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Bevezetés 

 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben állami és magán szervezetek számos aspektusból 
vizsgálták a szélesebb társadalom és a helyi kisközösségek alakulását. Leginkább a 
Közösségfejlesztők Egyesülete és partnerei által 2005 óta végzett közbizalom felmérés, az 
Önkéntes Központ Alapítvány megbízásából készített önkéntességet célzó kutatások, illetve a 
Központi Statisztikai Hivatal munkáján alapuló állami stratégiai anyagok adtak támpontokat, 
melyeket az Ökotárs Alapítvány sajátos adománykezelő civil szervezeti helyzetéből fakadó 
nézőponttal szeretnénk gazdagítani. Az Alapítvány – a pályázati rendszerek tervezése és kezelése 
során – tízezernyi civil szervezettel és közösséggel történt interakció tanulságait  birtokolja. Persze 
nem lehet mindezeket a tanulságokat a rendszerváltás óta eltelt negyedévszázad társadalmi és 
politikai trendjeitől elválasztani.  

Majdnem három évtizeddel a rendszerváltás, a demokratikus átmenet kezdete után világos, hogy 
sem a társadalomban, s így a politikai elitben sem váltak belsővé azok az értékek, melyek egy 
nyitott és demokratikus államot jellemeznek. A közpolitikai gondolkodást továbbra is kötik egyes 
megoldatlan össztársadalmi jelentőségű kérdések, mint például a pártfinanszírozás 
átláthatatlansága vagy a korrupció visszaszorítása. Mindezek erősen ösztönzik a társadalom majd 
minden területén megjelenő korrupt kapcsolatok kialakulását, melyek számos esetben közvetve 
vagy közvetlenül érintik a civil szervezeteket is. Természetesen ez is hozzájárul az általános 
közbizalom alacsony szintjéhez, a legtöbb közintézmény – beleértve az Országgyűlést és a 
politikusokat és általában a politikát – elveszítette az állampolgárok bizalmát. 

A bizalmatlanság és az államba, politikába vetett hit megcsappanása erősen visszavetette az 
állampolgári aktivitást is1, a társadalom többsége nem hisz abban, hogy értékes tagja a 
környezetének, hogy lehet szerepe életének irányításában, így teljesen visszahúzódik a politikai 
térből, melyet egyre inkább a pártok, s változó mértékben a civil szervezetek töltenek fel.  

A kistelepüléseken, ahol az emberek és a civil szervezetek is sokkal erősebb függési viszonyban 
vannak az önkormányzatokkal, az aktivitást és az érdekérvényesítési képességet is visszafogja a 
félelem, nehogy magukra haragítsák a helyi vezetést. Sajnálatos módon ez az élet minden 
területére kihat, így a társadalmilag kiemelten fontos oktatás vagy szociális szolgáltatások körében 
is növekszik az átláthatatlanság. A civil szervezetek körében is jól megfigyelhető a jelenség, mert a 
kistelepülési, kevés bázistaggal rendelkező szervezetek erősen kitettek a helyhatósági 
támogatásoknak, így a jó viszony létkérdéssé válik. Ráadásul a kisközösségekben az 
érdekképviselet könnyen személyeskedésként félremagyarázható, így a helyi hatalomtól függő 
személyes életvitel vagy szervezeti működés fő akadálya lehet az érdekképviselet fejlődésének is. 

A vidéki, hátrányos helyzetű térségekben a kisközösségek és az egyének helyzete nyomasztó, s az 
aktuális kormányzat saját megfogalmazása is erősíti a civil szervezetek által vázolt képet. “A 
vidéki, helyi közösségek sorra elveszítették szolgáltató és közösségmegtartó intézményeiket, 
iskoláikat, közösségi közlekedési lehetőségeiket, egészségügyi ellátó intézményeiket, hivatalaikat, 
postáikat. […] Az együttműködési készség általánosan alacsony, ennek szemlélete, technikái is 
alapvetően hiányoznak. A helyi közösségekben csökken a társadalmi-állampolgári részvétel. A 
vidéki – főleg a képzett – lakosság elvándorlása következtében egyes térségekben a falvak, tanyák 
kiürülése figyelhető meg, az értelmiség nagyon kis számban van jelen. Sok vidéki településen a 
helyi aktivitás nagyon gyenge, csökken az önszerveződés, a közösségi munka társadalmi ereje, 
pedig ez a helyi társadalmak erejét, lehetőségeit nagymértékben befolyásolja.”2   

                                                           
1 Péterfi Ferenc:  A civilek előre masíroznak? Közbizalom 2015, Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők 
Egyesülete http://reszvetelhete.hu/2016/03/23/kozbizalom-2015-felmeres-eredmenyek-a-civilek-elorenyomulnak 
2 Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020, Vidékfejlesztési Minisztérium 
http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf 

http://reszvetelhete.hu/2016/03/23/kozbizalom-2015-felmeres-eredmenyek-a-civilek-elorenyomulnak
http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf
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Ökotárs – a közösségek támogatására irányuló eddigi programok tapasztalatai 

 

Az Ökotárs Alapítvány negyedévszázados munkája során folyamatosan szondázta a civil 
szervezetek és így a mögöttük álló kisebb nagyobb közösségek állapotát, s ezek eredményeképpen 
– a lehetőségekhez mérten – alakította saját és az általa kezelt támogatási programjainak kereteit. 
A korábbiak közül kiemelendő az Átfogó Szervezetfejlesztés, míg a legutóbbi, a jelen 
összefoglalás tekintetében releváns programok a következőek: Zöldövezet Program (2006-), EGT 
és Norvég Civil Támogatási Alap - NCTA (2008-2011, 2013-), Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj 
Alapok (2012-2015), Közösség-Szervezés-Vezetés Program (2016-). 

A Zöldövezet 10 éve alatt főleg a működőképes kistelepülési közterek létrehozását és ennek 
érdekében a helyi közösségi együttműködések ösztönzését szolgálta. A program legutóbbi két 
felmérése (2010, 2014) is megmutatta, hogy miközben az elemzések a kisközösségek 
széthullásáról, a közösség és az önkormányzat elidegenedéséről tudósítanak, az együttműködési 
szándék töretlenül él ezekben a közösségekben, csak a megfelelő közös (leginkább párpolitika 
semleges) célok és értékek kiemelése szükséges ahhoz, hogy a közösségi, mint egység lépjen fel. 
2014-ig bezárólag az ország minden régióját képviselve 288 közösség kapott támogatást, rájuk 
épülnek a következő számok. 

Mind a kettő vizsgált időszakban a közösségek majd mindegyike rendelkezett ígérettel az 
önkormányzati támogatásra a közösségi tér kialakításához, de ez nem minden esetben jelentkezett 
a tevőleges segítségnyújtásban. Míg 2010-ben a támogatottak átlag 8,4 önkormányzati alkalmazott 
adminisztratív vagy (a tér kialakítása során) kétkezi munkájára számíthattak, addig 2014-re ez a 
szám egy fővel emelkedve 9,6 főre ugrott. 3 Ez első látásra pozitív változásként értékelendő, 
mondhatni egyre inkább megfelelnek az önkormányzatok a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak, miszerint „támogatják a 
lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködnek e közösségekkel, biztosítják a helyi közügyekben való széles 
körű állampolgári részvételt.”4 

Mindazonáltal, ha figyelembe vesszük azt, hogy mindeközben az egy projektben végzett összes 
önkéntes munkaóra száma 72,5 óráról 64,3 órára csökkent, akkor látható, hogy segítők számának 
emelkedése ellenére csökkent a projektenkénti ráfordítás. 5  

Itt persze még meg kell említeni, hogy a vizsgált időszakban gyökeresen átalakult a 
kistelepüléseken meglévő függőségi viszonyokat erősítő és a hátrányos helyzetet konzerváló 
közfoglalkoztatási rendszer6, így a 2014-es adatokat torzíthatják a kirendelt közfoglalkoztatottak 
számai is. Vagyis annak ellenére, hogy a pályázati szakaszban még mindenhol fontosnak tartotta a 
helyi önkormányzat a közösségi terek kialakításnak támogatását, addig az effektív munkában már 
jóval kevésbé tartották fontosnak a közösség támogatását. 

Az önkéntes elköteleződés mindenképpen az alapja minden belső közösségépítő folyamatnak, 
melyhez ideális esetben erős lökést adhat a motiváló vagy legalább nem akadályozó 
önkormányzati támogatás. Ugyanakkor ezek a kezdeti lépéseket jelentik, melyhez elengedhetetlen 
a személyükben aktív cselekvő, de egymáshoz nem vagy csak ad hoc jelleggel kapcsolódó 
emberek összekötése, hogy a közösségi mag kialakuljon. Ebben a kezdeti szakaszban kíván a 
Zöldövezet segítséget nyújtani, a közösségé válás folyamatát csak a hosszabb támogató munka 
tudja végigkövetni.  

                                                           
3 Zöldövezet 2010 és Zöldövezet 2014 önkéntesség és önkormányzati alkalmazottak bevonódásának vizsgálata 
4
 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

5 Zöldövezet 2010 és Zöldövezet 2014 önkéntesség és önkormányzati alkalmazottak bevonódásának vizsgálata 
6 Munkaerőpiaci Tükör 2014, Magyar Tudományos Akadémia, 2015 
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Ilyen munkákat támogatott az Ökotárs által vezetett két nagy adományi program a Sváci-Magyar 
Civil Alap, illetve az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap. 

 

A Svájci Alap célja az ország leghátrányosabb két régiójában (Észak-Magyarország, Észak-
Alföld) a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése 
volt, ezek mellett az önkormányzatokkal (állami szereplőkkel) való együttműködés és a közösségi 
bevonáson alapuló érdekérvényesítés erőteljes fókuszt kapott. Az Alap 2015-ben összesített 
tapasztalatai is megerősítik a hivatkozott kormányzati stratégiában is megfogalmazott problémák 
meglétét, miszerint az értelmiség aránya csökken a térségben, s a közösségi aktivitás is alacsony 
mértékű7. 

Az Alapokon támogatást kapott pályázatok (102 db) lebonyolítása során láthatóvá vált, hogy 
nagyjából ötödük mögött nem volt valós közösségi összefogás, jobb esetben csak egy lelkes helyi 
ember, rosszabb esetben a közösségben (de nem a közösséggel együtt) működő civil szervezet 
vagy egy külső pályázatíró „agyszüleménye” volt a projekt. Bár az együttműködés és 
érdekérvényesítés hangsúlyos volt a kiírásokban, de a projektcélok tekintetében sajnálatos 
tendenciát jelentett, hogy a civil szervezetek jelentős része nem a fokozatosan építkező 
közösségfejlesztő, aktivizáló, szemléletformáló módszereket részesítette előnyben, ezeket szinte 
mindenhol elnyomta az azonnali segítségnyújtás vágya. Gyakorlatilag krízisintervenciót 
gyakorolva próbálták a még meglévő helyi értékeket menteni, vagy a szociális problémákat (külső 
források nélkül nem fenntartható szolgáltatásnyújtással) orvosolni. 

A fenti problémák megjelenése több okra vezethető vissza, egyrészt a nagyarányú elvándorlás 
következtében sokszor a kisközösségekben nem maradnak olyan iskolai végzettséggel és 
helyismerettel rendelkező emberek, akik képesek lennének felkarolni egy pályázat tervezésének és 
lebonyolításának feladatát. Másrészt a közösségben dolgozó tenni vágyó helyiek sok esetben egy 
személyben az önkormányzati testület alkalmazottjai, tagjai és/vagy nemzetiségi önkormányzati 
tagok és/vagy egyházi tisztségviselők és/vagy civil szervezeti tagok. 

A többes szerepek következtében kapcsolatuk a közösséggel jó esetben is felemás, mert 
lavírozniuk kell a különböző érdekcsoportok között. Rosszabb esetben a sok feladat felőrli őket, 
elveszítik a kapcsolatot a közösséggel. Ebből is fakad, hogy egy zavart helyzet alakul ki a 
közösségben, mert névleg számos vezető van, de valójában nem történik meg a közösségi 
bevonás, a döntések a helyiek kizárásával történnek, a lakosokban pedig egyre mélyül az érzés, 
hogy nincs beleszólásuk a döntéshozatalba, ezért nem is érdemes cselekedni. 

Mindehhez hozzájárul, s súlyosbítja a közösségek helyzetét, hogy nem csak a települési 
véleményformálók, hanem a civil szervezetek egy része is elveszítette a kapcsolatot azokkal az 
emberekkel, melyek érdekeiért szerveződött. Ezt mutatják a pályázatokban az általánosító 
problémabemutatások és a projektek tervezésében a közösségi tervezés hiánya. 

Mindezen problémákat húzták alá az NCTA keretében végzett és a legnagyobb merítést adó 
kutatások is, mint az első programidőszak 2010-11-ben készült záró értékelése vagy a 2014-ben 
indult  (és még zajló) hatásvizsgálat. Továbbá azt is tisztázzák, hogy a helyi közösség és az azon 
belüli közösségalkotó kisebb „csoportok fogalma sok esetben keveredik a pályázók 
gondolkodásában, így csoportoknak szánt, de közösségi élményre épülő projektek is megjelennek 
a közösségfejlesztést célul tűző pályázatok körében.” Valamint azt is megerősítik, hogy a 
szolgáltatásnyújtás sokszor keveredik a közösségi aktivizáló módszerekkel, „a közösségfejlesztés 
nem minden esetben önmagában megjelenő cél…” számos esetben a szervezetek „egy-egy 
szolgáltatás nyújtása köré rendezik a közösségépítésre irányuló tevékenységüket.”8 Ez persze 

                                                           
7 Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok 2012-15 – összefoglaló és értékelés 
8 Csurgó Bernadett – Rácz Andrea – Tamáska Máté: Innovativitás és rendszerszerűség?  A Norvég Civil Támogatási 
Alap pályázóinak értékelése in: A Norvég Civil Támogatási Alap 3 éve, 2011 
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önmagában nem gond, azonban csökkenti azon projektek számát, ahol ténylegesen a közösség 
hosszú távon fenntartható fejlesztését, az érdekérvényesítést, az önrendelkezést helyezik előtérbe. 

 

Az NCTA 2013-2015 közötti kiírásaiban a pályázati témaköröktől függetlenül központi szerepet 
töltött be a helyi (és tágabb) közösségek megszólítása. Az általános közösségi irányultságú 
pályázatokon felül a 469 támogatottból 80 foglalkozott – saját bevallásuk szerint – közvetlenül a 
közösségek építésének témájával. Földrajzi szempontból igen vegyes képet mutat az ország, ha 
minden támogatottat nézünk, akkor láthatóan vannak felülreprezentált területek (a fővárost 
leszámítva Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Baranya megyék a leginkább szembeötlőek), de az 
ország minden területére jutottak támogatások. 

 

 

 

Budapest 246 Fejér 10 

Borsod-Abaúj-Zemplén 28 Hajdú-Bihar 9 

Pest 26 Veszprém 8 

Baranya 26 Bács-Kiskun 8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 Somogy 6 

Heves 17 Nógrád 5 

Győr-Moson-Sopron 14 Jász-Nagykun-Szolnok 4 

Csongrád 13 Komárom-Esztergom 4 

Békés 12 Tolna 3 

Zala 11 Vas 1 
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Azonban, ha szűkítjük a direkt módon közösségfejlesztéssel vagy közösségszervezéssel foglalkozó 
szervezetek működésére a képet, akkor azt látjuk, hogy a Közép-Magyarországi régión kívül, 
amiben Budapest és Pest megye összesen 35 támogatást tudhat magáénak, leginkább az észak-
keleti három szomszédos megye, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves 
adják az összes kezdeményezés közel negyedét. A Dunántúlon Baranya emelkedik ki a maga 7 
közösségi indíttatású projektjével. 

A pontosabb kép kirajzolódása végett mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az adatok a 
pályázatokat benyújtó főpályázók székhelye szerinti működési területet mutatják, azonban számos 
pályázatba voltak be partnerszervezeteket, szólítottak meg a szokásos működési területen kívüli 
célcsoportokat, illetve (jellemzően a budapesti szervezetek esetén) terveztek országos vagy több 
statisztikai régióra is kiterjedő tevékenységsorozatot. Mindezeket figyelembe véve nem marad 
olyan megye, ami ne lett volna érintett a kezdeményezésekben, azonban az alapvető arányok nem 
változnak, a fentebb sorolt megyékből (és Budapestről) jelentősebb számú kezdeményezést 
indítottak el. 

 

 

 

Budapest 28 Fejér 2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 10 Hajdú-Bihar 1 

Pest 6 Veszprém 1 

Baranya 7 Bács-Kiskun 1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 Somogy 1 

Heves 4 Nógrád 1 

Győr-Moson-Sopron 3 Jász-Nagykun-Szolnok 1 

Csongrád 3 Komárom-Esztergom 1 

Békés 3 Tolna 0 

Zala 2 Vas 0 
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A szervezetek és kezdeményezések mögött álló közösségek igen változatosan ítélik meg a legfőbb 
problémáikat. Javarészük úgy véli, hogy valamilyen tudás vagy tapasztalatbeli hiányt kell orvosolni 
a közösségben ahhoz, hogy az épülni tudjon. Ezt a hiányt jellemzően valamilyen képességek 
fejlesztésével vagy tudásátadásával próbálnák meg kitölteni – ezek gyakorlatilag különböző 
képzéseket, tréningeket, személyes kompetenciafejlesztési alkalmakat, szervezetfejlesztést stb. 
jelentettek. 

A második és harmadik legtöbbet jelölt kategóriák – mindkét esetben 17 projektben jelentek meg 
– az együttműködés és a bevonás volt. Itt a közösségek belső és/vagy külső 
kapcsolatrendszerének bővítését látták a közösség legfontosabb építkezési irányának.  

Nagyjából azonos arányban jelent meg a civil szervezet vagy csoport működési hatékonyságának 
növelése és a közösségi tér (kialakítása, bővítése), mint a közösség fejlődésének sarokköve. 
Nehezen elválasztható két kategóriát adott a közös tevékenység kialakításának és a közösség 
aktivizálásának szándéka. A legfőbb közös pont, hogy mindkettő esetében a legfőbb cél, hogy a 
közösség lehető legtöbb tagját összehozza, s ennek érdekében nem fontos az összehozás 
apropója. Vagyis itt a lényeg a közös élmény biztosítása, s így a belső feszültségek előhozása (és 
feloldása), a konkrét érdekérvényesítés nem kerül előtérbe.  

Utóbbi két kategóriához hasonlatosan a kommunikáció és információ hiánya is kapcsolódik 
egymáshoz, de míg az előző esetében a szervezet vagy csoport megismertetését 
(kommunikációját) helyezik előtérbe, addig a második esetében inkább a lakosság, célcsoport 
valamilyen ügy mentén történő tájékoztatása a vezérelv. 

A szervezeti és a gazdasági hatékonyság különbségét leginkább a szervezet vagy csoport szakmai 
és pénzügyi működése mentén lehet legjobban elválasztani. Az adomány kategória alatt 
alapvetően a pénzügyi támogatás hiányát lehet érteni. 
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3. ábra: közösségi, szervezeti hiányok 
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Persze minden probléma és hiányosság ellenére mind a három említett programban találhatóak 
igen pozitív és előremutató kezdeményezések. A Zöldövezet keretében a budapesti Garay utca 
társasházának lakói példaértékű programjukban a ház betonudvarát szó szerint virágzó közösségi 
célú zöld felületté alakították, amely úgy ad teret a lakók közösségi életének, hogy abban a 
környezettudatosság növekedése mellett a közös értékek teremtése is helyet kap. A miskolci 
Dialóg Egyesület svájciban támogatott, majd a norvégban folytatott Avas lakótelepi közösségi 
munkája szintén egy közösségi tér kialakítását eredményezte, de ezen túllépve elindították a helyi 
önrendelkezést és érdekképviseletet biztosító szomszédsági tanácsok generálási folyamatát is.  
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A problémáktól a cselekvésig – a KÖZÖSSÉG-SZERVEZÉS-VEZETÉS programról 

 

Az eddig vázolt programok technikai kereteit tekintve elsősorban pénzügyi támogatást 
biztosítottak, s változó (de csekély) mértékben nyújtottak képzési és mentorálás jellegű segítséget 
a közösségi ötletek megvalósításához. Ezekhez képest jelentős továbblépést, s egyben a 
gyökerekhez való visszanyúlást is jelentett az Ökotárs Alapítvány legújabb, 2015-ben indított 
Közösség-Szervezés-Vezetés Programja (KÖZ-SZER-VEZ), mely elsősorban rendszeres 
mentorálást biztosít, s ehhez társul az egyéni igényekre szabott, többrétű pénzügyi segítségnyújtás. 

A programmal célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító 
képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári 
ellenőrzésének serkentése. A programtól azt várjuk, hogy a támogatásban részesülő civil 
szervezetek és helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén 
képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és 
ezzel életük minőségének, lakóhelyük állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és 
megoldására. 

A program kiválasztási és értékelési eljárása során részletes felmérés készült a jelentkező 
közösségek körében. 
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A közösségek ön- és jövőképe 

 

A KÖZ-SZER-VEZ program alapvetése volt, hogy olyan térségek közösségeit támogassa, 
melyek társadalmi-gazdasági mutatói alapján az ország leghátrányosabb részein élnek, és/vagy 
valamilyen okból kimaradtak az eddigi fejlesztési programokból. További cél volt, hogy olyan 
emberek kapjanak támogatást, akik már kinyilvánították szándékukat a közösségi ügyekben való 
részvételre (helyben elkezdtek szervezkedni, csoportot alakítottak, igényfelmérést végeztek stb.). 

Ebből fakadóan eredendően kettős képet vártunk a közösségektől. Az előfeltételezés megerősítést 
is kapott, a pályázati adatlapok és interjúk alapján olyan enervált és apatikus közösségek jelennek 
meg, melyekben a kilátástalanság és a (pártpolitikai bizalomvesztés miatti) tehetetlenség érzése a 
belső közösségi feszültségek felé tereli a figyelmet. A helyiek egy része (a motiváltabb felük) ezen 
feszültségek megoldására törekszik, míg a leginkább deprivált csoportok – vélhetően a kulturális 
tőkéjük alacsony volta miatt is – a belső közösségi konfliktusokat (is) használja tehetetlensége és 
frusztrációja magyarázataként. 

A közösségek önképe elkeserítő és ebből fakadóan a jövőbe vetett bizodalmuk is 
megfogyatkozott. A legjellemzőbb megfogalmazásuk a „szegénység” és a „széthúzás”, melyet 
gazdasági vagy pártpolitikai okokra vezetnek vissza. Mivel munkaerő-piaci lehetőségeket nem 
látnak maguk előtt, s a pártpolitikai csatározásokat magukon felül- és kívülálló erőknek 
tulajdonítják, ezért reményt sem látnak arra, hogy helyzetük változni fog. Pontosabban 
(véleményük szerint) a maguk erejéből ezen változtatni nem tudnak, s ennélfogva nem is akarnak, 
mert „hiábavaló”. 

Frusztrációjukat csökkentendő a felelősséget magukon kívül helyezik, így minden probléma oka 
és ennek megfelelően ezek megszüntetése is csak „kívülről” várható. Ez pedig nem tervezhető, 
így semmilyen elvárásuk nincsen, nincs jövőképük. Illetve ami megjelenik, az a 
megváltoztathatatlanba való belenyugvást mutatja. 

Azonban minden pesszimizmus ellenére minden közösségben beszámoltak előremutató 
kezdeményezésekről is, melyek példája az is, hogy pályáztak erre a programra. 

 

 

A közösségi problémák 

 

A problémák esetében a jelen leírásban csak a közösségek által belsőként, azaz olyan gondként 
jellemzett esetekkel foglalkozunk, melyekre a közösség tud lokális megoldást találni anélkül, hogy 
össztársadalmi folyamatok jelenetős ráhatásaitól kellene tartania. Az ország „pártpolitikai 
megosztottságát”, a makrogazdasági helyzetet („válság van”) vagy a „rossz állami szabályozást”, 
melyekre nem lehet a közösségszervezés módszertanával a helyi közösségre érvényes egyértelmű 
válaszokat adni, nem listáztuk. 

A KÖZ-SZER-VEZ program kiírásának 2. fordulójába jelentkező mindösszesen 24 közösség 
nevében tíz esetben bejegyzett civil szervezet, 1 esetben egy bejegyzés alatt álló informális 
csoport, a többi 13 esetben pedig bejegyzést jelenleg nem tervező informális csoport nyújtotta be 
a jelentkezést. A jelentkezések és interjúk alapján a bejegyezett és informális közösségek 
problémafelvetései között különbség nem állapítható meg. Egyetlen dolog említendő, holott 
minden településen kisebb-nagyobb mértékben jelentkezik a betelepülés, de a tősgyökeres és a 
betelepült lakosok közötti ellentétről csak informális csoportok számoltak be problémaként. 
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Az így fennmaradó problémák (problémacsoportok – lásd 8. ábra) elemzése után a legtöbb 
közösség az önkormányzati működés hiányosságaira vezette vissza ezek keletkezését vagy 
fennmaradását. 

 

A KÖZ-SZER-VEZ program kiírásának 2. fordulójába beadott közösségi pályázatok és interjúk 
alapján a programba jelentkező közösségek problémái az alábbiak szerint csoportosíthatóak. 

Közös ismérvek: a közösség jelentős része apatikus, a közösségi ügyek iránti érdeklődés csekély, 
leginkább csak a panaszkodás és a probléma felsorolás szintjén jelenik meg, az aktivitás mértéke 
alacsony. Az adakozókedv, segítségnyújtás megjelenik minden közösségben, de ez jellemzően 
karitatív segítségnyújtást jelent. Egyszeri, egymással rendszert nem alkotó adományozások 
jelennek meg, tudatos stratégia szinte sehol sincs mögötte, ahol van, ott is az említett karitatív 
jelleget mutatja (pl. iskolakezdéshez tárgyi adományok gyűjtése, betegek orvoshoz jutásának 
segítése). 

Jellemzően a közösségekkel foglalkozó civil vagy egyéb segítők (pl. egyház, egyházi szervezetek, 
önkormányzat) többsége sem igyekeznek a közösségi önrendelkezést, öngondoskodást olyan 
formában erősíteni, mely a közösséget arra serkenti, hogy valamilyen – elsősorban a belső 
pénzügyi erőforrások felderítésére támaszkodó – anyagi támogató rendszert alakítson ki. 
Többségében a közösséget alkotó egyénekkel erős függési viszonyt igyekeznek kialakítani a helyi 
önkormányzatok, így korlátozva a közösség és növelve a helyhatóság mozgásterét. 

Ebből is adódik, hogy szinte minden helyen beszámolnak a közösségek valamilyen 
érdeksérelemről, a legenyhébb a közérdekű információhoz való jutás korlátozása, a súlyosabbak, 
pl. a gyermek családból való kiemelésével fenyegetés (ha család nem úgy viselkedik, ahogy az 
önkormányzat elvárja) vagy a közmunkából kizárás, s jelentős az iskolai szegregáció is. Utóbbi 
nem csak a roma lakosság esetében tapasztalható, de a rossz tömegközlekedéssel bíró települések 
esetében a teljes lakosságot (persze főleg a szegényebbeket) sújtó oktatásszerkezeti probléma. 

Szintén általános tünetként említhető, hogy ahol a közösség – az interjúk alapján – alapvetően 
segítő és együttműködési szándékúnak tartja az önkormányzatot, szolgáltató-segítő működésével, 
ott is jelentős kritikaként merült fel az önkormányzat elégtelen kommunikációja.  

A közösségek és az önkormányzatok viszonyát vizsgálva látható, hogy sok helyen erős a kapcsolat 
a lakosság (vagy annak egy része) a helyhatóság között, azonban ez nem mindig takar jó viszonyt. 
Általános kritikaként megfogalmazták, hogy az önkormányzat erőfeszítései a helyi problémák 
feltárásában és kezelésében szinte sehol sem kellő erejűek. 
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Az önkormányzatok aktivitásának megítélése a kérdezett közösségekben nem függött a viszonyuk 
minőségétől vagy erejétől. Többen kritizálták az önkormányzat cselekvési hajlandóságát úgy is, 
hogy erős és jó kapcsolatot ápolnak, de mint elmondták, a hivatalban vagy a testületben „nem 
látják a problémát”, ezért nem lépnek fel annak megszüntetése érdekében. A rossz kapcsolatot 
megszenvedők között is többen kiemelték, hogy az önkormányzat igen aktív, de munkáját 
alapvetően nem a közösségi igények határozzák meg, s többek között ezért a megromlott viszony. 

Látható az is, hogy a megítéléstől függetlenül a közösségek háromnegyede erős kapcsolat 
kiépítésére törekszik a helyi vezetéssel, teszi ezt annak érdekében, hogy a közösségi érdekeket 
hatékonyabban tudják képviselni. 

A megítélés és a viszonyulás alapját mindenhol alapvetően az határozza meg, hogy az 
önkormányzat működése során mennyire veszi figyelembe a lakossági csoportok által 
megfogalmazott igényeket. 

 

 

 

Jellemző még az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció hiányosságainak 
felemlegetése is. Itt igen vegyes kép alakult ki, egyrészt a közösségek javarésze nem is érzi azt, 
hogy nagyobb rálátása kellene, hogy legyen a helyhatósági működésre. Akik viszont ezt 
problémaként vetik fel, azok között a települési-közösségi problémák rangsorában az első helyen 
áll, s elmondásuk szerint „amíg ezt nem oldják meg, addig más problémával nem érdemes 
foglalkozni”. 

Ennél kevésbé vegyes megítélésűek a közszolgáltatások. A közösségek több mint harmadában 
ezeket jelölték meg az önkormányzattal való összetűzések alapvető okaként. Ezen a téren nagyon 
vegyes a kép, a helyi úthálózattól kezdve a szennyvíz és csapadékvíz elvezető csatornázási 
rendszereken keresztül a polgármesteri hivatal internetes oldalának nyilvánossági tartalmáig 
bezárólag változatos kritikák érték a szolgáltatást biztosító (vagy éppen nem biztosító) hivatalokat 
és testületeket. 

További fontos kritika érte a települési közösségi helyek átláthatatlan és sokszor a lakossági 
hozzáférést korlátozó működtetési gyakorlatát. Itt két nagyobb csoportra bonthatóak a közösségi 
meglátások. Azon közösségekben, ahol még valamennyire megtartották funkciójukban a régi 
közösségi összejövetelek tereit (kultúrház, művelődési ház, iskola, sportpálya, stb.), azokat 
szeretnék tényleges közösségi használatban látni. Itt a probléma sok esetben az, hogy az 
önkormányzattól nehezen lehet megkapni a helyeket, mert egyrészt féltik azok állapotát, másrészt 
a „vezetésnek nem tetsző” csoportok vagy rendezvények nem kaphatnak hozzáférést. Azon 
településeken, ahol a ezek a régi találkozási pontok állapota már leromlott vagy a tulajdont 
elidegenítették, ott az új helyszínek keresése kap nagy hangsúlyt. 
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Az utolsó két nagy csoportot a közfoglalkoztatási gyakorlatokat érintő kritikák jelentik. Itt 
alapvetően kettő dolgot kifogásolnak, egyrészt nehezményezik az átláthatatlan kiválasztási 
folyamatot, hogy sok esetben nem lehet egyértelműen tudni, hogy kit, mikor és miért tilthat el az 
önkormányzat ettől – a más jövedelemforrás hiányában – egyetlen kereseti lehetőségtől. A másik 
kritika pedig a sokszor méltatlan és elégtelen munkafeltételeket és körülményeket illeti. 
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8. ábra: a helyi önkormányzatra visszavezetett problémák 
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Az interjúk és a beadott pályázatok alapján elmondható, hogy míg az önkormányzati felelősséget 
igen széleskörűen értelmezik a közösségek, addig a saját egyéni vagy közösségi felelősségüket sok 
esetben nem érzik. 

 

 

Például a deviáns viselkedésformák terjedése esetében megjegyzik, hogy sok gyerek a helyi 
dílerektől, illetve a helyi kocsmából vagy kisboltból vagy családtagoktól szerzi be a kábítószert 
vagy alkoholt, de az egyedüli felelősséget az önkormányzatra tolják, mondván az önkormányzat 
vagy valamely alárendelt szerve (helyi rendőrség vagy szociális intézmény, iskola) nem lép fel a 
szerhasználat ellen. Ugyanilyen megítélés alá esik a közterületek infrastrukturális állapota, illetve 
higiéniája is. Az elmondások szerint a közterületeket a helyi „randalírozó fiatalok” teszik tönkre, 
szemetelik be, azonban az önkormányzat feladata lenne a rendben tartás, takarítás. 

(Az itt sokszor felemlegetett, a közösségi felelősségvállalás példájaként említhető polgárőrséget 
valójában nem tartják közösségi kezdeményezésnek, leginkább az önkormányzat 
„alárendeltjeként” említik.) 

Az önkormányzatra visszavezetett problémákkal azonos mértékben (7-7 esetben) jelent meg a 
deviáns viselkedésformák előretörése és a lakhatás, lakókörnyezet állapota. Előbbi csoportot két 
jól elkülönülő részre lehet bontani: szerhasználat (és ehhez kapcsolódó bűnözés) és a kutyatartás 
(és az ehhez kapcsolódó illegális viadalok és eb kóborlás). 

A lakókörnyezeti problémák esetében az önkormányzati felelősségen felül („nem számolják fel az 
illegális szemétlerakókat”, „nem tisztítják a csatornákat”, „a települési közutak rossz állapotúak”) 
a tömegközlekedés hiányosságait (elégtelen járatszám) és a lakosok rossz lakhatási körülményeit 
(pl. nincs vezetékes víz, nincs szennyvízcsatorna, rossz minőségűek a házak) említették még. 

Mindezek kapcsolatban, erős kölcsönhatásban vannak a szegregációs és oktatási 
problémakörökkel is. Azokon a településeken ahol nincs már semmilyen nevelési és oktatási 
intézmény, s a tömegközlekedés sem megoldott, ott a szegregáció egyik formájaként 
értelmezhető, ha ezek miatt a gyermek nem jut el az óvodába vagy iskolába. Ugyancsak ide 
kapcsolódik, hogy a települési közúthálózat hiányosságai miatt több helyen a betegszállítás sem 
megoldott, illetve a mentőszolgálat vagy tűzoltóság sem tud minden esetben a helyszínre kiszállni.
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9. ábra: KÖZ-SZER-VEZ felmerült problémák (hiányok)   



16 
 

Az eddigi folyamatok tapasztalatainak összefoglalása 

 

A programban 12 közösség kapott lehetőséget az előzetesen bemutatott problémáikra közösségi 
választ találni. A helyi fejlesztések egy intenzív és gyakorlatorientált képzés után 2016. július 
hóban indultak, így az első negyedéves célkitűzések megvalósulását már lehet vizsgálni. 

Az első hónapok alapján látható, hogy a konkrét cselekvési irányok (az ügyek) közösségi 
feltárására csak ott kerülhetett sor, ahol intenzív közösségi együttműködés és intenzív belső 
kommunikáció van a nagyobb számú tagság között. Illetve ott, ahol kicsi, de erős és aktív stabil 
maggal bír a közösség. A többi esetben a csoportalkotási, első toborzási-bevonási folyamat (az 
előzetes elvárásoknak megfelelően) nem fejeződött be az első negyedévben.  

Ezeken a helyeken a csoportképzés különböző fázisaiban vannak, zajlanak a későbbi 
ügyválasztást megalapozó igényfelmérő és toborzó interjúk. Az interjúzás fontos eleme azon 
helyiek azonosítása, akik később ösztönzést kaphatnak a közösségi vezetővé válásra. 

Ebben számos akadályozó tényező akad, a tagok anyagi lehetőségei, családi kapcsolataik és 
munkahelyi kötelezettségeik, sőt kulturális hátterük mind nehezítik a csoportba tagozódás és a 
helyi közösségi vezetővé válás folyamatát. 

Több helyen problémaként merült fel, hogy a férfiak nehezen vonódnak be, kevésbé aktív 
résztvevői a csoporttalálkozóknak, s egyre inkább női tagokkal töltődik fel a csoport. Ugyanakkor 
a rendszerint családanya csoporttagok egy része számára is nehéz a közösségi vezetői és az anyai 
szerepek összeegyeztetése.  

A találkozásokat szintén megnehezítő egyeztetési problémáról számolnak be azok azon csoportok 
tagjai, ahol a napi munkahelyi ingázás oly módon elviszi a tagok idejét és energiáját, hogy 
rendkívül nehézkessé válik a rendszeres csoporttalálkozók szervezése. 

Állandó kihívást jelent a tagok motivációjának fenntartása is, személyenként egyedileg kell 
motiválni, s ott ahol még nem jutottak túl az első problémák azonosításán és az ügyek 
felvállaláson, ez fokozott nehézséget jelent. Ahol már a tervezés megvalósításba fordult, s konkrét 
akciókat és kampányokat szerveznek plusz hajtóerőt jelent a sikeresen végrehajtott tevékenység 
eredménye, ha megtapasztalják, hogy munkájukkal elérhetik a kitűzött célt. 

Azonban a nehézségek ellenére az is látható, hogy a csoportok lassan, de biztosan épülnek, van 
ahol: 

- részt vettek közmeghallgatáson; 

- közérdekű adatigénylést nyújtottak be; 

- helyi hivatalokkal és intézményekkel egyeztettek, 

- rendszeresen részt vettek önkormányzati üléseken, 

- honlapot indítottak a csoport munkája és helyi ügyek kommunikálása végett. 

 

Ezek és a közösségekben felvett interjúk hatására egyre többen szereznek tudomást a 
településükön indult közösségszervezési folyamatokon keresztül a helyieket foglalkoztató 
problémákról és közügyekről, illetve arról hogyan is tudnak érdemben változtatni az őket érintő 
helyi közügyek menetén. 
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Közösségszervezés – javaslatok a közösségi kezdeményezések támogatására 

 

Az Ökotárs Alapítvány támogatásosztási tapasztalatai alapján elmondható, hogy a magyarországi 
civil szervezetek élete az elmúlt évtizedben az Európai Uniós csatlakozás hozta pályázati 
programoknak is köszönhetően jelentősen megváltozott. Mindezzel párhuzamosan a társadalmi 
támogatottságuk jelentősen átalakult, összességében nem javult a szervezetek társadalmi 
ismertsége és elismertsége, csak egy-egy nagyobb közfigyelmet kapott ügy tudta ideig-óráig 
visszairányítani a közösségek figyelmét és támogatását a civil szervezetek irányába. Ugyanakkor 
maguknak a helyi közösségeknek az összetartása, megtartó ereje is megfogyatkozott, a 
szervezetek többsége mögül lassan kikoptak az emberek, s mind a szervezetek, mind az egyének, 
az állampolgárok egyre kevesebb szerepet vállaltak közösségeik irányításában. 

Ahhoz, hogy a civil szektor szervezetei hatékonyan tudjanak működni, és betöltsék társadalmi 
küldetésüket, szükség van arra, hogy erősen be legyenek ágyazva abba a kisebb-nagyobb 
közösségbe, ahol működnek; legyenek mögöttük, körülöttük olyan aktív, mozgósítható emberek, 
akik készek részt venni a közös ügyekért végzett munkában, akár idejükkel, akár fellépésükkel, 
(„hangjukkal”), akár pénzükkel.  

Meggyőződésünk, hogy a közösségszervezés módszertanával kombinált rugalmas és pályázóbarát 
támogatásosztás alkalmas kereteket biztosít a magyarországi közösségi kezdeményezések 
támogatásához, a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító 
képességének növelésére és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári 
ellenőrzésének serkentéséhez. 

 


