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1. Bevezetés 
 

A projekt előkészítésének részeként az adatfelvételt megelőzően, de már a kész kérdőív 

ismeretében 2014. márciusában egy elemzési koncepciótervben áttekintettük a társadalmi 

részvétel elméleti megközelítéseit, a kérdéskör kapcsolódását a kutatás koncepciójához és 

megfogalmaztuk az adatfeldolgozás elemzés lehetséges menetét.1 

Az elméleti fejezetekben áttekintettük a társadalmi rézvétel fogalmi rendszerét, a kurrens 

elméleti megközelítéseket és azok hazai előzményeit. Külön fejezetben foglalkoztunk az 

elméleteknek azokkal a vonulatával, különösen Stiglitz-féle megközelítéssel, amelyik a 

társadalmi részvételt a jól-lét vonatkozásában, annak dimenziójaként értelmezi. Az elméleti 

bevezetésből kibontottuk azt a megközelítést, amely a kutatás számára használható fogalmi 

rendszerét és mérhetőségét tekintve. Mindezek alapján kidolgoztuk az empírikus vizsgálat 

során alkalmazandó kérdőívet, benne a társadalmi részvételre vonatkozó kérdésblokkot is. A 

kérdőívben végül 6 önálló konkrét kérdés kapott helyet ebben a témakörben és számos más 

összetett kérdésben is megjelent valamilyen alkérdés formájában a társadalmi részvétel a civil 

aktivitás. 

Az előkészítő tanulmányban felvázoltuk az elemzés lehetséges menetét is, a leíró 

elemzésektől kezdve a többváltozós modellek megalkotásáig és az összefüggések 

vizsgálatáig. Ebben a tanulmányban nem teljes mértékben követjük az ott meghatározott 

elméleti sorrendet, inkább az elemzések tartalmi szempontjainak megfelelően mutatjuk be az 

elemzések eredményeit.  

Az elemzés során a válaszok alapmegoszlásainak leíró bemutatásán túlmenően kereszttáblák 

felhasználásával vizsgáltuk az egyes válaszkategóriák és a szocio-demográfiai változók 

értékei közötti esetleges kapcsolatokat. A kapcsolatok fennállását khí-négyzet próbával és 

ANOVA modellel, illetve korrelációszámítással teszteltük. Egyes kérdések hátterében húzódó 

összefüggések megértéséhez főkomponens- és faktorelemzést használtunk. Az elemzésekben 

közölt adatok hibahatára a válaszadók számától és a válaszok szóródásától függően a teljes 

adatbázison 1 – 2 százalék. 

                                                 
1 Ferencz Z.:A társadalmi participációt gátló mechanizmusok bemutatása Magyarországon, kilenc nagyváros 

térségében - Koncepcióterv a kérdőíves vizsgálatok adatbázisainak elemzéséhez; Kézirat., Budapest, 2014 
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2. Az empirikus vizsgálat   
 

A kutatás módszere személyes, kérdőíves adatfelvétel volt, melynek során 5022 sikeres 

interjú készült el. A mintavételi eljárás a mintába bekerült települések mindegyikének egészét 

tekintve reprezentatív volt nemre és korcsoportra. A településeken belüli, valamint a mintába 

bekerült települések közötti lakosságarányt tekintve viszont nem aránytartó rétegzett 

valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. 

A mintavételi eljárás alapelveit a kutatás 2005-ös hullámával megegyező módon határoztuk 

meg.  

A mintavételi eljárás a mintába bekerült települések mindegyikének egészét tekintve 

reprezentatív volt nemre és korcsoportra. A településeken belüli, valamint a mintába bekerült 

települések közötti lakosságarányt tekintve viszont nem aránytartó rétegzett valószínűségi 

mintavételi eljárást alkalmaztunk. Az adatbázis kialakítása során a 2011-es népszámlálás 

településsoros adatainak felhasználásával korrigáltuk az eltéréseket, illetve ún. több 

szempontú súlyozással reprezentatívvá tettük az adatbázist kor, nem, iskolai végzettségre 

nézve a vizsgált térségekre vonatkozóan. 

A vizsgálat mintaterülete kilenc magyarországi nagyváros és ezek térségei (Budapest, 

Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és ezek 

szűkebb vonzáskörzete).  

A kérdőíves felvétel a felsorolt nagyvárosokban és környékükön történt, összesen 61 

településen. Adatfelvétel ideje: 2014.01.09 – 02.17. Az adatfelvételt a TÁRKI munkatársai 

végezték. 

Az egyes településeken, és településen belül a körzetekben lekérdezett lakosok számát a 

projekt team határozta meg. Ez a központok és a környéki települések esetében eltérő módon 

történt. 

• A környéki települések esetén általában 33-34 kérdőív készült. A főváros agglomerációjában 

található, mintába beválogatott szuburbán települések esetén a kérdőívek száma ennél 

magasabb volt (67). Nyíregyháza vonzáskörzetében csupán négy agglomerációs település 

került kiválasztásra, ezért ezeken egyenként 50 darab interjú készült. Ügyeltünk arra, hogy a 

kérdezés ne koncentrálódjon, a települések területének egészét fedje le a kérdezés. 

• A központok esetén a Kodolányi János Főiskola a TÁRKI Zrt. rendelkezésére bocsátotta a 

konkrét városra vonatkozó várostérségeket, azok térkép segítségével történő térbeli 

lehatárolását, illetve az így körülhatárolt városkörzetekben lekérdezendő kérdőívek számát. 

Az egyes városban lekérdezett esetszám – néhány kivételtől eltekintve – azonos arányban 
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oszlott meg a mintába került várostérségek között, függetlenül azok tényleges 

lakosságszámától, illetve attól, hogy egy vagy több várostérség-típus megtalálható-e a vizsgált 

településen, vagy sem.  

A mintába bekerült várostérségekben a lekérdezett személyeket a „véletlen séta” 

valószínűségi mintavételi eljárás módszerével határoztuk meg. A kérdezőbiztosok segédletet 

kaptak, amely a körzet becsült demográfiai sajátosságaira hívta fel a figyelmüket, és 

iránymutatóként szolgált a válaszadók kiválasztásakor. A terepmunka során a kérdezőknek 

ügyelniük kellett arra, hogy a lekérdezett személyek megoszlása várostérségenként ne térjen 

el jelentősen a fentebb már említett, a helyi önkormányzat illetékesei által becsült arányoktól. 

A 6. fejezetben összehasonlítjuk az eredményeket egy másik párhuzamosan zajló kutatás 

eredményeivel. Ez az adatfelvétel az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Kutatóközpont vezetésével készült és a jóllét hiányával jellemezhető vidéki térségek 

vizsgálatára irányul. A minta négy terepét négy magyarországi kistérség alkotta: a Sárbogárdi 

kistérség; a Sarkadi kistérség; a Sásdi kistérség és a Fehérgyarmati kistérség. Mindegyik 

kistérségben az adatfelvétel kiterjedt: a kistérség központjára, valamint a 3 legfejlettebb és 3 

legkevésbé fejlett településre.2 A minta elemszám 4 * 400 fő volt. A kistérségek központjaiban 

kb. 100, az egyéb településeken 50-50 kérdőívet készítettek.  

 

                                                 
2 A települések fejlettségi szintjét az intézményi ellátottság, gazdasági aktivitás, képzettség, demográfiai 
jellemzők és lakáskörülmények alapján határozták meg. 
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3. A vizsgált minta bemutatása néhány fontos metszetben 
 

A vizsgált 5000 fős mintát néhány olyan fontos, az elemzés során is használt demográfiai és 

térbeli dimenzió alapján mutatom be a következő néhány táblázatban, amely szempontok 

kiindulási pontot jelentenek a vizsgált sokaság jellegzetességeinek, a későbbiekben 

bemutatandó elemzés során részletesen feltárandó különbségeinek megértéséhez. Ezen 

változók bemutatása nem csak azért fontos, mert a legalapvetőbb információkat kaphatjuk 

meg segítségükkel a vizsgált sokaságról, hanem mert a későbbiekben az elemzések során 

ezeket a változókat használtuk az egyes kérdések demográfiai és térszerkezetbeli 

különbségeinek bemutatására. 

 

1. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek neme szerint (N=5000) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

Férfi 2294 45,9 
Nő 2706 54,1 
Összesen 5000 100,0 
 
2. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek életkora szerint (N=5000) 

 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 
18-29 éves 999 20,0
30-39 éves 897 17,9
40-49 éves 698 14,0
50-59 éves 750 15,0
60 évnél idősebb 1656 33,1
Összesen 5000 100,0
 
3. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek iskolai végzettsége szerint (N=5000) 

 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 
max. 8 általános 1701 34,0
szakmunkásképző 657 13,2
szakközépiskola 694 13,9
gimnázium 652 13,0
diploma 1294 25,9
Összesen 5000 100,0
 
4. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek havi nettó személyes jövedelme szerint  

(N=3621) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

70.000 Ft alatt 896 24,7
71-100 ezer Ft 946 26,1
101-150 ezer Ft 991 27,4
150 ezer Ft-nál több 788 21,8
Összesen 3621 100,0
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5. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek gazdasági aktivitása szerint (N=5000) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

dolgozik 2159 43,2
nyugdíjas 1511 30,2
munkanélküli 422 8,4
egyéb inaktív 907 18,1
Összesen 5000 100,0
 
6. táblázat A minta megoszlása aszerint, hogy a kérdezettek mióta élnek a jelenlegi  

településükön (N=4973) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

2000 óta 600 12,1
1990-99 253 5,1
1990 előtt, de nem születése óta 731 14,7
születése óta 3390 68,2
Összesen 4973 100,0
 
7. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek lakóhelyét jelző övezetek szerint 

 (N=5000) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

belváros 351 7,0
átmeneti övezet 2048 41,0
külváros 1290 25,8
fejlett városkörnyék 677 13,5
fejletlen városkörnyék 635 12,7
Összesen 5000 100,0
 
8. táblázat A minta megoszlása a kérdezettek lakóhelyét jelző városokon belüli  

övezetek szerint (N=3688) 
 Gyakoriság (fő) Megoszlás (%) 

Történelmi belváros  (városcentrum) 351 9,5
Városias, hagyományos beépítésű lakóterület (központkörüli) 418 11,3
Városias, hagyományos beépítésű lakóterület (központkörüli) 336 9,1
Lakótelep (magas státuszú) 483 13,1
Lakótelep (alacsonystátuszú) 420 11,4
Kertvárosi családi házas (magas státuszú) 211 5,7
Kertvárosi családi házas (alacsony státuszú) 289 7,8
Falusias jellegű családi házas (magas státuszú) 99 2,7
Falusias jellegű családi házas (alacsony státuszú) 116 3,2
Villanegyed 166 4,5
Lakópark 198 5,4
Zártkert, üdülőövezet 211 5,7
Szegénytelep, szükséglakás, munkásnegyed, munkástelep 391 10,6
Összesen 3688 100,0
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4. Az eredmények bemutatása 

4.1 A társadalmi részvételi formák ismerete 
Az elméleti megalapozás során bemutatott keretek megvalósulásának, megvalósíthatóságának 

vizsgálata során az első megállapításunk az volt, hogy a társadalmi részvétel egyes, lehetséges 

megvalósulási formáit relatíve nagy arányban ismerik a vizsgált térségekben. (1. ábra) 

 
1. ÁBRA 

Az egyes részvételi formákat ismerők aránya a kilenc várostérségben 

93,3

87,1
74,8

72,3
61,9

61,1

60,2
60,2
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50,5

46,8
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Petíció gyűjtése, aláírása

Be nem jelentett demonstráció/sztrájk
Helyi közvélemény-kutatás
Közgyűlésen való részvétel

Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel
Rendezvények, konferenciákKözmeghallgatásKonzultációk

Önkormányzati bizottságban való részvétel

Önkormányzat munkájában szakértőként való részvétel

 
Az ábra eredményeinek értelmezése alapján elmondhatjuk, hogy a legmagasabb arányban - 

nem meglepő módon - a népszavazást és a helyi önkormányzati képviselők, illetve a 

polgármester megválasztásának procedúráját ismerték. Ezektől elmaradó mértékű, de a 

többségnél lényegesen magasabb arányban volt ismert még két forma, a lakossági fórum és a 

petíciók, aláírások gyűjtése. Az 50-62 százalékos említési gyakoriság tartományban találtunk 

további 7 részvételi formát (be nem jelentett demonstráció, sztrájk; helyi közvélemény-

kutatás; tiltakozások szervezése és azokon való részvétel; közgyűlésen való részvétel; 

rendezvények, konferenciák; konzultációk; közmeghallgatás; önkormányzati bizottságban 

való részvétel). A legkevésbé arról a lehetőségről értesültek a vizsgált településeken élők, 

hogy szakértőként részt vehetnének az önkormányzatok munkájában.  
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Az egyes részvételi formákat ismerők társadalmi hovatartozását vizsgálva azt láthattuk, hogy 

a kérdésben leginkább informáltak csoportját a 40-49 évesek, a nők, a szakközépiskolát és az 

egyetemet végzettek, a 2000 után az adott településre költözők alkotják. A legismertebb 

technikák esetében (lakossági fórum, közgyűlésen való részvétel, népszavazás, képviselő 

választás) ezek a demográfiai csoportok kiegészülnek a 60 évesnél idősebbekkel, az 1990 

előtt odaköltözőkkel. Más esetekben viszont szűkül a csoportok összetétele, hiszen az 

önkormányzat munkájában szakértőként való részvételt jellemzően a 30-49 évesek és a 

diplomások; míg a tiltakozások szervezését a 40-59 évesek és a szakközépiskolai 

végzettségűek említették. Az egyes részvételi lehetőségek ismeretében a válaszadók lakhelye 

szerint a következő eltéréseket tapasztaltuk.  

 
9. táblázat  Az egyes részvételi formákat ismerők aránya övezetenként (N=4997) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

Összesen 

 % % % % % % 
Képviselő, polgármester-
választás 

97,2 90,7 97,9 90,0 93,6 93,3 

Népszavazás  91,1 85,5 92,9 81,0 84,8 87,1 
Lakossági fórum 32,9 74,4 86,6 64,1 86,4 74,8 
Petíció gyűjtése, aláírása 26,9 74,4 82,1 65,2 78,4 72,3 
Be nem jelentett 
demonstráció 

25,1 64,0 74,2 50,0 63,0 61,9 

Helyi közvélemény-kutatás 25,5 66,4 74,4 62,3 35,2 61,1 
Közgyűlésen való részvétel 28,0 63,0 74,5 48,9 52,0 60,2 
Tiltakozások szervezése, 
azokon való részvétel 

21,3 62,4 71,0 49,9 63,7 60,2 

Rendezvények, 
konferenciák, műhelyviták 

21,2 61,7 72,4 51,2 52,9 59,1 

Közmeghallgatás 17,5 52,9 70,0 56,0 59,8 56,1 
Konzultációk 17,4 55,8 63,7 39,2 41,1 51,1 
Önkormányzati 
bizottságban való részvétel 

16,3 52,4 63,3 46,8 41,2 50,5 

Önkormányzat munkájában 
szakértőként való részvétel 

15,9 50,9 59,2 42,1 30,7 46,8 

 

A táblázat adataiból kiolvashatjuk, hogy a participációs technikák ismeretében az átmeneti 

övezetekben és a külvárosokban élők általában a leginkább tájékozottak. A belvárosokban és 

a fejletlen városkörnyéki településeken élők csak néhány részvételi mód ismeretében térnek el 

az átlagtól, míg a fejlett városkörnyékek lakói esetében ez az eltérés leginkább negatív. 

Szinte minden részvételi formát átlagot meghaladó mértékben ismertek a magas és alacsony 

státuszú lakótelepeken; az alacsony státuszú kertvárosi családi házas övezetekben; a 

villanegyedekben és a lakóparkokban élők. A négy leggyakrabban említett eszköz kivételével 
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a többi részvételi formát az átmeneti övezetekben és a külvárosokban említették kiemelkedő 

arányban, a tiltakozásokat és a petíciók gyűjtését a fejletlen városkörnyékeken is. A 

népszavazás, az önkormányzati képviselők és a polgármester választása a városokban 

(belvárosban és külvárosban is) volt a legismertebb, míg a közmeghallgatás és a lakossági 

fórum a külvárosokban és a fejletlen város környéki településeken. 

Az adatokból láthatjuk, hogy az egyes participációs technikák ismerete magas szintű és a 

négy leginkább ismert eszközt kivéve nagy eltérések nincsenek az egyes formák ismeretében. 

Ezért megpróbáltunk többváltozós elemzési módokkal is összefüggéseket keresni. 

Főkomponens elemzés segítségével egy olyan „participáció-ismereti” főkomponenst tudtunk 

létrehozni, amely a népszavazás és az önkormányzati választások kivételével minden más 

elemet magában foglal. Ez a főkomponens a szóródások 67 százalékát magyarázza, ami 

szintén azt mutatja, hogy a ebben a kérdésben a megkérdezettek nem tudtak jelentős 

különbséget tenni az egyes részvételi formák között.  

4.2 A társadalmi részvétel megvalósuló formái 
Természetesen jogosan merül fel a kérdés, hogy ha ilyen magas az egyes részvételi formák 

ismertsége, akkor ez miért nem érződik a hazai civil aktivitáson. Az ok abban keresendő, 

hogy egy-egy dologról hallott, jobb esetben megtapasztalt információ nagyon messze áll a 

valós cselekvéstől. Ezt bizonyítják azok az adatok, amelyeket azoktól a válaszadóktól 

kérdeztünk, akik az előbbiekben felsorolt egyes részvételi formákat ismerték. (2. ábra) 

Nem meglepő, hogy itt is az önkormányzati politikusok megválasztása és a népszavazás a két 

leggyakrabban említett részvételi forma. Az ábrából azt is láthatjuk, hogy az ismertségi 

szintektől eltérő mértékűek a részvételi arányok. Ennek az is oka, hogy egyes aktivitási 

formák bizonyos településeken ritkábban, vagy még egyáltalán nem fordultak elő. A helyi 

közvélemény-kutatásokon keresztül nagy arányban mondanak véleményt a megkérdezett 

településeken élők. Csak ezt követi sorrendben a lakossági fórumokon való részvétel. 

Nagyságrendileg azonos mértékben vettek részt a közgyűlések nyilvános ülésein, illetve 

gyűjtöttek aláírásokat, petíciókat. A közmeghallgatásokon való részvétel nem terjedt el a 

lakosság körében, annak ellenére, hogy erre az önkormányzatokat jogszabály kötelezi és nem 

csak a lebonyolításról, hanem a meghirdetésről is időben kell gondoskodniuk. 
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2. ÁBRA 
Az egyes részvételi formákban résztvevők aránya az azokat ismerők között 
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Az egyes válaszkategóriákat megjelölők mögött lévő demográfiai tulajdonságok is 

színesebbek, mint a fentebb említettek, bár itt is találunk hasonló „mintázatokat”. A 

leggyakrabban végzett részvételi formák (népszavazás, képviselő és polgármester választás, 

lakossági fórum) mögött, az azokat ismerők körében, hasonló demográfiai csoportokat 

találunk (40 évnél idősebbek, nők, szakmunkás és egyetemi végzettségűek; nyugdíjasok, 

egyéb inaktívak, 101-150 ezer forint havi jövedelemmel rendelkezők).  

A még számottevő mértékben említett részvételi formáknál (rendezvények, közvélemény-

kutatások, petíció gyűjtése) a korcsoporthoz tartozás mutat hasonlóságot (50-59 évesek), míg 

az iskolai végzettség szerint ezek a csoportok nagyon különböznek. Rendezvényeken, 

konferenciákon, elsősorban a diplomások vesznek részt; a közvélemény-kutatásokban az alap- 

és középfokú végzettségűek; míg a petíciók gyűjtésében a közép- és felsőfokú végzettségűek 

mutatkoztak az átlagot meghaladó mértékben aktívnak. 

A valósághoz leginkább közelítő képet akkor kapjuk, ha a részvételi értékeket a teljes 

lakosságra vetítjük. (3. ábra) Ebből jól látszik, hogy az önkormányzati képviselők és a 

polgármester megválasztását gyakorolják csak nagy arányban az emberek. Ezen kívül a 
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lakossági fórumokon és a helyi közvélemény-kutatásokban való részvétel emelkedik ki a 

felsorolásból. A petíciók gyűjtése és a közgyűlésen való részvétel a lakosság több, mint 

egytizede számára gyakorolt részvételi forma. 

A minta specialitása miatt azonban számos eltérést találunk, ha a válaszadók demográfiai 

hátterében a lakóhely jellegét is vizsgáljuk. A legjelentősebb eltérést a nagyvárosok – 

környező kistelepülések viszonylatában találtuk. Ezen kívül eltérés mutatkozott a 

városkörnyéki települések között is a részvételi formákban. Csak a fejlett városkörnyékre 

jellemző részvételi formának tekinthetjük az önkormányzat munkájában szakértőként való 

részvételt; a tiltakozások szervezését, azokon való részvételt; a petíció gyűjtését, aláírását; a 

be nem jelentett demonstrációt, sztrájkot. Csak a fejletlen városkörnyékre jellemző az 

önkormányzati bizottságban való részvétel; valamint a rendezvények, konferenciák 

látogatása. Mindkét városkörnyékre egyaránt jellemző részvételi formák a népszavazás; a 

közmeghallgatás; a lakossági fórum; a helyi közvélemény-kutatás, véleménynyilvánító 

kérdőívek kitöltése; valamint a különféle konzultációk (civil fórumok; állampolgári tanács, 

részvételi költségvetés, jövőműhely, tudományos műhely).  

 

3. ÁBRA 

Az egyes részvételi formákban résztvevők aránya a teljes mintában (N=5000) 

70,3

50,3
23

22,3

13,9

13,1

10,3
5,9

5,1

2,6

2,1

1,8

1,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

%

Képviselő, polgármester-választásNépszavazás 
Helyi közvélemény-kutatásLakossági fórum

Petíció gyűjtése, aláírása
Közgyűlésen való részvétel

Rendezvények, konferenciákKözmeghallgatásKonzultációk

Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel

Önkormányzati bizottságban való részvétel

Önkormányzat munkájában szakértőként való részvétel

Be nem jelentett demonstráció/sztrájk

 



 13 

 

A népszavazáson; a képviselő és polgármester választáson való részvételt átlagot meghaladó 

arányban említették az aktív keresők valamint a 101-150 ezer forint havi jövedelemmel 

rendelkezők. A közmeghallgatásokon jellemzően a 101-150 ezer forint jövedelemmel 

rendelkezők vesznek részt. A lakossági fórumokat és a közgyűléseken való részvételt 

kiemelkedő arányban látogatják a nyugdíjasok és a 100 ezer forintnál magasabb jövedelműek. 

A közgyűléseken való részvétel a nyugdíjasok és az átlag alatti jövedelműek számára fontos. 

Az önkormányzati bizottságokban az aktív keresők; önkormányzati szakértői munkában a 

legmagasabb jövedelemmel rendelkezők vesznek részt. A rendezvényeken és a tiltakozásokon 

való részvétel egyaránt az aktív keresőknek és a 101-150 ezer forint jövedelemmel 

rendelkezőknek volt átlag fölötti mértékben fontos részvételi forma. A helyi közvélemény-

kutatásokban és véleménynyilvánító kérdőívek kitöltésében leginkább a 100 ezer forintnál 

kisebb jövedelműek; míg a be nem jelentett demonstrációkon a 70 ezer forintnál kisebb 

jövedelműek vettek részt leginkább. A petíciók, aláírások gyűjtése az aktív keresőket 

jellemezte. 

 

10. táblázat  Az egyes részvételi formákban résztvevők aránya az azokat ismerők  
között 
 belváros átmeneti 

övezet 
külváros fejlett 

városkörnyék 
fejletlen 

városkörnyék 
Összesen 

 % % % % % %  
Képviselő, polgármester-
választás.  

80,4 71,6 78,4 76,9 76,3 75,4 

Népszavazás (nem politikai 
választás).  

68,3 47,4 65,9 61,8 63,1 57,8 

Helyi közvélemény-kutatás, 
véleménynyilvánító kérdőívek 
kitöltése.  

44,6 34,2 38,4 43,7 43,9 37,8 

Lakossági fórum.  34,9 23,8 24,3 35,8 52,7 29,9 
Közgyűlésen való részvétel.  31,6 29,7 10,6 21,1 21,7 21,9 
Petíció gyűjtése, aláírása.  29,0 18,0 19,2 22,6 18,5 19,3 
Rendezvények, konferenciák, 
műhelyviták.  

18,5 15,8 15,3 19,9 27,7 17,6 

Közmeghallgatás.  6,6 4,7 7,1 20,3 26,2 10,6 
Konzultációk  11,4 7,3 6,2 17,8 25,9 10,1 
Tiltakozások szervezése, 
azokon való részvétel.  

4,9 3,3 5,4 6,1 4,1 4,4 

Önkormányzati bizottságban 
való részvétel.  

1,8 3,0 1,3 4,7 16,6 4,1 

Önkormányzat munkájában 
szakértőként való részvétel.  

3,1 4,3 2,0 7,7 2,2 3,8 

Be nem jelentett 
demonstráció/sztrájk.  

2,2 1,0 1,8 6,0 1,2 1,9 
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A nagyvárosok esetében az egyes részvételi formákhoz kapcsolódó értékek nem tértek el 

jelentősen az ábrákban bemutatott, a teljes sokaságot jellemző értékektől. Kivételt egyedül 

Budapest esetében a közgyűléseken való nagyarányú részvétel jelent (28,4%). 

A 10. táblázat adataiból láthatjuk, hogy a legnagyobb aktivitás a fejlett és a fejletlen 

városkörnyékeken volt tapasztalható. A népszavazáson, a lakossági fórumon, a 

közmeghallgatásokon, a konzultációkon és a helyi közvélemény-kutatásokban való átlagot 

meghaladó arányú részvétel mind a két városkörnyéki településkört jellemezte. Emellett a 

fejlett településeken a petíciók gyűjtése és a be nem jelentett demonstráció; a fejletleneken 

pedig a rendezvényeken, konferenciákon való részvétel és az önkormányzati bizottságban 

való részvétel volt még jellemző részvételi forma. Ehhez képest lényegesen kevésbé aktívak a 

belvárosokban élők, hiszen ők a népszavazásokon, az önkormányzati választásokon, a 

közgyűlések ülésein és a petíciók gyűjtésében vesznek részt kiemelkedő arányban. A 

külvárosokban csak a két hagyományos választási formában (népszavazás, önkormányzati 

választások), az átmeneti övezetekben pedig csak a közgyűléseken való részvételben 

mutatkozott jelentősebb aktivitás.  

A városokon belüli övezeteket tekintve már jóval sokszínűbb a részvételi térkép. Az 

önkormányzati választásokon és népszavazásokon való részvétel a belvárosi, az alacsony 

státuszú lakótelepi és a magas státuszú családi házas övezetekben a legmagasabb. A 

közmeghallgatások és a lakossági fórumok teljesen eltérő képet mutatnak. Míg az elsőre az 

alacsony státuszú városias, a magas státuszú kertvárosi és falusias jellegű övezetekben járnak 

kiemelkedő arányban, addig a másodikra a belvárosban, az alacsony státuszú lakótelepeken és 

a villanegyedekben. A legtöbb területen aktívnak a lakóparkokban élők bizonyultak, akik a 

rendelkezésre álló lehetőségek kétharmadával átlagot meghaladó arányban élnek. Az 

odaköltözés idejét tekintve az egyes részvételi formákban aktívak két markáns csoportban 

különülnek el. Az egyik az 1990 előtt a településre költözöttek csoportja. Ők jellemzően a 

népszavazást, a lakossági fórumot, a közgyűlésen való részvételt és a petíció gyűjtését 

említették kiemelkedő arányban. A másik csoport a 2000 után, tehát az elmúlt 15 évben 

beköltözöttek csoportja, akik az önkormányzati bizottsági üléseken, illetve a konzultációkon 

aktívak. A közmeghallgatásokon, a konferenciákon és az önkormányzati munkában 

szakértőként viszont mind a két előbb említett csoport átlagot meghaladó arányban vesz részt. 

Ha meg akarnánk fogalmazni a különböző participációs formákban résztvevők csoportját, 

akkor az mondhatjuk, hogy ide tartoznak a 40 évnél idősebbek, a nők, a szakmunkás és 
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egyetemi végzettségűek, a nyugdíjasok; az egyéb inaktívak és a 101-150 ezer forint 

jövedelemmel rendelkezők. 

Ezen kívül arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely tevékenységek végzése mutat kapcsolatot 

egymás között. Faktorelemzéssel a következő 3 faktort tudtuk elkülöníteni3: 

• „szakértő érdeklődés”, amelybe a közmeghallgatás, a közgyűlésben és a bizottsági 

üléseken való részvétel; az önkormányzat munkájában való szakértői részvétel; a 

rendezvények, konferenciák látogatása és a konzultációk tartoztak bele; 

• „ellenzéki”, amely a tiltakozásokat, a petíciók, aláírások gyűjtését és a be nem jelentett 

demonstrációk szervezését tartalmazta; 

• „szokásos aktivitás”, amelybe a népszavazás, az önkormányzati választások és a 

közvélemény-kutatások sorolódtak. 

Természetesen megnéztük, hogy jellemzően mely társadalmi csoportok kapcsolhatók össze 

ezen tevékenység-csoportokkal. Itt azokat az összefüggéseket találtuk, hogy az első 

tevékenység csoport leginkább a fejletlen városkörnyékeken élőket; az 50-59 éves 

korcsoportba tartozókat; a diplomásokat; az aktív keresőket és az ezredforduló után a 

településre költözőket jellemezte. Az ellenzéki tevékenységeket leginkább a fejlett 

városkörnyékeken élők; a legalacsonyabb jövedelműek és az 1990 előtt már a településre 

költözöttek végzik. A leginkább szokásos participációs formákat a fejletlen városkörnyéki 

településeken élők; a 40-49 éves korcsoportba tartozók; a szakmunkás végzettségűek; a 

munkanélküliek és már 1990 előtt a településen élők végzik jellemzően.  

4.3 A helyi információk forrásai 
Az előző eredményekből láthattuk, hogy nagyon éles különbség mutatkozik a hagyományos 

és az új részvételi formák között, nem csak a részvétel, hanem az ismertség tekintetében is. A 

társadalmi részvétel újabb formáinak ismertsége alapvetően nem olyan alacsony, mint 

amennyire a valós részvétel, mégis azt kell megfogalmaznunk, hogy alapvetően ezekek a 

részvételi formáknak az egyik alapvető gátja a valós ismertség hiánya. Korábbi kutatások is 

igazolták már, hogy a helyi ügyek ismerete, az irántuk való érdeklődés mértéke alapvetően 

határozza meg a társadalmi részvétel mértékét. Az elmúlt két évtizedben helyi szintű 

kutatásokban vizsgálva ezt a kérdéskört mindig hasonló sorrend alakult ki. 

 

                                                 
3 A három faktor összesen a válaszok szóródásának 56%-át magyarázza. 
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4. ÁBRA 
A helyi információk forrásai (N=5000) 
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Most is a legnagyobb arányú említést a helyi média - nem különválasztva a rádiót, televíziót 

és a nyomtatott sajtót – kapta. (4. ábra) Ezt követték a személyes kapcsolatok (58.7%), 

amelynek mértéke mindig magas volt és ez a technika fejlődésével sem mutatott jelentős 

visszaesést. A harmadik helyre felzárkózott az internet (38,1%), amely mára megkerülhetetlen 

információforrássá vált, helyi szinten is. Ennél valamivel alacsonyabb, de még jelentős 

mértékű említéssel szerepelt két hagyományos, de helyi ügyekben jelentőségét megőrző 

tájékoztatási eszköz, a kiadvány (23,8%) és a szórólap (29,6%). Az önkormányzati 

faliújságok, az online fórumok és blogok a helyi informálódásban a minta egészét tekintve 

kisebb jelentőségűek maradtak. 

Az informálódás eszközeinek szociodemográfiai vizsgálatából az tűnik ki, hogy az internetes 

tájékozódást már nem befolyásolja az iskolai végzettség, hiszen az alapfokú végzettségűeken 

kívül mindenki használja. Sokkal inkább tűnik meghatározónak a kor, hiszen csak az 50 év 

alattiak között kiemelkedő arányú az internet használata. A helyi média használatában 

felülreprezentáltak a 60 év feletti korcsoportba tartozók. A kiadványokat, szórólapokat, 

önkormányzati faliújságot választók között átlagot meghaladó arányban fordultak elő a 60 év 

felettiek és a nők. A személyes kapcsolatokat helyi információk megszerzésére és cseréjére 
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leginkább a 40-49 éves korcsoport tagjai, valamint a közép- és felsőfokú végzettségűek 

használják. 

 

5. ÁBRA 

A helyi információk forrásainak területi különbségei (N=5000) 
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A tájékozódás formái jóval változatosabb képet mutatnak a különböző területi bontásokban. 

(5. ábra) Nagyon jól látható a törésvonal a várostérségeken belül a központi városok, a fejlett 

és a fejletlen várostérségek között. Az előzetes várakozásoknak megfelelő mintázatot mutatja 

az ábra a helyi média, az internetes honlapok, illetve az önkormányzati faliújság és a 

szórólapok esetében. Az első két eszköz esetében a központi városokban a legnagyobb a 

használók aránya, a fejlett térségben kisebb és a fejletlenben még alacsonyabb szintű. Ezzel 

ellentétes a mintázat a másik két, hagyományos eszköz használatában, vagyis a fejletlen 

településeken a legnagyobb, a városokban a legkisebb a használók aránya. Az interneten belül 

az online fórumok és blogok használata annyira alacsony szintű, hogy ezen belül nem is 

alakult ki területi különbség. A kiadványok és a személyes kapcsolatok esetében a fejlett 

városkörnyéki települések kiugróan eltérő eredménye mutat érdekességet. A személyes 

kommunikációban a „trendnek megfelelően” a nagyvárosoknál magasabb értéket vártunk 

volna. A területi különbségeket nézve a központi városok – beleértve Budapestet is – 
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legjellemzőbb kommunikációs eszközei a helyi média, a személyes kapcsolatok és az internet. 

A városkörnyéki településeken az internet helyén még a szórólapok találhatók, és a fejletlen 

várostérségekben a helyi média és az önkormányzati faliújságok nagyságrendje alig tér el 

egymástól. 

A legváltozatosabb információs forrásokból az átmeneti övezetek lakói tájékozódnak 

lakóhelyük ügyeiről. A belvárosok lakossága döntő mértékben a helyi médiára hagyatkozik.  

 

11. táblázat A helyi információk forrásainak megoszlása övezetenként (N=5000) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

Összesen 

 % % % % % %  
Internetes honlapról 19,1 42,2 45,4 29,7 29,6 38,1 
Blogokból 4,9 6,8 13,2 6,1 8,2 8,4 
Online fórumokból 7,7 7,3 14,0 8,3 7,9 9,3 
Helyi médiából (sajtó, 
tv, rádió) 

92,9 72,1 73,1 55,9 35,2 66,9 

Kiadványokból 14,8 15,8 38,2 31,8 16,7 23,8 
Szórólapokból 16,0 20,7 38,4 37,7 39,1 29,6 
Önkormányzati 
faliújságról 

2,3 4,5 13,7 16,8 34,7 12,2 

Személyes 
kapcsolatokon keresztül 

40,4 57,1 68,5 47,3 66,0 58,7 

 
Az információforrások és a részvételi formák kapcsolatát két összefüggésben is vizsgáltam az 

adatok alapján. Először azt vizsgáltam, hogy az egyes információforrások mutatnak-e 

összefüggést a különböző társadalmi részvételi formák ismeretével. Az elemzések egyrészt 

igazoltak egy nem meglepő, már-már sztereotip állítást, miszerint azok, akik jobban 

tájékozottak, nagyobb arányban ismerik a különböző lehetőségeket. Ez néhány kivételtől 

eltekintve az összes válaszkategóriára nézve igaznak bizonyult. Az önkormányzati hirdető, 

faliújság néhány részvételi formával (tiltakozások szervezése; rendezvények, konferenciák; 

helyi közvélemény-kutatások; be nem jelentett demonstrációk) nem mutatott összefüggést, 

vagyis ezeknél az adott kommunikációs eszköz nem segítette elő a megismerést. Ezek a 

részvételi formák nem tartoznak az önkormányzat hatáskörébe, sőt esetenként esetleg épp az ő 

tevékenységük bírálatára jön létre, ezért nem meglepő, hogy ezek az információk nem 

jelennek meg az önkormányzatok hirdetőin. 

A kommunikációs eszközökkel összefüggésben még érdekesebbnek tűnt annak vizsgálata, 

hogy milyen hatással vannak az adott társadalmi részvételi formába való bekapcsolódásra. 

Ebben a kérdésben is az az alapvető trend érvényesült, hogy ha valaki egy kommunikációs 

eszköz segítségével tájékozódott a helyi ügyekről, akkor nagyobb eséllyel vett részt a 
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különböző participációs formákban. Ennél a tendenciánál, azonban jó néhány ellenpéldát is 

találtunk. Nem érvényesült az internet mozgósító hatása a népszavazás és a lakossági fórum 

esetében. Ez utóbbinál a helyi médiából való tájékoztatás sem mutatott összefüggést. 

Hasonlóképpen hatástalannak mutatkozott a helyi média a közgyűlésen való részvétel, a 

tiltakozások szervezése, a rendezvények, konferenciák látogatása; a helyi közvélemény-

kutatásokban való részvétel esetében. Sőt úgy tűnik, hogy bizonyos esetekben, akik a helyi 

médiából tájékozódnak kifejezetten nem érdeklődnek egyes részvételi formák iránt. Ilyen 

összefüggést találtunk a helyi média és a közmeghallgatás, illetve az önkormányzati 

bizottságban való részvétel között, továbbá az internetes tájékozódás és a közgyűlésen való 

részvétel között. Ezeknek az összefüggéseknek lehet az a magyarázata, hogy az adott 

információforrások elegendő információt nyújtanak a helyi ügyekről és nem biztatnak, 

ösztönöznek az adott participációs formában való részvételre.  

A helyi információs formák vizsgálata során is megpróbáltunk természetes csoportokat 

kialakítani az együtt mozgó kommunikációs eszközök segítségével. Itt is egy három faktoros 

modellt tudtunk létrehozni4, amelyben a következő faktorok jöttek létre: 

• „hálózatos kommunikációs eszközök” (blog, online fórum, internetes honlap) 

• „hagyományos eszközök” (szórólap, kiadvány, önkormányzati faliújság) 

• „lokális átfogó eszközök” (helyi média és személyes kapcsolatok). 

 

Az egyes csoportok mögött szintén sikerült megtalálni az adott eszközöket leginkább 

használók csoportját. Az első csoport használói jellemzően a nagyvárosokban, azon belül is 

elsősorban a külvárosokban élők; a 18-29 éves korcsoportba tartozók; diplomások; aktív 

keresők; a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők és a 2000 után a településre költözöttek. 

A hagyományos eszközöket elsősorban a fejletlen várostársági településeken élők; a 60 évnél 

idősebbek; az alapfokú végzettségűek; a nyugdíjasok; az átlag alatti jövedelműek és az 1990 

előtt a településre kötözők használták nagyarányban. A harmadik csoport kommunikációs 

formái a nagyvárosokban élőkre; a 40-49 évesekre; diplomásokra; aktív keresőkre; a 

legmagasabb jövedelműekre és a születésük óta a településen élőkre volt jellemző. 

4.4 A helyi érdekérvényesítés lehetőségei 
Tovább haladva a helyi szintű társadalmi részvétel megvalósulási lehetőségei felé azt is 

vizsgáltuk, hogy mit gondolnak a helyi érdekérvényesítés leghatékonyabb formájának. A 

leghatékonyabbnak az önkormányzati képviselővel való kapcsolatfelvételt tartották. (12. 

                                                 
4 A modell a szórások 79%-át magyarázza. 
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táblázat) Ezt a formát a válaszadók közel egynegyede említette, ami azért jelentős arány, mert 

a felsorolt tucatnyi válaszlehetőség közül a legjellemzőbbet kellett kiválasztani. Ezen kívül 

láthatjuk a táblázatból, hogy a válaszadók több mint egyhatoda nem tudott válaszolni a 

kérdésre. Pontosan ugyanilyen arányban jelezték azt a megkérdezettek, hogy a személyes 

kapcsolataik révén tudnak helyi szinten érdeket érvényesíteni. Valamivel kevesebben jelezték 

azt, hogy az adott környéken lakók összefogása jelent megoldást az érdekérvényesítésre. 

Sorrendben a következő válaszkategória az alapvetően negatív, fatalista álláspontot fejezi ki, 

mely szerint nincs mód arra, hogy helyi szinten az érdekei érvényesülhessenek. Ennél 

lényegesen kisebb arányban említették még, hogy egyéni megoldásokat keresnek, saját maguk 

oldanak meg helyi problémákat; illetve, hogy az országgyűlési képviselőjükkel veszik fel a 

kapcsolatot. A sorrendben ezután következő válaszkategóriák (a civil szervezetekkel való 

kapcsolatfelvétel; a politikai párt munkájában való részvétel; a tiltakozó levél írása, 

aláírásgyűjtés; a politikai párt rendezvényein való részvétel; tüntetésen való részvétel) 

említési gyakoriságai annyira alacsonyak voltak, hogy ezeknek az érdekérvényesítési 

formáknak a létezéséről, csak nagyon óvatosan nyilatkozhatunk. A számos megadott 

válaszkategória mellett 0,1 százaléknyian egyéb választ jelöltek meg, amelyekhez a 

következő konkrét érdekérvényesítési formákat említették: falugyűlés; illetékes ügyintéző; 

lakóközösségi képviselő; négyévente választás; jó vezető választása; polgármesteri hivatal. 

A táblázat alapján láthatjuk az érdekérvényesítési formák különbözőségeit egy fontos területi 

metszetben. Az egyes formákat tekintve azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzati képviselővel 

való kapcsolatfelvételt átlagot jelentősen meghaladó arányban említették a belvárosokban és a 

fejletlen városkörnyékeken;valamint a magas státuszú városias területeken; lakótelepeken és 

falusias családi házas övezetekben; az alacsony státuszú kertvárosi övezetekben és a 

szegénytelepeken. A környéken lakók összefogása leginkább az átmeneti övezetekben; 

valamint a magas státuszú kertvárosi családi házas övezetben és a lakóparkokban élőket 

jellemezte. A személyes kapcsolatok említése az átmeneti övezeteken túl a fejlett 

városkörnyékeken; valamint az alacsony és a magas státuszú lakótelepeken és a 

lakóparkokban is meghatározó jelentőségű volt. Az egyéni megoldás keresése a külvárosiakra 

és a fejletlen városkörnyék lakóira volt jellemző; az utóbbiak, a fejlett városkörnyék lakóival, 

valamint az alacsony státuszú városias övezet és lakótelepek lakóival együtt átlagot 

meghaladó arányban említették az országgyűlési képviselővel való kapcsolatfelvételt. A 

nagyon alacsony említési gyakoriságú válaszkategóriák közül kiemelkedik, bár még így is 

jelentéktelen marad, a külvárosokban élők között a civil szervezettel való kapcsolatfelvétel. 

Azt az álláspontot, hogy nincs lehetőségük helyi szinten egyéni érdekeik képviseletére, 
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leginkább az átmeneti övezetekben; valamint a magas státuszú hagyományos beépítésű, és a 

falusias jellegű családi házas területeken és lakótelepeken, valamint a szegénytelepeken 

juttatták kifejezésre átlagot meghaladó mértékben.  

 

12. táblázat A helyi érdekérvényesítés leghatékonyabbnak ítélt formáinak megoszlása  
övezetenként (N=5000) 

városi és környéki övezetek  
belváros átmeneti 

övezet 
külváros fejlett 

városkörnyék 
fejletlen 

városkörnyék 

Összesen 

Kapcsolatfelvétel az 
önkormányzati 
képviselővel 

74,5 14,3 23,1 23,7 31,5 24,3 

Személyes kapcsolatok 
révén 8,6 19,3 16,2 22,8 14,8 17,6 

Környéken lakók 
összefogása 2,6 19,4 15,0 9,5 12,1 14,8 

Egyéni megoldás keresése, 
saját maga megcsinálja 5,4 3,9 7,0 4,5 7,3 5,3 

Kapcsolatfelvétel az 
országgyűlési képviselővel 

0 
3,9 2,3 6,1 8,0 4,0 

Kapcsolatfelvétel civil 
szervezettel 0,3 0,8 1,7 1,5 0,6 1,1 

Részvétel politikai párt 
munkájában 

0 
0,7 2,4 0 

0,2 0,9 

Tiltakozó levél írása, 
aláírás gyűjtés 0,9 1,0 0,7 0 

0,3 0,7 

Részvétel politikai párt 
rendezvényein 

0 
0,4 0,5 0 0

0,3 

Tüntetésen való részvétel 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 
Egyéb forma 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 
Nincs mód érdekei 
érvényesítésére 

2,3 
15 12,1 16,6 10,9

13,0 

Nem tudja 5,2 21,1 18,6 15,1 14,0 17,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Ha a táblázatunkat az oszlopok szerint elemezzük, azt láthatjuk, hogy a helyi szintű egyéni 

érdekérvényesítés intenzitásában nincs jelentős különbség a vizsgált területi egységek között, 

hiszen a belváros kivételével a többi térségben mindenhol két-három válaszkategória 

emelkedett ki az átlagból. A belvárosban az önkormányzati képviselővel kapcsolatfelvétel 

jelenti az egyetlen és rendkívül magas arányban említett lehetőséget. Nem meglepő, hogy 

ebben az övezetben már más lehetőséget nem említettek nagy arányban. A nagyvárosok 

átmeneti övezeteiben a személyes kapcsolatok és a környéken lakók összefogása emelkedett 

ki, ezek mértéke közel azonos volt. A két városkörnyéki térségre az volt jellemző, hogy egy 

jelentősebb és egy elhanyagolhatóbb említési gyakoriságú választ említettek átlagot 

meghaladó mértékben. A fejlett városkörnyékeken ez a személyes kapcsolatokat és az 
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országgyűlési képviselővel történő kapcsolatfelvételt jelentette. Érdekes, hogy ebben az 

övezetben a legmagasabb említési gyakorisággal egy harmadik lehetőség – az önkormányzati 

képviselővel való kapcsolatfelvétel - szerepelt, de ez az érték kis mértékben alacsonyabb volt 

a főátlagnál. A fejletlen városkörnyékeken a kiemelkedő arányban említett önkormányzati 

képviselővel való kapcsolatfelvétel mellett az országgyűlési képviselővel való kapcsolat és az 

egyéni megoldások keresése szerepelt leginkább. A külvárosokban pedig az említett 

kategóriák gyakorisága megfelelt a főátlagnak, de három kisebb jelentőségű módozat (az 

egyéni megoldások keresése; a politikai párt munkájában való részvétel és a civil szervezettel 

való kapcsolatfelvétel) tért el pozitív irányban. 

Az egyes érdekérvényesítési formák demográfiai változókkal való kapcsolatait tekintve azt 

tapasztaltuk, hogy az önkormányzati képviselővel való kapcsolatfelvételt átlagot jelentősen 

meghaladó arányban említették a férfiak, az 50-59 éves korcsoportba tartozók; az 

érettségizettek és diplomások; az aktív keresők; a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők; a 

születésük óta a településen élők. A környéken lakók összefogása leginkább a nőket; a 40-49 

éveseket; az alapfokú végzettségűeket; a nyugdíjasokat; a 101-150 ezer forint jövedelműeket; 

az 1990 előtt és a 2000 után a településre költözötteket jellemezte. A személyes kapcsolatok a 

40-49 éves korcsoportban; a szakközépiskolát és az egyetemet végzettek; az aktív keresők;a 

legmagasabb jövedelműek és az 1990 előtt odaköltözöttek körében volt meghatározó 

jelentőségű. Az egyéni megoldás keresése a nőkre; az 50-59 éves korcsoport tagjaira; a 

diplomásokra; az aktív keresőkre és a 2000 után a településre költözöttekre volt jellemző. A 

18-29éves korcsoport tagjai; a 101-150 ezer forint jövedelemmel rendelkezők; a nyugdíjasok 

és a születésük óta a településen élők átlagot meghaladó arányban említették az országgyűlési 

képviselővel való kapcsolatfelvételt. Azt az álláspontot, hogy nincs lehetőségük helyi szinten 

egyéni érdekeik képviseletére, leginkább a 18-39 éves korcsoportok tagjai; az alapfokú 

végzettségűek; a munkanélküliek; az inaktívak; a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelmi 

kategóriába tartozók juttatták kifejezésre.  

Az érdekérvényesítési lehetőségek és a részvételi lehetőségek kapcsolatait vizsgálva a 

következő összefüggéseket találtuk. A népszavazásokon átlagot meghaladó arányban vesznek 

részt azok, akik az országgyűlési képviselővel való kapcsolatfelvételt, a politikai párt 

munkájában és rendezvényein való részvételt; a személyes kapcsolatokat; a környéken lakók 

összefogását tekintették hatásos érdekérvényesítési módnak. A képviselő és a polgármester 

választást átlagon felül említették azok, akik az országgyűlési képviselővel való 

kapcsolatfelvételt, a politikai párt munkájában való részvételt; a személyes kapcsolatokat; a 

környéken lakók összefogását tekintették hatásos érdekérvényesítési módnak. A 
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közmeghallgatáson leginkább résztvevők a helyi érdekérvényesítés során az országgyűlési 

képviselővel, a civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, a politikai párt munkájában való 

részvételt és a személyes kapcsolatokat emelték ki. A lakossági fórumon való részvétel az 

országgyűlési képviselővel való kapcsolatfelvétellel, a politikai párt munkájában és 

rendezvényein való részvétellel; a tiltakozó levél írásával és petíció gyűjtésével; a személyes 

kapcsolatokkal mutatott összefüggést. A közgyűléseken aktívan részt vevők szerint a helyi 

érdekérvényesítés legfontosabb eszközei a tiltakozó levél írása, a személyes kapcsolatok 

kihasználása, illetve egyéni megoldások keresése. A helyi közvélemény-kutatásokban, 

véleménynyilvánításokban résztvevők szerint az érdekérvényesítés leghatékonyabb módjai 

közé a politikai párt rendezvényén való részvétel, a tiltakozó levél írása; a tüntetésen való 

részvétel, a civil szervezettel való kapcsolatfelvétel, a személyes kapcsolatok felhasználása 

tartoznak. A rendezvények, konferenciák látogatói szerint a politikai párt rendezvényén való 

részvétel, a pártban végzett tevékenység, a tiltakozó levél írása és az országgyűlési 

képviselővel való kapcsolatfelvétel segít a helyi érdekérvényesítésben. A konzultációk, civil 

fórumok látogatói szerint a politikai párt rendezvényein való részvétel a hatékony 

érdekérvényesítés módja. A petíció gyűjtésében részt vevők pedig a politikai pát munkájában 

való részvételt, a tüntetést, a civil szervezettel való kapcsolatfelvételt és a személyes 

kapcsolatokat tekintették hatékony érdekérvényesítési módnak. 

A helyi szintű társadalmi részvétellel kapcsolatban kialakított faktorok és a hatékonynak ítélt 

helyi érdekérvényesítési formák kapcsolatának vizsgálatából az derült ki, hogy a „szakértő 

érdeklődés” faktorba tartozó tevékenységek végzése szoros összefüggést mutat az 

önkormányzati és az országgyűlési képviselővel történő kapcsolatfelvétellel; a politikai párt 

munkájában és annak rendezvényein való részvétellel; tiltakozó levél írásával, 

aláírásgyűjtéssel és az egyéni megoldások keresésével. Az „ellenzéki tevékenységeket” 

magában foglaló faktor a helyi érdekérvényesítési formák közül kapcsolódik a tiltakozó levél 

írásához, tüntetésen való részvételhez, civil szervezettel való kapcsolatfelvételhez, a 

személyes kapcsolatok felhasználásához és ahhoz a véleményhez is, hogy nincs mód az 

érdekérvényesítésre. A ”szokásos aktivitás” faktor kapcsolódási pontjai nagyrészt 

megegyeznek a „szakértő érdeklődés”-ével, kiegészülve a civil szervezettel való 

kapcsolatfelvétellel. 

Az előző kérdésblokkokban közvetett és közvetlen módon is megjelent a civil részvétel 

lehetősége. A társadalmi részvételi formákon belül a konzultációk válaszkategóriába soroltuk 

a civil fórumokat, állampolgári tanácsot, mint leggyakrabban előforduló új részvételi 

technikát. A konzultációk ismeretszintje magas volt (51,1%), míg a benne résztvevők aránya 
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csak 10,1%. Ezen belül az egyes részvételi módokat nem kérdeztük külön-külön, így a 

konkrét civil szerveződének tekinthető aktivitásokról ez alapján pontosabb képet nem tudunk 

felrajzolni. A konkrétan tetten érhető civil aktivitás, a civil szervezetekkel való 

kapcsolatfelvétel, mint érdekérvényesítési eszköz került elő, de csak minimális említési 

gyakorisággal.  

4.5 A civil szervezeti tagság 
Egy direkt kérdést is feltettünk a kérdésblokkban arra vonatkozóan, hogy a megkérdezett 

tagja-e valamilyen civil szervezetnek. A vizsgált minta tagjainak 4,7 százaléka válaszolt 

igennel erre a kérdésre. (6. ábra)  

A civil szervezeti tagságot jelző válaszadók jellemzően nők; 50-59 évesek; aktív keresők; 

101- ezer forintnál magasabb jövedelemmel rendelkeznek; diplomások és 1990 előtt, illetve 

2000 után költöztek jelenlegi lakóhelyükre. Ha a civil szervezeti tagsággal rendelkezők térbeli 

megoszlását tekintjük, azt láthatjuk, hogy az átmeneti övezetekben és a fejletlen 

városkörnyékeken (13. táblázat), valamint a lakótelepeken és a lakóparkokban fordulnak elő 

átlagot meghaladó arányban. 

 

6. ÁBRA 

A civil szervezeti tagság aránya a mintában (N=5000) 

igen
4,7%

nem
95,3%
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13. táblázat A civil szervezeti tagok megoszlása övezetenként (N=5000) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

Összesen 

 % % % % % %  
Tagja civil 
szervezetnek 

2,3 5,8 2,5 4,2 8,4 4,7 

 

A civil szervezetek tagjairól tudjuk még, hogy átlagot meghaladó arányban szerzik a helyi 

információkat blogokból; online fórumokról; kiadványokból; szórólapokról; önkormányzati 

faliújságról és személyes kapcsolatokon keresztül. A civil szervezetek tagjai leginkább a 

„szakértő érdeklődés” és a „szokásos aktív” részvételi formákhoz állnak közel. Az 

információs forrás típusokból pedig a hálózatoshoz és a hagyományoshoz is közel állnak.  

 

4.6 Az igények figyelembevétele helyi döntésekben 
A vizsgált folyamat végén annak megítélése áll, hogy a megkérdezettek szerint ki(k)nek az 

igényeit vették figyelembe a helyi szintű döntéseknél. (7. ábra) Az ábra adataiból az 

rajzolódik ki, hogy általában a lakosság, a civil szervezetek és összességében a 

megkérdezettek véleményét inkább nem vették figyelembe az önkormányzati döntéseknél. A 

válaszok másik csoportjából az tűnik ki, hogy leginkább különböző gazdasági, politikai 

érdekcsoportok érdekei jelennek meg ezekben a döntésekben. A legmarkánsabban a település 

politikai vezetőinek; a jelentős helyi vállalkozóknak; a külföldi befektetőknek és a 

meghatározó értelmiségi csoportoknak az igényeit említették olyanként, amelyek 

megvalósulni látszanak a helyi döntésekben. A településeken működő kisvállalkozók 

igényeinek megítélése a pozitív-negatívtartomány határán volt.  

Ha ennek a kérdéskörnek a demográfiai metszetét nézzük, azt láthatjuk, hogy a nők minden 

kategóriában átlagosan magasabb értékelést adtak. A személyes igényeik átlagon felüli 

figyelembevételét említették a 30-39 éves és a 60 évnél idősebb korcsoport tagjai, a 101-150 

ezer forint jövedelemmel rendelkezők; valamint a diplomások. Általában a lakosság 

igényeinek átlag feletti figyelembevételét a 60 évnél idősebbek, az érettségizettek; a 

diplomások és a 101 ezer forintnál többet keresők említették. Ugyanez a demográfiai csoport 

említette azt, hogy a kisvállalkozók; de a külföldi befektetők igényeit is figyelembe veszik. A 

külföldi befektetőket átlagot meghaladóan említették azok is, akik 1990 előtt már a 

településen éltek. A 30-39 évesek; a diplomások; a legmagasabb jövedelműek, valamint az 

1990 előtt és a 2000 után a településre költözöttek szerint a település politikai vezetőinek, míg 

az 50-59 évesek; a diplomások;a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők és az elmúlt 14 
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évben a településre költözők szerint a jelentősebb helyi vállalkozók és a helyi civil 

szervezetek igényeit veszik figyelembe az önkormányzati döntéseknél. Ez a két csoport együtt 

úgy vélekedett, hogy a település szempontjából meghatározó értelmiségi csoportok érdekeit is 

figyelembe veszik.  

 

7. ÁBRA 

A különböző érdekcsoportok igényeinek figyelembevétele a helyi döntésekben (N=5000) 

2,17

2,85

3
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ötfokú skála átlaga

a kérdezett személyes igényeit

a lakosság

a településen működő kisvállalkozók

a település politikai vezetői

a település jelentősebb vállalkozói

a település élete szempontjából meghatározó értelmiségiek

a településen működő civil szervezetek

a külföldi befektetők igényeit

 

Ugyanennek a kérdéskörnek a térbeli metszetét vizsgálva, azt láthatjuk, hogy a személyes 

igényeik átlagon felüli figyelembevételét említették a belvárosokban; a magas és az alacsony 

státuszú kertvárosi övezetben és a villanegyedekben élők. Általában a lakosság igényeinek 

átlag feletti figyelembevételét a belvárosban és a villanegyedekben lakók említették. A 

belvárosokban; a magas státuszú hagyományos beépítésű lakóterületen; a villanegyedekben és 

a lakóparkokban élők említették azt, hogy a kisvállalkozók igényeit veszik figyelembe. A 

külföldi befektetőket átlagot meghaladóan említették azok, akik a belvárosokban; a magas 

státuszú belvárosi; kertvárosi, falusias övezetekben, a villanegyedekben és a lakóparkokban 

éltek. A belvárosiak; a magas státuszú városias övezetben; az alacsony státuszú lakótelepeken 

élők szerint a település politikai vezetőinek, míg a belvárosban; a magas státuszú városias és 

családi házas övezetekben s a villanegyedekben élők szerint a jelentősebb helyi vállalkozók 



 27 

igényeit veszik figyelembe az önkormányzati döntéseknél. A belvárosban; a magas státuszú 

városias és falusias övezetekben és a lakóparkokban élők úgy vélekedtek, hogy a település 

szempontjából meghatározó értelmiségi csoportok érdekeit is figyelembe veszik. A 

belvárosokban; a magas státuszú falusias környezetben; a lakóparkokban élők szerint a helyi 

civil szervezetek igényeit veszik figyelembe az önkormányzati döntéseknél 

Az érdekérvényesítés eredményességét bemutató kérdést más korábbi participációs kérdéssel 

összefüggésben vizsgálva azt találtuk, hogy azok, akik úgy érezték, hogy személyes 

igényeiket átlag feletti mértékben vették igénybe a helyi érdekérvényesítés formái közül 

kiemelkedő arányban említették a környéken lakók összefogását; a politikai párt 

rendezvényein való részvételt; a kapcsolatfelvételt az önkormányzati és az országgyűlési 

képviselővel; a participációs formák közül pedig átlag feletti arányban vettek részt 

népszavazáson; önkormányzati képviselő és polgármester választáson; közmeghallgatáson; 

lakossági fórumon; közgyűlésen; konferenciákon, rendezvényeken; konzultációkon; 

önkormányzati bizottságban; szakértőként az önkormányzat munkájában. Akik szerint a 

lakosság igényeit vették figyelembe jelentős mértékben, azok az érdekérvényesítés hatékony 

módjai között elsősorban a politikai párt rendezvényein való részvételt; az önkormányzati és 

az országgyűlési képviselővel történő kapcsolatfelvételt; a társadalmi részvételi formák közül 

pedig az önkormányzati szakértői tevékenységet említették. A településen működő 

kisvállalkozók igényeinek átlagon felüli figyelembevétele az érdekérvényesítési módok közül 

az egyéni megoldások keresésével; a személyes kapcsolatok felhasználásával; a politikai párt 

munkájában való részvétellel és az önkormányzati képviselővel kialakított kapcsolattal; a 

részvételi formák közül pedig a lakossági fórummal; az önkormányzati bizottság munkájában 

való részvétellel mutatott összefüggést. Azok a válaszadók, akik szerint elsősorban a település 

politikai vezetőinek igényei szerint születnek az önkormányzati döntések; a helyi 

érdekérvényesítés eszközei között leginkább az egyéni megoldások keresését; a tüntetésen 

való részvételt; a tiltakozó levél írását, petíciógyűjtést és a politikai párt munkájában való 

részvételt; a társadalmi részvételi formák közül pedig a konzultációkat említették. Elsősorban 

a település jelentősebb vállalkozóinak igényeinek megfelelően alakuló döntésekről 

beszámolók szerint a helyi érdekérvényesítés leghatékonyabb módja a politikai párt 

munkájában való részvétel és az egyéni megoldások keresése; a társadalmi részvételi formák 

közül pedig leginkább a közmeghallgatáson; lakossági fórumon; konferenciákon, 

rendezvényeken; konzultációkon; az önkormányzati bizottságok, valamint szakértőként az 

önkormányzatok munkájában vesznek részt; aláírásokat gyűjtenek. A helyi értelmiség igényei 

szerint alakuló önkormányzati döntésekről leginkább azok számoltak be, akik szerint a 
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lakóhelyi érdekérvényesítés legjobb módja az egyéni megoldások keresése; a személyes 

kapcsolatok latba vetése; a tüntetésen való részvétel; a politikai párt munkájába való 

bekapcsolódás; az önkormányzati képviselővel való kapcsolatfelvétel; továbbá akik átlagot 

meghaladóan vesznek részt közmeghallgatásokon; lakossági fórumokon, konzultációkon; 

szakértőként az önkormányzatnál. A civil szervezetek igényei szerinti döntésekről leginkább 

azok a válaszadók nyilatkoztak, akik szerint az érdekérvényesítésben a leghatékonyabb 

eszköz a személyes kapcsolat; a politikai párt rendezvényein való megjelenés és az 

önkormányzati képviselővel való kapcsolattartás; akik kiemelkedő arányban vesznek részt 

közmeghallgatáson, lakossági fórumon; konzultációkon; az önkormányzati bizottságok és az 

önkormányzat egészének munkájában. A külföldi befektetők igényei szerinti helyi döntéseket 

leginkább azok jelezték, akik az érdekérvényesítés módjai közül az önkormányzati és 

országgyűlési képviselővel való kapcsolatfelvételt; a politikai párt munkájába való 

bekapcsolódást; a tüntetésen való részvételt és a környéken lakók összefogását; a társadalmi 

részvételi formák közül pedig a petíciók gyűjtését emelték ki. 
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5. A participációhoz kapcsolódó további kérdések áttekintése 
 
A korábbi blokkokhoz csatoljuk azoknak a kérdéseknek az alapmegoszlását, amelyek a 

participációt indirekt módon közelítik, illetve annak megítéléséhez kapcsolható problémákat 

érintenek. Ezek között kell említenünk a település ügyeivel való elégedettséget; a sikeresség 

kritériumait, az általános és az intézményi bizalmat és a válaszadók értékrendjét.  

Fontos egy áttekintést tennünk arra vonatkozóan, hogy ezen kérdéskörök alapján mi jellemzi a 

vizsgált minta egészét, illetve a különböző területi bontásokat. Ere elsősorban azért van 

szükség, hogy általános képet kapjunk a kérdések megítéléséről, hiszen ezekez a változókat az 

elemzés következő lépésében háttérváltozóként fogjuk felhasználni a participációt 

meghatározó és befolyásoló jelenségek vizsgálatában. 

Ezek alapján a következő kérdések segítségével mutatjuk be a mintát és az almintákat: 

5.1 Elégedettség 
Ebben a kérdésben azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók mennyire elégedettek vagy 

elégedetlenek a lakóhelyükön bizonyos dolgokkal, körülményekkel. A 14. táblázatból jól 

látszik, hogy a vizsgált minta válaszadói leginkább a lakosság összetételével; az oktatási 

intézményekkel; az egészségügyi ellátással; a természeti, táji környezet állapotával és a 

csenddel voltak elégedettek. A legkevésbé pedig az utak, járdák, az épített környezet 

állapotával; a városrészek, településrészek felújításával és a sportolási, pihenési 

lehetőségekkel voltak megelégedve.  

A 14. táblázat alapján megállapíthatjuk azt is, hogy a belvárosokban élők elégedettsége 

minden területen jelentős mértékben meghaladja a többi területek lakosságának elégedettségi 

szintjét. Az átlagot jelentős mértékben meghaladó elégedettségi mutatóval találkoztunk a 

fejlett városkörnyékeken (egészségügyi ellátás, oktatás; természeti környezet; település 

tisztasága) és a külvárosokban (kulturális, szórakozási, sportolási lehetőségek). Az átmeneti 

övezet és a fejletlen városkörnyék települései nem tértek el jelentős mértékben pozitív 

irányban a főátlagoktól.  
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14. táblázat Elégedettség mutatók megoszlása területi metszetben 
(N=5000; ötfokozatú skálák áltag értékei) 

 Bel-
város 

átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

össz
esen 

A lakosság összetételével 4,36 3,60 3,70 3,74 3,27 3,66 
Az egészségügyi ellátással 4,34 3,52 3,49 3,86 3,61 3,63 
Az oktatási 
intézményekkel 

4,44 3,65 3,61 3,85 2,91 3,62 

A természeti, táji 
környezet állapotával 

4,30 3,39 3,75 3,80 3,44 3,61 

A csenddel 4,25 3,42 3,74 3,66 3,56 3,61 
A kulturális 
lehetőségekkel 

4,45 3,65 3,73 3,36 2,53 3,54 

A szórakozási 
lehetőségekkel 

4,41 3,56 3,70 3,23 2,35 3,46 

A település tisztaságával 4,18 3,33 3,32 3,61 3,31 3,42 
A sportolási 
lehetőségekkel és az aktív 
pihenést, felfrissülést 
nyújtó lehetőségekkel 

4,38 3,44 3,58 3,41 2,40 3,40 

Városrészek, 
településrészek felújításával 

4,21 3,42 3,31 3,43 2,86 3,38 

A helyi szociális 
ellátórendszer 
működésével 

4,43 3,33 3,20 3,51 3,01 3,37 

Az utak, a járdák, az 
épített környezet 
állapotával 

3,96 3,36 3,17 3,35 2,85 3,29 

 

A kérdésre adott értékelések alapján előállítottunk egy olyan mutatót, amely összefoglalóan 

jeleníti meg a válaszokat. A kérdés alapján kialakított főkomponens az összes 

válaszkategóriát magában foglalja. Ez a változó a szóródások 59 százalékára ad magyarázatot. 

A főkomponens segítségével megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a település dolgaival 

való elégedettség és a társadalmi részvételben megmutatkozó aktivitás között. A vizsgálat 

során a társadalmi részvétel kérdésblokk válaszaiból kialakított főkomponens és faktor 

elemzés eredményeit használtuk. Eszerint a település dolgaival való elégedettség vagy 

elégedetlenség nem befolyásolja azt, hogy a lakosság milyen módon vesz részt a helyi ügyek 

alakításában. 

5.2 A település fejlődése szempontjából fontos tényezők 
A következőkben azt vizsgáltuk, hogy miként befolyásolják a társadalmi részvételt azok a 

kérdések, amelyek a helyi társadalmi, gazdasági, politikai élet vezetését jellemzik. Milyen 

hatással lehet a helyi társadalom aktivitására a településvezetés rátermettsége, a településsel 

kapcsolatos információk biztosítása, a lakosok bevonása a települést érintő döntésekbe, illetve 

a politikai stabilitás és az a feltétel(ezés), hogy az emberek szeressenek az adott településen 
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élni? Ennek a kérdésnek a vizsgálatát úgy is felfoghatjuk, mint egy feltételezett ideális 

állapotot, amely megléte esetén várhatóan másként alakulnak a participációt meghatározó 

tényezők is, mint amikor kevésbé pozitívan értékelt tényekkel kapcsoljuk össze.  

A 15. táblázatból láthatjuk, hogy az átlagtól való szignifikáns pozitív eltérést csak néhány 

esetben tapasztaltunk. Az átmeneti övezetben három tényező esetében (multinacionális cégek 

megtelepedése; felsőoktatási intézmények fejlesztése és az önkormányzati lakásépítés); a 

fejlett városkörnyékeken egy esetben (K+F intézmények fejlesztése). A legtöbb pozitív 

irányú, nem szignifikáns, eltérést az átmeneti övezetben láthatjuk. Ezen kívül még a fejletlen 

városkörnyékeken találkozhatunk néhánnyal. A belvárosban és a fejlett városkörnyékeken egy 

ilyen eltérést sem tapasztaltunk.  

 

15. táblázat Egyes tényezők fontosságának megítélése a település fejlődése  
szempontjából (N=5000 fő; ötfokozatú skálák áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

kül-
város 

fejlett 
város-

környék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

A közbiztonság 4,40 4,70 4,45 4,49 4,49 4,56 
Az, hogy az emberek szeressenek itt élni 4,49 4,65 4,42 4,54 4,56 4,56 
A lakosság életkörülményeinek javítása 4,38 4,56 4,45 4,50 4,50 4,51 
Az egészségügyi ellátás minősége 4,11 4,56 4,43 4,49 4,41 4,47 
A településvezetés rátermettsége 4,02 4,45 4,28 4,34 4,44 4,36 
A környezet- és természetvédelem, 
hulladékkezelés 

4,05 4,42 4,22 4,33 4,24 4,31 

A helyi kis- és középvállalkozók 
támogatása 

3,61 4,29 4,19 4,14 4,26 4,19 

A politikai stabilitás 3,87 4,24 4,12 4,17 4,30 4,18 
A lakosok bevonása a települést érintő 
döntésekbe 

3,95 4,24 4,09 4,18 4,15 4,16 

Az alapfokú és középfokú oktatási 
intézmények minősége, fejlesztése 

3,90 4,19 4,07 4,18 4,25 4,15 

A településsel kapcsolatos információk 
biztosítása 

3,96 4,24 3,99 4,22 4,21 4,15 

A kulturálisrendezvények 3,95 4,22 4,12 4,04 3,83 4,10 
Az idegenforgalom fejlesztése 3,95 4,13 4,12 3,99 3,78 4,05 
A sportolási lehetőségek, az aktív 
pihenést, felfrissülést nyújtó 
szolgáltatások fejlesztése 

3,83 4,07 4,06 4,00 3,88 4,02 

A helyi civil társadalmi szervezetek 
működése 

3,86 4,18 3,83 4,01 3,88 4,00 

Az önkormányzati lakásépítés 3,35 4,16 3,99 3,76 3,77 3,96 
A felsőoktatási intézmények fejlesztése 3,95 4,14 4,11 3,47 3,29 3,94 
A kutatással, fejlesztéssel foglalkozó 
intézmények fejlesztése 

3,91 4,07 4,12 3,58 3,38 3,93 

A multinacionális cégek megtelepedése 2,81 3,76 3,67 3,50 3,26 3,57 
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A kérdésblokkból ki tudtunk alakítani egy háromkomponensű főkomponens modellt5, 

amelynek segítségével a kérdéskör egészét tudjuk kapcsolatba állítani a társadalmi 

részvétellel. Az 1. komponens a szellemi fejlődés komponense, amely magában foglalja a 

felsőoktatási intézmények, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények; az idegenforgalom 

fejlesztését, kulturális rendezvényeket, az alap és középfokú oktatási intézmények minőségét 

és a sportolási lehetőségeket. A 2. komponens az alapvető igényeket jeleníti meg, ami 

magában foglalja, hogy az emberek szeressenek a településen élni; az életkörülményeik; a 

közbiztonság és az egészségügyi ellátás minőségét. A 3. komponens pedig a helyi civil 

társadalmat jeleníti meg, magában foglalva a lakosok bevonását a település ügyeit érintő 

döntésekbe; a helyi civil társadalmi szervezetek működését; a településsel kapcsolatos 

információk biztosítását és a politikai stabilitást. 

A társadalmi részvétel változókkal a következő összefüggéseket találtuk. A társadalmi 

részvétel főkomponenssel gyenge pozitív kapcsolatot mutat a „szellemi fejlődés” és gyenge 

negatívat az „alapvető igények” komponens. Ez azt jelenti, hogy akik számára az alapvető 

életfeltételek biztosítása fontos, azok aktívabbak a helyi ügyekben, míg akiknek a település 

hosszú távú fejlődése fontos, azok kevésbé. Ugyanezt a jelenséget mutatja az, hogy a 

háromfaktoros modellből a „szakértő érdeklődés” faktor gyenge pozitív kapcsolatban van a 

„szellemi fejlődés” és gyenge negatívban az „alapvető igények” komponenssel. Az 

„ellenzéki” főkomponens gyenge negatív kapcsolatban van mind az „alapvető igényekkel”, 

mind a „szellemi fejlődéssel”. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy az alapvető életfeltételek 

minőségét és a hosszú távú szellemi fejlődést fontosnak tartók is élnek a tiltakozás, az 

ellenzéki részvételi eszközök lehetőségeivel. A szokásos aktivitás faktor pedig a „szellemi 

fejlődéssel” és a „civil társadalom” komponenssel mutat gyenge pozitív kapcsolatot. Ez az 

összefüggés arra világít rá, hogy a szellemi fejlődést és a civil kezdeményezéseket fontosnak 

tartók kevésbé vesznek részt hagyományos módokon a helyi társadalomban. 

5.3 Környezeti tényezők 
A kutatásban azt is vizsgáltuk, hogy melyek a leginkább súlyos, aktuális környezeti 

problémák a településén és ezeknek van-e hatása a társadalmi részvételre. A kérdésblokkból 

összevont mutató volt kialakítható, amelyet a participációval való összefüggésben 

vizsgálhattunk. A kérdéskör alapvető megítélését mutatja a 16. táblázat. Ebből kiolvashatjuk, 

hogy a vizsgált minta alapvetően „érzéketlen” a környezeti problémákkal kapcsolatban, 

                                                 
5 A három faktor a válaszok szóródásának 68%-át magyarázta. Az eredeti 19 változóból 14-eet tudtunk bevonni 
a modellbe. 
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hiszen az összesített mutató csak egy esetben, a hulladék mennyiségének növekedésénél lépi 

át a határértéknek tekinthető hármas értéket. A leginkább érzékenynek az átmeneti övezetek 

lakossága tűnik, akik a legtöbb eseten jeleztek az átlagot jelentősen meghaladó érzékenységet 

majdnem minden kérdés iránt. Rajtuk kívül a külvárosok lakossága esetében volt még nagy 

számban átlagtól való pozitív eltérés, de láthatjuk, hogy ez két esetben így sem érte el a 

közepes szintet. A másik három övezet lakossága inkább érzéketlennek mutatkozott a 

környezeti kérdésekben.  

 

16. táblázat Környezeti problémák iránti érzékenység (N=5000 fő; ötfokozatú skálák  
áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

Hulladék mennyiségének 
növekedése 

1,82 3,57 3,40 3,08 2,73 3,17  

Növekvő gépkocsiállomány 
miatti környezetszennyezés 

2,09 3,07 3,30 2,96 2,04 2,92  

Az éghajlat változása 1,59 3,14 3,25 2,94 2,52 2,91  
Élő vizek szennyezése 2,38 3,11 2,89 2,49 2,56 2,83  
Aszály, hőhullám 2,59 3,01 2,89 2,70 2,50 2,82  
Talajszennyezés 2,29 3,22 2,63 2,64 2,35 2,77  
Viharok 1,55 2,97 3,07 2,89 2,40 2,77  
Árvíz 1,91 2,63 2,76 2,20 2,42 2,55  
Környezetszennyező gyárak 
működése 

2,36 2,57 2,69 2,28 1,79 2,47  

 

Feltételezhető volt, hogy itt nem az egyes válaszkategóriáknak lesz magyarázó erejük, hanem 

az azok alapján kialakított indexnek, amely általában a környezeti kérdések iránti 

érzékenységet tudja megragadni. 

Az érzékenységet egy főkomponens elemzéssel kialakított kétkomponensű modellel próbáltuk 

megragadni, amelyben az egyik komponens a természeti hatásokat, veszélyforrásokat 

(éghajlatváltozás, viharok, aszály, hőhullám, árvíz); a másik az ember által előidézett 

változásokat (környezetszennyező gyárak; talajszennyezés; növekvő gépkocsi állomány; 

élővizek szennyezése és a hulladék mennyiségének növekedése) jelenti.  

Ezeket összevetve a társadalmi részvétel korábban is elemzett modelljeivel, azt találtuk, hogy 

az ember környezeti hatása főkomponens mutat gyenge pozitív kapcsolatot a participációs 

főkomponenssel; illetve a háromfaktoros modell „szokásos részvétel” faktorával. A természet 

hatása környezeti főkomponens pedig a „szokásos részvétel” faktorral gyenge negatív; a 

„szakértő érdeklődés” faktorral gyenge pozitív kapcsolatot mutat.  
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5.4 A sikerességet meghatározó tényezők hatásai 

5.4.1 A település sikerességét meghatározó tényezők 
A következőkben azt vizsgáltuk, hogy a település sikeressége befolyásolja-e a társadalmi 

részvételt? Ezt a kérdést egyrészt próbáltuk vizsgálni faktor vagy főkomponens elemzés 

segítségével, de ezekkel a módszerekkel nem tudtunk ún. latens struktúrákat kimutatni. A 17. 

táblázatból azért azt kiolvashatjuk, hogy a település sikerességét befolyásoló tényezők közül a 

legnagyobb hatást az épített környezet megújulásának; a vásárlási lehetőségek átalakulásának 

és a kulturális rendezvények gyarapodásának tulajdonítanak. A környezeti károk növekedése; 

a szegények és gazdagok vándorlása a megkérdezettek értékelése szerint összességében 

inkább hatástalan. Ugynakkor azt is láthatjuk, hogy az átmeneti övezetekben minden 

tényezőnek tulajdonítottak valamilyen mértékű jelentőséget és ebben a területi egységben volt 

a legtöbb átlagtól való pozitív eltérés is. A fejlett városkörnyékeken és a belvárosokban 

találtunk még olyan tényezőket, amelyek jelentős mértében eltértek az átlagtól. A 

külvárosokban és a fejletlen városkörnyékeken viszont nem volt ilyen. 

 

17. táblázat A település sikerességét befolyásoló tényezők (N=5000 fő; ötfokozatú skálák  
áltag értékei) 
 belváros átmeneti 

övezet 
külváros fejlett 

városkörnyék 
fejletlen 

városkörnyék 
összesen 

Az épített környezet 
megújulása 

4,25 3,77 3,74 3,57 3,33 3,71  

Vásárlási lehetőségek 
átalakulása (új üzletek 
nyílnak, vagy éppen bezárnak) 

3,31 3,82 3,69 3,61 3,07 3,63  

Egyre több a kulturális 
rendezvény 

3,94 3,70 3,70 3,53 2,81 3,58  

Az ingatlanárak változásai 3,14 3,57 3,73 3,42 3,37 3,54  
Leromló, elhanyagolt 
épületek, felújítások 
elmaradása 

2,01 3,81 3,59 3,23 3,60 3,52  

Lakóhelyi társadalom 
jellegzetességei 

3,41 3,62 3,52 3,46 3,17 3,50  

Nagy gépkocsiforgalom, 
zajterhelés 

1,97 3,46 3,25 3,44 2,22 3,14  

Zöldterületek csökkenése 1,78 3,52 3,17 3,39 2,11 3,11  
Környezeti károk növekedése 1,76 3,19 2,94 3,18 2,73 2,97  
Szegények kiszorítása, a 
gazdagok beáramlása 

1,68 3,03 2,76 3,05 1,97 2,73  

Gazdagok elköltözése, a 
szegények beáramlása 

1,63 3,02 2,65 2,73 2,56 2,73  

 

A település sikerességét befolyásoló folyamatok közül érdemes kiemelni és a participációval 

összefüggésben külön is megvizsgálni a 36. kérdés a. pontját, vagyis a lakóhelyi társadalom 
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jellegzetességeinek sikeresség befolyásoló hatását. A korreláció elemzés alapján azt 

mondhatjuk, hogy a lakóhelyi társadalom jellegzetességei közepes pozitív hatással vannak a 

társadalmi részvétel főkomponensre. 6 A három faktoros modellt vizsgálva azt láttuk, hogy a 

szakértői és a szokásos tevékenységekre pozitív hatással vannak a lakóhely társadalmának 

jellegzetességei; míg az ellenzéki tevékenységre kis mértékben negatívval, vagyis az ebbe a 

faktorba tartozó tevékenységeket ösztönzi. 

Másrészt a 37. kérdésre adott válasz egy explicit sikeresség mutató közvetlenül is használható 

volt ugyanennek az összefüggésnek a vizsgálatára. Az itt végzett korrelációszámítás azt 

mutatta ki, hogy a település egészének sikeressége gyenge negatív hatással van a társadalmi 

részvételre általában és az 1. és 3. faktorral jellemezhető aktivitásokra (szakértői tevékenység 

és szokásos aktivitás) külön is.7 Hasonló irányú és összetételű kapcsolat volt kimutatható a 

fejlettség és a részvétel kapcsolatában is, a kapcsolatok erőssége valamivel gyengébb volt az 

előzőeknél.8 Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a sikeresség és fejlettség 

befolyásolja a társadalmi részvételt. Ez alól egyedül az ellenzéki aktivitás jelent kivételt. E 

tevékenység csoport és a fejlettség között nem volt kimutatható az összefüggés. Ugyanilyen 

irányú összefüggéseket találtunk, ahogy egyre jobban közelítettünk a kérdezett személyes 

teréhez, de a kapcsolatok ereje egyre jobban csökkent. 

 
18. táblázat A település sikerességének értékelése (N=5000 fő; ötfokozatú skálák áltag 
értékei) 
 belváros átmeneti 

övezet 
külváros fejlett 

városkörnyék 
fejletlen 

városkörnyék 
összesen 

a település egészének 
sikeressége 

4,07 3,52 3,55 3,54 3,32 3,54  

 
19. táblázat A település különböző szempontú értékelései (N=5000 fő; tízfokozatú skálák 

 áltag értékei) 
 belváros átmeneti 

övezet 
külváros fejlett 

városkörnyék 
fejletlen 

városkörnyék 
összesen 

a település általános 
fejlettsége 

7,65 6,49 6,69 6,41 5,92 6,50  

településrész általános 
fejlettsége a településen 
belül 

7,36 6,29 6,42 6,42 6,07 6,35  

közvetlen lakókörnyezet 
általános fejlettsége a 
településen belül 

7,47 6,07 6,48 6,31 6,08 6,27  

                                                 
6 A k60 főkomponens esetében a PearsonCorrelation – 0,221 (sig. ,000). A három faktoros modellből az 1. és a 
2. faktorokkal közepes pozitív írányú a kapcsolat (PearsonCorrelation – 0,207, ill. 0,211 (sig. ,000); a 3. faktorral 
gyenge negatív PearsonCorrelation – -0,109 (sig. ,000). 
7 A részvétel főkomponens esetében a korrelációs együttható értéke 0,159; a három faktornál – sorrendben - 
,158; -,041; ,123. 
8 A részvétel főkomponens esetében a korrelációs együttható értéke 0,083; az 1.faktornál – ,064; és ,150. 
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5.4.2 Az egyén sikeressége  
A társadalmi életben való részvétel, illetve annak igénye nem csak anyagi, műveltségi, 

lakóhelyi különbségeken múlik, hanem valószínűleg jelentős hatása van rá az egyének 

aktuális mentális állapota, világlátása, a környezetéhez való általános viszonyulása. Ezért egy 

külön kérdésben vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek milyen egyéni életállapotban vannak és 

természetesen vizsgáltuk ezeknek a tulajdonságoknak a részvételre gyakorolt hatását is. 

 

20. táblázat Egyéni életállapot jellemzői (N=5000 fő; ötfokozatú skálák áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

Optimista vagyok a jövővel 
kapcsolatban 

4,01 3,50 3,72 3,46 3,77 3,62  

Az életem nagyjából úgy alakul, 
ahogy szeretném 

3,47 3,36 3,57 3,34 3,61 3,45  

Manapság ahhoz, hogy előre 
jusson az ember, időnként 
figyelmen kívül kell hagynia 
bizonyos szabályokat 

2,21 2,97 2,96 2,74 3,15 2,91  

Mellőzöttnek érzem magam a 
társadalomban 

1,45 2,01 2,03 2,18 2,08 2,01  

Az élet olyan bonyolulttá vált 
napjainkra, hogy alig tudok 
eligazodni benne 

1,50 2,31 2,26 2,52 2,36 2,28  

Nem érzem úgy, hogy értékként 
ismerik el, amit csinálok 

1,53 2,16 2,19 2,26 2,12 2,13  

Néhányan lenéznek a munkám, 
munkanélküliségem, 
jövedelmem miatt 

1,32 1,86 1,99 1,86 1,90 1,86  

 

A 20. táblázatból azt láthatjuk, hogy összességében optimistán gondolkodnak az emberek. A 

táblázat pozitív megfogalmazásaival inkább egyetértenek; a negatívokat inkább elutasítják. 

Ezek alapján a leginkább pozitívan gondolkodókat a belvárosokban találjuk. A főkomponens 

elemzés segítségével egy-egy latens változóba tudtuk sűríteni a kérdések megfogalmazásában 

is megjelenő optimista és pesszimista stratégiákat.9 Ezeket a részvételt leíró látens mutatókkal 

összefüggésben vizsgálva azt találtuk, hogy a pesszimista stratégiák gyenge negatív irányú 

kapcsolatban állnak a részvétel főkomponenssel, vagyis minél pesszimistább valaki, annál 

inkább vesz részt a helyi ügyek alakításában. Az „optimista sratégiák” főkomponens gyenge 

negatív kapcsolatban áll a „szakértői részvétel” és gyenge pozitív kapcsolatban a „szokásos 

részvétel” faktorokkal. Vagyis az optimistábbak inkább vesznek részt a szakértői 

aktivitásokban és kevésbé a szokásos részvételi formákban. A pesszimista faktor pedig a 
                                                 
9 Az optimizmus főkomponens a kérdésblokk első két állítását, a pesszimizmus a fennmaradó ötöt tartalmazza. A 
két főkomponens összesen a szóródások 69%-át magyarázza. 
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szokásos aktivitással mutat közepes negatív irányú kapcsolatot, vagyis az előzőekhez 

megerősítendő a pesszimistábbak inkább vesznek részt a szokásos faktor által megtestesített 

formákban. 

A következő három kérdésblokk alapján szintén a társadalmi részvétel egyéni motivációira 

deríthetünk fényt. Ezek a kérdésblokkok egyéni értékeket, preferenciákat vizsgálnak, 

amelyeknek szintén lehet hatásuk arra, milyen mértékben akarnak részt venni a helyi 

társadalom ügyeinek alakításában. 

Először az általános értékek és azokból képzett mutató alapján vizsgáljuk a participáció 

összefüggéseit. Ebben a kérdésben az egyes tényezők életükben betöltött fontosságát 

határozták meg a válaszadók. A 21. táblázatból láthatjuk, hogy minden tényezőt fontosnak 

tartottak, de leginkább az egészségi állapotot, a biztonságérzetet és a lakáskörülményeket. 

Legkevésbé fontosnak a színvonalas oktatást, a szabadidő eltöltését és a település társadalmi 

összetételét gondolták. A sorrend egyben a Stiglitz-dimenziók fontosságát is jól mutatja. Ezt a 

kérdéssort is sikerült főkomponens elemzés segítségével egy látens változóba sűrítenünk.10 A 

társadalmi részvétellel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy csak az ellenzéki aktivitással mutat 

negatív irányú kapcsolatot, vagyis minél több dolgot tart valaki nagyon fontosnak az életében 

a felsoroltakból, annál inkább vesz részt „ellenzéki” tevékenységben. 

 

21. táblázat Egyes tényezők fontosságának megítélése (N=5000 fő; tizenegy fokozatú  
skálák áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

Egészségi állapot 9,80 9,78 9,05 8,92 9,29 9,41  
Biztonságérzet 9,72 9,55 8,80 9,04 9,14 9,24  
Lakáskörülmények 9,65 9,33 8,75 8,68 9,11 9,08  
Jövedelem 9,05 9,12 8,56 8,40 9,11 8,88  
Munkalehetőség 9,02 9,18 8,33 8,00 8,26 8,66  
Társas kapcsolatok (rokoni, 
baráti, civil) 

9,08 8,64 8,33 8,48 8,77 8,58  

Demokrácia 9,26 8,66 8,30 8,00 8,61 8,52  
Helyi szolgáltatások 9,03 8,62 7,78 7,85 8,61 8,33  
Település, környezet (épített 
és természeti) 

8,74 8,16 7,69 7,76 8,36 8,05  

Színvonalas oktatás 8,20 8,23 7,72 6,94 7,87 7,88  
Szabadidő eltöltése 8,02 7,96 7,58 6,69 7,64 7,66  
Település társadalmi 
összetétele (kor, kisebbség, 
egyenlőtlenség) 

8,52 7,86 7,12 6,99 7,88 7,60  

                                                 
10A  fontosság főkomponens tartalmazza mind a 12 tényezőt. A legnagyobb súllyal a helyi szolgáltatások 
szerepelnek benne; a legkisebbel a munkalehetőségek. A változó a szóródások 73 %-át magyarázza. 
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22. táblázat A sikerességet meghatározó tényezők értékelése (N=5000 fő; ötfokozatú  
skálák áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

Mennyire törekvő, 
(ambiciózus) 

4,88 4,40 4,36 4,41 4,37 4,42  

Mennyire képes 
alkalmazkodni 

4,86 4,41 4,35 4,24 4,47 4,41  

Milyen keményen 
dolgozik 

4,85 4,45 4,33 4,22 4,36 4,40  

Mennyire tehetséges 4,73 4,37 4,36 4,24 4,36 4,37  
Milyen veleszületett 
képességei vannak 

4,82 4,29 4,27 4,29 4,29 4,32  

Milyen az iskolai 
végzettsége 

4,59 4,26 4,18 4,24 4,32 4,27  

Mennyire szerencsés 4,68 4,15 4,12 4,23 4,34 4,22  
Befolyásos embereket 
ismer 

4,70 4,15 3,95 4,10 3,87 4,09  

Milyenek a 
külsőadottságai 

4,39 3,89 3,80 3,95 3,78 3,89  

Szellemi vagy fizikai 
munkát végez 

4,19 3,76 3,70 3,77 3,96 3,80  

Jó politikai kapcsolatai 
vannak 

4,59 3,86 3,65 3,78 3,41 3,79  

Gazdag családba 
szülessen 

4,64 3,49 3,61 3,53 3,88 3,66  

Magasan iskolázott szülei 
vannak 

4,68 3,49 3,57 3,59 3,64 3,63  

Milyen etnikai (faji) 
csoporthoz tartozik 

4,45 3,79 3,34 3,24 3,67 3,63  

Városban, város 
környékén vagy falun él  

4,13 3,49 3,56 3,82 3,56 3,61  

Férfinak vagy nőnek 
született 

3,95 3,42 3,11 3,02 3,49 3,33  

Az ország mely részéről 
származik 

3,93 3,07 3,22 3,17 3,00 3,17  

Milyen politikai nézetei 
vannak 

3,80 2,96 2,92 3,11 3,19 3,06  

Milyen vallású.  3,59 2,37 2,46 2,53 2,29 2,49  
 
A válaszadók a sikerességet maghatározó külső-belső tényezők közül a törekvést; az 

alkalmazkodóképességet és a kemény munkát értékelték a legfontosabbnak; az országon 

belüli elhelyezkedést; a politikai nézetet és a vallást pedig a legkevésbé fontosnak. (22. 

táblázat) Ezek közül a vallást abszolút értelemben is jelentéktelennek tartották. Az 

átlagértékek itt is a belvárosiak felülértékeltségét mutatják. Faktorelemzés segítségével 

sikerült egy négy faktoros modellt előállítani, ami a szóródások 52%-át magyarázza.  
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A faktorok a következőképpen alakultak ki11: 

1. „örökölt, szerzett állapotok” (férfinak vagy nőnek született; az ország mely részéről 

származik; vallás; politikai nézet; milyen munkát végez; hol él) 

2. „munkához való viszony” (ambíció; veleszületett képesség; tehetség; 

alkalmazkodóképesség; kemény munkavégzés; szerencse) 

3. „családi előny” (gazdag családba született; szülők iskolázottsága) 

4. „befolyás” (politikai kapcsolat; befolyásos emberek ismerete) 

A participációs főkomponens az „örökölt és szerzett állapotok” faktorral gyenge pozitív; a 

befolyás faktorral gyenge negatív kapcsolatot mutat. Ezek szerint az örökölt, szerzett 

tulajdonságok fontossága csökkenti a részvételt; míg a befolyás fontossága növeli azt. 

Ha a két faktormodellt vetjük össze, abból az látszik, hogy a szakértő érdeklődés a befolyással 

gyenge negatív kapcsolatot mutat, vagyis a befolyást fontosnak tartók nagyobb eséllyel 

vesznek részt szakértői tevékenységben. Az „ellenzéki aktivitás” az örökölt, szerzett 

állapotokkal és a családi előnnyel gyenge pozitív; a befolyással negatív kapcsolatot mutat. Ez 

azt jelenti, hogy az ellenzéki tevékenységeket nagyobb eséllyel választják azok, akiknek 

fontos a befolyás és kevésbé azok, akiknek a jelenlegi életállapotuk és a családi előny fontos. 

A szokásos társadalmi részvételi formák a munkához való viszonnyal és a befolyással 

mutatnak gyenge pozitív kapcsolatot; vagyis akik számára ezek a tényezők fontosak, kevésbé 

vesznek részt a szokásos részvételi módokban. 

A megkérdezettek a baráti és családi kapcsolataikban érezték magukat leginkább sikeresnek; 

míg a politikai érdekeik képviseletében a legkevésbé. A 23. táblázatból láthatjuk azt is, hogy a 

belvárosokban élők szinte minden szempont szerint sikeresnek értékelték magukat. A 

kérdéssorból létrehozott főkomponensből is kiesett a politikai érdekek képviselete. 

Legnagyobb súllyal a szabadidő eltöltése és a munka; legkisebbel az egészségi állapot 

megőrzése szerepelt benne. A sikeresség főkomponens  az összes szóródás 53%-át 

magyarázza.  

A sikeresség főkomponens a szakértő érdeklődés faktorral gyenge negatív; a szokásos 

részvétellel pozitív kapcsolatot mutatott. Ebből az következik, hogy az egyén sikeressége 

növeli a szekértői szintű részvételi lehetőségeket; míg a szokásos formákét csökkenti. 

 

                                                 
11 A modellbe nem kerültek be a következő változók: etnikai hovatartozás; iskolai végzettség; külső adottságok. 
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23. táblázat Az egyén sikeressége (N=5000 fő; ötfokozatú skálák áltag értékei) 

 belváros átmeneti 
övezet 

külváros fejlett 
városkörnyék 

fejletlen 
városkörnyék 

összesen 

A baráti kapcsolataiban 4,29 4,01 3,94 4,15 4,12 4,05  
A családi életében 4,35 3,96 4,00 4,12 4,00 4,02  
Szabadideje eltöltésében 4,22 3,77 3,71 3,71 3,81 3,78  
Az egészségi állapota lehető 
legjobb formájának 
megőrzésében 

3,79 3,75 3,64 3,75 3,63 3,71  

A tudásában, a 
továbbtanulási 
lehetőségekben 

3,62 3,46 3,48 3,40 3,09 3,42  

A munkájában 3,45 3,37 3,44 3,15 3,13 3,33  
Anyagi értelemben 3,04 3,00 3,25 3,07 3,00 3,08  
A politikai érdekeinek a 
képviseletében 

2,88 2,41 2,62 2,70 2,24 2,50  
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6. Összehasonlító elemzések 
 

A vizsgálatok következő szintjét jelentik a projektben zajló másik kérdőíves vizsgálat 

adataival való összehasonlítások. Ez a kutatás négy különböző mértékben leszakadt 

kistérségben készült. Az összehasonlítás során a megegyező, hasonlító kérdések elemzéseinek 

eredményeit egymás mellé téve értelmezzük a látható különbségeket, a másik kutatócsoport 

adatbázisán is elvégezve a saját elemzéseinket hasonlítjuk össze az eredményeket. A 

participációs kérdésblokkunkból az egyes részvételi formák ismeretére és alkalmazására 

vonatkozó kérdést, rövidebb változatban megtalálhattuk, így adódott az összehasonlítás. 

A 24. táblázatból láthatjuk, hogy a vizsgált leszakadó térségekben a hagyományos, 

legáltalánosabb részvételi formák és a közmeghallgatás ismerete nagyobb, mint a nagyváros 

térségekben. A lakossági fórum és a tiltakozások esetében jelentős; a közgyűlésen való 

részvétel esetében kismértékű különbség mutatkozott a várostérségek javára. 

 

24. táblázat  Az egyes részvételi formákat ismerők aránya két almintán 
 leszakadó 

térségek összesen 
9 város és térsége összesen 

 % % 
Képviselő, polgármester-választás 98,3 93,3  
Népszavazás  90,1 87,1  
Lakossági fórum 68,1 74,8  
Közgyűlésen való részvétel 59,9 60,2  
Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel 54,0 60,2  
Közmeghallgatás 62,6 56,1  
 

A válaszok demográfiai különbségeit vizsgálva a leszakadó térségekben, azt láthatjuk, hogy a 

népszavazást a fejletlen térségi településeken, a községekben ismerték és elsősorban az 50 

évnél idősebbek. Az önkormányzati képviselő és polgármester választásokat az 50-59 éves 

korcsoport tagjai ismerték kiemelkedő arányban. A közmeghallgatás; a lakossági fórum és a 

közgyűlésen való részvétel hasonlóságot mutatott abban, hogy a központi és a fejlett térségi 

településeken, a városokban; valamint az alapfokúnál magasabb iskolai végzettségűek és a 

nők körében fordult elő átlagot meghaladó arányban. Ezek között a részvételi formák között a 

különbséget az életkor és a jövedelem tekintetében találtunk. A közmeghallgatást a 60 évesnél 

idősebbek és a 71-100 ezer forint jövedelemmel rendelkezők; a lakossági fórumot a 30-49 

éves korcsoport tagjai és a 101-150 ezer forintos jövedelműek; míg a közgyűlésen való 

részvételt az 50-59 évesek említették nagy arányban. A tiltakozások a szakközépiskolát, 
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gimnáziumot végzettek, a nők és a diplomások körében voltak kiemelkedő arányban ismertek. 

A demográfiai metszetet összevetve a várostérségek eredményeivel azt láthatjuk, hogy 

teljesen más módon rendeződnek a különbségek a leszakadó térségekben a részvételi 

formákról való informáltság tekintetében. A korcsportok sokkal heterogénebbek; az iskolai 

végzettség az alapfokú és a magasabb végzettség metszetben jelentkezik; a jövedelem sokkal 

többször jelentkezett meghatározó különbségként, mint a várostérségekben. 

Az egyes részvételi formák ismerete és a tájékozódás módja között a következő 

összefüggéseket találtuk. A népszavazást ismerők között nagy arányban voltak, akik 

internetes honlapról; önkormányzati faliújságról tájékozódtak. Az önkormányzati képviselő és 

polgármester választást ismerők a helyi médiából; a közmeghallgatást, a lakossági fórumot és 

a közgyűlésen való részvételt említők az internetről informálódnak.  

Az egyes részvételi formák gyakorlása tekintetében ugyanazok a tendenciák rajzolódtak ki, 

mint az ismeretnél. A hagyományos részvételi formákban és a közmeghallgatásokon a 

leszakadó térségek lakói, A lakossági fórum és a közgyűlésen való részvétel esetében jelentős, 

a tiltakozások esetében kismértékű különbség mutatkozott a várostérségek javára. 

 

25. táblázat  Az egyes részvételi formákban résztvevők aránya az azokat ismerők között két 
almintán 

 leszakadó térségek 
összesen 

9 város és térsége 
összesen 

 % %  
Képviselő, polgármester-választás.  79,1 75,4  
Népszavazás (nem politikai választás).  64,4 57,8  
Lakossági fórum.  19,3 29,9  
Közgyűlésen való részvétel.  11,5 21,9  
Közmeghallgatás.  15,8 10,6  
Tiltakozások szervezése, azokon való 
részvétel.  

1,5 4,4  

 

A demográfiai háttér vizsgálatából kiderült, hogy míg a részvételi formák ismerete inkább a 

fejlett településeken volt magasabb, addig a tevőleges részvétel fejletlen térségi településeken, 

a községekben fordult elő nagyobb arányban. Különösen igaz ez a népszavazásra, a lakossági 

fórumra és a közgyűlésre. A lakossági fórumon való részvételt kiemelkedő arányban 

említették a diplomások és a férfiak. A közmeghallgatás a 61 évesnél idősebbek, a férfiak és a 

községekben élők; az önkormányzati választásokon való részvétel a 30 évesnél idősebbek; 

míg a népszavazás a 40-49 évesek körében fordult elő átlagot jelentősen meghaladó arányban. 

A tiltakozások szervezése a férfiak körében volt átlagot meghaladó nagyságrendű. 
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Az egyes részvételi formák ismerete és a tájékozódás módja között a következő 

összefüggéseket találtuk. A népszavazáson; az önkormányzati képviselő és polgármester 

választáson részt vevők között nagy arányban voltak, akik az önkormányzati faliújságról és 

személyes kapcsolatokon keresztül tájékozódtak. A közmeghallgatáson, a lakossági fórumon 

és a közgyűlésen résztvevők jellemzően az internetről; a helyi médiából, az önkormányzati 

faliújságról és személyes kapcsolatokon keresztül is informálódtak. A tiltakozások szervezése 

a helyi újságokból való tájékozódással mutatott összefüggést.  

 

26. táblázat A helyi információk forrásainak megoszlása két almintán 

 leszakadó térségek összesen 9 város és térsége összesen 
 % %  

Internetes honlapról 12,7 38,1  
Helyi médiából (sajtó, tv, rádió) 50,5 66,9  
Önkormányzati faliújságról 15,9 12,2  
Személyes kapcsolatokon keresztül 63,3 58,7  
 

A leszakadó térségekben a helyi információk beszerzése is sokszínű képet mutat. Az 

internetről való információszerzés a fejlett településen élők; a 18-29 és a 40-49 éves 

korcsoportok körében volt leginkább jellemző. Az önkormányzati hirdetőről, faliújságról és a 

személyes kapcsolatokon keresztül való tájékozódás a fejletlen településeken volt 

meghatározó; de amíg a faliújságot a 30-49 éves korcsoportba tartozók és a legalacsonyabb 

jövedelműek használták, addig a személyes kapcsolatok a 30-39 évesekre és a 101-150 ezer 

forint jövedelemmel rendelkezőkre volt inkább jellemző. A helyi média, mint 

információforrás elsősorban a térségek központi településein jelentette a legfontosabb 

tájékozódási formát, különösen a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők körében. 

A civil szervezeti tagság mértéke a négy leszakadó térségben nem tér el jelentősen a 

nagyváros térségi átlagtól. A leszakadó térségekben átlagot meghaladó arányban a központi 

településeken élők; a 40-59 évesek; a diplomások és a 71-100 ezer forint jövedelemmel 

rendelkezők mondták azt, hogy tagjai valamilyen civil szervezetnek. 
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Összegzés 
 

A társadalmi részvétel kérdéseit boncolgató empirikus vizsgálati rész számos módszertani 

tanulsággal is szolgált nem csak konkrétan a fejezethez kapcsolódóan, hanem a kutatás 

egészére nézve az adatok feldolgozhatóságával, elemezhetőségével kapcsolatban. Itt a 

legfontosabb eredmény a típusalkotás lehetősége, amely az egész projekt adatelemzéseire 

nézve jó lehetőséget kínál. 

A tartalmi kérdések vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy sikerült empirikus úton igazolni 

néhány fennálló tudományos sztereotípiát, de számos, elsősorban a térbeli elrendeződésből 

adódó új különbséget és összefüggést is feltártunk. A térbeli különbségek több kérdésben is 

kimutathatók voltak, de nem adnak kizárólagos magyarázatot az eltérésekre, ami más 

fejezetek elemzéséhez kapcsolódóan új elemzési kérdéseket és módszereket is felvetett. 

Konkrét témánkat, a társadalmi részvétel megvalósulási lehetőségeit illetően azt tapasztaltuk, 

hogy a vizsgált mintában a részvételi formák ismerete magas szintű. A városokat inkább a 

politikai aktivitások; a külvárost és a fejletlen városkörnyéket az információ szerzés és 

érdekartikuláció ismerete jellemzi. 

A társadalmi részvételi formákba való bekapcsolódási lehetőségek közül a hagyományos 

formák dominálnak. A városok ebből a szempontból sem kezelhetők egy egységként. A fejlett 

városkörnyékek „radikálisabbak”, a fejletlenek kooperatívak. A kimutatható különbségek 

magyarázatánál meghatározó volt a településre költözés időpontja, ezen belül a rendszerváltás 

és az ezredforduló tűnik éles határvonalnak. Az első időpont, a rendszerváltás ideje, 

természetes határvonalnak tűnik, hiszen a társadalmi mobilitás teljesen más lehetőségei és 

formái voltak jellemzőek arra az időszakra. Az ezredforduló évei azért jelentenek fontos, új 

határvonalat, mert elsősorban a lakás mobilitás szempontjából erre az időszakra tehető, a 

később számos súlyos társadalmi problémát magával hozó, devizaalapú lakáshitelezés 

kialakulása és gyors, nagy számban való elterjedése.  

A helyi társadalmi folyamatokkal kapcsolatos információszerzésben a város – városkörnyék 

csoportosítás egyben modernitás különbséget is jelent. Láthattuk, hogy a kommunikációs 

csatornák használata, illetve a másik oldalról azok fenntartása nagyon élesen elválik ebben a 

dimenzióban. Az informálódási szokásokban emellett nem az iskolai végzettség, hanem az 

életkor okoz jelentős különbséget. A modern technológiát is ugyanolyan mértékben 

használják alacsonyabb iskolai végzettségűek, mint a diplomások. 
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A területi különbségeket és az elmélethez való kapcsolódást is jól mutatja, hogy az a 

kérdésünk, amelyben a társadalmi részvételi módok megvalósulását vizsgáltuk, kirajzolta a 

legfontosabb határokat. 

Csak a fejlett városkörnyékre jellemző részvételi módokként tudtuk meghatározni az 

önkormányzat munkájában szakértőként való részvételt; a tiltakozások szervezését, az azokon 

való részvételt; petíció gyűjtését, aláírását és a be nem jelentett demonstrációt, sztrájkot. Ezek 

a részvételi formák, bár vannak köztük ritkán alkalmazottak, de a szakirodalom szerint ezek 

mind a hagyományos participációs módok közé sorolódnak12. Hasonlóképpen éles 

elkülönülést mutatnak azok az eszközök, melyek csak a fejletlen városkörnyékekre voltak 

jellemzők. Ez az önkormányzati bizottságban való részvétel; valamint a rendezvények, 

konferenciák. Ez utóbbi formák már a modern eszközök közül valók. A mindkét 

városkörnyékre jellemző népszavazás; közmeghallgatás; lakossági fórum; helyi közvélemény-

kutatás, véleménynyilvánító kérdőívek kitöltése; konzultációk egyaránt tartalmaz modern és 

hagyományos eszközöket is. Itt is bizonyítottuk, hogy a városok nem kezelhetők egységként, 

hiszen a városok önmagukban az átlagtól nem tértek el jelentősen, nem mutattak 

különbségeket. Sokkal inkább a különböző részletezettségű, városokon belüli lehatárolások. 

Láthattuk, hogy pl. a részvételi formákról legjobban informált övezetek között a lakótelepek; 

az alacsony státuszú kertvárosi családi házas övezetek, a villanegyed és a lakóparkok 

szerepeltek. 

Városi övezetek közötti különbségek kimutathatók voltak a részvételi formák alkalmazása 

során is a következő, legfontosabb területeken. A belvárosi, az alacsony státuszú lakótelepen, 

magas státuszú családi házas övezetben élők leginkább az önkormányzati választásokon, 

népszavazásokon; az alacsony státuszú városias, a magas státuszú kertvárosi és falusias 

jellegű övezetekben élők a közmeghallgatásokon; a belvárosi, az alacsony státuszú 

lakótelepen és a villanegyedekben élők lakossági fórumokon vesznek részt jellemzően. 

A legtöbb területen aktívak a lakóparkokban élők voltak, akik a felsorolt részvételi 

lehetőségek kétharmadában valamilyen intenzitással részt vettek. 

Egy, az elején emlegetett típus, a participáció kérdésében legjobban informált társadalmi 

csoportok meghatározása volt. Ebbe a csoportba tartoztak a 40-49 évesek, a nők, a 

szakközépiskolát és az egyetemet végzettek, a 2000 után az adott településre költözők  

                                                 
12 Ploštajner, Zlata –Mendeš, Ivona (2005): Citizens Participation. In How to Improve Development on Local 
Level? Zagreb:Fridrich Ebert Stiftung, Zagreb Office, 97–113. – idézi Reisinger Adrienn: A társadalmi részvétel 
a helyi fejlesztéspolitikában Magyarországon – fókuszban a civil /nonprofit szervezetek; Civil Szemle 2012/1. 
23-44,o. 
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Egy másik típus a tipikus „résztvevők” kategóriája, ahová a 40 évnél idősebbek, nők, 

szakmunkás és egyetemi végzettségűek; nyugdíjasok, egyéb inaktívak, 101-150 ezer forint 

havi jövedelemmel rendelkezők tartoznak.  

 

 


