
Úton 
 a fenntarthatóság felé.

Az átmenet gyorsításának 
jó gyakorlatai Budapesten





Az ARTS (Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability) az Európai Bizottság támogatásával 
megvalósult hároméves kutatási projekt, melynek célja annak jobb megértése volt, hogy a közösségi 
kezdeményezések hogyan járulhatnak hozzá a fenntarthatósági folyamatok felgyorsításához öt európai 
nagyvárosban: Brightonban, Budapesten, Drezdában, Genkben és Stokholmban. Az ARTS hozzájárult a 
fenntarthatósági törekvésekhez kapcsolódó döntéshozatal, elmélet és gyakorlat támogatásához, továb-
bá célként tűzte ki, hogy az európai városi kezdeményezések összekapcsolásával, magasabb szintre 
emelésével és felgyorsításával lehetőséget teremtsen az innovációra a társadalomban és döntéshoza-
talban. A ARTS konzorcium munkájában 10 szervezet vett részt, 10 európai országban. A projektet az 
Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramja (FP-7) támogatta, a 603654-es támo-
gatási szerződés keretében. Az ARTS kutatást Budapesten megvalósító két partnerszervezet a Közép-
Európai Egyetem (CEU), valamint a BEE Environmental Communication (BEE) voltak.

Az ARTS projekt



Az ARTS Budapesten
A hazai megfigyelések az ARTS konzorcium egészének szem-
pontjából különlegesek voltak, két történelmi tényből kifolyó-
lag: Magyarország szocialista múlttal rendelkezik, ill. viszonylag 
friss tagja az Európai Uniónak. A Magyarországon megvalósuló 
fenntarthatósági kezdeményezések kormányzati és társadalmi 
kontextusát mindkét említett tényező meghatározza. Míg a 
rendszerváltozást követően a környezetvédelem jelentősége 
általában növekedett, a szektor kormányzati környezete napja-
inkban ismét kiszámíthatatlanabb. A 2004-es európai uniós 
csatlakozást követően számos eredményt sikerült elérni a sza-
bályozás terén, annak érdekében, hogy Magyarország eleget 
tegyen az EU támogatási és fejlesztési programjaihoz feltétel-
ként kötött környezetvédelmi elvárásoknak. Mégis, a legfonto-
sabb környezetvédelmi és fenntarthatósági ügyek nem kaptak 
eléggé kiemelt helyet a legofntosabb ügyek között, és a későb-
biekben átszervezett, a gazdasági növekedést előnyben része-
sítő kormányzatban még korlátozottabbá vált a jelentőségük. 
A civil szervezetek így továbbra is korlátozott befolyással bíró 
mellékszereplők egy bizonytalan működési környezetben.



A magyarországi esettanulmányt a budapesti régió 
képviselte: egy sokszínű város, amely az elmúlt évek-
ben számos változáson esett át. Noha Budapest 
napjainkban sem tartozik a városi fenntarthatósági 
innováció bajnokai közé, mégis, az elmúlt években 
egy sokszínű civil mozgalom kibontakozását figyel-
hettük meg. Ez a mozgalom sokat tett a környezeti 
tudatosság erősítéséért, új jövőképeket és megva-
lósítási stratégiákat inspirált egy sokkal aktívabb, 
élhetőbb Budapestről, melyeket mára a városlakók 
egy része is magukévá tett. A városi közlekedéstől 
a helyi élelmiszerellátási rendszerek kialakításáig, és 
a környezetvédelem iránti figyelemfelkeltésig, az 
infrastruktúra és a budapestiek hozzáállása is folya-
matosan változik és egyre tudatosabb. 
A város bővelkedik jó példákban mind a már meg-
alapozottan működő, mind az éppen megjelenő 
fenntarthatósági kezdeményezések terén, amelyek 
az speciálisan budapesti kihívásokra reagálnak, de 
tanulságos mintaként szolgálnak a tágabb ARTS 
konzorcium számára is. 

AZONOSÍTANI a helyi fenntarthatósági és alacsony CO2-
lábnyomú kezdeményezések (energia, élelmiszer, épített 
környezet, közlekedés) kölcsönhatásának folyamatait..

A KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE a 
kezdeményezések közti együttműködés ill. magasabb 
szintű hatásosság terén. 

HOZZÁJÁRULÁS új kormányzási megközelítések kialakí-
tásához a fenntarthatóság átmenetének gyorsítása és 
az alacsony CO2-lábnyomú társadalmak témájában.

A regionális ill. uniós szintű döntéshozatal és gyakorlat 
FEJLESZTÉSE az átmenet gyorsítása érdekében.

Adaptálható mechanizmusokat, stratégiákat és eszközö-
ket felsorakoztató gyűjtemény LÉTREHOZÁSA.

Széleskörű társadalmi PÁRBESZÉD KEZDEMÉNYEZÉSE 
az új típusú társadalmi szervezetek szerepéről. 

A projekt céljai



Noha a világ számos nagyvárosában találunk inspiráló közösségi kezdeményezéseket 
a fenntarthatóság témájában, amikor ezeket szembeállítjuk a komplex globális kör-
nyezetvédelmi kihívásokkal, jelentőségük elhalványult. A fenntarthatóságra való átál-
lásban fontos folyamatok indultak el, de egyúttal szembe kell néznünk azzal is, hogy 
ezek a folyamatok elszórtan valósulnak meg, és nem elég gyorsak ahhoz, hogy verse-
nyezzenek a nagy sebességgel változó környezeti tényezőkkel. A makroszintű válto-
zások elősegítéséhez meg kell tehát találnunk a valóban innovatív, energikus, és hosz-
szútávú hatást kifejteni képes helyi kezdeményezések támogatásának módjait.

Ez a kiadvány azért jött létre, hogy összefoglaló elemzését nyújtsa annak a kutatók, 
civilek és önkormányzati döntéshozók közti együttműködésnek, amely hozzájárult a 
fenntarhtatóságra való átmenethez kapcsolódó lehetőségek feltérképezéséhez Bu-
dapesten. A kiadványban szereplő szervezetek mindannyian együtt dolgoztak annak 
érdekében, hogy megvitassák, megosszák és összefoglalják egy élhetőbb, fenntartha-
tóbb, integráltabb jövőbeli Budapest perspektíváit és kihívásait. Célunk, hogy a kiad-
vány hasznos eszköz legyen azon fenntarthatósági kezdeményezések, aktív lakosok és 
önkormányzati döntéshozók számára, akik a jövőben is együtt kívánnak dolgozni azért, 
hogy megerősítsék a fenntarthatóságra való átállás stratégiáit közösségeikben.

a kiadvány céljai





Emberek egy csoportja, amely olyan egye-
dülállóan innovatív, kreatív és eredményes 
stratégiákat valósít meg, amelyek helyi szin-
ten releváns megoldásokat jelentenek a 
közösség társadalmi és környezetvédelmi 
problémáira.

Budapesten a legmeghatározóbb kezde-
ményezések állampolgárok által létrehozott 
civil csoportok, amelyeket azért hoztak lét-
re, hogy kitöltsenek egyfajta űrt, és felhívják 
a figyelmet a helyi közösség problémáira.

A fenntarthatóságra 
való átállást támogató 
kezdeményezés 
(transition initiative – TI)

(definíció)



A kutatási folyamat és a projekt áttekintése
Az ARTS projekthez kapcsolódó kutatás Budapesten három lépésben valósult meg, melyek mindegyike meghatáro-
zott prioritásokat vett számításba.

Megfigyelés Kölcsönhatás Reflexió

A kezdeményezések feltérké-
pezése Budapesten, és interjú-
készítés. Az kezdeményezések 
pillanatnyi állapotának megér-

tése, és az erre való reflexió. 

Workshop előkészítése és meg-
tartása. Gyakorlati műhelymunka 
a kezdeményezések megvalósítói 
és önkormányzati döntéshozók 

számára. Találkozás, eszmecsere.

Az eredmények terjesztése és 
az együttműködés folytatása. 

Egy jövőbeli stratégiai terv 
irányelveinek megfogalmazása 
a fenntarthatóbb Budapestért. 



A hazai megfigyelések az ARTS konzorcium egészének szem-
pontjából különlegesek voltak, két történelmi tényből kifolyó-
lag: Magyarország szocialista múlttal rendelkezik, ill. viszonylag 
friss tagja az Európai Uniónak. A Magyarországon megvalósuló 
fenntarthatósági kezdeményezések kormányzati és társadalmi 
kontextusát mindkét említett tényező meghatározza. Míg a 
rendszerváltozást követően a környezetvédelem jelentősége 
általában növekedett, a szektor kormányzati környezete napja-
inkban ismét kiszámíthatatlanabb. A 2004-es európai uniós 
csatlakozást követően számos eredményt sikerült elérni a sza-
bályozás terén, annak érdekében, hogy Magyarország eleget 
tegyen az EU támogatási és fejlesztési programjaihoz feltétel-
ként kötött környezetvédelmi elvárásoknak. Mégis, a legfonto-
sabb környezetvédelmi és fenntarthatósági ügyek nem kaptak 
eléggé kiemelt helyet a legofntosabb ügyek között, és a későb-
biekben átszervezett, a gazdasági növekedést előnyben része-
sítő kormányzatban még korlátozottabbá vált a jelentőségük. 
A civil szervezetek így továbbra is korlátozott befolyással bíró 
mellékszereplők egy bizonytalan működési környezetben.

Átalakuló Wekerle

Cargonomia

Energiaklub

Házikó

Humusz Szövetség

Kortárs Építészeti 
Központ

Magnet Bank

Magyar Kerékpárosklub

Szatyor

VaLyo

http://cargonomia.hu

http://www.energiaklub.hu

http://haziko.farm

http://www.humusz.hu

http://atalakulowekerle.blogspot.hu http://kek.org.hu

https://www.magnetbank.hu

http://kerekparosklub.hu

http://szatyorbolt.hu

http://valyo.hu

http://kek.org.hu

Partnerként résztvevő budapesti kezdeményezések



AZONOSÍTANI a helyi fenntarthatósági és alacsony CO2-
lábnyomú kezdeményezések (energia, élelmiszer, épített 
környezet, közlekedés) kölcsönhatásának folyamatait..

A KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE a 
kezdeményezések közti együttműködés ill. magasabb 
szintű hatásosság terén. 

HOZZÁJÁRULÁS új kormányzási megközelítések kialakí-
tásához a fenntarthatóság átmenetének gyorsítása és 
az alacsony CO2-lábnyomú társadalmak témájában.

A regionális ill. uniós szintű döntéshozatal és gyakorlat 
FEJLESZTÉSE az átmenet gyorsítása érdekében.

Adaptálható mechanizmusokat, stratégiákat és eszközö-
ket felsorakoztató gyűjtemény LÉTREHOZÁSA.

Széleskörű társadalmi PÁRBESZÉD KEZDEMÉNYEZÉSE 
az új típusú társadalmi szervezetek szerepéről. 



Stage 1#: Observation

szakasz 1#: Megfigyelés
A folyamat első állomását olyan budapesti kezdeményezések feltérképezése és megszólítása jelentette, 
amelyek tevékenysége pozitív hatással bír a fenntarthatóságra való átállásra. Több alacsony CO2 lábnyomú 
kezdeményezést vontunk be, és megfigyelhettük, hogy az utóbbi években fontos folyamatok indultak el az 
energia, élelmezés, épített környezet és mobilitás terén Budapesten. 



szakasz 2#: 
kölcsönhatás



A kutatás második fázisában egy interaktív workshop-sorozat keretében találkozhattak egymással a kezdemé-
nyezések képviselői, a helyi érintettek és helyi önkormányzatok képviselői. 

Az első találkozó középpontjában maguk a civil szervezetek álltak. A workshop a budapesti kezdeményezések 
képviselői közti kölcsönös megértés elősegítését célozta, valamint azt, hogy a résztvevők mélyebben megérthessék 
saját szerepüket és hozzájárulásukat a fenntarthatóságra való átállás szélesebb spektrumú, városi szintű megvaló-
sulásában. A találkozó célja volt továbbá azon közös kihívások, lehetőségek és “szupererők” részletes feltérképezése, 
amelyek e budapesti szervezetek tevékenységének működési környezetét jellemzik. Az interaktív csoportmunka 
eredményeként megszülethetett a közösségi kezdeményezések közti együttműködéseket támogató platform, 
amely a jövőben hozzájárulhat a szervezetek eredményességének erősítéséhez. 

szakasz 2#: kölcsönhatás

Az első workshop

MEGISMERÉS MEGOSZTÁS KAPCSOLÓDÁS

Annak megfigyelése, hogyan 
dolgoznak a többiek, a szervezetekre 

jellemző stratégiák és kihívások 
megismerése.

Tudásmegosztás a szervezetek 
működési területeivel és a 

fenntarthatlóságra való átállás 
lehetőségeivel kapcsolatban. 

Új kommunikációs csatornák 
létrehozása, amelyeken keresztül 

a szervezetek kapcsolatot 
tarthatnak egymással. 

CÉLOK



A találkozó konstruktív párbeszédre invitálta a civileket és helyi döntéshozókat a közösségi együttműködés lehetősé-
geiről. Ez lehetőséget teremtett a személyes találkozásra, az eszmecserére, valamint az együttműködés kihívásainak 
és az azonosított problémák lehetséges megoldásainak megbeszélésére. A workshop lehetőséget kívánt biztosítani a 
résztvevők közti kölcsönös megértés erősítésére, a tudás- és tapasztalatcserére, valamint a civil szervezetek és helyi 
döntéshozók közti jövőbeli együttműködés elősegítésére. 

A második workshop

TAPASZTALATCSERE CSAPATMUNKA ÉS ÖTLETBÖRZE EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIA

Teret adni a városi innovátorok és 
helyi döntéshozók találkozására, 
tapasztalatcseréjére és jövőbeli 
együttműködés megvitatására. 

Olyan együttműködési lehetőségek 
meghatározása, amelyeknek szere-

pe lehet a társadalmi fejlődés és 
innováció erősítésében. 

Lehetőség a kölcsönös 
megértésre, tudásátadásra. 
A jövőbeli együttműködés 

kereteinek létrehozása. 

CÉLOK

Az eredmények terjesztése és 
az együttműködés folytatása. 

Egy jövőbeli stratégiai terv 
irányelveinek megfogalmazása 
a fenntarthatóbb Budapestért. 

szakasz 2#: kölcsönhatás



A projekt második fázisában a workshopok mellett megvalósult egy kampány a közösségi médiában a jövő Buda-
pestjéről a partnerszervezetek elképzelései alapján. A kampányra készített fotók és videók különböző online 
platformokon kerültek megosztásra, és hasznosnak bizonyultak a budapesti kezdeményezések munkájának 
támogatására. Egyúttal lehetőséget adtak annak megmutatására, mekkora energia- és időbefektetéssel jár a 
civilek közösségért végzett munkája. 

ÁlomBudapest kampány

Ka�ints ide

a videó

megtekintéséhez! https://www.youtube.com/watch?v=�zEpTXxfas

szakasz 2#: kölcsönhatás





A projekt harmadik fázisában összefoglaltuk a 
közösségi kezdeményezések és döntéshozók 
közti párbeszéd tanulságait, ill. ezeket megosz-
tottuk az érintettekkel. A fő cél, hogy a projekt 
keretében létrejött új kapcsolatok konkrét 
fenntarthatósági stratégiák megvalósításában 
hasznosuljanak. Ezek az megbeszélések a kö-
zeljövőben várhatóan nem kizárólag a works-
hopok résztvevőire lesznek hatással, hanem 
hozzájárulhatnak a civil és önkormányzati 
együttműködések új modelljeinek létrejöttéhez. 

szakasz 3#: 
reflexió



ÚTVONALTERV A FENNTARTHATÓSÁGRA 
VALÓ ÁTÁLLÁS GYORSÍTÁSÁHOZ



Annak megfigyelése, hogyan 
dolgoznak a többiek, a szervezetekre 

jellemző stratégiák és kihívások 
megismerése.

Tudásmegosztás a szervezetek 
működési területeivel és a 

fenntarthatlóságra való átállás 
lehetőségeivel kapcsolatban. 

Új kommunikációs csatornák 
létrehozása, amelyeken keresztül 

a szervezetek kapcsolatot 
tarthatnak egymással. 

A projektbe bekapcsolódó helyi résztvevők, akik hozzájárultak a fenntarthatóságra való átállás budapesti forgató-
könyvének elemzéséhez azzal, hogy megosztották velünk nézőpontjukat, változatos intézményi háttérrel érkez-
tek: helyi önkormányzatok, civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, vállalatok, szövetkezetek és alulról jövő civil 
kezdeményezések egyaránt képviselve voltak. Ez a sokféleség különböző nézőpontok, vélemények és érdekek 
kifejezésében nyilvánult meg. A projekt során megvalósuló párbeszéd és tapasztalatcsere értékes következmé-
nyeként a sajátos nyelvet beszélő szereplők a nyitott párbeszéddel eltérő megközelítéseket és érdekkülönbsége-
ket ismerhettek meg, ami segítette egy közös alap megteremtését.  A továbbiakban a helyi fenntarhtatóságra 
való átállás gyorsításához kapcsolódó lehetőségek és kihívások átfogó listáját mutatjuk be. Ugyanakkor a projekt-
ben az is világossá vált, hogy az előrehaladást veszélyeztető legnagyobb akadályok két fő kategóriát alkotnak:

strukturális hátrányok akadályok a kommunikációban

A budapesti kezdeményezések sokfélék, hatékonyak 
és ötletesek, de egy strukturális nehézségekkel terhelt 
működési környezetben valósulnak meg, amelyben 
korlátozott a forrásokhoz való hozzáférés, és sokszor 
gyenge a civil kezdeményezések politikai támoga-
tottsága. Hiányzik a hatékony modell a döntéshozók-
kal való együttműködésre, és ez gyakran bizalmatlan-
ságot eredményez a kezdeményezések képviselői ill. 
a helyi döntéshozók között.  

A fenntarthatósággal kapcsolatos városi szintű jövő-
kép és az állampolgári részvétel hiánya negatívan hat 
a helyi közösségekre. A civil aktivisták és a döntésho-
zók közti kommunikációs kapcsolatok hiánya nehezíti 
az együttműködést mind kerületi mind városi szinten. 
A kezdeményezések számára szintén nehézséget 
okoz, hogy elnyerjék a politikai szereplők támogatá-
sát, és egyúttal megőrizzék saját függetlenségüket. 



Teret adni a városi innovátorok és 
helyi döntéshozók találkozására, 
tapasztalatcseréjére és jövőbeli 
együttműködés megvitatására. 

Olyan együttműködési lehetőségek 
meghatározása, amelyeknek szere-

pe lehet a társadalmi fejlődés és 
innováció erősítésében. 

Lehetőség a kölcsönös 
megértésre, tudásátadásra. 
A jövőbeli együttműködés 

kereteinek létrehozása. 

Fontosabb eredmények
A közösségi kezdeményezésekkel való egyeztetések nyomán több olyan közös akadályt sikerült azonosítani, 
amelyek kihívást jelentenek a szervezetek által elért hatás és a hosszú távú stabilitás szempontjából. Ezek az 
alábbiakat foglalják magukba:

Strukturális kihívások Közös jövőkép Kapacitás és közösségfejlesztés

A budapesti kezdeményezések sokfé-
lék és eredményesek, de minimális 
összetartásal és kidolgozatlan közös 
jövőképpel valósulnak meg. Hiányzik 
belőlük egy átfogóbb fenntarthatósági 
mozgalomhoz való tartozás érzése. 

A fenntarthatóságra való átállás ügyét 
a helyi üzleti szférában nem a nagyobb 
vállalatok, hanem a kisebb, alulról jövő 
kezdeményezések viszik előre.

A stabil támogatási struktúrák hiánya, és
a helyi önkormányzatok fenntartható fejlő-
déshez való következetlen hozzáállása 
folyamatosan hátráltatja a kezdeménye-
zések munkáját és azt, hogy más kezde-
ményezésekkel kapcsolatot tremtsenek. 

A bizalmatlanság és átláthatatlan kom-
munikáció következtében a civil kezde-
ményezések és helyi önkormányzatok 
vonakodnak egymással együttműködni.

A támogatások bizonytalansága és hosz-
szútávú kiszámíthatatlansága nagy sze-
repet játszanak a kezdeményezések 
napiszintű működésében és jövőbeli ter-
veiben.

A kezdeményezések működésmódja né-
hány év után a kiégés veszélyével fenye-
geti a dolgozókat.

A legtöbb kezdeményezés világos rövid-
távú célokkal rendelkezik, de nehézségek-
kel küzd a hosszútávú stratégiai célok 
megfogalmazása terén. Ugyan kitűznek 
mérhető célokat és indikátorokat megva-
lósított projektekben, de nincs kapacitásuk 
a projektek befejezését követő értékelésre. 

A kezdeményezések igénylik a professzio-
nális készségfejlesztő tréningeket , amelyek 
csökkenthetnék a hiányosságokat a pro-
jektmenedzsment, pénzügyi tervezés, 
kommunikáció és PR területén.

A civilek munkáját a helyi közösségek pozi-
tívan fogadják, de az érdeklődés nem fel-
tétlenül vezet a szervezetek által elért 
hatás erősítéséhez, vagy a működés napi 
szintű fenntartásának megkönnyítéséhez.  



Annak ellenére, hogy a kezdeményezések 
kihívásokkal terhelt politikai klímában működ-
nek, egy olyan környezetben, amelyben 
még csak érlelődik a környezetvédelem 
iránti tudatosság, a szervezetek mégis egye-
dülálló készségekkel és kreatívitással rendel-
keznek. A közösségi kezdeményezések le-
hetőségei a következők: 

A közösségi kezdeményezések lehetőségei
A kezdeményezések a  stabil pénzügyi háttér és 
nagylétszámú munkaerő hiányát kreativitással és 
leleményességgel pótolják a fennmaradás 
érdekében.

Új, alacsony CO2-lábnyomú kezdeményezések 
széles skálája jelent meg.

Egy lassú, de ugyanakkor általános erősödés 
figyelhető meg a fenntarthatóságra való átállás-
sal, tudatos életmóddal és fenntartható városi 
működéssel kapcsolatos tudás, szakértelem és 
érdeklődés terén. 

A város mérete és földrajzi adottságai elősegítik a 
kezdeményezések hatásának felgyorsítását.

A kezdeményezések stabil tudással rendelkeznek 
saját helyi közösségükről, politikai döntésekről és 
irányelvekről, amelyeket felhasználhatnak arra, 
hogy megfelelő helyi stratégiákat dolgozzanak ki 
munkájukhoz.

A kezdeményezések kommunikációja a helyi érin-
tettekkel legtöbbször közvetlen vagy személyes 
kapcsolatokon, ill. a közösségi média csatornáin 
keresztül valósul meg. 



A kezdeményezések a  stabil pénzügyi háttér és 
nagylétszámú munkaerő hiányát kreativitással és 
leleményességgel pótolják a fennmaradás 
érdekében.

Új, alacsony CO2-lábnyomú kezdeményezések 
széles skálája jelent meg.

Egy lassú, de ugyanakkor általános erősödés 
figyelhető meg a fenntarthatóságra való átállás-
sal, tudatos életmóddal és fenntartható városi 
működéssel kapcsolatos tudás, szakértelem és 
érdeklődés terén. 

A város mérete és földrajzi adottságai elősegítik a 
kezdeményezések hatásának felgyorsítását.

A kezdeményezések stabil tudással rendelkeznek 
saját helyi közösségükről, politikai döntésekről és 
irányelvekről, amelyeket felhasználhatnak arra, 
hogy megfelelő helyi stratégiákat dolgozzanak ki 
munkájukhoz.

A kezdeményezések kommunikációja a helyi érin-
tettekkel legtöbbször közvetlen vagy személyes 
kapcsolatokon, ill. a közösségi média csatornáin 
keresztül valósul meg. 

A kezdeményezések építhetnek a közelmúltban 
bekövetkezett előrehaladásra néhány alacsony 
CO2-lábnyomú területen (pl. fenntartható városi 
közlekedés), ill. a projektek tervezési fázisában sokat 
tanulhatnak abból, ha a civil társadalom érdekeit is 
számításba veszik. 



„sZUPERERŐK”

‚‚Forró témák” felvállalása  Motiváció  Csapatmunka

 Komplex témák közvetítése  Hatékony szervezés és 

mozgósítás Pozitív hozzáállás  Kitartás Nyitottság 

Szerves fejlődés Saját közösségi tér Piacismeret
 Képesség a hibákból és sikerekből való tanulásra Partneri 

kapcsolatok Megfelelő kommunikáció Szakmai háttér 

Kreativitás Szervezeti kultúra Kapcsolatok



AZ AKADÁLYOK 
ÉS AZ EZEKRE ADOTT 
KÖZÖSSÉGI MEGOLDÁSOK 
ÖSSZEFOGLALÁSA



A budapesti kezdeményezések sokfélék, hatékonyak 
és ötletesek, de egy strukturális nehézségekkel terhelt 
működési környezetben valósulnak meg, amelyben 
korlátozott a forrásokhoz való hozzáférés, és sokszor 
gyenge a civil kezdeményezések politikai támoga-
tottsága. Hiányzik a hatékony modell a döntéshozók-
kal való együttműködésre, és ez gyakran bizalmatlan-
ságot eredményez a kezdeményezések képviselői ill. 
a helyi döntéshozók között.  

Az együ�működés 12+1 akadálya

1
2 4

3 5
Döntéshozók

Kommunikáció 
és kapcsolat hiánya

Az innovatív ötletekre 
való nyitottság hiánya

Nem világos belépési 
pontok és túlbürokratizált 

rendszer

Bizonytalan
jogszabályi környezet

Forráshiány

A projektben résztvevő civilek 
és önkormányzati döntéshozók 
visszajelzései alapján egy lista 
készült, amely összefoglalja az 
innovátorok és döntéshozók 
közti együttműködés legjelentő-
sebb kihívásait, valamint a jövő-
beli együttműködést elősegítő 
stratégiai javaslatokat. 



A legtöbb kezdeményezés világos rövid-
távú célokkal rendelkezik, de nehézségek-
kel küzd a hosszútávú stratégiai célok 
megfogalmazása terén. Ugyan kitűznek 
mérhető célokat és indikátorokat megva-
lósított projektekben, de nincs kapacitásuk 
a projektek befejezését követő értékelésre. 

A kezdeményezések igénylik a professzio-
nális készségfejlesztő tréningeket , amelyek 
csökkenthetnék a hiányosságokat a pro-
jektmenedzsment, pénzügyi tervezés, 
kommunikáció és PR területén.

A civilek munkáját a helyi közösségek pozi-
tívan fogadják, de az érdeklődés nem fel-
tétlenül vezet a szervezetek által elért 
hatás erősítéséhez, vagy a működés napi 
szintű fenntartásának megkönnyítéséhez.  

6 8 10 12
5 7 9 11 +1

Közösségi
kezdeményezések

Bizonytalan
jogszabályi környezet

Forráshiány

Érdekellentétek

Átláthatóság 
hiánya

Kockázatok

Kapacitáshiány 
az innováció és 

megvalósítás terén
Politikai 
kultúra

Eltérő 
szervezeti kultúrák

Strukturális 
akadályok

Nem világos 
célok



Az erőforrások nem hatékony 
elosztása és felhasználása

Bürokratikus akadályok és 
homályos csatlakozási pontok 
a konzultációban

Kommunikációs akadályok a döntés-
hozók és a közösségi kezdeménye-
zések együttműködésében

Homályos jövőkép és célkitűzések

A helyi önkormányzatok és közösségi kezdeménye-
zések közti sikeres együttműködést akadályozó főbb 
nehézségek az alábbi négy kategóriába sorolhatók:



KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYA – az alulról jövő kezdeményezések sikere jelentős mértékben 
függ az önkormányzatok képviselőinek személyes elkötelezettségétől. Szoros és 
valódi kapcsolat nélkül a helyi önkormányzattal való együttműködés kihívást jelent a 
civil kezeményezések számára. A civil szervezetek, a társadalmi vállalkozások a helyi 
önkormányzatokétól sokszor eltérő nyelvet beszélnek, és a döntéshozók perspektí-
vájából nézve nem felkészültek abban, hogy olyan módon fogalmazzák meg az el-
képzeléseiket, amelyek összeegyeztethetők a bürokratikus struktúrával. 

ÁTLÁTHATÓSÁG HIÁNYA – az egyes pályázatok és közbeszerzések feltételei nem átlát-
hatóak. A civil szervezetek előtt nem ismertek a pályázati kiírások mögött meghúzódó 
motivációk, felelősségek és folyamatok.

ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN SZERVEZETI KULTÚRÁK – az önkormányzatok és civil szerve-
zetek különböző megközelítésmódokkal és szervezeti felépítéssel rendelkeznek: a 
civil szervezetek gyorsan és rugalmasan reagálnak a problémákra, míg az önkormány-
zatok konzervatívnak és lassúnak tűnnek. A szereplők közti különbségek mind szerve-
zeti, mind személyes szinten megjelennek.

Kommunikációs akadályok a döntéshozók és a közösségi 

kezdeményezések együttműködésében



NYITOTTSÁG HIÁNYA AZ ÚJ ÖTLETEKKEL SZEMBEN, EMPÁTIA HIÁNYA A SZEREPLŐK VISZONYÁBAN – a helyi önkormányza-
tok nem szívesen vágnak bele fenntarthatósági projektek és stratégiák megvalósításába. A közösségi kezdemény-
ezések szemében ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok számára előnyösebb, ha semmi sem történik: a döntés-
hozók az új ötleteket gyakran fenyegetésként vagy extra teherként élik meg. Ugyanakkor a döntéshozók nem 
szeretik, ha erőszakos módon új irányba próbálják terelni őket a változások erőltetői. 

NEM VILÁGOS BELÉPÉSI PONTOK ÉS BÜROKRATIKUS AKADÁLYOK – az önkormányzatok szervezeti struktúrája összetett, 
a külső szemlélők számára sokszor nem világos, hogy kik mely ügyekért felelősek. Ha valaki beadvánnyal fordul az 
önkormányzathoz, az ügy állása gyakran nem követhető nyomon – a kérelmezőnek nincs információja, hogy mi 
történik. Az önkormányzatok munkakultúráját homályos folyamatok jellemzik, sokszor maguk a döntéshozók is bi-
zonytalanok ezekkel kapcsolatban. A döntéshozatali folyamatok a külső szemlélők számára lassúak és nem hatékonyak. 

KISZÁMÍTHATATLAN JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET – gátolja az önkormányzati szervek és a civilek közti együttműködést, 
hogy sokszor nem áll rendelkezésre világos információ a pénzügyi források megpályázásának és elfogadásának jogi 
szabályairól, sem az állami infrastruktúra felhasználásának feltételeiről.

POLITIKAI KULTÚRA – túl sok döntés születik politikai alapon. A döntéshozók csak akkor nyitottak a kezdeményezések 
támogatására, ha azok több szavazatot jelentenek számukra, és bizonyos helyzetekben ez akadályokat gördíthet a 
társadalmi kezdeményezések megvalósulásának útjába. A politikai kultúra problémája szorosan összefügg az átlát-
hatóság, felelősség, empátia, bizalom és társadalmi tőke hiányával. 

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK FOGADTATÁSA – az újszerű szervezési, strukturális és pénzügyi modelleken alapuló szerve-
zetek gyakran összeegyeztethetetlenek a kormányzati logikával. E probléma egyik helyi példája a szövetkezetek 
helyzete: hibrid szervezetek egy új típusát testesítik meg, speciális problémák megoldására jöttek létre, de egy-
szerűen nem illeszkednek az önkormányzatok jogi szervezetekről alkotott definíciós rendszerébe. 

Bürokratikus gátak és nem világos belépési pontok a konzultációban



HUMÁN-, PÉNZÜGYI- ÉS MEGOSZTHATÓ TÁRSADALMI  FOR-
RÁSOK HIÁNYA – az önkormányzatoknak gyakran nincs 
kapacitásuk arra, hogy olyan új ötletekkel és ügyekkel 
foglalkozzanak, amelyek nem illeszkednek a már működő 
rendszerükbe. Nap mint nap túlterhelik őket új javaslatok-
kal és megkeresésekkel. A kapacitás hiánya a közösségi 
kezdeményezések körében is megjelenik: noha érdekes 
ötleteket dolgoznak ki, gyakran hiányzik a megvalósítás-
hoz szükséges kapacitás és szakértelem. Mi több, a civil 
szervezetek számára fenntartott pénzügyi források szin-
tén problematikusak, mivel a kormányzat szerkezetére és 
logikájára épülő pályázatok és közbeszerzések sokszor 
nem kompatibilisek a civil szervezetek valós helyzetével. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZTEREK KIHASZNÁLATLANSÁGA – 
az önkormányzati épületek, közterek használata erősít-
hetné a közösségi kezdeményezések hatását, de a hasz-
nálatbavételi engedély megszerzésének feltételei nem 
nyilvánosak, vagy maguk a terek nem hozzáférhetők.  

Az erőforrások nem

hatékony elosztása és felhasználása

HOMÁLYOS VAGY KIDOLGOZATLAN CÉLOK ÉS JÖVŐKÉP – 
az egyes szereplők néha egyszerűen fókuszt tévesztenek. 
Ez a partneri kapcsolatokra is negatív hatással van: ha 
nem tudjuk, hogy miről beszélünk, az együttműködés 
sem lehet gyümölcsöző.

ÉRDEKELLENTÉTEK – megfelelő egyeztetések hiányában 
nehéz leküzdeni a helyi önkormányzatok, civil szerveze-
tek, városlakók, vállalkozások, vállalatok, befektetők közti 
érdekellentéteket.  A konfliktusok nem csupán e társa-
dalmi csoportok közötti térben jelennek meg, hanem 
magán a csoporton belül is. 

KOCKÁZATKERÜLÉS – a civil szervezetek számára kocká-
zatos energiát fektetni egy olyan projektbe, amelyről 
végül le kell mondaniuk. Az önkormányzatok viszont nem 
bíznak a bizonytalan működési háttérrel rendelkező civil 
szervezetekben a múltbeli kedvezőtlen tapasztalatok 
miatt. A sikertelen projektek negatív hatással vannak a 
helyi önkormányzat megítélésére – ez egy olyan kocká-
zat, amelyet a döntéshozók próbálnak elkerülni. 

Nem világos jövőkép és 

célkitűzések



AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL 
MEGFOGALMAZOTT 
MEGOLDÁSOK A 
KIHÍVÁSOK KEZELÉSÉRE



Hatékony kommunikáció a döntéshozók és 
civil kezdeményezések közti együ�működésben

Tréningek szervezése a civil szervezetek számára a kommunikáció 
és az elképzeléseik hatékony előadásának témájában.

Kutatás kezdeményezése a civil szervezetek és önkormányzatok igényeinek feltérképezésére. 

Kapcsolódási pontok létrehozása a helyi önkormányzatokban, melyek feladata a civil szervezetek-
kel való kapcsolattartás lenne. Ezek önálló szervezeti egységként jöhetnének létre, hogy közvetítő 
szerepet töltsenek be a helyi önkormányzatok és az állampolgárok között.

Tréningek szervezése az önkormányzatok részére a társadalmi innovációról, amelyek tájékoztat-
hatják a képviselőket arról, milyen szerepet tölthetne be a társadalmi innováció a szociális és kör-
nyezetvédelmi problémák megoldásában. 

A helyi jó gyakorlatok elkötelezettségének jutalmazása – a kiemelkedő kezdeménye-
zések erőfeszítéseinek elismerése díjazással vagy jutalommal. 

Az állampolgári nevelés erősítése az iskolában, amelynek keretében a diákok megismerhetik a 
helyi közösségek és önkormányzatok közti együttműködés eljárásrendjét és azt, hogyan érde-
mes kommunikálni az önkormányzatokkal. 



Bürokratikus akadályok és 
a konzultáció homályos belépési pontjainak kezelése

A városi és önkormányzati színtű tervek és stratégiák hatékony 
kommunikációjának és láthatóságának biztosítása, az ezekhez tartozó 
felelős városi szintű intézmények világos megnevezésével együtt.  

A digitális kommunikáció új lehetőségeinek feltérképezése, amelyek támogathatják az önkor-
mányzatok és civil kezdeményezések közti kapcsolattartást. Egy közös “recepció” továbbíthatná 
a beérkező igényeket a megfelelő önkormányzati érintettek felé. A megoldás akkor lenne a leg-
hatékonyabb, ha a válaszadási időt egy ellenőrző rendszer követné, amely lehetővé tenné az 
igénylő számára, hogy lépéseket tegyen, ha a várható válaszadási időn túljutva sem érkezik 
reakció az önkormányzattól.   

Egy hasonló digitális platform egyfajta közösségi innovációs fórumként szolgálna, amely láthatóságot biz-
tosít a helyi intézmények és aktív csoportok számára. Ebben az online térben az egyes kerületekhez 
kötődő innovátorok egyúttal ötleteket oszthatnának meg egymással, ill. kapcsolatba léphetnek másokkal.



A helyi erőforrások hatékony felhasználásának stratégiái

Rendszeres önkormányzati fórumok szervezése a helyi fejlesztési stratégiák legfontosabb témáiban, amelyek 
világossá tennék, hogy mely önkormányzati képviselők mely ügyekért felelősek, így segítve a civil szervezetek 
tájékozottságát abban, hogy kikhez érdemes fordulniuk ötletekkel és javaslatokkal.

Szakmai támogatás és tájékoztatás biztosítása a szervezetfejlesztés, forrásteremtés, 
projekt- és erőforrásmenedzsment témáiban a civil kezdeményezések számára. 

Az azonos területen tevékenykedő civil szervezetek közti összhang erősítése, és annak biztosítása, hogy 
a civil szervezetek beleszólhatnak a saját működési területükhöz kapcsolódó közpolitikai folyamatokba. 
Ez az együttműködés elősegítheti az erő�orrások (idő, pénz, energia) hatékony felhasználását, és egyúttal 
biztosítaná az egyeztetések átláthatóságát.

Az önkormányzati ingatlanok használatbavételi lehetőségeinek feltérképezése (nyilvános terek, 
épületek, parkok, közösségi házak), ezekkel is támogatva a civil szervezetek tevékenységeit.

A konzultáció lehetőségének megteremtése az önkormányzati pályázatok és közbeszerzések céljairól 
és feltételeiről, kiváltva a jelenlegi egyirányú folyamatot, amelyben az önkormányzatok felülről jövő 
rendszerben kommunikálják a már végleges feltételeket, indikátorokat és jellemzően rövid határidőket.

A helyi adók mint lehetséges források felhasználásával kapcsolatos törvényi változások kommu-
nikációja, amelyek az európai uniós források jövőbeli átstrukturálásával párhuzamosan nagyobb 
jelentőségre tehetnek szert a civil kezdeményezések fenntartásában. 



NYITOTTSÁG HIÁNYA AZ ÚJ ÖTLETEKKEL SZEMBEN, EMPÁTIA HIÁNYA A SZEREPLŐK VISZONYÁBAN – a helyi önkormányza-
tok nem szívesen vágnak bele fenntarthatósági projektek és stratégiák megvalósításába. A közösségi kezdemény-
ezések szemében ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok számára előnyösebb, ha semmi sem történik: a döntés-
hozók az új ötleteket gyakran fenyegetésként vagy extra teherként élik meg. Ugyanakkor a döntéshozók nem 
szeretik, ha erőszakos módon új irányba próbálják terelni őket a változások erőltetői. 

NEM VILÁGOS BELÉPÉSI PONTOK ÉS BÜROKRATIKUS AKADÁLYOK – az önkormányzatok szervezeti struktúrája összetett, 
a külső szemlélők számára sokszor nem világos, hogy kik mely ügyekért felelősek. Ha valaki beadvánnyal fordul az 
önkormányzathoz, az ügy állása gyakran nem követhető nyomon – a kérelmezőnek nincs információja, hogy mi 
történik. Az önkormányzatok munkakultúráját homályos folyamatok jellemzik, sokszor maguk a döntéshozók is bi-
zonytalanok ezekkel kapcsolatban. A döntéshozatali folyamatok a külső szemlélők számára lassúak és nem hatékonyak. 

KISZÁMÍTHATATLAN JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET – gátolja az önkormányzati szervek és a civilek közti együttműködést, 
hogy sokszor nem áll rendelkezésre világos információ a pénzügyi források megpályázásának és elfogadásának jogi 
szabályairól, sem az állami infrastruktúra felhasználásának feltételeiről.

POLITIKAI KULTÚRA – túl sok döntés születik politikai alapon. A döntéshozók csak akkor nyitottak a kezdeményezések 
támogatására, ha azok több szavazatot jelentenek számukra, és bizonyos helyzetekben ez akadályokat gördíthet a 
társadalmi kezdeményezések megvalósulásának útjába. A politikai kultúra problémája szorosan összefügg az átlát-
hatóság, felelősség, empátia, bizalom és társadalmi tőke hiányával. 

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK FOGADTATÁSA – az újszerű szervezési, strukturális és pénzügyi modelleken alapuló szerve-
zetek gyakran összeegyeztethetetlenek a kormányzati logikával. E probléma egyik helyi példája a szövetkezetek 
helyzete: hibrid szervezetek egy új típusát testesítik meg, speciális problémák megoldására jöttek létre, de egy-
szerűen nem illeszkednek az önkormányzatok jogi szervezetekről alkotott definíciós rendszerébe. 

Együ�működés a jövőképek és célok megfogalmazásában

A start-upok, vállalkozások számára felkínált, már létező inkubátorok és mentor-programok 
felhasználása jó példaként a konzultáció és célok megfogalmazása területén. 

A már létező pozitív példák feltérképezése Magyarországon, amelyekben a városi vagy kerületi 
szintű fejlesztési programok céljai a közösségi kezdeményezésekkel együttműködésben 
fogalmazódtak meg.

Fontos, hogy a közösség bevonásával megvalósuló egyeztetések független moderátorok 
együttműködésével valósuljanak meg.

Az önkormányzati kezdeményezésű közvéleménykutatások megalapozottságának, 
kimutatható statisztikákra és érvényes kutatásmódszertanra való épülésének biztosítása. 

Nyilvános platform kialakítása, amelyeken keresztül a helyi önkormányzatok évről évre 
megjeleníthetik az egyes tevékenységek elsőbbséget élvező kulcsfontosságú területeit.



HUMÁN-, PÉNZÜGYI- ÉS MEGOSZTHATÓ TÁRSADALMI  FOR-
RÁSOK HIÁNYA – az önkormányzatoknak gyakran nincs 
kapacitásuk arra, hogy olyan új ötletekkel és ügyekkel 
foglalkozzanak, amelyek nem illeszkednek a már működő 
rendszerükbe. Nap mint nap túlterhelik őket új javaslatok-
kal és megkeresésekkel. A kapacitás hiánya a közösségi 
kezdeményezések körében is megjelenik: noha érdekes 
ötleteket dolgoznak ki, gyakran hiányzik a megvalósítás-
hoz szükséges kapacitás és szakértelem. Mi több, a civil 
szervezetek számára fenntartott pénzügyi források szin-
tén problematikusak, mivel a kormányzat szerkezetére és 
logikájára épülő pályázatok és közbeszerzések sokszor 
nem kompatibilisek a civil szervezetek valós helyzetével. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZTEREK KIHASZNÁLATLANSÁGA – 
az önkormányzati épületek, közterek használata erősít-
hetné a közösségi kezdeményezések hatását, de a hasz-
nálatbavételi engedély megszerzésének feltételei nem 
nyilvánosak, vagy maguk a terek nem hozzáférhetők.  

KÖVETKEZTETÉSEK: 
AZ ÁTMENET GYORSÍTÁSÁNAK 
MECHANIZMUSAI A GYAKORLATBAN 
ÉS AZ ÉRINTETTEK FELELŐSSÉGE 



Számos új ötlet és stratégia mellett, amelyeket a 
résztvevők közreműködése révén sikerült meg-
fogalmazni, a fenntarthatóságra való átállás fel-
gyorsítását támogató városi mechanizmusokat is 
meghatároztuk. E mechanizmusok kidolgozása 
résztvevő megfigyelés és a városlakókkal, önkor-
mányzatokkal valamint civil kezdeményezésekkel 
való eszmecsere révén valósult meg a projekt-
ben érintett valamennyi városban. Az átmenet 
gyorsításának mechanizmusai és azok következ-
ményei Budapest eseteben az itt felsoroltak 
voltak.

A másolás a társadalom tanulási folyamatát jelenti, 
azt a jelenséget, amikor valamely szervezet egy 
üzleti modell vagy társadalmi innováció révén egy 
új, társadalmilag hasznos és környezettudatos 
modellt hoz létre, amelyet mások megpróbálnak 
megismételni. A kezdeményezéseknek felelőssége 
van annak tudatosításában, hogy mit tudnak má-
soktól tanulni saját területükön, miközben a dön-
téshozóknak szintén figyelniük kell arra, hogyan 
hasznosíthatják a helyi szereplők tudását és tapasz-
talatait. A város polgárai pedig azzal vehetnek részt 
ebben a folyamatban, hogy támogatják a saját 
környezetükben működő kezdeményezések 
tevékenységeit.

AZ ÁTMENET 
GYORSÍTÁSÁNAK 
MECHANIZMUSAI

Másolás (replication)



Szintlépés (Upscaling)
Jól meghatározott jövőkép és célok, tervek és hatásmérés segítségével a kezdeményezések stratégiákat 
dolgozhatnak ki arra, hogyan tudnak több állampolgárt elérni, több közösségben jelen lenni, a város több 
kerületére hatást gyakorolni, saját területükön kívül is eredményeket elérni. A szintlépés arra bátorítja a 
kezdeményezéseket, hogy végiggondolják, hogyan tudnának egy magasabb szinten is működni, több 
résztvevővel nagyobb társadalmi hatást elérni oly módon, hogy megőrzik az eredeti elképzelések integ-
ritását. A szintlépés nem jár együtt minden esetben növekedéssel, sokkal inkább a társadalmi hatás 
fokozásának realisztikus stratégiáját jelenti.

Kölcsönös előnyök származhatnak abból, ha a kezdeményezések 
szektorokon átívelve együttműködnek egymással és más helyi 
szerveződésekkel. A kezdeményezéseknek nyitottnak kell lenniük 
arra, hogy partnerként tekintsenek olyan csoportokra, amelyek 
küldetése és kapacitása kiegészítheti a munkájukat, nem megfe-
ledkezve arról sem, hogy a szinergiák segíthetnek a pénzügyi 
vagy kapacitásbeli kihívásokkal való megküzdésben. A döntésho-
zók feladata olyan támogató politikai környezet megteremtése, 
amely elősegítheti a partneri kapcsolatok létrejöttét, beleértve az 
önkormányzati szervezetek részvételét is. 

A kezdeményezések által létrehozott sikeres 
modelleknek és példáknak szabad utat kell 
kapniuk az intézmények és intézményesülés 
felé., valamint az önkormányzati intézkedé-
sek és sztenderdek felé. A döntéshozóknak 
olyan helyi politikai környezetet kell kialakíta-
niuk, amely nyitott a helyi civil kezdeménye-
zések felé, hasznosítva ezzel a civil társadalmi 
kezdeményezések és formális intézmények 
közti együttműködés minden érintett fél szá-
mára előnyös jellegét. 

Társulás (coupling) Beágyazódás (embedding)



Léteznek olyan (pénzügyi, jogi, technikai) eszközök, 
amelyek hozzájárulhatnak a kezdeményezések fo-
kozott működéséhez. A döntéshozóknak arra kell 
koncentrálniuk, hogyan hasznosulhatnak ezek az 
eszközök a kezdeményezések és céljaik érdekében. 
Hatékony és átlátható kommunikációs mechaniz-
musok szükségesek ahhoz, hogy a rendszeresítés 
eszközeivel kapcsolatos tudás széles körben hoz-
záférhető legyen. 

Rendszeresítés 
instrumentalizing)

Budapest esetében a kezdeményezések pozitív hatás-
sal voltak a társadalom környezettudatosságának erő-
sítésére, és eközben nagy erőt mozgósítottak a helyi 
közösségek életének javítása érdekében is. Az állam-
polgári részvételnek alapvető jelentősége van a virág-
zó helyi közösségek építésében – és e jelentőséget el 
kell ismerni. A kezdeményezések sikere az aktív és ér-
dekeltté tett társadalom bevonásán múlik. Az itt bemu-
tatott megoldások között több is hasznos lehet a pozitív 
helyi példák iránti nagyobb nyilvánosság és figyelem 
felkeltésében, amely első lépés lehet a jó gyakorlatok 
széleskörűbb társadalmi támogatottsága felé. 

AZ ÁLLAMPOLGÁROK 
TOVÁBBI SZEREPE

(



Miközben a a fenntartható fejlődés kutatása 
továbbra is szorosan a társadalmi innováció 
jelentőségére fókuszál, a kutatók, tudományos 
szervezetek és más támogatók új kihívásokat 
találhatnak olyan kutatási projektek létreho-
zásában, amelyek segítik a fenntarthatósági 
mozgalomhoz kapcsolódó kezdeményezések 
és szereplők erőfeszítéseit. A tudományos 
intézményeknek tisztában kell lenniük saját 
közösségeikben betöltött alapvető szerepük-
kel, és törekedniük kell arra, hogy rendelke-
zésre álló erőforrásaikat oly módon használják 
fel, hogy ne pusztán külső megfigyelői marad-
janak a helyi folyamatoknak, hanem hangsúlyt 
fektessenek a részvételre is. 

JAVASLATOK 
A JÖVŐBELI 
KUTATÁSOK 
LEHETSÉGES 
IRÁNYAIRA 



Kutatási projektek létrehozásakor a szakemberek részesítsék előnyben a tudás közvetítését és a jó 
gyakorlatok megosztását, szemben a tudás puszta létrehozásával.

A városi megoldásokkal foglalkozó kutatók találják meg az egyensúlyt a megfigyelés és résztvevő 
együttműködés között.

A lehetséges érintetteket már a kutatási projektek kidolgozásának korai fázisába vonják be, hogy az ő 
nézőpontjaik is érvényesülnek. Mi több, az érintettek a kutatás végső eredményeinek értékét is erő-
síthetik, ha ezek tanulási lehetőségként szolgálnak a jövőre nézve. 

A kutatócsoportok térképezzék fel a finanszírozási terhek megosztásának innovatív eszközeit oly 
módon, hogy azok a lehetséges érintetti csoportok és ezek tevékenysége szempontjából is haszno-
sak legyenek. Vegyék számításba azt a lehetőséget is, hogy az érintetteket és a civilek képviselőit a 
kutatócsoport hivatalos tagjaként vonják be. Az érintettek részvételét az adatgyűjtésben és a kutatá-
si tevékenységekben formálisan is el kell ismerni.

Az egyetemek törekedjenek kell olyan oktatási tartalmak kidolgozására, amelyek hozzájárulnak az 
aktív egyetemi polgárok fejlesztéséhez. Az önkéntességet támogató innovatív kurzusok, és a helyi 
társadalmi csoportokkal ill. önkormányzatokkal való kapcsolatteremtés értékes készségeket nyújt a 
diákok számára, és egyúttal erősíti az intézmények saját helyi közösségükre gyakorolt pozitív hatását.
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