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Vázlat

�A jelenlegi hazai intézményrendszer 
értékelése

�Hogyan tovább? 



Hazai intézményrendszer 1.

�Szakértık uralma (technokrácia) 
• a központi szakértık nem ismerik ki magukat a helyi 

viszonyok között, és így
• a helyi elit érdekeit erısítik

�„Föntrıl lefelé” (top-down) tervezıi 
gyakorlat
• a több szintő intézményrendszerben nincs érdemi 

információáramlás alulról fölfelé, ezért
• a nemzeti szintő tervezés nem tudja figyelembe venni 

a regionális és helyi szintő sajátosságokra építı
terveket



Hazai intézményrendszer 2.

�Lehetıség „képessé tétel” nélkül
• a központi tervezık adottnak veszik, hogy a helyi 

érintettek is átlátják a rendszert, ám
• az egyenlıtlen informáltság miatt elıbb 

kapacitásépítésre lenne szükség

�Komplex tervezési gyakorlat hiánya
• az ágazatok közötti együttmőködés hiányán 

kicsorbulnak még a komplexnek szánt programok is,
• s a létrehozott pályázati rendszerek sem kellıen 

rugalmasak, a kísérletezést és tanulást segítık



Hazai intézményrendszer 3.

�„Területiség” csökevényessége
• látszólagos a területiség megjelenése az 

intézményrendszerben, mert
• nem érvényesítik határozottan a helyi adottságokra 

épülı tervezést-fejlesztést

�„Részvételiség” hiánya
• a tervezık nincsenek fölkészülve a folyamat-

menedzsmentre,
• hiányzik a bevonást, az érintettek részvételét célzó

szemlélet, ami akadálya az intézményi szintő
tanulásnak



Összefoglalva

� A komplex gazdasági-társadalmi-ökológiai hatásokat és 
összefüggéseket figyelembe vevı intézményrendszerre és 
tervezésre van szükség

� A több szintő tervezıi rendszerben az „alulról fölfelé” áramlás 
egyenjogúsítása szükséges, ami a regionális differenciálást, sıt a 
kísérletezést intézményesíti

� Radikális demokratizálás kell az aktív társadalmi részvétel, a 
„társadalmi tanulás” erısítése érdekében

� A „társadalmi tıkét” építı, a közösségek „újjáalakulását”, illetve 
megerısödését lehetıvé tevı intézmény- és tervezési rendszer ígéri 
a hosszú távú sikereket



Hogyan tovább 1.

�Természet- és biodiverzitás-védelem a 
vidékfejlesztésben
• Az ıshonos és tájfajta növénytermesztés és állattartás (agrár-

biológiai sokféleség) a  helyi, „tájjellegő” termékeken keresztül a 
természetvédelmet is „piacosíthatóvá” teheti, de

• ez a helyi gazdálkodókat és közösségeket kell gazdagítsa 
(képességeik terének bıvítésével, alkalmazkodó képességük 
erısítésével)



Hogyan tovább 2.

�Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz a 
vidékfejlesztésben
• a megújuló energia forrásokra épülı térségi-regionális 

energiaautonómiára törekvés támogatandó, ám
• nem maradhat ki a komplex tervezésbıl sem az ökológiai, sem 

pedig a „társadalmi fenntarthatóság” szempontja (helyi 
forrásokra és igényekre alapozott, „alulrıl fölfelé”, illetve 
többszintő tervezéssel)



Hogyan tovább 3.

�Alternatív agrár-élelmiszer hálózat építése
• a rövid élelmiszer ellátási láncok kiépítése serkentendı, s ennek 

érdekében
• az innovációs kutatások és támogatások a helyi agro-ökológiai

adottságokra épülı termelıi-fogyasztói együttmőködések 
szervezeti, kulturális, gazdasági és technológiai fejlesztésére 
összpontosítandók



Hogyan tovább 4.

�Részvételi demokrácia erısítése
• a fejlesztési politikák összehangolása és alulról építkezése lépjen 

túl a retorikán, valós intézményi változásokban öltsön testet, 
amelyben

• a hálózatos együttmőködések szemlélete és gyakorlata jelenik 
meg, valamint

• a hátrányos helyzetőek „hangja” kulturálisan is megfelelı
csatornákat kap



Összefoglalva

� A természetvédelem, a vízgazdálkodás, az agrár- és 
vidékpolitika (stb.) szinergikus összekapcsolását 
„kikényszerítı” intézményrendszer

� A helyi forrásokra és igényekre épülı, megújuló energia 
forrásokra alapozott térségi energiaautonómia

� Rövid élelmiszer ellátási láncok a helyi agro-ökológiai
adottságokra építve

� A részvételi demokrácia intézményrendszerének 
erısítése
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