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 SZIE – Környezeti Társadalomkutatók (Environmental Social 
Science Research Group, ESSRG) 
• Környezet- és természetvédelmi témájú kutatások 

társadalomtudományos szemszögből 

 AKUT – Akciókutatók a fenntarthatóságért 
• Részvételi akciókutatás 
• „Híd”-szervezet a tudományos szektor és a helyi közösségek 

között 
 

Natura 2000 területek fenntartási tervezésének társadalmi 
megalapozása, a tervek egyeztetése és kommunikáció. 

 

   

Bemutatkozás 

Presenter
Presentation Notes
A részvételi tervezés a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének egyik kutatócsapatához, a Környezeti Társadalomkutatókhoz köthető. A csoport társadalomtudományos módszereket alkalmaz kutatásai során, amelyek között leginkább környezet- és természetvédelmi témájúak. Nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi bevonásra és a részvételi eszközökre.AKUT: egy olyan, kutatókból, egyetemi oktatókból és társadalmi aktivizmussa foglalkozók köréből szerveződött egyesület, ami hidat ve a tudományos szféra és a helyi közösségek közé- Olyan kutatásokat akarunk csinálni, amelyeknek konkrét, gyakorlati kimenetele van, ezt a részvételi akciókuztatás módszerével tesszük. Szegedi szervezet.A két szervezet évek óta foglalkozik Natura 2000 területek fenntartási terveinek társadalmi egyeztetésével.



 2006-2009: KvVM megbízásából, az Átmeneti Támogatás 
keretében 
• 20 magyarországi Natura 2000 területen 
• 163 interjú, 16 egyeztető fórum, 232 résztvevő 

 2012-2016: Helicon Life projekt a MME megbízásából 
• Jászság SPA területén 
• 21 interjú, 2 egyeztető fórum, 44 résztvevő 

 
 2012-2016: Svájci Hozzájárulás keretében, a MME megbízásából 

• A Mátra és a Kiskunság 12 Natura 2000 területén 
• 85 interjú, a fórumok szervezése folyamatban 

 

   

Bemutatkozás 

Presenter
Presentation Notes
A legelső részvételi tervezés 2006-ban kezdődött a KvVM Fejlesztési Igazgatóságának megbízásából. Az Átmeneti Támogatás keretében 20 magyarorszgái N2000 terület részvételi tervezésen alapuló fenntartási terve készült el.2013. Első felében a Helicon Life projekt keretében, az MME megbízásából folytattunk társadalmi bevonást a Jászság SPA területén.Jelenleg is zajlanak a Svájci Hozzájárulás keretében, szintén az MME megbízásából folyó tervezési folyamatok, amelynek során a Mátra és a Kiskunság 12 N2000 területén vezetjük a terv társadalmi egyeztetését.Eddig tehát 33 N2000 terület fenntartási tervének kommunikációjában vettünk részt az ország számos pontján. A munka során több mint 300 fővel beszélgettünk a N2000 programról és a fenntartási tervekről. 



 Társadalmi bevonás: 
• A döntés/szabályozás vagy annak következményei által 

érintett társadalmi csoportok valódi részvétele a 
döntés/szabályozás kialakításában. 
 

Egyirányú kommunikáció (tájékoztatás)    érdemi 
részvétel 
 

Részvételi tervezés: a helyi problémákra és az érintettek 
véleményére épülő, reflektáló fenntartási terv készítés.  
 

Társadalmi bevonás és részvételi tervezés 

Presenter
Presentation Notes
A részvételi tervezés alapja, hogy azokat az embereket, akikre a N2000 szabályozásai vagy a FT vonatkozni fognak, bevonjuk a tervezési folyamatba. A társadalmi bevonás hatásairól és működéséről főként társadalomtudományos és szocio-pszichológiai beállítottságú kutatásokban olvashatunk, de egyre több - egyelőre csak külföldi - szakirodalomban jelennek meg olyan eredmények, amelyek természetvédelmi esetekben írják le a társadalmi részvétel előnyeit.A bevonásnak különböző szintjei ismeretesek. A legalsó szinthez tartozik az egyirányú kommunikáció, pl. a tájékoztatás hivatalos levélben vagy előadások, ahol nincs lehetőség vélemények kinyilvánítására. Ezek a kommunikációs formák nem tekinthetők bevonásnak, csupán egyfajta egyirányú információátadásnak, ahol nem cél az érintettek véleményének megismerése. Mi a saját részvételi tervezéseink során az érdemi részvétel megteremtésére törekszünk, ahol nem csak a vélemények kinyilvánítására van lehetőség, hanem lehetőség szerint a tervet a helyi vélemények figyelembe vételével készítik el a tervezők.



 Érintett elemzés: a helyi társadalmi, gazdasági, természeti 
sajátosságok feltárása, a természetvédelmet érintő érdekek és 
konfliktusforrások azonosítása 

 
• Szakirodalmi feltáró munka 
• Interjúzás: érintett csoportok és érdekeik azonosítása, a későbbi 

tervezési folyamatba való bevonás első lépése 
• Interjúk dokumentálása és elemzése 

 

 

   

A részvételi tervezés lépései 

Fotó: Mihók Barbara, Kovács-Krasznai Eszter, Hamar József 

Presenter
Presentation Notes
A részvételi tervezés során elsőként érintett elemzést végzünk. Az érintett elemzés célja, hogy felmérjük a terület legfontosabb területhasználók körét, feltárjuk a különböző érdekeket és az ebből fakadó konfliktusokat. Ennek első lépése, hogy a területről íródott szakirodalmakat, statisztikákat áttanulmányozzuk, hogy képek kapjunk a társadalmi, gazdasági, természeti helyzetről, földhasználati jellemzőkről. Ezt követően interjúzásba kezdünk, amely során a lehetőségekhez mérten minél több érintettel személyesen találkozunk és meghatározott szempontok alapján problémafeltáró beszélgetéseket kezdeményezünk. 1-1 interjú kb. 1-1,5 óráig tart, lehetőség szerint a gazdálkodó környezetében, a gazdaságnál vagy a tanyánál készítjük az interjút, így terepi bejárásokra is lehetőség van. Minden interjúról írásos összefoglaló, amennyiben lehetőség van rá, hangfelvétel készül. Az interjúkat ezt követően meghatározott szempontok szerint elemezzük, s ez alapján állítjuk össze azt a tanulmányt, amely tartalmazza a helyi érintett csoportok véleményét és egyben leírjuk a helyi kontextust, főbb problémákat. Ezek a tanulmányok még a FT-ek készítését megelőzően a tervezőkhöz kerülnek, akik így már konkrét képet kapnak a helyi problémákról, a főbb konfliktusokról. Ez azért fontos, mert a tervező csapat így információt kap arról, hogy mely előírások lehetnek kritikusak.



Fórumok 2 lépésben 
• A fórumok előkészítése, az érintettek meghívása 
• 1. Általános tájékoztatás, 2. célzott konzultáció 
• A fórumozás nehézségei: adathiány, „panaszkodás” 
• Moderátor szerepe, az előadók köre 
• Külön konzultáció a jelentősebb szervezetekkel (vízügy, erdészet) 

 

Visszacsatolás: jegyzőkönyv, írásos véleményezési lehetőség, 
honlap, online fórum 
 

   

A részvételi tervezés lépései 

Fotó: Horváth Márton 

Presenter
Presentation Notes
Amikor elkészül a terv, két lépcsős fórumokat szervezünk. A fórumokra meghívást kap valamennyi érintett, akiknek az elérhetősége a rendelkezésünkre áll. A személyes meghívó mellett rendelkezésükre bocsájtjuk a terv 1. változatát, hogy még a fórum előtt át tudják nézni, s esetleg konkrét javaslatokat tudjanak megfogalmazni. A fórumok megszervezése nem egyszerű feladat, hiszen egyrészről hivatalos adatbázis hiányában van, hogy az érintettek csak egy részét érjük el. Másrészt általánosan jellemző, hogy ezeken az alkalmakon olyan témák is előkerülnek, amelyeknek nincs köze a N2000-hez, vagy egy általános panaszkodásba megy át a fórum. Ezeknek az eseteknek az elkerülése érdekében egy moderátor vezeti a fórumot, aki folyamatosan kézben tartja a beszélgetést, ügyel arra, hogy a mindenki szóhoz juthasson, és folyamatosan mederben tartja a beszélgetést.Az első fórumon bemutatásra kerül a tervezési projekt és egy általános előadás is elhangzik a N2000-ről, illetve az agrárkörnyezetgazdálkodási és N2000 kompenzációs kifizetésekről is. Ennek nem titkolt szándéka, hogy tájékoztatást adjunk a helyi érintetteknek a programról. A N2000 területek kijelölése óta 10 év telt el, de még most is nagyon sok a téves információ ezzel kapcsolatban, s gyakran előjönnek a kijelöléssel kapcsolatos ellenvetések is. Ennek az általános tájékoztató előadásnak az a célja, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Az első fórumon a tervező ismerteti a tervet, a moderátor segítségével pedig begyűjtjük a módosító javaslatokat.A 2. fórumon már az első fórumon elhangzott javaslatok alapján átdolgozott terv kerül megvitatásra. A fórumokról jegyzőkönyv készül, amelyet a résztvevők rendelkezésére bocsájtunk. Ezen kívül arra törekszünk, hogy további írásos véleményezési lehetőséget adjunk, pl. honlapon, online fórumon, postai levél formájában.



 Segít megérteni a komplex természetvédelmi problémák, 
konfliktusok okait 
• Gazdasági, kulturális, történelmi háttér, szabályozásokban rejlő 

ellenmondások 
• Gyakorlati problémák feltárása (támogatási rendszer gyengeségei) 

 A tudás hiányának és a téves információk okainak megértése 

 Kétirányú folyamat: közös tanulás és megértés 
• Helyi és szakértői tudás ötvözése a fenntartási tervben 
• Tudás- és információcsere a felek között 

 

A helyi viszonyokhoz alkalmazkodó fenntartási terv  

A részvételi tervezés előnyei 

Presenter
Presentation Notes
A részvételi tervezés bár sok időt és energiát vesz igénybe, számos előnnyel rendelkezik. Az egyik legfontosabb hozadéka az, hogy segít megérteni a komplex természetvédelmi problémákat. Ezeket a problémákat az esetek legnagyobb részében több tényező együttesen alakítja ki. Ahhoz, hogy megértsük, milyen faktorok alakítják a problémákat, mindenképpen fontos egy érintett elemzés. Sokszor a természetvédelem és a gazdálkodás közötti konfliktusokat pl. kulturális vagy a közösség történelmi háttere idézi elő. A közvetlen beszélgetések a gazdálkodókkal a konkrét, gyakorlati problémák feltárására ad lehetőséget. Pl. milyen ellentmondások vannak az egyes szabályozások között. Vagy hogy miért nem ér célba a természetvédelem kommunikációja a gazdálkodók felé.Feltárható, hogy milyen téves információk keringenek az érintettek körében, hogy hol kellene a földhasználók tudását bővíteni a természetvédelmi célok elérése érdekében.Mindez egy olyan kétirányú folyamatot eredményez, ahol nem csak a gazdálkodók, de a természetvédelmi szakemberek is sokat tanulhatnak a helyiektől. A gazdák pl. nagy tudással rendelkeznek a területi adottságok kapcsán. Nagyon jó a helyismeretük, és a fajok nyilvántartásában is nagy segítségére lehetnek az őröknek. A részvételi tervezés lehetővé teszi, hogy mindig az adott gazdasági, társadalmi, természeti viszonyokhoz leginkább alkalmazdokó terv szülessen. Ez azonban azt is jelenti, hogy minden egyes részvételi tervezés más és más, nincs általános gyógyír.



 A fórumok teret teremtenek a diszkussziónak, és ez a 
konfliktuskezelés kezdő lépése lehet 
• Egymás szempontjainak megértése segít rendezni a vitás helyzeteket 

 Kapcsolatépítés 
• A főbb szereplők közötti kapcsolatok kialakítása 
• Különösen hasznos lehet a természetvédelmi őrök számára 

 Hatékonyabb természetvédelem 
• Igazságosabb döntési folyamat 
• A fenntartási terv nagyobb társadalmi elfogadottsága 
• A fenntartási terv megvalósításában való aktívabb helyi részvétel 

 

A részvételi tervezés előnyei 

Presenter
Presentation Notes
A fórumok teret adnak arra, hogy a felek moderált körülmények között vitát folytathassanak, ami szintén az információ- és tudáscsere egy formája. Itt lehetőség van egymás szempontjainak megértésére, ami a konfliktusok kezelésének az első lépése. Hogy megértsük, hogy mit mond a másik.A fórumok nagy-nagy előnye, hogy azok a földhasználói csoportok, akik korábban semmilyen kapcsolatban nem álltak egymással, lehetőséget kapnak a kapcsolat kiépítésére. Ez különösen fontos pl. a természetvédelmi őrök számára, akik leterheltségük miatt gyakran nem tudnak elég időt szánni a N2000 területekre.Mindez összességében a FT-ek hatékonyságát növeli. Azáltal, hogy a véleménye, meglátásai be tudnak épüleni a tervbe, számukra is egy elfogadhatóbb szabályozást eredményez, amit ők is jobban el tudnak fogadni, hiszen 



 Átalakuló gazdasági és szabályozási rendszerek 
• Vízgazdálkodási társulások, falugazdász hálózat átalakulása 
• Vezetőváltás 
• Bérleti szerződések, bérlők változása 

 Az érintettek elérése 
• Adathiány 
• A természetvédelmi őr szerepe 

 A részvételi tervezés hitelessége 

 A társadalmi bevonás felelőssége 
• Módszertani rátermettség: kvalitatív elemzés szabályainak betartása, objektivitás, 

elfogulatlanság 
• Fórumszervezés és kommunikáció 
• A túl nagy várakozások keltésének veszélye 

 

 

 

A sikerességet befolyásoló tényezők 

Presenter
Presentation Notes
A pozitív hozadékok mellett azonban mint minden más módszernek, ennek is vannak nehézségei, amelyek azonban nem feloldhatatlanok. Ilyen nehézség pl. az intézményrd. folyamatos változása, pl. a helyi szervezetek átalakulása, pl. VT-k beolvadása a vízügybe, aztán kiválása, falugazdász hálózat átalakulása, vezetőváltozások, a földhasználati bérleti szerződések változásai. Ezek mind-mind olyan folyamatok, amelyekre a részvételi tervezés során is figyelemmel kell lenni, tehát a változások folyamatos nyomonkövetésére van szükség.A részvétel sikerességét nagyban befolyásolja az, hogy mennyire sikerül elérni az érintetteket. Általában sem a NP-nak, sem a falugazdászoknak nincs olyan nyilvántartása, amely tartalmazná a N2000 területen érintetteket. A földhivataltól lehet kikérni a listát, de ha a projekt pénzügyi keretei erre nem adnak lehetőséget, akkor ennek hiányában kell felkutatni az érintetteket. Az érintettek bevonásánál kiemelkedő szerepe van a természetvédelmi őrnek. Ő az, aki napi kapcsolatban van a földhasználókkal, az ő hozzáállásától is függ, hogy a gazdák mennyire nyitottak a tervezési folyamat iránt.Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a társadalmi bevonás nagy felelősséggel jár. Az, hogy milyen minőségben történik a bevonás, nem csak az adott tervezési folyamat számára fontos, hanem az egész N2000 program megítélését befolyásolja. Fontos, hogy a bevonás érdemi legyen, az érintettek véleménye valóban megjelenjen a tervekben (a lehetőségekhez mérten, ha nincs lehetőség a vélemény integrálására, akkor indokolni!). Ha ez nem történik meg, az egész részvételi tervezés és fórumozás hiteltelenné válik. Ehhez nagyon fontos az is, hogy a bevonás módszertanilag is megfelelően történjen meg. Az interjúkat gyakorlott interjúzóknak kell végezni, akik mind az adott terület, mind a N2000 kapcsán tájékozottak, és információkat tudnak adni a helyieknek. Az interjúk elemzésénél biztosítani kell az objektívitást, és azt, hogy az elemzés ne legyen egyoldalú.A fórumoknál nagyon fontos, hogy az előadók között legyen olyan személy, aki válaszolni tud a felmerülő kérdésekre. Aki konkrét tudással rendelkezik, pl. helyi természeti értékek: őr, szabályozás: minisztériumi munkatárs, terv: tervező stb.Az előadásokat úgy kell felépíteni, hogy az egy, a témában kevésbé jártas személy számára is érthető legyen. Ez vonatkozik a nyelvezetre, az előadások módjára.



„Totál más a hozzáállásunk, 
mind a szakmabeliekkel, mind a 
szakmán kívüliekkel. Sokat kell 
beszélgetni” (természetvédő 
szakember) 

„Végre partnerként 
vettek számba minket a 
természetvédők.” 
(vadgazdálkodó) 

„Lehet velük 
beszélni, lehet 
tőlük (kutatóktól) 
tanulni.” 
(vadgazdálkodó) 

„Az ellenségre nem családos 
emberként gondoltam azelőtt, 
aki ugyanúgy gyereket nevel, 
hanem csak mint aki mérgezi a 
sast.” (természetvédő 
szakember) 

„Az interjúzásra eddig csak 
úgy gondoltam, mint 
adatgyűjtés, holott ennek a 
személyes 
kapcsolattartásban sokkal 
nagyobb szerepe volt.” 
(természetvédő szakember) 



Köszönöm a figyelmet! 
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