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Általában a fejlesztés fogalom 
értelmezése: jórészt fizikai változást; 
létszámbeli, gazdasági növekedést 
értenek alatta. 

A városfejlesztés kapcsán a 
városmegújítás fogalmat tartjuk - 
már csak a nemzetközi szóhasználat 
miatt is - szerencsésebbnek. 



Városmegújítás 
A városmegújítás egy olyan folyamatos 
beavatkozási tevékenység, amely a város 
fejlődésben zajló spontán folyamatokon alapul.  
E folyamatok közül némelyekre ráerősít, 
másokat ellensúlyoz, vagy kitérít.  
A városmegújítás célja, hogy az érintett 
közösség bevonásával – amely egyszerre 
forrása és kedvezményezettje e tevékenységnek 
– úgy módosítsa a városfejlődési folyamatokat, 
hogy javuljon az érintettek társadalmi, pszichés 
és fizikai közérzete.  
A városmegújítás a nyilvánosságban zajló, a 
fenntarthatóságot célzó felelős folyamat.  



A társadalmi részvételi folyamatok 

kapcsán két dologhoz kellene jobban 

értenünk 

Saját közösségi érdekeink 
megfogalmazásához, megvédéséhez, 
képviseletéhez (esetenként ez küzdelmet, 
nyomásgyakorlást jelenthetne) 

A másik féllel történő együttműködéshez 
(itt egyrészt a velünk közös célú más 
szervezetekre, másrészt a döntéshozók 
körére gondolok) 



A sikeres részvételhez mire van 

szükség? 

(Részvétel alatt társadalmi, közpolitikai ügyekben való 
aktivitást értünk) 

- Motivált állampolgárokra és azok motivált 
közösségeire  

- Részvételre inspiráló társadalmi légkörre 

- Az eljárásokkal kapcsolatos tudásra, 
tapasztalatokra, ennek a tanulására 

- Konfliktusok vállalására, azok kezelésére 

- Működő társadalmi nyilvánosságra 

- A részvételt biztosító társadalmi normákra, 
szokásokra, jogszabályokra 



A sikeres részvételhez mire van 

szükség? 2. 

A részvétel megvalósítására szerveződött 
új helyi intézményekre: pl. állampolgári 
bizottságokra, közösségi tanácsokra, 
kerekasztalokra, koalíciós testületekre 

A részvételre felkészült szereplőkre: a 
civilekre, hivatali és döntéshozatali 
szervezetekre, a közösség bevonására 
felkészült szakértőkre 



A sikeres részvételhez akkor 

lehetséges, ha 

természetes része a részvétel a társadalom 
működési - főként döntéshozói - 
folyamatainak, eljárásainak; 

ha természetes (megszokott) része az adott 
társadalmi kultúrának; 

ha léteznek társadalmi intézmények, 
amelyeknek begyakorolt működési formája a 
részvétel 

 Ha mindezek nem léteznek, akkor a 
közösségek kikényszerített lehetőségeket 
keresnek a részvételre 



A részvétel kezdeményeződhet 

Alulról, a civil társadalom felől, 

Felülről, a döntéshozásra 
felhatalmazott szervezetek, 
intézmények irányából. 

  

Ez utóbbi lehetséges a döntéshozók 
bölcsességéből, vagy jogszabályok 
által előírt kötelezettségek alapján 



A civil társadalom alulról kezdeményezett 
részvételi példái legtöbbször érdekérvényesítési, 
érdekvédelmi okokból szerveződnek. 

 

Ezek többnyire kikényszerített, vagy a részvétel 
kikényszerítésének lehetőségére irányuló 
akciók, folyamatok. 

 

Tipikus, hogy ezek a különféle érdeksérelmek 
kapcsán indulnak el. 

 

Gyakori, hogy az egymástól független 
érdeksérelmekből kiinduló civil 
kezdeményezések utat találnak egymáshoz – 
szélesebb összefogások (tapasztalatcsere  
folyamatok) alakulnak ki ezekből. 



Közösségi részvétel, beleszólás  
 
 

közösségi érdekérvényesítés 
 

A részvétel létrejöttének feltételei 1.: 

- egyenrangúnak tekintsenek,  

- valódi jogai legyenek az érintetteknek,  

- higgyenek a közösségek abban, hogy 
ebben ők illetékesek, hogy érdemes, hogy 
van esélye a bekapcsolódásnak, a 
beleszólásnak, 

- információm legyen a kérdésben, s hogy 
bármikor hozzáférjek a témával 
kapcsolatosan számomra – számunkra 
fontos további információkhoz  



A részvétel létrejöttének feltételei 2. 

a döntéshozóktól, a helyi közösség tagjaitól 
- tehát az együttműködésben résztvevő 
felektől - annak a kölcsönös tudása, hogy a 
másikkal együtt tudjak valamit - többnyire 
egy-egy folyamatot – végig csinálni.  

A másik szempontjainak a kalkulálása, 
számbavétele, elfogadása, „magamra 
eresztése” – ezek nagy művészetet: 
kifinomult közösségi tudást jelentenek. 

Szükség van ehhez valamennyi szereplőnek 
egy tanulási, szocializációs folyamatban 
való részvételre. 

 



Közösen 
végzünk 
valamit  



Együtt 
tervezzük 
a lépéseit, 
tartalmát  

Közösen 
végzünk 
valamit  



A helyzetet 
közösen 
elemezzük:  

Együtt 
tervezzük 
a 
lépéseit, 
tartalmát  

Közösen 
végzünk 
valamit  

megoldandó 

problémák  

mit vállalunk 
el közösen  

minden 
résztvevő 
fontosnak 
tartja  



Közösségi tervezés 

Feltételei: 
a lehetőségnek a megfelelő fázisban 
(tehát a folyamat kezdetén) való 
megjelenése,  
a felek közötti egyenrangúság,  
a kölcsönös tájékozottság esélye 
(transzparencia) 
 

S mindezeken túl, akkor beszélünk valódi 
közösségi tervezésről, ha:  

 valamennyi együttműködő fél 
megosztja egymás között a közös 
tevékenységből - így a tervezési 
folyamatból - eredő hasznot és 
kockázatot is! 



Külső tervező 
 

Az összegyűjtött 
információ a tervező 
kezében van 
 

A terv a tervező 
fejében jön létre 
 

Az érintettek 
egymástól 
elszigetelten kerülnek 
kapcsolatba a tervvel 

Közösségi 
tervezés 

Az összegyűjtött 
információ a közösség 
kezében marad 
 

A terv az érintettek 
fejében jön létre 
 

Az érintettek 
kapcsolatba kerülnek 
egymással, általában 
egyetértésre jutnak 

 

 

(Sain Mátyás munkája alapján) 



Lehetséges gyakorlati 

lépésjavaslatok 
Elhatározás és közös akarat valamilyen 
tervnek a véghezvitelére, változás 
kezdeményezésére 
Társak gyűjtése mindezekhez 
Közös tervvé alakítani a felmerülő 
akaratokat, azok között fontossági 
sorrendet felállítani 
Lehetséges külső partnereket számba venni 
Egyezkedések elindítása 
Lehetőség szerint folyamatosan működő 
intézményt (pl. közösségi tanácsot, 
munkabizottságot) felállítani, ami a tartós 
működést (egyeztetést, átláthatóságot, 
korrekciók lehetőségét) garantálhatja 

 
 



Lehetséges gyakorlati 

lépésjavaslatok 

Folyamatosan működő kommunikációs 
rendszer megszervezése: 

  - az együttműködők közötti 
 kommunikációra 

  - a külvilág, a környezet felé való 
 tájékoztatásra 

 

Cselekvések elindítása 
 

Tehát társak, tények, tettek! 







 


