és a Facebookon is jelen vannak közel 2500 oldalukat kedvelő közösséggel.  

 

 
7.1. ábra: Helyi Termék Magazin 

Forrás: http://www.helyitermekmagazin.hu/ 

 

Fazekas (2012) a videósok helyi értékteremtéséről a következő módon számol be. Vajon miért 

van az, hogy vidéken alig keletkeznek hírek? Csak a városokban élnek szenzációs emberek? Vagy 

ha országos médiába kerülnek is falvaink, miért van az, hogy leginkább csak negatív hírek 

helyszíneként?  Hogy megfagyott, élettársát megölte, magányos nyugdíjasokat rabolnak ki és 

hasonlók. Talán mert az, hogy családja számára ma is megkereste a megélhetéshez szükségeset, 

kertjét ma is rendben tartotta, a havat ma is elsöpörte az utcán a ház előtt, az nem szenzáció. Az 

nem hír. Pedig többségében így élnek a vidéki Magyarországon. Békében. Gondosan a családra, a 

kertekre, az utcaképre ügyelve. Balaton-felvidéki vidékfejlesztők ötlete, hogy „ellenáramot” kellene 

képezni a negatív hírfolyam sodrásával szemben. Ma már vannak a médiának olyan eszközei, ami a 

vidék számára is elérhetőek. Internet, facebook, web2. És a videó kamera használata is 

mindennapos már, a legtöbb telefon, fényképezőgép is tud filmet rögzíteni. Kis tanulással a 

javunkra fordíthatjuk a technológiának mindenki számára elérhetővé válást; hogy ne csak 

gondoskodjunk a családunkról, hanem mutassuk is meg a világnak azt, amit csinálunk. Hogy 

milyen szépek a deres faágak, hogy amikor reggel kisüt a tél eleji nap. Hogy van élet a kapolcsi 

völgyben a Művészetek Völgye fesztivál után is. Hogy mivel tölti a szabadidejét egy falusi boltos. 

Hogy a termésritkításkor keletkező zöld szőlőfürtökből is értékes folyadék nyerhető. Hogy miért jó 

az általános iskolásokat kirándulni, vinni, és hogyan támadják meg a gyerekek évről évre a sümegi 

várat. Hogyan működik a kapolcsi „kékabrosz”, és mi van, ha húszan jönnek el egyetlen fácánból 

főzött vacsorára. 

És hogy kíváncsi lesz-e rá valaki? Ha kellőképpen tömör, a vendégek számára hívogató 

formában és humorral adjuk elő, akkor reménykedhetünk a sikerben. Azt tűztük ki célul, hogy egy 

percnél tovább ne tartson egy film megnézése – ennyit az internetezők is megnéznek. És próbáljuk 

filmjeinket a megfelelő oldalakon elhelyezni, térséget körbejáró túraútvonalak oldalán, 

http://www.helyitermekmagazin.hu/
http://www.helyitermekmagazin.hu/wp-content/uploads/2012/08/cimlap.jpg
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egyesületünk, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület weboldalán és „facebookján”. Összekötjük a 

régit és az újat: a hagyományosan értékest a legmodernebb és leginkább használt technológiával 

mutatjuk be. 

Másodszor rendeztünk videós tréninget ebben a témában, ezúttal Kapolcson, a vidékfejlesztők 

és videósok együttműködése volt. A vidékfejlesztő a videózásról tanultak, a videósok a 

vidékfejlesztésről és mindkét csoport egymás gondolkodásáról, céljairól. A tréning metodológiáját 

dr. Nemes Gusztáv találta ki, filmek forgatókönyvek pedig a résztvevők az interjúalanyokkal együtt 

alkották meg. A videósok számára a végcél a jó film. A vidékfejlesztők számára viszont ugyan 

olyan fontos a felvétel készítésének a „folyamata”. Az első nap gyakorlatának témáját az előző évi 

Művészetek Völgyének egy minden szervező (és vidékfejlesztő) számára is ismert jelenet adta: 

ugyanis a rendezvény közepén bejelentés nélkül jelent meg családjával a köztársasági elnök. A 

résztvevőknek két csoportba kellett feldolgozniuk azt a témát, hogy mi történik akkor, ha egy 

szervezethez hirtelen beállít egy politikus. Melyik fél mit akar elérni, hogyan várja, hogyan fogadja, 

miről tárgyal, és mi történik a politikus távozása után. A filmeket két óra alatt kellett elkészíteni 

(válogatással együtt), az eredmény a www.eltetovogy.blogspot.hu-n látható. A második óra végére 

pontosan értették a videósok, mit akarnak a vidékfejlesztők és pontosan látták a vidékfejlesztők, 

hogyan jár „schnittekre” a videósok agya. 

Ezután következett az első éles bevetés, Kapolcs polgármesterével, Márvány Gyulánéval 

készítettünk interjút a saját ötlete alapján arról, hogy van élet a Völgyben a Művészeti Napok után 

is. Elmondta, hogy a völgyvendégek számára a hely a különbség („lemegyünk a Völgybe”), a 

helyiek számára viszont az idő különbözteti meg a rendezvényt a hétköznapoktól („a Napokra 

befejezzük a felújítást”). Sokan talán nem is jártak még a rendezvényen kívül a Völgyben, talán 

meg sem ismerik a Molnárházat Katlan Tóni kocsmája, vagy a Malomsziget almáskertjét a 

keramikus kirakodóvásár standjai nélkül. Polgármesterasszony kiemelte, hogy az év többi részében 

is érdemes a Völgybe látogatni, megmászni a Királykő szikláját, betérni a boltba és a kocsmába, 

elidőzni egy kapolcsi kék abrosz fölött. Ilyenkor nem zavaró a tömeg, nem kell fizetni a parkolásért, 

igaz, hogy a látnivalók is kevésbé harsányak. 

A tanultakkal felvértezve a következő napon már 4 csoportban forgattak a résztvevők. A 

kapolcsi Kékabroszt működtető Budai Gézától megtudtuk, hogy nem baj, ha egyetlen sült fácánra 

húszan érkeznek vacsorára, a vendégek sokáig emlékeznek az estre és visszatérnek.  Horváth 

Ferenc boltos beavatta a csapatot a nagy tervbe, amivel 7 éve minden szabadidejét tölti: egy régi 

épületet újít fel az ott talált régi anyagok felhasználásával és ifjúsági szálláshelyet alakít ki benne. 

Egly Márk sümegi borász megismertetett bennünket a Verjus, a „zöld lé” készítésbe, amit a 

termésritkításkor zölden leszedett szőlőfürtökből nyernek; Németh Zoltán pedig a Ramasetter 

Alapítvány munkáját mutatta be, a gyalogos kirándulást használva az ifjúságnevelés eszközéül, 

mert „a láb minid kéznél van”. 

7.3 IT eszközök alkalmazásának jellemzői 

A Mobilitás portálján olvashatók mellett a teljesség igénye nélkül következők szerint kerülnek 

összefoglalásra az információs technológia előnyei és hátrányai. 

Előnyök: 

 Az eszközök segítségével a helyi tudás kerül előtérbe, hidak képezhetők a döntéshozók és a helyi 

közösségek között, elősegítik az emberek közötti hálózatok, közösségek kiépítését.  

 A digitális megosztottság összeköti a különböző területeken érdekelt személyeket.  

 Az eszközök alkalmazása növeli a résztvevők önbizalmát, kreativitását, a kommunikációs- és 

prezentációs készségeiket. 

 Elősegíti a helyi közösségek kiépítését. (Mobilitás, 2011)  

 A helyi és a szakértői tudás összekapcsolható. 

 Rejtett információk is „megszerezhetőek”. 

 A gyakorlat és az elmélet közelebb hozható.  

http://www.eltetovogy.blogspot.hu-n/
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 A szereplők közötti kapcsolatok szorosabbá válnak. 

 Elősegíti az eredményesebb kommunikációt, amely az eredményes fejlesztési folyamatok alapja. 

 Az információ megszerzésének az ideje lerövidül. 

 Egymástól távol lévő közösségek is kapcsolatba kerülnek, egymástól tanulnak. 

 Segítheti a helyi kötődés megerősödését, a helyi értékek feltárását. 

 Hatékony problémamegoldást tesznek lehetővé.  

 

Hátrányok: 

 Hatásuk sokszor csak hosszútávon érzékelhető. 

 Az információhoz való hozzáférés nem egyetemes és nem mindenki számára egyenlő. 

(Papacharissi, 2003) 

 A kommunikációs eszközök egyre szélesebb körű alkalmazása megfigyelhető, de még mindig 

van akit nem, vagy későn ér el az információ a hiányzó technológiai háttér miatt. 

 Felmerülhet az a kérdés is, hogy hogyan hat a technológiai fejlődés a társadalomra? Valóban 

tönkreteszi-e a közösségeket? (forrás2) Lessig kiemeli, hogy a technikai, technológiai fejlődés 

további nagy lehetőségeket rejt, a közösségek erősítésére, építésére. Nagyon fontos ehhez a 

kreativitás és egy megfelelő jogi háttér. Ezek nélkül megfojtjuk a technikai fejődést. (Lessig) 

Molnár arról ír, hogy napjainkban a társadalom számára komoly veszélyt jelent, hogy egyre 

inkább a személytelen, közvetetett kapcsolatokon, (így a kommunikációs technológiákon) 

alapuló szerveződések válnak meghatározóvá, és ezzel egyidejűleg a társadalmi normákat 

közvetlenül átadó, fenntartó közösségek szerepe csökken.  Munkájában ugyanakkor rávilágít 

arra, hogy ma már az internetet a felnövekvő 18-35 közötti fiatalok inkább munkaeszközként, 

információszerzésre használják és nem kikapcsolódásra. (Molnár)  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Milyen IT eszközöket ismer, melyek segíthetik a közösség megerősödését?  

2) Milyen szerepük van a közösségfejlesztésben az IT eszközöknek?  

3) Milyen előnye van az IT eszközök alkalmazásának? 

4) Mire kell figyelni az IT eszközök alkalmazásánál (lehetséges hátrányok)?  

 

Kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok: 

1) Keressen az interneten helyi terméket árusító oldalakat! Milyen IT eszközöket használnak a helyi 

termék értékesítői, mit tapasztal a gyűjtött információkat figyelembe véve, milyen szervezet áll a 

kommunikáció mögött? Milyen közösségek állnak az oldalak mögött?  

2) 1 perces videó készítése egy vidéki településen található jó példáról a közösségfejlesztéshez 

kötődően, valamint a készített videó megosztása az interneten szakmai segítségnyújtás mellett. 
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8. Hálózatosodás, hálózatok, tanuló szervezetek 

„Merjünk változni és változtatni, merjünk megértők lenni, merjünk szeretni.  

Tegyünk együtt csodát.” 

Pankucsi Márta 

8.1 A tanuló szervezet alapelvei 

Senge (1998) úgy véli, ma már rendelkezésünkre áll ott olyan új „résztechnológia” 

amelyekkel létrehozhatók a tanuló szervezetek. Bár egymástól függetlenül fejlődtek ki, egymás 

nélkül egyik sem lehet eléggé sikeres. Mindegyik alapvetően új dimenziót nyit az igazán „tanulni”, 

vagyis célok elérése érdekében képességeit folyamatosan kiterjeszteni kívánó szervezetek életében. 

Senge a tanuló szervezetek 5 alapelvét a következőkben látja: 

8.1.1 Rendszergondolkodás 

Gyülekeznek a felhők, elsötétül az ég, a leveleket spirálban fölfelé viszi a szél, s mindebből 

tudjuk, hogy esni fog. A vihar után a víz több kilométer messzeségben felduzzasztja majd a 

talajvizet, illetve hogy holnapra már kitisztul az ég. Bár ezen események időben és térben is messze 

vannak egymástól, mégis összeköttetésben állnak egymással, mindegyik befolyásolja valahogy a 

többit, ám hogy miként, az rendszerint rejtve marad előlünk. Csak úgy érthetjük meg a vihar 

rendszerét, ha az egészet, nem pedig annak csak egyes összetevőit figyeljük. 

Az üzleti élet, csakúgy, mint minden más emberi cselekvés szintén rendszer, amelyet 

láthatatlan szálakkal át- meg áthálóznak a szorosan összefüggő tevékenységek, amelyek lehet, hogy 

csak évek múltán lesznek érzékelhető hatással egymásra. Mivel mi magunk is részei vagyunk ennek 

a bonyolult csipkének, igen-igen nehéz észrevenni, hogyan változik a minta egésze. Rendszerint 

inkább az egyes mintarészletekre próbálunk koncentrálni, és csodálkozunk, hogy leglényegesebb 

gondjaink valahogy nem akarnak megoldódni. A rendszergondolkodás megadja a keretet ahhoz, 

hogy az utóbbi ötven évben kifejlesztett tudásanyag és a rendelkezésünkre álló eszközök 

segítségével az egész minta jobban látható legyen, és megtaláljuk a hatásos változtatások módját. 

Bár az eszközök újak, az ehhez szükséges alapszemlélet a lehető legmélyebben ösztönös: a 

kisgyerekekkel végzett kísérletek is megmutatják, milyen gyorsan elsajátítja az ember a 

rendszergondolkodást. 

8.1.2 Személyes irányítás 

Ez a fogalom sokszor azt idézi fel, hogy valaki vagy valami felett uralkodni kívánunk, ám az 

irányítás valójában inkább a profizmus egy speciális formája. A mesterember sem uralkodik az 

agyagedényen, a szövőszéken, hanem „irányítja” azt. Azok az emberek, akik irányítani tudják 

dolgaikat, általában hamar felismerik, melyek azok az eredmények, amelyek igazán fontosak a 

számukra: úgy tekintenek az életükre, mint művész a művére. S mindezt úgy érik el, hogy képesek 

egész életükben elkötelezetten tanulni és fejlődni. 

A személyes irányítás lényege abban áll, hogy folytonosan csiszoljuk és mélyítjük 

személyes jövőképünket, összpontosítjuk energiáinkat, fejlesztjük türelmünket és a világ 

elfogulatlanul objektív szemlélésre intjük magunkat. Mindezek miatt ez az alapelv sarkköve a 

tanuló szervezeteknek- ez adja ugyanis a tanuló szervezetek személyes, lelki alapját. A szervezet 

elkötelezettsége, képessége a tanulás iránt mindig ugyanakkora, mint az abban részt vevő tagoké. 

Ennek az alapelvnek a gyökerei megtalálhatók a keleti és nyugati spirituális hagyományokban, 

csakúgy, mint a világi hagyományokban. 
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Meglepő, hogy ennek ellenére milyen kevés szervezet támogatja tagjai fejlődését ebben a 

tekintetben, aminek eredményeképpen hatalmas lehetőségek maradnak feltáratlanul. A Hanovert 

vezető O’Brien szerint: „Amikor a fiatalok belépnek az üzleti életbe, okosak, jól képzettek, tele 

vannak energiával, és mindent meg akarnak változtatni. Mire harmincévesek lesznek, néhányan 

közülük befutnak, a többi viszont inkább olyan dolgokba fekteti az idejét, amivel inkább hétvégén, 

pihenésképpen kellene foglalkoznia. Elveszítik elkötelezettségüket és küldetéstudatukat, s azt az 

érdeklődést, amellyel karrierjüket elindították. Csak nagyon keveset kaphatunk az energiájukból, a 

lelkükből, önmagukból pedig szinte semmit. 

Meglepő, hogy milyen kevés ember kívánja fejleszteni önmagát azért, hogy saját maga 

irányíthassa sorsát. Ha legtöbbjüket megkérdezzük, mit szeretnének elérni az életben, általában 

először arról beszélnek, mitől szeretnének megszabadulni: „Szeretném, ha elköltözne az anyósom”- 

mondják, vagy: „Szeretném, ha a gondjaim megoldódnának”. Ezzel ellentétben a személyes 

irányítás azzal kezdődik, hogy tisztázzuk: milyen dolgok érdekelnek minket igazán, és 

életünket legfontosabb vágyaink, elképzeléseink szolgálatába állítjuk. 
Itt engem most leginkább az érdekel, miként függ össze az egyén tanulási-fejlődési 

képessége a szervezet fejlődésével, e kettő miként hat egymásra, s miként alakul a tanulásra 

szövetkezett emberek alkotta vállalat hangulata, légköre. 

8.1.3 Gondolati minták 

„A gondolati minták” olyan mélyen belénk épült meggyőződések, általánosítások, képek és 

elképzelések, amelyek alapvetően befolyásolják világszemléletünket és leghétköznapibb 

cselekvéseinket. Nagyon gyakran nem is tudatosítjuk magunkban gondolati mintáinkat, illetve azok 

viselkedésünkre gyakorolt hatását. Például észrevesszük, hogy egyik munkatársunk elegánsan 

öltözködik, és így szólunk magunkban: „Felkapaszkodott vidéki sznob.” Aki viszont hanyagul 

öltözik, arról ezt gondoljuk:” Nem érdekli mások véleménye.” Ugyanilyen mélyen gyökereznek 

azok a gondolati mintáink, amelyek alapján eldöntjük, hogy egyes vezetési szituációkban mit lehet, 

és mit nem lehet megcsinálni. Sok remek piacnyitási alkalom és szervezetmódosítási lehetőség 

marad kiaknázatlanul pusztán azért, mert ellentmond a bennünk elevenen élő erős gondolati 

mintáknak. 

A Royal Dutsch/Shell az egyik legnagyobb olyan szervezet, amely képes volt megérteni, 

miért hasznos, ha felgyorsítjuk a szervezett vállalati tanulást. Felfedezte, mennyire erős hatása van 

az egyes rejtett gondolati mintáknak, főleg azoknak, amelyek általánosan elfogadottak. A Shell 

kivételes sikere a hetvenes és nyolcvanas évek drámai változásainak és megjósolhatatlan 

olajárrobbanásainak világában nagyrészt abban rejlett, hogy felismerte, hogyan lehet felszínre 

hozni, és adott esetben megváltoztatni a vállalatvezetők gondolati mintáit.(Az 1970-es évek elején a 

Shell volt a leggyengébb a hét nagy olajtársaság között, az 1980-as évek végére viszont a 

legerősebb lett.) Arie de Geus, a Shell nemrégiben nyugdíjba vonult tervezési csoportvezetője 

állítja, hogy az állandóan változó üzleti környezethez való alkalmazkodás, a folyamatos fejlődés a 

„szervezett tanuláson alapszik, amelynek révén a vállalatvezetés egyes csoportjai módosíthatják 

gondolati mintáikat a vállalatról, a piacokról, a versenytársakról. Éppen ezért nálunk a tervezés nem 

más, mint tanulás, a vállalati tervezés következésképp szervezett vállalati tanulást jelent.” 

Ha gondolati mintáinkon akarunk dolgozni, akkor először is befelé kell fordítanunk a tükröt; 

meg kell tanulnunk előhívni és felszínre hozni a világról alkotott belső képeinket, és könyörtelen 

alapossággal elemeznünk kell azokat. Ki kell fejlesztenünk azt a képességet, hogy a 

beszélgetésekből tanulni tudjunk, hogy tárgyalásaink során egyensúlyban tudjuk tartani a 

kérdezést és közlést. Csak így tudjuk hatékonyan felhasználni gondolatainkat, s csak így tudjuk 

befogadni mások elgondolásait. 

A gondolati minták kezelése személyes és személyközi szinten: 

Chris Argyrisnak és a „cselekvéstudomány” más művelőinek tanulási készségeit két 

nagy csoportba bonthatjuk: visszatükrözési és vizsgálódási készségekre. (in: Senge, 1998:217) 
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A visszatükrözési készségek lényege, hogy saját gondolkodási folyamatainkat 

lelassítjuk, mégpedig azért, hogy tudatosodjon bennünk, miként formáljuk gondolati mintáinkat, s 

hogy e minták miként befolyásolják cselekvéseinket.  

A vizsgálódási készségek elsajátítása annak megismerésére irányul, hogy miként 

viselkedünk személyes kapcsolatainkban, s hogy miként tudunk másokkal együtt dolgozni, 

különösen, ha összetett és konfliktusokkal terhelt kérdésekkel foglalkozunk.  

 

Absztrakciós ugrások. Agyunk a szó szoros értelmében villámsebességgel dolgozik.  

Furcsa módon éppen ezzel lassítja le oly gyakran tanulásunkat, hiszen hajlamosak vagyunk olyan 

gyorsan általánosításokat tenni, hogy nincs időnk ellenőrizni azok igazságát. A „légvárakat épít” 

kifejezéssel sokkal gyakrabban jellemezhetjük gondolkodásunkat, mintsem hinnénk.  

A tudatos agy nem képes konkrét adatok túl nagy mennyiségével megbirkózni. Ha gyors 

egymásutánban száz különböző emberről mutatnának nekünk fényképeket, a legtöbben nem 

tudnánk minden arcra visszaemlékezni. Bizonyos kategóriákra azonban emlékezni fogunk  magas 

férfiak, vörös ruhás nők. Egy időben csak korlátozott számú változót tudunk egymástól 

megkülönböztetni. Racionális agyunkkal nagyon könnyen „elvonatkoztatunk” ezektől a konkrét 

összetevőktől, s a sok apró részletet egyszerű képzeletekkel helyettesítjük. Gondolkodásunkat 

ezután már ezek a képzetek alakítják, s amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy konkrét 

részletek világából általános képzetekre váltunk, legyen bármennyire is erősségünk az absztrakt 

fogalmi gondolkodás, éppen ez fog minket korlátozni a tanulásban. 

Absztrakciós ugrások akkor fordulnak elő, ha a közvetlen megfigyelésről ( a 

konkrét „adatokról”) ellenőrzés nélkül általánosításra váltunk. Ha hagyjuk, hogy közvetlen 

megfigyeléseinkből mindegyre általánosításokra jussunk, akkor hajlamosak leszünk arra, hogy soha 

ne ellenőrizzük ezeket az általánosításokat. 

Hogyan lehet tetten érni az absztrakciós ugrásokat? Először is úgy, hogy önvizsgálatot 

tartunk. Figyeljük meg, miként vélekedünk a világ dolgairól, az üzleti életről, az emberekről 

általában, illetve konkrétan egyes személyes ismerőseinkről. Kérdezzük meg önmagunktól: Milyen 

adatokra, információkra alapozom ezt az általánosítást? Azután pedig tegyük fel a kérdést: Hajlandó 

leszek-e szembesülni azzal, hogy ez az általánosítás esetleg pontatlan vagy félrevezető? Ezt a 

kérdést semmiképpen sem szabad elmulasztanunk, s nagyon őszintén figyeljük meg, mit 

válaszolunk. Ha ugyanis a válaszok nemlegesek, nincs értelme folytatni az önvizsgálatot. 

Ahol csak lehet, próbáljuk az általánosításokat a lehető legközvetlenebb módon 

ellenőrizni. Ehhez legtöbbször arra lesz szükségünk, hogy a cselekvések mögött meghúzódó 

elgondolásokat vizsgáljuk. Vannak azonban különböző módszerek, amelyekkel igen kényes 

témákban is gond nélkül vizsgálódhatunk. Úgy csökkenthetjük például a másik védekező 

magatartásának valószínűségét, hogy elmondjuk neki, milyen feltételezések alapján ítéljük meg őt, 

és feltárjuk az adatokat is, amelyek alapján e feltételezések kialakultak bennünk. 

Amíg azonban nem tudatosulnak bennünk absztrakciós ugrásaink, nem vesszük észre azt 

sem, hogy vizsgálódnunk kellene. Pontosan ez az, amiért oly fontos a cselekvés-visszatükrözés 

elsajátítása. A cselekvéstudomány egy másik gyakorlati módszere – az úgynevezett „bal oldali 

oszlop” – különösen hasznos ennek elmélyítése. 

A baloldali oszlop. E módszer kiválóan alkalmas arra. hogy segítségével látni kezdjük, 

hogyan működnek egyes gondolati mintáink bizonyos helyzetekben. Felfedi, miként manipuláljuk a 

helyzetet, hogy ne kelljen azzal foglalkoznunk, amit valójában gondolunk és érzünk, miáltal 

voltaképpen magunk akadályozzuk meg, hogy a helyzet javuljon. 

A „bal oldali oszlop” gyakorlat, amelyet Chris Argyris és kollégái honosítottak meg, 

azzal kezdődik, hogy kiválasztok egy olyan helyzetet, amelynek során egy vagy több emberrel 

olyan beszélgetésbe bonyolódom, amelyről úgy érzem, nem vezet sehová. A beszélgetésről pontos 

forgatókönyvet vezetek, s az elhangzott mondatokat az oldal jobb oldali oszlopába írom. A bal 

oldali oszlopba pedig azt, amit beszélgetés közben gondolok, de nem mondok ki. 
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8.1.4 Közös jövőkép kialakítása 

Ha van valami, ami évezredek óta mindig is motiválni tudta a szervezeteket, akkor az , hogy 

képesek legyenek megalkotni magukban a megteremteni kívánt jövő képét. Nemigen tudnánk 

példát találni arra, hogy egy vállalat bármilyen sikert is fel tudott volna mutatni közös célok, 

értékek, jövőkép nélkül. Az IBM-nek ott volt a „szolgáltatás”, a Polaroidnak az azonnali 

fényképkészítés, a Fordnak a tömegek számára elérhető közlekedés, az Apple-nek pedig a bárki 

által használható számítógép. Bár ezek a cégek rendkívüli módon különböznek egymástól, abban 

mindenképp hasonlóak, hogy közös azonosság és sorstudat kialakításával sikerült eggyé 

kovácsolniuk a náluk dolgozókat. 

Ha létezik egy általánosan elfogadott jövőkép (és ez nem egyenlő a már túlzottan is jól 

ismert „ kijelölt vállalati célokkal”), akkor az emberek legkiválóbb képességeiket nyújtják, 

fejlődnek és tanulnak, méghozzá nem azért, mert elvárják tőlük, hanem azért, mert maguk 

szeretnék azt. Sajnos azonban sok vezetőnek inkább olyan személyes céljai vannak, amelyek soha 

nem alakulnak át közös jövőképpé, s így nem is alkalmasak arra, hogy átformálják a vállalatot. A 

cég „közös jövőképe” túl gyakran csak a vezető személyes varázsában gyökerezik, esetleg egy 

olyan válsághelyzetben, amely időlegesen összeforrasztja az alkalmazottakat. Ám ha megadatik a 

lehetőség, az emberek többsége hajlamos távoli, nemes célokat követni, méghozzá nemcsak 

válsághelyzetben, hanem minden szituációban.  Ehhez azonban a saját személyes célokat 

szükségképpen közös jövőképpé kell formálni – nem receptes könyv formájában, hanem alapelvek 

és gyakorlati tudásanyag gyűjteményeként.  

A közös jövőkép kialakítása megkívánja, hogy képesek legyünk olyan – közös jövőnket 

érintő – elképzeléseket a felszínre hozni, amelyekkel nem pusztán egyetértünk, hanem amelyekkel 

lényegileg tudunk azonosulni. Ha a vezető már teljességgel elsajátította ezt az alapelvet, akkor azt is 

tudja, hogy legyen bármennyire is szívügye a jövőkép, ellenkező hatást ér el, ha hatalmi szóval 

akarja előírni azt. 

8.1.5 Csoportos tanulás 

Hogyan lehetséges az, hogy egy egyenként 120-as intelligencia hányadosú menedzserekből 

álló csoport összteljesítménye alig éri el a 63-as IQ szintet? A csoportos tanulás alapelve választ ad 

erre a paradoxonra. Tudjuk, hogy csoportok képesek együtt tanulni: a sportban, a művészetben, a 

tudományokban és néha az üzleti életben is vannak kiemelkedő példák arra, hogy a csoport 

intelligenciája hogyan haladhatja meg a benne részt vevő egyének intelligenciaszintjét, és hogyan 

tudnak kifejleszteni különleges képességeket az összehangolt munkára. Ha komolyan képesek 

együtt tanulni, nemcsak kivételes teljesítményeket várhatunk, hanem az egyes tagok is 

gyorsabban fognak fejlődni, mint egyébként. 

A csoportos tanulás alapelve a „párbeszéddel” indul, vagyis azzal, hogy annak tagjai 

felfüggesszék saját meggyőződéseiket, előítéleteiket, és megindulhasson a valódi „együtt 

gondolkodás”. A görögöknél a dia-logosz a gondolatok szabad áramlását jelentette egy adott 

csoporton belül, amelynek segítségével a tagok olyan mélységeket fedezhettek fel, amire egyedül, 

egyénenként nem lettek volna képesek. Érdekes módon a dialógusnak ezt a formáját sok 

„primitívnek” mondott kultúra megőrizte, például az amerikai indiánoké, ám a modern 

társadalomban már csaknem teljességgel ismeretlen. Csak mostanában próbálkozunk azzal, hogy az 

újra felfedezett dialógus valós elveit és gyakorlatát beillesszük a mai környezetbe. (Fontos, hogy a 

dialógus nem azonos a sokkal inkább elterjedt „diszkusszióval”, vagyis vitával, amely ütközteti a 

nézeteket, és amelynek során a résztvevők gyakorta olyan ötletpatronokat pufogtatnak, amelyeknek 

nincs lényegi közük a témához. Egyetlen cél van: a győzelem.) 

A dialógus alapelvéhez tartozik az is, hogy meg tanuljunk észrevenni a csoportos 

párbeszédnek azokat a negatív alapmintáit, amelyek hátráltatják a közös tanulást. A védekező 

mechanizmusok például erőteljesen meghatározhatják egy-egy csoport működését. Ha nem vesszük 
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észre őket, alááshatják a közös munkát. Ha viszont felismerjük, és sikeresen felszínre is hozzuk őket 

még meg is gyorsítható a tanulási folyamat. 

A csoportos tanulás azért is különösen fontos, mert a modern szervezetek működési 

alapegysége nem az egyén, hanem a csoport. Ezen áll vagy bukik minden: a szervezet képtelen 

lesz tanulni, ha alkotó egységei a csoportok nem tudnak együtt fejlődni. 

 

8.2 Rugalmassági Kör 

Jó példa az előbb felvázolt tanuló szervezetre egy amerikai mozgalom a „Resilience Circles” 

vagy Rugalmassági Kör. Ezek a körök 10-20 főből álló kis csoportok, akik azért találkoznak, hogy 

személyes biztonságukat növeljék a mai kihívásokkal teli időkben. A csoportoknak három céljuk 

van: tanulni, kölcsönösen segíteni egymást és társadalmi tevékenységet végezni. 

http://localcircles.org/ 

Ezek a kis körök a gazdasági átalakulásra keresik a választ. A gazdasági biztonság milliók 

számára erodálódik. Sokan aggódnak az anyagi biztonságuk miatt, nem tudják mit hoz a jövő 

gyermekeik számára. Sokan nem tagjai közösségeknek, ahol nyíltan beszélhetnének a felmerülő 

kihívásokról, az aggodalmaikról. A csoportok egy új utat építenek a biztonság megteremtéséhez 

kölcsönös segítséggel és a közösségi támogatással. Egy olyan új gazdaság építésén segédkeznek, 

amely tisztességes és harmóniára törekszik földünkkel. 

A Rugalmas csoportok segítenek: 

 bátran szembenézni a gazdasági és ökológiai kihívásokkal, együtt tanulni honnan 

gyökereznek mindezek, 

 kapcsolatokat építeni és konkrét lépéseket tenni a kölcsönös segítség és közös 

tevékenységek irányába, 

 újrafedezni a körülöttünk lévő bőséget és észrevenni egy jobb jövő lehetőségét, 

 részesévé válni egy közös erőfeszítésnek, mely egy igazságos és egészséges gazdaságot 

teremt, amely mindenkiért működik harmóniában a földünkkel, 

 megismerni szomszédjainkat, inspirációt találni és jól szórakozni! 

A kezdeményezés Amerikában indult. Ország szerte vannak emberek, akik Rugalmassági 

Köröket indítanak el közösségeikben. Egy ingyenes, mindenki számára elérhető tananyag nyújt 

segítséget a szakembereknek, hogy hét kezdeti munkaszakaszt (8.1. ábra) valósítsanak meg 

csoportjuknál, és utána a csoportok maguk határozzák meg saját tevékenységüket, projektjeiket. 

8.2.1 A Kör három komponense 

TANULÁS – a Kör lehetőséget teremt szembenézni a gazdasági és ökológiai kihívások 

természetével. Ezekkel szembenézni egyedül nyomosztó is lehet, így a csoport egy támogató 

közösséget teremt a tanuláshoz. A gazdasági elemzés során megvilágításra kerülnek a strukturális 

hiányosságok, és felmerül a kérdés, valóban a növekedés az egyetlen út az anyagi biztonsághoz? 

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG – a Rugalmassági Körök konkrét lépéseket tesznek, hogy 

biztosítsák az egyének biztonságát, azáltal, hogy a rossz állapotban lévő „kölcsönös segítség 

izmainkat” megmozgatják. Az ötödik munkaszakaszban „ajándékok és szükségletek” cserélnek 

gazdát, itt a résztvevők leírják, mit tudnak felajánlani (pl. gyerek felügyelet, varrás ismeret, 

szerszámok) és mire van szükségük. Ezen tevékenységek során új értelmet nyer a vagyon, és a 

bőség megjelenik a csoporton, a közösségen belül. 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG – nagyon sok kihívás nem oldható meg egyedül a 

kölcsönös segítség eszközén keresztül. Ezek a kihívások azt kívánják tőlünk, hogy nyomást 

gyakoroljunk nagyobb régiókra, nemzetekre akár a globális változásra. Bár nincs hivatalos 

Rugalmassági Kör társadalmi cselekvési program, nagyon sok csoport döntött úgy, hogy lépéseket 

tesznek a saját értékeik, érdekeik mentén. 

http://localcircles.org/
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Magyarországról számos kutatás (pl. Füzér et. al, 2005; Giczi–Sik, 2009) igazolja, hogy a 

civil társadalmi aktivitás itt meglehetősen gyenge. Az olyan vidékfejlesztési programok, mint az 

utolsó fejezetben bemutatásra kerülő LEADER kezdeményezés, elviekben sokat segíthetnek a helyi 

közösségek humán kapacitásának építésében.  
 

Első munkafázis: 
A mi rugalmassági 

körünk 

2. és 3. 
munkafázis 

Újraírt 

történetek 

4. és 5. munkafázis 

A közösség 

megerősítése 

6. munkafázis 

Szabályok 
megváltoztatás

a 

7. munkafázis 

Mi 
következik? 

 

EGYÉN 
(Régi történet) 

ELSZIGETELŐDÉS 

ERŐTLEN 

FELÉPÜLÉS/  

HAMIS BIZTONSÁG 

EGYÜTT 

(Új történet) 

KÖZÖSSÉG 

MEGERŐSÍTETT 

REZÍLIENCIA/ 

VALÓDI BIZTONSÁG 

? ? 

8.1. ábra: Rugalmassági körök munkafázisainak egymásra épülése 
Forrás: http://localcircles.org/ 

 

http://localcircles.org/
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Ellenőrző kérdések: 

1) Melyek a tanuló szervezet alapelvei? 

2) Melyek a rugalmassági kör komponensei? 

 

Kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok: 

1) Saját tapasztalatára támaszkodva, mondjon példát gondolati mintára! 

2) Gondolkodjon el személyes jövőképéről! 

3) Formáljon csoporttársaival egy közös jövőképet! 
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9. Közösségi tervezés 

„A jövőnk azon alapszik, hogy a mában hogyan élünk, miről beszélgetünk.” 

Brian David Johnson  

9.1 A közösségi tervezés definiálása 

Erdős Judit és Diebel Andrea a felsőoktatás és az LHH kistérségek között folyó program 

során (http://mitemuhely.hu/lhh/) Nagy Henriettától (é.n.) idézve, a következő fogalmat emelte ki a 

közösségi tervezés definiálására: 

„…A szakértői és a közösségi tervezés összehasonlításában nem elsősorban a létrejövő terv 

(dokumentáció) minősége, „profizmusa” a perdöntő, hiszen ebből a szempontból valószínűleg a jól 

képzett és gyakorlott tervező bizonyulna eredményesebbnek. A közösségi tervezés utolérhetetlen 

előnye a fejlesztés valamennyi szereplőjének összhangja, egyetértése, elköteleződése az adott 

kezdeményezés iránt. Nem elhanyagolható tényező a közösségi tervezés demokratikus fellépése, 

filozófiája. Az érintettek részvételével zajló tervezési folyamatban a különböző tudásformák 

(élethelyzetek, érdekek, tapasztalatok) nem egymással versenyeznek, hanem éppen a tudások 

sokfélesége és dialógusa teszi az egész folyamatot gyümölcsözővé. Ellenkező esetben alapvetően 

sérül az ún. procedurális igazságosság követelménye, vagyis ha bárkit, aki érintett a döntésekben, 

vagy élvezi annak lehetséges hasznait, vagy viseli annak lehetséges költségeit, laikusságára 

hivatkozva kizárunk a döntésből….” 

Sebő Ferenc népzenekutató az alábbi gondolatot fogalmazza meg a közösségi részvétel 

fontosságának kapcsán. „Ha nem hallatja mindenki a szavát, aki benne van, aki érintett, és nem 

mondja el a véleményét, nem vesz részt ennek a formálásában, akkor ott valami tönkre 

megy…”(Sebő, 2011).  

Ma Magyarországon egyre több területen kap lehetőséget a társadalom, a közösség arra, 

hogy az őket érintő kérdésekbe, folyamatokba beavatkozzon, megszólalhasson, a tervezőkkel 

közösen gondolkodhasson. Minden eredményes fejlesztésnek kulcsa, hogy az érintettek 

megszólításával, összefogásával készüljön. Így válik az a sajátjukká, így lesznek fenntartásukért, 

építésükért motiváltabbak.  Egy gyakorlati példával szeretném alátámasztani mindezeket. A 

Mezőcsáti kistérségben az elmúlt években egyre fontosabbá vált az érintettek bevonása a helyi 

ügyekbe. A közösségi tervezés módszerével, eszközeivel számos kezdeményezés valósult meg. A 

kistérség településein tartott lakossági fórumokon a helyi lakosok fogalmazták meg az igényt arra, 

hogy az általuk készített „helyi termékek” piacra jutását, az értékesítési lehetőségek szélesítését 

segítsék a térségben folyó munkák, akciók. További célként megfogalmazták, hogy a térségbe 

érkező turisták számának növelése elengedhetetlen. Így készült el 2011-ben a társadalom széles 

rétegének a megszólításával egy biciklis kiadvány a térségre, a hozzá tartozó túraútvonalakat, helyi 

terméket értékesítőket, szállásadókat is tartalmazó térképmelléklettel.  (9.1. ábra) 

 

http://mitemuhely.hu/lhh/
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9.1. ábra: Bicikliskiadvány 

Forrás: www.jovomeno.org 

 
9.2. ábra: Biciklis felmérés 

Forrás:www.jovomeno.org 

 

A kiadvány elkészülését közös gondolkodás, gondos tervezés előzte meg. Részt vettek a 

megvalósításban a hivatalok, az intézmények dolgozói, kutatók, celebek, civil szervezetek, és 

természetesen a helyi lakosság. (9.2. ábra). Közös gondolkodás során került meghatározásra, hogy 

hol haladjanak az útvonalak, melyek legyenek azok az értékek, melyeket a kiadvány megmutat. Az 

elméleti munkát követően a résztvevők biciklire pattantak, és gyakorlatban is felmérték a terepet. A 

munka során elkészült egy honlap is, mely a helyi termékek érétkesítését teszi lehetővé és minden 

településen kihelyeztek egy- egy információs táblát, melyen a település helyi termék értékesítői, 

szállásadói szerepelnek.  A közös tervezés, a közös megvalósítás eredményeképpen a közösség 

összetartása, települési kötődése erősödött. A lakosság büszke az elkészült eszközökre, fenntartja, 

frissíti azokat. A közeljövőben a biciklis kiadvány digitális változata is elkészül.  

 

9.2 Közösségi tervezés eszközei 

A Nagy (é.n.) a közösségi tervezés lépéseire a következő javaslatot teszi: 

1. A tervezés előkészítése 

 Helyi segítők feltárása 

 Támogató helyi intézményrendszer feltárása 

 Kapacitásfejlesztés (megvannak-e a személyes készségek, kompetenciák, közösségi 

tervezés technikáit ismerik-e, ill. milyen mértékben a térségi szereplők?) 

 Az érintettek azonosítása, elemzése (milyen érintettek vannak milyen érdekekkel, kik a 

hátrányos helyzetűek?) 

2. A tervezési folyamat megtervezése 
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 Előzetes helyzetértékelés 

 Erőforrás-szükséglet felmérése 

 Fókuszálás (egyértelmű-e a folyamat fókusza, mik a sikerkritériumok, mik az alapvető 

kockázatok?) 

 A tervezési folyamat lépéseinek megtervezése  

3. Helyzetfeltárás, helyzetértékelés 

 Statisztikai adatgyűjtés  

 Helyi adatok gyűjtése 

 A részvételen alapuló helyzetfeltárás előkészítése 

 Közösségi helyzetfeltárás (SWOT, stb) 

 További vizsgálatok elvégzése 

 Információk összefoglalása  

4. Közösségi elemzés és tervezés 

 Jövőkép megfogalmazása 

 Stratégiai tervezés  

 Operatív tervezés (meg tudjuk-e fogalmazni a projekteket, ki a projektek gazdája, 

biztosított-e a finanszírozás?) 

 Nyomon követés (közösen meghatározott sikerkritériumok mentén) 

 

A következőkben a közösségi tervezés során alkalmazható eszközök kerülnek bemutatásra. (Sain, 

2010) 

9.2.1 Ötletbörze 

Cél: Ez az alapvető eszköz arra használható, hogy a leggyorsabban minél több ötletet 

összegyűjtsünk, ráadásul úgy, hogy abban minden csoporttag aktívan részt vesz. Gyakran 

használandó első lépésként egy megbeszélésen, ahol azután egyéb módszereket alkalmazunk. Az 

ötletbörze egyénileg és csoportosan is elvégezhető.  

Lépések:  

1. Határozzuk meg a megválaszolandó kérdést vagy megoldandó problémát, és kérjük meg a 

csoportot, hogy gondoljanak a lehető legtöbb válaszra, ötletre a kérdéses témával 

kapcsolatban. A folytatástól függően ezeket felírhatják egy lapra maguknak, vagy egyenként 

öntapadós cetlikre, de ügyeljünk arra, hogy ne kezdjenek el beszélgetni. Erre a fázisra elég 

sok időt szánhatunk (5-15 perc), hogy mindenki önállóan elkezdjen gondolkodni.  

2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy röviden vázolják ötleteiket, vagy adják át a cetliket.  

Ezeket helyzetrajzon, gondolati térképen, vagy ún. kártyatechnikával láthatóvá tesszük. 

Ebben a fázisban minden ötletet egyformán kezelünk. Ne hagyjuk, hogy az emberek 

elkezdjék megvitatni egymás ötleteit.  

3. Ha az összes ötletet összegyűjtöttük egy mindenki által látható helyen (pl. egy flipcharton 

vagy táblán), sort keríthetünk némi elemzésre. 

4. A felmerülő problémákat, témákat és kérdéseket később csoportosíthatjuk, sorba állíthatjuk 

és felállíthatjuk a prioritásokat, megnézhetjük, hogy milyen témákra érkezett a legtöbb 

javaslat.  

9.2.2 Kártya- technika 

Cél: A kártya- technikát az információk rendezéséhez, csoportosításához és besorolásához 

használják. Ez az egyik leghatékonyabb és legszélesebb körben használt technika a műhelymunka 

módszerei között, mivel könnyen használhatósága miatt sok ötletet gyorsan egybe lehet gyűjteni és 

az értelmezést segítendő el lehet rendezni.  

Lépések:  
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1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy minden ötletet, álláspontot vagy információt írjanak le 

egy-egy kártyára (post-it cetlikre, vagy bármilyen módon felragasztható kártyákra) 

2. Ezután csoportosítsuk az összefüggő darabokat, és adjunk nevet vagy leírást minden 

csoportnak.  

3. Miután ezt megtettük, elemezhetjük a nyert információt.  

9.2.3 Gondolati térkép vagy elmetérképezés (angolul: mind mapping) 

Cél: A kártya- technikához hasonlóan információk gyors összegyűjtése és rendszerezése minimális 

eszközigénnyel. Jó módszer annak biztosítására, hogy egy helyzet minden aspektusát figyelembe 

vegyük. 

Lépések:  

1. Egy flipchart, tábla vagy csomagolópapír közepére írjuk fel a központi problémát vagy 

kérdést.  

2. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy gondolkodjanak el egy adott témán, majd az eszükbe jutó 

válaszokat, megoldásokat írják le egy papírlapra. Ezután a listából válasszák ki a 

legfontosabb, legátfogóbb elemeket. A csoport tagjai ezután egyenként sorban felolvasnak 

egyet a legfontosabb elemek közül, majd újabb és újabb körben haladva folyamatosan 

valamennyi ötletet felolvassák.  

3. Eközben a facilitátor csomagolópapírra, vagy táblára jegyzi a felolvasott tételeket, oly 

módon, hogy a közepére felírt alapkérdésből vonalakat húz, majd az újabb ide vágó 

ötletekhez a vonalakat elágaztatja. Az ötletek így további ágakká és kisebb fákká 

fejlődhetnek. Mindent írjunk le, még akkor is, ha egyáltalán nem kapcsolódik a témához, 

vagyis ítélet, értékelés nélkül minden ötletet fogadjunk be.  

4. Végül az elmetérképezés eredményét legépelhetjük, a fő ágakat címsoroknak tekintve, a 

mellékágakat pedig alájuk sorolva.  

9.2.4 Helyzetrajz 

Cél: Képi ábrázolása mindazon témáknak, elemeknek, amelyeket figyelembe kell venni, vagy 

amelyek fontosak egy adott (projekt-) szituációban, beleértve az érintetteket és a kérdéseket, a 

köztük fennálló interakciókat és kapcsolatokat.  

Lépések:  

1. Egy nagy méretű papírlapra szimbólumokat, képeket, szavakat felhasználva rajzoljunk egy 

„képet” (vagy „gondolati térképet”) a helyzetről, amit szeretnénk megbeszélni. 

2. Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, rajzolják fel az összes létező kapcsolódó 

dolgot, például a kép szempontjából kritikus személyeket, szervezeteket, nézőpontokat. 

3. Kérjük meg az embereket, hogy mutassák be helyzetrajzaikat a legfontosabb elemek és a 

köztük fennálló legfontosabb kapcsolatok leírásával.  

9.2.5 Fizikai/ helyi feltérképezés 

Cél: Vizuális, térkép jellegű ábrázolást nyújtani egy adott térség, földrajzi tér információiról az 

érintettek véleménye alapján a fókusz-kérdések bármelyikével kapcsolatban (pl. fizikai tényezők, 

mint az elérhető erőforrások és használatuk, a legfontosabb problémás területek, s javasolt 

innovációk helyszínei, krízisterületek, fejlődési magok, természeti erőforrások társadalmi vagy 

tulajdonosi alapon megkülönböztetett felhasználása stb.). 

Lépések:  

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy rajzolják, jelenítsék meg az érintett térség határait. A 

résztvevők választhatnak, hogyan szeretnék ezt végrehajtani: írásban, papíron, vagy 

meglévő anyagok használatával (pálcák, kövek, termések stb.). Ne feledjük, hogy bármilyen 

anyagot választunk, mindig szükséges lesz papírmásolatra, az összehasonlító elemzés 

céljából.  
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2. Ha segíti a megbeszélést, háromdimenziós elemek adhatóak hozzá, a térképet maketté 

alakítva. 

3. Bármilyen megoldást választunk, kérjük meg a résztvevőket, hogy rajzolják le a terület 

szerkezeti vázlatát, például az utakat, városokat, folyókat és a tulajdonosi határokat. Ezt 

segíthetjük úgy, hogy kivetítünk egy alaptérképet egy nagy lapra, majd a szükséges 

információkat átmásoljuk.  

4. Az akár falnyi méretű térkép elkészítését követően a résztvevők az információkat 

közvetlenül vagy öntapadós címkékkel felvihetik rá. Hagyjuk őket feljegyezni a szerintük 

legjelentősebb elemeket, majd kérjünk további részleteket azokról az elemekről, amelyek 

érdekes vagy hiányoznak. 

5. A térképet számos alkalommal kell majd módosítani, mielőtt a bevont résztvevők 

elégedettek lesznek az eredménnyel. Ha szükséges, adjunk hozzá további írásos 

megjegyzéseket.  

6. Ha egy „alaptérkép” elkészült, a következő üléseken használható lesz további elemzésekhez.  

9.2.6 Problémafa- és célfa elemzés 

Cél: Egy adott helyzettel kapcsolatos problémák összegyűjtése, a problémák közötti ok-okozati 

viszonyok feltárása, és az alapproblémák azonosítása, valamint a helyzet feloldásával kapcsolatban 

a célok és szükséges tevékenységek (projektek) feltárása (9.3. ábra). 

Lépések: 

1. A csoporttal együtt döntsük el, hogy mi a legfőbb probléma, a negatív helyzet, amelyet fel 

akarunk oldani. Ezt elég általános formában kell megfogalmazni, hogy valóban minden 

vonatkozó probléma felszínre kerüljön. A vidéki, kistérségi fejlesztési szituációban ilyen 

lehet pl. az elvándorlás, elnéptelenedés. 

2. Egy minél nagyobb lap közepére írjuk fel a helyzetet, ez lesz a (probléma) fa törzse. 

3. Folytassuk ötletbörzével a meghatározott helyzettel kapcsolatos összes fő probléma 

felderítését. A problémákat írjuk egyenként öntapadós lapokra. 

4. Kezdjük el a cetliket a fa gyökereként ok-okozati viszonyba állítva felragasztani. 

Folyamatosan vizsgáljuk meg az egyes tényezőknek a többi tényezőhöz való viszonyát és 

tegyük fel a kérdést: „Ez egy másik probléma oka vagy okozata?”. Törekedjünk arra, hogy 

az okok legyenek lejjebb, ennek okozatai feljebb, de mindegyik a fa törzse alatt. 

5. Lehet, hogy lesznek olyan problémák, amelyek magának a fa törzsét alkotó helyzetnek a 

következményei. Ezek fogják a fa lombját alkotni, ezeket a törzs fölé helyezhetjük el szintén 

ok-okozati összefüggéseikben. 

6. Az okok keresése közben nyilván új problémák, okok és okozatok fognak felmerülni, ezeket 

szintén írjuk cetlikre. 

7. Ha sikerült a cetliken szereplő problémákat ok-okozati viszonyba állítani, akkor húzzunk 

nyilakat az okoktól az okozatok felé. Ne használjunk kétirányú nyilakat, és ha nincs 

kapcsolat, ne húzzunk közéjük vonalat. Ha végeztünk, az ábráról leolvasható lesz, hogy a 

legtöbb kifelé mutató nyíllal rendelkező, általában legalul lévő problémák az okai 

mindennek, vagyis ezek a negatív helyzet alapvető okai. A főbb gyökérágak is 

kirajzolódnak, ezek megmutatják az egyes beavatkozási területeket, témákat. A problémafa 

lombjában találjuk a negatív helyzet következményeit, hatásait. 

8. A problémafát alapul véve, egyszerűen fogalmazzuk át a problémákat célokká. A célfáról 

gyakorlatilag leolvashatjuk a programunk fő elemeit: a lombozat adja az átfogó céljainkat, a 

törzs a megoldandó feladat, a stratégiai cél, a gyökérzet főbb ágai pedig az egyes 

alprogramokat, beavatkozási területeket és az azokhoz rendelhető célokat képviselik.  
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9.3. ábra: A problémafa és a célfa/program felépítésének vázlata 

Forrás: Kovács 

9.3 Csoporttechnikák 

9.3.1 Csoport-folyamatok támogatása 

Cél: A tervezési módszerek és eszközök hatékony használatához fontos a jó facilitációs készségek 

megléte. A megfelelő facilitáció, amely többek között csoportdinamikai kérdésekkel, elemzéssel és 

összegzéssel, konfliktusfeloldással kapcsolatban támogatja a csoportmunkát, a tervezési folyamat 

szinte valamennyi szintjén szükséges. A facilitáció egy csoport, közösség támogatása abban, hogy 

egy adott cél érdekében csoportonként hatékonyan tudjanak együttműködni. Különösen nagy 

jelentősége van akkor, amikor eltérő hátterű, érdekeltségű és készségű emberek dolgoznak együtt.  

9.3.2 Kiscsoportos megbeszélés 

Cél: A kiscsoportos megbeszélés mindenki számára lehetővé teszi véleménye kinyilvánítását, így 

sok ötlet, megjegyzés és vélemény generálható és válik közkinccsé. A megbeszélés alatt a 

résztvevők megoszthatják egymással szempontjaikat, ötleteiket, így később kollektív 

tapasztalatokra támaszkodhatnak. A megbeszélések párban, hármasban vagy több személlyel 

zajlanak, a tevékenység jellegétől függően.  

Lépések:  

1. Mondjuk el a problémát vagy kérdést és kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak kis 

csoportokat a téma megbeszélésére, valamint adjuk meg a rendelkezésre álló időt.  

2. Kérjük meg a csoportok egy-egy képviselőjét, hogy számoljanak be munkájukról, és kérjük 

meg a többi csoportot, hogy reflektáljanak.  

9.3.3 Tevékenységek tervezése csoportban 

Cél: Egy cél eléréséhez szükséges konkrét feladatok, erőforrások és felelősségek azonosítása.  

Lépések:  

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak ki egy táblázatot a feladatokkal, 

határidőkkel a felelős személyek megnevezésével.  

2. Ezután kiscsoportos munkában töltsük ki a részleteket valamennyi témára vonatkozóan, 

amelyek a feladat megvalósításához szükségesek.  

9.3.4 Fókuszcsoportos megbeszélések 

Cél: Általános információk megszerzése, részletek tisztázása vagy vélemények összegyűjtése adott 

témáról, viszonylag kötetlenül beszélgető személyekkel. A módszer konszenzus kialakítására is 

használható.  

Lépések: 
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1. Határozzuk meg a résztvevők számát (ideális esetben 4 és 8 között). A céltól függően 

homogén vagy heterogén csoporttal dolgozhatunk. Alternatívaként használhatunk több 

viszonylag homogén fókuszcsoportot is, ahol különböznek egymástól a csoportok. Ez 

érdekes összehasonlításokat tesz lehetővé. 

2. Tegyünk fel a csoportoknak egy átfogó kérdést (pl. „Önök szerint milyen hatása volt egy 

bizonyos beavatkozásnak a térségben?”). 

3. Az előre megállapított időtartamon belül beszéljük meg a kérdést, maximum egy vagy két 

óra alatt. A közreműködőnek csak minimális mértékben kell hozzászólnia, mindössze azt 

kell biztosítania, hogy mindenki szóhoz jusson. Szükség lehet esetleg a kérdés 

megismétlésére más megfogalmazásban, illetve meggyőződni arról, hogy minden világos a 

kérdéssel kapcsolatban.  

4. Készítsünk részletes jegyzetet a megbeszélésről. A fókuszcsoportokat legjobb párosan 

vezetni egyikük segíti a megbeszélést, míg a másik személy jegyzetel. A megbeszélésről 

felvétel is készülhet.  

5. Annak biztosítására, hogy az összegyűjtött információk megbízhatóak legyenek, tartsunk 

fókuszcsoportos megbeszéléseket (9.4. ábra) egészen addig, míg az információk ismétléssé 

nem válnak.  

 
9.4. ábra: Fókuszcsoportos megbeszélés 

Forrás:www.jovomeno.org 

9.3.5 Nyitott kávéház (angolul: World Café) 

Cél: Adott kérdések, problémák megbeszélése azáltal, hogy több asztalnál beszélgető csoportot 

szervezünk, megadott időközönként azonban az asztaltársaságok cserélődnek, ami által 

beszélgetések élő hálózatát hozzuk létre.  

Lépések:  

1. Egy barátságos, hívogató teret rendezzünk be „kávézónak”, több, lehetőleg kerek asztallal, 

asztalonként 4-5 székkel.  

2. Az asztalokra – mintegy terítőként- tegyünk nagy fehér lapokat, és helyezzünk ki 

poharakban vastag filctollakat, amelyekkel írni, firkálni lehet.  

3. A résztvevőket ültessük szét az asztalokhoz, és adjuk meg a témát, amelyről beszélgetünk. 

Minden asztalnak legyen egy „asztalgazdája”.  

4. Minden asztaltársaság 15-30 percig beszélget a témáról, eközben írhatnak, rajzolhatnak a 

papírra, vagy post-it cetlikre.  

5. A 15-30 perc elteltével az asztalgazda kivételével mindenki üljön át más asztalhoz 

(véletlenszerűen, keveredve). A helyben maradó asztalgazda ismertesse az új társasággal, 

hogy eddig mire jutottak. Az új asztaltársaságok tagjai bekapcsolódnak és tovább viszik a 

gondolatokat.  



118 

 

6. Csináljunk összesen 3 kört, majd kérjük meg az asztalgazdákat, hogy mindenki előtt 

meséljék el, az asztaluknál milyen konklúziókra jutottak. Az asztalok teleírt lapjait, post it 

cetliket feltehetjük a falra és használhatjuk a beszámolókhoz.  

7. Adott esetben folytatható a beszélgetés az eredeti vagy új témával.  (Sain, 2010) 

9.3.6  „Közösségi felmérés” módszere 

Cél: Az érintettek véleményének szélesebb körű feltárása. A közösségi felmérés egy olyan összetett 

módszer, ahol a felmérés alapját a közösségben készített interjúk és az azt követő nyilvános, 

közösségi beszélgetések adják, melyekre építve lehetőség nyílik az érintettek véleményének mind 

szélesebb körű megismerésére.   

Lépések: A közösség mozgósított tagjai az általuk fontosnak tartott témákban kérdéseket 

fogalmaznak meg szomszédjaik felé. Fontos, hogy a kérdések az ő nyelvükön fogalmazódjanak 

meg, de nem elhanyagolhatóak a feldolgozhatóság szempontjai sem. A gyakorlati tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy a lakosság szívesen fogalmazza meg az általuk fontosnak vélt témákat, de a 

kérdések megfogalmazását inkább szakemberre bízzák. Fontos a nyitott- és a zárt kérdések ügye. 

Zártkérdés könnyebben kiértékelhető, a nyitott lehetőséget ad egyéni vélemények 

megfogalmazására. Fontos kérdés az anonimitás vagy névlegesség. A végén a legtöbben a 

kompromisszumos megoldást választották: mindkét megoldásra lehetőséget adtak. („Kíván- e 

bemutatkozni, vagy inkább a névtelenséget választja? igen-nem. Ha igen, neve és címe:”) A 

közösségi felmérést eredményessé igazán a kitöltés és visszajuttatás módszere teszi. Az aktivizált 

lakosok felosztják maguk között a település/településrészt és ki-ki a maga körzetében viszi házhoz a 

kérdőívet és elmondja személyesen mi ez és mit kell vele tenni, majd megbeszélik mikor jön vissza 

érte, ha azt a kitöltő kéri. A folyamat csak akkor válik hosszantartóvá, ha mindvégig a helyi 

nyilvánosságban zajlik. A kérdőívek kitöltése után pedig nagyon fontos, hogy a lehető 

leggyorsabban, akár részletekben, visszajelezzük az első eredményeket - ne érezzék úgy a már sokat 

csalódott emberek, hogy ismét nem történik semmi.  

A kérdőívek visszagyűjtése is személyesen történik. Nehezebb az adatok értelmezése, az összegzés 

megírása, a következtetések levonása, a javaslattétel.  Itt kiemelt szerepe van a fejlesztőnek abban, 

felismerje a szakértő bevonásának szükségességét és eltalálja annak kellő mértéket. A közösségi 

felmérés utolsó eleme az eredmények kiteljesítése, CSELEKVÉSI TERV-be fordítása.  

9.3.7 Jövő műhely módszer 

Cél: A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek 

kiválasztásának leggyorsabb módszere ez, amely a tervezéshez vezet el bennünket. Alkalmazása 

akkor ajánlatos, ha rövid idő alatt (1 nap, vagy 3 este) szeretnénk eljutni a közösségi cselekvési terv 

körvonalazódásáig. Ehhez már rendelkezésre kell, hogy álljon a kezdeményezők egy aktív 

csoportja, az a bizonyos „központi mag”, amely gyakorlott a fogalmi gondolkodásban, s amelyik 

képes egy egymásra épülő gondolatmenetet közösségi, tehát együttműködő módon végiggondolni.  

Lépések: 

1. Előkészítés  

Előzetesen meg kell hívni, fel kell készíteni az embereket a tervezett közös munkára. A helyszínen 

mindenki bemutatkozik, s a csoportvezető(k) elmagyarázza(ák) a módszert, amellyel a nap 

folyamán dolgozni fognak. Elsőként témákat kell választani, s egy példán keresztül be is lehet 

mutatni a módszert.  

A témák legyenek pozitív célok, amelyekkel a csoport egyetért. Mindig meg kell vizsgálni, hogy a 

csoport egyetért- e a témával. Ha nem, el kell kezdeni keresni egy új, megfelelő témát.  

2. Kritikai szakasz  
 Mindenkivel jegyeztessük föl a kulcsszavakat.  Ezután mindenki írja fel oszlopokban a falra 

kitűzött nagy papírlapokra az általa feljegyzett szavakat. A vezetők felolvassák a szavakat és 

értelmezik azok tartalmát, szükség esetén kiegészítik magyarázó szavakkal. Vita a szavak 
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alkalmasságával vagy érvényességével kapcsolatban nem megengedett. Ez után történik a szavazás. 

Minden résztvevőnek van 10, a kulcsszavak között elosztható pontja: adhatják mind a 10-et egy 

szóra vagy egy-egy pontot tíz különböző szóra stb. Összesítsük a szavazatokat. Ezután formáljunk 

kb. öt fős kis csoportokat. Mindegyik csoport kap egy nagy papírt és egy filcet. Egy-egy mondatban 

meg kell fogalmazniuk a legtöbb pontot kapott szavakat/témákat. A negatív kulcsszavak tehát 

tagadó mondatokba épülnek. A kész lapokat felakasztják a falra. A mondatokat felolvassák, és 

szükség esetén értelmezik. Még mindig semmi vita! 

3. Újraírás 
Pozitív mondatalkotás „ideális állapot”-jellegű mondatokkal.  A kis csoportok átalakítják a negatív 

mondatokat pozitív állításokká.  Majd bemutatjuk az ideális állapotot. A mondatokat felakasztjuk a 

falra, felolvassuk és értelmezzük. Minden csoport azonos mondatai között vannak apró 

különbségek. Ezután történik szavazás az „ideális állapot”-ot tartalmazó kijelentésekről: Minden 

egyes résztvevő öt pontot kap most, és azzal gazdálkodhat. A vezetők megszámolják a sza-

vazatokat, szétvágják a csoportok mondatlistáit és újracsoportosítják őket (ragasztót használva) 

összetartozó témák csoportjaiba. E csoportokat felerősítik a falra. Ez a szavazatszámlálás, vágás-

ragasztás akkor a leghatékonyabb, ha ez alatt a résztvevők a következő feladaton, a fantázia-terven 

dolgoznak.  

4. Fantázia-projekt / kreatív feladat  
Új, lehetőleg ötletes csoportbeosztás – pl. nők-férfiak, piros-kék ruhadarabot viselők, órát jobb 

kézen vagy bal kézen viselők stb. Minden csoportnak egy fantázia-tervet kell létrehoznia, melyhez 

korlátlan erőforrások állnak rendelkezésre. Ennek a projektnek valamilyen módon kapcsolódnia kell 

a napi témához. A csoportok lehetőleg rajzzal, ábrával stb. illusztrálják gondolataikat, ne hosszas 

írásműveket készítsenek. 

Ezután a fantázia-projektek bemutatása történik: Minden csoportból egy csoporttag előadja a 

csoport projektjét egy döntnöknek (lehetőleg ne a vezető legyen, hanem pl. egy vendéglátó vagy 

más személy). A „győztes” kiválasztását díjkiosztás követi (édesség), vigaszdíj (még édesség) a 

többieknek. 

5. A részletes vízió szakasza  
A fantáziaprojekt során keletkezett energiát és lelkesedést most az ideális állapottól egy 

részletesebb képre irányítjuk: hogyan is festene a feladat-vállalkozás a legsikerültebb formájában? 

A résztvevők képzelete megint csak szabadon szárnyalhat: nincsenek bürokratikus vagy anyagi 

korlátok. Kihangsúlyozandó, hogy a csoportoknak csak az ideális végső képet kell megrajzolniuk, 

nem pedig az odavezető utat, azaz nem stratégiát kell gyártani.  A „részletes vízió” bemutatása : A 

csoportokat képviselő csoporttagok felolvassák, elmagyarázzák saját kidolgozott „elképzelésüket”. 

Semmi olyan jellegű megjegyzés vagy vita nem megengedett, mint pl. a: „De hiszen ez lehetetlen!”  

A víziók tematikus csoportosítása: A vezetők ezután szétvágják és témakörök szerint 

összeragasztják a képeket. Ha nagyon sok kép van, akkor először talán korlátozni kell a számukat öt 

pontos szavazattal. Ezután a témákat a falra lehet akasztani. 

Minden egyes témát részletesen ismertetünk, hogy az emberek meg tudják ítélni, helyesen 

csoportosítottuk- e a képeket?  Egy téma kiválasztása: A résztvevők ezután felsorakoznak annak a 

témának a lapja alá, amellyel a leginkább szeretnének foglalkozni. A cél, hogy a látomásokból 

realitás legyen. A csoportképzés ezen a szinten befolyásolástól mentes, önkéntes. 

6. Megvalósítás  
Minden csoport kap egy „ötletlapot” az induláshoz. A ötletlap voltaképpen egy kérdések 

formájában megfogalmazott utasításlista. Nem kötelező jellegű, csak azok hívják segítségül, akik 

ennek szükségét érzik. 

Értékek: Kezdhetünk- e azonnal? Milyen akadályok állnak előttünk? Hogyan vélekednek a 

munkatársak, politikusok, a hatalommal bíró emberek stb.? 

Stratégiák: Milyen politikai, gazdasági támogatásra van szükségünk? Kivel tudunk 

együttműködni? Hogyan tudjuk bevezetni, megismertetni vagy piacosítani az ötletet? 

Cselekvés: Ki akar és tud dolgozni ezen az ötleten? Mennyi munkára van szükség? Hogyan 

tudjuk eladni az ötletet? Mi a kockázat? Mi a haszon?  
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A témák megvalósíthatóságáról készített előmeneteli jelentés: Minden csoport utasításokat, 

kérdéseket vagy hasonlókat dolgoz fel, és egy nagy papírlapra felírja gondolatait, terveit. Egy előre 

megbeszélt időpontban a csoportok újra összeülnek, és mindegyik csoport vázolja a többiek előtt 

terveit és ötleteit. 

7. Záró értékelés  
Végül mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy értékelje a napi tevékenységet. Ez jó lezárása a 

munkának, nemcsak azért, mert mindenki lehetőséget kap a hozzászólásra, ami jó érzés számukra, 

hanem mert e megjegyzések egyben új ötletforrások is a „Jövőműhely” módszerének fejlődéséhez.  

Ha nem képzési, hanem valóságos élethelyzetben alkalmazzuk a módszert, akkor érdemes több időt, 

akár több estét is rászánni, mert azok, akik nem szokták a „fejmunkát” (ahogy egy 

mezőgazdaságban fizikai munkát végző asszony mondta egyszer, aki részt vett egy 

„Jövőműhelyen”), azok tehát nagyon hamar elfáradnak és érdektelenné válnak a műhelymunka 

végére, holott annak részleteit nagyon élvezik. Ha megfelelő ütemben haladunk, akkor a közösség 

tagjait nem csak meggondolkodtatjuk, nem csak új szempontok figyelembevételére tanítjuk, hanem 

közös cselekvésre is aktivizáljuk.  

9.4 Néhány gyakorlati tanács a közösségi tervezéshez 

9.4.1 A helyszín megválasztása 

Segítheti munkánkat, ha általunk jól ismert helyszínt választunk közösségi alkalmainkra, olyan 

helyet, ahol otthonosan, biztonságosan mozgunk.  Ha számunkra ismeretlen helyszínen kell 

munkánkat folytatnunk, érkezzünk hamarabb, keressünk lehetőséget a terep bejárására, szükség 

esetén annak átrendezésére.  Teremtsünk barátságos, nyugodt légkört. Készüljünk egy kis 

pogácsával (9.5. ábra), teával is.  

 
9.5. ábra: Ebédszünet 

Forrás: jovomeno.org 

A helyszínválasztásnál további fontos szempont, hogy jól megközelíthető helyen legyen, és 

nyitvatartási idejével illeszkedjen az általunk szervezett alkalomhoz. (Bodorkós, 2006) 

9.4.2 Az időpont megválasztása 

Induljunk ki abból, hogy nincs mindenkinek jó időpont, csak minél több embernek 

alkalmas… Figyelembe kell venni, hogy azok, akiket szeretnénk meghívni, mikorra érhetnek 

oda (munka után vagy miután a gyerekeket elhozták az óvodából, iskolából stb.) és körülbelül 

meddig érhetnek rá. (Bodorkós, 2006) 

Igazítsuk célközönségünk időbeosztásához rendezvényünk időpontját. Idegenforgalomban 

dolgozókkal, gazdálkodókkal inkább a téli időszakban találkozzunk, valamint kerüljük a reggeli, 

kora esti órákat. Ha valakit munkája révén, hivatali személyként szólítunk meg, és ő 
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munkahelyét képviseli, szervezzük munkaidőben, míg ha magánszemélyként, mint egy aktív 

települési szereplő lesz jelen, inkább munkaidő után találkozzunk.  

9.4.3 A résztvevők körének meghatározása 

Tartsuk szem előtt a kevesebb néha több elvet, különösen az első alkalmakon, ugyanakkor 

ügyeljünk arra, hogy ne maradjanak ki szereplők, ezért inkább osszuk meg a társaságot és tartsunk 

két eseményt, hiszen nagy gyakorlatot kíván nagyobb társaságok eredményes mozgósítása. 

9.4.4 Egyéb szempontok 

Bodorkós (2006) munkájában az alábbi további fontos tanácsokat adja: 

1. Minél több helyen hirdessük az alkalmat, az emberek passzivitását igyekezzünk megtörni.  

2. Készítsünk meghívót, ami legyen egyszerű, pontosan fogalmazott: mikor, hol, miért, mi 

céllal találkozunk.  

3. Készüljünk fel alaposan a találkozóra!  

4. A házigazda fogadja és köszöntse a vendégeket, ismertesse a meghívás hátterét. Munkáját 

segíti, a találkozó eredményességét növeli, ha egy ún. levezető ember irányítja a 

beszélgetést. Ő az, aki szót ad, kérdez, irányít. Átlátja, ismeri a helyzetet, és végig képes 

tárgyilagos maradni.  

5. A fórumon elhangzottakat rögzíthetjük, hang- és videófelvételt, jegyzőkönyvet készíthetünk.  

6. Megkönnyítheti a következő találkozó szervezését, ha készítünk egy listát nevekkel, 

címekkel a résztvevőkkel (önkéntes alapon persze). Gyakori megoldás, hogy az érdeklődők 

e-mail-listát hoznak létre, hogy a híreket gyorsan és olcsón tudják köröztetni.  

7. Sokat segítheti munkánkat és oldja a találkozás feszültségét is, ha egy közös térképet (9.6. 

ábra) készítünk a területről. A térkép készítése során információkat gyűjthetünk a 

környékről, a résztvevőkről, gondolataikról.  A térképen tüntessük fel a fontos adatokat, pl.: 

ki-hol lakik, hol vannak. (Bodorkós, 2006) 

 

 
9.6. ábra: Részvételi térkép 

Forrás: www.kfte.hu 

 

Ellenőrző kérdések: 

Mit értünk a közösségi tervezés fogalma alatt?  

Milyen eszközöket ismer a közösségi tervezéshez kapcsolódóan?  

Melyek a legfontosabb szempontok, amiket a megvalósítás során szem előtt kell tartani? 

 

Kompetenciafejlesztő feladat: 

1) Példákon keresztül mutassa be (lehet kitalált példa is), a bemutatott példák közül, melyiket 

mikor, milyen helyzetben alkalmazná! 

http://www.kfte.hu/
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10. A LEADER szerepe és működése 

Ahogy az első fejezetben is szerepelt az Unió a vidékfejlesztés változásainak új kihívásaira a 

több szektort is érintő, integrált közelítést helyezi előtérbe azáltal, hogy a hagyományos 

mezőgazdasági támogatások mellett rugalmasabb lehetőségeket biztosít. Az egyik ilyen támogatás a 

Közösségi Kezdeményezések között szereplő Leader+ Program volt. A jegyzet utolsó fejezete a 

program bemutatása mellett, melyhez a szerző „A faluban” megjelent cikkét illeszti be, a diákság 

lehetséges szerepére hívja fel a figyelmet.  

A LEADER program 1991-ben nagyon szerény költségvetéssel, kis léptekben, közösségi 

kezdeményezésként indult el az európai integrációban. Mára a program alapelveit megtartva a 

Közös Agrárpolitika (KAP) második, vidékfejlesztési pillérének IV. tengelyévé vált (COMM, 

2004) és bár forrásai a kezdeti időszakhoz képest jelentősen nőttek, a teljes KAP költségvetésnek 

szerény részét, kb. 5%-át képezi, növekvő adminisztrációs terhekkel és bürokráciával. A 2014-2020 

tervezési időszak javaslattervei között is szerepel. A jegyzetben azért kapott külön fejezetet, mert a 

vidékfejlesztés szempontjából ez a program a társadalmi tőke erősítésében, a közösségek 

fejlesztésben fontos szerepet játszik 
A Leader Program közösségi kezdeményezésként indult, vagyis teszt-rendszer volt, a létező 

fejlesztéspolitika hagyományos szabályaitól eltérő lehetőségek kipróbálásának adott teret. 

Továbbélése biztosított, hiszen a korai indulás óta felhalmozott gyakorlati ismereteket 2007-től a 

vidékfejlesztési tevékenységben általánosan alkalmazni kell (TÓTH, 2005). 

A Leader Program alapelveit (10.1.ábra) figyelembe véve − terület alapú megközelítés, 

alulról építkező fejlesztés, helyi munkacsoport kialakítása, helyi partnerség, innováció, 

szektorok közötti együttműködés, területek közötti együttműködés, hálózati rendszer, helyi 

finanszírozás és menedzsment − látható, hogy több olyan elv is szerepel közöttük, amely a 

társadalmi tőkéhez, azon belül elsősorban a társulási készséghez kötődik. 

 
10.1. ábra: A LEADER módszertan alappillérei 

Forrás: CEC, 2000:10 

 

A Leader intézkedés társadalmi tőke erősítő szerepét több tanulmány is megerősíti. A 

LEADER II. értékelése Finnországban azt mutatja, hogy az akciócsoportok (Local Action Groups, 

LAGs) jelentős szerepet játszottak a társadalmi tőke előmozdításában a vidéki térségekben 

(PYLKKÄNEN-HYYRYLÄINEN, 2004). Fontos megjegyezni, hogy a Leader Program sikerét az 

életképes, működő, vidéki, civil társadalmi alapoknak tulajdonítják. Itt a programmal a 

társadalmi tőke tovább erősödött.  
Fontos gondolatot vet fel Thanasis aki a humán és a társadalmi tőke közötti kapcsolatot 

vizsgálja. Azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a Leader Program − mely mint a későbbiekben látható 
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lesz, erősíti a társadalmi tőkét − erősíti-e a humán tőkét, vagy másik oldalról közelítve a problémát, 

szükséges-e a megfelelő humán tőke a program sikeres megvalósításához. A kérdés megválaszolása 

további kutatásokat igényel.  

A program társadalmi tőkére gyakorolt hatásával foglalkozik egy osztrák intézet által 

készített tanulmány is (ÖIR11, 2004), melynek célja a Leader mint újfajta módszer, vizsgálata. A 

klasszikus értelembe vett vidékfejlesztési támogatásokkal veti össze ezt a programot. Az ÖIR 

kutatás során kapott eredményeket szemlélteti a 10.2. ábra. Hiba! A hivatkozási forrás nem 

alálható.Látható, hogy költséghatékonyság szempontjából a Leader, a klasszikus vidékfejlesztési 

támogatásokhoz képest az időszak elején nagyobb ráfordítást igényel, a Leader intézkedés hosszú 

távon költséghatékony. A társadalmi tőke oldaláról vizsgálva már a kezdeti időszakban erősödést 

figyeltek meg, mely az idő függvényében tovább nőtt. 

 
10.2. ábra: A Leader típusú programok költséghatékonysága a klasszikus programokkal 

összehasonlítva 
Forrás: ÖIR, 2004:57 

 

Egy másik tanulmány, melyet az EU-15 között végeztek12, azt az eredményt hozta, hogy a 

közösségi kezdeményezések közül egyedül a Leader intézkedés az, mely minden tényező 

esetén (humán, természeti, dologi, társadalmi) pozitívan járul hozzá a fenntartható 

fejlődéshez (COMM, 2002). 

 

A LEADER program 2007-2013 közötti értékelési iránymutatásában (Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság, 2006) megfogalmazott kérdések:  

 Milyen mértékben javította a LEADER program a vidéki terület helyi szintű kormányzását? 

 Milyen mértékben járult hozzá a belső erőforrások mobilizálásához? 

 Milyen mértékben segítette elő a multi-szektorális megközelítés bevezetését, valamint az 

együttműködéseket a vidékfejlesztési programok működtetéséhez? 

 Milyen mértékben járult hozzá az 1., 2. és 3. tengely prioritásaihoz? 

jelzik, melyek azok a területek, ahol elsősorban eredményeket várnak a programtól. 

A kérdésekből jól látható  ami a LEADER+ ex-post értékeléséből is kicseng (METIS 

GmbH, 2010) , hogy a program hosszabb távon gondolkodik és elsődleges célja nem a rövidtávon 

                                                 
11 ÖIR=Österreichisches Institut für Raumplannung, Osztrák Térségtervezési Intézet 
12

 Azt vizsgálták, hogy a strukturális alapok hogyan járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez. 
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szerzett profit, hanem a térségek rugalmasságának, alkalmazkodó képességének a fejlesztése. Varga 

E. (2010) spanyol példára utalva jelzi, hogy amikor a központi irányítás kapta a főszerepet és a 

HACS-ok inkább csak jóváhagyók voltak, ez rövidtávon jó eredményeket produkált, ám a terület 

társadalmi és szervezeti tőkéjének növekedéséhez nem járult hozzá. Nemes (2000) munkájában 

hasonló eredményekről olvashatunk, mely szerint volt olyan térség, ahol a LEADER csupán eggyel 

több pályázati lehetőséget jelentett a helyi vezető politikai, gazdasági erők tarsolyában, de olyan is, 

ahol – a program alapvető elveinek megfelelően – a problémák okait, gyökerét kezelve, anyagi 

súlyát messze meghaladó eredményeket, a helyi társadalom, gazdaság strukturális átalakulását érte 

el.  

Az ex-post tanulmány (METIS GmbH, 2010) arra is felhívja a figyelmet, hogy a LEADER 

megközelítés inkább abba az irányba orientál, hogy hogyan cselekedjünk. Arra a feltételezésre épít, 

hogy a vidéki, társadalmi-gazdasági térben változást csak úgy tudunk elérni, ha változnak a 

kulcsszereplők viselkedési és együttműködési szokásai. Ennek a változásnak az elindításához adtak 

példát a jegyzet korábbi fejezetei is. 

A téma azért kap helyet a jegyzetben, hogy nyomatékosítsa, a LEADER program alapelvek 

szerinti alkalmazása Magyarországon azért elengedhetetlen, hogy felgyorsítsa a társadalmi tőke 

(bizalom, normák betartása, társulási készség), a szervezeti kultúra erősödését. A második 

fejezetben a társadalmi beágyazottság szintjén jelzett hosszú változási folyamatot gyorsíthatná fel a 

LEADER program. A következőkben ismertetésre kerülő vizsgálatok segítségével arra is választ 

lehet keresni, melyek azok az intézkedések a programon belül, amelyek a hazai csoportok fejlettségi 

szintjéhez igazodva, igazi eredményeket hozhatnának a társadalmi tőke növelése érdekében. 

A helyi szintű kormányzás, a viselkedési szokások vizsgálatához nehéz kvantitatív 

eszközöket találni, ezen területek elemzésére alkalmasabbak a kvalitatív módszerek. Az itt 

bemutatásra kerülő példa egyik lehetséges megközelítése a kihívásnak. A bemutatott modell 

(Lukesch, 2007) alkalmazásra került a Hortobágyi LEADER csoportnál is. A modell 

eredményeinek igazolására a LEADER programot vizsgáló hazai szakirodalmak is átvilágításra 

kerültek. (A modell ismertetése után egy külön fejezet foglalkozik a vizsgálati eredmények és az 

irodalomban ajánlott intézkedések összegzésével.) A vizsgálat alapján, Magyarországon a 

LEADER intézkedések között fontos szerepet kell adni az animációs eszközöknek. A 

zárófejezetben az animációs eszközök egyik alkalmazási tere kerül ismertetésre. A bemutatásra 

kerülő animációs intézkedés, a részvételi akció (melyben nagy szerepet kapnak az egyetemek, 

kutató intézetek és az általuk megszólított fiatalok) segíthet a társadalom formálásában, és ha nem is 

tud rövid időn belül változásokat felmutatni, elindíthat egy lassú, pozitív átalakulást.  

10.1 Irányítási módok és intézkedési típusok 

Lukesch (2007) „The LAG-handbook” című kézikönyvében kérdőívekben feltett kérdésekre 

adott válaszok alapján azonosítja be a Helyi Akciócsoportok irányítási/kormányzási módját, 

valamint az adott csoportnál alkalmazott intézkedések típusát és vizsgálja a kettő közötti 

összefüggést. A két részből álló felmérés első kérdéssora (10.1. táblázat) arra keresi a választ, 

milyen szintű az irányítás egy adott csoportnál.  
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10.1.táblázat: Kérdőív az irányítási szint vizsgálatához egy adott térségben 

6. Hogyan érik el a 

társadalmi és 

Demokratikusan megválasztott testületek és kompetens hatóságok döntenek a prioritásokról     

A helyi vezetők gondoskodnak az emberek érdekeinek megfelelő képviseletéről     

  

Kérem, jelöljön meg maximum hármat a felsorolt válaszok közül! 

Tegyen 'X' 

jelet azon 

állítások 

mellé, 

melyek Ön 

szerint a 

jelenlegi 

helyzetet 

bemutatják! 

Tegyen 

'X' jelet 

azon 

állítások 

mellé, 

ahogyan 

szeretné 

látni a 

jövőt! 

1. Az alábbi tételek 

közül az itt élő 

emberekre, melyek 

a leginkább 

jellemzőek?  

A térségen belüli és a térségek közötti egyenlőséget előmozdítják     

Biztonságos helyet keresnek a közösségben     

Szükségleteiknek és vágyaiknak hangot adnak      

Képessé teszik a helyi szereplőket arra, hogy együtt határozzák meg térségük jövőjét     

Vállalkozásokon keresztül innovációra serkentenek     

A túlélésért küzdenek     

Bevonják az embereket egy átfogó stratégiai dialógusba     

Az egyéni érdekeiket alárendelik a teljes közösség jólétének     

2. Min alapszik a 

helyi identitás és a 

térséghez tartozás, 

kötődés? 

Meghatározó személyiségek embereket gyűjtenek maguk köré     

Tradicionális összetartozásokon keresztül (családi, vallási, etnikai, szakmai vagy politikai)     

Minden lakos tudatos, harmonizált és felelős cselekvésén     

Felelős hatóság által történő egyértelmű megjelölésen     

Nincs helyi identitás, mindenki magának él     

Az egyenlő jogon és a kisebbség érdekeinek a figyelembe vételén     

Egy dinamikus rendszerben az egyéni érdekek komplex összefüggésein     

Azon alapszik, hogy a globális versenyben mit tud felmutatni, mit kínál     

3. Hogyan ad 

hangot a hatalom a 

térségben?  

Az emberek erős, meggyőző személyiségekre bízzák magukat     

Az emberek törekvését azok fejezik ki, akik tradicionálisan betöltik/vállalják ezt a szerepet     

Az embereket bátorítják, képessé teszik arra, hogy maguk oldják meg a problémáikat     

Az illetékes hatóságok hozzák a kívánt döntést mindenki nevében     

Mindenkinek magáról kell gondoskodnia     

Kötelező mechanizmusok vannak az egyenlőség megteremtéséhez pl. pozitív diszkrimináció     

Minél tájékozottabbak annál több befolyást igyekeznek gyakorolni     

A szereplők gazdasági sikeressége meghatározó a térségük befolyásolásában     

4. Hogyan zajlik a 

helyi fejlesztések 

szervezése? 

Vezető emberek megmondják mit kell csinálni     

A térség  legsikeresebb szereplőit támogatják, hogy véghezvigyék a pilot projektet     

Helyi szereplők közösen, önszerveződéssel készítik a programokat, hívják le a támogatásokat 

és helyezik el az erőforrásokat     

A helyi fejlesztés nem irányított, sodródik     

Szereplők széles körének hálózatosodását és kommunikációját biztosítva     

A hétköznapi dolgok mellett az emberek ezt is elvégzik     

A helyi lakosok széleskörű részvételével biztosított az igazságos területfejlesztés     

Helyi üzleti tervet készítenek és az illetékes hatóságok kivitelezik     

5. A térség verseny-

képességét hogyan 

növelik? 

A globális tudáshálók aktív bevonásával     

A legsikeresebb szektorok és vállalkozások célzott támogatásán keresztül     

A hagyományos értékekre és lehetőségekre támaszkodva     

Más régiókkal partnerségben, gazdasági- és politikai kapcsolattartásban     

Alapos tervezésen és erős végrehajtáson keresztül     

Az alapvető impulzusok kívülről érkeznek     

Meghatározó szereplőkön keresztül, akik irányt és motivációt mutatnak     

Eddig marginális helyzetben lévő lakosok szociális helyzetét javítva     



126 

 

területi békességet?  Információs és kommunikációs gyakorlatokkal különböző csoportok számára     

Szerződéses kapcsolatokkal és tisztességes egyezségekkel lokális és globális szinten     

Mindenki magáról gondoskodik     

A piaci erők és egészséges viszonyok alakítják a társadalmi és területi egyenlőséget     

Szociális támogatások megszokott módján     

A marginális helyzetben lévő csoportok, kisebbségek kirekesztése ellen történő lépésekkel     

7. Hogyan történik 

a kommunikáció és 

az együttműködés? 

Ígéretes értékláncok szereplői működnek együtt, hogy versenyképes klasztert alakítsanak     

A helyi szereplők különböző felállásban egymás között osztják meg a helyi fejlesztés 

koordinációs feladatait     

Az együttműködések és hálózatosodásuk tiszavirág életűek     

A helyi környezet, kerekasztal beszélgetések biztosítják az érintettek igazságos részvételét     

A szereplők megszokott rendszereken keresztül szerveződnek     

Helyi szereplők tudáshálózatokhoz kapcsolódnak és fejlesztik a piaci imázsukat     

Erős, összefogó személyeken keresztül     

Egy kompetens fejlesztési szervezet felelős a hálózatosodás szervezéséért     

8. Az egyéni 

felelősség hogyan 

jelenik meg? 

Mindenki csak magáért felelős     

A helyi emberek problémáikat a szóvivőkkel osztják meg     

A helyi fejlesztési stratégiák és intézkedések az érintettek bevonásával, tárgyalás útján 

születnek     

A helyi szintű, helyi fejlesztések más szintek döntéshozásával együttműködésben születnek     

A helyi fejlesztéshez történő hozzájárulás azt jelenti, hogy minden kezdeményező igyekszik a 

projekteket sikeresen véghezvinni     

Tradicionális szervezetek (társadalmi, vallási, politikai) gondoskodnak az ellátásról     

A döntéshozás széleskörű és kiegyensúlyozott részvételen alapul     

A helyi fejlesztéshez kötődő hatáskörök egyértelmű jogszabályi keretek között zajlanak     

Forrás: Lukesch, 2007 

A HACS az őt körülvevő társadalmi, kulturális tér kicsinyített mása, így visszatükrözi az 

adott térben jellemző kormányzás, helyi irányítás módját is. A felvázolt modellben 8 különböző 

komplexitású irányítási módot különít el (10.2. táblázta), az első kérdéssor (10.1. táblázat) ezekhez 

a szintekhez kapcsolódik.  A fejlődés útja az elsőtől tart a nyolcadikig, feltételezve, hogy előre- és 

visszalépés is bekövetkezhet minden csoport életében.  

10.2.táblázat A helyi irányítás szintjei 

Szintek Fő téma Irányítás módja 
Legfontosabb célul vett 

LEADER tulajdonságok 

1. 
Létezés – 

Existence 
a fennmaradás nem alkalmasak a LEADER-re 

2. 
Identitás – 

Identity  

az állampolgári 

hűség 
területalapú megközelítés 

3. Erő – Power a karizma 
alulról felfelé történő 

megközelítés 

4. 
Törvényesség – 

Legitimacy 
a tervezés partnerség 

5. 
Teljesítmény – 

Achievement 
a verseny 

multi-szektorális integráció 

innováció 

6. 
Egyenlőség – 

Equality 
az egyeztetés 

alulról felfelé történő 

megközelítés 

partnerség 

7. 
Egyediség – 

Uniqueness 

a stratégiai 

előrelátás 

multi-szektorális integráció 

hálózatosodás és együttműködés 

8. 
Fenntarthatóság 

– Sustainability 
a közös felelősség 

hálózatosodás és együttműködés 

decentralizált menedzsment és 

finanszírozás 
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Forrás: Lukesch (2007:16) 

 

A különböző szintekhez tartozó helyi partnerség jellemző szerepét az alábbi módon írja le 

(Lukesch, 2007:16) 

1. Nincs működő helyi társulás, külső közbenjárók irányítják a megmaradáshoz szükséges 

intézkedéseket. 

2. A helyi társulás elősegíti a helyhez tartozás érzését és visszatartó erőt jelent. 

3. A helyi közösség felemeli a hangját. A helyi társulás kifejezi a közösség igényeit és erősíti 

a helyi öntudat és akarat kifejezésének folyamatát, belső tevékenységeket szervez, és 

különböző támogatásokért folyamodik. 

4. A helyi társulás helyi üzleti tervet készít és támogatja a projektek kezdeményezőit. A 

rendelkezésre álló saját erőforrásokkal külső támogatásokat szerez. Az adminisztrációnak 

komoly szerepe van a végrehajtásban, vagy legalább a tevékenységek felügyeletében. 

5. A helyi társulás ösztönzi az embereket új ötletek felvetésére. Előmozdítja a vállalkozási 

kedvet és támogatja az induló vállalkozásokat. Az innovatív projekteket jutalmazzák. 

6. A helyi partnerség platformot nyújt az egyeztetésekhez és ajánlásokhoz. Új szereplőket hoz 

be. A részvételen alapuló fejlesztés módszerét szisztematikusan alkalmazzák, hogy közös 

jövőképet alakítsanak ki a térségben. 

7. A helyi társulás kulcsszereplővé válik az egyéni és csoportos szereplők hálózatában. 

Koordinálja a különböző szektorok, a közszféra és a non-profit szervezetek 

kezdeményezései közötti együttműködést. Egy hosszú távú stratégiát fejlesztenek ki. A 

támogatási programok és intézkedések összehangolva szolgálják a közös perspektívát. 

8. A helyi társulás kulcs szerepet játszik a helyi irányításban, részt vesz a globális hálózati 

munkában és a vertikális partnerségben a program fejlesztése és végrehajtása során. 

Alakítja a szomszédos kapcsolatokat és együttműködik más térségekkel. 

Néhány szerző (pl. Böcher, 2008; Nemes, 2005) szerint a LEADER vidékfejlesztési program 

az egyik legjobb példa a többszintű vidéki kormányzási modellre. Egyrészt, ez egy felülről vezérelt 

fejlesztési kezdeményezés, hiszen nagyrészt uniós forrásból finanszírozzák, az Európai Bizottság 

rendelete alapján indul el a program és a tagállamok központi kormányzatai választják ki a nyertes 

partnerségeket, majd folyamatosan felügyelik a munkájukat a helyi és a központi kormány 

képviselői. Másrészt viszont, kistérségi ötleten alapuló helyi vidékfejlesztési projekteket támogat, 

az alulról kezdeményezett összefogást ösztönzi, és elviekben a helyiekre bízza a nyertes projektek 

kiválasztásáról és finanszírozásáról szóló döntéseket. Így a LEADER program tulajdonképpen „a 

hierarchikus, top-down irányítás (government) és a bottom-up önigazgatás (governance) 

kombinációja” (Böcher, 2008, 385.p.). A központi adminisztratív és a lokális heurisztikus 

kormányzási modellnek együtt kell működnie, ki kell egészíteniük egymást, hogy elérjék az 

integrált vidékfejlesztési politika céljait (Nemes, 2005). 

A második kérdéssor (10.3. táblázat) az akció csoporton belül alkalmazott intézkedések típusát 

azonosítja be.  

 

10.3. táblázat: Kérdések az alkalmazott intézkedés típusok meghatározásához 

Az alábbi szempontok közül, melyik 

milyen fokon van jelen a Helyi 

Akciócsoport tervezett céljai, 

projektjei között? Jelölje x-szel a 

megfelelő értéket 1-től 5-ig 

nagyon 

alacsony  
alacsony közepes magas 

nagyon 

magas 

1 2 3 4 5 

Cél: hozzáadott értéket teremtő 

értéklánc kialakítása, összekapcsolása a 

térségben.           
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Cél: új ötleteket szerezni és teret adni 

az innovációnak.           

Cél: új szervezet létrehozása, amely 

bevonja és összekapcsolja az 

erősségeket.           

Cél: szélesíteni a résztvevők körét és 

intenzívebben bevonni a szereplőket.           

Cél: a tudás építésére és továbbadására 

szolgáló modell létrehozása.           

Cél: a fenntartható tudás és minőségi 

menedzsment megteremtése.           

Cél: az integrált marketing 

tevékenységekhez eszközök és 

intézkedések biztosítása.           

Cél: új kapcsolatok teremtése a 

különböző szektorok szereplői, 

vállalkozásai és intézményei között.           

Cél: egy közös megállapodás 

megkötése a szabályokról, a 

stratégiáról.           
Forrás: Lukesch, 2007 

 

A két kérdőív eredménye alapján meghatározható, hogy a HACS által adott pillanatban alkalmazott 

intézkedések összhangban vannak-e a HACS fejlettségi szintjével. Az intézkedéseket három nagy 

csoportba sorolja (Lukesch, 2007:20-22): 

1. Animációs intézkedések. (Animation action) Cselekvésre ösztönzi és új formába szervezi az 

embereket. Engedi, hogy változzon a helyi szemlélet, melynek során az akadályok 

lehetőséggé válnak. Az ilyen típusú intézkedéseknek az a célja, hogy találkozási lehetőséget 

teremtsenek, szétfeszítsék a befásult szerkezeteket és hiedelmeket. Felszínre hozza az 

innovatív ötleteket és arra bátorítja az embereket, hogy éljék az álmaikat.  

2. Strukturális intézkedések. (Structuring action) Úgy alakítják a térséget, hogy az minél 

megfelelőbb legyen a hosszútávon fenntartható tevékenységek számára. Ez jelenthet 

infrastrukturális és üzleti beruházásokat, egy új partnerséget vagy szervezetet, vagy egy új 

márkát a térségben. 

3. Konszolidáló intézkedések. (Consolidating action) Céljuk a gazdasági-társadalmi 

tevékenységek életképességének és fenntarthatóságának biztosítása. Azáltal erősítik a térség 

versenyképességét, hogy figyelembe vesznek minden szempontot, melyek hosszútávon 

hozzájárulnak a versenyképesség fenntartásához. A konszolidáció azt jelenti, hogy az 

innovációt beágyazzák a térség társadalmi-gazdasági szerkezetébe. Az ilyen típusú 

intézkedések gyakran kapcsolódnak helyi klaszter, termékpályák kialakításához, területi 

marketing elképzelésekhez, stb..  

 

Az irányítási módok és az alkalmazott intézkedések között kapcsolat van. A kezdeti, 

kevésbé komplex, kevésbé diverzifikált, ebből adódóan kevésbé fejlett társadalmi-gazdasági 

tereknél (10.3. ábra bal oldala) fontosabb szerepet kell, hogy kapjanak az animációs intézkedések. 
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10.3. ábra Az irányítási módok és az intézkedési típusok közötti összefüggések 

Forrás: Lukesch, 2007:23 (magyar megfelelők a 10.2 táblázatban) 

 

Ezzel ellentétben a konszolidációs intézkedések azon csoportok stratégiáiban lesznek 

irányadóak (10.3. ábra jobb oldala), melyek magasabb fejlettségű szinten állnak.  

10.2 Magyarországi helyzetkép a Lukesch modell eredményei és a szakirodalom alapján 

A modellhez tartozó két kérdőívet a Hortobágyi LEADER csoport négy tagja töltötte ki 

(maga a módszertani útmutató egyet is elfogad, de jelzi, hogy valós kép alkotásához egy 

kulcsszereplő válasza nem biztos, hogy elegendő). A kérdésekre adott válaszok alapján, a vizsgált 

LEADER csoport a 3.- 4. (erő-törvényesség) fejlettségi szinten áll. Mint ahogy az 1. ábrán látható, 

ezen a szinten az animációs eszközöknek fontos szerepet kell biztosítani. Azaz szélesíteni kell a 

résztvevők körét, intenzívebben be kell vonni a szereplőket, valamint új kapcsolatokat kell 

létrehozni az egyes szektorok szereplői, vállalkozásai és intézményei között. Ez a Hortobágyi 

LEADER csoport esetén azért is különösen fontos, mert nemzeti park által érintett terület lévén 

fenn áll az a helyzet, melyet a Környezeti Társadalomkutatók csoportjában zajló munkák is 

felvázolnak (ESSRG, 2010:11), mely szerint az érintett erőtér az alábbiak szerint alakul. „Kibic 

pozícióban általában a külső döntéshozatali szervek (pl. állam, minisztériumok) vannak, akik 

döntéseikkel nagyban tudják befolyásolni a természet által nyújtott szolgáltatások használatát, míg 

a helyben jelentkező hatások általában nem érintik őket. Gyakran a gazdálkodókat, helyi erőforrás 

használókat találjuk Kiszolgáltatott helyzetben, mivel a természet adta szolgáltatások használatához 

kapcsolódó döntések jelentősen befolyásolják tevékenységüket és megélhetésüket, ám ezekre a 

döntésekre általában kevés a rálátásuk. Végül Királyi pozícióban általában azokat a helyi, 

regionális szerveket találjuk (pl. nemzeti park igazgatóságokat), amelyek ráhatással tudnak lenni a 

tájhasználati döntésekre, és a döntések eredménye is érinti őket.” Az animációs eszközök 

segítségével elképzelhető, hogy ezek a szereplők közelebb kerülhetnének egymáshoz, jobban 

megtalálhatnák a közös érdeket, elindulhatna egy sikeresebb közös gondolkodás. 

Közepes hangsúlyt kell fektetni a strukturális intézkedésekre, a különböző infrastrukturális 

beruházásokra. Ezen a szinten viszonylag kis szerep kell, hogy jusson a konszolidáló 

intézkedéseknek.  

 

Az alkalmazott intézkedéseket (animációs, strukturális, konszolidáló) vizsgáló kérdőív 

alapján, a válaszadók a három intézkedéstípusnak közel azonos szerepet szánnak, kicsit előzi meg 

az animációs intézkedések súlya a másik két típust (strukturális, konszolidáló). A gyakorlati 

eredményeket figyelembe véve, ha a központi irányítás kapja a főszerepet és a HACS-ok inkább 

jóváhagyók, az animációs intézkedéseknek kevesebb szerep jut, ami lehet, rövidtávon látványosabb 

eredményeket produkál, ám a terület társadalmi és szervezeti tőkéjének növekedéséhez kevésbé 
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járul hozzá. Az animációs intézkedések talán azzal is segíthetik a társadalmi tőke erősödését, hogy 

szélesebb kört vonnak be azonos módon. Nem növelik, hanem a párbeszéd, a közös érdekek 

keresésén keresztül inkább csökkentik egy adott térségen belül a társadalmi egyenlőtlenségeket. 

Hallgatók segítségével három további LEADER csoportnál is történt hasonló vizsgálat és az 

eredmények alapján az általuk kérdezett csoportok hasonló, 3.- 4. szinten állnak és az intézkedések 

jelenlétét is közel azonosan ítélik meg. A csoportok körében a kérdéseket úgy is meg kellett 

válaszolni, hogy a jövőben hogyan szeretnék látni a folyamatokat. Itt is nagyon hasonlított a 

megkérdezett csoportok szereplőinek az eredménye, mert minden esetben a vágyott jövő egy 

magasabb 5.-6. fejlettségi szintet mutatott. 

A következőkben a modell alapján kapott eredmények alátámasztására, hazai kutatók 

munkájának irodalmából kigyűjtött, rövid részletek kerülnek ismertetésre. 

Bagi (2010) azt írja, hogy a falu önszerveződő képességének visszaállítása érdekében a 

legfontosabb feladat az ott élő, a közéletiségre, a közjó szolgálatára hajlandó és azért tenni is akaró 

személyek aktivizálása. Fontosnak tartja, hogy meg kell szólítani a vidéken élő értelmiséget. Be kell 

őket vonni a térséget és a települést érintő koncepciók kialakításába, a tervek megvitatásába. Olyan 

embereket kell találni a falvak élére, akik kellően elkötelezettek az ott élők sorsának jobbá 

tételében.  

Fehér (2005) munkájában is megjelenik, hogy a vidék jövője szempontjából a vidéki 

közösségek és az emberi kapcsolatok igen fontosak, de a hazai vidékgazdaságban ma még nagyon 

fejletlen erőforrásként vannak jelen. Jelzi, hogy újraformálásuk, erősítésük ütemén, sikerességén is 

múlik, hogy a szegénységre, a kirekesztődésre adott helyi válaszok mennyire lesznek hatásosak.  

A Nyírség Helyi Közösségben végzett tanulmány (Lőrincz, 2009) a humán és társadalmi 

erőforrásokat, mint belső tényezőket, igen gyengének minősíti a térségben. A felmérésben 

megkérdezettek többsége nem áll pozitívan az aktív cselekvéshez. A kevés aktivitást mutatók között 

meghatározó a nők szerepe.  Bemutatja, hogy a térségben jellemző a szakképzettek elvándorlása, a 

kommunikáció hiánya. A tanulmány javaslatai között szerepel, hogy jobban be kellene vonni az 

érintetteket a tervezésbe, az értékelésbe és az eredmények terjesztésébe is.  

CsatáriFarkas (2010) által felvetett probléma, mely szerint a sikeres vidékfejlesztési 

projektek megvalósításának egyik akadálya, a helyi társadalom távolmaradása a térségi tervezéstől, 

szintén megerősíti az animációs intézkedések fontosságát.  

Nemes (2010) tanulmányában megnevezett társadalmi tanulás (social learning) is ide 

sorolható, melyet, mint a jövő követendő elvét nevezi meg. A közös tanulás, együttgondolkodás 

mélyítést eredményezhet szervezeti szinten, mely együtt járhat az érintett közösségek fejlődésével, 

és hosszú távú strukturális változások alapjait teremtheti meg. 

Egy nemzetközi kutatás részeként készült el az a hazai tanulmány (NemesBakucs, 2011), 

mely a tanulási és innovációs hálózatok szerepét vizsgálja a fenntartható mezőgazdaság érdekében. 

A munka eredményei között szerepel, hogy Magyarországon hiányzik a valódi együttműködés a 

hivatal és hatóságok (jogalkotók és vizsgálók, VM és MVH), valamint a gyakorlatba ültetésükkel 

foglalkozó csoportok (HACS) között. Utóbbiak utasításokat kapnak egyes feladatok elvégzésére, 

talpon maradásuk érdekében más választásuk nincs, mint ezeket beleszólás nélkül teljesíteni. 

Megállapítást nyer, hogy általában véve kevés az idő és lehetőség az innovációra és 

tudásteremtésre.  

KisSzekeresné Köteles (2011) munkája a következő eredményekről számol be. Nincsen 

hagyománya, gyakorlata a fejlesztésekben való együttműködésnek. … Elengedhetetlen az 

akciócsoportok társadalomszervező szerepvállalása, a helyi közösségek cselekvőképessége 

érdekében. Igen sok múlik a helyi társadalom minőségén, ezért kulcsfontosságú a helyi közösségek 

fejlesztése és a társadalmi szerveződések elősegítése.   

Varga E. (2010) arra hívja fel a figyelmet, hogy a széles körű, aktív részvétel hiánya csak 

hosszabb távon enyhíthető tartósan. A LEADER Program „szívét” jelentő helyi partnerségnek 

lehetőségeit ugyanis alapvetően meghatározza az őket körülvevő társadalmi és gazdasági környezet. 

Jelzi, hogy a feltárt gyakori hiányosságok között megtaláljuk a túlzott bürokráciát, a 
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finanszírozásban jelentkező csúszásokat, valamint a HACS-ok elégtelen önállóságát. Ezek 

következménye az irányítás hatékonyságának csökkenése (például túl sok időt fordítottak a 

bürokráciára a mozgósítás és az animáció helyett), valamint a helyi szereplők csalódottsága.  

Ahogy az irodalomból is visszaköszön, kihívást jelent a jövőre nézve a vidéken jelenleg 

rendelkezésre álló humán- és társadalmi erőforrás alacsony szintje. A TÁRKI (2009) kutatása 

bemutatja, hogy a magyar lakosság erősen fogékony az állami beavatkozás által nyújtott 

megoldásokra, a másik oldalról azonban nagy a bizalom hiány az intézményekkel szemben. Az 

animációs intézkedések egyfajta választ jelenthetnek erre a problémára, megtaníthatják az 

embereket a Csíkszentmihályi (1991) FLOW c. könyvében megfogalmazottakra. Csíkszentmihályi 

azt írja, hogy az élet minőségét a munkán keresztül akkor tudjuk javítani, ha megtanítjuk az 

embereket arra: 

 hogyan ismerjék fel cselekvési lehetőségeiket,  

 hogyan fejlesszék képességeiket  

 és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. 

Ez nagyon nehéz, időt és kitartást igénylő folyamat. Ez azért is jelent kihívást, mert, ahogy 

Gyulai Iván is fogalmazott egy személyes beszélgetés alkalmával, ma sokan azt szeretnék, hogy az 

„eredmény azonnali legyen”. 

A LEADER program, amint a bevezetésben már szerepelt, alapelveit követve segíthetné és 

egyes esetekben  jelenleg a NATURAMA az egyedüli olyan HACS-okból álló csoport, amely 

tanulási és innovációs hálózatként működik, 11 tagja van, és a 7 magyar régióból 5-öt lefed 

(NemesBakucs, 2011)  már most is segíti a jelzett problémák megoldását. Sok olyan HACS 

található azonban, melynél fenn áll az a veszély, melyet a Varga K. (2010) által a Dél-Zempléni 

LEADER csoportnál végzett kérdőíves vizsgálat is mutat, hogy a LEADER alapelvek nem 

valósulnak meg minden esetben, veszélyeztetve ezzel a program eredeti célját. Eredményei között 

az is szerepel, hogy kevés az olyan helyi szereplő a településeken, akik segíteni tudnának a 

fejlődésben.   

10.3 A részvételi akciókutatás, mint animációs eszköz 

A vizsgált magyar HACS-ok fejlettségi szintjét figyelembe véve az animációs eszközök 

szerepének növelésével, hosszú távon eredményeket lehetne elérni. Ehhez fontos biztosítani azt, 

hogy a HACS-ok feladatai között nagyobb teret kapjanak ezek az eszközök, ellentétben a jelenlegi 

helyzettel, amikor is „a helyi társadalom mozgósítása a HACS-ok tevékenységének nagyon kis 

részét adja (NATURAMA, 2010)”. Fontos hogy a vidéken szervezett fórumok ne csak tájékoztató 

jellegűek legyenek. Ezek az események jelenleg nem vonják be a hallgatóságot, inkább csak 

informálnak. A fórumok résztvevői nem alkotók csak befogadók. Ez abból is adódik  egy idős 

hölgy szavait idézve egy rendezvényről , hogy ” van egy közöny, a saját felelősséget nem sokan 

érzik”. Senge (1998) azt írja, hogy amíg a puszta információ bevitel, a befogadó tanulás jövőkép 

nélkül is kivitelezhető, alkotó tanulásról csak akkor beszélhetünk, ha az emberek valami 

olyasminek az elérésére törekednek, ami mélyen belül fontos nekik. 

A magyar vidék jövője és a LEADER program hazai alkalmazásának sikere közös 

felelősségünk.  Kiss Károly (2011) egy a fenntarthatóság indikátorait vizsgáló értekezésen az 

ökológiai folyamatok sajátosságaként említette, hogy az ökológiai folyamatok lassan érlelődnek ki 

és később kumulálódnak, váratlan hatásokat eredményezve. Felhívja a figyelmet, hogy ezek a 

folyamatok nem mérhetők, ezért elővigyázatosságra van szükség. Ez a megállapítás a társadalmi 

változásokra is igaz lehet. A bemutatott irodalmak azt igazolják, hogy súlyos problémák vannak a 

magyar vidéki térségekben. Ha nem lépünk időben, nem vagyunk elég elővigyázatosak, lassan 

elveszítjük azokat a társadalmi és humán erőforrásokat, melyek rendelkezésünkre állhatnának és itt 

is hasonlóan az ökológiai folyamatokhoz, váratlan hatásokat eredményezhetnek. A helyi lakosokkal 

folytatott beszélgetések is alátámasztják ezt. Álljon itt egy-két idézet ennek bemutatására. Egy 
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hortobágyi fórumra invitált gazdálkodó mondata: „Én biztosan nem megyek el, annyi ötletemet 

ellopták már.”, míg egy fiatalember a következőket „Rájöttem mennyi indulat és düh van bennem, 

méghozzá a tehetetlenség, de még inkább a tétlenség okán. Aki tenni akar, mindenre talál 

megoldást, aki nem akar tenni, mindenre talál kifogást”. Egy Tiszacsegén szerveződő rendezvény 

előtti gondolat „sajnos egyre kevesebbszer jönnek össze az emberek”. Végül egy nádudvari, idős 

hölgy indoka egy fórumról való távolmaradásra „Mit gondolnak majd, mit keres itt ez az 

öregasszony?”. 

A LEADER program alapelvek szerint történő működtetését és az animációs eszközök 

szerepének növelését az elővigyázatosság elvéhez köthetjük. A programnak és az animációs 

eszközöknek az lenne elsősorban a szerepe, hogy azt a lassú folyamatot, amely a vidék humán és 

társadalmi erőforrásainak a leépülését eredményezi, megállítsa, és hosszú távon pozitív változásokat 

eredményezzen.  

A feladat nem egyszerű, mert amikor az emberek legnagyobb problémája a 

munkanélküliség, és a bemutatott modell első kérdésére a leggyakoribb válasz, hogy a vizsgált 

térségekben az emberek a túlélésért küzdenek, (mely egyébként a legalacsonyabb 1. fejlettségi 

szinthez kötött válasz, de átlagolva a teljes kérdésorra adott válaszokat, kapjuk meg a bemutatott 

szinteket, hogy ennél fejlettebb, 3.-4. szinten állnak hazai térségeink) nehéz elfogadtatni, hogy az 

animációs eszközöknek nagyobb teret kell nyerniük. Az emberek láthatóbb, elsősorban gazdasági 

eredményeket várnak, ma ez hozza meg a bizalmat. Ezt mutatja Németh (2011) Túristvándit és a 

település „önellátó falu” programját bemutató cikke is, ahol a polgármestertől idézi a következő 

mondatot: „A turisztikai program egyik legfőbb eredménye az, hogy a helyi lakosok elkezdtek hinni 

az önkormányzati fejlesztésekben…. Ma már sokkal jobban elhiszik, amit az önkormányzat közvetít 

feléjük”. 

Az akciókutatás segítő eszköze lehet annak a folyamatnak, mely a vidéki térségek társadalmi 

erőforrásainak leépülését ellentételezheti. Bótáné tanulmányában arról ír, hogy az akciókutatásnak 

rendkívül széles módszertani tárházával találkozunk, mely módszerek azonban alapvetően abból a 

közös fő tulajdonságból indulnak ki, hogy a kutatók és a kutatás alanyai között együttműködések 

alakulnak ki a kutatás során, valamint, hogy a kutatás eredményeként egy közösség számára 

praktikus, gyakorlati megoldások születik. Az akciókutatás módszerével dolgozó kutatók az 

alábbiakat fogalmazzák meg a paradigmáról: 

„Az akciókutatás egy olyan kutatási módszer, melynek során a kutatás érintettjei a kutatóval 

együttműködve közösen terveznek és cselekszenek.” (Bodorkós, 2010:48)  

„Az akciókutatások nagy családjába tartozó megközelítések mind osztják azt a nézetet, hogy a 

szokványos kutatásokban a kutatás tárgyainak tekintett egyének és csoportok („a laikusok”) 

valamilyen fokban partnerré váljanak a kutatói munkában. Az akciókutatás filozófiája tehát ebben a 

világképben gyökerezik. Mindenkori elsődleges célja pedig a praktikus tudás létrehozása, amelynek 

a megszerzése és gyakorlatba ültetése fontos társadalmi, közösségi célokat szolgál. Az 

akciókutatások fő jellegzetessége mindebből következően az is, hogy személyes kapcsolatokat, 

elköteleződéseket épít ki a kutatók és közösségek között.” (Pataki, 2011:6). 

Havas megfogalmazásában „az akciókutatás ciklikus, ismétlődő tevékenységek elemeiből épül 

fel, azaz nem a kiindulási kérdés, adatgyűjtés, elemzés, következtetés utat járja be. Azt feltételezi, 

hogy a felismerések és cselekedetek egy állandósuló körfolyamatban, a visszakapcsolások 

láncolataiban alakulnak ki, melyben állandóan szükség van a gondolatok és akciók újragondolására, 

korrekciójára, javítására.” (Havas, 2004:1) 

Az akciókutatás legfontosabb módszerei a következők:  

 kooperatív kutatás: a kutatásban való részvételre a kutató más, a téma iránt érdeklődő és 

elkötelezett kutatókat szólít meg, kialakítva ez által maga körül egy aktív kutatócsoportot. A 

kutatás érintettjei egyenrangú partnerek. A kutatócsoport ezután közösen állítja fel saját 

szabályrendszerét. A kooperatív kutatások célja kiterjedhet egy egyéni szintű vizsgálódástól, 

egy egyéni szintű tanulástól, egészen egy nagyobb egység, akár az egész társadalom 

gondolkodását, magatartását megváltoztató projekt kidolgozásáig. A kutatás eredményeként 

a gyakorlatban hasznosítható, praktikus tudás születik. (Csillag, 2011) 
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 akciótanulás: célja a valós élethelyzetekre alapozó, a tanulási folyamatban résztvevőket 

középpontba helyező képzés, ezáltal egy terület endogén erőforrásainak, lehetőségeinek a 

feltárása, megismertetése. A tanulás folyamata tapasztalatszerzésre és élményszerű iskolán 

kívüli tanulásra alkalmas helyszíneken történik pl. egy vállalkozás, egy gazdaság, egy erdő. 

Egy moderátor segítségével a csoport felvet egy témát, majd a helyszínen a vállalkozó, a 

szakértő stb. segítségével tanulnak, később a moderátor segítségével feldolgozzák a témát, 

és csapatmunkában értékelik az eredményeket. (Cser, 2008) 

 vizuális részvételi technikával folytatott akciókutatás: a vizuális technikáknak, az animációs 

eszközöknek, szerepük lehet a társadalom építésében, hiszen segíthetnek összekötni a 

tudományt és a társadalmat. Valamint jelentőségük lehet azokban a folyamatokban is, 

melyekkel az elméleti eredmények a gyakorlathoz közelebb hozhatóak, és fordítva szintén 

segíthetik a gyakorlatok elmélethez közelítését is. (Katonáné, 2011) Magyarországon a 

vizuális technikák közül két technika a részvételi fényképezés (PhotoVoice) és a közösségi 

videó, vagy részvételi videó (participatory video) is kezd egyre nagyobb teret nyerni. 

(Pataki,2011) 

 részvételi alapú tanulás és cselekvés: a közösség alapú akciókutatás mintát szolgáltat az 

informálódás egy helyi, cselekvés-központú megközelítéséhez, amely kisléptékű 

elméletalkotással különleges helyzetek sajátos problémáira keres megoldást. (Molnár, 2010) 

 puha rendszerelemzési módszer: az emberi tevékenység rendszerének modellezésére 

használható módszer, melynek lényege abban rejlik, hogy használata során úgynevezett, 

puha rendszerkövetelmények létezésével számolunk, ami egy olyan helyzetet ír le, ahol még 

nem ismerjük azt, hogy valójában mire is van szükség, így először azt kell, hogy 

megkeressük, hogy mire kell rendszer specifikációt létrehozni, először a valódi igények, 

szükségletek megállapítása a cél. A módszer elve szerint az egyes rendszerek határait 

azoknak a nézőpontjai határozzák meg, akik annak részei. A kutató egy gondolkodási 

rendszert alkalmaz, azzal a céllal, hogy létrehozza azt a módszertani megközelítést, amelyen 

keresztül egy adott helyzetet tud vizsgálni. (Checkland, 1991) 

 részvételi akciókutatás (participatory action research):  

A részvételi akciókutatás az akciókutatás egy olyan speciális módja, melyben a részvétel, 

így például a közösségeket érintő döntésekben való részvétel a legfontosabb szempont. Ezek 

a módszerek olyan elméletek és gyakorlatok létrejöttét segítik, melyek közvetlenül válnak 

hasznosíthatóvá egy adott közösség számára. A módszer a folyamatok aktív résztvevőivé 

változtatja az érintetteket, akik ez által jobban a sajátjuknak érzik a döntéseket, a 

feladatokat, mely így számukra elfogadhatóbb, megvalósításukra motiváltabbak, 

fenntartásukért felelősebbek. A kutatás kezdetén, a tervezési szakaszban helyzetfeltárás és 

értékelés történik, valamint azonosításra kerülnek a problémák és az aspektusok, majd a 

lehetséges beavatkozási pontok. Ezt követően nyílik lehetőség megoldási javaslatok és 

eljárások kialakítására a kritikus pontok figyelembevételével. A legfontosabb szempont, 

hogy a kutatók az érintettekkel közösen gondolják át és döntenek az előterjesztett 

módszerekről, és az előttük álló feladatok kivitelezéséről. (Bodorkós, 2010)  

A részvételi akciókutatás is lehetőséget jelenthet az animációs eszközök között a közösségek 

formálódásában. Az alábbi ábra szemlélteti a részvételi akciókutatásba bekapcsolható, lehetséges 

szereplői kört. Az egyetem, vagy kutató intézet alkalmazottja munkáján keresztül kapcsolatban áll 

minden érintettel, a folyamatnak a kulcsszereplőjeként is nevezhetjük. Összekapcsolhatja a lokális 

szintet a hazai és az európai szereplőkkel. Ez összecseng az első fejezetben tárgyalt új endogén 

vidékfejlesztés koncepciójával is, mely a folyamat irányítását a helyi és a külső erők 

kölcsönhatásának tekinti (Fieldsend et al., 2009).  Az intézkedés alkalmazásához keretet, forrást 

adhat lokális szinten a Helyi Akciócsoport (HACS), országos szinten a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat (MNVH) és európai szinten a vidékfejlesztéséért létrejött európai hálózat (European 

Network for Rural Development – EN RD). A kapacitást az animációs eszköz kivitelezéséhez és a 

kapcsolatot a helyi szereplőkkel, hogy ne a kívülállót, a „gyütmentet” lássák a helyi lakosok, maguk 

a hallgatók, az adott térségből származó fiatalok jelentik a rendszerben. 
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10.4. ábra: A részvételi akciókutatás, mint animációs eszköz, lehetséges szereplői 
Forrás: Katonáné-Kovács et al. 2011 

Egyetemek/Intézetek 

Tudomány/kutatás 

MNVH 

Társadalom 

HACS 

Hallgatók 

 

Az animációs eszközök a társadalom építésén túl, újra hangsúlyozva, hogy itt nem 

várhatunk gyors, azonnali eredményeket, segíthetnének összekötni a tudományt és a társadalmat is. 

Közelebb vinni az elméleti eredményeket a gyakorlathoz és a gyakorlatot az elmélethez. A hosszú 

távú eredmény eléréshez, többszörösen aláhúzva ezt az elemet, az adott animációs intézkedés 

kivitelezése után, nem szabad megszakadnia a folyamatnak, az egyetemnek fenn kell tartani a 

kapcsolatot a térséggel új intézkedések elindításán keresztül. 

A felvázolt szereplői kör (az intézményi szinteken esetlegesen más szereplőkkel pl. a 

strukturális politikához kötődő szervezetekkel) a jó gyakorlatok körében is visszaköszön. Végezetül 

ezek közül álljon itt egy pár, a teljesség igénye nélkül. Ezt azért is fontos, mert az elvégzett munka 

az animációs eszközök, mint részvételi intézkedések fontosságán túl azt az eredményt is hozta, 

hogy a pozitív kommunikáció is egy nélkülözhetetlen építő eleme a magyar vidék fejlesztésének. 

Pozitív példaként álljon Bodorkós Barbara (2010) Pataki György közreműködésével végzett 

részvételi akciókutatás, vagy a cikkben már említett Környezeti Társadalomkutatók csoportja. A 

Felsőoktatás és az LHH-Kistérségek Együttműködési Programja (Internet 2.), kulcsszereplők közül 

kiemelve Németh Nándort és G. Fekete Évát. Az Ökológiai Intézet (Internet 1.) Gömörszőlősi 

programja, és egyik kulcsszereplőjét Gyulai Iván. A vele (2011) folytatott beszélgetésből is 

visszaköszönt, hogy a helyi lakosok bizalmát, akkor lehetett megszerezni, amikor kézzelfogható 

eredményeket láttak maguk körül.  

A teljesség igénye nélkül említett programokban közös, hogy a kulcsszereplők, mindig 

elkötelezett személyek (a jó példákhoz eddig említett neveken túl még további szereplőket lehetne 

itt felsorolni), akik időt, energiát nem sajnálva, sokszor falakat döngetve próbálnak összekötők lenni 

a politika, az elmélet és a gyakorlat között, hogy építsék a helyi társadalmakat egy élhetőbb jövőt 

remélve.  

 

Ellenőrző kérdések: 
1) Melyek a LEADER módszertan alappillérei? 

2) Milyen kérdésekre keresi a választ a 2007-2013 közötti LEADER programhoz kötődő értékelési 

iránymutatás? 

3) Milyen intézkedési típusokat különít el Lukesch? melyik intézkedés, melyik fejlettségi fok 

mellett játszik nagyobb szerepet? 

4) Mikor és miért fontosak az animációs eszközök? 

 

Kompetenciafejlesztő feladat: 

1) A fejezetben megadott kérdőív segítségével végezzen el egy felmérést egy szabadon választott 

LEADER térségben az irányítási módok és az alkalmazott intézkedések meghatározására! Vonja le 

a következtetéseket! 
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