
Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt 1

Válságból lehetőség  
– lehetőségből válság 
Szerveződések és önkormányzatok 
cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt 

2021. november



Válságból lehetőség – lehetőségből válság2

Válságból lehetőség – lehetőségből válság 
Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt

A tanulmány a Közélet Iskolája Küzdelmeink története és jövője részvételi akciókutatásának  
keretében készült.

Szerzők: Ádám Zsófia, Lohász Cecília, Mihály Melinda, Molnár Zóra, Rosenfeld Annajuli,  
Sebály Bernadett, Vass Zsuzsanna, Zsámboki Miklós

Projektvezető: Molnár Zóra
Kutatásvezető és szerkesztő: Sebály Bernadett
Módszertani szakértő: Udvarhelyi Éva Tessza
Korrektúra: Dániel Anna

Tördelés és grafika: Schiffer Kata
  

A kiadvány elkészítését a Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice támogatja. 
A közölt tartalomért kizárólag a kiadó felelős. A szöveg tartalma nem feltétlenül tükrözi a Rosa 
Luxemburg Alapítvány álláspontját.
  
Kiadja: A Közélet Iskolája
http://www.kozeletiskolaja.hu/
 
 
Budapest, 2021. november

http://www.kozeletiskolaja.hu/


Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt 3

Tartalom
Vezetői összefoglaló    5

Executive summary 6

1. Bevezetés             7

2. Közéleti áttekintő – kutatások és civil szerveződések a járvány alatt 9

3. Mi a részvételi akciókutatás és hogyan jelenik meg a Küzdelmeink története és jövője 
kutatócsoportban?   14

4. Hogyan fordíthatjuk a zöld és a szociális ügyek javára a válsághelyzeteket?  
A civil szerveződések jó példái a koronavírus-járvány alatt 22

5. Szolidaritás a válságban. A Szolidaritási Akciócsoport belülről 40

6. Győztes kihívások. Az önkormányzatba bejutott civilek mindennapi valósága 2020-ban 58

7. Zárógondolatok  74

8. Felhasznált források listája 75



Válságból lehetőség – lehetőségből válság4



Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt 5

Vezetői összefoglaló 
2020-ban új koronavírus söpört végig a világon. A világszerte több mint ötmillió áldozatot követelő járvány 
egészségügyi és gazdasági hatása életünk számos területére begyűrűzött, és hazánkban is százezrek életét 
keserítette meg. Egy válság azonban nem csak a bajok forrása, hanem a változás lehetősége is. De mi kell 
ahhoz, hogy a civil szerveződések élni tudjanak a válságban rejlő lehetőségekkel? Milyen hazai jó példákat 
láttunk a világjárvány idején, amelyekből tanulva felkészültebben állhatunk egy újabb válsághelyzet 
elé? Ezek a kérdések adták a vezérfonalát a 2020-ban indult részvételi akciókutatásunknak, amelynek 
eredményeit ez a tanulmány foglalja össze.

A tanulmányban egyrészt azt mutatjuk be, hogy mit csináltak Magyarországon másként azok a 
szervezetek, amelyek gyorsan és jó helyzetfelismerő képességgel reagáltak a válsághelyzetre, és így élni 
tudtak a feltáruló lehető ségekkel, illetve ennek érdekében hogyan alakították kommunikációs, szervezeti 
és bázisépítési stratégiájukat (4. fejezet). Tíz zöld, illetve szociális ügyekkel foglalkozó szervezettel 
készítettünk interjút. A kielemzett példák legfontosabb tanulsága, hogy az érett szervezeti stratégia, a 
következetes építkezés, a szervezet szerepének felülvizsgálata a változó társadalmi-gazdasági-politikai 
folyamatok függvényében, illetve a közügyek alakításához való tudatos viszony mind-mind befolyásolják 
az alkalmazkodási képességet. Ez természetesen nagyban függ az anyagi erőforrásoktól, amely aláhúzza 
az adományszervezés jelentőségét, de az emberi odafigyelést, érzékeny séget, a munkatársaknak és az 
önkénteseknek kijáró érzelmi és intellektuális támogatást is.

Ezt követően a koronavírus-válság során életre hívott baloldali, feminista és zöld szervezeteket tömörítő 
hálózatot, a Szolidaritási Akciócsoportot (SzACs) elemezzük az erősségek, kihívások és cselekvési 
lehetőségek mentén (5. fejezet). A fejezet röviden a magyar újbaloldal történetét és gazdag budapesti 
szervezeti infrastruktúráját is bemutatja. A húsz interjúból többek között kiderül, hogy a baloldali közeghez 
szorosan és lazábban kapcsolódó szerveződések részéről egyaránt nagy az igény az összefogásra, a 
különböző, látszólag elszigetelt ügyek össze kapcsolására és ezek közérthető nyelven való népszerű
sítésére. Az is látszik azonban, hogy ennek sokszor gátat vet az erőforráshiány, illetve a közeg befelé 
forduló, szubkulturális jellege. Az elemzés végén lehetőségeket is javasolunk a hálózat jövőbeli fejlesztése 
érdekében.

Végül olyan civil szerveződések és önkormányzatok kapcsolatát tanulmányozzuk, ahol a 2019es önkor
mányzati választások során a szervezeteknek sikerült tagjaikat bejuttatniuk a képviselőtestületbe (6. 
fejezet). Ez a felállás látszólag mindkét fél számára rejt potenciált, azonban nem magától értetődő, hogyan 
élhetnek ezzel a lehetőséggel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az érintett szervezetek és választott képviselők 
milyen nem várt kihívásokkal szembesültek, és ezekre milyen válaszokat adtak, illetve a civil háttérrel 
rendelkező önkor mányzatok milyen közösségi megoldásokat alkalmaztak a járványhelyzet során. A kilenc 
interjú alapján összeállított „jó gyakorlatok gyűjtemény” többek között az átláthatóbb kapcsolattartásra, 
és arra szolgál tanácsokkal, hogy a szervezet hogyan nőhet bele új érdekvédő szerepébe, és kerülheti el az 
aktív tagok kimerítését, a szervezeti erőforrások elszippantását.

Részvételi akciókutatásunk a járvány miatt nagyrészt online zajlott, amely módszertanilag és csoport-
dinamikailag is kihívásokat jelentett. Erre a helyzetre talált megoldásokról, a kutatás folyamatáról és 
általában a részvételi akciókutatásról a 3. fejezetben írunk. A tanulmány 2. fejezetében pedig tematikus 
áttekintést adunk arról, hogy a magyar közéletben és tudományos világban a járvány kezdete óta kik és 
hogyan foglalkoztak az általunk megfogalmazott kérdésekkel, és ennek fényében kutatásunk mit tesz hozzá 
a koronavírus szerveződésekre gyakorolt hatásának és a részvételiségnek a megértéséhez. Munkánkkal 
ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a civil szerveződéseket felkészültebben érjék a válsághelyzetek, és 
tudatosabban éljenek a változtatás lehetőségével egy zöldebb és igazságosabb jövő érdekében.
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Executive summary  
In 2020, a new coronavirus swept the world. With more than five million victims worldwide, the health and 
economic impact of the pandemic has spread to many areas of our lives and has negatively affected the 
lives of hundreds of thousands of people in Hungary. But a crisis of this magnitude is not only a source of 
despair and trouble; it is also an opportunity for change. What does it take for civic organizations to turn an 
existing crisis into an opportunity to implement long-awaited and even systemic changes? What are some 
good examples from Hungary during the Covid19 pandemic that we can learn from to be better prepared 
for another crisis? These questions drove our participatory action research project, launched in 2020. We 
summarize the results in this study.

First, we explore what made some organizations respond quickly and with good situational awareness to 
the crisis. We were interested in how they could take advantage of the opportunities that arose and how 
they shaped their communications, organizational and basebuilding strategies to do so (Chapter 4). 
We made interviews with ten organizations working on green and social issues. The analysis shows that a 
mature organizational strategy, consistent organization building, reviewing the role of the organization in 
light of the changing socio-economic and political context, and a conscious approach to shaping public life 
all influence the ability to adapt. This, of course, depends largely on financial resources, which underlines 
the importance of fundraising. Still, the examples we have studied also highlight the significance of human 
attention, sensitivity as well as emotional and intellectual support for staff and volunteers.

Next, we analyze the Solidarity Action Group, a network of left, feminist and green organizations 
established during the crisis caused by the pandemic. We look at its strengths, challenges and 
opportunities for action (Chapter 5). The chapter also briefly describes the history of the Hungarian New 
Left and its rich organizational infrastructure in Budapest. The twenty interviews we have conducted reveal, 
among other things, that there is a strong demand from organizations, both closely and loosely connected 
to the leftist community, to join forces, link different, seemingly isolated issues, and promote them in a 
simple and accessible language. However, the lack of resources and the inward-looking, subcultural nature 
of the community often prevent this cooperation. At the end of the study, we share some recommendations 
for the future development of the network.

Finally, we study the relationship between grassroots organizations and municipalities where grassroots 
organizations managed to get their members elected to the municipal government in the 2019 elections 
(Chapter 6). This setup seems to offer the potential for both civic organizations and municipalities, but it 
is not obvious how each can take most out of this opportunity. We were curious about the unexpected 
challenges the organizations and their elected representatives faced, how they responded to them and 
how municipal governments with direct links to civil society used community-based solutions during 
the pandemic. The „best practice collection”, based on nine interviews, provides advice on how civic 
organizations with municipal representation can be more transparent in their communications, grow into a 
new kind of advocacy role, and avoid losing active members and draining organizational resources.

Due to the pandemic, our participatory action research was conducted mainly online, which presented 
challenges in both methodology and group dynamics. We write about the solutions we have found with 
regards to both our concrete research process, and participatory action research in general in Chapter 3. 
In Chapter 2, we review how other civic organizations and the academia addressed topics related to our 
research questions since the beginning of the pandemic and, in light of this, we define the contribution of our 
research to the understanding of the impact of the new coronavirus on organizations and civic participation. 
With our work, we would like to help communities be better prepared to face crises such as the present 
one and be more aware of the opportunities for change for a greener and more equitable future.
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2020-ban új koronavírus söpört végig a világon. A több mint ötmillió áldozatot1 követelő járvány 
egészségügyi és gazdasági hatása életünk számos területére begyűrűzött. Az optimistább értékelések 
szerint is legalább 88 mill ió ember sodródott a mélyszegénység peremére, és milliók nem jutnak elegendő 
ennivalóhoz.2 A halmozódó lakbér- és jelzáloghitel-hátralékok újabb lakhatási válságra figyelmeztetnek.3 A 
minőségi internethez vagy számító géphez való egyenlőtlen hozzáférés pedig évekre előre meghatározza a 
digitális oktatásból kiszoruló gyerekek előrejutási lehetőségeit.4 

A Covid19 azonban nem csak negatív hatással volt a világra, hanem számos országban előremutató 
kormányzati intézkedéseket hívott életre. Spanyolországban például a drasztikus munkanélküliségre 
válaszul a kormány bevezette a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelmet, amely elsősorban a 
legszegényebbeken segít.5 Számos európai országban, köztük Németországban és Franciaországban, 
hatékony állami bérkiegészítési program indult, amely munkavállalóik megtartásában támogatta 
a cégeket.6 Jó néhány példát láttunk arra is, többek között Budapesten, hogy az önkormányzatok a 
kerékpárforgalom növelése érdekében új biciklisávokat alakítottak ki, és anyagi kedvezményekkel 
ösztönözték a közösségi kerékpározást.7  

Egy válság tehát nem csak a bajok forrása, hanem a változás lehetősége is. A fenti példák is azt mutatják, 
hogy egy válsághelyzet egy egyenlőbb és fenntarthatóbb világ felé is billentheti a mérleg nyelvét. De mi kell 
ahhoz, hogy a civil szerveződések élni tudjanak a válságban rejlő lehetőségekkel? Milyen hazai jó példákat 
láttunk a világjárvány idején, amelyekből tanulva felkészültebben állhatunk egy – akár a mostaniból követ-
kező – újabb válság elébe? Ezek a kérdések adták a vezérfonalát a 2020-ban indult – a járvány miatt nagy-
részt online zajló – részvételi akciókutatásunknak, amelynek eredményeit ez a tanulmány foglalja össze. 

Kutatóink – aktivisták, civil szervezetek tagjai – három csoportban, különböző kérdéseken dolgoztak, 
amelyek apropóját a koronavírus társadalmi hatása adta. A kutatás vezérfonalát követő Lohász Cecília és 
Mihály Melinda tíz szervezetet vizsgált.8 Arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a civil szereplők – köztük a két 
kutató szervezete – milyen mértékben tudták a koronavírus válságot politikai lehetőségként használni, 
illetve ennek érdekében hogyan alakították kommunikációs, szervezeti és bázisépítési stratégiájukat. A 
tanulságokat a tanulmány 4. fejezetében foglalják össze. A kutatás során szerzett új ismereteiket saját 
szervezeteik fejlesztésében, illetve a tágabb mozgalmi kör szervezésében alkalmazzák.

1.
Bevezetés

1 World Health Organization (WHO), covid19.who.int, 2021. nov. 11., letöltés dátuma: 2021. nov. 11.
2 Paul Blake – Divyanshi Wadhwa, „2020 Year in Review: The Impact of COVID-19 in 12 charts.” worldbank.org, 2020. dec. 14.,  

letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.
3 Abby Vesoulis, „Millions of Tenants Behind on Rent, Small Landlords Struggling, Eviction Moratoriums Expiring Soon: Inside the Next Housing 

Crisis.” time.com, 2021. febr. 18., letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.
4 Blake – Wadhwa, 2020 Year in Review
5 Leire Rincon, „Living Minimum Income in Spain.” basicincome.org, 2020. jún. 27., letöltés dátuma: 2021. ápr. 13. Az Eurostat adatai szerint 

2021. februárban Spanyolországban 16,1% volt a munkanélküliségi ráta.
6 Giulia Giupponi – Camille Landais, „Building effective short-time work schemes for the COVID-19 crisis.” voxeu.org, 2020. ápr. 1., letöltés 

dátuma: 2021. ápr. 13.
7 Krekó Péter – Győri Lóránt – Molnár Csaba – Takácsy Dorka, „Milyen jövő vár Európára a koronavírus után?” Political Capital és Friedrich Ebert 

Stiftung. fes-budapest.org, 2020. június, letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.
8 Lohász Cecília és Mihály Melinda bemutatkozó videója 2021 elején. Közélet Iskolája Youtube, máj. 2.  

(https://www.youtube.com/watch?v=PBIuva9kjZA)

http://covid19.who.int
http://worldbank.org
http://time.com
http://basicincome.org
http://voxeu.org
http://fes-budapest.org
https://www.youtube.com/watch?v=PBIuva9kjZA&ab_channel=K%C3%B6z%C3%A9letIskol%C3%A1ja
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCD8cbaaxaNos_wjpAo8WGBA?subject=
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Ádám Zsófia és Rosenfeld Annajuli érdeklődésének tárgya egy, a járvány hatására létrejött hálózat, a 
Szolidaritási Akciócsoport (SzACs) volt, melynek ők maguk is tagjai. A két kutató a szerveződés kiala-
kulásának gyökereit, illetve az akciócsoport erősségeit, kihívásait és cselekvési lehetőségeit dolgozták fel. 
19 szervezettel interjúztak, miközben az akciócsoportot is koordinálták. Következtetéseiket a tanulmány 
5. fejezetében osztják meg. Új tudásukat az összefogás megerősítésére, illetve a tágabb mozgalmi kör 
szervezésére használják.

A harmadik csoport olyan civil szerveződések és önkormányzatok kapcsolatát tanulmányozta, ahol a 
2019-es önkormányzati választások során civil szervezeteknek sikerült tagjaikat bejuttatniuk a képvi-
se lőtestületbe. Vass Zsuzsannát és Zsámboki Miklóst az érdekelte, hogyan alakult az együttműködés 
a jelölteket indító szervezet és az önkormányzatba bekerült képviselők között, illetve a civil háttérrel 
rendelkező önkormányzatok milyen közösségi válaszokat tudtak adni a járványhelyzet során.9 Kilenc 
interjút készítettek. Eredményeiket a tanulmány 6. fejezetében összegezik. A kutatók szintén érintettek: 
Zsuzsanna a józsefvárosi polgármesterként megválasztott Pikó András kampányát szervező C8 – Civilek 
Józsefvárosért (C8) tagja, Miklós pedig a józsefvárosi önkormányzatnál önkénteskedett a járvány idején. 
Tudásukat a közösségi-önkormányzati együttműködés fejlesztésében szeretnék alkalmazni.

A kutatást Molnár Zóra, Sebály Bernadett és Udvarhelyi Éva Tessza készítették elő, és az első fél évben 
közösen vezették. Ezt követően a szakmai koordinációt Zóra és Bernadett vitték tovább, mely a projekt 
koordinálását és a kutatómunka szakmai támogatását jelentette, Tessza pedig módszertani szakértőként 
támogatta a folyamatot.10 A kutatás menetébe és a részvételi akciókutatás jellegzetességeibe a tanulmány 
3. fejezetében engedünk betekintést.

A koronavírus-járvány hazánkban is százezrek életét tette nehezebbé, és hatása még jó ideig velünk 
marad. Közel 2 millió embert fenyeget az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés veszélye,11 és újra 
reflektorfénybe került a vidéki szegénység és a roma lakosság leszakadása. A munkanélküliségi adatok 
szintén a világtrendet követik: a nők hazánkban is gyorsabban veszítették el állásukat, mint a férfiak.12 
Az önkormányzati források kormányzati elvonása, és a felhatalmazási törvény13 körüli legitimációs 
kérdések tovább mélyítették az országban zajló politikai válságot. A járványból kibontakozó válság 
azonban lehetőséget ad arra is, hogy másként gondolkodjunk az életünkről: a munkáról, a környezetről, a 
közlekedésről, az élelmiszerellátásról, az oktatásról, a jóléti államról, az önkormányzásról, a nők szerepéről, 
a mindennapi szokásainkról, és legfőképpen egészségünkről és létbiztonságunkról. Arundhati Roy így 
fogalmazott, „A történelem különböző korszakaiban a világjárványok arra sarkallták az emberiséget, 
hogy szakítson a múlttal és álmodjon egy új világot. Ez a járvány sem különb a többinél.”14 Abban bízunk, 
hogy ez a tanulmány hozzátesz ahhoz, hogy minket, civil szerveződéseket felkészültebben érjenek a 
válsághelyzetek, és tudatosabban éljünk a változtatás lehetőségével egy zöldebb és igazságosabb jövő 
érdekében.

9 Vass Zsuzsanna és Zsámboki Miklós bemutatkozó videója 2021 elején. Közélet Iskolája Youtube, máj. 2.  
(https://www.youtube.com/watch?v=Xm1eHUMz4rE)

10  Molnár Zóra és Sebály Bernadett bemutatkozó videói 2021 elején. Közélet Iskolája Youtube, máj. 2.  
(https://www.youtube.com/watch?v=ClmYWsu_PZw, https://www.youtube.com/watch?v=TLIAqdsUPDU)

11 Eurostat, „Over 20% of EU population at risk of poverty or social exclusion in 2019.” ec.europa.eu, 2020. okt. 16., letöltés dátuma: 2021. ápr. 
13. Az Eurostat adatai alapján Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. EU-27 átlag: 21,1%, magyar adat: 18,9%.

12 KSH, „Gyorstájékoztató – munkanélküliség.” ksh.hu, 2021. febr. (2021. márc. 30.), letöltés dátuma: 2021. ápr. 13. A KSH adatai szerint 
Magyarországon 2020. decemberben 4,5% volt a munkanélküliség. A munkanélküliségi ráta a nők között 4,7%, a férfiak között 4,3%. Vesd 
össze a globális trendekkel: Blake – Wadhwa, 2020 Year in Review. Az Eurostat adatai alapján Magyarország munkanélküliség tekintetében a 
középmezőnyben helyezkedik el. EU-27 átlag: 7,5%, magyar adat: 4,5%.

13 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről. A 2020. évi koronavírus-járvány alatt a magyar kormányt hosszú ideig tartó rendeleti 
kormányzásra feljogosító jogszabály.

14 Arundhati Roy, „The pandemic is a portal.” ft.com, 2020. ápr. 3., letöltés dátuma: 2021. ápr. 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm1eHUMz4rE&ab_channel=K%C3%B6z%C3%A9letIskol%C3%A1ja
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCD8cbaaxaNos_wjpAo8WGBA?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=ClmYWsu_PZw&ab_channel=K%C3%B6z%C3%A9letIskol%C3%A1ja
https://www.youtube.com/watch?v=TLIAqdsUPDU&ab_channel=K%C3%B6z%C3%A9letIskol%C3%A1ja
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCD8cbaaxaNos_wjpAo8WGBA?subject=
http://ec.europa.eu
http://ksh.hu
http://ft.com
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15 SIMPACT. „A koronavírus helyzet hatása a nonprofit szektorra.” Prezentáció, 2020.05.13. A felmérés nem reprezentatív, a válaszadók száma 
218.

16 A kutatási beszámoló „A civil társadalom válaszai a Covid19 időszak kihívásaira” című program keretében hangzott el az ELTE TáTK 
szervezésében 2020. december 15-én.

A civil szerveződéseket érő kihívásokról több kutatás is készült. A NIOK Alapítvány és a SIMPACT kérdőíves 
felméréséből átfogó képet kapunk arról, hogyan érintette a válság a civil szervezeteket anyagi, szakmai 
és működési szempontból.15 A megkérdezett 218 szervezet egyötödének jelentett kihívást a fizikai 
távolságtartás biztosítása az offline munkafolyamatokban, illetve az online átállás. Egyrészt nehéz volt 
váltani a kollégákkal, illetve az önkéntesekkel az internetes kommunikációra; másrészt komoly, sokszor 
áthidalhatatlan nehézségeket okozott a tevékenységek online térbe való átültetése, különösen az 
olyan szervezeteknél, amelyek hátrányos helyzetű emberekkel dolgoznak. Az anyagi lehetőségektől és 
a kreativitástól függően a megkérdezettek kb. 10 száza léka nem tudta elkerülni a teljes vagy részleges 
leállást. A projektek megvalósításában való fennakadások, az ado mánygyűjtést célzó kampányesemények 
lemondása, illetve a támogatók lemorzsolódása hosszú távú vagy átmeneti forráshiányhoz vezettek.

A Szociológiai Intézet nőkutatása tovább árnyalja ezt a képet.16 Azok a nőszervezetek, amelyek a 
kormányzattal megegyező nőképet közvetítenek (nő mint családanya, gyermekvállalás kiemelt 
hangsúlyozása) általában több erőforráshoz jutnak, így kedvezőbb anyagi helyzetben érte őket a járvány. 
A téma egyik kutatója, Fejős Anna arról számolt be, hogy ezek a szervezetek jellemzően gyorsan elő 
tudtak állni kreatív megoldásokkal és könnyedén átmentették munkájukat az online térbe a kormányzati 
ellenszélben dolgozó, nemi egyenlőtlenségek felszámolásáért küzdő szervezetekhez képest.

2.
Közéleti áttekintő – kutatások és 
civil szerveződések a járvány alatt 

2.1 Önszerveződés a világjárvány alatt 

A koronavírus társadalmi hatásaival a civilek, szak politikai intézetek és akadémikusok is sokat foglal-
koztak az elmúlt másfél évben. Ezzel egyidőben – a 2019-es választási eredmények hatására – az 
önkormányzatiság is a figye lem középpontjába került. Az erről szóló kerekasztal-beszél getések, 
kutatások részben a civil háttérrel rendelkező képviselőtestületek járványkezelését érintették, részben 
a civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködésével foglal koztak. Részvételi akciókutatásunk 
fő csapásirányait is ez a két terület – a koronavírus civilekre gyakorolt hatása és az önkormányzati-civil 
együttműködés – határozza meg. Ebben a részben tematikus áttekintést adunk arról, hogy a járvány 
kezdete óta kik és hogyan foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel és megfogalmazzuk, hogy ennek fényében 
kutatásunk mit tesz hozzá a koronavírus hatásának a megértéséhez.
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Számos civil szervezet azonban sikerrel küzdötte le azokat az akadályokat, amelyeket a járványhelyzet 
eléjük gördített. Ezeket a tapasztalatokat a Közélet Iskolája, az Átalakuló Közösségek és az ELTE TáTK 
beszélgetésein osztották meg a résztvevők. A sérült gyermekeket nevelő családokat összefogó Lépjünk, 
hogy léphessenek! például arról számolt be, hogy az online találkozók a szervezet számára bizonyos 
szempontból fejlődést jelentettek.17 A Lépjünk tagjai a járvány előtt a személyes találkozókra törekedtek, 
hiszen ezek lehetőséget adtak az otthonápolóknak a kiszakadásra. A járvány alatt ráébredtek azonban 
arra, hogy az online találkozók „akadálymentesebbek”, és hatékony eszközei a bevonásnak. A Civil 
Kollégium Alapítvány (CKA) nagykállói közösségszervezője arról mesélt, hogy a településen a vészhelyzet 
összekovácsolta az embereket, a romákat és nem romákat is, elősegítve az együttműködést – ha csak 
időszakosan is.18 A Nyíregyházi Kosár Közösség számára pedig kifejezett áttörést hozott a járvány.19 A helyi 
gazdaságot megerősítő, bevásárlóközösséget szervező szervezetnek jelentősen megnőtt a bevétele, és 
az önkénteseik számát is sikerült megduplázni. A civilek innovatív készségét támasztja alá egy kérdőíves 
felmérés, amely szerint a megkérdezett 24 szervezet 70 százaléka képes volt új stratégiákkal, kreatív 
digitális megoldásokkal válaszolni a járványhelyzet kihívásaira.20

A járványhelyzet életünk számos területét érintette a megélhetéstől kezdve a tanuláson át a mentális 
egészsé  gün kig. Ennek köszönhetően rengeteg, különféle szervezet aktivizálta magát, hogy segítséget, 
támaszt nyújtson a válságban is, többek között közösségi szervezetek, tanodák, foglalkoztatást segítő 
nonprofit vállalkozások, szociális szövetkezetek, pszichiátriai betegekkel, hajléktalan emberekkel, lakha-
tási szegénységben élőkkel, fogya  tékos emberekkel és családjaikkal dolgozó szervezetek, sőt színházi 
dolgozók szövetsége is. Ezeket a kez de  ményezéseket támogatta és népszerűsítette többek között az 
Ökotárs Alapítvány, amikor saját tartalékából összesen 20 millió Ft összegben osztott ki támogatást, jelen-
tős részben leszakadó térségekben, szegregátumokban műkö dő helyi szervezetek számára.21 Továbbá 
hasonló tevékenységeket elemzett Feischmidt Margit vezetésével a Társa dalomtudományi Kutatóközpont 
Kisebb ségkutató Intézetének kutatócsoportja.22 A példák áttekintéséből azt látjuk, hogy a minimális állami 
szerepvállalás következtében olyan szervezetek is fokozott adományosztásba kezdtek, akiktől ez korábban 
távol állt. A gyenge szociális háló következtében számos helyen a hátrányos helyzetű közös ségekkel dolgozó 
civilek voltak azok, akik segítő kezet nyújtottak a súlyos megélhetési problémákkal küzdő embereknek.

Ezek a beszélgetések, kutatások elsősorban azt vizsgálták, hogy a károk enyhítésében milyen szerepet 
játszottak a civil szervezetek és közösségek, illetve a járványhelyzetnek a szervezetek működésére gyako-
rolt hatását elemezték.23 Nem találkoztunk olyan példákkal, amelyek azt dolgozták volna fel, hogy a 
civil szervezetek mennyire tudtak politikai lehetőségként tekinteni a válságra, vagy a megváltozott 
viszonyokat saját ügyeik, illetve egy előremutató világkép előmozdítására használni. Részvételi 
akciókutatásunk ezt a hiányt pótolja.

17 Csordás Anett és Baski Márta előadása „A civil társadalom válaszai a Covid19 időszak kihívásaira” című program keretében hangzott el az 
ELTE TáTK szervezésében 2020. december 15-én.

18 Jász Krisztina és Bitó-Balogh Zsanett beszámolója a „Szegénység és önszerveződés a koronavírus idején” című beszélgetés keretében 
hangzott el a Közélet Iskolája szervezésében 2020. május 4-én. A beszélgetés itt érhető el: https://www.facebook.com/watch/
live/?v=642587079805227&ref=search

19 Zalatnai László beszámolója a „2020, a járvány tavasza: Közösségi válaszok válság idején” című beszélgetés keretében hangzott el az 
Átalakuló Közösségek szervezésében 2020. június 30-án. A beszélgetés itt érhető el: https://us02web.zoom.us / rec/play/6J1JOCsrDo3T4Kd5gS
DBPQtW467J6ms1HVMqaFby0y0AnJRM1OkNeBBMLDJRWvsMzWLKCqZWbTAMCod? startTime =1593531248000&fbclid=IwAR0ASTsg351RRTs9
KB7fiuexK93rGrYtUzhiSaG0RMTcH_3GWbxe7vLEAz0&fbclid=IwAR2BqkI1Y2EWAEOFKwmaBhsfykJ0RfC9KGK6dC_1PWiKlzKEFBULHedkOzA

20 A kérdőíves felmérést Kövér Ágnes, Antall Attila és Deák Izabella készítette. A felmérés nem reprezentatív, a válaszadók száma 24, egyikük egy 
25 tagszervezetet számláló ernyőszervezet. A válaszadók 66%-a budapesti. A felmérés eredményeiről itt olvasható beszámoló: Kövér, Ágnes, 
Attila Antal and Izabella Deák (2021). Civil Society and COVID-19 in Hungary: The Complete Annexation of Civil Space. Nonprofit Policy Forum 
12(1):93-126.

21 Ökotárs Alapítvány. Második hullám – civil szervezeti jó gyakorlatok a koronavírus-járványban. okotars.hu, letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.
22  „A szolidaritás mint a járvány okozta válságra adott válasz: akciók és diskurzusok”. Vezető kutató: Feischmidt Margit. A 2020-ban kezdődött 

kutatás első beszámolói itt érhetőek el: https://kisebbsegkutato.tk.hu/aszolidaritasmintajarvanyokoztavalsagraadottvalasz
23 Egy eddig nem említett beszélgetés a Civilizáció és a Political Capital szervezésében Pécsett: „Kockázatok és mellékhatások – Mit hoz a 

jövő?”, 2020. szept. A beszélgetés itt érhető el: https://www.facebook.com/watch/live/?v=616811209023450&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=642587079805227&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=642587079805227&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=642587079805227&ref=search
https://us02web.zoom.us/rec/play/6J1-JOCsrDo3T4Kd5gSDBPQtW467J6ms1HVMqaFby0y0AnJRM1OkNeBBMLDJRWvsMzWLKCqZWbTAMCod?startTime=1593531248000&fbclid=IwAR0ASTsg351RRTs9KB7fiuexK93rGrYtUzhiSaG0RMTcH_3GWbxe7vLEAz0&fbclid=IwAR2BqkI1Y2EWAEOFKwmaBhsfykJ0RfC9KGK6dC_1PWiKlzKEFBULHedkOzA
https://us02web.zoom.us/rec/play/6J1-JOCsrDo3T4Kd5gSDBPQtW467J6ms1HVMqaFby0y0AnJRM1OkNeBBMLDJRWvsMzWLKCqZWbTAMCod?startTime=1593531248000&fbclid=IwAR0ASTsg351RRTs9KB7fiuexK93rGrYtUzhiSaG0RMTcH_3GWbxe7vLEAz0&fbclid=IwAR2BqkI1Y2EWAEOFKwmaBhsfykJ0RfC9KGK6dC_
https://us02web.zoom.us/rec/play/6J1-JOCsrDo3T4Kd5gSDBPQtW467J6ms1HVMqaFby0y0AnJRM1OkNeBBMLDJRWvsMzWLKCqZWbTAMCod?startTime=1593531248000&fbclid=IwAR0ASTsg351RRTs9KB7fiuexK93rGrYtUzhiSaG0RMTcH_3GWbxe7vLEAz0&fbclid=IwAR2BqkI1Y2EWAEOFKwmaBhsfykJ0RfC9KGK6dC_
https://us02web.zoom.us/rec/play/6J1-JOCsrDo3T4Kd5gSDBPQtW467J6ms1HVMqaFby0y0AnJRM1OkNeBBMLDJRWvsMzWLKCqZWbTAMCod?startTime=1593531248000&fbclid=IwAR0ASTsg351RRTs9KB7fiuexK93rGrYtUzhiSaG0RMTcH_3GWbxe7vLEAz0&fbclid=IwAR2BqkI1Y2EWAEOFKwmaBhsfykJ0RfC9KGK6dC_
https://kisebbsegkutato.tk.hu/a-szolidaritas-mint-a-jarvany-okozta-valsagra-adott-valasz
https://kisebbsegkutato.tk.hu/a-szolidaritas-mint-a-jarvany-okozta-valsagra-adott-valasz
https://www.facebook.com/watch/live/?v=616811209023450&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=616811209023450&ref=watch_permalink


Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt 11

A 2020 elején kirobbanó világjárvány hatására a 2019-es választás után sok helyen újraszerveződött 
település-, illetve kerületvezetés rövidesen válságkezelésbe fordult. Az önkormányzatok válságkezelési 
stratégiáiról és ezzel kapcsolatosan az önkormányzatok és a civil szerveződések közötti együttműködésről 
szintén több érdekes beszélgetés, kutatás született. A K-Monitor szerint például a járvány és a kormányzati 
elvonások szűkítették az önkormányzatok mozgásterét, de egyben még inkább rákényszerítették őket 
arra, hogy a közösségi megoldások felé nyissanak. Ennek eredményeképpen számos jó gyakorlat 
született, amelyet a K-Monitor a „Közös platfor mon – Helyi közösségi megoldások a koronavírus-válság 
ellen” című kiadványában népszerűsített.24 Több önkormányzat gyakorlatot szerzett az önkéntesekkel 
való együttműködésben, és az online lakossági fórumok lebonyolításában. Gyors terjedésnek indultak 
az online konzultációs csatornák (internetes kérdőív, illetve petíciós felület), illetve az önkormányzatok 
gyakorolhatták, hogyan viszonyulhatnak hatékonyan a közösségi finanszírozáshoz. Még inkább 
felértékelődött a helyi gazdaság fejlődése, a helyi élelmiszer-rendszerek megerősítése. Amihez korábban 
idegenül állt a hivatali bürokrácia, az most követendő példává vagy bevett gyakorlattá vált.

Jó példákat osztottak meg a résztvevő önkormányzatok a CKA és a Közélet Iskolája beszélgetésein is, ahol 
több olyan megválasztott képviselő vett részt, akik helyi civil szervezetek támogatásával jutottak be. A 
jellemzően 50-100 önkéntes részvétele, illetve az önkormányzati dolgozók átirányítása mindegyik település 
vagy kerület életében kiemelkedő szerepet játszott a járvány következményeinek kezelésében. A képviselők 
számára maradandó élményt jelentett, hogy a válság idején leomlottak a falak az önkormányzat és a helyi 
közösségek között.25 Egy bajai képviselő így fogalmazott: „Úgy érzem, hogy a hivatal és a polgárok egy nagy 
összefogásban egyesültek.”26 A járványhelyzet alatti együttműködés sok kiaknázható lehetőséget rejt a 
jövőre nézve a kormányzati támadások vagy forráselvonások esetében is. Egyelőre azonban nem úgy néz 
ki, hogy az önkormányzatok többsége fenn tudta tartani a közösségi lendületet, illetve mozgósítani tudta az 
önkénteseket más ügyekben.

A 2019-es ellenzéki győzelem után számos önkormányzat kötelezte el magát a részvételi folyamatok elmé-
lyítésére. Sokan – a válsággal dacolva – rengeteg eredményt tettek le az asztalra, így az önkormány zatok 
és a civil szervezetek közötti együttműködések a koronavírustól függetlenül is a figyelem középpontjában 
maradtak.

A részvételi „fordulat” eddigi eredményeibe a K-Monitor tanulmánya, illetve a Közélet Iskolája és a József-
városi Közösségi Részvételi Iroda beszélgetései adnak betekintést. A Fővárosi Önkormányzat bővítet te a 
részvételiségért felelős szervezeti egység (Nyitott Budapest Osztály) kapacitását, amelynek több vezető 
munkatársa civil szervezetekből érkezett. A civilekkel való együttműködés három pillérét alakították ki. 
Egyrészt alakulóban van egy nyilvános civil adatbázis, amelyet a szervezetek egymás között is tudnak 
kapcsolatfelvételre használni.27 Megalakult három civil munkacsoport, amelyek környezetvédelmi, szociális 
és átláthatósági kérdésekben, konzultatív testületként működnek. Továbbá elindult – a régen létező helyi 

2.2 Koronavírus és önkormányzati válságkezelés 

2.3 Önkormányzatok és civil szervezetek közötti 
együttműködések  

24 K-Monitor. Közös platformon – Helyi közösségi megoldások a koronavírus-válság ellen. K-monitor.hu, 2020. november 20.,  
letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.

25 A „Civilek és önkormányzat” című beszélgetés a CKA szervezésében valósult meg 2020. július 9-én Kunbábonyban. A beszélgetés itt érhető el.
26 Dani Gitta, bajai önkormányzati képviselő beszámolója az „Önkormányzatok és szolidaritás a válságban” című beszélgetés keretében 

hangzott el a Közélet Iskolája szervezésében 2020. május 11-én. A beszélgetés itt érhető el: https://www.facebook.com/watch/
live/?v=277560136736898&ref=search

27  https://civil.budapest.hu/ 

http://K-monitor.hu
https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/722639485179906/
http://itt
https://www.facebook.com/watch/live/?v=277560136736898&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=277560136736898&ref=search
https://civil.budapest.hu/
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népi kezdemé nyezés jogintézményéhez hasonló – Budapesti Polgári Kezdeményezés.28 Ennek lényege, 
hogy ha egy kezdeményezéshez 60 nap alatt legalább 10.000 budapesti csatlakozik, akkor a Fővárosi 
Közgyűlésnek tárgyalnia kell a témáról. A fővárosi vezetés ezen felül a 2020-as költségvetésben elkülönített 
1 milliárd forintot, amelyet a budapesti lakosság szavazatai alapján fog elkölteni városfejlesztési céllal a 
lakosság minél nagyobb fokú bevonásával. A projekt a részvételi költségvetés egy formájának tekinthető.29

A civil szervezetek összességében bizakodóan állnak az együttműködéshez, de vannak aggályaik 
az átlátható sággal, a hatékonysággal és a civil szervezetek munkájának tényleges elismerésével 
kapcsolatban.30 A Civilizáció szövetség szerint például nincs világosan meghatározva, hogy a 
munkacsoportokban született javaslatoknak mi lesz a sorsa, márpedig a homályos kompetenciák könnyen 
a részvételi kedv rovására mehetnek.31

Innovatív folyamatok indultak el a Józsefvárosban is. Megalakult a Közösségi Részvételi Iroda, melynek 
több munkatársa civil szervezetekből érkezett. A Részvételi Iroda a lakosság és a választott képviselők 
közötti párbeszéd megújítását, tartalommal való feltöltését tűzte ki célul. Rendszeres közösségi 
fogadóórákat szervez, és egy közösségszervező segítségével építi az emberek közötti kapcsolatokat a helyi 
igények közös képviseletére, becsatornázására. A Részvételi Iroda jelentős szerepet vállalt a járványügyi 
védekezésben is a közérdekű tájékoztatás és az önkéntesek megszervezésével. Munkatársai legutóbb pedig 
a józsefvárosi civil rendelet kialakításán dolgoztak a helyi közösségek bevonásával, és kialakítottak egy 
független bírálókból álló pályázati értékelési folyamatot is.32

A K-Monitor tanulmánya és a Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda beszélgetése bemutat 2019 előtt 
indult sikeres részvételi folyamatokat is. A fideszes vezetésű Kőbányai Önkormányzat és az Utcáról Lakásba! 
Egyesület (ULE) együttműködése keretében az ULE üresen álló, lepusztult önkormányzati bérlakásokat 
tesz lakhatóvá önkéntesek és a később beköltöző hajléktalan emberek részvételével. A 2013 óta stabilan 
működő program azóta további budapesti kerületekben is elindult. Az ULE mára 21, korábban lakhatatlan 
bérlakást újított fel részben a szervezet által gyűjtött adományokból, részben az önkormányzatok anyagi 
hozzájárulásával.33 A több évtizede ellenzéki vezetésű Angyalföld pedig az évek során 30-50 civil szerve-
zettel alakított ki szorosabb együttműködést, és idén 60 millió Ft-tal szintén elindítja a lakosság kerület-
fejlesztési ötleteit, javaslatait támogató közösségi költségvetést.34

Ezzel együtt sem az ellenzéki győzelem, sem a felülről szervezett részvételi folyamatok nem hozzák el a 
Kánaánt. Hiába a legjobb és legtehetségesebb képviselő vagy projektvezető, ha nincsenek közösséggé 
szerveződve a különböző társadalmi csoportok, és ha nincsenek olyan szerveződések, amelyek 
összegezhetnék és becsator názhatnák a különböző lakossági érdekeket. Ahogy a Fővárosi Önkormányzat 
képviseletében G. Szabó Dániel mondta, „A döntéshozók minél több embernek akarnak megfelelni, mert ők 
szavaznak rájuk. Ez [az erős közösségi nyomás] lehet az érdekérvényesítés egyik módja.”35

28  https://peticio.budapest.hu/about 
29  https://otlet.budapest.hu/ 
30 K-Monitor. „Birtokba vett helyi önkormányzás. Érdekérvényesítő csoportok és önkormányzatok együttműködése Magyarországon, 

Lengyelországban és Romániában.” k-monitor.hu, 2021. márc. 30., 26., letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.
31 G. Szabó Dániel és Móra Veronika beszámolója a „Civil szerveződések és önkormányzatok: hogyan bírjuk egymást – hogyan bírunk egymással?” 

című beszélgetésen hangzott el a Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda szervezésében 2021. február 25-én. A beszélgetés itt érhető el: 
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/

32 Jozsefvaros.hu, ill. Udvarhelyi Éva Tessza beszámolója, Civil szerveződések és önkormányzatok. A beszélgetés itt érhető el: https://www.
facebook.com/events/1113134072461729/

33 K-Monitor, Birtokba vett helyi önkormányzás. Az ULE Kunyhóból Lakásba! programjában a X. kerülethez hasonlóan a XIX. és a XX. kerületben is 
újít fel és hasznosít önkormányzati bérlakásokat.

34 Radó Gábor beszámolója, Civil szerveződések és önkormányzatok, ill. angyalfold.ezalenyeg.hu.  
A beszélgetés itt érhető el: https://www.facebook.com/events/1113134072461729/

35 G. Szabó Dániel beszámolója, Civil szerveződések és önkormányzatok.  
A beszélgetés itt érhető el: https://www.facebook.com/events/1113134072461729/

https://peticio.budapest.hu/about
https://otlet.budapest.hu/
http://k-monitor.hu
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
http://angyalfold.ezalenyeg.hu
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
https://www.facebook.com/events/1113134072461729/
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Ennek mikéntje azonban egyáltalán nem egyértelmű a jelenlegi vezetéssel szimpatizáló, de kritikus civil 
szerve zetek számára, például a józsefvárosi polgármestert delegáló és kampányát szervező C8-nak sem. A 
jelenlegi polarizált politikai helyzetben attól tartanak, hogy ha nyilvánosan kritizálnák az önkormányzatot, 
„az jelentősen aláásná a polgármester pozícióit és olyan politikai botrányt okozna, amelyet a helyi fideszes 
sajtó örömmel kapna fel, hogy így fossza meg a legitimációjától a polgármestert és az őt támogató civil 
mozgalmat is.”36 Egy biztos: a hatalom ellenőrzésében a megszervezett közösség kiemelkedően fontos 
szerepet játszik, és az egyik legfontosabb eleme a „fékek és ellensúlyok” rendszerének a helyi politikában 
is.37 Minél több olyan szervezet van, amely széles bázissal rendelkezik, és nem „csak” értékeket és szakmai 
véleményt, hanem konkrét emberek érdekeit képviseli, annál könnyebben tud majd a megválasztott 
képviselő is valódi részvételi folyamatokat kialakítani.

Kutatócsoportunk egyik részét éppen ezek a kérdések érdekelték. Hogyan alakult az együttműködés a 
jelölteket indító szervezet és az önkormányzatba bekerült képviselők között? Milyen lehetőségekkel 
és kihívásokkal találkoznak? A fenti beszélgetések, kutatások elsősorban a részvételiség szempontjából 
közelítik meg mind a válságkezelést, mind az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti 
együttműködéseket. A C8-ról szóló K-Monitoros esettanulmányon kívül nem találkoztunk olyan példákkal, 
amelyek kifejezetten a minket érdeklő kérdést feszegetnék. Részvételi akciókutatásunk ezt a hiányt 
pótolja. 

36 K-Monitor, Birtokba vett helyi önkormányzás, 28.
37 C8 – Közélet Iskolája (2020). „A választás mindenkié 2.0. Segédlet közösségi választási kampányok szervezéséhez”, kozeletiskolaja.hu, letöltés 

dátuma: 2021. ápr. 13.
38 Krekó et al, Milyen jövő vár Európára a koronavírus után? 
39 Szolidaritási Akciócsoport (2020). „Szolidaritás a válságban. Cikksorozat.” merce.hu, január-április, letöltés dátuma: 2021. ápr. 13.

A Political Capital és a Friedrich Ebert Alapítvány tanulmányában ezt a kérdést teszi fel: „Milyen jövő vár 
Európára a koronavírus után?”38 Három lehetséges forgatókönyvet azonosítanak, amelyek egymástól 
nagyon eltérő jövőképet vázolnak fel. A „progresszív paradicsom” országaiban a járvány olyan társadalmi 
és politikai felismerésekhez vezet, amelyek végül egy igazságosabb, zöldebb, demokratikusabb 
berendezkedést eredményeznek. Ott, ahol a „Leviatán rémuralma” valósul meg, az állami szerepvállalás 
erősebb hatalomkoncentrációval párosul, mert a válsághelyzetben rejlő lehetőségeket az erre hajlamos 
politikai erők használják ki. A „sodródás az árral” forgatókönyv szerint a gyengébb állami szerepvállalás 
miatt az államok csődöt mondanak a válság kezelésében, amely kaotikus állapotokhoz vezet. Ez a káosz 
utat nyithat más politikai vagy mozgalmi együttműködések számára, ami a szereplőktől függően akár 
megtermékenyítő is lehet.

A válság tehát a változás lehetőségét is magában hordozza, és nem mindegy, hogy mennyire vagyunk 
felkészültek a fogadásakor. Kulcskérdés a civil társadalom, a mozgalmi közeg szervezettsége és egy 
kiforrott, előremutató, közérthető jövőkép, amivel sokan tudnak azonosulni. A Szolidaritási Akciócsoport 
(SzACs) egy ilyen jövőkép megfogalmazásához szükséges szempontokat azonosított be a Mérce hírportálon 
tavaly áprilisban megjelent cikksorozatában.39 Az igazságosabb és zöldebb gazdaság, az élelmiszer-
önrendelkezés, a megfizethető lakhatás, a klímaváltozással való szembenézés, a munkavállalók 
érdekképviselete, a nők helyzete, az oktatás és az egészségügy mind-mind fontos sarokpontjai a jövőnknek, 
amelyeket a járvány még inkább kihangosít. Ezzel a tanulmánnyal mi is egy zöldebb és igazságosabb jövő 
megvalósításához szeretnénk hozzájárulni.

2.4 A válság mint a változás lehetősége

http://kozeletiskolaja.hu
https://merce.hu/author/szolidaritasi-akciocsoport/
http://merce.hu
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3.
Mi a részvételi akciókutatás 
és hogyan jelenik meg a 
Küzdelmeink története és jövője 
kutatócsoportban?  

A részvételi akciókutatás (röviden RAK) megközelítése Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában alakult ki 
az 1970-es években. Rahman meghatározása szerint a folyamat során a „hétköznapi hátrányos helyzetű 
emberek kollektív módon vizsgálják a saját valóságukat, önállóan, vagy szövetséges kívülállókkal 
összefogva lépéseket tesznek a saját életük előremozdítása érdekében, és reflektálnak a folyamat során 
megszerzett tapasztalataikra”.40 A RAK radikálisan megváltoztatja a tudás termelésének folyamatát, 
így a kutatást a társadalmi változás szolgálatába állítja.41 A következőkben bemutatjuk, hogy ennek a 
definíciónak egyes elemei hogyan jelennek meg a Közélet Iskolája RAK-kal kapcsolatos tevékenységében, 
valamint a Küzdelmeink története és jövője kutatócsoport munkájában.

A részvételi akciókutatás elnevezés magában foglalja a kutatási folyamat mindhárom fontos elemét. A 
részvétel azt jelenti, hogy az adott probléma feltárása, megértése és a megoldások kidolgozása azoknak az 
aktív közreműködésével valósul meg, akiket az közvetlenül érint. Ezzel túlmutat a hagyományos akadémiai 
kutatás keretein, ahol a kutató rendszerint élesen elkülönül az általa kutatott csoporttól vagy jelenségtől. 
Kutatási módszerekkel és eszközökkel tárja fel a szükséges információkat, ezáltal válik a tudástermelés 
egyik formájává. Az akció ennek a megközelítésnek a másik olyan jellemzője, amely egyértelműen 
megkülönbözteti a klasszikus akadémiai és egyetemi kutatásoktól: a folyamat nem ér véget az adatok 
elemzésénél és az eredmények publikálásánál, hanem a feltárt problémákba történő konkrét beavatkozást 
is célul tűzi ki. Ezek az összetevők minden részvételi akciókutatásban jelen vannak, ám az egymáshoz 
viszonyított arányuk eltérő lehet a folyamat céljától, illetve a csoport összetételétől és dinamikájától 
függően.

3.1 A részvételi akciókutatásról

40 Anisur Rahman (2008). Some trends in the praxis of participatory action research. In: Reason, Peter – Hilary Bradbury (eds.), The Sage 
Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Los Angeles, Sage Publications, 49.

41 Udvarhelyi Éva Tessza (2014). Az igazság az utcán hever. Válaszok a magyarországi lakhatási válságra. Budapest, Napvilág Kiadó.
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3.1.1 A Küzdelmeink története és jövője részvételi akciókutatás helye  
a Közélet Iskolája munkájában

A Közélet Iskolájában 2015 óta végzünk részvételi akciókutatásokat, a Küzdelmeink története és jövője már a 
harmadik általunk kezdeményezett folyamat. Elsőként a Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor? című 
kutatást valósítottuk meg, melynek célja a 20. századi magyarországi lakhatási mozgalmak feltérképezése volt.42 
Ezt követte az Önállóan lakni – közösségben élni kutatás, mely a mozgássérült emberek önálló és önrendelkező 
életének magyarországi feltételeit kutatta.43 Bár ezek a kutatások különböznek egymástól a témájukat és a célju-
kat tekintve, vannak olyan közös jellemzőik is, melyek általában igazak a Közélet Iskolájában kezdeményezett 
részvételi akciókutatásokra:

• A kutatók közvetlenül érintettek abban a társadalmi problémában, amivel a kutatás foglalkozik (pl.: lakhatási 
szegénységben élő vagy mozgássérült emberek), így saját bőrükön is tapasztalják a rendszerszintű folyamatok 
és a társadalmi elnyomás hatásait.

• A kutatócsoportot együtt alkotják az érintett kutatók és a szövetségesek, akik közvetlenül nem érintettek az 
adott problémában, de elkötelezettek annak megoldása iránt, ezért szakmai vagy módszertani tudásukkal és 
egyéb erőforrásokkal segítik a folyamatot.

• A kutatók minden, a kutatást érintő döntést közösen hoznak meg, akkor is, ha ezek a döntések felülírják a 
kutatás kezdeményezőinek eredeti elképzeléseit, így a kutatás az érintett kutatók mély részvételével44 valósul 
meg.

• A részvételi akciókutatás kritikai megközelítését45 alkalmazzuk, vagyis a konkrét kutatómunka mellett 
odafigyelünk arra is, hogy a résztvevők kritikai tudatossága növekedjen, megértsék a személyes élethelyzetük 
rendszerszintű okait, és ezáltal aktívabb, tudatosabb állampolgárokká váljanak.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy a Küzdelmeink története és jövője kutatás mennyiben illeszkedik a fent 
felsorolt jellemzőkhöz, és miben tér el azoktól, kezdve az első kettővel. 

Témáját tekintve ez a kutatás erős szervezetfejlesztő fókusszal rendelkezik, amennyiben a napjainkban működő 
civil szervezeteket és alulról jövő kezdeményezéseket szeretné segíteni különböző területekről származó 
hasznos tapasztalatok és jó gyakorlatok összegyűjtésével abban, hogy hatékonyabban működhessenek és 
sikeresebben érjék el céljaikat. A kutatás résztvevői olyan aktivisták, akik eltérő háttérrel rendelkeznek ugyan, 
de saját területükön mindannyian elkötelezetten dolgoznak a társadalmi változásért. Az említett korábbi 
RAK-októl eltérően őket nem egy azonos problémában való személyes érintettség kapcsolja össze elsősorban, 
hanem a társadalmi problémák iránti érzékenységük és a változás elérésével kapcsolatos elszántságuk. Ez 
azt is eredményezi, hogy ebben a kutatásban nem állja meg a helyét az előző esetekben megszokott érintett-
szövetséges szereposztás: bizonyos értelemben mindannyian érintettek vagyunk a témában, a folyamatban 
mégis eltérő feladatokat látunk el.

42 Csécsei Ilona et. al. (2016). Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor? Részvételi akciókutatás a magyarországi lakhatási mozgalmakról. 
Feketemosó. Különszám – október, letöltés dátuma: 2021. máj. 18.

43 Kovács Vera. (szerk.) (2018). Önállóan lakni-közösségben élni. Kutatási beszámoló. Budapest, Közélet Iskolája Alapítvány, letöltés dátuma: 
2021. máj. 18.

44 Udvarhelyi Éva Tessza (2020). Participatory action research as political education. Action Learning: Research and Practice, 17(1):24-33.
45 Maria Elena Torre – Michelle Fine – Brett G. Stoudt – M. Fox (2012). Critical participatory action research as public science. In: H. Cooper, P. 

M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (eds.), APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol. 2. Research designs: 
Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological. Washington, American Psychological Association. 171–184.

https://drive.google.com/file/d/1st4UYxnQNeLjXufWZ8qU1IRnml8cbi6o/view
https://drive.google.com/file/d/1HDpANr5L9ko9yyGi8iPGz_IIpErUEYzu/view
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767333.2020.1712839
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A kezdeményező csapat tagjai szakértői, projektvezetői szerepekben jelennek meg, míg a résztvevők a 
konkrét kutatómunkát végzik. Fontos azonban figyelni arra, hogy a szakértői és kutatói szerep közötti 
kü lönbségek a csoport minden tagja számára egyértelműek legyenek, ezért már a kutatás indulásakor 
tisz táztuk a kutatókkal, hogy a kezdeményező csapat tagjai közül ki milyen jellegű feladatokat fog vállal ni 
a közös munka során. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az eltérő szerepkörök ne eredményezzenek alá-fölé-
rendeltségi viszonyokat a csoporton belül. Ennek elkerülése érdekében érdemes megvizsgálni, hogy milyen 
mértékig valósul meg a már említett mély részvétel a Küzdelmeink története és jövője kutatás esetében.

A Küzdelmeink története és jövője kutatócsapat tagjai a csoport működésének kezdetén partneri viszonyban 
álltak a kutatás kezdeményezőivel, hiszen bár a kutatást érintő döntéseket közösen hoztuk meg, a kutatók 
mégis egy előre megfogalmazott felhívásra jelentkezve kapcsolódtak be a munkába. Ez a felhívás bizonyos 
mértékig megszabta a kutatási folyamat kereteit, ugyanakkor rugalmasságot is biztosított a részletek 
kidolgozásához. A kutatók részvételének mélysége tovább fokozódott akkor, amikor a csoport közös 
megegyezéssel úgy döntött, hogy az eredetileg felvázolt téma, a rendszerváltás utáni magyarországi 
társadalmi mozgalmak feltérképezése helyett a koronavírus-járvány alulról jövő kezdeményezésekre és 
civil szervezetekre gyakorolt hatásaival fog foglalkozni. Ebben a tekintetben a csoportban már a folyamat 
viszonylag korai szakaszában megvalósult a részvétel legmagasabb szintje, hiszen együtt gondoltuk újra 
a közös munka fókuszát és a további lépéseket. A kutatás elmélyítése érdekében a kutatásvezető jelentős 
szerepet vállalt a választott kutatási téma szélesebb kontextusának feltérképezésében, és a múltbeli 
válsághelyzetek tanulságainak feldolgozásában. Emellett azonban nem veszítettük szem elől eredeti 
témánkat sem, ezért készítettünk egy online idővonalat, amely interaktív módon mutatja be az elmúlt 30 év 
legjelentősebb magyar mozgalmi eseményeit. Az idővonal a Közélet Iskolája honlapján elérhető. 

A koronavírus-járvány nemcsak a kutatásunk témájának meghatározásában játszott kiemelt szerepet, de 
a személyes találkozások korlátozása a kutatócsapat munkamódszerét is döntően befolyásolta. A csoport 
tagjai a közös munka jelentős részét online végezték el, beleértve mind a rendszeres kutatási találkozókon 
való részvételt, mind pedig a kutatással kapcsolatos otthoni feladatokat is. Ez az egész csoportot új 
kihívások elé állította, hiszen nem volt előzetes tapasztalatunk arról, hogy a részvételi akciókutatás során 
korábban általunk alkalmazott módszereket miként tudjuk majd átültetni az online térbe, ahogyan nem 
tudtuk azt sem, hogy hogyan fogja befolyásolni ez a kényszerű átállás a dinamikát egy nemrég alakult 
csoportban. A közös kutatómunka folytatása mellett fontos volt az is, hogy továbbra is figyelmet fordítsunk 
a közösségépítésre, és a csoport minden tagja aktívan alakíthassa a folyamatot. Fokozatosan kialakult az 
online találkozók viszonylag állandó struktúrája, amely négy fő egységet foglalt magába: a bevezető kört, 
a kutatással kapcsolatos aktuális feladatok megbeszélését, a kutatás tágabb kontextusát érintő tanulós 
blokkot (mozgalomtörténet, kutatásmódszertan vagy koronavírus-járvány), illetve az adminisztratív, 
gyakorlati kérdések megvitatását. 

A bevezető körök a találkozók első 30-40 percét magukban foglaló beszélgetések voltak, melyeknek a 
témáját egyre inkább a kutatók határozták meg; ez lehetett vitaindító kérdés, vagy online csapatépítő 
játék is, attól függően, hogy a blokk aktuális felelőse hogyan töltötte fel ezt az időt tartalommal. Ez adott 
lehetőséget arra is, hogy jobban megismerjük egymást, mélyítsük a személyes kötődéseket, meséljünk 
életünk aktuális állásáról.

A kutatási feladatok megbeszélése során választottuk ki a kutatási kérdést, majd azokat a módszereket, 
melyeket a kutatás során használtunk, és kidolgoztuk a szükséges eszközöket (pl.: interjúvázlatok, 
kérdőívek). Itt kaptak visszajelzéseket a kutatók a kutatással kapcsolatos dilemmáikra is, és ez az egység 
segített abban, hogy a három csoport kutatásait egy rendszerben tudjuk értelmezni.

3.2 Részvételi akciókutatás online – lehetőségek és korlátok
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A kutatás tágabb kontextusát érintő tanulós blokk a kutatás elmélyítését segítette. Egyrészt itt készültünk 
fel a kutatáshoz szükséges módszertani- illetve háttérismeretekből, például közösen áttekintettük a 
koronavírus-járvánnyal és az önkormányzatisággal kapcsolatos legfontosabb kutatásokat, illetve közösen 
olvastunk a társadalmi hátrányok különböző formáiról. A koronavírus adatokat egy játékos totó formájában 
dolgoztuk fel. Ezen kívül átvettük a mozgalomkutatás alapjait, és múltbeli magyar válsághelyzeteket 
is értelmeztünk. A ‘90-es évek gazdasági válsága, illetve a 2015-ös menekültválság körüli küzdelmeket 
egy-egy (online) szerepjátékban elevenítettük fel. A kutatók egy akkor aktív civil szerveződés szerepébe 
helyezkedtek. Így idéztük meg a múltat, és értékeltük ki a szerveződések szerepét, illetve azt, hogy 
mennyire alakult ki közöttük együttműködés. A menekültválság feldolgozásában nagy segítségünkre volt a 
Mérce Mentés Másként cikksorozata. A környezeti válságokhoz kapcsolódóan áttekintettük és értelmeztük 
a csernobili atomkatasztrófát is.

Az operatív feladatokról szóló blokkban adminisztratív gyakorlati kérdéseket vettünk sorra, valamint 
ekkor választottuk ki, hogy kik vállalnak majd aktív szerepet a következő heti találkozó lebonyolításában 
(bevezető játék/téma felelőse, moderátor, jegyzetelő).

A virtuális térben töltött időszak egyaránt szolgált számunkra pozitív és negatív tanulságokkal, melyeket az 
alábbiakban foglalunk össze, kezdve a pozitívumokkal:

• az online térben végzett munkának az egyik legnagyobb előnye az volt, hogy a kutatóknak már a 
folyamat korai szakaszától kezdve lehetőségük nyílt arra, hogy tanítsák a csoport tagjait, ami minden 
esetben a részvételi akciókutatás folyamatának lényeges eleme, hiszen közülük többen is rendelkeztek 
tapasztalattal egyes online eszközökkel, vagy épp az online találkozók moderálásával kapcsolatban;

• az online találkozók gyakran hatékonyabb munkavégzést tettek lehetővé, mint a személyes részvételt 
igénylő megbeszélések, hiszen ilyenkor könnyebb volt az adott feladatra koncentrálni;

• a kutatók önállóságát is jelentősen növelte az online végzett munka: mivel kevesebb alkalmunk nyílt 
a közös találkozókra, fokozottan szükség volt és a mai napig is szükség van arra, hogy a kutatáshoz 
kapcsolódó feladataikat saját maguk rendszerezzék és azok között fontossági sorrendet állítsanak fel. 
Ehhez a kutatás koordinátorai rendszeres konzultációkkal nyújtottak támogatást.

A fent említett előnyökön túl ugyanakkor nem feledkezhetünk meg azokról a tényezőkről sem, amelyek 
– elsősorban a személyes találkozások hiányából fakadóan – megnehezítették a csoporttagok számára a 
közös kutatómunkát:

• a legjelentősebb ilyen nehézség minden bizonnyal a RAK közösségépítő funkciójához kapcsolódik; a 
kutatócsapat csak a folyamat egy viszonylag késői szakaszában kezdett valódi közösséggé formálódni, 
a közös kutatási kérdés egyes elemein dolgozó kisebb munkacsoportok jellemzően egymással 
párhuzamosan, ugyanakkor egymástól függetlenül dolgoztak. A fizikai találkozások és az így kialakuló 
spontán beszélgetések hiánya gyakran megnehezítette számukra, hogy felismerjék egymás munkájában 
a közös pontokat, esetleg a hasonló dilemmákat, ellentmondásokat;

• azáltal, hogy az egyes munkacsoportok önállóan, egymástól függetlenül végezték a kutatásuk 
legnagyobb részét, még a rendszeres konzultációk ellenére is olykor rejtve maradt, ha valaki a folyamat 
egy adott pontján megakadt, ha problémák léptek fel a munkacsoport működésében, vagy valamilyen 
okból több figyelemre, támogatásra volt szükség;

• végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az online működésmód erőteljesen leszűkítette 
a kutatók számára a rendelkezésre álló módszertani repertoárt, amikor az általuk használt kutatási 
módszerekről döntöttek.

https://merce.hu/tag/mentes-maskent/
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A Küzdelmeink története és jövője részvételi akciókutatás előkészítése 2019 tavaszán indult. Kezdetben a 
kezdeményező csapat tagjai (Molnár Zóra, Sebály Bernadett és Udvarhelyi Éva Tessza) találkoztak eltérő 
időközönként, és kezdték el a kutatás mérföldköveinek megtervezését, és a szakirodalom feldolgozását. 

A kutatás résztvevőinek toborzására szolgáló felhívást 2019 októberében tettük közzé. A felhívást online 
felüle teken terjesztettük, valamint célzott email formájában is megkerestünk olyan szervezeteket és 
kezdemé nye zéseket, amelyek a környezetvédelem, vagy a megélhetés területén dolgoznak. Ezt követően 
a kezdeményező csapat tagjai személyes interjúk során is megismerkedtek a jelentkezőkkel, majd 2019 
decemberében kilenc kutatót választottak ki a kutatásban való részvételre.

A közös munkát 2020 januárjában egy háromnapos képzéssel kezdtük, ahol megismerkedtünk egymással, 
megosztottuk a múltbeli aktivista tapasztalatainkat, illetve   részt vettünk egy izgalmas városi sétán is, 
ahol az 1989-es év eseményeinek néhány fontos helyszínét kerestük fel. Közösen tanultunk az elmúlt 30 év 
magyarországi társadalmi mozgalmairól és tiltakozásairól, és a részvételi akciókutatás megközelítéséről 
is. Megalkottuk a csoport etikai kódexét, ami a közös munkára vonatkozó szabályainkat tartalmazta, és 
készítettünk egy ütemtervet is az előttünk álló időszakra.  

Februártól kezdve tartottunk heti kutatási találkozókat, ahol moderált keretek között beszélgettünk. Az 
elhang zottakról jegyzet készült, hogy az információk később is visszakereshetőek legyenek, valamint az 
esetlegesen hiányzó csoporttagok is követni tudják az eseményeket. Folytattuk a közös tanulást a társa dal mi 
mozgalmakról, majd hozzáfogtunk a kutatási kérdésünk meghatározásához. Ezt a folyamatot sza kította félbe 
a koronavírus-járvány megjelenése, melynek hatására munkánkat 2020. március közepén, alig két hónap 
után, át kellett helyeznünk az online térbe. A csoport gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körül mé-
nyekhez, és már ebben az időszakban született meg a nagy kérdésünk is, melyre közösen kerestük a választ: 

Milyen politikai lehetőségeket tartogat a 2019-es koronavírus-járvány az alulról jövő  
kezdeményezések számára, és hogyan tudnak ezekkel akár hosszú távon is élni? 

A kutatók innentől kezdve három munkacsoportba szerveződve dolgoztak:

• az egyik csapat az önkormányzatok és a civil szerveződések közötti együttműködésekkel foglalkozott;
• a második csoport témája az alulról jövő kezdeményezések közötti összefogás vizsgálata volt a 

Szolidaritási Akciócsoport példáján keresztül;
• a harmadik munkacsoport pedig azt kutatta, hogy milyen politikai lehetőségeket tartogat a koronavírus-

járványból fakadó megváltozott politikai-társadalmi környezet a civil szervezetek számára szervezeti 
stratégia, kommunikáció és bázisépítés szempontjából.

Az online találkozók szervezésénél figyeltünk arra, hogy az egyes témákon dolgozó kutatók bepillantást 
nyerjenek egymás munkájába, feltehessék kérdéseiket és tanulhassanak egymástól.

A kutatási módszerek kiválasztása, valamint a kutatási eszközök kidolgozása után az adatgyűjtés viszonylag 
hosszú szakasza következett. Az interjúk döntő többsége online formában valósult meg, 2020 júliusa és 
decembere között. A kutatók létszáma ebben a szakaszban hat főre fogyatkozott, így három kutatópár 
dolgozott a három fent említett kutatási témán. A három munkacsoport tagjai különböző tempóban 
haladtak, és különböző dinamikák alakultak ki; a Szolidaritási Akciócsoporttal foglalkozó munkacsoport 
tagjai között például mély barátság szö vődött. Az első kutatási eredményeket 2021 januárjában ismer-
hettük meg, amikor minden munkacsoport prezentálta az adatelemzés első gyümölcseit a kutatócsapat 
többi tagjának. Ettől kezdve még nagyobb hangsúly volt az önálló munkán, és az adatelemzés aktuális 
kérdéseit kéthetente tartott online találkozókon vitattuk meg egymással.

3.3 A Küzdelmeink története és jövője kutatócsoport története 
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2021 júniusában egy online találkozó keretében értékeltük a közös munkát, és vontuk le a tanulságokat a 
folyamat során gyűjtött tapasztalatokból. A beszélgetés során négy fő témát jártunk körbe: a kutatói szerep 
jelentése, személyes fejlődés, a folyamattal kapcsolatos kritikai észrevételek, valamint a társadalmi hatás.

3.4.1 A kutatói szerep jelentése a csoporttagok számára

A csoporttagok többsége számára a kutatói szerep nem volt teljesen ismeretlen, hiszen legtöbben 
találkoztunk már hasonló feladattal a tanulmányaink vagy munkánk során. A szereppel való azonosulás a 
csoporton belül azonban eltérő reakciókat váltott ki a kutatókból, ami befolyásolta azt is, hogy mennyire 
érezték magukat kom fortosan a folyamatban. Voltak, akik számára izgalmas kihívást jelentett az aktivista-
kutató szerepben történő helytállás: „Nekem nagyon izgalmas volt ez az aktivista kutató szerep, és hogy az 
aktivizmusról való gondolkodáson keresztül egy kicsit máshogy is tudtam tekinteni az én kutatói szerepemre, 
emiatt örülök, hogy részt vettem ebben a részvételi akciókutatásban, ebben az egész folyamatban sokat 
tanultam a magyar civil közegről, a szervezetemről is és saját határaimról is.” 

A beszélgetés során ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem mindenki érezte a maga számára 
megfelelőnek a csoportban betöltött szerepkörét, azonban felismerte a saját felelősségét is ebben: „...az 
biztos, hogy az elejétől ez volt, hogy akkor majd én, hogy én olvasok és akkor olvastam, meg jegyzetelek, és 
akkor jegyzeteltem, és tehát nem biztos, ha erre jobban figyelek, több energiát és figyelmet fordítok, hogy 
kilépjek ebből a szerepből, akkor lehet, hogy nagyon más irányba megy el a dolog, és lehet, hogy az jobb lett 
volna, de, hogy így emiatt én nem tudtam az én kutatói szerepemet – azt hiszem – ilyen részvételivé tenni.”

Többünk számára kihívást jelentett a megélhetést jelentő munkánk, a mozgalmi (jellemzően önkéntes) 
munkánk, valamint a kutatással kapcsolatos feladataink összeegyeztetése, különösen akkor, ha az utóbbi 
kettő szorosan összefonódott: „A kutatás egy nagyon alapvető és koncepcionálisan nehezen feloldható 
korlátját jelentette az idő- és erőforráshiány. Mozgalmi munkájukat az emberek döntő többségében fizetett 
állásuk mellett, szabadidejükben végzik. Az önkizsákmányolás emiatt alapvetően is fontos probléma a 
közegben. A mi esetünkben a fizetett munka, a szervezeti munka, a hálózati munka és utóbbi kutatása 

3.4 A kutatócsapat tagjainak reflexiói a közös munkára 

A közös munka során a kutatás mellett számos nyilvános megkeresésnek is eleget tettünk. Csoportunk 
tagjai több alkalommal is részt vettek vendégelőadóként a Közélet Iskolája különböző képzésein, 
emellett pedig külső eseményeken is szerepeltünk, így például a Budapesti Corvinus Egyetem részvételi 
akciókutatással foglalkozó műhelyén, vagy a Civilizáció, az Emberség Erejével Alapítvány és a Political 
Capital által szervezett, a koronavírus társadalmi hatásaival foglalkozó Kockázatok és Mellékhatások 
Konferencián. Azokban az esetekben, amikor több csoporttag is szívesen vállalta volna az előadói szerepet, 
sorsolással döntöttük el, hogy közülük ki képviseljen minket az adott rendezvényen, ám figyeltünk arra is, 
hogy egymást követő alkalmakkor mindig különböző emberek lássák el ezt a feladatot.

Összességében a Küzdelmeink története és jövője kutatócsapat egy sikeres, és a maga nemében egyedülálló 
rész vételi akciókutatást valósított meg, amely – még ha nem is tud minden elemében maradéktalanul 
kiteljesedni –, jól alkalmazkodott a járványhelyzet által teremtett rendhagyó körülményekhez mind a 
tartalmát, mind a megva lósítás módját tekintve. Az adatgyűjtést és elemzést követően az aktivista-kutatók 
olyan akciókat valósítanak meg, melyek a leginkább segítik a pozitív társadalmi változást az általuk vizsgált 
szervezetekben: nyári egyetemet vagy kreatív utcai akciót szerveznek, szervezetfejlesztési folyamatot 
kezdeményeznek, mozgalmi naptár létrehozásán dolgoznak, vagy műhelymunka keretében adják át az 
érdeklődőknek a közösen megtermelt tudást.
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komoly leterheltséget okozott, ami miatt sokszor nem tudott a folyamat olyan ütemezésben haladni, ahogy 
szeretett volna, és lelkileg is megterhelő volt. Az akcióink során is ezt tapasztaltuk, nehézséget jelentett a 
megvalósításukra embereket bevonni. A sok nehezítő tényező ellenére mégis benne tudtunk maradni ebben a 
kutatásban.”

3.4.2 Személyes fejlődés

A csoporttagok személyes fejlődése nagyon széles skálán mozog, mivel mindenki számára más és más 
mérföld kövek jellemezték a folyamatot ebből a szempontból. Egyesek konkrét készségeket vagy képes-
ségeket fogal maz tak meg, amelyekben a RAK-nak köszönhetően jobban teljesítenek. Ilyenek például az 
interjúkészítési technikák, a magabiztosság: „az önbizalmam az szerintem növekedett a mozgalmi közegen 
belül, tehát, lehet, hogy talán egy kicsit a munkánkat is jobban el tudom ismerni, hogy mit csinálunk”; vagy 
a mások előtt történő megszólalás: „Kell nekem egy bizonyos idő, amíg elmondom a véleményemet. Inkább 
meghallgatom a másokét először. Az én saját közegemben már eléggé nyitott vagyok és ez hál’ istennek 
ennek a közegnek is köszönhető, amibe általatok bekerültem. Úgy érzem, hogy most már ismeretlen közegben 
is jobban meg merek szólalni. Ezt egyértelmű fejlődésnek élem meg.”

Mások számára elsősorban gondolkodásmódjukban, mások világnézetéhez való hozzáállásukban bekö-
vet kezett pozitív változás jelenti a fejlődést: „...az elején azt sem értettem, hogy tulajdonképpen miről 
beszélünk, amikor a mozgalomról beszélünk, hanem a nem tudom, tényleg a forradalmi leninizmusról, vagy 
a baloldali mozgalomról, és hogy ebben tágult a perspektívám vagy, hogy elfogadóbb lettem, nem tudom 
azáltal, hogy beleláttam mások szervezeteibe.” A személyes fejlődés eredményeként ugyancsak megjelenik 
az, hogy a kutatók tisztábban kezdték látni a saját szervezetük helyzetét a közegen belül: „a [szervezetet] 
is jobban el tudni helyezni a civil, meg a mozgalmi közegben, és [a szervezetben] saját magamat is, hogy 
ott is nagyon sokfélék vagyunk gondolkodásilag, és hogy valahogy elfogadni ezt a sokféleséget, de közben 
megőrizni azt, ahogyan én gondolkozom.”

Magáról a részvételi akciókutatásról is közösen tanultunk a folyamat alatt, ez is fontos vetülete a fejlő-
désnek „Én úgy érzem, hogy mármint, hogy egy komplett egész, ami koherens, én tökre úgy érzem, hogy 
ez sikerült, vagy hogy sikerülni fog, és hogy én erre így nagyon büszke vagyok mármint, hogy arra, hogy ezt 
így együtt meg tudtuk csinálni. Főleg, hogy online a Covid alatt csináltuk ezt, szóval erre én nagyon büszke 
vagyok, meg arra is, a személyes fejlődésem tekintetében, hogy én is ugye ezzel a kutatással értem, fejlődtem, 
tanultam tőletek, tanultam arról, hogy mit is jelent egy részvételi akciókutatás nekem…”

A személyes fejlődés különösen erőteljesen jelenik meg annál a kutatónál, akinek saját bevallása szerint az 
egész életét befolyásolta a kutatásban való részvétel „...nekem az egész életemet nagyjából megváltoztatta 
a kutatás, merthogy valami nagyon kis szeletéről volt fogalmam a valóságnak előtte, aztán most már talán 
egy icipicit nagyobb szeletéről van, merthogy rákényszerültem, hogy elkezdjek megérteni dolgokat….tök 
sokszor fel akartam adni, hogy én erre nem vagyok képes és aztán  nem adtam föl, merthogy  amúgy annyira 
izgalmas volt, amit csinálunk, meg annyira fontosnak éreztem…”

3.4.3 Konstruktív kritikák a folyamattal kapcsolatban

Fontosnak éreztük, hogy az értékelés során a konstruktív kritikának is teret adjunk, hiszen így kaphatunk 
teljes képet a folyamatról, és arról, hogy a résztvevők hogyan élték meg a közös munkát. A kritikai észre-
vételek között felmerült a kutatás egy már korábban is említett sajátos vonása, nevezetesen, hogy a kutatók 
különböző mértékben élték meg a folyamat részvételi jellegét, ami részben annak is köszönhető, hogy nem 
egyazon társa dalmi problémában érintettek, az aktivizmushoz, mozgalmi közeghez pedig eltérő módokon 
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kapcsolódnak. Egyikük ezt a jelenséget így fogalmazta meg: „énnekem nem annyira volt helyem, vagy van 
helyem ebben a kuta tásban, és ez ahhoz kapcsolódik, hogy nem sikerült így ezt a hagyományos kutatói 
szerepet feloldanom, meg az, hogy én nem vagyok semmilyen ilyen szervezetben, mozgalomban benne, 
amelyen keresztül a részvételiséget átélhetném”. Ehhez kapcsolódó visszajelzés volt az is, hogy volt olyan 
kutató, aki úgy érezte, nem tudott a folyamat minden részében azonos intenzitással részt venni: „Főleg az 
elején, amikor nekem az az első időszak az gittrágás volt. Biztos nagyon fontos volt, de engem az borzasztóan 
frusztrált, nem tudtam benne részt venni, nem tudtam úgy felkészülni, nem tudtam úgy olvasni, szóval úgy 
éreztem, hogy abszolút nem éreztem magaménak ezt az egészet.”

A kutatás folyamán módszertani kihívásokkal is szembesültünk, ennek az oka részben a kényszerű online 
műkö désben, részben pedig abban keresendő, hogy a RAK megközelítésmódja  azoknak a kutatóknak is 
újszerű volt, akik rendelkeztek korábbi tapasztalattal a hagyományos (akadémiai) kutatás terén: „A RAK 
módszertan egy sajátos kihívásának éltük meg, hogy egy ilyen folyamatban az elméleti megalapozás és az 
akadémiai módszertan követése helyett a közös tanuláson, a kutatott tárgy valóságába való beavatkozáson 
és a közérthetőségen van a hangsúly. Ezzel együtt a kutatócsoportunk mégis kifejezetten hagyományos 
kutatói módszerekkel dolgozott. Ez abból a szempontból, hogy a globális pandémia kellős közepén, nehezített 
körülmények között dolgoztunk, azért némi könnyebbséget is jelentett. A hagyományos módszerek online 
térbe való átültetése nem jelentett akkora kihívást, mintha egy teljesen idegen módszertan elemeit próbáltuk 
volna egyszerre megtanulni és átültetni az új, mindenki számára kényelmetlen helyzetbe. Mindazonáltal ez a 
kettősség okozott némi belső feszültséget, de remélhetőleg sikerült megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt.”

Emellett felmerültek még gyakorlati jellegű kritikai észrevételek is a folyamattal kapcsolatban, ezek 
érintették a találkozók lebonyolítását (többen túl hosszúnak és vontatottnak érezték ezeket), valamint 
hasonló kritikák fogalmazódtak meg a közös tanulmány elkészítését illetően is. Ezeknek a visszajel-
zéseknek a legfontosabb tanulsága az, hogy mind a járványhelyzet által teremtett rendhagyó körülmények, 
mind pedig a csoport össze tétele rugalmasságot kívánt mind a kutatók, mind a facilitátorok részéről. 
Mindannyian értékes tapasz talatokkal gazdagodtunk ebben a tekintetben, melyeket az egyik facilitátor 
így foglal össze: „a korábbi rutinokból többet el kellett volna engedni hamarabb, amit próbáltam követni 
egy darabig és nekem sokáig tartott átállni ennek a csoportnak a ritmusára és elengedni a korábbi 
tapasztalataimat és lehet, hogy ha ez hamarabb meg tud történni, akkor azok a részei a folyamatnak, amit 
vontatottnak éreztetek, az dinamikusabb tud lenni.”

3.4.4 Társadalmi hatás

A RAK egyik célja a pozitív társadalmi változás előmozdítása a kutatási folyamaton keresztül, ezért az egyéni 
fejlő désen túl arra is kitértünk a reflexiók során, hogy a kutatásban való részvétel miként hatott a kutatók 
mun  kájára, illetve azokra a szervezetekre, amelyekben dolgoznak. Néhány kutató konkrét tevékenységek 
meg  va lósításához nyert inspirációt a RAK-ból, ilyen például a Szolidaritási Akciócsoport Nyári Egyeteme, 
vagy egy nagyszabású köztéri akció: „ezt a Rakpart-dolgot csináljuk, szerintem, hogyha nincs ez a kutatás, 
akkor nem biztos, hogy idén belementünk volna, vagy hogy keresztülvittük volna, nekem tök sok erőt adott ez 
a kutatás.”

A társadalomra gyakorolt hatás másik megnyilvánulása, amely már a kutatási folyamat során érzékelhető 
volt, hogy a kutatók közül többen elkezdték világosabban átlátni az általuk képviselt szervezetek műkö-
dését: „láthatóbbá tudtam tenni akár az egyesületi megbeszéléseken is ezt az egész részvételi akciókutatást 
a szervezet számára, és ezen az egészen keresztül nekem volt egy ilyen, hogy tök jó lenne egy kicsit tudato-
sabban ránézni  az egyesületre, mint szervezet, tehát  a szervezeti működésben egy kicsit tudatosabbá válni.” 
Ezek a felismerések jó kiindulópontként szolgálhatnak ahhoz, hogy a kutatás résztvevői az általuk termelt 
tudás segítségével más kezdeményezéseket is segíthessenek majd a hatékonyabb működésben, valamint 
abban, hogy hatékonyan tudjanak a válsághelyzetekre reagálni.



Válságból lehetőség – lehetőségből válság22

4.
Hogyan fordíthatjuk a zöld 
és a szociális ügyek javára a 
válsághelyzeteket?
A civil szerveződések jó példái a 
koronavírus-járvány alatt46 

2020 tavaszán a koronavírus-járvány első hulláma rengeteg civil szervezetet váratlanul ért. Ezzel mi 
sem voltunk másként. A Város és Folyó Egyesülettel (VALYO)46 éppen a pesti rakpart köztéri használatát 
terveztük. Hétről-hétre egyre egyértelműbben látszott, hogy a járványhelyzet miatt a projekt nem a 
tervezett formában fog megvalósulni. Rendszeresen tartottunk online találkozókat, hogy választ találjunk 
az új kihívásokra. A közösségi irodánk megnyi tását is el kellett halasztanunk. A Magyar Permakultúra 
Egyesületben (MAPER)47 pedig egyrészt örültünk, hogy az utazási korlátozások miatt több időt tölthetünk 
a kertjeinkben, viszont több programunk, mint például az éves nyári és téli konferenciánk elmaradt. A 
permakultúra tervezői képzésünket is át kellett szerveznünk annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az 
aktuális szabályozásnak és biztosítani tudjuk a képzéseinken résztvevők biztonságát. 

4.1 Miért választottuk ezt a témát? 

46 A kutatást Lohász Cecília és Mihály Melinda végezték.
47 A Város és Folyó (VALYO) bemutatkozása, valyo.hu
48 A Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER) bemutatkozása, permakultura.hu

http://valyo.hu
http://permakultura.hu
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A járvány első hulláma után, 2020. június és szeptember között, összesen tizenöt fővel és tíz szervezettel 
készítettünk tizenkét félig-strukturált interjút. Három interjút személyesen vettünk fel, a többit online. 
Az interjúk tematikáját a kutatási kérdésünk alapján állítottuk össze, szem előtt tartva, hogy a saját 
szervezeteink miből tanulhatnának a legtöbbet. A kérdéseket először a RAK kutatócsoportban magunkon, 
majd a saját szervezeteinken teszteltük. Elsősorban olyan jó példákat felmutató szervezeteket kerestünk 
fel, akikről hallottuk, láttuk az online felületeken, hogy aktívak, sőt sikeresek voltak a 2020. tavaszi 
lezárások alatt. A szervezetek kiválasztása során az úgynevezett „hólabda” módszert is alkalmaztuk: az 
interjúink során arra kértük az interjúalanyainkat, hogy ajánljanak olyan szervezeteket, amelyek szerintük 
ügyeik előmozdítására tudták használni a járványhelyzetet. A szervezetek kiválasztásánál további 
szempont volt, hogy kapcsolódjanak a közterek, illetve az élelmezés kérdéséhez, környezetvédelmi és 
szociális területeken is képviseljenek ügyeket, és lehetőség szerint ne csak Budapesten legyenek aktívak.

A vizsgált szervezetek nevei és működési területei az 1. táblázatban találhatóak, illetve azt is összeszedtük, 
hogy hol van a székhelyük, és nagyságrendileg mennyi állandó munkatárssal, illetve mekkora bázissal 
rendelkeznek. A szervezetek társadalmi bázisa alatt a szervezethez valamilyen módon kötődő, a szervezet 
célkitűzéseivel egyetértő embereket tekintjük, akik valamit hajlandóak is tenni a szervezet céljainak érde -
kében; ők lehetnek tagok, önkéntesek, érintettek, követők, aláírók vagy adományozók. A szervezet bázi-
sainak nagyságát az interjúk, a Facebook követők és a honlapokon elérhető adatok alapján becsültük meg.

4.2 Hogyan kutattunk? 

Láttuk azonban, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek gyorsan tudtak reagálni a társadalom nagy 
részét érintő nehézségekre, és megpróbálták lehetőségként is felfogni az új helyzetet.  Például voltak, 
akik régóta húzódó fejlesztések megvalósításában vettek részt, és voltak, akik korábban elképzelhetetlen 
együttműködés keretében szervezték meg az egyik legsikeresebb adománygyűjtésüket. Ezek az esetek 
fontos szempontra világítanak rá: a válsághelyzetek gyakran átrendezik a politikai viszonyokat, kapcso-
latokat; hatásukra korábbi cselekvési terek bezárulnak, de máshol újak nyílnak meg. Ebben a kutatásban 
ezt a válság hatására kialakuló, megváltozott politikai-társadalmi-gazdasági környezetben rejlő potenciált 
értjük lehetőség alatt. Kíváncsiak lettünk, mit csináltak másként azok a szervezetek, amelyek gyorsan és jó 
helyzetfelismerő képességgel reagáltak a válsághelyzetre, és így élni tudtak a feltáruló lehetőségekkel. 

A kutatásunkkal abba szerettünk volna betekinteni, hogy milyen szervezeti erőforrásokra és szerencsés 
együttállásra volt ahhoz szükség, hogy egy-egy szervezet ebben a helyzetben sikereket érhessen el. Arra 
is kíváncsiak voltunk, hogy általában hogyan hatott a koronavírus-járvány és az annak következtében 
kialakuló társadalmi-gazdasági válság a különböző társadalmi szerveződések stratégiájára. Célunk az, 
hogy ezen a helyzeten keresztül tanuljunk a válsághelyzetekben rejlő lehetőségekről, és saját szervező-
déseinkben tudatosabban alakítsuk a szervezeti stratégiánkat, és fejleszteni tudjuk a bázisépítési és 
kom munikációs stratégiánkat. A lehetőség vizsgálata azért merült fel bennünk, mert egy összességében 
felforgató és mély változásokat hozó időszakban motivációként szolgált, hogy a működő megoldásokra 
figyelünk, és nem csak arra, hogy mi omlik össze, mi nem sikerül, illetve milyen veszteségek érnek 
bennünket.
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Székhely
Állandó 

munkatársak 
száma

Szervezeti bázis 
nagyságrendileg

Milyen témá(k)ban szeretne  
változást elérni a szervezet?

aHang Nonprofit Kft. Budapest 4 félállású,  
4 főállású Néhány 100.000

Szolidaritás, kirekesztés felszá molása, 
szabad és független intézmény rendszer, 

a közösségi és politikai részvétel, 
társadalmi és környezeti igazságosság

Civil Kollégium 
Alapítvány 

Kunbábony/
Budapest 10-20 Néhány 10.000

Hátrányos helyzetű helyi közösségek 
fejlesztése, közösségi érdekeket sértő 

ügyek támogatása a közösségszervezés 
eszközeivel

Esély Labor Egyesület Budapest
0, a vizsgált 
időszakban  
3 félállású 

Több 1.000 Szegénység csökkentése

Greenpeace  
Magyar ország Egyesület, 
amely szorosan 
együttműködik a 
Greenpeace további 7 
KeletKözépEurópai 
szervezetével

Budapest 21

közösségi médiában  
kb. 200.000;

anyagilag kb. 80.000 
támogatta már legalább 

egyszer a szervezetet; 
kb. 10.000 támogatja 

egy évben

Környezet- és természetvédelem

Járókelő Egyesület Budapest 5-10 Néhány 10.000 Városi terek minősége, élhető város

Magyar Kerékpárosklub 
Egyesület Budapest 5-6 Néhány 10.000 Kerékpáros közlekedés

Magyar Permakultúra 
Egyesület Nagyszékely 0,5 Néhány 1.000 Fenntartható mezőgazdaság, 

egészséges élelmezés

StadiOFF csoport Ferencváros 0 Néhány 1.000 Élhető városi közterületek

Szolidáris Gazdaság 
Központ Budapest 1

Néhány 100, partner-
szer veze teken keresztül 

néhány 1.000

Gazdasági demokrácia, szolidáris 
gazdasági ökoszisztéma, szövetkezeti / 

szakszervezeti mozgalom,  
„reprodukciós harc”

Város és Folyó Egyesület Budapest 1-2 Néhány 1.000 Fenntartható, élhető városi folyópart

1.táblázat 
A vizsgált szervezetek székhelyei, állandó munkatársak és szervezeti bázisuk nagysága, felvállalt ügyek.

Az interjúk elemzéséhez az ingyenesen hozzáférhető Citavi 6 forráselemző programot használtuk. Az 
elemzéshez használt szempontokat közösen átbeszéltük a kódolási folyamat során. Azt vizsgáltuk, 
hogy a szervezet által elért eredményekre hatott-e a járványhelyzet miatt megváltozott politikai 
környezet. Ezen kívül azt is megnéztük, hogy a szervezet tett-e erőfeszítést az általa képviselt ügy 
újszerű megfogalmazására, azaz átkeretezésére. További vizsgálati szempontunk az volt, hogy általában 
hogyan hatott a szervezetek belső működésére (munkaszervezés, pénzügyi források) a több hónapos 
lezárás. Elemzésünk során számításba vettük, hogy egy-egy szervezet meglévő erőforrásai (munkatársak 
szaktudása, száma, stratégiai tudatossága, szövetségesek, pénzügyi források) hogyan befolyásolták az 
eredményes fellépést.
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A járvány okozta helyzettel a vizsgált szervezetek közül öt tudott olyan módon élni, hogy a válsághelyzetben 
átrendeződő közéleti viszonyokat, megváltozott viselkedéseket lehetőségként tudta használni szakterü-
letén. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése terén az aHang, a Civil Kollégium Alapítvány és az 
Esély Labor Egyesület közös adománygyűjtő és -elosztó kampányai jártak sikerrel. A környezetvédő civil 
szerveződések közül a Greenpeace-nek sikerült az uniós előírásokon túlteljesítő, a műanyag szatyrok 
betiltásáról szóló törvénytervezet elfogadtatása; a Magyar Kerékpárosklub pedig a budapesti kerékpáros 
úthálózat fejlesztéséért tett óriási lépéseket. 

4.3.1 A régóta várt kerékpársávok Budapesten a Magyar Kerékpárosklub 
kezdeményezésére

Civilek a politikában

Milyen egybeesésnek köszönhetjük, hogy az évtizedek óta húzódó szakmai csatározások után egyszer 
csak pár éjszaka alatt felfestették az Üllői úti, illetve a nagykörúti – eredetileg átmenetinek szánt – 
kerékpársávokat  és hirtelen elkészült a Villányi út és a Bartók Béla út kerékpársávja is? A Magyar 
Kerékpárosklub (MK) több mint tíz éve azt képviseli, hogy a kerékpárral közlekedők kerékpárra váltásának 
további növekedéséhez elengedhetetlen a város kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése, és ebben 
az egyik meghatározó elem a Nagykörút kerékpározhatósága. Egy ponton túl nem elég a kerékpározás 
népszerűsítéséről beszélni, hanem a még nem rendszeresen kerékpározóknak vonzó és biztonságos utakra 
is szüksége van.

A 2019-es önkormányzati választáson zöld párt által delegált főpolgármesterjelölt győzött Budapesten, 
akinek a választási ígéretei49 között szerepelt a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, és a választási 
kampányában kiállt az MK 12+1 pontja50 mellett, mellyel a főváros kerékpárosbarátabbá alakítható. 
Karácsony Gergely főpolgármester mellett sok zöld szemléletű új munkatárs is került a Fővárosi Önkor-
mányzat és a Budapesti Közlekedési Központ különböző osztályaira, például civil szervezetek korábbi 
munkatársai is. Az MK 2019 októberétől folyamatosan bejelentkezett a fővárosi és a kerületi önkormány-
zatokhoz, és konkrét javaslatokat adott át, hogy hol, mit érdemes fejleszteni a következő években.51 A 
korábbi önkormányzati vezetéshez képest nagy lelkesedéssel indultak az együttműködési tárgyalások. 
Ilyen politikai kontextusban tört ki a járvány. 2020. március 28-tól Budapesten is kijárási korlátozás lépett 
életbe52, veszélyessé vált a tömegközlekedés, és rengetegen otthonról kezdték el végezni a munkájukat. 
Beszűkültek a szabadidő-eltöltési lehetőségek, és kitört a tavasz.

Ebben a helyzetben egyik pillanatról a másikra a kerékpározás valódi alternatíva lett a közösségi és az autós 
közlekedés mellett. A tömeget kerülendő, illetve a bezártság érzés enyhítésére sokan kezdtek el biciklizni 
hétvégente, de még hétköznap is folyamatosan kerékpáros rekordok dőltek meg a forgalomszámlálókon. 
Az MK pillanatokon belül felismerte a helyzet adta előnyt és lépett, ami nagyban hozzájárult a nagykörúti, 
a Villányi úti és a Bartók Béla úti kerékpársávok gyors bevezetéséhez. A nemzetközi folyamatokba is 
illeszkedik, ami Budapesten történt. Számos nagyváros vezetése jelölt ki új kerékpársávokat vagy határozta 
el hosszabb távú kerékpáros és gyalogos programok indítását. New Yorktól Bogotáig polgármesterek, 
miniszterelnökök, járványügyi szakemberek javasolták, hogy kerékpározzunk.

4.3 Sikeres akciók az első hullám alatt 

49  Ígéretfigyelő – Karácsony Gergely. igeretfigyelo.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 20.
50  Ezt vállalják a főpolgármesterjelöltek a 2024ig szükséges fejlesztéseket soroló 12+1 pontunkból. kerekparosklub.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 20.
51  Önkormányzati roadshow: javaslatcsomagokkal, előadásokkal keressük fel az új helyi vezetőket. kerekparosklub.hu,  

 letöltés ideje: 2021. jún. 20.
52  Kijárási korlátozást vezetnek be. koronavirus.gov.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 20.

http://www.igeretfigyelo.hu/karacsonygergely
http://igeretfigyelo.hu
https://kerekparosklub.hu/hirek/cikk/ezt-vallaljak-a-fopolgarmester-jeloltek-a-2024-ig-szukseges-fejleszteseket-sorolo-121-pontunkbol
http://kerekparosklub.hu
https://kerekparosklub.hu/uj_onkormanyzatok_polgarmester_talalkozo_javaslatok_partnerseg
http://kerekparosklub.hu
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-korlatozast-vezetnek-be
http://koronavirus.gov.hu
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A kerékpározás a koronavírus ellenszere

Az MK egyik sikere abban állt, hogy gyorsan, gya-
kor latilag azonnal reagált az eseményekre. 2020. 
már cius 11-én hirdették ki a veszélyhelyzetet, ekkor 
az Egészségügyi Világszervezet szakértői még vitat-
koztak a leghatékonyabb védekezésről. Kérdés 
volt, hogy kell-e egyáltalán maszkot használni, 
illetve hány méteres védőtávolságot tartsunk 
egymástól. Annyit tudtunk a vírusról, hogy légzés 
útján, zárt terekben, emberek közeli találkozásával 
terjed, azaz a közösségi közlekedést jobb elkerülni. 
Az olaszországi magas halálozási arányokra 
magyarázatot keresve a levegőszennyezettséggel 
való összefüggés is kiemelt téma volt a sajtóban. 
Ezekben a hetekben az MK a koronavírus egyik 
ellenszereként reklámozta a kerékpározást. 
Révész Máriuszon, az aktív Magyar országért felelős 
kormánybiztoson keresztül az Operatív Törzsnek 
is eljuttatták a kérésüket, hogy népszerűsítsék a 
kerékpározást.  Müller Cecília, tiszti főorvos el is 
mondta a napi tájékoztatójában, hogy „hasznos és 
praktikus, ráadásul egészséges dolog is […] akár 
kerékpárral munkába járni.” 53

1. kép 
A kerékpározás a koronavírus ellenszere.  
Forrás: Magyar Kerékpárosklub FBoldal

Március 22-én az MK levelet írt Révész Máriusznak, amihez 12 Magyarországon működő nagyobb kerék-
páros szakmai civil szervezet, kerékpáripari és kereskedelmi szereplők, illetve kerékpáros vállalkozás 
csatlakozott.54 Ennek eredményeként a március 28. és április 11. között bevezetett kijárási szigorítások 
során nem korlátozták a kerékpározást és a kerékpárszervizek nyitvatartását. Március második felében 
pedig a szervezet Karácsony Gergely főpolgármesterhez fordult, és azt kérte, hogy a kerékpározásnak 
rendkívüli fejlesztésekkel adjanak helyet a hálózatból hiányzó útvonalakon. Ezeket a javaslatokat könnyű 
volt gyorsan összeállítani, ugyanis januárban a Kerékpárosklub már elkezdte a javaslatait előterjeszteni a 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok részére. 

Az MK tehát olyan útvonalakra kért fejlesztéseket, ahol a régóta fiókban heverő tervek segítségével (Villányi 
út, Tétényi út és Baross utca) vagy a folyamatban lévő tervezés felgyorsításával (Bartók Béla út, Ménesi 
és Tétényi út közötti szakasza, Baross utca) lehetett kialakítani a kerékpársávokat. Több útszakaszon a 
forgalmi sávok megtartásával is elfért a kerékpársáv, máshol a lecsökkent autóforgalom könnyítette meg a 
közterek újraosztását. Ezen szakaszok mindegyike már korábban beígért sávok voltak, részei a budapesti 
közlekedésfejlesztési koncepcióknak; csak éppen eddig sosem készültek el.

A legnagyobb szakmai vita korábban is a Nagykörút kerékpározhatóvá tételéről folyt. A járvány alatt fontos 
volt, hogy véleményformálók (pl. Vitézy Dávid) is azt támogatták, hogy legalább teszt jelleggel kiépüljön 
ez a kerékpársáv. Ezért kerülhetett tehát ideiglenes kerékpársáv a Nagykörútra a Boráros tér és a Váci út 
között, továbbá az Üllői útra, illetve először átmeneti, majd 2020. augusztusában állandó sávok a Bartók 

53  Magyar Kerékpárosklub – videó. MK FB-oldal, letöltés ideje: 2021. jún. 20.,  
 https://www.facebook.com/MagyarKerekparosklub/videos/2581264905534438/

54  A kerékpárszervizek nyitvatartásának biztosítását kérik kerékpáros szervezetek és vállalkozások. kerekparosklub.hu,  
letöltés ideje: 2021. jún. 20.

https://www.facebook.com/MagyarKerekparosklub
https://www.facebook.com/MagyarKerekparosklub/videos/2581264905534438/
https://www.facebook.com/MagyarKerekparosklub
https://kerekparosklub.hu/hirek/cikk/a-kerekparszervizek-nyitvatartasanak-biztositasat-kerik-kerekparos-szervezetek-es-vallalkozasok
http://kerekparosklub.hu
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Béla út hiányzó szakaszára és a teljes Villányi útra. Bár az MK korábbi kutatásai mind arra utaltak, hogy van 
igény ezekre a kerékpáros fejlesztésekre, mégis nagy volt az izgalom a fogadtatással kapcsolatban. Ahogy 
interjúalanyunk utalt rá, „nagyon fontos [volt] ez a tavasz ebből a szempontból, és nagyon fontos, hogy ezek 
[a fejlesztések] megmaradjanak […], sőt tovább folytatódjanak. […] Nagyon látszik az igény rá, látszott már 
eddig is. [Emellett még az is] nagyon sokat segített, hogy márciusban [...] jó idő volt végig.”

A nagykörúti ideiglenes sávok témáját azonnal felkapta a média, és az MK is aktívan beleállt a népszerűsí-
tésükbe. Elvileg a Fővárosnak lenne a feladata ez a kommunikáció, de a Fővárosi Önkormányzat későn és 
védekező üzem módban kommunikált erről az ügyről, ki tudja miért – talán mert nem volt kapacitásuk, 
elvitte a figyelmet a jár vány  kezelés, nem volt még kialakult kommunikációs stábjuk, vagy nem volt 
kapa citásuk beleállni egy sokak ban felhá borodást is kiváltó fejlesztésbe. Az MK azonban ebben is kezde-
ményező szerepet vállalt: ha az üzemeltető nem kommunikál, akkor kommunikálnak azok, akiknek ez a 
legfontosabb ügy a világon. Ahogy az interjú alanyunk leírta: „köldöknéző elméleteskedés helyett tesszük 
azt, amit […] gondolunk, hogy ettől majd többen fognak kerék pározni. Mondhatnánk azt, hogy […] [az 
önkormányzatnak a dolga] lenne, miért nem csinálják. Ezt kéne kom munikálni, és akkor elmondhatnánk 
jövőre, hogy azért nem sikerült [a tesztsáv], mert a Főváros nem kommu nikálta időben; csak, hogy attól nem 
kerékpároznának többen. […] fogtam otthonról a kis GoPromat, és mentem a bringa sávokon és csináltam 
róla egy kis zenés videót és rátettünk Facebook hirdetést, és rengetegen megnézték ezeket.”

2020 áprilisában elmaradt az MK hagyományos föld 
napi tekerése és bringaemelése. (Ez a korábban Critical 
Mass néven megrendezett felvonulás, melyet 2015 óta „I 
bike Budapest” néven rendeznek meg minden évben.) 
Ehelyett rendkívül intenzív online kommunikációba 
fogtak. Az MK-nak évek óta fut a „Bringázz a munkába” 
kampánya, ami – a járvány hatására – új üzenettel és 
tartalommal je lent kezett 2020 tavaszán.55 A szervezet azt 
kommunikálta, hogy egyrészt csak ha ki kell mozdulnod, 
akkor közlekedj, viszont akkor kerékpárral. Másrészt 
pedig kerékpárokat adtak kölcsönbe a társszervezők 
a Szent László Kórház dol gozóinak, majd a Csepel 

bicikligyártó cég mint támogató a józsefvárosi szociális dolgozóknak örökbe is adott bicikliket. A szervezők 
úgy vélték, hogy végre lehetett a kerékpározás igazi előnyeiről beszélni, például arról, hogy egészséges, hogy 
nem köhögnek rád, és így is lehet munkába járni. Korábban önmagában a „Bringázz a munkába” üzenet 
nem volt ennyire erős, mint a járvány idején. Az interjúalanyunk szerint a járvány előtt „mínuszosok között 
is mínuszos hír” volt, hogy kerékpárral menj dolgozni, mert nem a bringázást népszerűsítették, hanem egy 
applikáció használatára próbálták rávenni az embereket.

Az MK online elérései csúcsokat produkáltak. Annyira pörgött a kerékpáros téma, hogy publikáltak egy, a 
területi szervezetekkel közösen összerakott budapesti útvonal térképet is. Ezzel az volt a céljuk, hogy minél 
többen kipróbálják a kerékpározást különböző típusú, kezdőknek is használható útvonalakon, illetve új 
helyeket fedezzenek fel, és akár a városban is tudjanak kirándulni. A nyár folyamán az MK folyamatosan 
figyelte a fővárosi forgalomszámlálók méréseit a nagykörúti sávokon, és több szervezettel együttműködve 
(pl. Járókelő, Közlekedő Tömeg) intenzív kampányba fogott a nagykörúti kerékpársávok megmaradásáért.

2.kép 
A kerékpározást népszerűsítő kampány illusztrációja a 
járvány alatt. Forrás: Bringázz a munkába! oldal

55   Adománybringákat kapnak egészségügyi és szociális dolgozók az idei Bringázz a munkába kampányban. bringazzamunkaba.hu, letöltés 
ideje:  2021. jún. 20.

https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/adomanybringakat-kapnak-egeszsegugyi-es-szocialis-dolgozok-az-idei-bringazz-a-munkaba-kampanyban
https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/adomanybringakat-kapnak-egeszsegugyi-es-szocialis-dolgozok-az-idei-bringazz-a-munkaba-kampanyban
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Ősszel az átmeneti Üllői úti sávok megszűntek a metrópótlás miatt, de a szervezet kiharcolta, hogy a Bakáts 
tér és Tompa utca között legyen átjárás, és elérték a Ráday utca kétirányúsítását is. A Villányi úti, Bartók 
Béla úti szakaszok teljes egészében megmaradtak. A nagykörúti szakaszról pedig vita alakult ki. Az MK 
alapvetően nem támogat olyan kerékpáros fejlesztést, ami a gyalogosoktól, teraszoktól, vagy a kisboltok 
ki-bepakolásától veszi el a helyet. Ezt a véleményüket nagy nyilvánosság előtt egy szakmai fórumon is 
részletesen bemutatták.56 Végül kompromisszum valósult meg: az Üllői út és a Blaha Lujza tér közötti 
szakaszon az MK tiltakozása ellenére az autósok visszakapták mindkét sávot, a kerékpársávot pedig a 
parkolók helyén, illetve a járdára vezették. A további szakaszon a Blaha Lujza térről a Nyugati pályaudvarig 
kisebb változtatásokkal megmaradtak a korábban felfestett sávok, és maradt az egysávos körút.

Erőteljes jövőkép, közösség, kommunikáció 

Az MK-nak jól körülhatárolt jövőképe, erős víziója van: több kerékpározót szeretnének a városban, és az 
ehhez szükséges népszerűsítés és infrastruktúra kiépítését, illetve a kerékpáros közösség és támogatók 
fenntartását várják. „Nagyjából előre [tudjuk] mindig, hogy a következő évben mit [fogunk] csinálni, aztán 
általában bejön egy csomó változó, és spontán [alakulnak a lépések]. [...] Vannak […] alapvető elvek, meg 
alapvető célok, amiket [követünk] és aszerint halad [a szervezet].” Emellett az MK hatásos reakciója többek 
között annak volt köszönhető, hogy gyorsan, rugalmasan tudott alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A 
szervezet gyökereiből fakadóan jól mozog az online térben. A budapesti kerékpáros szubkultúra, mozgalom 
a kilencvenes évek végén, az internet hajnalán, az akkor induló fórumos felületeken kezdett kibontakozni 
és szerveződni. Az intenzív online jelenlét a mai napig meghatározó eleme a szervezet kommunikációjának. 
Az első járvánnyal összefüggő Facebook posztjukat 2020. március 11-én, a vészhelyzet bejelentésének 
napján rakták ki.

Továbbá az MK köztéri jelenléte is látványos. Erre jó példa a kerékpárutak melletti matricák, plakátok, 
és a nagy forgalmú kerékpáros megállóknál az aszfalt feliratozása, például az 1% kampányról. Az MK 
költségvetésének kb. felét közösségi finanszírozás adja, ez a civil szervezeteknek szóló 1%-ból, tagdíjakból 
és egyéni adományokból adódik össze, melyeket a Bringás reggeliken vagy az I Bike Budapest eseményén 
gyűjtenek, menő bringás pólók kíséretében. A járvány előtt az 1% kampány fontos eleme volt a 30.000 
kiosztott szórólap és plakát, amit a tagok, önkéntesek és szimpatizánsok terjesztettek (kerékpárboltokban) 
városszerte.  A járvány alatt ennek a kampánynak a költségét az online kampányra fordították. Az 1%-ról 
szóló hirdetéseket sokkal többen látogatták, mint bármikor korábban.

Nem csak az aktuálisan futó eseményeket, kampányokat, hanem az elért eredményeket is jól láthatóan, 
érthetően kommunikálja a szervezet. A nagykörúti kerékpársávok története egy összefoglaló cikkben 
elérhető a honlapjukon, és részletesen dokumentálva van. Kiemelkedő az MK kommunikációjában, 
hogy az elért sikereket, eredményeket mutatják be, és azt érthetően kommunikálják is, például az éves 
beszámolójukban.57 Egy ilyen dokumentum készítése adminisztratív kötelessége az egyesületeknek, de 
az MK 2021 során az 1%-os kampányához is használta, aminek meg is lett az eredménye. A szervezetnek 
kiemelkedő 1% bevétele lett 2020 tavaszán, ami lehetővé tette, hogy 2021 tavaszától egy helyett két 
mérnök munkatársa legyen a klub irodájának.

Az MK-nak 2020-ban rekordszámú sajtószereplése volt. A sajtóhoz való viszonyát úgy kezeli, hogy minden 
oldalról oszt meg cikkeket a saját felületein, ami a kerékpározást népszerűsíti, és valós tényeken alapul. 
Mindenkihez elmennek nyilatkozni és mindenhol ugyanazt mondják el: kerékpározni jó. A Facebook-
hirdetéseket is a kerékpározás iránt érdeklődőknek szánják, függetlenül attól, hogy éppen támogatók vagy 
ellenzők.

56  Kerékpársáv nélkül nem újulhat meg a Nagykörút – de milyen legyen? kerekparosklub.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 20.
57  Így dolgoztunk a kerékpáros Magyarországért 2020ban. kerekparosklub.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 20.

https://kerekparosklub.hu/ibikebudapest/nagykorut_jovoje_eloadas_kerekparsav_forgalmiadatok
https://kerekparosklub.hu/ezeken-dolgozunk?fbclid=IwAR0xVFRys0GTeVTNZbYRyClSIGT-UL_5G13IIQ2hxx-tS1zixTiT-5Tdhrk
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Szorosabb kapcsolatok a területi szervezetekkel

A járványhelyzet további – általunk utolsóként ismertetett – hatása, hogy az MK hálózata országosan is 
megerősödött. Az MK-ban tucatnyi szervezetileg független tagszervezet vagy valamilyen aktív szervező 
csoport működik. Budapesten az összes kerületet lefedik, ezen kívül Érden, Székesfehérváron, Győrben, 
Kecskeméten, Szegeden, Gödöllőn, a Balaton körüli településeken és a Dunakanyarban vannak aktív 
területi szervezeteik. A hálózat tagjai helyi ügyeket vállalnak fel, a helyi problémák megoldásával segítik az 
új kerékpáros infrastruktúrákat véleményező mérnökök munkáját, programokat szerveznek, vagy a helyi 
fejlesztési terveket véleményezik.

A szervezet tagsága kétezres nagyságrendű, ők a területi szervezetekbe léphetnek be. A területi szerveze-
tekkel való munkára és együttműködésre kifejezetten előnyösen hatott a járvány hatására egyre elter-
jedtebb online kommunikáció. A járvány előtt az MK munkatársai arra törekedtek, hogy személyes 
kapcsolatot tartsanak fenn a tagszervezetekkel. Mivel azonban a szervezet kicsi állandó stábbal dolgozik 
(5-6 fő), évente egy nagy találkozót tudtak megszervezni. A korlátozások ideje óta azonban havi rendsze-
rességgel tartottak online találkozókat, ami „akadálymentesítette” a kapcsolattartást, legyőzte az időhiányt 
és a távolságot, és szinte mindenki részt tudott rajta venni. Az MK egyik munkatársa szerint a járványhelyzet 
„aktívabbá és közvetlenné tette a kommunikációt, ami jótékony és aktivitás generáló hatással van”. A járvány 
tehát arra kényszerítette a szervezetet, hogy új kommunikációs megoldásokhoz folyamodjon, és olyan 
megoldást találtak, amely végül a korábbinál hatékonyabbnak, demokratikusabbnak bizonyult.

4.3.2 Adománygyűjtés új léptékben, hangos sajtóvisszhanggal

A koronavírus-járvány kirobbanásakor az életünk több területét is újra kellett szerveznünk. A kormány 
2020. március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére. Az idősebb emberek 
csak 9 és 12 óra között látogathatták az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, mindenki 
másnak ezen az idősávon túl kellett megoldania a bevásárlást.58 Tartva a készletek kiürülésétől, illetve 
annak érdekében, hogy csökkentsük a fertőzés kockázatát, akik tehették, nagy tételben vásároltak 
élelmiszert és higiéniai szereket a boltokban. A megnövekedett kereslet hatására jelentősen emelkedtek 
az élelmiszerek és a higiéniai eszközök árai. Azoknak, akik kis, elzárt településeken laknak és nem ren-
delkeznek autóval vagy alacsonyabb jövedelemből élnek, sokkal nehezebb a hozzáférés az alapvető 
javakhoz. Nincs ez másként az oktatás területén sem. 

2020. március 13-án Orbán Viktor bejelentette az iskolák bezárását, így néhány nap alatt a személyesről 
az online oktatásra tértek át az oktatási intézmények. Azok az iskolák, amelyek felszereltebbek, és ame-
lyek meg tudják tartani az elhivatott és jól képzett tanárokat, a városokban koncentrálódnak. Ezeken a 
központi területeken jobban adottak voltak a feltételei az online átállásnak. Az elzártabb területeken ez 
sokkal nagyobb kihívás volt. A stabil, áraiban versenyképes optikai kábelen érkező internet az aprófalvas 
településszerkezetű Dél-Dunántúlon, Veszprém megye és Északkelet-Magyarország jelentős részén és más, 
az ország elzártabb területein nem érhető el, ráadásul itt több olyan család él, akik nem engedhetik meg 
maguknak az online oktatáshoz szükséges laptopokat, tableteket.59 A koronavírus-járvány tehát rámutatott 
arra, hogy az alapvető ellátás, mint az élelmiszerek és a higiéniai eszközök vagy éppen az online oktatáshoz 
szükséges eszközök és internet hozzáférhetősége nem egyenlő az országban. 

Az egyenlőtlen hozzáférés csökkentése érdekében több válságkezelő, a közvetlen segítségnyújtást célzó 
kampány indult el. Még olyan szervezetek is indítottak el közvetlen segítségnyújtásra épülő kampá nyokat, 

58  A kormány kijárási korlátozást vezet be. koronavirus.gov.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 26.
59  Meglepő, mennyire sok magyar településen nehezíti meg az életet az alapvető szolgáltatások hiánya. portfolio.hu, letöltés ideje: 2021. jún. 27.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kijarasi-korlatozast-vezet-be
https://www.portfolio.hu/krtk/20210326/meglepo-mennyire-sok-magyar-telepulesen-neheziti-meg-az-eletet-az-alapveto-szolgaltatasok-hianya-475772
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amelyek helyi érdekérvényesítéssel foglalkoznak vagy rendszerszintű változásért küzdenek.  Ilyen szerve-
zetek például a Civil Kollégium Alapítvány, az aHang és az Esély Labor Egyesület, amelyek munka társaival 
készítettünk interjút a kutatásunk során. Az alábbiakban az ő kampányaikat mutatjuk be.

Új szervezetközi együttműködések – A Vöröskereszt és az aHang adománygyűjtő kampánya

Az aHang és a Magyar Vöröskereszt közös adománygyűjtő kampánya volt az egyik első a járványhelyzet 
kirob banása után. A „Közvetlen segítség a Covid19 járvány idején” kampányukkal két olyan szervezet 
együtt működése tudott megvalósulni, amelyek profiljukban és stratégiai megközelítésükben eltérnek.60 
Míg a 2018-ban alakult, nem állami forrásokból gazdálkodó aHang online aláírásgyűjtő platform rend szer-
szintű változást sürget, a részvételi demokrácia erősítését tűzte ki célul, és nem riad vissza a konfliktusok 
felvállalásától, addig az állami normatívára is támaszkodó, Magyarországon már 1881 óta jelen lévő 
Magyar Vöröskereszt kevésbé konfrontatív, elsődlegesen karitatív tevékenységeivel van jelen a magyar civil 
közegben.61 Az érdekérvényesítés során elkerülhe tetlen volna, hogy bizonyos szakpolitikai irányvonalakkal 
és kormányzati döntésekkel konfrontálódjon a szervezet, amivel akár állami támogatásai stabilitását is 
kockáztatná.

Az aHang és a Magyar Vöröskereszt közös adománygyűjtő kampányában 10%-ot, azaz minden beérkező 100 
forintot 10 forinttal egészített ki az aHang. Ahogy az aHang munkatársa elmondta, a kampány sikeresebb 
volt az előzetes várakozásoknál: „[...] azt gondoltuk, hogy jó, mondjuk 1-2 millió forint tudod, és akkor 
annyit bevállalhatunk, aztán kb. 2-3 hétig futott intenzíven ez a kampány, és végül valami 8 millió forintot 
gyűjtöttünk össze a Vöröskeresztnek.” 

Az együttműködés megvalósulását a következőképpen értékeli az aHang munkatársa: „És ez például tök 
érdekes, hogy ők vállalnak minket ennyire, mindamellett, hogy [a kollégám] a sajtótájékoztatón, mikor most 
volt Balaton szárszón, ott azért elkezdte mondani, hogy egyébként a NER bekebelezi a szabadstrandokat 
[...] és akkor a vezér igazgató kicsit izélte a nyakkendőjét, tehát hogy érdekes azért (nevet). Tehát érted, az 
ő állami támogatásuk is évről évre csökken, nyilván ők is bajban vannak ezer éve. Na mindegy, szóval ez 
például egy érdekes, pozitív fejlemény, hogy ők vállalnak minket ennyire.” A járványhelyzet egyik pozitív 
hozadéka, hogy a Vöröskereszt és az aHang között, annak ellenére, hogy más-más stratégiát követő 
szervezetek, szorosabbra fűződtek a szálak a közös kampány során.

„Még egy falat” és „Ablak a padra” – még két sikeres kampány a Covid19 idején 

A világjárvány következtében megváltozott körülmények miatt az érdekérvényesítésről nagyobb hangsúly 
helyeződött a közvetlen segítségnyújtásra még a rendszerszintű változást sürgető civil szerveződések között 
is. „Volt egy belső igény egyébként mindenkitől, hogy ebben a helyzetben nem biztosan tudunk kritikusan 
kom mu nikálni, hanem akkor úgy tűnt, hogy sokkal népszerűbb az, hogy közvetlen segítségnyújtást adjunk, 
amit nem szoktunk egyébként, tehát ilyen charity [adományozás] típusú dolgot nem szoktunk csinálni. De a 
közösség szervezőktől is ez az igény érkezett, ők elkezdtek helyben szerveződni. [...] azt éreztük, hogy süket a 
nyilvánosság most más témákra, nem lehet megszólítani másképp. Viszont ezen a területen meg tudunk élni 
a lehetőséggel, hogy vannak erőforrásaink, amikkel valóban tudunk segíteni azoknak, akik most közvetlenül 
rosszabb helyzetbe kerültek.” (a CKA munkatársa) 

A Civil Kollégium Alapítvány (CKA)62, amely 1994 óta foglalkozik Magyarországon a civil társadalom 
fejlesztésével, 2013 óta pedig közösségszervezéssel, illetve az aHang stratégiai partnerségéből két, a 

60   Közvetlen segítség a COVID19 járvány idején. ahang.hu, letöltés ideje: 2021. aug. 4.
61   A Magyar Vöröskereszt bemutatkozása. voroskereszt.hu, letöltés ideje: 2021. aug. 6.
62  A Civil Kollégium Alapítvány bemutatkozása. cka.hu, letöltés ideje: 2021. máj. 3.

http://Közvetlen segítség a COVID-19 járvány idején
http://voroskereszt.hu
http://cka.hu
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közvetlen segítségnyújtáson alapuló kampány is született. A kialakult helyzet miatt a kampányokban 
érintett szervezetek – a CKA, az Esély Labor és az aHang – úgy döntöttek, hogy az érintettek egy csoportjára, 
a szegénységben és azon belül is elsősorban a szegregátumokban élőkre fókuszálnak és feltérképezik, hogy 
a válság hogyan hatott a helyzetükre. Ezt azért tartották fontosnak, mert élethelyzetükből adódóan ők az 
a csoport, akik számára az egyik legnehezebb a mindennapi megélhetés és ezáltal az érdekérvényesítés. 
A CKA munkatársa így magyarázta: „(...) amikor a napi életben maradásod, megélhetésed még jobban 
megkérdőjeleződik vagy még jobban nehézzé válik, akkor nehezebb, még inkább nehéz strukturális 
problémákra koncentrálni.” A kiválasztott érintetti csoport kihívásaira végül két összehangolt kampánnyal 
reagáltak. 

A „Még egy falat” kampány63 a CKA, az aHang és az Esély Labor Egyesület64 együttműködésével valósult 
meg. A három együttműködő szervezet jól kiegészítette egymást a kampány során. Míg a CKA és az Esély 
Labor hozta a terepi jelenlétet, addig az aHang a széles körű elérést biztosító levelezőlistáján mozgósított 
támogatókat. „Az, hogy az aHang mögöttünk van, az nagyon sokat jelent. Ott tényleg százezrekhez is eljutunk 
akár. Az már rajtunk múlik sok esetben, hogy ezt a figyelmet mennyi ideig tudjuk fenntartani.” (az Esély Labor 
munkatársa) A CKA és az Esély Labor munkatársai összesen 15 településen térképezték fel a helyben élő 
közösségszervezőikkel a helyiek kihívásait. Az aHang pedig elsősorban a kampány kommunikációjáért és a 
pénzgyűjtésért felelt.

Az „Ablak a padra”65 kampány a „Még egy falat” kampány után, azzal némi átfedésben indult el, önálló 
projektoldalon, ám élvezve az aHang támogatását a népszerűsítésben. Az „Ablak a padra” a CKA amúgy 
futó Láncreakció66  projektjén belül valósult meg, a fenti három szervezet mellé bekapcsolódott a 
Láthatatlan Tanoda is. Míg a „Még egy falat” kampány a pénzbeli adományokra épített, addig az „Ablak 
a padra” kampány keretében elsősorban digitális eszközöket gyűjtöttek adományként és juttattak el a 
tanodákon keresztül rászoruló gyerekeknek, hogy a járványhelyzetben se essenek ki az oktatásból.67 

Mind a „Még egy falat”, mind az „Ablak a padra” kampányt sikeresnek ítélték meg a szervezők. Mindkét 
kampánnyal sikerült a széleskörű nyilvánosságot elérni és mindkét kampányban magasnak számító, 
20 millió forintot meghaladó adományokat sikerült összegyűjteni. Mindkét kampány erénye, hogy 
megerősítette a helyi közösségszervezők közösségen belüli pozícióját. A sikeres adománygyűjtéshez 
hozzájárult a széleskörű médiamegjelenés, benne voltak például a Nők Lapjában, a Kossuth Rádióban, a 
Klubrádióban és az RTL Klubban is. A kommunikációs stratégiát tekintve explicit célként fogalmazódott 
meg, hogy a lehető legszélesebb médiakörhöz tudjon eljutni a kampányok üzenete: „Mi magunktól 
is törekszünk arra, hogy minél többfelé meg minél többoldalú médium szóljon rólunk, és ez aztán nem 
feltétlenül tőlünk függ, hogy ez megvalósul-e. Ezen segített, tehát javított a helyzeten az, hogy bekerültünk 
akár kormányzati médiumba is, de ez eddig is cél lett volna, ezen nem változtattunk, az ügyeinket ugyanúgy 
toljuk mindenfelé, az egy kérdés, hogy hova megy be. Az, hogy mondjuk, jobboldali sajtótermék is szóljon 
az ügyeinkről meg rólunk, azt most talán könnyebb elérni, de hogy ez eddig is cél volt, próbáljuk építeni, 
amennyire lehet.” (a CKA munkatársa)

63  Még egy falat – azonnali segítségnyújtás 12 településen. ahang.hu, letöltés ideje: 2021. máj. 3.
64  Az Esély Labor Egyesület kisebb terepi jelenléttel a korábbi Magyar Szegénységellenes Hálózat utódszervezeteként maradt fenn. 
65  Az „Ablak a padra” nem az aHang oldalán indult el, hanem önálló projektoldala volt. A gyűjtés az Adjuk össze felületén indult, majd a CKA 

által  fenntartott projektoldalon keresztül zajlott. A pénz és az eszközfelajánlások a CKA-hoz érkeztek be.
66  A Láncreakció projekten belül az egyik szervezési téma az oktatáshoz való hozzáférés. Ennek mentén a CKA közösségszervezői több 

 szakemberrel, tanodával interjúztak, és a gyűjtésben is az eszközök eljuttatásában a gyerekekhez a tanodáknak volt fontos szerepe.
67   Ablak a padra FBoldal, Adjuk össze oldal. https://www.facebook.com/lancreakciooktatas/, https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ablak

apadradigitaliseszkozoketaraszorulogyerekeknek1992

https://ahang.hu/megegyfalat/
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ablak-a-padra-digitalis-eszkozoket-a-raszorulo-gyerekeknek-1992
https://www.cka.hu/lancreakcio-oktatas/
https://www.facebook.com/Ablak-a-padra-104789031196038/
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ablak-a-padra-digitalis-eszkozoket-a-raszorulo-gyerekeknek-1992
https://www.facebook.com/lancreakciooktatas/
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ablak-a-padra-digitalis-eszkozoket-a-raszorulo-gyerekeknek-1992
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ablak-a-padra-digitalis-eszkozoket-a-raszorulo-gyerekeknek-1992
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Ennek köszönhetően vidéki nyugdíjasok, alsó középosztálybeliek adták össze a pénz egy részét. „Ez tipikus 
kísérőjelensége is az ilyen válásghelyzeteknek, de közben Magyarországon meglepő is, főleg, hogy ugye 
február környékén indult a »finomhangolás« Gyöngyöspata kapcsán. [...] a romák elleni »kis üzenetecskék« 
azok elindultak az éterben, és ennek ellenére volt ez az adakozási intenzitás. Ez mindenképpen pozitív volt.” 
(az Esély Labor munkatársa) A sajtómegkereséseket az is generálta, hogy egy bizonyos támogatási szintet 
elértek a kampányok. 

A kampány kommunikációs stratégiájának fontos eleme volt, hogy minél több helyre tudjon a kampány-
stáb konkrét helyi érintetteket küldeni. Ez a rádióadásoknál nem szokott megvalósulni, mivel ott kevésbé 
kiszámítható a megszólalónak, hogy hogyan fognak kérdezni, ez tehát általában nagyobb felkészültséget 
igényel. A felvételről készült, felvételről leadott, főleg TV-s interjúknál vagy az írott sajtóban készülő 
riportoknál viszont a szervezetek igyekeztek helyi szervezőket megszólaltatni, elérni azt, hogy akár helybe 
menjen az újság, a televíziós csatorna. „A Covid alatt készült egy nagyon klassz videó riport a 444-en68, az 
nagyon nagyot ment a médiatérben. Nagyon pozitívak voltak többségében a reakciók is. Ott volt egy fiú, [...] 
ennek az innovatív családnak a tagja69. Az Ablak a Padrában vált a kampány arcává és [a fiú] révén nagyon 
nagy figyelem vetült Ágra, és ezek azért pörgetnek így dolgokat.” (az Esély Labor munkatársa) Amire büszkék 
a kampányok szervezői, hogy a sajtómegjelenések során úgy tudták tematizálni az ügyeket, hogy azok az 
érintettekről, és ne a kampányról szóljanak. Így lehetett a szélesebb körű nyilvánosságnak közvetlenül a 
terepről híreket adni. 

A kampányok sikeréhez az is hozzájárult, hogy az elérhető pályázati forrásoknak köszönhetően a helyi 
közösségszervezők munkáját tudta finanszírozni a CKA, továbbá a szervezetnek volt fizetett kommunikációs 
munkatársa. Több interjúalanyunk is megerősítette, hogy a meglévő és élő kapcsolatháló is jelentős 
erőforrást biztosított a kampányok sikeressé tételében. Az aHang munkatársa így írja le a CKA és az aHang 
kapcsolatát: „ugye a Civil Kollégium Alapítvánnyal mi egy irodában [dolgoztunk], meg ugye személyi átfedés 
is volt egy ideig az ügyvezetők személyében [...] sokáig ez a két szervezet itt-ott együtt mozgott [...].” (az aHang 
munkatársa)

A Covid-helyzet növelte ugyan az adományozási kedvet, azonban az emberek megélhetését rendszerszinten 
segíteni tudó jóléti juttatások (mint például az álláskeresési járadék) növeléséért már kevesebben álltak ki. 
Ez alól kivételt a családi pótlék növeléséért indított kampány jelentett, a járvány kirobbanásáig 8-10 ezren 
írták alá a petíciót. A koronavírus első hullámában a szervezetek újra elkezdtek kommunikálni a témáról, 
és a Covidhoz igazították a petíció üzenetét: „A jelenlegi járványhelyzet miatt családok százezrei veszíthetik 
el bevételeiket vagy azok egy részét. Közös érdekünk, hogy Magyarországon ekkor is minden gyermek méltó 
körülmények között nevelkedhessen!” Az üzenet újrafogalmazása (átkeretezése) is szerepet játszhatott 
abban, hogy 2020. május és június között megtriplázódott az aláírások száma és 2021 júliusára elérte a 
közel 49.500 aláírást.70 A kampány széleskörű társadalmi támogatottsága szerepet játszhatott abban, hogy 
az ellenzéki pártok közös programjukban ígéretet tettek arra, hogy kormányzásuk esetén megduplázzák a 
családi pótlékot.71  

68  Az nem lehet, hogy kisnyugdíjasok tartanak el Baranya, Szabolcs, Borsod megyei rászoruló családokat. 444.hu, letöltés ideje: 2021. máj. 3.
69  Az a család, amelyik az adományozást segítendő létrehozott egy helyi alapítványt.
70  Emeljék duplájára a családi pótlékot! ahang.hu, letöltés ideje: 2021. júl. 31.
71   Gondoskodó Magyarország. kozosalap.hu, letöltés ideje: 2021. aug. 8. A korábbi kampányok folytatásaként indult 2020 őszén az Esélyradar 

kampány, amelyben a CKA munkatársai információt juttattak el a szegregátumokba a vírushelyzettel, elérhető segítséggel, egészségügyi 
ellátásokkal kapcsolatban. Ebből több kisebb kampány is kinőtte magát, például az „Esélyt a gyógyulásra! Ingyenes gyógyszercsomagot 
a Covidbetegeknek!” petíció, amelyet a CKA egyik közösségszervezője indított. A 2021 őszén már 300 hátrányos helyzetű településre elérő 
„Oltass, hogy élhess!” kampány keretein belül az Országos Roma Önkormányzat és a CKA aktivistái közreműködésével több, mint 13 500 fő 
regisztrált a Covid elleni védőoltásra.

https://444.hu/2020/05/11/az-nem-lehet-hogy-kisnyugdijasok-tartanak-el-baranya-szabolcs-borsod-megyei-raszorulo-csaladokat
https://adjukossze.hu/obh/szervezet/ag-szegenyekert-egyesulet-125822
https://terjed.ahang.hu/campaigns/dupla-csaladi-potlek
https://szabad.ahang.hu/petitions/eselyt-a-gyogyulasra
https://szabad.ahang.hu/petitions/eselyt-a-gyogyulasra
http://„Oltass, hogy élhess!”
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4.3.3 Greenpeace – Ahol rutin a válság 

A járvány alatt történt 

A Greenpeace Magyarországnak (GP) több kampánysikere is volt a 2020-as tavaszi lezárások alatt. A 2013-
ban „egy tollvonással” felszámolt kishantosi biogazdaság egyik főperét ekkor nyerték meg első fokon.72 A 
Duna mellett működő almásfüzitői veszélyes hulladékokat befogadó üzem új környezetvédelmi engedélyét 
is ekkor adták ki, mely a GP munkájának is köszönhetően szigorú határértékeket szab a vörösiszap 
tározóba érkező hulladékokra. Az első lezárások alatt megtisztuló levegőtől inspirálódva Budapest 
rossz levegőminőségéről szóló Tiszta levegő kampánnyal73 sikerült elárasztani a magyar sajtót is, ami a 
járványnak is köszönhetően a megszokottnál nagyobb média nyilvánosságot ért el.

A készülő műanyagtörvény okán is jó eredményeket könyvelhet el a szervezet, mivel a járvány alatti 
kormányzati kavarodás közepette szigorúbb szabályozást sikerült elérniük: az egyszer használatos 
műanyag poharak tilalma is bekerült az elfogadott rendelkezések közé. 2020. július 3-án szavazta meg a 
Parlament a műanyagtörvényt74, amely alapján 2021. január 1-től, a járvány miatt július 1-re csúsztatva 
részben betiltják, ill. szigorúan adóztatják az egyszer használatos műanyagokat (poharak, szívószálak, 
fülpiszkáló, evőeszközök, tányérok stb.). Bár a törvény visszalépés a kormány saját, korábbi, jóval zöldebb 
javaslatához képest, az uniós előírásoknál szigorúbb.75 Emögött a változás mögött a GP egyik legsikeresebb 
petíciója áll, melyet közel 250 ezren írtak alá.  

A GP elsők között népszerűsítette a zöld gazdasági újraindítást a Legyen a Válság Esély76 kiáltványukkal. 
A 2020. április 22-i 50. Föld Napjára időzítették a követeléseiket, melyet a kormány és az önkormányzati 
vezetőknek címeztek. Ez a kiáltvány kifejezetten a koronavírus-járványhelyzetre reagálva készült el, hiszen a 
gazdasági válság miatt 4.000 milliárd eurót különített el az EU helyreállítási alapként, ami a teljes uniós GDP 
25%-a. Ezt az összeget lenne jó a klímaváltozás hatásait enyhítő gazdaságélénkítő beruházásokra fordítani. 

Ügyek átkeretezése mint hétköznapi kommunikációs stratégia 

A GP működésének fontos eleme, hogy folyamatosan figyelik és elemzik, mi történik az országban és a 
világban, megnézik ez milyen hatással van a környezetvédelmi ügyeikre, és amennyiben szükséges, új 
elemeket vezetnek be, újrafogalmazzák az üzeneteiket. Tisztában vannak azzal, hogy aki egy aktuális ügyet 
először hoz a köztudatba, az határozza meg nagy valószínűséggel a kommunikáció irányát és tartalmát. A 
járvány alatt kevés szervezet szólalt meg környezetvédelmi ügyekben, és a lezárások miatt élő események 
sem voltak, ezért a fent említett kampányok sokkal nagyobbat szóltak az online térben, mint korábban.

Az interjúalanyunk szerint a szervezet egyik „ereje a kollégák közös megértéséből jön”, hiszen folyamatosan 
figyelik és értelmezik a helyzetet és a lehetőségeket maguk körül. Ahhoz, hogy a szervezet minden 
helyzetben gyorsan tudjon reagálni, rendszeres, de rövidebb megbeszéléseket tartanak, amelyeken 
minden munkatárs részt vesz. A hétnyitó megbeszélésekre úgy készülnek, hogy egy kolléga összegyűjti 
az aktuális híreket, amelyeknek hatása van a szervezet munkájára, ezeket közösen megbeszélik, valamint 
végignézik a szervezet előző heti tevékenységeit, eredményeit, sajtómegjelenéseit és azt, hogy a közösségi 
médiában mennyien követték a szervezet híreit.

72  Kishantos és a Greenpeace pert nyert a magyar állammal szemben. greenpeace.org, letöltés ideje: 2021. júl. 28.
73  Tiszta levegőt! greenpeace.org, letöltés ideje: 2021. júl. 28.
74  2020. évi XCI. törvény az egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról
75   A GP törvényjavaslata alapján, 2020. május 6-án fogadták el a kormányrendeletet, melyet május 19-én visszavont a kormány. Az eredeti 

javaslat szigorúbban szabályozta volna a műanyag szatyrok használatát, mint a végén elfogadott, azonban szerencsére kiterjed a műanyag 
zacskókra is a törvény.

76  Legyen a válság esély! greenpeace.org, letöltés ideje: 2021. júl. 28.

https://sites.greenpeace.hu/legyen-a-valsag-esely/


Válságból lehetőség – lehetőségből válság34

Belső erőforrások és magas szintű szervezettség 

A GP saját bevallása szerint a tőle megszokottól lassabban, egy hónapos csúszással reagált a járvány által 
kialakult helyzetre Magyarországon, ami a szektoron belül így is sikeresnek mondható. Ennek oka az volt, 
hogy munkatársainak ugyanúgy át kellett szerveznie az életét, mint mindenki másnak Magyarországon. 
A szervezetben nagyon fontos a munkatársak tudása, felkészültsége, mentális és érzelmi egészsége, és az 
egyik legfontosabb szervezeti erőforrás maga a csapat. Egyrészt a munkatársak közötti bizalom kiemelkedő 
jelentőségű, másrészt pedig a coaching szemléletű vezetés az alapvető vezetési stílus.

A GP nem vesz igénybe külsős szervezetfejlesztőt, mivel van elég tudás stratégiai tervezéssel és 
szervezetirá nyítással kapcsolatban a szervezeten belül. Mindemellett azt is tapasztalták, hogy a szervezeten 
kívülről jövő fejlesztők számára nehézséget jelent a szervezet tempóját felvenni. Egyéni szinten nagyon 
komolyan fejlesztik a munkatársakat, ezt tartják coaching típusú vezetésnek. Van, akit a szervezet vezetője 
„coachol”, kísér, közös célokat határoznak meg egy adott időtávra. Az angoltól a jogosítvány megszerzésén, 
szakmai és management tudás fejlesztésén keresztül a falmászásig és motorcsónak vezetésig is, számos 
területen lehet fejlődni a GP munkatársaként. Interjúalanyunk szerint nem okos szervezeti elemzésekre 
van szükségük, hanem arra, hogy minden esetben gyorsan és a helyzetnek megfelelően tudjanak reagálni, 
ha szükséges akkor újratervezni egy kampányt, ha pedig arra van szükség, akkor egy esemény közben 
csónakot, motort vagy biciklit szerelni.

A rugalmasság és a gazdag belső erőforrások mellett az is segítette a GP reakcióját, hogy már a pandémia 
előtt is megfelelően fel voltak szerelve technikailag a távmunkához. Mindenkinek volt használható 
informatikai eszköze és programja, hogy otthonról ugyanúgy tudja végezni a munkát, mint az irodából, 
és a munkatársak már használták korábban munkájukban a különböző online platformokat. A szervezet 
munkáját ezenkívül a bécsi regionális központ is folyamatosan segíti, probléma esetén azonnal segítséget 
nyújtanak, például az informatikai segítségnyújtás 0-24-ben elérhető.

A GP-nek óriási tapasztalata van az alapműködésre vonatkozó belső útmutatók elkészítésében és 
használatában. A munkatársak gyakran dolgoznak válsághelyzetekben, vagy ők maguk hoznak létre 
olyan helyzetet, amelyre másoknak kell reagálni. A járvány első szakaszában nagyon gyorsan kidolgozták 
azokat az útmutatókat, amely alapján eldöntötték, hogy ki-mikor-hogyan lehet bent az irodában. Ismerve 
a járványok visszatérő hullám ter mé szetű dinamikáját, úgynevezett visszaállási terveket is készítettek, 
amelyekben kidolgozták, hogy milyen fokozatokon keresztül nyissák meg az irodákat Magyarországon és 
a régióban is. Három fokozatot határoztak meg: az első fokozatban még csak akkor mennek be az irodába, 
ha az elengedhetetlen és erről mindig egyeztet nek a vezetővel. A második fokozatban már be lehet menni, 
de maximalizálják az irodában lévők számát, nagyobb találkozók nincsenek az irodában. A harmadik 
fokozatban nyit meg az iroda és külsős vendégeket is lehet hívni.

Gondoskodás és hatékonyság

A GP bécsi központja a magyar mellett további hét kelet-közép-európai szervezet munkáját segíti és 
támogatja, és a járvány kitörésekor létrehoztak egy Gondoskodás (ún. Duty of Care) Csoportot, ami 
kidolgozott egy rendszert arra vonatkozóan, hogy a pandémia alatt hogyan lehet a legjobban a kollégákat 
mind a nyolc országban személyesen is támogatni, illetve az országos irodák hogyan tudják egymást 
támogatni. Készítettek például közös táblázatot, amibe mindenki beírhatta, hogy mire van szükség otthoni 
környezetben a megfelelő fizikai és mentális munkakörülmények kialakításához. A fizikai igényeket gyorsan 
megszervezték, a lelki oldalát pedig úgy kezelték, hogy nemzeti és régiós online találkozókat rendeztek, 
ahol az új helyzettel kapcsolatos érzéseiket, félelmeiket tudták megbeszélni. A Gondoskodás Csoport olyan 
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anyagokat is rendelkezésre bocsátott, amelyek arról szóltak, hogy hogyan vezessék a vezetők a kollégákat 
a pandémia alatt, hogyan tartsák össze a csapatot személyes találkozók nélkül, illetve hogyan lehet 
hatékonnyá és izgalmassá tenni egy online megbeszélést akkor is, ha több mint húszan vesznek rajta részt.

A mentális támogatást adó szervezeti programok nem csak a járványhoz köthetőek a szervezetben, 
hanem a fent említett coaching típusú vezetésnek is része. Továbbá, ha konfliktus van a szervezetben, 
akkor megvizsgálják, hogy ez strukturális jellegű-e, és ha igen, akkor szervezeten belül a vezető tud-e rajta 
változtatni. Ha a konfliktus mélyebb, személyesebb, akkor pedig külső coachot hívnak segítségül. Ezért 
foglalkoznak jelenleg a klímaszorongás pszichológiájával is: hogyan lehet a szorongás, lefagyás energiáit, 
aktív, a pozitív változás irányába ható cselekvéssé alakítani.

Az egyéni adományozók fontossága, illetve mindenkiből lehet szövetséges vagy ellenfél

A GP számára nagyon fontos a helyi beágyazottság, a helyi szervezeti bázis és a magánadományozók 
támo ga tása mind erkölcsi, mind pedig anyagi értelemben. Interjúalanyunk szerint több magyar 
civil szervezet részére nagy sérülékenységet okozott, hogy csak felülről jövő legitimációra építették 
politikai és pénzügyi stratégiáikat, nem az alulról jövő támogatottságra, azaz sok magánszemély kisebb 
adományára. A több száz vagy ezer rendszeres adományozó nem csak az állandó bevételek miatt fontos, 
hanem azt is jelenti, hogy van társadalmi beágyazottsága a szervezetnek és a szakmai függetlenségük 
kulcsa, hogy sem pályázattól, sem céges szponzortól ne függjenek a szervezet tartalmi döntései. A GP 
bevételének 10%-a magánszemélyek által alapított környezetvédelmi alapítványoktól származik, és 90%-a 
magánszemélyektől. Jelenleg azonban még 50%-ban az osztrák szervezettől kapnak anyagi támogatást 
(akiket Ausztriában szintén magánszemélyek támogatnak kisebb havi adományokkal).

Társadalmi változásokat csak a környezetvédelmi problémák, konfliktusok megmutatásával, felszínre 
hozásával lehet elérni, enélkül nem ábrázolható a dolgok valódi arca a GP vezetője szerint. Konfliktusokat 
pedig csak akkor képes kiélezni egy szervezet, ha megvan hozzá a stabil háttere, támogatottsága. Ilyen 
helyzetekben pedig könnyű hibázni, és a GP is szokott, ilyenkor van, hogy akár több száz adományozó törli 
támogatását. A GP-nek itthon éves szinten kb. 10.000 adományozón kívül nem tagjai, hanem önkéntes 
aktivistái vannak, akik akkor és úgy kapcsolódnak a szervezethez a szervezet értékei mentén, amikor 
akarnak, és akkor mennek el, amikor ők akarnak. Ők az idejüket és a tudásukat adják a szervezetnek. Az 
adományozókkal havi szinten tartják a kapcsolatot hírle vélen keresztül, és a nagyságrendileg 200.000 
tagot számláló Facebook-oldalon. Mivel a GP környezetvédelmi médiumként is működik, folyamatosan 
tájékoztat környezetvédelemmel kapcsolatos eseményekről, történé sekről, katasztrófákról vagy egészséget 
veszélyeztető dolgokról. Törekednek rá, hogy ezekről a bázisuk elsőként tőlük kapjon hírt. Emellett 
sikerekről, kihívásokról, kudarcokról és a kapcsolódási lehetőségekről is hírt adnak, akár emailben vagy 
hírlevében.

A GP minden ügy mentén próbál szövetségesi hálózatot felépíteni olyan más szervezetekkel, akik hasonló 
dolgokon dolgoznak, érdekeltek az ügyben. Emellett a politikai hatás szempontjából feltérképezik egy-egy 
ügy ellenérdekeltjeit is. Egy önkormányzat például lehet szövetséges egy adott ügyben, a másikban pedig 
akár éppen ellenérdekelt is. A pártok esetében, ha például egy párt hívja meg őket sajtótájékoztatóra, 
hogy képviseljenek egy ügyet közösen, akkor törekednek rá, hogy azon több más civil szervezet és párt 
is jelen legyen. Mivel a politikai pártok gyakran szeretnék a civil szervezetek hitelességét saját ügyeikre 
és saját előnyükre felhasználni, ezért fontos, hogy ez ne történhessen meg. Alapelvük, hogy minden 
környezetvédelmi ügyet a lehető legszélesebb társadalmi bázisra kell építeni.
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A tanulmány terjedelme miatt végül hat szervezet munkáját mutattuk be részletesebben a három 
esettanulmányban. Azért ezeket a példákat választottuk, mert ezeknél a szervezeteknél láttunk olyan 
szervezeti működési módokat, amelyek több szempontból is tanulsággal szolgáltak saját szervezeteink 
részére, és remélhetőleg az olvasóknak is ez lesz a véleménye. A többi interjúban is találtunk sikeres 
mozzanatokat, ám ezek az interjúalanyaink megélése szerint nem illeszkedtek szélesebb sikerélménybe. 
Ezeknél az interjúknál a megkérdezettek sem tekintettek a szervezetükre úgy, mint akik élni tudtak a 
kialakult helyzet lehetőségeivel. 

4.4.1 Stáb és bázis

Az egyik legkézenfekvőbb, és semmiképpen nem újdonságnak számító tanulsága az interjúknak, hogy 
csak a tisztességesen fizetett, sok tapasztalattal és szervezési, szakmai tudással rendelkező stáb képes 
arra, hogy egyben maradjon nagy nyomás alatt is, sőt még megújulásra is legyen ereje. Ez a felismerés nem 
önmagában fontos, hanem amiatt, hogy mindkét, a kutatásban résztvevő szervezet (VALYO és MAPER), 
talán a kutatás nyomására is abba az irányba mozdultak el, hogy a működésükhöz szükséges alapfeladatok 
ellátására fizetett munkatársat alkalmazzanak. Az alapból magasan képzett munkatársak esetében is fontos 
a folyamatos képzés, tanulás. Továbbá pótolhatja a szűkös erőforrásokat, ha a szervezetből hiányzó tudás 
és képességek hatékonyan becsatornázódnak a mindennapi működésbe a szervezetet körülvevő bázisból. 
Ez a bázissal folyamatos, és intenzív kommunikációt, akár ennek a segítségét célzó programokat igényel.

A civil szektorban gyakran elhanyagolt téma, hogy az itt dolgozóknak is szüksége van érzelmi támogatásra, 
pozitív visszajelzésekre. Emellett nem csak a közvetlenül fizetett stábhoz, hanem az önkéntesekhez való 
viszonyunkon is lehet változtatni, különösen, hogy az önkéntesek esetében olyan láthatatlan dolgokra 
építünk, mint a szabadidejük és a jóérzésük. Ezért nagyon fontos, hogy az önkéntesek, illetve a társadalmi 
bázis folyamatosan kapjon vissza a szervezet munkájából, eredményeiből.

A stáb és a bázis kapcsolatában dilemmaként merülhet fel az, hogy mihez kezdjen a szervezet, ha a 
stáb és a szervezet társadalmi bázisa között értékkülönbségek jelennek meg. Ilyen lehet például a nők 
arányá nak növelése a kerékpározás során egy olyan társadalmi bázissal rendelkező szervezetnél, ahol 
a férfiak felülreprezentáltak. Ebben az esetben fontos lehet a társadalmi bázis lépésről lépésre történő 
érzékenyítése a társadalmi egyenlőtlenségekről, illetve a társadalmi pozícióból (osztályhelyzet, társadalmi 
nem, etnicitás stb.) eredő hatalmi helyzet tudatosítása önmagunkban és a szervezet társadalmi bázisában. 
Ennek jó módszere lehet, ha egy-egy elnyomott csoport szempontjait hangosítjuk ki, például miért nehe-
zebb nőként a kerékpárral történő mindennapos közlekedés a városban, vagy mi az akadálya annak, hogy 
szegénységben élők, illetve roma emberek is nagyobb arányban részt tudjanak venni a permakultúra 
mozgalomban. 

4.4.2 Innovációs kényszer helyett 

A pályázati világban gyakori az a kényszer, hogy mindig valami innovációt (újítást) kell felmutatni, ez gya-
kor latilag eltörli annak a lehetőségét, hogy a korábbi, esetleg részben működő dolgokat tovább alakítsuk. 
A szervezet erőforrásainak tudatos felhasználása során fontos a korábbi munkákra és munkákból való 
építkezés. Ez jelentheti azt is, hogy a szervezet korábban elkészült anyagokra épít, azokat használja, nem 
feltétlenül kell mindig újítani. Ha valami működik, akkor merjünk ismételni, ugyanazt a dolgot újból és 
újból megcsinálni, a korábbiakból tanultak alapján módosítva.

4.4 Cselekvőképesség válságban – tanulságok 
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Több olyan szervezettel, köztük a saját szervezeteinkkel is készítettünk interjút, amelyek nem tudtak élni 
a koronavírus-válság hatására megnyíló lehetőségekkel. Ennek oka sokszor a kapacitáshiányban rejlett. 
Több, általunk megkérdezett szervezetnek a járvány kezdeti fázisában felemésztette az energiáját az, hogy 
bizto sítsa a szervezet alapműködését a megváltozott körülmények között is. Azok a szervezetek, amelyek 
gyorsan és kezdeményezően tudtak reagálni a kialakult helyzetben, rendelkeztek legalább egy teljes 
munkaidős alkalmazottal, de voltak köztük olyanok is, amelyeknek 10-20 fizetett alkalmazottjuk is volt. 

A hosszú távú szervezeti stratégia hiánya is jelen volt több olyan szervezetnél, amelyek részben lefagytak 
a Covid19 első hullámában. Ha létezik egy szervezetnél olyan stratégia, amelyben a hosszú távú célok 
világosak és letisztultak, akkor a munkatársak és az önkéntesek is jobban tudnak igazodni egy új 
helyzethez. Az eljövendő válsághelyzetekben számos szervezettípus esetében segítségünkre szolgálhat, ha 
a szervezet stratégiáját a szervezet érintettjeinek minél szélesebb körével sikerül kidolgoznunk.

Az általunk készített interjúk alapján a válsághelyzetekben való gyors cselekvés gátja lehet az is, ha egy 
szervezet nem tudja elhelyezni magát a szélesebb társadalmi-gazdasági-politikai térben. Minden szervezet 
ebben a térben létezik, függetlenül attól, hogy tudatos-e ezzel kapcsolatban vagy sem. Ha egy szervezet 
célja az érdekérvényesítés is, akkor kiemelten fontos a szervezeti stratégiát a tágabb társadalmi-gazdasági-
politikai folyamatok tudatában kialakítani.

4.5 Ami miatt nem sikerülhet megőrizni a szervezet 
cselekvőképességét válsághelyzetben

4.4.3 Önazonosságunk kulcsa az adománygyűjtés és az erős társadalmi bázis 

Nem lehet tovább halogatni az adományszervezés kérdését, hogy minél nagyobb szerepet kapjon a 
szervezetek életében. Még ha egy szervezet nem a legelesettebbekkel foglalkozik, akkor is sokkal több 
energiát érdemes abba fektetni, hogy a társadalmi bázisuk anyagi támogatásával tudjanak működni. Két 
esetben is láttuk, hogy mennyire fontos a szervezetek szabadságához, pozitív értelemben vett önfejűségük 
megőrzéséhez ez az erő forrás. A szervezetek közötti együttműködési képességben is kiemelkedtek 
azok a szervezetek, amelyek pénzügyi szükségleteiket nagy arányban a társadalmi bázisuktól érkező 
adományokból fedezték. A pénzügyi erő forrá saikban a donoroktól és pályázatoktól részben független 
szervezetek nagyon tudatosan kutatják fel, és nyerik meg az ügyeiknek a szövetségeseiket, és nem csak 
olyan szövetségeket kötnek, amelyek magától értetődőek.
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4.5.1 Civil szerveződések és politika

Az érdekérvényesítés során kulcskérdés, hogy egy civil szervezet hogyan viszonyul a politizáláshoz mint a 
közügyek alakításához, illetve hogyan viszonyul a pártokhoz mint a közügyek intézményes képviselőihez. 
Mivel a civilek és a politika viszonya nagyon érzékeny területnek bizonyult a saját szervezeteinkben is, 
amikor érdekérvényesítésről gondolkodtunk, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy megvizsgáljuk, 
hogy a civil szervezeteket képviselő interjúalanyaink hogyan viszonyulnak a politikához, mint a közügyek 
alakításához, és ebben hogyan látják a pártokkal való viszonyukat. 

Arról, hogy mi az adott civil szervezet elképzelése a politizálásról, nagyon nagy eltérések voltak a 
különböző interjúalanyok között. A megkérdezett civil szerveződések képviselőinek többsége tartott 
attól, hogy az ügyükért folytatott érdekérvényesítési küzdelembe a pártok is belépjenek. A mozgalom 
vagy a szervezet megsem misü lésétől való félelem volt az, ami leginkább megjelent a megkérdezettek 
érveléseiben: „[...] van azért egy elég erős szkepszis a mi részünkről, és nem csak amiatt, hogy a magyar 
ellenzéki pártok úgy néznek ki, ahogy. Hanem azért is, mert azt láttuk, hogy nagyon erős rendszerkritikus 
mozgalmakat is nagyon gyorsan le tudnak darálni különböző okokból.” 

A civil szerveződések egy tágabb körére látó interjúalanyunk is a félelmet emelte ki a civil-párt viszony 
kapcsán: „a civilek szerintem mindig azt várják el a pártoktól, hogy segítsenek nekik mondjuk képviselni az 
ügyüket, […] de azért kb. maradjanak a háttérben, nehogy összepártozódjon az ő ügyük, nehogy össze-DK-
zódjon vagy MSZP-sedjen vagy Momentumozódjon vagy nem tudom, tehát mindig van egy ilyen. Persze az 
jó, hogyha segítenek, de azért maradjanak a háttérben. És egyébként vannak politikusok, akik ezt egészen 
komolyan csinálják, ilyen alázattal, közben meg az ő logikájuk pont az ellenkezője, tehát az a lényeg, hogy 
ők ott legyenek és megmutassák, hogy ők ezért is küzdenek. Szóval nehéz ez a viszony, én nem látok ebben 
nagy elmozdulást igazából. [...] ezt már gyönyörű szépen megcsinálták, megszervezték, hogy ettől féljenek 
a civilek, hogy a pártokkal egy lapon vannak említve vagy egy weblapon vagy nem tudom, újságpapíron. Én 
nem látok ebben különösebb elmozdulást. Ugye, ami van és ami szerintem az ideális eset az az, amikor civilek 
bejutnak, mondjuk döntéshozóként egy testületbe vagy önkormányzatba, és akkor onnan tudnak tovább 
tevékenykedni, szerintem az tök jó. De ezek az együttműködések azért nagyon nehézkesek.” 

Az érdekérvényesítés során azonban segítség lehet az, ha minél nagyobb bázist tudnak a civil szervező-
dések egy-egy ügy mögött felmutatni. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a pártok mind bal, mind jobb 
oldalról támo gatnak egy-egy ügyet: „Amit látunk egyébként az utóbbi időszakban egyre inkább, hogy a 
pártok nézik az ügyeinket meg platformunkat, és azt látjuk, hogy ahol azt látják, hogy vannak számok meg 
aláírók, meg pörög a Facebookon is, nem tudom, azt próbálják ők is átvenni. Ilyen például most full [teljesen] 
a balatoni szabadstrandok ügye [...], most már a Momentum meg az MSZP is rárepült. Amitől egyébként, a 
csoportok, akik ezeket viszik intenzívebben, ők frászt kapnak ettől, de hát közben meg az lenne a cél, hogy [a 
politikusok] képviseljék ezeket az ügyeket […]. Tehát van egy féltékenység mindig civil oldalról, hogy ‘jó, akkor 
elviszik meg izé’, és persze ez gellert kaphat bármikor, tehát ez probléma, meg erről beszélni kell, de hogy 
közben meg az jó, hogyha próbálkoznak ők is szerintem.” 

Ellenzéki pozícióban lévő politikai szereplők akkor hangosítják ki jellemzően egy-egy mozgalom ügyét, 
ha a politikai elitek között éles a politikai megosztottság.77 Ez a „baloldali” és „jobboldali” elitekre 
nagyon is jellemző széthúzás Magyarországon megannyi kedvező és gátló lehetőséget teremt a különféle 
mozgalmaknak, civil szerveződéseknek az érdekérvényesítés során. Az ellenzéki pártok képviselhetik a 
mozgalmi követeléseket, vagy adott esetben át is vehetik az irányítást egy-egy kérdésben, hogy növeljék 
szavazói támogatottságukat.

77  Ruud Koopmans – Paul Statham (2000). Migration and Ethnic Relations as a Field of Political Contention: An Opportunity Structure 
Approach.  In: Ruud Koopmans and Paul Statham (eds.). Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics. Comparative European 
Perspectives.  Oxford: Oxford University Press, 13-56., 34-35.
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Az ápolási díj megemelésének története tanulságos lehet az érdekérvényesítésben gondolkodó bármely 
civil szervezet, mozgalom számára is. Az ápolási díj ügyét a 2000-es évek közepétől tipikusan az éppen 
ellenzékben lévő pártok tagjai támogatták. A foglalkoztatási jogviszony és a minimálbér követelést a Fidesz 
és az MSZP is hirdette ellenzékből, kormányzó pozícióban viszont csak a fogyatékos mozgalom nyomására 
foglalkoztak vele. A mozgalom egyik fontos szereplője, a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület és 
szövetségesei az ellenzék támogatása közepette is folyamatosan hangsúlyozták, hogy több kormánypárti 
parlamenti képviselő – ha nem is nyilvánosan, de – szintén kifejezte támogatását, ezért az otthonápolás 
pártokon átívelő ügy. Másrészt a mozgalom a Lépjünk, az aHang és szövetségesei nyomásgyakorló 
akcióinak köszönhetően napirenden tudta tartani a témát, és közben az Országos Fogyatékosügyi Tanács 
tagjain keresztül 2018 augusztusa után is jelen tudott lenni a tárgyalóasztalnál. A mozgalom így létre tudott 
hozni egy olyan politikai teret, amelyben az ügy támogatójaként előléphetett egy kormányzati politikus.78 

Az érdekérvényesítés sikerességét befolyásolja tehát, hogy egy szervezet mennyire tudatos a saját ügyei és 
az ügyei eléréséhez szükséges erőforrásai kapcsán, és mennyire tudja tudatosan alakítani a kapcsolatait 
a civil, kutatói, politikai és más szövetségeseivel. A válsághelyzetekben megnyíló lehetőségek felismerése 
segítheti a hatékonyabb érdekérvényesítést.

78  Sebály Bernadett (2020). Társadalmi mozgalmak és szakpolitikai változások. Esettanulmány az ápolási díjról Magyarországon.  
 CEU, researchgate.net, 17, 27, 29.

https://www.researchgate.net/publication/344483658_Tarsadalmi_mozgalmak_es_szakpolitikai_valtozasok_Esettanulmany_az_apolasi_dijrol_Magyarorszagon
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5.
Szolidaritás a válságban.  
A Szolidaritási Akciócsoport 
belülről79

Kutatásunk tárgyát a koronavírus-járvány első hulláma idején határoztuk meg. Ekkor mindkettőnket a 
mozgalmi szövetségek vizsgálata érdekelt a legjobban, ezen belül izgalmas kutatandó területnek tűnt a 
válság hatására éppen kialakulóban lévő Szolidaritási Akciócsoport (SzACs). A szervezeteinkben dolgozva 
úgy láttuk, hogy a jelenlegi, összetett társadalmi-, gazdasági- és ökológiai válsággal csak egy olyan 
mozgalmi szövetségben lehet hatékonyan felvenni a harcot, amiben a különböző ügyek mentén szerveződő 
baloldali, zöld, és feminista szervezetek összefognak. Ezért mindkettőnket érdekelt, hogy hogyan és kik 
között érdemes ma Magyarországon mozgalmi szövetségeket kötni annak érdekében, hogy az egyes 
szervezetek társadalmi hatása megsokszorozódjon, illetve, hogy mik azok a feltételek, amelyek mellett egy 
összefogás (hálózat, koalíció, szövetség) meg tud valósulni.

Személyes érintettségünk adta a kutatás részvételi jellegét – mindketten aktívan dolgozunk a SzACs-ban. 
Mindkettőnk szervezete tagja volt a SzACs elődjének, a Balos Fórum nevű rendszerkritikus hálózatnak, 
amelynek a levelezőlistáján a járvány kirobbanásakor megszerveződött a SzACs. A kibővült és elődjénél 
változatosabb összetételű hálózat elsődleges célja az olyan közösségi cselekvési lehetőségek feltérképezése 
és megvalósítása, amelyek nemcsak az aktuális válsághelyzetet segíthetnek átvészelni, hanem hosszú 
távon is fenntartható alternatívákat biztosíthatnak. Mi személyesen a RAK-ba való belépésünk előtt nem 
ismertük egymást, ám a cso portban kötött barátságunk miatt az első SzACs akcióban már közösen vettünk 
részt. A SzACs operatív működését (pl.: a gyűlések összehívását és levezetését) két koordinátor segítette a 
kezdetektől – egyikünk az első, másikunk a második koordinátor páros tagja volt.

A SzACs tagszervezeteit szerettük volna előre meghatározott szempontok mentén vizsgálni, ezért az 
egyes szervezetek által delegált kapcsolattartó személyekkel készítettünk interjúkat. Az interjúalanyok 
közt voltak, akiknek a szervezete már a Balos Fórumon is részt vett, tehát a SzACs indulásakor már jelen 
volt, és olyanok is, akik később csatlakoztak a SzACs-hoz. Az interjúalanyok listája később kibővült 
olyan szervezetek képviselőivel, akik valamiért nem csatlakoztak a SzACs-hoz az induláskor, illetve 
akik idővel nyitottabbnak és bevonhatónak tűntek. Volt olyan szervezet, ahonnan több interjúalanyt is 
megszólaltattunk. Ez olyan esetben fordult elő, ahol a szervezeten belül jelentős különbség volt abban, 
ahogy a szereplők a SzACs-ban való részvételüket látták egyéni és szervezeti szinten. Összesen 20 félig-
strukturált interjút készítettünk, ebből 16 interjút leírtunk önkéntesek segítségével, majd kódoltuk az 
ingyenesen hozzáférhető Citavi 6 interjú-elemző programban, végül kielemeztük az erősségek, kihívások 
és lehetőségek szerint. A témák, amiket minden interjúban kötelezően érintettünk: erőforrások, 
hozzáadott érték, belső működés, a szervezet egyéb szövetségi hálózatai, vízió. 

5.1 Szolidaritási Akciócsoport  
– „katasztrófaközösség”, szubkultúra vagy mozgalom?  

79  A kutatást Ádám Zsófia és Rosenfeld Annajuli végezték.
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A RAK módszertana új élményt jelentett nekünk a hagyományos kutatói gyakorlathoz képest, hiszen 
megterem tette számunkra annak a szabadságát, hogy érintettként olyan témát válasszunk, ami a 
mozgalmunk, szervezeteink számára közvetlen módon hasznosulni tud. Ez ugyanakkor dilemmákat 
is jelentett, hiszen – bár az interjúk végén minden esetben kértünk visszajelzést, javaslatot a SzACs 
fejlesztésére vonatkozóan – nem lehettünk biztosak abban, hogy jól tapintottuk ki az Akciócsoport 
tagszervezeteinek igényeit, és megfelelő módon reagáltunk rá.

Etikai és gyakorlati dilemmaként egyaránt felmerült annak a kérdése is, hogy hogyan visszük vissza az 
eredményeinket saját közegünkbe. Vajon milyen lesz a fogadtatása – különösképpen azon részeknek, 
amelyek kritikát fogalmaznak meg egyes mintázatokkal kapcsolatban, vagy hiányosságokat tárnak 
fel. Kihívásként merült fel az is, hogy hogyan kommunikáljuk befelé a tartalmakat, de az is, hogy kifelé 
mit érdemes megmutatnunk és mit nem. Hogyan lehet a konkrétumok szintjén nyilvánosságra hozni 
az eredményeinket, hogy azzal ne szolgáltassunk ki bizalmas információkat? Hogyan lehet egy mind 
szervezeti, mind személyi szinten sajátságos belső viszonyokkal rendelkező közegben építő jelleggel 
önvizsgálatot gyakorolni, anélkül, hogy az további konfliktusokat szítana? Az akcióterveink közül mind 
az erőforrásbank, mind a naptár ötlete felmerült már a közegben korábban, de akkor nem volt sikeres a 
megvalósítás – vajon most adottak a körülmények a sikerhez? 

Az, hogy a mozgalom számára olyan tudást sikerült-e létrehoznunk, melyet akár maga a SzACs, akár 
annak egyes szervezetei hasznosítani tudnak, még a jövő zenéje és egy későbbi lehetséges utánkövetés 
adna rá választ. Első nagyobb léptékű megmérettetése a vállalkozásnak már megtörtént az írás 
időpontját fél évvel megelőzően, amikor az akkor még szisztematikus kielemzésre váró interjúk első 
tanulságait és az akcióterveinket először mutattuk be a SzACs első koronavírus hullámot követő személyes 
találkozóján. Akkor támogatóak voltak a visszajelzések, és az akcióterveink megvalósítására létrehozott 
munkacsoportokba többen is jelentkeztek. Mivel a részeredményeink befelé történő kommunikálására 
ez a mód megfelelőnek bizonyult, így a végleges eredmények közössé tételére is ezt az utat választottuk. 
Mind a belső, mind a külső kommunikáció során ügyelünk a konkrét szervezetek és adott személyek 
anonimizálására, így bizonyos jelenségeket és mintázatokat be tudunk mutatni anélkül, hogy az személyes 
szinten sértő lenne, vagy érzékeny adatokat szolgáltatnánk ki a nyilvánosság számára.

Akciók szintjén három projektbe kezdtünk. Egyik vállalt akciónk egy olyan esemény megszervezésének 
facilitálása volt, ahol a SzACs tagszervezetei, vagy a tágabban értett újbaloldali közeg nagyobb létszámban, 
hosszabb időre összegyűlhet megismerni egymás munkáját és nyilvános térben megvitatni stratégiai 
kérdéseket – ez lett a Nyári Egyetem. Ebben az esetben sikerült a külső és belső forrásbevonás és a 
koordináció (részben) delegálása, ami megkönnyítette a helyzetet és sikerre vitte a projektet. A Nyári 
Egyetemen bemutató előadást tartottunk a kutatás eredményeiből, majd egy műhelymunka keretében 
megvitattuk a résztvevőkkel. A másik két akciónk, a Mozgalmi naptár és az Erőforrásbank projektek 
jelenleg alvó állapotban vannak. Az egyik koordinátora időközben szülési szabadságra ment, majd 
kivált szervezetéből, a helyére még nem sikerült másik koordinátort találni. A másikat mi próbáltuk 
koordinálni, de erőnket meghaladta. Az akciók sikeressége tehát nagyban függött a delegálástól és az 
erőforrásbevonástól. Mindazonáltal a közeli jövőben tervezzük ezek folytatását is, mivel az igény rájuk a 
szervezetek részéről továbbra is fennáll.
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Az ó- és újbaloldal definíciója, szétválasztásuk létjogosultsága vitatott témája a politikai elméletnek. 
Újbaloldal alatt a nemzetközi antikapitalista mozgalomnak azt az ideológiai áramlatát vagy történeti 
állapotát szokás nevezni, ami a ‘60-as évek diákmozgalmából nőtte ki magát. Ez a mozgalom már nem 
csak az uralkodó tőkés gazdasági renddel és a nyugati imperializmussal helyezi szembe magát, hanem 
a bürokratikus szocialista és elnyomó államszocialista pártrendszerekkel is. A huszadik század minden 
nagyobb nemzetközi társadalmi mozgalmához hasonlóan, amit először a nemzetállami hatalmak 
nyomnak el, majd ami ennek elkerülése érdekében maga is államhatalomra tör, de abban is elbukik, 
a ‘68-as baloldaliak is elfordultak az államszocializmusoktól. Eltávolodtak az ortodox marxizmustól is, 
és érdeklődésük a Che Guevara, Mao Ce Tung vagy Ho Si Minh által képviselt forradalmi ideológiák felé 
fordult. Anélkül, hogy kifejtenénk, ebbe a hagyományba illesztjük a kétezres évek nagy, életmódra is 
kiterjedő nemzetközi forradalmi hullámát, az alterglobalizációs mozgalmat, amely egyfelől számos értékes 
új mozgalmi gyakorlatot és ideológiai alapállást hozott a baloldal történetébe, egyszersmind nem volt 
mentes olyan habitusoktól és szólamoktól, melyek az egyén felelősségét hangsúlyozó és az alternatív 
életformákat gyorsan piaci alapra helyező hegemón rend foglyává tették. Az először a Balos Fórumban, majd 
a Szolidaritási Akciócsoportban intézményesülő politikai közösséget ebben a baloldali mozgalmi történeti 
keretben helyezzük el, noha sok különbséget mutat mind a ‘68-as, mind az alterglobalizációs mozgalommal. 

A SzACs magját azon szervezetek alkotják, akik már a Balos Fórumnak is tagjai voltak, tagságukat tekintve 
nagy részt ugyanabból az egyértelműen nem körülhatárolható szubkulturális közegből és politikai 
közösségből érkez nek. A közeg története sokféleképpen mesélhető el, de mindenképpen fontos időbeli 
kezdőpontja 2011, amikor a Mátyás utcai Frisco megalakul. A szövetkezeti elvek alapján működtetett 
presszó nemcsak a kikap cso lódás tere, hanem egy új formálódó politikai, mozgalmi közösség erőterének 
a középpontját is jelenti. A kö zösség heterogén, a leginkább meghatározó elméleti kiindulópontja a 
marxizmus. A gazdasági demokrácia iránti elkötelezettséget az először Friscoként, majd Gólya néven 
működő szövetkezeti presszó létrehozása jelzi legegyértelműbben ebben a korai szakaszban. Olyan 
szervezetek tartanak itt találkozókat, mint a kétezres évek alterglobalizációs (globalizációkritikus 
mozgalom) hullámának hazai képviselője, a 4K!80, vagy a korabeli francia diákmozgalmak által inspirált 
Hallgatói Hálózat (HaHa)81, akik a 2012-13-as diáktüntetéseket és egyetemfoglalást szervezték. 

Ezzel nagyjából egy időben jött létre a Helyzet Műhely, ami a nyugati egyetemeken erős, de Magyarországon 
a rendszerváltás utáni liberális szellemi közegben lefojtott baloldali kritikai akadémiai tevékenységet 
kezdett kifejteni. Az erre való igény részben azért merült fel, mert a kétezres évek eleji mozgalmi szervezői 
munka egyik alapvető tanulsága volt, hogy a megfelelő elemzések hiányában a kortárs mozgalmak nem 
tudják stratégiailag leginkább célravezető módon kifejteni a hatásukat. Kutatási eredményeikben végül 
sok hasonló belátásra jutnak, mint az eggyel korábbi generáció legfontosabb baloldali szellemi műhelye, 
az Eszmélet. Ezt a csak menet közben észlelt, közvetlen származástanilag nem magyarázható elméleti 
rokonságot, illetve az értelmiségi kör felépítésének és pozíciójának hasonlóságát egyik interjúalanyunk 
így fogalmazta meg: „Én nagyon szeretem mondjuk a Helyzet Műhelyt is, de az is beletartozik a konglomerá-
tumba. És ennek a szerkezeti elődje az Eszmélet. [...] ugyanaz a habitus: van egy fix tudáshalmaz, meg egy 
intézményi kör [...].” Személyes és intézményi szinten is szoros az agytröszt kapcsolata a baloldali kritikai 
mozgalmiság kiemelkedően fontos intézményével, a Társadalomelméleti Kollégiummal (TEK) és annak 
folyóiratával, a Fordulattal. 

5.2 Tágabb újbaloldali kontextus  

80 2007-től Negyedik Köztársaság Mozgalom, 2012-től Negyedik Köztársaság Mozgalom Párt. Fiatal anarchisták által létrehozott, baloldali 
patrióta / baloldali populista szellemiségű mozgalom, amely játékos utcai akciókkal (pl.: párnacsata, keresd a zászlót, BKV pótló) viszonylag 
gyorsan széleskörű bázist tudott kiépíteni, majd túl korán lépett az intézményi politikai térbe, lehasadt mögüle a támogatói közeg és 2016-
ban feloszlott.

81 A Hallgatói Hálózat (HaHa) magyar diákszervezet a Budapesti Corvinus Egyetem tervezett átalakítása elleni tiltakozás okán alakult 2011-ben, 
majd további, felsőoktatást érintő problémákkal foglalkozott, például diáktüntetéseket szervezett.
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Magát a Friscot üzemeltető társaságnak is egy részét a TEK-ben nevelődő, de az értelmiségi munkából 
kiábránduló fiatalok tették ki, akik a fennálló rendszerbe a szövetkezeti mozgalmon keresztül szerettek 
volna beavatkozni. A szö vetkezeti mozgalom a szolidáris gazdaság és a gazdasági demokrácia értékei 
mellett köteleződik el. A „se úr, se szolga” elv mentén olyan dolgozói kollektívák létrejöttét sürgeti, 
amelyekben a dolgozók közösen irányítják a termelést és birtokolják a termelési eszközöket. A 2010-es 
évek fontos tendenciája továbbá, hogy az évtized elejére egyre több újbaloldali szervezet és médiafelület 
született. Ezt az intézményi gyarapodást és az ezzel járó társa  dalmi bázis növekedést jelezheti az a tény is, 
hogy 2013-ban a közeg kinőtte a Mátyás utcai helyet. A Frisco ekkor költözött át a Bókay utcába és alakult 
át Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszóvá. Az ezt követő öt évben a változatos újbaloldali közegnek 
egyre inkább megszilárdulnak bizonyos intézményei és az azok közti kapcsolatok. 

Ekkorra már a Gólya is hivatalos szövetségesi rendszerrel rendelkezik, amiben sok különböző profilú 
civil szervezet, szakkollégium, műhely vagy épp közösségi kert szerepel. Néhány példa közülük: az 
akkorra már országos elérésű és jelentőségű Mérce rendszerkritikus internetes híroldal; A Város Mindenkié 
lakhatási szegény ségben élő emberek érdekvédelmével foglalkozó szervezet, a bevándorlók integrá cióját 
segítő Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Város és Folyó Egyesület (VALYO), amely a városi terek 
hasznosításával foglal kozik, a Heti Betevő, az Utcajogász, a Grund Kert, a Kritikai Városkutató Műhely, a 
Közélet Iskolája; a György Péterhez és K. Horváth Zsolthoz köthető komplex művészet- és társadalomkritikai 
műhely, a Mérei Ferenc Szakkollégium, a kritikai baloldaliság felsőoktatási bölcsője a Társadalom elméleti 
Kollégium (TEK) és a társadalmi egyenlőtlenségek iránt az átlagosnál érzékenyebb társadalomtudományi 
hallgatókat tömörítő Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium.81 Ebben az időszakban jönnek 
létre olyan, a Gólyához köthető új szervezetek is, mint a szövetkezeti mozgalom kiépítésének támogatására 
életrehívott Metaszövetkezet (később Szolidáris Gazdaság Központ), illetve más, a TEK-hez vagy a Gólyához 
lazábban kötődő szervezet, mint a Deviszont Közösségi Tér, és valamivel később a 2019-es önkormányzati 
választásokon az intézményi politika terébe a 4K! után először újra belépő (az önkormányzati 
választásokon plakátoló és kopogtató) újbalos politikai szervezet, a Szabad Budapest (később Szikra 
Mozgalom).

A Gólya 2018-ban újra nagyobb helyre költözött, ekkor már saját tulajdonú ingatlanba, ahol az előadásokon 
és egyéb programokon kívül irodák, helyiségek bérbeadásával új szintre emelte a közeg intézményes 
alapjait. A Helyzet Műhelynek a magyar társadalom, gazdaság és politika szerkezetére vonatkozó 
kutatásai, a 2000-es évek elejének politikai mozgalmai, a 4K! és a HaHa kudarcai, valamint a pártpolitikai 
ellenzék sorozatos bukásai fényében a közeg bizonyos tagjai arra a belátásra jutottak, hogy a Nemzeti 
Együttműködés Rendszerében csak és kizárólag úgy lehet politikai-gazdasági hegemóniaváltást (a politikai 
elit és a globális piacgazdaság uralmának megdöntését) elérni, ha a mozgalom előbb megszervezi saját 
anyagi alapjait, amire a tevékenységét aztán felépítheti. Ez olyan új gazdasági gyakorlatok és modellek 
létrehozását jelenti, amelyek egyrészt képe sek a mozgalom tagjai számára külső függés nélkül az élet 
alapvető feltételeit megteremteni, másrészt mintá ul szolgálnak a teljes társadalmi-gazdasági rend 
újraszervezéséhez és hálózatba rendeződve képesek növekedni, terjedni. Ezen gondolatok mentén 
kezdtek a Helyzet Műhely - Gólya - TEK körüli szereplők bérlői lakásszö vetkezeteket kutatni és létrehozni (a 
projektek gyakorlati megvalósulása a Periféria Központhoz köthető), illetve a gondoskodási feladatok egy 
részének közösségi megoldásaként jött létre a Gólyafészek Napközi. A kezde mé nyezések sorába tartozik 
továbbá a Lahmacun Rádió, a Gólya edzőterme, a Közös Műhely alkotóknak, illetve a civil szervezetek közös 
irodái szintén a Gólya legújabb, Orczy úti épületében; később a szövetkezet két új lába, a Gólya Építők és 
a Gólya Futár, illetve a Vörösbegy Fogyasztói Szövetkezet, aminek a létrejöttét már a Szolidáris Gazdaság 
Központ segítette elő. A Gólya új, többfunkciós terében került megrendezésre az első Balos Fórum is.

82 További szövetségesek: http://golyapresszo.hu/szovetsegesek/ 
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A 2019-es önkormányzati választások során Budapesten ellenzéki többséggel bíró önkormányzati rendszer 
alakult, így a rendszerkritikus szervezeteknek lehetőségük nyílt erőforrásokat és pozíciókat szerezni az 
intézményes politikai térben. Erre a politikai lehetőségre és kényszerre reagálva hívta életre a Balos Fórum 
nevű egyeztető platformot a Szabad Budapest ( jelenleg Szikra Mozgalom) és a Szolidáris Gazdaság Központ, 
hogy teret adjanak a mozgalom számára a helyzetben rejlő lehetőségek és veszélyek megvitatására. 
A koronavírus válság kitörésével, 2020 tavaszán ez az egyeztető fórum átalakult egy, a közvetlen 
segítségnyújtás lehetőségeit kereső hálózattá. Ez lett az eleinte 12, később 29 baloldali, feminista és zöld 
szervezetet tömörítő SzACs. 

5.3 A SzACs története   

A mozgósítás típusai

„A globális gazdasági válságra és klímaválságra reagáló zöld, feminista és baloldali mozgalmak 
körében ma egy erősödő konszenzusnak vagyunk tanúi, ami a felhalmozás rendszerei által 
kitermelt problémák megoldásaként egy alternatív, demokratikus, a profit helyett az élet 
újratermelését szolgáló gazdasági rendet javasol.”82 

A korunk válságjelenségeire és társadalmi problémáira reagálva létrejövő társadalmi 
mozgalmakat két csoportra lehet osztani aszerint, hogy hogyan viszonyul ahhoz a fennálló 
társadalmi-gazdasági rendhez, melyben ezek a problémák létrejönnek.

Az egyik típusú mobilizáció alapvetően elfogadja ezt a rendszert és azt fenntartva törekszik 
arra, hogy bizonyos társadalmi csoportoknak előnyöket biztosítson és bizonyos problémákra 
megoldást találjon. Az elmúlt években azonban a nyugati mozgalmak diskurzusaiban egyre 
egyértelműbb, hogy amíg a rendszer logikája ugyanaz marad, vagyis, hogy a maximális profit 
kitermelése az elsődleges mozgatórugója a gazdaságnak, addig hiába kerül jobb helyzetbe egy 
adott társadalmi csoport, ezzel csak egy másikra hárítja a hátrányait. 

A második típusa a mozgalmi modelleknek éppen ezért egy radikálisabb, a teljes gazdasági-
társadalmi rendszert érintő változást sürget: egy olyan demokratikus gazdasági modellt, ami a 
társadalmi és ökológiai rendszerek fenntarthatóságát szolgálja.

83 Gagyi Ágnes (2020). Szolidáris gazdaság és kapitalizmus. Az alternatív gazdaság új mozgalmi modelljei globális és magyar környezetben. 
Fordulat, 27, 6-36.

http://fordulat.net/pdf/27/FORDULAT27_GAGYI.pdf
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Miért éppen ezek a szervezetek? A SzACs tagszervezetei a rendszerszintű változást sürgetik más-más 
oldalról. A baloldali mozgalmak a tőkés gazdaság ellen és a munkavállalók jogaiért, a zöld mozgalmak 
a természet kizsákmányolása ellen, a feminista mozgalmak pedig a nők és a gondoskodási munka 
elismeréséért küzdenek. Az el nem ismert munka és a kizsákmányolás által biztosított „Olcsó Erőforrások”84 
szükségesek ahhoz, hogy a jelenleg uralkodó elnyomó rendszerek (kapitalizmus85, patriarchátus86, 
rasszizmus87) fennállhassanak. A kevesek gazdagodásának ára a többség alulfizetett bérmunkája, a 
földek, vizek és energiahordozók kisajátítása, és a nők által láthatatlanul végzett gondoskodási munka 
(pl.: házimunka, gyereknevelés). Ez a káros profitlogika vezet az ökológiai- és klímaválsághoz, és a 
jelenleg fennálló gazdasági és társadalmi működés és szoros hálózatok eredménye az a világ minden 
szegletébe extrém gyorsasággal elérő járvány is, amely alatt a mozgalomkutató munkánkat a RAK 
csoportban elkezdtük. „Nagyon inspiráló, hogy sokféle mozgalmi irányból – tehát zöldek, társadalmiak, 
városiak, vidékiek is – egy gondolkodási térben együtt vagyunk. Nekem ebben hiányérzetem volt az 
elmúlt sok évben, hogy például a zöld mozgalom meg a nőmozgalom mennyire nem tud találkozni, meg a 
társadalmi és környezeti fenntarthatósági dolgok. Nagyon klassz, hogy ez most találkozik” – mondta az egyik 
interjúalanyunk, aki zöld és feminista mozgalmaknak is tagja már több évtizede.

A SzACs megalakulását segítette, hogy széleskörű adatbázis állt a szervező csapat rendelkezésére a 
potenciális tagszervezetekről és a támogató, szövetséges szervezetekről (pl.: a Balos Fórum levelező 
listája), továbbá a szerve zetek közt az összefogást segítették a már meglévő és aktív kapcsolatok, és a 
közeg médiumai (pl.: Mérce, Partizán88) is. A közös munkát eleinte aktív belső kommunikáció jellemezte. 
A Discord azonnali üzenetküldő platformon napi szinten történt információcsere és heti rendszerességgel 
szerveződtek online gyűlések. Ez később erőforráshiány miatt elhalt. A legtöbb, a tagszervezetek által 
delegált kapcsolattartó személynek nem volt kapacitása részt venni a rendszeres, hosszú és fárasztó online 
gyűléseken. Viszont az a munkacsoport maradt fent – és működik a mai napig –, ahol szigorúan tartották a 
napi kommunikációt és a heti egy találkozót.

A válság miatt a társadalmi-gazdasági rendszer olyan hibái is szélesebb körben láthatóvá váltak, amit 
egyes szervezetek már régóta tematizáltak – ezt a lehetőséget használta ki az Akciócsoport legelőször. 
A szervezetek első közös akciója a válságot keretező cikksorozat megírása volt a Mércére. Nyolc cikk 
született: gazdasági és társadalmi makrostruktúra, munka, élelmezés, nők elleni erőszak, női munka és 
gondoskodás, szülészet, lakhatás és zöld témában.89 Oktatási témájú cikket is szerettek volna a sorozatba, 
de erre végül nem volt kapacitás. Bár az üzenetek nem jutottak el a széles nyilvánossághoz a cikkeken 
keresztül, de arra jók voltak, hogy elindult egy egyeztetés a közegen belül, egy közös jövőképről, vízióról, 
illetve az egyes cikkek új lendületet adtak az egyes szervezeteknek és a későbbi közös munkának. Az 
első hullám alatt bár még ismeretlen volt a terep, de a szervezetekben bőven volt tenni akarás. Ennek 
köszönhetően olyan gyakorlati projektek indultak be, mint a Szikra Mozgalom közvetlen segítségnyújtásra 
fókuszáló maszkvarró és kézfertőtlenítő készítő projektjei, vagy a Gólya futárszövetkezet. Utóbbi egyszerre 
reagált a hirtelen megnövekedett munkanélküliségre és a Gólya tevékenységi köreinek korlátozására, 

84 A „Négy Olcsó Erőforrás”: munkaerő, élelmiszer, energia, nyersanyagok. Jason W. Moore (2014): Az olcsó természet vége, avagy rájöttem, 
hogy nem kell félteni „a” természetet, meg is lehet szeretni a kapitalizmus válságát. Fordulat, 25, 17-52.

85 Tőkés gazdasági rendszer, ahol a termelőeszközök magántulajdonban vannak, a cégek a szabadpiacon versenyeznek, a megtermelt javak 
és szolgáltatások elosztásáról a szabadpiaci viszonyok döntenek. A tőkét és a termelőeszközöket tulajdonló, korlátozás nélküli önérdek 
vezérelte szűk réteg kizsákmányolja az alsóbb osztályokat, amely társadalmi egyenlőtlenségekhez vezet.

86 Apajogú társadalmi szerkezet, ahol a férfiak tekintélyuralma érvényesül a nők és gyermekek felett. A hatalom és a jogok egyenlőtlen 
elosztását írja elő a társadalmi nemek közt.

87 Olyan gondolkodásmód és intézményi struktúra, mely az embereket fizikai megjelenésük vagy társadalmi ismérveik alapján csoportokba 
rendezi, majd ezek közt hierarchiát állít fel, hangsúlyozva a morális, társadalmi vagy politikai különbségeket.

88 A Partizán egy közéleti-politikai műsor, amely a YouTube videómegosztó felületen elérhető 2018 óta. Vezető szerkesztője Gulyás Márton. 
Elődje a Slejm – A torkon ragadt politika című csatorna volt.

89 Szolidaritási Akciócsoport (2020). Szolidaritás a válságban. Cikksorozat. merce.hu, január-április.

http://Az olcsó természet vége, avagy rájöttem, hogy nem kell félteni „a” természetet, meg is lehet szeretn
http://Az olcsó természet vége, avagy rájöttem, hogy nem kell félteni „a” természetet, meg is lehet szeretn
https://merce.hu/tag/szolidaritas-a-valsagban/
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illetve a szövetkezet környezetében felmerülő valódi szükségletek megoldására, mint például az élelem-
házhozszállítás. Az Akciócsoport létrehozta a Szolidaritás a válságban Facebook-csoportot, ami eredetileg 
toborzás és koordináció célját szolgálta a maszkvarró projekthez, később azonban egy online fórumként 
kezdett el működni. 

Az első hullám alatti „katasztrófaközösség”, a katasztrófához társuló kölcsönös segítségnyújtási hullám 
adta cselekvő erő90 elgyengült 2020 nyarán, amikor a korlátozások enyhültek. Bár a tagság ötletelni 
kezdett, hogy hogyan folytathatná a közös munkát, de a legtöbb ötlet erőforrás hiányában nem 
tudott megvalósulni. Ilyenek voltak például a bérlői szakszervezet vagy az újhullámos szakszervezet, 
ami a szakszervezetek által nem lefedett dolgozói csoportok – otthonápolók, katások, kis- és közép-
vállalkozásoknál dolgozók stb. – önszerveződését segítette volna. A második hullám alatt – a korábbi 
tapasztalatokra építve – hiába lett volna számtalan lehetőség valódi segítségnyújtásra, nem élt vele a 
SzACs és külön-külön egyik szervezet sem igazán, még kommunikációs szinten sem. Az első hullám alatt 
erőforráshiány miatt elmaradt cikket az oktatási helyzetről nem sikerült pótolni, és újabb cikkek sem 
készültek. Az élelmezés lett az egyetlen terület, ahol munkacsoport alakult, és dolgozott következetesen, 
hétről hétre. A Szolidáris Élelem munkacsoport az élelem-önrendelkezéssel foglalkozó szervezetek közötti 
párbeszédet segíti, és célja, hogy a tagság ágazati szintű megoldásokkal álljon elő. Az ebből kiváló Oral 
HerStory – Velünk TörtéNő kutatás és mozgalom az élelem-önrendelkezés nőmozgalommal kapcsolatos, 
nők szempontjából kiemelten érdekes szeleteit kutatja. Ez a munkacsoport azért is jelentős, mert itt 
valósult meg az olyan szervezetekkel való együttműködés, akik nem szigorúan véve a rendszerkritikus 
közeg részei. A munkacsoport tagjai a nyíltan radikális baloldali programmal rendelkező szervezeteknél 
kevésbé politikai szervezetek, pl.: a Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER), a Tudatos Öregedés, vagy a 
Környezeti Társadalomkutatók (Environmental Social Science Research Group – ESSRG) nevű kutatócsoport, 
amelyek ezzel együtt nyitottak voltak a társadalomkritikai szempontok beépítésére saját működésükbe. A 
Szolidáris Élelem még nyáron megírt és megnyert egy komplex, több lábból álló pályázatot, amelynek része 
egy tudástermeléssel foglalkozó, egy vízióegyeztetést facilitáló és egy gyakorlati projekteket támogató 
folyamat is.

Az így kialakult összefogást, ha rendszertani kategóriába akarjuk sorolni, hálózatnak nevezhetnénk (ld. 
keretes írás). A RAK során készített interjúinkból azonban kiderült, hogy a szervezeteknek igénye van 
arra, hogy rálássanak egymás erőforrásaira és programjaira, és ezeket meg tudják egymással osztani, 
össze tudják hangolni azokat. Illetve megmutatkozott az igény arra is, hogy egy nyári egyetem keretében 
elinduljon egy ideológiai, szakmai, szervezeti, intézményes keretekre és célokra vonatkozó vízióegyeztetési 
folyamat. Így a RAK-os folyamatból kinőtt első akcióink ezeket célozták, ezek megvalósítására alakítottunk 
ki munkacsoportokat a SzACs-ban. Ez utóbbiak, már egy koalíciószerű működést vetítenek előre. 
Elemzéseink alapján azonban az is látszik, hogy ez komoly akadályokba ütközik, valamint, hogy nem 
teljességgel egyezményes álláspont az, hogy erre szükség van. A koalíció létrejöttéhez ugyanis szükség 
lenne arra, hogy az egyes szervezetek saját témáikat és tevékenységeiket rugalmasan, a közös cél elérése 
érdekében alakítják. Erre azonban sem a megfelelő erőforrások, sem a szükséges politikai akarat nem 
áll rendelkezésre – részben azért, mert a közös cél definíciója, illetve az annak eléréséhez vezető út 
tekintetében nincs teljes összhang a szervezetek között.

90 Gagyi Ágnes (2019). Félelem helyett kölcsönös segítség: A katasztrófaszociológia tanulságai a klímaválságra való felkészülésre.  
Fordulat, 25, 237-246.

http://fordulat.net/pdf/25/FORDULAT25_GAGYI_FELELEM HELYETT KOLCSONOS SEGITSEG_A KATASZTROFASZOCIOLOGIA TANULSAGAI A KLIMAVALSAGRA VALO FELKESZULESRE.pdf
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Az összefogás fajtái91

Hálózat
A hálózatok olyan egyénekből vagy szervezetekből állnak, akik az egyéni vagy csoportos 
célok elérése érdekében információkat, ötleteket és erőforrásokat osztanak meg egymással. A 
hálózatépítés során úgy jutunk több erőforráshoz és azáltal válunk erősebbé, hogy különböző 
emberek, csoportok vagy szervezetek között alakítunk ki kapcsolatokat. A hálózatok általában 
emberek és csoportok laza, rugalmas társulásai, amelyeket egy közös érdek vagy probléma hoz 
össze, hogy információt és ötleteket osszanak meg egymással.

Ilyen típusú összefogásként azonosítottuk a SzACs-ot is.

Koalíció
A koalíciók emberek vagy szervezetek olyan csoportjai, amelyek egy konkrét cél elérése 
érdekében dolgoznak együtt. A koalíciók gyakran formalizáltabb struktúrával rendelkeznek, a 
tagok hosszú távú elkötelezettséget vállalnak a felelősség és erőforrások megosztására. Ez az 
állandóság befolyást és tőkeáttételt adhat, ami azt jelenti, hogy hosszú távon többet profitálnak 
az egyes szervezetek a közös munkából, mint amennyi erőforrást befektettek. Ha a szervezetek 
meg akarják erősíteni az érdekképviseletük hatását, törekedniük kell egy koalíció felépítésére 
vagy az ahhoz való csatlakozásra.

91 Pact Tanzania. Building and Maintaining Networks and Coalitions. Advocacy Expert Series, 6.

Az interjúk elemzése során három fő szempontra összpontosítottunk: a Szolidaritási Akciócsoport erőssé-
geire, azaz a sikeresen teljesített célokra, azokra a pontokra, ahol a tagok és tagszervezetek elvárásai 
találkoztak a valósággal; a kihívásokra, amikkel szembe kellett néznie a friss szerveződésnek – itt kitértünk 
az ezekre adható lehetséges válaszokra; illetve arra, hogy milyen lehetőségeket rejt magában ez a hálózat, 
és milyen kibontatlan erőforrásokkal rendelkezik. Az interjúkat anonim módon vettük fel, ezért nem hozzuk 
nyilvánosságra az alanyok és az említett személyek és szervezetek nevét és identitását, illetve az idéze tek-
ben az idegen szavakat és a zsargont a szélesebb körben való érthetőség kedvéért igyekeztünk elkerülni.

5.4.1 Erősségek 

Létező infrastruktúra 

Sok, a koronavírus-járvány okozta válság alatt született társadalmi szerveződéshez képest a SzACs egyik 
alapvető helyzeti előnye volt, hogy a tagszervezetek már eleve rendelkeztek közös történeti alappal, 
amire a válság betörésekor építeni lehetett. A Gólya körül szerveződő mozgalom és a Balos Fórum miatt 
többségében ismerték egymást és sokan közülük működtek már együtt különböző munkafolyamatokban. 
„Volt egy minimális infrastruktúrája annak, hogy elindítsuk. Ez volt a Balos Fórum: tucat balos civil aktivista 
szervezetet összehívtunk, ne csak az legyen, hogy a Gólyában egy sör mellett megbeszéljük. Volt egy talál-
kozó novemberben, és a másodikat is elkezdtük szervezni, amikor beütött ez az egész Covid. De volt ez a 
minimális infra, ami jelentette a levlistát és hogy volt egy gyűlés, körülbelül mi ez, kik lesznek ott. Volt egy 
kommunikációs csatorna.”

5.4 Eredmények
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Ez utóbbinak az infrastruktúráját is hasznosítani tudtuk a szervezés folyamán, de sikerült új szervezeteket 
elérni és hatékonyan bevonni a szerveződésbe – elsősorban a cikkíráson keresztül, de később a munka-
csoportokba is –, valamint új intézményeket és funkciókat kialakítani. A kezdeti rendszeres online 
gyűlések mellett a közös levelezőlista is aktívabb életet kezdett élni, létrejött egy Discord felület is – ezt 
azóta kevésbé használják a szervezetek –, és ami a hálózat fenntarthatósága szempontjából a legfontosabb, 
kialakításra kerültek formális pozíciók. A SzACs egészét két kijelölt személy – lehetőleg egy nő és egy 
férfi – koordinálja, az ő szerepük az aktuális folyamatok segítése, gyűlések összehívása és lebonyolítása, 
a szervezetek felől érkező igények kezelése és a pályázatok, pénzügyek adminisztrálása. A koordinátorok 
elsősorban az erre kijelölt delegáltakkal kommunikáltak. A küldötteket az egyes szervezetek választották 
meg tagjaik közül. Kísérleti jelleggel létrejöttek tematikus munkacsoportok is, ezekből azonban csak egy, 
az élelmezéssel foglalkozó maradt fenn több, mint egy éven át. Ez a munkacsoport sem a semmiből kezdett 
építkezni, aktív tagjai korábban már más kezdeményezésekkel igyekeztek elindítani a hálózatosodást az 
élelem-önrendelkezés területén.92 

Megújult belső kommunikációs tér 

A meglévő infrastruktúrára építve és azt kibővítve a SzACs egy új lehetőséget hozott létre a tagszervezetek 
számára. Aktív kommunikációs csatornát nyitott, melyen a tagszervezetek egymással kapcsolatba tudnak 
lépni, a belső nyilvánosság egy alternatív tere jött ezzel létre. „Legalább annyira jó volt, hogy kapcsolatokat 
nyitott meg, és egy kicsit ezeknek a zárt szervezeteknek a működését kinyitotta. Hogyha van valami olyan 
projekt, amin úgy gondoljuk, hogy mással együtt lehet dolgozni, akkor talán most már egy fokkal bátrabban 
nyitunk ki egymás felé, meg bátrabban keressük meg egymást.”

Mire használták ezt a teret? Volt, akihez egy interjú-megkeresés érkezett, amit megosztott a többi szerve-
zettel, volt, aki kapcsolódó ösztöndíj-lehetőséget osztott meg, volt, aki jogászt keresett, de volt olyan 
szervezet is, aki játékost akart találni a focicsapatába. Több olyan levélfolyam is volt a csoportban, ami 
különböző kommunikációs kampányok összehangolását koordinálta, sőt sok olyan is, amiben közös 
projektek szerveződtek, mint például A Város Mindenkié, az Utcáról Lakásba Egyesület, a Szikra Mozgalom, 
a Táncsics Radikális Balpárt, a Zöld Front Ifjúsági Mozgalom, a Jövő Egyesület és az aHang közös Stop 
Airbnb kampánya a rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadások korlátozása érdekében. A közös ügyek szerve-
zése is nagyrészt ezen a fórumon történik, a gyűlések itt kerültek összehívásra és a Nyári Egyetemről is itt 
kommunikált a szervezőgárda. Egy érdekes felhasználását érdemes még megemlíteni a listának. Az egyik 
tagszervezet (Szikra Mozgalom) egyéni országgyűlési képviselőjelölt (Jámbor András) indítását jelentette 
be Budapest egyik kerületében, erről kezdeményezett gyűlést, ahol a jelölt bemutatkozhat, és ahol a többi 
szervezet elmondhatja a véleményét.

Nyilvános kommunikáció 

A tagszervezetek alapvető erősségei közé tartozik az általuk képviselt ügyek nyilvános tematizálása és 
repre zen tációja. „Cikkeket írunk meg olvasóköröket tartunk, ebben a legtöbb embernek van több-kevesebb 
rutinja, emiatt elég gyorsan, hatékonyan meg tudtuk csinálni.” Ez a közös cikkírásban is megmutatkozott, alig 
néhány hét alatt sikerült nyolc témában, az egyes szervezeteknél vagy azok hálózatában lévő tudásból egy 
értékes cikkso ro za tot megjelentetni. A különálló témák összekapcsolása és közös propagálása, közérthető 
nyelven való kom mu nikálása és kihangosítása – ezek voltak az elsődleges céljai. „A cikkírás meglepően 
hatékony volt, nyilván ott is csúsztunk azért a határidőkkel, de az tudott hatékonyabban működni, mert elég 
gyorsan kitaláltuk, hogy ezt a cikk sorozatot akarjuk, és volt valami konkrét cél, aminek tudtuk, hogy mi lesz 
a nagyon konkrét kimenete. A Mérce nagyon jó partner volt ebben. Az is jól működött, bár kicsit informálisra 

92 Ilyen volt a 2019 novemberében megtartott Első Agroökológiai Konferencia a Védegylet és az ESSRG szervezésében, illetve a 2020 
januárjában megtartott Élelem-önrendelkezés Konferencia a MAPER és más civil szervezetek, kutatóközpontok és egyetemek szervezésében.
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sikerült, hogy minden cikknek volt egy főkoor di ná tora, aki összefogta azt a pár embert, aki a cikkeket megírta. 
Meg, hogy kerítettünk grafikust, lett saját arculata az egésznek.” 

Segítség volt az is, hogy a közeg már saját sajtóorgánumokkal rendelkezik, a Mérce és a Partizán is tagja a 
SzACs-nak, így gyorsabban és hatékonyabban, „házon belül” lehetett megoldani a megjelenéseket. A Mérce 
egyik munkatársa így nyilatkozott nekünk erről: „Nagyon erős a Mércének ez a missziója, hogy így mindenféle 
tudás, ami termelődik a közegben, az meg tudjon jelenni nálunk. Ez adja sok szempontból a mi egyediségünket 
is, hogy nem csak az van, amit mi így tízen kitalálunk, hanem hogy ez azért valamivel beágyazottabb.”

Amikor a cikksorozat elkészítése mellett döntött a hálózat, akkor még egy nagyon erős hit dolgozott az 
embe rekben azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány egy kihagyhatatlan politikai lehetőség a rendszer-
kritikus mozgalmak számára. Az volt az elemzés eredménye, hogy lesz egy nagyon erős keretezési verseny, 
amiben a SzACs feladata, hogy tudományos igénnyel és a megfelelő mozgalmi konklúziók levonásával, 
valamint alternatívák bemutatásával a Covid19 járvány okozta válságon keresztül bemutassa az egész 
rendszer válságát és ismertesse saját programját. „Van ez a fura helyzet, egy világjárvány, és egy kevésbé 
fura, a világválság. A válság egyben lehetőség is, és az antikapitalista politikának felelőssége, hogy átpo-
litizálja a helyzetet és elmondja a saját keretezését a válsággal kapcsolatban. Ez elég jól sikerült. Nem 
volt meglepő, hogy ez történt, de a közeg kitermelt egy tök jó tudástermelői anyagot.” Hogy a cikksorozat 
elsődleges célját sikerült-e érvényesíteni, az vita tárgya, amennyiben a cikkek olvasottsága a várt 
számokhoz képest elmaradt. 

Egy másik interjúalanyunk rexflexiója azonban megmutatja, hogy milyen – tulajdonképpen nem várt – 
pozitív következménye volt a folyamatnak: „Ami érdekes volt, az, hogy volt vízióegyeztetés meg agenda 
setting [célmeghatározás] része a cikksorozatnak: mik a témák, mik lehetnek rendszerkritikus analízisek 
[elemzések], és mik a mozgalmi válaszok, amik ezekre reagálhatnak. Ez egy tök értékes dolog, hogy ezek 
összeálltak. Problématérkép és eszközkészlet, ami a rendelkezésünkre áll. Elég menő, hogy összerántottuk 
ennyi idő alatt.” Tehát az a keretező munka, amit alapvetően a társadalmi nyilvánosságnak szánt a szer-
vezet, saját működésében is a szervezetek misszióinak összehangolását segítette és lehetőségeket 
vázolt fel a közös cselekvésre nézve: „Elég jól sikerült különböző témák mentén elgondolkozni, hogy milyen 
tevékenységeket lehet végezni, ami azért volt nekem jó érzés, mert ha az egyeztetés, koordináció szintje 
nő, az annak a jele, hogy van valami sűrűsödés, ami egy szubkulturális közeg kiszélesítéséhez kell. Ilyen 
szempontból tök jó, hogy nem csak megbeszéljük, hogy ki mit csinál, hanem egyeztetjük, hogy mit csináljunk 
közösen.”

5.4.2 Kihívások 

Erőforrások szűkössége 

Legfőbb problémaként és kihívásként az erőforrások szűkösségét és a mozgalmi belső egyenlőtlenségeket 
azonosítottuk. Az Akciócsoportban résztvevő szervezetek önmagukban is erőforráshiánnyal küzdenek 
– viszonylag kevés ember dolgozik rengeteg befektetett idővel és önkéntes munkával. Azon szervezetek 
tagjai, ahol nincsenek fizetett pozíciók, a megélhetési munkájuk vagy a tanulmányaik mellett, önkéntes 
alapon, legfeljebb nagyon ritkán és eseti jelleggel pályázati forrásokból kisebb összegekhez jutva végzik a 
sokszor 5-20 órányi munkájukat egy héten.93 Vezető pozícióban lévők akár napi 2-3 órát is dolgoznak csak a 
mozgalmi munkájukban.

93 A SzACs-on belüli legnagyobb számú (80 fő, 60-20 aktív-passzív arányban) tagsággal rendelkező szervezet adata. Adatfelvétel időpontja: 
2021.05.15.
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A szervezetek által kijelölt kapcsolattartókra extra teher hárult a pozícióval. Eleinte heti egyszer, vasárnap, 
egy több órán át tartó online gyűlésen kellett részt venniük, majd az információkat a saját szervezeteikbe 
visszavinniük. Sok esetben – mint az az interjúkból is kiderült – a kapcsolattartók maguk sem voltak 
teljesen tisztában azzal, hogy mi pontosan a SzACs és a szervezetük vagy ők maguk hogyan kéne, hogy 
viszonyuljanak hozzá, mit jelent pontosan a kapcsolattartói pozíció. A gyakorlati segítséget nyújtó 
projekteket (pl. maszkvarrás, futárkodás) koordinálnia kellett valakinek a szervezeteken belül, illetve 
további erőforrásokra is szükség volt – emberekre, a projektre szánt időre – ezek pedig mind a szervezetek 
alapvető munkájától lettek elvonva. Volt olyan szerencsés eset, hogy valaki a szervezeten belül éppen nem 
dolgozott semmin, így ez lett a fő projektje, vagy munkaórában el tudta magának számolni a SzACs-ban 
végzett tevékenységét – de ez nem volt jellemző.

Ez a probléma nem újkeletű, nem korlátozódik a SzACs-ra – már elődje, a Balos Fórum szervezésekor is 
ezzel az erőforráshiánnyal küzdöttek a szervezők. „Nekem mindig dilemma, hogy mindenféle együttmű-
ködési dolognak van egy koordinációs költsége. Főleg az erőforrás-szegény szervezeteknél nagyon erősen 
felmerül az a dilemma, hogy az együttműködésből plusz erőforrások tudnak kijönni, amik jók mindenkinek. 
De közben az együttműködésnek – egy darabig mindenképp, de szerintem úgy általában is – vannak plusz 
költségei. Meg ember, aki elmegy a megbeszélésre, vagy ember, aki ezeket a dolgokat kézben tartja, és a 
megszervezése ezeknek a dolgoknak, az megint egy plusz költség. Emlékszem, amikor a Balos Fórumnak a 
második találkozóját terveztük, amiből aztán nem lett semmi, pont a korona miatt, akkor az is ilyen volt, hogy 
embereknek kell összehangolni a millió dolga mellett, hogy le tudjunk ülni.”

A főkoordinátori pozíció is erőforrásigényes volt ebben az időben, mert az adminisztratív feladatokon kívül 
(rendszeres gyűlések lebonyolítása, moderálás, e-mailek kezelése stb.) sokszor javaslatcsomagokat kellett 
kitalálni a hatékonyság és gyorsaság érdekében, amelyekről a tagságnak már csak szavaznia kellett. Ez a 
több rákészülés mellett nagyobb felelősséggel is járt. „A munkának egy elég nagy része a főkoordinátorokra 
hárul, mert úgy tudnak működni ezek a gyűlések a legjobban, mivel általában azért többen vagyunk, ha a 
főkoordinátorok már valami kész tervet tesznek oda, amit aztán meg lehet dumálni, és persze igény szerint 
lehet rajta változtatni, de már van valami alap, amiből ki lehet indulni. Azért szerintem sok munka összerakni 
ilyen javaslatokat.” – mondta egy interjúalanyunk. 

Koordinálni szinte senkinek nem maradt erőforrása, a SzACs egyes projektjei ezért is haltak el vagy kerültek 
parkolópályára, mert nem volt senki, aki a kezébe vegye az ügyet. Ilyen volt például az interjúkban is 
sokszor emlegetett bérlői szakszervezet, amely egy könnyen megvalósítható célnak tűnhetne, hiszen a 
SzACs-on belül is több, lakhatással vagy lakhatással is foglalkozó szervezet van. Noha a releváns tudás és 
tapasztalat adott volt, a projekt mégsem indult be koordináció hiányában: „Erőforrás nincs. Ahány ilyen 
projekt megbeszélésén voltam, a legtöbb abba futott bele, hogy mindenki ötletel, szervezetek között is 
ötletelünk, de mikor arra kerül a sor, hogy oké, de ki fogja ezt megcsinálni, akkor mindenkinek fontosabbak 
voltak a saját szervezetén belüli projektjei, és ami kevés erőforrása volt, meg a szervezetének, azt inkább a 
saját szervezetének a már elkezdett projektjeire akarta fordítani. Ott voltam a SzACs-os bérlői szakszervezetes 
agyaláson, és tényleg az volt, hogy ötleteltünk, jó, de ki csinálja meg? És akkor ilyen nagy hallgatás.”

Felmerült az a gondolat, hogy ha pályázati pénzekből finanszírozni tudnánk az egyes projektek 
koordinációját, az motiválná az embereket és megoldaná valamennyire a problémát, de annyi pénzt 
képtelenség nyújtani, mint egy piaci fizetés, a megélhetési munka mellett pedig egyszerűen nem bírják 
beilleszteni az idejükbe az extra munkát az emberek, fizetés ide vagy oda. Ahogy az egyik korábbi 
főkoordinátor fogalmazott: „Annyi pályázati pénz nincsen, hogy embereknek rendesen megélhetést adjon. 
Azzal szembe kell nézni, hogy a legtöbb embernek van rendes munkája, akár 40 órás, akár 20 órás, ezen 
felül részt vesz egy vagy két szervezetben, ahova kell energiát tenni, és azért, mert havonta tudunk adni neki 
mondjuk 40 ezer forintot – nagyon maximum, mert a pályázati pénzek elég végesek –, azért nem fog tudni 
annyi időt felszabadítani, mert nem fogja tudni otthagyni a teljes állását, és a saját szervezetét sem.”
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Gyakorlati projektek, belépési küszöbök 

Bár azt erősségként regisztráltuk, hogy a SzACs szervezetei tevékenységi körükből és az általuk felvállalt 
témákból adódóan sokszínű tudást képviselnek. Ugyanakkor kihívásként meg kell említenünk azt is, hogy 
amennyire sikeres (gyors és hatékony) tudott lenni az együttműködés a szervezetek és tagok között a 
cikkírási folyamatban, annyival nehezebb a gyakorlati projektek során. Ez annak is betudható, hogy nem 
volt korábbi tapasztalat és jó gyakorlatok, hirtelen kellett szerveződni és együtt dolgozni teljesen más 
munkafolyamatokhoz szokott embereknek, a szervezetek többsége ugyanis kommunikációs és/vagy 
tudástermelő munkához szokott, szervező munkájuk is inkább a kampányokra, akciókra, tiltakozásokra 
korlátozódik és kevés tapasztalattal rendelkezik szövetkezetek, szakszervezetek, vagy épp a közvetlen 
segítségnyújtás megszervezésére.

Ezt nem csak az olyan, meg nem valósult projektek mutatták, mint a bérlői szakszervezet, hanem például a 
maszkvarró és kézfertőtlenítő készítő projekt is, ami bár megvalósult, sok konfliktust szült és nehézségekkel 
járt. A projektet koordináló egyik tag így számolt be a gyakorlati projekt megvalósításának nehézségeiről: 
„Ha többen lettek volna, akik aktív koordinátorok lettek volna, más szervezetekből is. Ha több ember végezte 
volna a kommunikációt. Miért nem léptek be? Valaki szerint azért, mert nem volt jól kommunikálva kifelé. 
Relatív tervezetten vezettük a feladatokat, feladatköröket, mindent időben meg lehetett csinálni. Alapból van 
egy érdektelenség az új projektek és gyakorlatias dolgok felé. Olyan szervezetek, a think tank-ek [agytröszt, 
például: Szolidáris Gazdaság Központ, Helyzet Műhely] vannak benne 60%-ban, semlegesebb tevékenységet 
végző értelmiségi emberek. Elég nehéz behúzni bárkit, mindenki a saját dolgaival foglalkozik, szervezetét 
hogy tartsa fent, a gyakorlati tevékenység másodrangú lett.”

A közeg domináns tagjainak társadalmi helyzete (középosztálybeli értelmiségi) nem csak a szervezetek 
tevékenységében mutatkozik meg (tudományos megalapozottságú szervezői munka), de magával 
hoz egyfajta zártságot is. Ennek a magas belépési küszöbnek az egyik megnyilvánulása a külső 
kommunikációra jellemző szóhasználat. A Mércén megjelent, válságot keretező cikksorozatnak több 
interjúalanyunk szerint azért volt alacsony az elérése az olvasók közt, mert nem volt befogadható, 
közérthető nyelvezettel megírva, a kérdésfeltevései, a beszédhelyzete, mind egy aktív politikai 
tudatosságot és tudományos igényű nyelvhasználathoz szokott szemet igényelt. „Ha ezt meg akarjátok 
írni, akkor úgy kell megfogalmazni, mint az Öcalan, olyan faék egyszerűséggel, hogy a Mari néni, Joli néni a 
sarkon is megérthesse, még ha egyébként nem is olvassa el, mert nem olvas ilyen tartalmakat alapvetően. 
Szerintem arra kell törekedni, hogy meg lehessen érteni értelmező kéziszótár nélkül is.” Ha nem beszéli valaki 
az akadémiai nyelvet és nem kapott korábban társadalomelméleti előképzést, nehezebben fog tudni 
beilleszkedni ebbe a közösségbe aktivistaként. „Én tényleg azt láttam, hogy a szociológia PhD a belépési 
küszöb, de szerintem a belépési küszöb ott kell legyen, hogy valaki be tud ütni egy szöget, és ezt szó szerint 
értsétek, a belépési küszöböt le kell vinni nagyon az alapszintre, hogy ne értelmiségi önünneplés legyen. Ne 
az legyen, hogy egyszerre jelenik meg négy cikk, amit tényleg csak a közeg olvas el, vagy a közeg sem. Ezek 
szerintem tényleg jó cikkek, csak hosszúak és nem értem, ki a célközönségük. Biztos volt, csak nem tudom, 
elért-e [hozzájuk].”

Mozgalmi belső egyenlőtlenségek 

A kihívások egy másik nagyobb csoportja, amit azonosítottunk, a mozgalmi belső egyenlőtlenségek 
(emberek közötti egyenlőtlenségek a mozgalomban). Belső egyenlőtlenségek alatt több mindent értünk: 
azt a – legtöbbször nem hivatalos – egymás alá és fölé rendeltséget, ami a tagok között áll fenn. Azt a 
rangsort, amit a társadalmi viszonyok különböző egyenlőtlenségei okoznak, pl.: osztályhelyzet, társadalmi 
nem, életkor, lakóhely/származási hely.
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Bár a baloldali ideológia szerves része a feminizmus, mégis vannak olyan problémák, amelyek a társadalmi 
nemek közti egyenlőtlenségekre vezethetők vissza. Ez megjelenik egyfelől abban, hogy bár a törekvés 
megvan a nemek egyenlő arányú és súlyú képviseletére a szervezetekben, mégis sokszor a dominánsabb 
férfiak a hangadók, a nők pedig a szervezeten belül is a reproduktív munkát végzik (tagi jólétért felelnek, 
programokat szerveznek, adminisztrálnak, stb.). „Van bizonyos embereknek egy szerepe a baloldali 
értelmiségben, ami náluk úgy látom, identitásképző elem, hogy ők milyen pozíciót foglalnak el a közegben, 
és mi a mondásuk. Ezeknek az embereknek ez a vitahelyzet kényelmes, mert kirajzolja a pozíciójukat a 
többiekhez képest, mert mondhatják, hogy ők csinálják az igazi mozgalmat, mert elfoglalják az MSZP-t vagy 
a Párbeszédet, vagy csinálnak új pártot, meg káderképzés. Ennek van helye, de nem látom jó taktikának, 
jobban látom annak a modellnek az értelmét, hogy előbb legyenek különböző szervezetek, hálózatok, és 
aztán ebből egy párt esetleg. Ezek nincsenek kibeszélve, csak cikkekben, ott is angolszász szakirodalmi 
recenziókba (könyvismertető) ágyazva. Én a szakkollégiumból ismerek többeket, és ott is megvoltak ezek 
a dinamikák, csak még kisebb tétekkel, olyan dolgokon, mint hogy mit akarunk olvasni, és az ment, hogy 
nem kompromisszumot keresünk, hanem valami nagy állítást teszünk. Van itt egy fiatal hangos csávó, aki 
alapvetően egy fiatal hangos csávó akar lenni, és az elvtársiasságot a háttérbe szorítja.”

 A konfliktusos helyzetekben is a férfiak képviseltetik magukat nagyobb arányban. „Egy csomó pozícióharc 
van, hogy ki a nagyobb balos, amiket azt hiszem mindannyian érzünk, érzik azok is, akik ezeknek a 
főszereplői. Akármennyire szeretné ez a közeg azt állítani, hogy szolidáris és nyitott, valójában nagyon 
egyenlőtlen és zárt. Nagyon ijesztő tud lenni azoknak, akik ebben megpróbálnak létezni úgy, hogy nem 
14 éves koruk óta lógnak azokkal az emberekkel, akik benne vannak, és nem PhD-znek valamiből. Ez 
most nyilván túlzás kicsit, de tényleg ijesztő tud lenni. Akarva-akaratlanul is vannak emberek, akiknek a 
szava jobban fog számítani. (...) Ez sok embert zavar, hogy ezek csak faszik egymás között, tolják ezeket a 
viszályokat. Ebbe mi, mi az istenért akarnánk belefolyni, ez fölösleges szorongást okoz embereknek, és ebben 
a közegben mindenki szorong valamin. Ez szörnyű, lélekölő. Ezek megakadályozzák az együtt dolgozást, és 
a szervezetek között is van ilyen, nemcsak személyek között, hanem szervezeti szinten is van rivalizálás azért, 
hogy ki A Balos Szervezet. Ezek a rivalizálások – bármennyire is szeretnénk ideológiainak beállítani őket –, 
valójában inkább személyes kapcsolatok miatt vannak.”

Ez nem azt jelenti, hogy a szervezetek női tagjai között ne lennének konfliktusok, de ők jellemzően más 
megoldási módokat választanak (például ritkán láthatunk nőket megnyilvánulni a közösségi média 
felületeken zajló ideológiai kommentháborúkban). Másfelől a személyes- és mozgalmi munkakapcsolatok 
szoros összefonódása is kon fliktus forrást jelenthet, itt külön kiemelve azokat a helyzeteket, ahol az 
egyik fél egy, a közösség számára elméletben elfogadhatatlan viselkedésmintát mutatott. Ezekben a 
helyzetekben a közösség általában szemet hunyt az eset felett, hiszen ismerősről, barátról volt szó, 
ezzel legitimálva a mintát és újratermelve az egyenlőt lenséget, esélyt adva annak, hogy a bántalmazó 
viselkedés újra megismétlődjön. Egy-egy hasonló helyzet után nehéz az érintetteknek együtt dolgozni, vagy 
a teljes közösségnek feldolgozni a történteket. „Az utóbbi időben inkább olyanok voltak, hogy különböző 
szervezetektől bejön, hogy ki terrorizál kit, és akkor így valakinek vásárra kell vinnie a bőrét azért, hogy 
elküldjön embereket a búsba.” A helyzetek általában kezeletlenek maradnak, mivel nincs rá semmilyen 
technika, amivel orvosolni lehetne. 

A tagok közti generációs különbségek kommunikáció („Generációs kommunikációs hiányokból fakadó 
konfliktusok vannak.”) vagy a szűkülő erőforrások tekintetében, mint osztálykülönbségek jelennek 
meg az Akciócsoporton belül. Egyik interjúalanyunk fogalmazta meg találóan azt a jelenséget, hogy 
az ugyanazokat az oktatási intézményeket végigjáró emberek, már nem tudnak ugyanolyan szintű 
egzisztenciát biztosítani maguknak (és adott esetben a megszerzett tudásukat anyagi tőkévé alakítani, és 
ezzel akár osztályt ugrani) ugyanazzal a végzettséggel, mint a korábbi generációk, ami miatt megváltozik 
a politikához való viszonyuk: „Ennek a válságnak, amiben élünk az az egyik eredménye, hogy csúsznak le 
olyan emberek, akik amúgy bekerülnek a szakkollégiumba, középosztálybeli jótanuló arcok szakkolisok 
lesznek, az ő életperspektíváik [kilátásaik] szűkülnek be. Látszik a generációk közti különbség. Előttem 
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94 Pikó András, újságíró, politikus. Budapest 8. kerületének polgármestere 2019-től.

évekkel végzettek milyen állásokban landoltak, vagy az én generációm, ahhoz képest a mostaniak hol. Ha 
ezt a keresetek szintjére lefordítjuk, van egy látványosan csökkenő tendencia, ez teljesen egyértelmű. De 
amit én nem látok, hogy ebből mi következik. Ami szembetűnő volt a Balos Fórumon, és megdöbbentő dolog: 
mondták, hogy miért ne mennének el egy önkormányzathoz dolgozni, mikor az egy viszonylag jól fizető, 
stabil állás, és még kicsit jót is teszel, mert nem egy multiban dolgozol. A politikához való ilyen viszonyulás 
és vonzódás ebből a deklasszálódásból (megélhetési kihívások növekedéséből) és élethelyzetből fakad. A 
felszínen ez egy ideológiai konfliktusként jelenik meg, hogy mi azt gondoljuk, hogy a pártpolitikai út zsákutca, 
egy ponton szükség lesz rá, de most még nem tartunk ott, ők meg úgy érezték, hogy ez fontos, és plakátoltak 
meg kampányoltak a Pikónak94 meg ilyesmi. Tökre ott van ez a deklasszálódó értelmiségi lét valósága.”

Konfliktuskezelés, kommunikációs normák, mentális jóllét 

A szövetség szintjén megjelenő szervezeti konfliktusok okai sokszor az egyes szervezetek problémás 
belső dinamikáiban gyökereznek: az informális hierarchiák csúcsán azok a személyek állnak, akik 
alkalmazkodóan viselkednek egy alapvetően férfias és konfrontatív térben, így a szervezetet a szövetség 
szintjén ők képviselik, nem azok, akik építően állnak személyközi viszonyokhoz és a szervezetek közötti 
együttműködésekhez. 

Nehéz megtalálni a határt a szervezetek között feszülő aláfölérendeltségi viszonyok, a személyközi 
és az ideológiai különbségekből fakadó konfliktusok között. Sok esetben ideológiai vitába csomagolva 
személyközi érdekellentétek bújnak meg. Ugyanakkor a legtöbben hajlandóak ezeket az ellentéteket 
félretenni, ha valamilyen nagyobb szabású közös feladatot kell megvalósítani. A közeg nem befogadó, nem 
hivatalos és zárt egymás alá rendeltségre épül, ahol, ha valaki nem ismer egy már beágyazott személyt 
vagy nem járt szakkollégiumba, akkor nehéz dolga lesz, ha hallatni szeretné a hangját. A szervezetek 
közötti konfliktusokra kihatnak a személyes szintű ellentétek is, és az érdekellentétek, legyen szó a szűkös 
erőforrások elosztásáról vagy arról, hogy melyik szervezet mit tekint célnak, és ezek hogyan mondanak 
ellent egymásnak, vagy miben nem kielégítőek a másik szervezetnek. „Viszonylag most már hosszú 
folytonossággal rendelkező szervezet a Mérce, amelyiknek nagyobb láthatósága van mindenki felé. Az 
emberek ismerik a közegben. Emiatt voltak olyan esetek, amikor emberek nagyon erősen szerették volna 
a saját szervezeti és személyes konfliktusaikat ennek a szervezetnek a legitimitásának felhasználásával 
lejátszani, olyan értelemben is akár, hogy ki mellé áll a szervezet, és akkor az majd megnyeri a csatát.”

Mozgalmi kultúra, közös emlékezet

Interjúalanyainkban megfogalmazódott a közös mozgalmi emlékezet meglétének és az ennek kapcsán 
történő tudásátadásnak a hiánya: „Nem léteznek ezek a generációk közötti tudásátadások, meg a 
szocializációs hálók, meg úgy egyáltalán semmi igazából, hanem ilyen egymást váltogató különböző 
piedesztálok (nagyfokú erkölcsi megbecsülés) vannak, fokozatos piedesztálok, amiken vannak emberek.” 
Olyan tapasztalatok és tudások vannak elérhető távolságban, mint a rendszerváltás utáni 30 év már 
elbukott vagy még küzdő mozgalmainak és ezek tagjainak megélése. Mégis a friss mozgalmak és 
szervezetek ugyanazokat a köröket róják újra, és a kihívások, amiket ebben a fejezetben részletesen 
tárgyalunk, újratermelődnek.

Érezhető a folytonosság hiánya is. Nincs közös vízió vagy stratégia a szervezetek között, hiába a közös alap 
és az elvileg közös irány. Ha vannak együttműködések, azok esetiek és reaktívak, és általában valamilyen 
fontos kérdés tematizálásáról szólnak, mint például a lakások rövid távú kiadásának szabályozásáért indult 
Stop Airbnb kampány, ahol a lakhatási válságot tematizálta öt szervezet (ebből három szervezet volt SzACs 
tagszervezet) közös kampányában, ahol masszív utcai aktivista jelenlét és összehangolt kommunikációs 
munka valósult meg, de konkrét érdemi eredményt a kampány nem tudott elérni. A szervezetek önálló 
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életciklusaira is jellemző ez a fajta működés és az együttműködésekre is: „A legtöbb szervezetnél nincs egy 
világos stratégia arra nézve, hogy mit kéne csinálni, impulzusok alapján kezdenek el projekteket. Van ez a 
konjunktúra politizálás, és amikor vége van a konjunktúrának, akkor szétesik a szervezet, vagy nagy válság 
jön. Amikor vége van, utána kezdődik, hogy találjuk ki, hogy mit kéne csinálni, meg szervezetfejlesztés. Ez az 
egyik jellemző szervezeti életciklus.”

Az alapvetően szűk térben hiányzik a közös mozgalmi kultúra, nincs átlátható és tiszta belső kommu
nikáció a szervezetek és a személyek között, ami nehezíti az erőforrásmegosztást, könnyen téves feltéte-
lezéseket eredményez, és újabb konfliktusokhoz vezet. Egyik interjúalanyunk szerint ezek a konfliktusok 
nem feloldhatatlanok: „Nem szeretem, mikor belemegyünk az ideológiai nüanszokbeli különbségekbe, mert 
ezen a ponton egyik szervezet se akkora, hogy a saját tevékenységeivel a másik szervezet tevékenységeinek 
keresztbe tegyen, vagy akadályozza ebben. Az, hogy az egyik szervezet az önkormányzatiság felől közelít 
és az ellenzéki képviselőknek segít, és az, hogy a másik meg alternatív gazdasági modelleket épít, ezen a 
ponton szerintem egyáltalán nem mond egymásnak ellent. És nem mond egymásnak ellent az, hogy valaki 
figyelemfelhívó kampányokat csinál, meg olvasókört, és az, hogy valaki más meg szakszervezetis nőknek 
csinál óvodát. Ezek ezen a ponton csak támogatni tudják, vagy nem zavarják egymást.”

5.4.3 Lehetőségek 

Különböző forgatókönyveket látunk lehetségesnek, amikor a SzACs jövőjéről és lehetőségeiről 
gondolkodunk. A hálózat fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy elinduljon egy vízióegyeztető folyamat a 
szervezetek között, működésük valódi, stratégiai összehangolása, erőforrásmegosztás, közös projektek és 
rendszeres, személyes találkozók.

Egyeztető fórum 

Abban egyetértés volt, hogy szükség van a SzACs-ra, de abban már voltak különbségek, hogy milyen SzACs-
ra van szükség. Egyes kritikák szerint még nem tart ott a közeg, hogy egy rendszeres időközönként tartott 
egyeztető fórumnál tovább gondoljuk a SzACs működését, de ennek indokoltságát nem kérdőjelezték meg. 
A rendszeres találkozókat és egyeztetést kéthavonta plenáris gyűlések tartásával kezdtük, ahol azon kívül, 
hogy beszámolnak a szervezetek arról, hogy mivel foglalkoznak aktuálisan, közös projektek tanulságairól 
beszélünk, illetve teret biztosítunk az informális ismerkedésre, hiszen a közös munkán kívül ennek van a 
legnagyobb közösségformáló ereje: „Ahhoz, hogy a közeg valóban közeg legyen, elvtársiasság kell, és ehhez 
el kell fogadni egymás nünükéjét, akár azt is, hogy valamelyik szervezet nem veletek fog együtt dolgozni és 
egy másikkal szervez közös dolgokat, és nem akarnak ezért magyarázkodni. Óvatosnak kell lenni. Nem lehet 
azzal odamenni az emberekhez, hogy 2020 van, srácok, fasizmus van, gyerünk dolgozni a nagy összefogáson. 
A közegnek először közegként kell viselkednie, és sikerélményekre van szüksége.”

Nyári Egyetem

Az általunk beazonosított kihívások és fejlesztendő területek közül elsőként a szervezetfejlesztés, közös 
vízió és stratégia kialakítására, illetve a személyes ismeretségek növelésére/erősítésére találtunk választ, 
amelyet egy akció keretében meg is valósítottunk, ez volt a Nyári Egyetem. Interjúalanyaink többsége 
egyetértett abban, hogy a szervezetek intenzívebb vízióegyeztető folyamatba kezdjenek egy nyári egyetem 
keretében: „Szervezzetek tábort. Ez ötlet is volt a SzACs-nál, hogy valamilyen nyári egyetemszerű dolgot 
csinálni, napközben szakmaibb programok, este meg közös buli. Ezek a jó irányok. A szakmaibb programok 
lehetőséget is adnának egyes szervezeteknek, hogy megmutassák, hogy mi az, amin pörögnek, mi az, 
amihez ők értenek legjobban, mert minden szervezetnél van egy ilyen erősség. Valami ilyet nagyon adnék, 
szerin tem ez sokat segítene. Hogy az tudatosuljon, amit azért már kimondtunk, hogy alapvetően egy célért 
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küzdünk, és a problémafelismeréseink nagyon-nagyon hasonlóak, csak maximum más-más részről fogjuk 
meg. Azok, amiket mi csinálunk, nem mondanak igazából ellent egymásnak.” A Nyári Egyetem biztosítaná 
– a kéthavonta megrendezésre kerülő plenáris gyűléseken kívül – a rendszeres találkozókat és egyeztető 
formátumot is.

Erőforrás-elosztás és stratégiai tervezés 

Bizonyos erőforrás problémákat megoldhat a meglévő erőforrások hatékonyabb újraszervezése/
újraosztása, erre szolgálhat válaszul az egyik általunk elindított akció, az Erőforrásbank. Az Erőforrásbank 
elégítené ki azt az igényt, hogy tisztában legyünk a szervezetek emberi, tárgyi, készségszintű stb. 
erőforrásaival és ezeket meg tudjuk egymással osztani, meghatározva a felhasználásuk feltételeit, kereteit: 
„Nem kell annyira megosztani ezt a tudást, hogy mindenki értsen mindenhez, hanem annyira kell, hogy 
tudjuk, ha valamilyen tudásra szükség van, akkor az amúgy elérhető. Vagy egy karnyújtásnyira van, mert 
elvtársi közegben van és a mozgalomban van.”

Ehhez az erőforrások értékelésének közös szabályait meg kell határoznunk és elfogadnunk, kijelölni a 
határait annak, hogy milyen belső erőforrásaink vannak és milyen külső erőforrások hozhatók a rendszerbe. 
Az akció rövid távú célja az erőforrások feltérképezése és a hozzáférés kereteinek kidolgozása, hosszú 
távú célja az erőforrások optimális felhasználását és bővítését fenntarthatóan lehetővé tevő rendszer 
működtetése. Ezáltal az erőforrások felhasználásának optimalizálása és az erőforrások értékelésében 
mutatkozó különbségek tematizálása elvben lehetségessé válna, illetve kedvezőbb belső erőforrás-elosztás 
esetén az erőforrások köre nagyobb eséllyel lenne bővíthető. Külső erőforrásbevonás tekintetében arról, 
hogy a SzACs-nak képesnek kell-e lennie pályázatok koor dinációjára és pályázati pénzek újraosztására, 
megoszlottak a vélemények, de természetesen ez a potenciál is megvan.  Hosszú távon azonban ez nem 
fogja megoldani azt, hogy a meglévő erőforrásaink szűkösek. Ezt egy opti malizált bevonási folyamattal 
lehetne megoldani, amihez viszont közös vízióra és stratégiára lenne előbb szükség. 

A Mozgalmi naptár szolgálna arra, hogy a szervezetek átlássák egymás tevékenységét, tudják, hogy a másik 
mikor szervez programot, és így minél több esemény valósulhasson meg a legnagyobb számú részvétellel 
és sokszínű tagi jelenléttel ahelyett, hogy a résztvevők száma és a munkaerő megoszlana, illetve ezeket a 
programokat a későbbiekben össze lehessen hangolni.

„Mozgalmi csoportterápia” 

Nulladik pontnak kéne lennie a személyközi, illetve strukturális konfliktusok megoldásának – ahogy 
egyik interjúalanyunk fogalmazott: „Amit a SzACs-nak csinálnia kellene, az a mozgalmi csoportterápia.” 
Reményeink szerint a tábor és a rendszeres, személyes találkozók, közös projektek és akciók, aktív belső 
kommunikáció, egymás szervezetei felé nyitás enyhítenek ezeken. „A közös cselekvésre jó példa például 
a 8. kerületi Pikó kampány volt. Sose tudtam volna elképzelni, hogy két olyan, mind ideológiailag, mind 
személyes habitusában nagyon különböző ember mint X és Y egy csapatban tudnak dolgozni, vagy hogy A 
és a B évszázados barátok tudnak lenni, és politikai szövetségesek ezáltal a közös munka alatt, úgy, hogy ha 
leültetted volna őket vitatkozni, akkor csak elküldték volna egymást a búsba.”

Bázisépítés 

Hosszú távú cél lehet a SzACs számára a bázisépítés központi koordinációja, legyen szó akár állandó tagok, 
akár projekt- vagy akciószinten becsatornázható önkéntesek bevonásáról. Ehhez szükség volna arra, hogy 
hatékony bevonási stratégiát és hálózati szintű, alacsony belépési küszöbű, közös ideológiai alapozó 
képzést fejlesszünk. „Hogyan lehetne az kialakítható, hogy ennyi szervezet, aminek ennyi víziója van a 
világról, egy lapon legyen? Kéne egy nagyobb közösségi tudat, vagy egy kollektív egymással való szolidaritás, 
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ami nyilván iszonyatosan tág, meg nagyon jól hangzik, de megfoghatatlan. Lehetne ilyen identitásadó 
funkciója is, amivel közösen neveljük egymást meg magunkat. Jobb értékrendre, meg hozzáállásokra, meg 
kommunikációra.” Egy ilyen képzés után a már kényelmesen beilleszkedett új ember képes lenne magasabb 
szintű munkafolyamatok elvégzésére, és felszívhatná a számára legoptimálisabb szervezet.

A szervezetek közötti közös koordináció és erőforrás elosztás például ezen a szinten meg tudna valósulni, 
és előszobája lehetne egy komolyabb politikai mozgalomnak: „Ha komolyan gondoljuk, hogy a klíma és 
antikapitalista dologban érdemi változást akarunk, ahhoz mozgalmi koalíció kell. Ehhez kellenek alapok és 
közös nyelv. Ha élelem-önrendelkezésről beszélünk, akkor miről beszélünk. A közös cselekvés feltétele a közös 
narratíva, és intézmények, amik lehetővé teszik, hogy kialakuljanak párbeszédek. Közös cél felé haladás 
alakuljon ki. Ez még egy szűk kör, önmagát balosnak tituláló budapesti civil értelmiségi közeg, ezt bővíteni 
kell. Lehetne a szolidáris gazdaság hálózat felé vagy szakszervezetek felé. Üdvös dolog lenne. Ha sikerül egy 
nagyobb platformot kialakítani, nagyobb politikai frontot is elkezdünk építgetni.”

Intézményi politika

A Balos Fórum két tulajdonképpen ellentétes irányú, de azonos tárgyú motivációból lett összehívva. Az 
önkor mányzati választások utáni időszakról szerettek volna a szervezetek egyeztetni. Voltak szervezetek, 
akik ebben megnyíló lehetőségeket láttak és jónak látták egyeztetni, hogy ezeket a beáramló új 
erőforrásokat a tágabb mozgalmi közeg hogyan osztja majd újra. Más szervezetekben volt egyfajta 
aggodalom, hogy tudnak-e profitálni bármit az intézményi politikába bekerülő tagok által, vagy 
egyszerűen káderhiányt eredményez az, hogy az önkormányzatok elszívják az értékes munkaerőt. Mára 
bebizonyosodott, hogy egyik sem igazán történik – a jelenlegi politikai térben annyira kicsi az ellenzéki 
mozgástér, hogy legfeljebb apró lépéseket enged tenni, és keveseknek jelent fizetett állást, így sem 
nagyobb léptékű erőforrások nem áramlottak be, sem nagyobb munkaerő nem áramlott ki. Ennek ellenére 
van, aki ezt továbbra is lehetőségnek látja, míg mások az intézményes politikától elfordulva, vagy ahhoz 
csak lazán kapcsolódva végzik tovább más típusú tevékenységeiket.

Interjúalanyaink tapasztalatai és meglátásai különböznek ebben a közeget is erőteljesen megosztó 
kérdésben. Egyikük például így vélekedik: „Egy év távlatából azt lehet látni, hogy nem létezik annyira az az 
elszívás a politika és az önkormányzatok részéről, mint amennyire feltételezni lehetett. Nem érzem azt, hogy 
kannibalizálta volna a közeget, akár a 8. vagy 9. kerület vagy a főváros, ha kannibalizálásnak vesszük azt, 
hogy egy-két ember néha bedolgozik az önkormányzatnak, vagy asszisztens lett politikusoknál. Bekerültek 
emberek pozíciókba, de nem tudnak csinálni semmit. Részben a járvány miatt, mert nem alakultak ki azok 
az intézményes struktúrák, amik úgy voltak, hogy kialakulnak tavaszra. Ezek az emberek nyilvánossághoz és 
erőforrásokhoz is juttatják a közeget.” Míg másik interjúalanyunk ettől eltérő nézőpontot fogalmaz meg: „Én 
is elkezdtem dolgozni egy pártalapítványnál, amin keresztül sok lehetőséghez jutott a saját szervezetem, meg 
más szervezetek is, platformokat kaptunk. Ez szerintem inkább jó dolog, mint rossz. Én azt érzem, hogy sokkal 
erősebb a mi közegünk, mint hogy bármelyik párt kannibalizálni tudja. Sőt, én pont fordítva látom: akarat 
kérdése, hogy mi befoglaljunk egy fővárost, egy önkormányzatot vagy egy pártot.”

Társadalmi területek összefogása

Fontos felismerés, hogy azoknak a területeknek, melyekkel a SzACs tagszervezetek foglalkoznak, és melyek 
egy-egy társadalmi terület az állam vagy a magánszektor által nem megoldott problémáira igyekeznek 
választ adni, közeledniük kell egymás felé. A lakhatási, gondoskodási, élelmezési, környezeti, nő- és 
munkajogi, illetve makrostrukturális (össztársadalmi és összgazdasági) válságokat egyetlen „csomagként” 
kell kezelni, hiszen ugyanannak a problémának, a kapitalizmus válságának különböző vetületei. Ahogy 
a SzACs Élelem munkacsoport egyik tagja megfogalmazza: „Nem is annyira egy munkacsoportnak látom 
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[az Élelem Munkacsoportot] egyre inkább, hanem inkább annak a stratégiai iránynak, ami kikristályosodik 
fő gerincnek. Meg a nőtéma meg a gondoskodás, meg az összes többi téma. A lakhatás is kapcsolódik ide, 
meg sok minden más. Tök jó, hogy kikristályosodott ez a téma, és ez tűnik nekem olyan organikus fejlődési 
iránynak tartalmilag. Ez adódik is a mai világban a környezeti fenntarthatóság szempontjából. Ez sok 
mozgalomnak egy jó közös nevező. Meg az élelmiszer téma is nagyon sok mozgalomnak jó közös nevező. 
Meg nem is vagyok benne biztos, hogy az élelmezés téma marad a keret hosszú távon. Szerintem vissza fog 
alakulni, és ennek a főszálnak a mentén lesznek még tematikusabb munkacsoportok. És akkor megvan ennek 
az egésznek a stratégiai kerete és így tud jól kijönni az egésznek az ernyő volta. Óriási potenciál, hogy így 
összeálltak ezek a mozgalmi irányok, ezek a tartalmi szálak.” Ez is egy potenciál a SzACs-ban, hogy ezeket a 
területeket és szervezeteket összefogja és összehúzza, koordinálja működésüket.

Generációváltás 

A SzACs léte önmagában egy lehetőség – az elmúlt 30 évben számtalan társadalmi mozgalom született 
majd tűnt el, közben pedig egy olyan valóságba kerültünk, ahol szorít az idő és muszáj lépni, meg kell 
küzdeni a természeti környezet visszafordíthatatlan károsodásával, és a társadalmi elnyomásokkal. Ez 
a felismerés általánosságban megvan és mindenki érzi az ezzel járó felelősséget, mintha organikusan 
tanultunk volna az államszocializmusban felnőtt generáció mozgalmainak hibáiból: „A SzACsban történt 
egy generációváltás, és normális lett, ami húsz éve még radikális volt, amit akkor még dühösen mondtak az 
emberek, ami még a szélén volt a társadalomnak. Lett egy generációváltás, lett csomó ember. Nem tudom, 
ki hol nőtt fel és milyen impulzusokat kapott, meg inspirációkat hallott, de azt látom a saját gyerekeimen 
meg az ő köreiken, hogy már nem kell dühösnek lenni, ez már megvolt és ennyivel beljebb vagyunk. Most 
már lehet arról gondolkodni, hogy mik a nüanszok. Közben nehezedett a helyzet a világban, megváltozott az 
egész. Sok szempontból simább lett, sokkal kevesebb konfliktus van az ideológiák egyeztetésében, viszont 
sokkal nagyobbak a materiális [anyagi] gondok. Én azt látom rajtatok, hogy a mozgalmi szinten együtt 
dolgozó fiatalok sokkal finomabban kapcsolódnak össze. Jobban megvan az, hogy az emberek csak magukra 
számíthatnak. A mi időnkben, húsz éve még jó körülmények voltak abban az értelemben, hogy volt még a 
posztkommunista kényelemnek egy ilyen tehetetlensége. Nem volt meg ez a csöndes fajta munkaképesség, 
hogy most ezt vagy összerakjuk és szisztematikusan toljuk, vagy nem lesz semmi. Van egyfajta szomorúság, 
amit látok így ebben a közösségben, mintha magukra hagyott gyerekek lennének, akiknek föl kell találniuk 
magukat, akik nem kapnak semmit meg az országtól. Nekünk még egy csomó minden megvolt, ami a 
rendszerváltásból kiesett és leülhettünk a készbe, és nem is voltunk tudatosak mint generáció, csak élveztük 
az egészet. Nem is láttuk, hogy mennyire élvezzük és folyamatosan jajongtunk és csesztünk dolgozni. Ehhez 
képest a gyerekeink generációjának nem maradt semmi. Szépen leszegett fejjel lehet dolgozni, mert a kutyát 
nem érdekli, hogy mi van az emberekkel. Ilyen értelemben ez ilyen békésebb tér és mindenki kevésbé dühös 
és sokkal dolgosabb, mint amilyen a mi időnkben volt. Mi meg akkor még ilyen tök naivak voltunk. Kiestünk 
a rendszerváltásból, azt se tudtuk, hogy mi van, meg mi merre van, meg mindenki csapkodott össze-vissza. 
Kerestük a fogalmakat.”

Az elmúlt másfél év RAK kutató folyamata számos tanulsággal szolgált számunkra, mind a vizsgált közeg, 
mind a kutatói tevékenység szempontjából. Előbbivel kapcsolatban érdekes volt látni, milyen sokakban 
erős az igény arra, hogy saját történetünkről való gondolkodásunk jobban közeledjen, milyen sokaknak 
vannak olyan emlékeik, tapasztalataik, stratégiai gondolataik vagy épp reflexiójuk, amelyeknek nincs 
intézményi tere; és fordítva, milyen sokan igényelnék, hogy ezekhez a tudásokhoz és véleményekhez 
jobban hozzáférjenek. Jó érzés volt azzal a tudattal dolgozni, hogy a munkánk a közegnek ehhez a 
történeti, önreflexiós szükségletéhez járulhat hozzá.

5.5 Tapasztalataink aktivista-kutatóként
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6.
Győztes kihívások  
– Az önkor mány zatba bejutott civilek 
mindennapi valósága 2020-ban95

Munkacsoportunk eredetileg a 2019-es koronavírus-világjárvány (Covid19) nyomán kibontakozó válság 
közvetlen hatásának a vizsgálatára jött létre. Tagjaink egyazon budapesti kerület, Józsefváros lakosai: 
Zsuzsanna a 8. kerületi önkormányzati munkában is részt vevő, helyi beágyazottságú civil szervezet, a 
C8 – Civilek Józsefvárosért tagja, Miklós a járvány első hulláma alatt a kerületi önkormányzat Covid19 
válságkezelő programjában volt önkéntes. Kutatási kérdésünk ezekből a helyileg és szervezetileg 
egymáshoz közeli adottságokból és tapasztalatokból következett.

A koronavírus válságidőszakát mint a helyi városvezetés előtt álló politikai lehetőséget terveztük vizsgálni. 
Azt feltételeztük, hogy a 2019-es önkormányzati választás után a kampányban aktív szerepet vállaló, majd 
az egyes önkormányzatok munkájához csatlakozó civil szervezetek hasznosítani tudták a válságkezelésben 
a hivatali működéstől eltérő gondolkodásmódjukat és tudásukat, továbbá, hogy ezzel képesek voltak 
alakítani az önkormányzatok működését. Az első interjúkat követően azonban kiderült: az általunk 
támogatni kívánt közösségek valójában másfajta válsággal küzdenek, amely a 2019-es választási győzelmet 
követően bontakozott ki. Így arra jutottunk, hogy ha valóban a civil közösségeket szeretnénk segíteni, 
akkor az önkormányzati győzelemből következő kihívásokkal kell foglalkoznunk. Az, hogy a választási siker 
válságot is jelenthet egy szervezet életében, paradox helyzet, de talán épp ezért is érte felkészületlenül 
az érintett közösségeket. Immáron egyévnyi tapasztalataik és küzdelmeik összegyűjtésével azonban 
remélhetőleg hozzájárulhatunk ennek a válságnak a kezeléséhez, illetve jövőbeli megelőzéséhez, és így az 
önkormányzatiság szemléletének és a jó kezdeményezések elterjedéséhez is.

Kutatásunk keretéül, vagy inkább eszmei hátteréül a municipalizmust (azaz: önkormányzatiság) képzeltük 
el, amelyről nemzetközi szinten már mozgalomként is lehet beszélni. Bozóki András és Sükösdi Miklós 
1991-ben a municipalizmust az anarchizmus kontextusában határozta meg96 mint az 1980-as években 
kibontakozó civil vagy népmozgalmat, amely a „helyi hatalomnélküliség ellen szerveződik” és ekképp 
„a radikális helyi önigazgatás követelményét fogalmazza meg”. E követelmény lényege a „helyi funkciók 
visszaperlése”, tehát központi állami hivatalok helyett attól független (vagy akár azzal szembehelyezkedő) 
szomszédsági, helyi intézmények felállítása, a közvetlen demokrácia irányába történő „gyökeres politikai 
és kulturális váltás”.

6.1 Személyes motiváció, kezdeti kérdések  

6.2 Az önkormányzatiság (municipalizmus) mint eszmei háttér  

95 A kutatást Vass Zsuzsanna és Zsámboki Miklós végezték.
96  Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.) (1991). Anarchizmus. Századvég Kiadó, Budapest, 1991.
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A közelmúltban a municipalizmus leginkább a spanyol Ada Colau „aktivista polgármester” és a Barcelona 
en Comú platform sikereivel került előtérbe; a világszerte elért hasonló eredmények alapján egyes 
elemzők már “municipalista fordulatról”97 beszélnek. A barcelonai minta98 lényege, hogy a civileket és 
politikai pártokat összefogó horizontális szerveződés a helyi lakossággal való közvetlen kapcsolatra 
törekszik, és arra, hogy bevonja az érintetteket a közpolitikai kérdésekbe az ügyek felmérésétől kezdve a 
döntéshozatalon és a megvalósításon át a kiértékelésig. A Barcelona en Comú lakossági gyűléseket szervez, 
helyi szintű párbeszédet ösztönöz, majd ezeket az önkormányzati működésbe is becsatornázza. A cél a 
közvetlen demokrácia gyakorlása, és mindeközben ennek a szemléletmódnak a széleskörű népszerűsítése, 
a politikai kultúra megváltoztatása, egy új politikai öntudat létrejöttének a serkentése is.

Magyarországon a 2019-es önkormányzati választás kapcsán kétféleképpen is jelentőséget nyert a muni-
ci paliz mus, az önkormányzatiság. Egyrészt eddigre már itthon is sok szó esett99 a nemzetközileg látvá-
nyosan erősödő jelenségről. Az önkormányzati választásnak több szervezet már ennek a törekvésnek a 
je gyében és technikáinak birtokában futott neki – és próbálja ezeket a sikeres választási szereplés után az 
ön kor mányzati működésbe is átültetni. A mozgalom eszméinek terjesztését, de még inkább a gyakorlatias 
tu dás átadást szolgálja a Közélet Iskolája több kezdeményezése is. 2019 februárjában Közös Városunk100 
címmel kétnapos konferenciát szerveztek, amin a nemzetközi mozgalom meghatározó szereplői osztották 
meg tapasztalataikat; mindeközben évek óta tartanak képzéseket civil szervezeteknek közösségi választási 
kam pá nyokról, közösségépítésről, szervezeti fenntarthatóságról. A 2019-es önkormányzati választást 
követően a C8-cal közösen kiadták A választás mindenkié! 2.0101 című segédletet, amely friss tapasztalataik 
alap ján ad útmutatást a pártokkal együttműködésben, de a helyi közösségek által meghatározott kampány 
megvalósításához.

Másrészt, a 2019-es önkormányzati választás eredményei túlmutatni látszottak a helyi sikereken. Scheiring 
Gábor a „progresszív civil kezdeményezésekben” olyan mintát látott, amelyet szerinte az ellenzéknek 
az országos politikában is követnie kéne: hálózatfejlesztéssel, alulról építkezéssel, terepmunkával.102 
Kiss Viktor pedig a közeljövő egyik „sorsdöntő feladataként” írta le a részvételiséget, a szolidaritást és 
a sokszínű séget biztosító társadalmi bázis megteremtését, amely képes „autonóm »grassroot« (alulról 
szerve ződő) alapot jelenteni egy politikusi garnitúra számára, biztosítva a társadalmi beágyazottságot 
is”.103 Mintha a municipalizmus (vagy legalábbis annak jelszavai) az országos politika számára is egy új 
lehetőséget jelentett volna.

Mindezek alapján olyan helyi szervezeteket kerestünk meg, akik 1) személyi vagy közösségi szinten évekre 
visszamenő, lehetőleg valamilyen helyi ügy mentén induló tevékenységet tudnak maguk mögött; 2) a 
2019-es önkormányzati választáson saját (vagy közös ellenzéki) képviselő- vagy polgármesterjelöltet 
támogató részvételi kampányt valósítottak meg; és 3) azóta valamilyen formában részt vesznek az 
önkormányzat működésében (polgármestert, képviselőt, külső vagy belső bizottsági tagot delegálnak, 
tagjaik hivatali pozíciót vállalnak, stb.). Kutatásunkon keresztül igyekszünk új szempontokat nyújtani 
ezeknek a civil szerveződéseknek ahhoz, hogy újraértékeljék a 2019-es önkormányzati választással 
megváltozott helyzetüket. Továbbá az is célunk, hogy az általunk vizsgált tapasztalatok tanulságos, 

97 Erik Forman – Elia Gran – Sixtine van Outryve (2020). The Municipalist Moment. Dissent Magazin, téli szám, letöltés dátuma: 2021. szept. 27.
98 Dés Fanni – Katona Noémi (2020). Municipalizmus és a politika feminizálása. Interjú Marta Cruells feminista politológussal, a barcelonai 

városi tanács munkatársával, Mérce, letöltés dátuma: 2021. szept. 27.
99 Udvarhelyi Éva Tessza (2017). Városok félelem nélkül – a municipalista mozgalmak első világtalálkozója. varosszolidaritasdemokracia.blog.

hu, júl. 5. 
100 A konferenciával kapcsolatos háttérinformációk elérhetőek a Közélet Iskolája honlapján, kozeletiskolaja.hu.
101 Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.) (2020). A választás mindenkié! 2.0 Segédlet közösségi választási kampányok szervezéséhez,  

Közélet Iskolája-C8 - Civilek Józsefvárosért, Budapest. 
102 Scheiring Gábor (2019). Ellenzéki előrelépés, baloldali kihívás. Mérce, letöltés dátuma: 2021. szept. 27.
103 Kiss Viktor (2019). Előrehozott kormányzás. Mérce, letöltés dátuma: 2021. szept. 27.
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ösztönző példaként hozzáférhetővé váljanak hasonló törekvések és lehetséges jövőbeli politikai szereplők 
számára. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi politikai színtéren helyenként kibontakozóban lévő új, az 
állampolgári részvételen és szolidaritáson alapuló, helyi közösségekre és sokszínű szövetségekre támaszkodó 
önkormányzatiság kulcsfontosságú tényezővé, mozgalommá válhat.

Az első interjúkat a mindkettőnk által ismert civil szerveződés, a C8 tagjaival készítettük. Azért rájuk esett 
a választásunk, mert úgy gondoltuk, Zsuzsanna mint egyesületi tag közvetlen érintettségéből kifolyólag, a 
hasonló szerveződések számára is leginkább hasznos kérdéseket tudjuk majd feltenni.

Kutatásunk kiindulópontját a koronavírus-járvány alatt bevezetett önkormányzati válságkezelő intézke-
dések jelentették. Előzetes feltételezésünk az volt, hogy egyes önkormányzatok gyorsabban és hatéko-
nyabban tudtak a válsághelyzetre reagálni, mert a 2019-es (vagy korábbi) önkormányzati választások 
során civil vagy mozgalmi háttérrel rendelkező szereplőkkel gazdagodtak. Ezeknek a helyi beágyazottságú, 
alulról szerveződő csoportoknak a sajátos tapasztalatai, illetve tágabb szervezeti és a lakossággal 
kialakított élő, közvetlen kapcsolata kivételes erőforrást jelenthetett a veszélyhelyzet során. Ezt feltárandó, 
a kérdésünk az volt, hogy hogyan tudták a válságkezelésben hasznosítani az önkormányzatoktól eltérő 
gondolkodásmódjukat és tudásukat, illetve, hogy ezzel képesek voltak-e alakítani az önkormányzatok 
működését? Olyan kérdéseket igyekeztünk megfogalmazni, amelyekre nemcsak a hasonló szerveződések 
számára tanulságos válaszok adhatók, hanem amelyeknek a megválaszolása közben interjúalanyaink is 
tanulságos gondolatokra, motiváló felismerésekre juthatnak.

Az első interjúk során azonban azzal szembesültünk, hogy rossz alapfeltevésekből indultunk ki. Az önkor-
mányzatban megjelenő civil vagy mozgalmi háttérrel rendelkező szereplőket maradéktalanul azonosítottuk 
magukkal a helyi beágyazottságú, alulról szerveződő csoportokkal. Közvetlen kapcsolatot feltételeztünk 
az önkormányzati válságkezelés és a civil közösségekhez köthető tudás között, azt gondolva, hogy utób-
biak nemcsak, hogy részt vettek az önkormányzati válságkezelésben (és általánosan az önkormányzat 
működésében), de azt a teljes tagság egységesen és aktívan tette. Lehet, hogy az önkormányzatokon 
belüli civil szemléletmódváltásnak (és így a municipalizmusnak) valóban politikai lehetőséget biztosított 
a koronavírus-világjárvány teremtette válsághelyzet. Az első interjúkból ugyanakkor az derült ki, hogy ez 
szervezetileg az érintett helyi egyesülettől függetlenül történt, vagy akár annak kárára: Józsefvárosban, 
ha a civil szemléletet a C8-hoz kötődő személyek képviselték is az önkormányzatban, azt nem egyesületi 
tagként tették, „levették a mezüket”, ahogy egyik interjúalanyunk fogalmazott.

Rá kellett ébrednünk, hogy nem számoltunk azzal az alapvető változással, amelyet a civil szervezetek 
életében jelentett a 2019-es választási szereplés, és amelyet első interjúalanyaink egyike így foglalt össze: 
„[A]z aktív emberek bekerültek most a hivatalba, és egy nagy űr keletkezett a szervezetben, amit most még 
pótolni kell.” További markáns problémaként jelent meg, hogy ebből a helyzetből a szervezet nem tudott 
politikai lehetőséget kovácsolni, nem tudták sem kifelé, sem befelé szervezeti sikerként tudatosítani: 
„[A]z önkormányzat igen nagy részét mi adjuk, meg mi működtetjük, és az eredményeink mégse a C8 
eredményeiként vannak megjelenítve. [...] Az emberek nincsenek tisztában az eredményeinkkel. Nem 
mutatjuk fel, hogy ezeket a C8 csinálja, nem pedig az önkormányzat.”

6.3 Az első interjúk, a kérdés újrafogalmazása  
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Arra jutottunk, hogy kutatásunkat kiszélesítjük: a járványhelyzet szűkebb periódusa helyett a 2019-es 
önkor mány zati választással elkezdődő időszakot vizsgáljuk – és így annak részeként a Covid19-válságot 
is. Kutatásunk fókuszát pedig az önkormányzatok válságkezelő intézkedéseiről az érintett egyesületek 
belső viszonyaira helyez tük át. Utóbbi közösségek immáron egy évnyi tapasztalatot szereztek a 2019-es 
önkormányzati választás óta. Kérdésünk az volt, hogy milyen nem várt kihívásokkal szembesültek, illetve, 
hogy ezekre milyen válaszokat adtak, milyen jó gyakorlatokat követtek? 

Olyan, különböző méretű Pest megyei településeken működő helyi szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, 
akik egyrészt a 2019-es választások után képviselő(ke)t delegáltak a helyi önkormányzatba, másrészt szer-
vezetként is aktívak maradtak. Összesen kilenc félig strukturált interjút készítettünk tizenegy interjú alannyal. 
A fővá rosi 8. kerületben aktív C8 – Civilek Józsefvárosért Egyesülettel együtt összesen négy szervezetből 
kettő több ségi pozícióban van a képviselőtestületben, illetve polgármestert vagy alpol gár mestert is delegál. 
Három szer vezet tagjai különböző hivatali funkciókat is betöltenek. Egy szervezet siker rel juttatott be 
képviselőket a képvi se lő testületbe, de frakciójuk kisebbségben van. Mind a négy szervezet delegál belső, 
illetve külső tagokat külön böző önkormányzati bizottságokba. Mindeközben a szer vezetek aktivitásáról 
online felületeiken, hivatalos honlap jaikon és Facebook-oldalaikon keresztül igyekez tünk előzetes 
benyomást szerezni: hirdetnek-e saját szervezésű, rendszeres vagy eseti akciókat? Közölnek-e rendszeresen 
a településsel, helyi ügyekkel kapcsolatos információkat? Kommentálják, közvetítik-e az önkormányzat 
tevékenységét? Folytatnak-e közösségépítő munkát, együttműködnek-e más szervezetekkel?

A C8-cal végzett interjúk egyik tapasztalata az volt, hogy a szervezet életében és tagságában a választási 
győ zelem egyfajta törést eredményezett, amelynek következtében az önkormányzati munkához csatlakozó 
tagok, illetve az önkormányzati feladatot nem vállaló, de a szervezetben aktív tagok máshogy élhették meg 
a válasz tás óta eltelt időszakot. Emiatt mindhárom további szervezetnél két-két interjút készítettünk: egyet 
egy önkormányzati feladatot vállaló taggal, egyet pedig egy önkormányzati feladatot nem vállaló, de a 
szervezetben aktív taggal. Ennek megfelelően két kérdéssorral is készültünk, ha azok csak kissé tértek is el:

• Az első kérdésekkel a szervezeten belüli viszonyokat igyekeztünk megismerni. Hogyan választották ki a 
választáson induló jelölteket, illetve a bizottságokban, az önkormányzatban feladatot vállaló tagokat? 
Hogyan alakult a választás óta az aktív-passzív tagok aránya? A választást követően hogyan változott 
meg a kapcsolat a hivatalt vállaló és nem vállaló tagok között?

• Az interjú fő részében a szervezet és az önkormányzatban közreműködő tagok közötti kommunikációt 
és együttműködést szerettük volna feltérképezni.
• Hogyan vesznek részt az önkormányzati feladatot vállalók a szervezet életében? Meghívást kapnak-e 

az egyesületi gyűlésekre, van-e a tagság felé beszámolási kötelezettségük? Milyen belső fórumokon 
tájékozódhat a tagság az önkormányzati fejleményekről, dilemmákról, tapasztalatokról? Része-e 
valamilyen formában a tagság a döntéshozatalnak, megfogalmazhat-e kritikát az önkormányzat felé?

• Hogyan dolgoznak együtt konkrét települési ügyek szintjén? Miben tudja az önkormányzat a szervezet 
tevékenységeit segíteni, illetve viszont? Felkarolt-e az önkormányzat egyesületi projektet? 

• Végül az interjú zárásaképpen arra biztattuk beszélgetőtársainkat, hogy a realitások talajától 
elrugaszkodva képzeljék el: ha végtelen ideje és energiája lenne a tagságnak, hogyan tennék a szervezet 
működését hatékonyabbá?

Interjúalanyainkat arra kértük, hogy lehetőleg konkrét példákon, eseteken keresztül válaszolják meg kérdé -
seinket. A feldolgozás során így egy jellemző kihívásokból, illetve azokra adható jó gyakorlatokból álló tárhá-
zat rendszereztünk. Először a két fő kihívást mutatjuk be, majd a megismert szervezeti válaszokat. A téma 
érzékenysége miatt az interjúk eredményeit az egyesületek és a települések megnevezése nélkül közöljük.

6.4 Szervezeti kihívások és válaszok  
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Az interjúk kérdései alapvetően két területre vonatkoztak: a szervezeti életre, illetve az önkormányzattal 
való együttműködésre. A célunk az volt, hogy e két területen megállapítsuk, milyen kihívásokkal találkoztak 
a 2019-es önkormányzati választást követően hasonló helyzetet átélő közösségek. A szervezeti élet terén 
az tűnt a kihívások fő forrásának, hogy az önkormányzatba bekerülő egyesületi tagoknak, akik általában 
a közösség legaktívabb tagjai, nem marad idejük a szervezetre. Mindeközben viszont rajtuk keresztül az 
önkormányzat nyitottá válik az egyesülettel való sokszínű együttműködésre, ami könnyen a közösség 
önkizsákmányolásához vezethet. A kihívások azonosítását már önmagában eredménynek tartjuk: ezek 
előzetes tudatosítása máris hozzájárulhat a hasonló szervezetek jövőbeli működéséhez.

6.5.1 Az aktív tagok kimerítése, a szervezeti erőforrások elszippantása 

Mindegyik általunk megkeresett szervezet szembesült azzal az alapvető kihívással, hogy az 
önkormányzat a sikeres választási szereplést követően felszívta az aktív tagok jelentős részét. Ez persze 
logikus következménye annak, hogy ahogy általában az ilyen közösségek mindennapi életében és 
tevékenységeiben, úgy a választási kampányban is a leginkább tettre kész és cselekvőképes aktivisták, és 
legfőképp az elnökségi tagok vettek, vesznek részt. Visszatérő motívumként hangzott el, hogy a közösség 
eleve azért döntött amellett, hogy elindul a választáson és belülről próbál eredményeket elérni, mert a 
korábbi önkormányzattal rendre kudarcot vallottak az együttműködési kísérleteik – természetes, hogy az 
ezekben részt vállaló és tapasztalatot szerző tagok folytatják az önkormányzaton belül is a munkát.

Az azonban nem volt látható a választási eredmény előtt, hogy hány tagot fog igényelni az önkormányzati 
munkában való részvétel – vagy akár egyenesen ennek a munkának az átvétele, tehát az önkormányzat 
működtetése, köszönhetően a helyenként váratlan, teljes győzelemnek. Esetenként az összes 
képviselőjelölt megnyerte a körzetét, a szervezet polgármestert vagy alpolgármestert is delegált, akik aztán 
hivatali pozíciókba a tagságból kértek fel munkatársakat; mindeközben a bizottságokat is fel kellett tölteni 
belső és külső tagokkal. Ahogy egy külső bizottsági munkát vállaló interjúalanyunk fogalmazott: „Az aktív 
önkéntesek be lettek téve az önkormányzatba, nemcsak mi [külső bizottsági tagok]. Igazából ott maradtak 
azok az emberek, akik ezt hobbiból csinálják, akik takaréklángon működnek, meg akiknek ez a napközijük, 
idősek. Emiatt most az egyesület az nem igazán működik. [...] Az tény, hogy az önkéntesek gerincét mi 
adtuk.” Vagy ahogy egy önkormányzati feladatot nem vállaló, de az egyesületében aktív tag felidézte: 
„Akik vállalták a képviselőséget, ők voltak kb. a legaktívabb tagjaink. Projekteket vittek, írtak a különböző 
felületeinkre, amiket működtettünk és azóta is működtetünk […] hirtelen, gyakorlatilag a teljes elnöksége 
szinte az egyesületnek egyből csak átsétált a polgármesteri hivatalba, vagy az önkormányzathoz”.

Ráadásul nem volt előre látható az sem, hogy az érintett tagokat milyen mértékben fogja igénybe 
venni az önkormányzati munka. Minden, az önkormányzatokban valamilyen formában közreműködő 
interjúalanyunk rendkívüli leterheltségről számolt be: „hirtelen még köpni-nyelni nem tudtunk, annyi 
váratlan dolog várt minket”; „nem erre számítottunk, hogy hullanak ki a csontvázak a szekrényből”; 
„hogy milyen rohadt sokat dolgoznak a településfejlesztési bizottságban, hány ezer munkaórán van túl a 
bizottság”. Ebben fontos tényező, hogy az önkormányzati szerepvállalás általában nem jelent főállást. Ez 
pedig sokszor azt eredményezi, hogy az önkormányzatban való részvétel csak rész- vagy teljes munkaidős 
pénzkereső állás mellett fenntartható tevékenység lehet, és így épp az egyesületi önkénteskedésre, illetve 
legaktívabb (elnökségi) tagok esetében a szervezet működtetésére szánt időből vesz el. „[N]agy probléma 
az alulfinanszírozottsága a különböző civil szervezeteknek. Nem véletlen próbálja a kormány ezt minél 
kevésbé támogatni. Nagyon sok olyan értékes ember van, aki a csillagot le tudná hozni, ha biztosítva lenne 

6.5 A sikeres választási szereplést követő kihívások
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az élete és azzal tudna foglalkozni, amiben tényleg tettre kész. Viszont meg kell élni. Többen is vannak, mi 
például kapunk képviselőségért nettó 72 000 Ft-ot. Én a környezetvédelmi bizottság elnöke lettem [...] Nekem 
kiugróan magas, 102 000 Ft a tiszteletdíjam. Ebből természetesen nem tudnak az emberek megélni. Biztos, 
hogy mellette kell valamit csinálni”.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy az önkormányzati pozíciókat vállaló tagok leterheltségéről a hivatali/
képviselői/bizottsági munkában nem érintett tagtársaik nem feltétlenül tudtak teljes képet alkotni. Történt 
ez egyrészt azért, mert eleinte nem is feltétlenül volt egyértelmű, hogy melyek azok az információk, 
amelyeket megismerhet a szervezet, és melyek azok, amelyek megosztása különböző jogi akadályokba 
ütközhet. Az emiatti óvatosság sokszor információhiányos állapotot eredményezett az egyesületen 
belül. Másrészt pedig, az egyesületek belső kommunikációjáért is rendre ez a legaktívabb tagokból álló 
keménymag, akár egyenesen az elnökség voltak felelősek. A tagtársak tájékoztatása azonban ekkor már 
újabb terhet jelentett, ahogy egy polgármesteri pozíciót elnyerő egyesületi tag felelevenítette: „[V]iszonylag 
nehezen indult el a kommunikáció kifelé az emberekkel, tehát a képviselőtestület és az emberek között, tehát 
az egyesületi tagok között is. Írogattam az első hetekben, hónapokban ilyen éjszakai összefoglalókat, hogy mi 
minden volt, és azokra nagyon sok pozitív visszajelzés jött az egyesületből. Csak éppen nem bírtam csinálni 
sokáig. Tehát egy pár hónapig ezeket írogattam munka után, mit tudom én, 11 és 3 óra között, jó hosszan 
leírogattam.”

Ugyanerről a helyzetről az egyesület szemszögéből: „Akik nem látnak annyira bele a vezetésbe, meg 
a képviselőknek a mindennapjaiba, azok keményebben fogalmaznak, mert azt hiszik, hogy ez azon 
múlik, a tenni akarás, hogy ők nem tesznek, vagy nem figyelnek. Pedig nem ezen múlik, hanem azon, 
hogy a lehetőségeik nem olyanok, mint ahogyan mi szeretnénk, vagy elképzeltük annak idején. Erre nem 
számítottunk, hogy ennyire meg leszünk szorítva gazdaságilag. Mind a személyzet probléma, mind a tervek 
megvalósítása, mind ezen alapszik, hogy egyszerűen nincs lehetőség. Aki a képviselők és önkormányzat 
életébe annyira nem lát bele, mint például én, az nem tudja megérteni. Az csak azt látja, hogy eltelt egy év, és 
nem úgy haladunk, ahogy megígértük.”

Ez azért is lényeges, mert a tagság számára mindez egy intenzív, feladatokban és élményekben gazdag 
kampány időszak után következett be, ami motivációs szempontból eleve kihívást jelent. A kampányt a 
sikeres választás eufórikus élménye zárta le, amivel látszólag elhárult az együttműködni nem képes korábbi 
településvezetés jelentette akadály. Ennek ellenére a gyors változás és a kézzelfogható eredmények elma-
radni látszottak. Ráadásul elmaradtak a rendszeres egyesületi gyűlések is, a nyílt elnökségi ülések zárt 
frakcióülésekké alakultak át, lelassult a szervezeti élet. Ez abban az esetben is igaznak bizonyult, amikor az 
egyesület nem aratott a válasz táson teljes sikert, tehát bár képviselői helyeket szerzett, de nem többséget. 
„Mi, akik bejutottunk kép viselők, hárman, illetve egy külső bizottsági tag, így mi azt látjuk, hogy nekünk az 
időnket nagyon elviszi egyrészt a saját életünk, meg az önkormányzati feladatok, és erre való felkészülés, 
meg a különböző, nagyon sok mutyis történetnek a lebuktatása. A többiek meg külső szemlélők, akik persze 
felszívták magukat a választásra, de utána, miután nem sikerült, így ők a légüres térbe kerültek. Részben 
információk nélkül, hátulról szemlélik, hogy mi történik.”

Ebben a helyzetben érte az egyesületeket a 2020-ban kibontakozott járványhelyzet, ideiglenesen végképp 
ellehetetlenítve a személyes találkozókat, a kommunikációt szinte kizárólag az online térbe kényszerítve, 
ami egyrészt sokaknak ismeretlen és kényelmetlen terep volt, másrészt szervezetlen. „A levelezés teljesen 
követhetetlen, nagyon fragmentáltak az információk, de maga a közösség is. A Covid19 miatt még jobban 
online-ra lett rakva a kommunikáció, még jobban szétesik, még átláthatatlanabb.”
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6.5.2 A közösség önkizsákmányolása

Az egyesület feladata-e képviselői fogadóórák, lakossági fórumok szervezése? Az egyesületnek kell-e 
saját nyilvánossága mellett az önkormányzat nyilvánosságával is foglalkoznia? Az egyik közösség aktív 
tagja szerint azt vették észre, hogy „kétféle projektünk lett ettől kezdve. Vannak olyan projektek, amik az 
önkormányzattal közösek, az önkormányzat által meghirdetett valamilyen akcióhoz kapcsolódnak, és vannak 
az – úgy hívjuk őket – klasszikus civil projektjeink, amiket önkormányzattól függetlenül is viszünk. Ennek 
azonban része nem csak az, hogy egyensúlyt kell fenntartani a kétféle tevékenység között, de az a feltételezés 
is, hogy a kettő megkülönböztethető.” 

Mint korábban írtuk, többször is azért döntöttek úgy a helyi közösségek, hogy képviselőjelölteket indítanak 
az önkormányzati választáson, mert a korábbi településvezetés „nem nagyon szerette a civileket”, 
nyitottság helyett „inkább elutasítás, vagy meg nem hallgatás volt”; ha létrejött együttműködés, „az egy 
olyan eset, amikor nem egy felhőtlen viszonyban lévő önkormányzattal sikerül közösen együtt valamit 
csinálni.” Azzal, hogy az egyesületek által delegált képviselők többséget szereztek a képviselőtestületekben, 
hogy az egyesületek tagjai vagy szövetségesei szerezték meg a polgármesteri, alpolgármesteri tisztséget, és 
így tagtársaik megjelenhettek a bizottságokban és hivatali pozíciókban is, az együttműködés „még inkább 
hatványozottan működik, megvan ez a nyitottság.” A partneri önkormányzattal való szoros – és a település 
tekintetében hatékony – együttműködés azonban, mint kiderült, kihívásokat is magában hordoz a civil 
közösségekre nézve.

Bár a kihívások a választást követően kialakult helyzetből fakadnak, a járványhelyzet alatt erősebben 
éreztették a hatásukat. Az egyik általunk megkeresett egyesület a következővel szembesült. Az 
önkormányzat a járványhelyzet kezelésére önkormányzati önkéntesprogramot hirdetett: olyan 
feladatokban kérték a lakosság segítségét, mint például étel- és maszkosztás, információs anyagok 
terjesztése és plakátolás, időseknek bevásárlás. A programot a hivatalban a választást követően felállt 
részvételi iroda szervezte, amely részben az egyesület tagjaiból, illetve szövetségeseiből jött létre. Mivel 
az egyesület eleve a település érdekében tettre kész lakosokat igyekszik megszólítani, a részvételi iroda 
munkatársainak pedig jelentős részben az egyesületi tagság adja a kapcsolati tőkéjét, az önkormányzati 
önkéntesprogramban nagy számban vettek részt az egyesület aktivistái. Azonban ezt civil lakosokként 
tették, nem a civil szervezet aktivistáiként. Ez közvetve többféle veszteséget eredményezett a közösségnek: 
miközben az önkormányzati önkénteskedés az egyesület erőforrásait terhelte, nem az egyesület 
törekvéseként lett elkönyvelve.

Mint kiderült, ez a partner önkormányzattal való együttműködések adottsága, tehát nem a járvány-
időszakra korlátozódik. A járványhelyzet azért volt kivételes ebben, mert mindeközben az elővigyázatosság 
és a korlátozások, illetve az önkormányzati válságkezelés feladatainak valós sürgőssége ellehetetlenítették 
az egyesület saját, ahogy fent idéztük, „klasszikus civil”, az önkormányzattól független projektjeit. Ami azt 
eredményezte, hogy bár a szervezet tagjai aktívak voltak, az egyesület látszólag lelassult. De a rendkívüli 
időszakon kívül is természetes, hogy tagtársaihoz fordul az egyébként túlterhelt önkormányzati képviselő 
vagy munkatárs, ha például mozgalmi tapasztalatokra támaszkodó feladatot kell végrehajtani: legyen szó 
valamilyen települési kérdésben lakossági igényfelmérésről (standolás, kopogtatás, kérdőívezés), vagy épp 
a korábban már említett kötetlen képviselői fogadóórák szervezéséről (szórólapozás, helyszínbiztosítás, 
moderálás). Kérdés, hogy ezeknek a megvalósítását az egyesület mennyire tudja saját projektjének érezni, 
illetve kifelé mennyire látható a befektetett munkájuk? Ennek a tétjét interjúalanyunk így fogalmazta meg: 
„Civil szervezet akkor vonzó, valljuk be, ha vannak sikerei. Vannak sikerei, nagy célkitűzések, amiben lehet 
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dolgozni, és utána vagy föl lehet együtt dolgozni a kudarcot, vagy lehet akkor meglovagolni, hogy hú de jó, 
ez egy nyertes ügy. Ha nincsenek ilyenek, márpedig ez ehhez vezet, hogy nem lesznek az [egyesületnek] saját 
ügyei, akkor szétviszi a társaságot is.”

A helyzet nem feltétlenül értelmeződik kihívásként az egyesületen belül. Az egyik szervezetnek mind az 
önkormányzatba delegált, mind az egyesületben aktív tagja előnyösnek tartotta, hogy „keveredik [...] a 
választópolgárok fejében az [egyesület] és az önkormányzat”, hogy nem válik el, hogy egy adott eredmény 
az önkormányzatnak vagy az egyesületnek köszönhető-e: „eszköznek tekintjük, ami által jó dolgokat 
tudunk csinálni”. Ami egyrészről harmonikus kapcsolatot feltételez a tagság és az önkormányzatban 
dolgozó tagtársak között – másrészről viszont ugyanennek a közösségnek az egyesületben aktív tagja 
azt fogalmazta meg, hogy „nekünk nem kell újabb programokat kitalálni, mert azzal a jelenlévő tagokra 
még több terhet tennénk [...] az [egyesület] egyéni programjait kicsit háttérbe kellene szorítani.” Tehát 
ugyanoda vezet, mint amit a rendkívüli járványidőszak kapcsán írtunk. Azzal, hogy az önkormányzat 
a tagtársaknak köszönhetően immáron nyitott a közösséggel való közös munkára, sőt a tagtársak 
túlterheltsége miatt rá is szorul, a közösség könnyen az önkizsákmányolás csapdájába sodorhatja magát: 
a befektetett munka nem az egyesület sikerélményeit fogja gazdagítani. Ezért érdemes a közösség belső 
dinamikáit és kapacitását figyelembe véve a következőkhöz hasonló elhatározásokat megfogalmazni, és 
az együttműködésen rendszeresen számonkérni: „[E]z egy átmeneti helyzet lehet maximum, amikor még 
besegítünk az önkormányzatnak, mert a hosszú távú működésünk arról szólna, hogy saját projektjeink, saját 
céljaink vannak, és mi ezekért küzdünk. […]  ez nem az önkormányzat kisegítő szervezete.”  „[Ú]gy, hogy mi 
deklaráltan [az egyesület aktivistái] vagyunk, és egy kooperációban dolgozunk, közös célok meg érdekek 
mentén nyilvánvalóan, de, hogy mégis csak deklaráltan ott vagyunk, az [egyesület] van jelen, ez a fontos.”

Helyi civil közösség és partner önkormányzat között a helyi adottságok, kapcsolatok és lehetőségek 
függvényében megannyi együttműködés elképzelhető. Ezek összegyűjtésében teljességre már csak 
azért sem törekedhettünk, mert az interjúkat a koronavírus-világjárvány első magyarországi hullámának 
lecsengését követően, még a második hullám előtt készítettük. Így interjúalanyaink az első hullám 
szigorúbb bezárkózását megelőző és követő összesen 7–8 hónap tapasztalatairól tudtak beszámolni. 
Inkább arra figyeltünk tehát, hogy az adott helyzetben nekünk milyen jelenségek bizonyultak 
tanulságosnak, lelkesítőnek vagy épp meglepőnek, illetve, hogy hogyan járulhatnak hozzá a fenti kihívások 
megelőzéséhez, kezeléséhez.

6.6 Válaszok, jó gyakorlatok  



Szervezeti élet 
• önkormányzati pozíciók belső 

pályáztatása

• választást követően tagság bővítése

• tisztújító közgyűlés, önkormányzatban 
nem érintett elnökség választása

Rendszeresség, 
szervezettség
• informális találkozók, 

települési akciók 
összekötése szervezeti 
ügyekkel

• kötött, formális keretek

• állandó hely 
(önkormányzati, akár más 
civil szervezetekkel közös 
ingatlan)

Önkormányzati tagtársakkal kapcsolattartás, 
együttműködés
• önkormányzati tagtársak beszámolási kötelezettsége

• önkormányzati tagtársakkal kapcsolattartók kijelölése

• munkacsoportok alakítása a bizottságok, önkormányzati 
feladatok szerint

Szervezeti sikerek 
tudatosítása 
• önkénteskedés a 

szervezet aktivistáiként

• a szervezet munkájának 
„számszerűsítése”

• saját eredmények 
elismerése

1. ábra 
Jó gyakorlatok összegzése
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Önkormányzat segíti a szervezetet
• eszközkölcsönzés: pl. fasorültetési, 

ároktisztítási, hulladékgyűjtési akcióhoz 
teherautó, konténer, ágdaráló

• helyszínbiztosítás: pl. ételosztáshoz 
önkormányzati parkoló, egyesületi 
találkozóhoz közösségi ház, önkormányzati 
tanácsterem

Egyesület segíti az önkormányzatot
• nyilvánosság: szórólapozás, szervezeti 

fórumokon interjú, nyilvános 
események szervezése

• részvételiség: kopogtatás, kérdőívezés, 
lakossági fórum

• kulturális programszervezés

Covid19
• adományok gyűjtése és folyósítása az egyesület 

számláján keresztül

• igényfelmérés, rászorulók elérése a közösség 
közvetlenebb kapcsolatain keresztül

Közös döntéshozatal
• bizottsági/képviselőtestületi 

ülések ügyeinek, 
előterjesztéseinek megosztása

• ülésekre közös felkészülés, 
ügyek közös véleményezése

• közösségi javaslatokat 
képviselő tagtársak 
felterjesztik

Felügyelő („Watchdog”) szerep
• önkormányzati tagtársakkal kapcsolattartás, 

együttműködés

• választási program számonkérése

• nyilvános interjú, informális képviselői fogadóóra szervezése
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6.6.1 Önkormányzati pozíciók szervezeten belüli pályáztatása

A képviselőjelöltek, majd a különböző bizottsági tagok kiválasztására a megkeresett szervezetek egy 
kivétellel nem alakítottak ki átlátható és közös döntési mechanizmust. „Informális beszélgetéseken” dőlt 
el a jelöltek személye, azok többnyire „eleve predesztinálva voltak”. Volt, akit az elnökség keresett meg, 
volt, aki más személy felkéréséhez kötötte saját szereplését. Ezekben az esetekben a tagság legfeljebb 
arról szavazhatott, hogy elfogadja-e a jelöltek már kész névsorát. Ezzel szemben az egyik közösség a külső 
bizottsági pozíciókra belső pályázatot folytatott le. Egy ilyen belső pályázat lehetőséget ad a tagságnak, 
hogy a jelölteknek ne csak a hozzáértését, rátermettségét mérlegelje, de felmérje a jelöltek egyesületben 
betöltött szerepét is. A jelöltre nézve pedig megerősíti annak a tudatosítását, hogy ő a szervezeten 
keresztül, annak színeiben foglalja el a pozícióját.

Történetesen épp ez az egy szervezet az, amely (az így pályázati úton kiválasztott) bizottsági tagjaival 
szemben a tagság előtti rendszeres beszámolási kötelezettséget is támaszt. Egyébként a megkeresett 
egyesületeknél sem a képviselőknek, polgármestereknek-alpolgármestereknek, sem a bizottsági tagoknak 
és hivatali munkatársaknak nincsen beszámolási kötelezettségük. Pedig az biztosíthatja, hogy az 
önkormányzatba kerülő tagok továbbra is részt vegyenek az egyesületi gyűléseken, és egyben megoldást 
jelenthet a tagság információhiányos állapotára is. Nem mellesleg ezzel az egyesületi tagok számára 
rendszeres fórum jöhet létre visszajelzéseik, kritikáik megfogalmazására.

Megfontolandó lehetne egy belső pályázati rendszer és a beszámolási kötelezettség kiterjesztése minél 
több önkormányzati pozícióra. Ezzel mérsékelhető lehetne az a veszteség is, amelyet egy pályázati úton 
kiválasztott külső bizottsági tag fogalmazott meg: „Akik bekerültek az önkormányzatba, nem úgy, mint 
mi, választott képviselőként, hanem akiket az önkormányzat felkért bizonyos feladatokra, ők attól kezdve 
levették az [egyesületi] mezüket, és szerintem ez baj. A kabinetben nagyon fontos [egyesületi] szereplők 
vannak, és kizárólag azért lettek felkérve, mert azt a munkát, amit a kampány alatt beletettek... tudták, 
hogy azzal az emberrel jól tudnak együtt dolgozni. Tényleg magas pozícióban vannak ezek az emberek. Attól 
kezdve nem vállalják ezt fel. Egyetlen nyilatkozatukban, megjelenésükben, kiállásukban nem jelenik meg egy 
[egyesületi] jelvény, vagy egy megszólalásukban nem jelenik meg, hogy nem azért került oda, mert magas és 
szép, vagy okos közgazdász, hanem azért, mert az [egyesületi] kampányban letett olyan dolgokat az asztalra, 
amik olyan munkatapasztalatot adtak, ami alapján a polgármester úgy döntött, hogy vele szeretne dolgozni. 
[…] Most az a fontos, hogy a hivatali pozíciójukat jól lássák el. Ők nem nagyon jelennek meg semmilyen 
[egyesületi] összejövetelen. Ha valaki bekerül a hivatalba, inkább háttérbe szorítja az [egyesület] színeit, hogy 
ne is támadják, hogy nem a pártoskodása miatt került oda.”

Ezzel szemben a másik szervezetben ez volt a tapasztalat: „A KBT (külső bizottsági tag) tagok abszolút 
[egyesületi] mezben vannak, az [egyesület] által delegált tagok, ők le se tudják tenni a mezt, egyáltalán 
nem távolodtak el az [egyesülettől], folyamatosan beszámolási, adott esteben egyeztetési kötelezettségük 
van. Például, ha én kilépnék az egyesületből, akkor nekem ki kellene lépni a bizottságból, mivel engem az 
[egyesület] delegált.”
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6.6.2 Új elnökség választása

„Van egy tagunk, aki rendkívül aktív, és ő nincs benne semmilyen tekintetben a városvezetésben, egyébként 
ezért is tud e tekintetben aktív lenni, mert az energiája, meg az ideje megvan hozzá” – evidenciának 
tűnik, amit az egyik interjúalanyunk megemlít, de nem magától értetődő, hogy gyakorlatot lehet rá 
alapozni. Először is, a kampánnyal, majd még inkább a sikeres választási szerepléssel megnő az egyesület 
láthatósága, népszerűsége – ezt a pillanatot ki lehet használni a tagság bővítésére. A közösségre újonnan 
felfigyelő, vagy hatékony működéséről csak ekkor megbizonyosodó lakosok új, motivált aktivisták 
lehetnek, bevonásukkal javítható az aktív-passzív tagok aránya.
Másrészt, az általunk megkeresett egyesületek közül kettő is tisztújító közgyűlést tartott az önkormányzati 
választást követően. Abban viszont eltértek, hogy ezeknek a közgyűléseknek mi volt a tétje. Az egyik 
egyesület részben újraválasztotta az addigi elnökségét, ezzel a megváltozott helyzetben megerősítve 
a beléjük fektetett bizalmat; azért csak részben, mert volt olyan elnökségi tag, aki épp az új, képviselői 
pozíciója miatt nem vállalta újra a jelölést. A másik szervezet esetében a sikeres választást követően a teljes 
elnökség lemondott összeférhetetlenségre hivatkozva, így új elnökséget választottak. Miközben a korábbi 
elnökségi tagok, immáron önkormányzati szereplők, megőrizték a szavazati jogukat, az új elnökségi tagok 
megválasztásánál szempont volt, hogy azoknak ne legyen formális kapcsolata az önkormányzattal, és 
így az idejüket maradéktalanul az egyesületnek tudják szentelni. Ennek az új elnökségnek a vezetésével 
aztán úgy szervezték újra az egyesület működését, hogy a fenti adottságokból származó nehézségeket 
hidalják át: „az elnökségi tagok között felosztottuk az önkormányzati bizottságokat. Azzal, hogy minden 
egyes elnökségi tag tartja a kapcsolatot egy-egy bizottsággal, az volt az egyik. [...] az elnökség rendszeresen 
összegyűjti ezt az információt, és készítünk egy-egy tájékoztató anyagot a tagságnak. Ez gyakorlatilag egy 
kör-email, amiben leírjuk, hogy az adott periódusban éppen mi történt, és mik az éppen aktuális ügyek, 
ahova esetleg szükség is lehet az egyesület segítségére.”

Ugyanez, még csak terv szintjén, más egyesületnél is megfogalmazódott: „különböző szekciók alakuljanak, 
amelyekben érdeklődés szerint lenne egy szekcióvezető, és gyűjtene maga köré... mit tudom én, akik a 
környezetvédelem iránt érdeklődnek, azokat begyűjteni, és azok segítenék a város vezetését a maguk 
szakmai tudásával. És akkor tanácskozási joggal állandó meghívottjai lennének az elnökségi ülésnek, 
amelyek továbbra is nyitottak, de jön, aki akar. Így viszont őket célirányosan hívnánk.”

6.6.3 A szervezet megtalálja a helyét az önkormányzati döntéshozatali folyamatban 

Minél több lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a közösség az önkormányzati tagtársakon keresztül 
ráláthasson, hatással lehessen a döntéshozatalra. Az egyik egyesület kifejezetten bátorítja az egyébként 
érdeklődés szerint tematikus Facebook-csoportokba szerveződő tagságot, hogy „ötleteljenek, próbáljanak 
az adott témán belül újdonságokkal előállni”, az így megfogalmazott projekteket vagy javaslatokat a 
képviselő tagtársak pedig felterjesztik a képviselőtestületben. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha 
egy felvetést a közösség megfogalmaz, azt a képviselő tagtársaknak köszönhetően a képviselőtestület 
kénytelen lesz tárgyalni – annak ellenére is, hogy ebben a konkrét esetben az egyesület által delegált 
képviselők kisebbségben vannak a testületben.

Kevésbé direkt gyakorlat, ha a tagság közreműködik a soron következő képviselőtestületi vagy bizottsági 
ülésekre való felkészülésben: háttéranyagok készítésében, ötletelésben, javaslatok kidolgozásában. 
Hallottunk példát arra is, hogy előzetesen megosztják az előterjesztéseket akár a teljes közösséggel, akár 
a szakosodott munkacsoportokkal. Itt persze ügyelni kell arra, hogy érzékeny, nem publikus információ ne 
kerüljön ki! Ugyanakkor mivel a külső bizottsági tagok és a képviselők is, akikkel beszélgettünk, egyaránt 
arról számoltak be, hogy általában ülés előtt öt, vagy akár csak két nappal kapják meg az általában nagy 
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mennyiségű szöveget, nekik hathatós segítséget jelent, ha a tagság is közreműködik ezek feldolgozásában. 
Mindeközben ráadásul a tagság is információhoz jut! „[A]mikor a különböző bizottsági ülésekre ők készülnek, 
és mondjuk van egy kialakult kerettörténet, hogy nagyjából mivel kéne foglalkozni, akkor jellemzően van egy 
vélemény kikérés. Már csak azért is, mert több szem többet lát, meg az esetek nagyon nagy százalékában 
előfordult olyan is, hogy esetleg valamilyen félinformáció, vagy téves információ került elő egy-egy bizottsági 
anyagban. Akkor így az aktivisták révén sikerült ezt nekik pontosítani, vagy jobban körvonalazni magát a 
felmerült feladatot.”

6.6.4 Véleményezés, kritika megfogalmazása 

Arra, hogy a közösség kritikát fogalmazhasson meg a partneri önkormányzat felé, egyik településen sem 
láttunk dedikált módszert. Az erre irányuló kérdéseinkre természetesen mindenhol az volt a válasz, hogy az 
önkormányzati tagtársak nyitottak a visszajelzésekre, azok megfogalmazására a tagságnak több lehetősége 
is van (leginkább a zárt online kommunikáció). Ennek ellenére mégsem tűnt magától értető dőnek, hogy 
hogyan véleményezheti saját tagtársai munkáját a közösség? Egyáltalán szabad-e neki, vagy ezzel politikailag 
kiszolgáltatja? Ezek áthidalására is fontosak a már említett olyan gyakorlatok, mint az önkor mányzati tagság 
meghívása az egyesület gyűléseire, vagy a munkacsoportokon keresztüli közvetlen kommunikáció.

Mindeközben fontos tudatosítani, hogy a kritika megfogalmazása nem önkényes, hiszen a közösen 
megalkotott program ad rá felhatalmazást: az egyesület által delegált önkormányzati tagtársaknak ennek 
a programnak a mentén kell politizálniuk, tehát ez az, amit a közösség számonkérhet. „[A]z egyesület 
kereste a helyét, hogy most nekik minket figyelniük kell, mint egy ilyen watchdog [érdekképviselet], hogy 
a mi képviselőink vajon letérnek-e az útról, amit ígértek, vagy az a feladatuk, hogy segítsenek nekünk 
kommunikálni, alkalmakat szervezzenek, hogy elmondhassuk, hogy mi van?”

A fenti idézetben megfogalmazott dilemmát az érintett egyesület végül olyan gyakorlatokkal oldotta fel, 
amelyek megoldást nyújthatnak a korábbi kihívások közül többre is. Felismerték, hogy a „watchdog” (szó 
szerint házőrző kutya, lényegében érdekképviseleti, felügyelő) szerep és az önkormányzati fejlemények 
kommunikációja, kommentálása között nincs feltétlenül ellentmondás: a nyilvános kommunikációval 
gyakorolhatja a közösség a megfigyelői szerepet is. Ez persze korábban, még az önkormányzaton kívüli 
szervezetként magától értetődő volt – de az új helyzetben is folytatható. Ez az egyesület podcast-sorozatot 
indított, egyesével készített interjúkat az önkormányzatban különböző feladatokat vállaló tagtársaikkal.
Hasonló példákkal találkoztunk máshol is: visszatérő programként tűnt fel az egyesület által szervezett és 
hirdetett nyilvános, kötetlen hangulatú képviselői fogadóóra.

Hogy ez hogyan segítheti a szervezet zárt közösségét? Ha az egyesület interjút készít az általa delegált 
képviselővel, azt nagy valószínűséggel fogják a tagtársak követni (de akár az interjúkérdések megfogal-
mazása is történhet széles körben). Hasonlóképpen, ha az egyesület megteremti a képviselő tagtársakkal 
a nyílt beszélgetés lehetőségét (például piacnapon reggeli keretében), a tagtársak nagy arányban fognak 
részt venni, és kérdéseket, kritikát is megfogalmazni. Tehát bár nem exkluzív, a közösség számára 
fenntartott kommunikációs csatornákról van szó, a célközönségnek jelentős részét ők képezik: így a tagok 
információhoz jutnak, illetve lehetőséghez véleményük hangoztatására. „[E]lkezdtünk podcastokat gyártani 
[...] sorba vettük a bizottságok elnökeit, interjúkat készítettünk velük, amiket közzé is tettünk, publikáltunk, 
tehát ez nem csak arra volt jó, hogy mi informálódjunk, hanem publikáltuk.” „Szerveztünk hivatalos 
közgyűlést is, meg informális közgyűléseket is, többet is, ahova a képviselők is mind hivatalosak, hiszen ők  
egyesületi tagok egyébként is. Meg mint képviselők, külön is.”
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6.6.5 Informális/formális találkozók, saját hely

Mind az önkormányzati választást követő légüres tér, mind a járványhelyzet kihívásai rávilágítottak, 
hogy az egyesületi gyűlések egy érzékeny pillanatban ritkultak meg. Látványossá vált, hogy a rendszeres 
és személyes találkozási lehetőségeknek fontos szerepük van abban, hogy ne ütközzön akadályba a 
közösségen belüli információáramlás, a szervezeten belüli új viszonyok kialakítása vagy épp a tagság 
lelke sedésének fenntartása. Emiatt külön figyelmet, lehetőségeket kell biztosítani ezek szervezésének. 
Volt, ahol úgy teremtették meg az apropót, hogy informális keretek között, települési akciókkal kötötték 
össze; de volt, ahol épp formális keretek között tervezték a találkozót. „Valamilyen közmunkával kötötték 
össze [a találkozókat] okosan többször. Tehát a fasor karbantartása vagy rendezése az ilyen volt, és akkor az 
egy bográcsozással fejeződik be, és utána pedig van egy téma, amit átbeszélünk.” „[É]n például próbálnám 
megteremteni a képviselőtestületi ülésekhez, bizottsági ülésekhez hasonló metodika modell alapján azt, 
hogy a civil szervezeti tagok, és akkor már akár egyre nagyobb számban [összegyűljenek], ilyen szervezett 
keretek között, rendszeresen, havi jelleggel. És helyszínt tudjon biztosítani neki az önkormányzat, akár egy 
tanácsteremben. Mert ha van az egész dolognak egy szervezettsége, megnyomja a gombot, meg tudja 
mondani, tud egyet szavazni, nem csak arra használni azt a technikát, amit jelen pillanatban a város 
vezetésére [...] Egy szervezett keretek közt lévő formula, az tudná növelni a hatékonyságot, meg azt, hogy 
komolyabban vegyék az emberek magukat.”

Az igény egy állandó helyszínre az összes egyesületnél felmerült. A magánlakásokon tartott találkozókhoz 
képest előrelépésnek tűnt, hogy az önkormányzat immáron igyekezett segíteni a szervezetet például a 
könyvtár, a művelődési ház, vagy akár az önkormányzati tanácsterem felajánlásával. Azonban, amint az 
egyesületekben aktív interjúalanyaink utaltak rá, a felajálásoknak esetenként inkább szimbolikus értékük 
volt, praktikus kevésbé – például előfordult, hogy a művelődési ház terét egy dzsúdóedzéssel párhu-
zamosan lehetett csak használni.  Az interjúk készítésének idején azonban már több településen is ter-
vezték az egyesület állandó helyét: jellemzően nem egy saját egyesületi irodáról, hanem a település külön-
böző civil szervezetei által közösen használható ingatlanról ismerhettünk meg elképzeléseket. Ez tehát a 
szervezeti keretek mellett erősíthetné a helyi civil életet, a szomszédsági viszonyokat is.

6.6.6 A szervezet munkájának elismerése 

Korábban írtuk: gyakori, hogy az önkormányzati tagtársak az egyesülethez fordulnak olyan feladatok 
elvégzésével, amelyek a civil mozgalmak működésének alapvető részei, az érintett közösségek tehát 
nagy rutinnal rendelkeznek ezeken a területeken. Természetes továbbá, hogy önkormányzat és egyesület 
együttműködése a település közös érdekét szolgálja. Sőt, épp emiatt ezekben a „klasszikus civil” projek-
tekben találhat motivációt a helyi közösség: volt olyan, a választási kampány óta passzív egyesületi tag, aki 
kifejezetten az ilyen feladatok kapcsán tudott az egyesület tevékenységeibe újra becsatlakozni. Mégis: az 
egyesület munkájának meg kell jelennie mind az egyesület tagsága, mind a nyilvánosság felé!

Egyik interjúalanyunk büszkén mesélte, hogy az együttműködést gyakran „nagyon jól lehet számszerűsíteni. 
Hogy tulajdonképpen a civilek mennyi hasznot, most forintban kifejezhető hasznot hoztak a városnak”. 
Tehát egyes együttműködések tulajdonképpen az önkormányzatot egyébként kiadással terhelő felada-
tok kiszervezését jelentették. Ilyen az újságkihordás és ételosztás szervezése-megvalósítása, vagy az 
önkormányzati honlap fejlesztése. „[N]agyon gyorsan elkezdte az új testület átszerkeszteni a hon lapját 
az önkormányzatnak, mert egy elég gyengécske honlap volt. Konkrétan egy civilekből álló projekt csapat 
készítette, azóta is fejlesztgeti. Akik IT-sek voltak az egyesületben, [...] azok hirtelen elkezd tek az önkor mány-
zatnak dolgozni, ingyen és bérmentve megcsináltak egy nagyon jó honlapot.” „[A]z önkor mányzati újság 
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Szerepem a C8-ban jelenleg így foglalható össze: ott vagyok a heti Zoom-os összejöveteleken, részt veszek 
egy-egy akcióban, például SZFE-főzés, fényképezés, tüntetés, maszkosztás. Feladatom még a pénztár 
vezetése, tagdíjak és egyéb költségek nyilvántartása. Nagy várakozással tekintettem az interjúk elé, nagyon 
kíváncsi voltam, hogyan sikerült két településen is teljes egészében civileknek megnyerni a választást.

Kisebb településen ez könnyebb, ahol szinte mindenki ismeri egymást, de kisebb is a merítés. Amin nagyon 
elcsodálkoztam, hogy egy pár ezer fős településen ugyanúgy 50 tagja van egy egyesületnek, mint például 
a lényegesen nagyobb lélekszámú (77.000 fő) 8. kerületnek. Egy kisebb településen a civilséget könnyebb 
bevinni az önkormányzatba, nem csinálnak gondot abból, hogy ők most éppen önkormányzatként vagy 
civilként nyilvánulnak meg egy-egy ügy kapcsán, sokszor a határok is elmosódnak.

A Józsefvárosi Önkormányzatban megalakult Részvételi Iroda összefogó, szervező szerepét a pandémia 
idején ezeken a településeken a civil egyesületek látták el, ilyenek voltak például a maszkvarrás és -osztás, 
segély vonal működtetése, bevásárlás az időseknek és a karanténban lévőknek, házhoz menő könyvtár 
működtetése. Volt, ahol több település egyesülete összeállt és 3D maszkokat készítettek és juttattak el 
a környék egészségügyi intézményeibe. Emellett laptopok, informatikai eszközök begyűjtésével, azok 
felújításával segítették a rászoruló tanulók online oktatását. Gyermeknap alkalmából pedig gyűjtést rendez-
tek, mindenféle plüssök, játékok, lufik kerültek a csomagokba, amit személyesen vittek ki a gyerekeknek.

Nagyon fontos minden egyesületnél a kommunikáció, a tagság, az aktivisták, illetve a lakosság tájékoz-
tatása. Az önkormányzati újságon kívül van egyesületi újság is, amit aztán az egyesületi tagok terjesztenek. 
A mi kerületünkben nagyon sok probléma van az önkormányzati újság terjesztésével. Talán nálunk is alkal-
mazni lehetne, ha ezt a feladatot a civil szervezeteknek szerveznék ki, akik reményeim szerint ezt lelkiisme-

6.7 Milyen tanulságai vannak a kutatásnak  
egy aktivista kutató szemszögéből?
Vass Zsuzsanna (C8 – Civilek Józsefvárosért) tapasztalatai  

terjesztése, azt is az egyesület csinálja. Ami anyagilag valami terhet levesz a városról […] Ezt gyakorlatilag a 
kampányban tanultuk meg, hogy hogyan osszuk fel a várost, vagy hogy ki az, aki ebben szívesen részt vesz. És 
ez nagyon jól működik. Úgyhogy havi 30 000 forintot takarítunk meg, mert annyi volt, az előző önkormányzat 
annyiért kötött az előző terjesztővel szerződést.” „[A]z élelmiszerosztást nehéz számszerűsíteni, bár lehet, 
mert korábban ezt a koordinációt egy fizetett alkalmazott csinálta megbízási szerződéssel, havi bruttó 80 000 
forintért. Hát ugye itt is már milliós értéknél tartunk tavaly november óta, amikor beleállt a tagunk ebbe.”

Remek lehetőség az egyesület munkájának elismerésére, ha az ennyire konkrétan számszerűsíthető. 
Egyben ez mintát adhat ahhoz, hogy ennek meg kell történnie a nehezebben forintosítható feladatok 
elvégzésével kapcsolatban is, mint például a kérdőívezés, az eseményszervezés, a nyilvános kommuni-
káció. Sőt: az egyik egyesület önkormányzati tagjai az önkormányzat részvételi eseményeit, lakossági 
fórumait rendre a civil szervezet felületein keresztül hirdetik meg. Érthető, hiszen a helyi közösség 
meghívása többekhez és nagyobb meggyőzőerővel eljut. Ugyanakkor ennek is a közösség eredményeként 
kell rögzülnie. A „számszerűsítés” két okból is fontos. Egyrészt, láthatóvá teszi az egyesület a településért 
végzett munkáját, hozzájárul eredményeinek külső elismeréséhez. Másrészt, segít a közösségen belül 
tudatosítani, hogy tevékenységük hasznos munka. Utóbbi felismerése a tagság számára nemcsak 
motivációt adhat abban, hogy tevékenységük nem céltalan, de védelmet is jelenthet az önkizsákmányolás 
ellen; az ellen tehát, hogy – ahogy fent idéztük – „az önkormányzat kisegítő szervezete” legyenek.
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retesebben oldanák meg. Ami nekem még nagyon tetszett, hogy az egyik településen még a választási 
kampány alatt mindegyik programpontból csináltak egy igényes, minőségi, programpontonként három 
perces videót, amiben közérthetően mutatták be a programjukat, amit aztán a Facebookon terjesztettek.

Ha olyan helyen interjúztunk, ahol a civil egyesület volt meghatározó az önkormányzatban, reménnyel 
töltött el. Talán egy kis nyitottságot, elfogadást, a másikra való odafigyelést visznek a hivatali életbe. 
Nem baj, ha nem értünk egyet, csak beszéljünk róla, mert abból tudunk előrébb haladni, amikor minél 
szélesebb körből jön valamilyen visszacsatolás, egy impulzus. Az ismertségek, a privát emberek partneri 
kapcsolatai nagyon komoly kapcsolati tőke, háttértámogatás lehet az önkormányzatoknak. Annak elle-
nére, hogy persze ők is tele vannak problémával, sok a megoldatlan helyzet, zuhannak ki a csontvázak a 
szekrényből, nincs pénz, na és a mindenkit sújtó Covid. Egy-egy interjú után rózsaszínűbb volt a világ. Igen, 
megcsinálták! Mi is meg fogjuk, csak úgy érzem nekünk kicsit nehezebb lesz.

Az egyik interjúalanyunk fogalmazta meg azt, amit én is érzek: „Igazából hiába lenne több pénzünk, attól 
még nem tudnánk meggyőzni több embert, hogy csatlakozzon és szerepet vállaljon. Ez az, ami még lehetne 
jobb, hogy több ember ismerje föl azt, hogy ha részt vesz, akkor többre jutunk, illetve, ha azt észrevennék 
többen, hogy még ráadásul jó buli is részt venni ilyenekben. De ezt nem tudom, hogyan lehet elérni. Nem 
pénzzel.”
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2020 tavaszán a koronavírus-járvány első hulláma rengeteg civil szervezetet ért váratlanul. A válság 
azonban a változás lehetőségét is magában hordozza: a válsághelyzetek gyakran átrendezik a politikai 
viszonyokat, kapcsolatokat; hatásukra korábbi cselekvési terek bezárulnak, de máshol újak nyílnak meg. 
A kutatásunkban feldolgozott példák is azt mutatják, hogy egy válsághelyzet egyenlőbb és fenntarthatóbb 
világ felé is billentheti a mérleg nyelvét, ezért nem mindegy, hogy mennyire vagyunk felkészültek a 
fogadására. Kulcskérdés a civil társadalom, a mozgalmi közeg szervezettsége, erőforrásellátottsága, 
politikai helyzetfelmérő képessége, és egy kiforrott, előremutató, közérthető jövőkép, amivel sokan 
tudnak azonosulni. 

Az igazságosabb és zöldebb gazdaság, az élelmiszer-önrendelkezés, a megfizethető lakhatás, a klíma-
változással való szembenézés, a munkavállalók érdekképviselete, a nők helyzete, az oktatás és az 
egészségügy mind-mind fontos sarokpontjai a jövőnknek, amelyeket a járvány még inkább kihangosított. 
Abban bízunk, hogy kutatási eredményeinkkel hozzátettünk ahhoz, hogy a civil szerveződéseket 
felkészültebben érjék a válsághelyzetek, és tudatosabban éljenek a változtatás lehetőségével egy zöldebb 
és igazságosabb jövő érdekében.

7.
Zárógondolatok 
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