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„Az elméletnek nem kell megegyeznie a tényekkel elég, ha logikus.” 

(Pantaleoni) 

 

Az igazság a hatalomé, a kritikai megítélés és a változtatás joga a 

kijelölt bíráké, a kívülálló erőtlen, az elit hatalma örök. 

(remix 2002) 
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Bevezetés 

Választásom azért esett e tervezéselméleti munkára, mert a hazai kutatások és publikációk e 

témakörben jelentős lemaradást mutatnak, nagyok a hiányosságok, és a gyakorlatban sok a 

félreértés.  

A szocialista érában a tervezéselméletnek csak meghatározott szűk szeletét, a 

történelmi materializmus ideológiájára épülő tradícióját lehetett művelni és tanítani, és még a 

neomarxista elméletek (Althusser, Lefebver, Castells, Marcuse stb.) is kevés figyelmet 

kaptak. A (szocialista) tervezésről és tervgazdálkodásról szóló legjobb munkák – amelyek 

még ma is hatással vannak a gondolkodásra – a nyolcvanas évek elején jelentek meg (Stark A. 

1981, Kovács G. 1983). A rendszerváltás előtt készült szakirodalmat jól jellemezi, hogy a 

változások előtt csupán egy évtizeddel is komoly szaktekintélyek „kötelességüknek tartották” 

munkáikba beírni, hogy a szocializmus fokozatos kommunizmussá fejlődése objektív 

törvényszerűség, ennek programját célszerű megfogalmazni, ezért a jövőképek kialakításának 

fontos kiinduló pontjai az európai szocialista országok pártprogramjai (Kovács G. 1979. 113-

118.o.). 

A kilencvenes évek elején a tervezést vagy annak bizonyos közösségi, társadalmi 

formáit sokan azonosították a korábbi „szocialista gyakorlattal” és felszámolták intézményeit, 

oktatását, és nem került helyébe (mellé) más elmélet sem. Az élet kikényszeríttette a tervezési 

gyakorlat újraindulását a közszféra minden területén, de az elméleti alapok igencsak 

haloványak. A közgazdászok a vállalati szférában alkalmazható stratégiai tervezést és 

menedzsmentet (Barakonyi 1999, Mészáros 2002 stb.) és esetleg néhány funkcionális (pl. 

pénzügyi) vagy ágazati tervezéssel kapcsolatos kérdéskört tanulnak, illetve java részben 

módszertani kérdésekkel hasznosítható eszközökkel találkozhatnak (jövőkutatás, matematika-

statisztika, operációkutatás stb.). Jellemző, hogy a műszaki szakterületektől eltekintve nincsen 

tervező (planner) képzés (szak) felsőfokú oktatási intézményeinkben, és a tervezéselmélet 

önálló tantárgyként sem szerepel a jelenlegi tanrendekben. E tudományterületnek, a tervező 

szakmának saját folyóirata sincs, és átfogó monográfia sem jelent meg a tervezéselmélet 

tárgykörben. A Közgazdasági Szemle szerkesztői és lektorai még ma is úgy gondolják, hogy 
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tervezéselméleti kérdések nem tartoznak a közgazdaságtan fő áramlatába, így ezzel 

kapcsolatos interdiszciplináris témák megjelentetése nem aktuális.1 

A gyakorlati tervező munkában a szakma egy része a korábbi tervezési gyakorlat 

újraélesztésén szorgoskodik, és a régi szakemberek tudásának piacosításán fáradozik. A 

kvázi-tudományos tervezési közéletben nem ritkák a dogmatikus elitizmus megnyilvánulásai. 

Az új generáció – és a váltani tudók – figyelmét a nyugat-európai, elsősorban az uniós napi 

gyakorlat köti le, ezek adaptálása jelent új színfoltot.  

Bármilyen tudományterülettel kezdünk is el foglalkozni, évek telnek el az ismeretek 

megszerzésével, tapasztalatok gyűjtésével, a folyamatok megértésével és csak ritkán érzi az 

ember a saját felfedezés, az alkotás örömét. A heuréka pillanatáról általában csak később 

derül ki, hogy az csupán a személyes felismerés mozzanata, vagy esetleg valóban „új 

eredmény”, de ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ember a vizsgált témát sajátjaként, 

gondolatai immanens részeként, megélt tudásként kezelje és alkotásával a nyilvánosság elé 

állhasson. Ezek a felismerések azok, amelyeken tovább utazva új „tájakat” bejárva új 

ismereteket lehet szerezni, vagy akár új dolgokat felfedezni.  

Jómagam régen foglalkozom a tervezés elméletével és gyakorlatával, de 

tapasztalataim elméleti összegzésére csak most vállalkozom. Ebben a munkában kétségeimről 

és a tervezésről bennem kialakult kép (érzet) néhány fontos eleméről adok számot, annak 

reményében, hogy az én „művem” megismerése2 másokat is hozzásegít a tervezés lényegének 

megértéséhez, megérzéséhez.  

A tervezés is olyan szakterület, amelynek művelése során mindenkinek egyszer át kell 

esnie a teljes elbizonytalanodáson, megsemmisülésen (semmi nem ismerhető meg teljes 

mélységében és semmilyen normatív állítás – a hagyományos értelemben – nem 

verifikálható), majd a szkepticizmust és a végletes relatívizmus csábítását leküzdve, olyan 

elméletet és metodológiát kell választani, amely a gyakorlatban jobb eredményre vezet, 

mintha lemondanánk a tervezésről.  

A tervezés témakörén belül „gyors és frappáns” dolgozatot lehetett volna írni, például 

az uniós tervezési gyakorlatról vagy a magyar területi tervezés fiaskóiról. Az aktuális 

                                                 
1 Megjegyzem a normatív gazdaságtudományok szinte minden ága valamilyen módon érintett a helyzetfeltárás 

és értékelés, az előrevetítés, a megvalósítás és ellenőrzés elméletében vagy módszertanában, azaz a tervezésben. 
2 A jó mű(tárgy) valamilyen fontos dolog olyan sajátos kvinteszenciája, mely a szubjektív látás- és kifejezésmód 

ellenére is hozzásegít bennünket valami lényeges megértéséhez, vagy még inkább megéléséhez. 
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kihívásokra adott válaszokra nagy az igény, így rövidtávon sikeresek lehetnek az erre irányuló 

törekvések, de csak azok a munkák lehetnek időtállóak, amelyek az alapkérdésekre keresik a 

válaszokat. Ezzel természetesen nem azt akarom állítani, hogy a tervezésről kimondható az 

„örök igazság”, hanem csupán azt, hogy léteznek mélyebb trendek és napi megoldások. Ez 

utóbbi úgy változik, mint a divat, ma lehet nagyon aktuális, de holnap már senkit sem érdekel.  

Dolgozatom elsődleges célja, a szemléletváltás, az hogy (más) elméleti kereteket, 

alapokat adjon a közösségi (területi) tervezéssel foglalkozók munkájához, alternatívát 

kínáljon az empirikus-analitikus (pozitivista) gondolkodás mellé. A tervezés alapvetően 

diszciplína-független, hiszen képes az élet bármely területén az aktuális tudást cselekvéssé 

alakítani. Célom elérése közben nem tekintettem a diszciplináris határokat átjárhatatlanoknak, 

sőt „határokon átnyúló együttműködésektől”, a múlti- és interdiszciplinaritástól várok új 

szintetizáló eredményeket. A múlti- és interdiszciplináris megközelítés kétségtelen veszélye, 

hogy a belső konzisztencia érdekében olyan kompromisszumokat kell kötni 

(fogalomhasználat, tételek, állítások más feltételrendszerben való alkalmazása stb.), 

amelyeket szigorúan egy diszciplína határain belül gondolkodók „nem jó szemmel néznek”, 

vagy olyan nem megengedhető lépésnek tartanak, ami a tudományosság rovására megy.  

Úgy gondolom, semmi sem hasznosabb a gyakorlat számára, mint a jó elmélet. A 

szerteágazó teoretizáló törekvésemben a választott témát úgy szűkítettem, minden 

kérdésfelvetésem arra irányult, hogy a gyakorlati munkát – a kétségekkel is számoló –

tudatosabb alapokra helyezzem, ezzel hidat verjek a tervezéselmélet és a gyakorlati tervező 

munka között gyakran meglévő szakadék fölé. Az általános elmélet (metatervezés) segíthet a 

tervezés lényegének és lehetséges formáinak megértésében és egy folyamatosan fejleszthető 

tanulási, racionalizálási metodológia alapját adhatja.  

A társadalomfilozófia fejlődése más tervezési alternatívák lehetőségét vetette fel, ami 

megrengette a korábbi tervezési gyakorlat elméleti alapjait. Az ezekből eredő problémákra 

Magyarországon csak részválaszok születtek, de alig vállalkozott valaki személyes 

értékválasztáson alapuló elméleti jellegű összegzésre. Tervezői szemléletváltásra, újfajta, a 

teleológiát hangsúlyozó tervezésfilozófia kialakítására törekedtem. Tudatosítani kívánom a 

helyzetfeltárás korlátait, és az ismeretlen valóságról alkotott tévhitek helyébe a kívánatos és 

elfogadott elképzeléseket állítom. Ezzel szeretnék hozzájárulni az „ál objektivista” teóriák 

túlsúlyának mérsékléséhez.  
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Szemléletemmel azt kívánom sugallni, hogy a megfelelő tervszerű gondolkodással és 

cselekvéssel sorsunkat magunk kormányozhatjuk, de ehhez feltétlen tudatában kell lenni 

korlátainknak, nem szabad a megdönthetetlen objektivitás látszatát kelteni akkor, amikor 

állításaink jelentős része nem verifikálható. Éppen ezért a megismerés és a transzcendálás 

bizonytalanságát hangsúlyozó megközelítést tartom ma érvényesnek, így tudományosnak.  

Gaudi egyik munkatársa Jujol, aki a nagy spanyol építész egyedülálló épületeinek 

végső megjelenését adta meg, a hagyományos anyagok nem szokásos módon való 

felhasználása mellett beépítette a máshol kidobásra szánt tárgyakat is, mindezek együttes 

felhasználásával egyedi módon újraértelmezte a felhasznált elemeket, és időtállóan eredetit 

alkotott. Lényegesen kisebb elszántsággal és reményekkel én is felelevenítek és 

újraértelmezek ideákat, felhasználok – a praxis javára vulgarizálok – máshol jól bevált 

tételeket és ezekből építgetem a tervezés „egyfajta elméletét”. 3  

A korábbi tapasztalataim alapján hipotézist állítottam fel a tervezésről, majd nézeteim4 

cáfolatát vagy megerősítését kerestem elfogadott tudományos nézetekben. A „racionális 

diszkusszió” írásos dokumentumait tanulmányozva (pl. Popper és Lakatos vitája a 

tudományos hipotézisekről és programokról) megpróbáltam kideríteni, hogy mit gondoltak 

mások a tervezés során felmerülő általános problémákról. Tehát nem elsősorban és kizárólag 

a dolgozatom tárgyával foglalkozó műveket, elméleteket tanulmányoztam (ebből születhetett 

volna a leíró jellegű dolgozat), hanem a tervezésről bennem kialakult képet (feltételezést) 

általánosabb, például (tudomány)filozófiai tételekkel ütköztettem, az általánosító, egyetemes 

tudományos megállapítások tervezésre is vonatkoztatható tételeit, azok érvényességét 

kutattam. Ebben az értelemben az általánostól haladtam a konkrét alkalmazás felé. A tervezés 

kérdéskörén belül az általánosítható elméleti problémák és megállapítások izgattak, de ezek is 

konkrét gyakorlati vonatkozásúak, mert ezek képezik az alapot, amelyekre a konkrét 

gyakorlati alkalmazások építhetőek.  

                                                 
3 E dolgozat keretében nem tekintem feladatomnak filozófusok és más tudósok elméleteinek pontos leírását, 

ismertetését. Elméleteik célirányosan felkutatott részeit más összefüggésben használom fel és alkalmazom. 

Például Habermas összeegyeztethetetlennek tartja a stratégiai és a kommunikatív cselekvést, de mivel a modern 

tervezést habermasi értelemben csak stratégiai cselekvésként tudom értelmezni, így az „ideális 

beszédszituációra” való törekvést a sikerorientált stratégiai tervezés különböző részmozzanataiban próbálom 

korlátozottan hasznosítani. Amennyiben ez ellentétes Habermas nézeteivel, annyiban ez habermasi (még inkább 

apeli) inspiráció alapján született más teória.  
4 Gondolati konstrukciómnak megfelelően láttam bele mások írásaiba a tervezéselmélet(em) alapjait.  
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Nem az indukció, hanem a dedukció módszerét választottam. Sok diszciplína szerzőit 

olvasva, a saját tervezői tapasztalataim alapján szerzett ismereteimet kíséreltem meg oly 

módon újrarendezni (szintetizálni), hogy abból valami új, vagy legalább is újszerű 

megközelítés szülessen. Nem az alkalmazások, a „tények” igazolását kerestem, hanem a józan 

ész logikája alapján végeztem munkámat, tudva azt, hogy eredményeim ily módon nem 

szolgálnak megdönthetetlen bizonyítékokat, de reményeim szerint lényegesebb állításaim nem 

is cáfolhatóak, hiszen tagadásukból különféle ellentmondások származnának.  

Dolgozatomból hiányzik mások elméleteinek hagyományos módon való ismertetése5 

és/vagy kritikája. A leíró módszer számomra nem jelent intellektuális kihívást, így érdektelen. 

Az olvasottak megértése egyben értelmezést is jelent, így mások nézeteit szempontjaim és 

törekvéseim alapján értelmezve alkalmazom a tervezésre vonatkozóan. A hagyományos 

kritikai megközelítés pedig azért nehezen összeegyeztethető dolgozatom szellemével, mert eo 

ipso saját értelmezési sémám tükrében, a feltételezéseimmel, a maximáimmal való 

összevetésben tudom értékelni azokat, amely jelen állapotában nélkülözi a tényszerű vagy a 

tudományosan elfogadott összevetési alapot.6  

A PhD dolgozatoknál szokásos empirikus munkák sem jelennek meg dolgozatomban, 

ami nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyen irányú tapasztalataim.7 Tudatosan nem választottam 

az empirikus szociológiai megközelítést, az adott kontextusban született történések leírását, és 

ezek aktuálpolitikai értékelése pedig nem nyit – véleményem szerint – tudományos távlatokat.  

                                                 
5 „De azokon a területeken – irodalom, filozófia, tudomány –, ahol kötelező a szerző megnevezése, nem 

mindenütt ugyanaz a szerepe; a középkorban a tudományos diskurzus rendjében a szerző megnevezése 

nélkülözhetetlen volt, mivel az igazság jelzéséül szolgált. Valamely kijelentés tudományos értékét szerzőjének 

személyén mérték. A XVII. századtól ez a funkció folyamatosan elmosódott a tudományos diskurzusban: most 

már csak azért működik, hogy nevet adjon egy teorémának, effektusnak, példának, szindrómának” (Foucault 

1991, 874. o.).  
6 Egy gondolatrendszer (elmélet) csak akkor lehet összevetési kritikai alap, ha kiállja a tudományos 

megmérettetés próbáját, több szakmai fórumon megjelenik, sokak számára ismertté válik, és érdemben nem 

cáfolják, hanem több tételét elfogadják és a megfelelő cselekvéshelyzetekben alkalmazzák.  
7 Irányítottam vagy részt vettem számos terv készítésében és opponálásában a vertikális hierarchia minden 

szintjén (helyi, kistérségi, megyei és országos). A tervfajták tekintetében is „számos műfajt kipróbáltam” a 

„hagyományos” fejlesztési koncepciótól és rendezési tervektől kezdődően az EU-konform stratégiai és operatív 

programokig.  
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Megközelítésem (elméletem) alapvetően poszt-pozitivista – általánosságban a 

normatív megközelítés mellett teszem le a voksomat –, de a tervezés meghatározott 

mozzanataiban elfogadom a hagyományos verifikálási törekvéseket, például Popper sajátos 

pozitivizmusát, de ezeket a tervezési mozzanatokat tudatosan megkülönböztetem, elkülönítem 

és a maga helyén alkalmazom, és tudatosítom, hogy ez nem változtat a tervezés normatív 

jellegén.  

Immanencia és transzcendencia kettőssége is végigkísérte munkámat, ez megjelenik 

dolgozatomban is: egyrészt elméleti, tudományos igénnyel közelítettem a témához, másrészt 

folyamatosan szembesültem a praxis korlátaival. A transzcendálás végtelensége találkozik a 

gyakorlat konkrétságával, a metanarratívák elvetéséből eredő lehetőségek sokasága a csak ott 

és akkor létező érvényességgel.  

Dolgozatom elején fel kívánom hívni a figyelmet tervezéssel kapcsolatos néhány 

tévhitre. Kifejtem, hogy a jövőre vonatkozó állításoknak nincs a hagyományos értelemben 

vett objektív alapja és a pozitív tudományok által is elfogadott módszertana. Az objektivitás 

látszata mögött az elitizmuson nyugvó tudományos racionalitás áll, és megkerülhetetlen a 

tervezés normativitása. Se a régmúlt filozófiái (pl. utilitarizmus) sem az újabb kutatások (pl. 

kommunikatív etika) nem ajándékoznak meg bennünket e „hiányosságok” kiküszöbölését 

lehetővé tevő egyedül üdvözítő megoldással, de a gyakorlatban ennek hiányában is kell 

terveznünk. A kritikát meghaladva, a paradigmaváltás irányait kitapintva határozom meg a 

koncepcióvezérelt tervezés (metatervezés) maximáit és kánonját. A tervezést – amely 

értelmezésemben magába foglalja a megvalósítást és a visszacsatolási, tanulási köröket is – 

mint ciklikus racionalizálási folyamatot mutatom be, amely során a természettudományok 

kísérleteihez hasonló módon nyerünk a posteriori ismereteket. A tervezési/tanulási folyamat 

során bővülnek ismereteink, fejlődik metodológiánk és változnak a jövővel szembeni 

elvárásaink, és a koncepció/stratégia/terv meghatározásával új tudást hozunk létre. A tervezés 

fogódzóit keresve az előrelátásra ható tényezők közül kiemeltem és tárgyalom az értelmezett 

valóságot, a strukturális pragmatista kereteket, az aktuális tudományos magyarázatot, ezek 

értékelési relációit, és mindezeket szintetizáló tendenciózus racionalizálást.  

A praxisban is fellelhető tervezéselméleteket és módszereket sajátosan értelmezem és 

klasszifikálom, így reméltem segíteni a különböző megközelítések elméleti háttereinek 

megértését és a gyakorlati választást egyaránt. A legtöbb elmélet a „konkuráló” teóriák 

kritikáján alapul, a demarkációra teszi a hangsúlyt, és ennek megfelelően mutat rá a 

sajátosságaira. Én nem csak a különbségekre, a nagy teóriák („elbeszélések”) hiányosságaira, 
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ellentmondásira hívom föl a figyelmet, hanem mindegyikben a használható elemeket, azokat a 

közös meglátásokat kerestem, amelyek az általános tervezéselmélet szempontjából 

lényegesek. Mivel a diszjunkciót mások elvégezték, leromboltak már minden nimbuszt, én a 

megmaradt értékes elemekből építettem fel klasszifikációimat, de természetesen mindegyik 

kritikájára is utalok. Nem tüntetem fel a különböző tervezéselméleteket és módszereket 

általában jóknak vagy rossznak, hanem relativista módon a cselekvéshelyzet megítélésére 

bízom az alkalmazhatóságot. Mások antinómiái – kritikai megjegyzésekkel kísérve – 

megférnek egymás mellett az általános elméleten belül, mint sajátos megközelítések.  

A dolgozatom végén a teret olyan emberi konstrukciónak mutatom be, amely alkalmas 

arra, hogy a különböző megközelítések közös nevezője legyen, és így a közösségi/területi 

tervezésben megvalósítható a fejlesztési, a rendezési és az ágazati tervezés egysége.  
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1. Tervezésfilozófiai dilemmák és válaszok 

Ahhoz, hogy valaki tervezzen, bizonyos (filozófiai) előfeltételezésekkel kell élnie, illetve el 

kell vetnie elméleteket (pl. determinizmus, mint totalizáló ideológia). Egyetértés van abban, 

hogy az objektivitás, a tudomány korlátozott, a rövid és középtávú érdekek ellentmondásosak, 

így a konkrét jövő előreláthatatlan. Az emberi ész korlátainak elfogadása mégsem jelenti az 

irracionális, ad hoc választásokba való beletörődést vagy „démoni döntések” elfogadását, 

hanem sokkal inkább a jövő iránt érzett erkölcsi felelősség, az elvárható körültekintés okán 

tovább kell munkálkodni a teleológiai cselekvés (tervezés) elméletének és módszertanának 

jobbá tételén.  

E fáradozásokat ugyanazoknál a filozófiai alapoknál kell kezdeni, amelyek kiüresedni 

látszanak az utóbbi időben. A filozofikus megközelítést az is indokolhatja, hogy az 

episztemológiai elkötelezettség meghatározza a tervezés maximáit és a választható 

módszertant, a valóság és a társadalom vizsgálatát, értékelését és a teleologikus cselekvést, és 

hogy magát a tervezés lehetséges tárgyát is. Ezen elemi filozófiai kérdések egyben az 

általános tervezéselmélet (metatervezés) alapdilemmái közé is tartoznak. E fejezetben – 

reményeim szerint megbocsáthatóan – vulgarizálom, a praxis számára alkalmazhatóvá teszem 

a filozófia egyes tanításait,8 hogy ezáltal megfelelő közelségbe hozzam, és felhasználhatóvá 

tegyem ezen ismereteket a – filozófiában hozzám hasonlóan kevésbé jártas – minden 

tervezéselmélet iránt érdeklődő szakember számára.  

A fejezet első három pontjában – provokatív céllal – néhány gyakori félreértést szeretnék 

eloszlatni a tervezés és a tervező „objektivitásával”, a tudományos racionalitással 

kapcsolatban. Ezt követően az utilitarizmus és a kommunikatív etika néhány elemének 

tárgyalásával rá kívánok mutatni arra, hogy annak ellenére, hogy ezek az elméletek jelentős 

mértékben hozzájárulnak a modern tervezéselmélet megalapozásához, mégsem adnak 

közvetlenül alkalmazható algoritmust a tervezői praxis számára. A fejezet utolsó két 

pontjában az előzetes viták kapcsán felvetett két dilemmára kívánok választ adni, az egyéni 

tudat és a kollektív cselekvés kapcsolatáról és az analízis és a szintézis természetéről.  

 

                                                 
8 E néhány filozófiai tétel kiragadásakor és jelen összefüggésben való felmutatásakor nincs lehetőség arra, hogy 

bővebben kifejtsem egy-egy filozófus tanait, esetleg ütköztessem azokat más nézetekkel, és részletesen 

bemutassam fogalmi rendszerét.  
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1.1. Az objektivitás illúziója 

A valóság megismerésének korlátai vannak és a megismert tények önmagukban némák. 

Ugyancsak filozófiai közhely a „van és a kell” közötti éles különbségtétel és annak belátása, 

hogy a „van”-ból még nem következik az, hogy mi a helyes és helytelen, és hogy mit kell 

tenni. A tervezés folyamatában a „van”-hoz legközelebb a leírás módszerével készülő 

elemzés, helyzetfeltárás áll, de a „kellés” megfogalmazása szigorúan véve nem ebből 

következik, hanem az előírás minden esetben értékválasztásokon nyugvó normatív 

tevékenység, amelynek csak „kelléke” a „van”. Annak megértésében, hogy a tervezői 

szándékok megfogalmazása miért nem következik a „feltárt tényekből” segít Hume és Kant 

filozófiájának néhány megállapítása. 

Hume, szándéka szerint, az empirikus tudomány megalapozásán dolgozott, és 

erkölcsfilozófiája kifejtése során mégis arra a megállapításra jutott, hogy a tényekből sohasem 

vezethetők le az értékek. Hume szerint a közvetlen empirikus tapasztalatokból (benyomások, 

érzetek) keletkeznek az ideák (észleletek), amelyekből olyan összetett kombinációkat tudunk 

előállítani, amelyek nem szükségszerűen tükrözik a benyomások bármely kombinációját. Az 

ideák között relációkat vagyunk képesek felfedezni, amelyek alapján el tudjuk dönteni, hogy 

mi elképzelhető és mi nem. Valószínűségi alapon következtethetünk tényekre és ok-okozati 

összefüggésekre. A pozitív és a negatív megítélés csak a megítélő személy helyeslését vagy 

helytelenítését fejezi ki, bár kétségtelen, hogy az a múltbeli tapasztalatokon nyugszik.  

A Hume által felvetett kérdések és válaszok termékenyítőn hatottak Immanuel Kantra. 

Kant „A tiszta ész kritikája” c. művében (1981) kifejti, hogy a külvilággal kapcsolatos 

ismereteinket tapasztalati úton nyerjük, de a környező világot az emberi 

megismerőképességnek, szemlélő képességünknek megfelelően tudjuk csak megismerni. A 

természetről csak olyan képet kapunk, amilyen elvekkel közelítünk hozzá. A valóság 

megértése nem egyszerűen az érzékek objektumának, a magában való dolgoknak a leírása, 

hanem az a priori módon belegondolt fogalmakkal való rekonstrukciója. Csak ilyen módon 

lehetséges a jelenségek közötti összefüggéseket meglátni és új a priori ismeretekre szert tenni.  

A gyakorlati ész az akaratot és az elvégzendő cselekvés tartalmát vonatkoztatja 

egymásra úgy, hogy a cselekvés tartalmát az akarat céljává teszi (Kant 1991). Amikor a 

gyakorlati ész feloldódik pragmatikai használatában, akkor az értelmi tevékenység 

célracionális igénybevételére redukálódik. „… a tiszta ész gyakorlati lehet, azaz önmagában, 

minden empíriától függetlenül képes meghatározni az akaratot …" (Kant 1991, 152. o.). Az 

akarat is lehet a tárgyak oka, mégpedig úgy, hogy az akarat okságának meghatározási alapja 
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az észképesség, amely értékek között választ és kívánalmakat fogalmaz meg. Ez az emberi 

értelem alkotó jellegét megfogalmazó tétel elfogadása ad lehetőséget a tervezésre, és 

nagyfokú szabadságot jelent a tervezők számára, ugyanakkor megnehezíti a választások, a 

döntések megítélését, érvényteleníti az empirikus hivatkozási alapokat és erkölcsi, morális 

dilemmákat vet fel.  

Kant világossá tette, hogy a gyakorlatban nincs minden előzetes meghatározástól 

mentes tiszta gondolat, az objektívnek tűnő vizsgálatokat is megelőzi a kérdésfelvetés, amiben 

benne van valamilyen előzetes normatív értékítélet, a személyes értelmezés, amely 

befolyással van a később mért, észlelt jelenségekre. Annak tudatosítása, hogy minden 

felismerés alapja a személyes ítéletalkotás még nem jelenti azt, hogy ahol lehet, ott nem kell 

törekedni a „bizonyításra”, valamilyen objektivitásra.  

A tervezés során is a priori gondolati struktúrával és konkrét feltételezésekkel 

közeledünk a valóság megismeréséhez (helyzetfeltárás) és a cselekvési terv kialakításához. 

Céljainkat is előfeltevések rendszerével közelítjük meg, és ezekre nagyobb hatással vannak a 

jelenségek, mint a magában való dolgok. A meglévő háttértudásunk és előfeltevéseink 

meghatározzák a tervezési folyamat lehetséges kimeneteleit, azaz céljaink, a tervezésről való 

döntés, a tervezés típusának, formájának megválasztása alapvető hatással van annak 

tartalmára is. A kiinduló állapot vizsgálatának szándéka, szemlélete és eszközei 

meghatározzák azt, hogy mit látunk majd belőle. Még ha jól is írjuk le érzékeink tárgyait, 

akkor is a tények (érzetek) képzetekké, ítéletekké alakítása során nem mindegy, hogy a forma, 

a struktúra milyen mozgásteret enged az eltérő értelmezéseknek, az ész céltételező 

tevékenységének. Kant terminológiáját használva a tervezés, mint „hipotetikus imperatívusz” 

már előfeltételezi az akaratot és a továbbiakban is olyan akarati aktusokat vált ki, amelyek az 

eredeti szándék kielégítését szolgálják.  

A helyzetelemzés – és kevésbé megalapozottan, de szükségszerűen a programalkotás – 

során a tervező tudományos kategóriákban és a tudomány által megfogalmazott axiómákban, 

törvényszerűségekben gondolkodik. A tervezői racionalizmusnak éppen az a legfőbb erénye, 

hogy a jelenségeket tudományosan leképezett a priori struktúrákba helyezi, és azt vizsgálja, 

hogy milyen törvényszerűségeknek felelnek vagy nem felelnek meg az észlelt jelenségek, és 

formalizálja, vitára és megvalósításra egyaránt alkalmassá teszi azokat.  

Átfogó objektív vizsgálatok és tervezés megkövetelése (lásd területrendezési tervezés) 

naivság vagy tudatlanság. Ez nemcsak képtelenség, de szükségtelen is mindennek egyenlő 

figyelmet szentelni. A tervezés során az elméleti ismereteink megelőzik és értelmezik a 
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közvetlen tapasztalatokat (Polányi Mihály 1992, 1994, 1997). „Nincs megismerés megismerő 

nélkül”, azaz nem lehetséges a szubjektum leválasztása a megismerés folyamatáról. A 

személyes tudásunk alapjául szolgáló „hallgatólagos tudás” ismert, de az adott aktuális 

esetben nem kifejtett, explicit módon csak részben megfogalmazható előfeltevéseket is 

tartalmaz. Ezt a hallgatólagos tudást alkalmazza a tervező és döntéshozó is. A közösségi 

tervezés során a tudás meghatározó elemeinek explicitté és ismertté tétele azért fontos, mert 

csak így lehet kontrollálni (egyeztetni, vitatni) és csak így szolgálhat másoknak tájékozódási 

pontként, vagy cselekvési tervként. De a hallgatólagos tudásnak mindig maradnak fel nem tárt 

területei.  

A korábban gyakran idézett marxizmus-leninizmus9 nem ismeri el a gondolat önálló 

teremtő erejét. Gyakran Marxnak tulajdonított tétel szerint a jövő már „benne van” 

múltunkban és jelenünkben, és szükségszerűen bekövetkezik a „történelemi prófécia”. Az ész 

és akarat nem változtathat ezen, így a tudomány csak a szülési fájdalmakat enyhítheti. 

Valójában Marx nem ilyen egyértelműen kezelte ezt a kérdéskört. A történelmi 

determinizmusból Marxnál sem következik az, hogy a társadalmi és fizikai (természeti és 

művi) környezet egyértelműen meghatározná az individuális vagy társadalmi cselekvéseket. 

Az individuumok fejlődése, a konkrét döntések az ember és a világ, a tárgyi és társadalmi 

valóság párbeszédének, egymásra hatásának az eredménye. A (szubjektív) társadalmi lények, 

az emberek maguk alakítják, hozzák létre életterüket a környező (objektív) világból. A 

környezet nem külsődlegesen adott faktum, hanem tudatosan is alakított valóság, amely 

visszahat az azt alakító egyénekre. Marx által is a legfontosabb emberi jellemzőnek tartott 

tudatosság lehetővé teszi, hogy az individuum saját cselekedeteit, döntéseit vizsgálja és 

elszakadjon a jelen valóságtól és mást, újat akarjon. Az emberi tevékenység cél (ideálkép) által 

vezérelt és a cél által ellenőrzött tevékenység.10 Marxnál „… a tudat úgy jelenik meg, mint a 

tevékenységben realizációra váró célok, ideálok, eszmék és értékek „szellemi termelése, … 

mint a szubjektív szándékok objektivációjára való törekvése …” (Márkus 1971, 46. o.), amely 

nem más, mint a fennálló gyakorlati kontextusban tudatosított (társadalmi) lét. A tudatos 

gondolkodás Marxnál is ideatorikus. Az embernek „ahhoz, hogy beilleszkedjen a társadalmi 

                                                 
9 Az ex-szocialista országokban „gyakorolt marxizmus” sokáig inkább hasonlított a bálványimádathoz, egyszerű 

vallásgyakorlathoz, mint Marx tudományos nézetrendszeréhez.  
10 "A munkás nemcsak létrehozza a természeti dolog formaváltoztatását, hanem egyúttal a természeti dologban 

megvalósítja saját célját, amelynek tudatában van, amely törvényként meghatározza cselekvésének útját-módját, 

s amelynek alá kell rendelnie akaratát." (Marx 1967. 169. o.)  



 16 

életbe, e ’tanulás’ elsajátítás eredményeként ki kell alakítani tudatában a valóság egy olyan 

viszonylag állandó fenomenális artikulációját, melynek struktúrája megfelel annak az 

artikulációnak és struktúrának, amely a nyelvben, mint a társadalmi tudat objektivációjában 

tőle teljesen függetlenül adva van” (Márkus 1971, 50. o.).  

A tények és a döntések dualizmusának megértése alapvető jelentőségű a tervezés 

számára is. A tényeknek nincs „értelmük”, értelmet csak döntéseink adnak nekik. „Sem a 

természet sem a történelem nem mondja meg, hogy mit kell tennünk. A tények, legyenek bár 

a természet vagy a történelem tényei, nem hozhatnak döntéseket helyettünk, nem 

határozhatják meg kiválasztandó céljainkat. Mi magunk adunk célt és értelmet a természetnek 

és a történelemnek" (Popper 2001. 443. o.). A haladást sem a történelem determinálja, hanem 

nekünk kell céljaink megfelelő kiválasztásával és megvalósításával tennünk annak érdekében, 

olyan módszer választásával, amely úgy biztosítja a „kísérletezés” során való „folyamatos 

tanulást” hogy ne tegyünk kárt semmiben, azaz fenntartható legyen a folyamat.  

Tehát a társadalmi praxisban délibábok kergetése az abszolút objektivitásra való 

törekvés. Ha mindenre lenne egzakt magyarázat, és minden az individuumtól független 

tényezőkön múlna, akkor nem lenne szükség ítélőképességre és emberi kezdeményezésekre. 

A tervezés egyik kiinduló alapfeltevése a transzcendálás lehetőségének elfogadása. Aki ezzel 

nem ért egyet, az nem tud a jövőre vonatkozóan állításokat megfogalmazni. A tények és az 

értékek, a megismerés és a társadalmi gyakorlat értékszempontú elkülönítése nem 

szükségszerű, hanem mesterségesen teremtett szakadék (Habermas 1976/b). 

Mivel a tervkészítés során a jövőre vonatkozóan teszünk megállapításokat 

(transzcendálás), ezért olyan igazságokra kellene építeni, amelyek igazságértéke egyszer és 

mindenkorra vagy legalább a tervezési időhorizontra megállapítható. Olyanokra, amelyek a 

történelmi és társadalmi körülményeitől függetlenek, és a jövőben is az igazságtartalmak 

mércéjéül szolgálhatnak. Léteznek-e ilyenek? Nincs ma olyan filozófia, amely erre 

megnyugtató választ adna, így válaszunk kategorikus nem! Ha a gyakorlat érdekében 

engedményeket teszünk és feltételezzük, hogy az általános igazságok elfogadásában 

közmegegyezésre lehet jutni, akkor is azok partikularizációja11 számos különböző eredményre 

vezethet, amely újabb értékvitákat generálhat. Ha feltételezzük, hogy konkrét időben, adott 

közösségen belül ebben is konszenzus alakul ki, akkor sincs az értékek, a paradigmák 

transzcendálásának elfogadott metodológiája, kénytelenek vagyunk értékek állandóságát vagy 

                                                 
11 Részekre, területekre való bontás, szűkebb (nemzeti, regionális, helyi stb.) normáknak, érdekeknek való 

megfeleltetés, tér-időbeli adaptáció. 
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változási trendjeinek folytatódását föltételezni. A gyakorlat számára olyan formalizált eljárási 

kötöttségeket, olyan tervezési folyamatot kell kialakítani, amely biztosítja az előre haladást, 

anélkül, hogy a konkrét tervdöntések igazságtartalma időtállóan bizonyítható lenne. 

 

1.2. Tudományos racionalitás (elitizmus, relativizmus) 

A tudományos racionalizmus a felvilágosodás óta a szellemi és erkölcsi haladás egyik 

legjelentősebb mozgatója, a nyugati civilizáció erkölcsi változásának ihletője. A mai modern 

tudatállapotban az erkölcsi haladás iránti igény és a tudományos szkepticizmus egyaránt 

megvan. A tudományos racionalizmus ma is a tervezés, a tervezői gondolkodás módszere, a 

transzcendálás metodológiájának mozgatóereje. De arról már igencsak megoszlanak a 

vélemények, hogy mit értenek racionalizmuson és milyen feltételek teljesülését kívánják meg 

a tudományos jelzővel való megerősítéstől.  

A racionalizmus kifejezést általában nem az irracionalizmus, hanem az empirizmus 

ellentétpárjaként használják. Azt fejezi ki, hogy az ész a megfigyelésektől és a kísérletektől 

függetlenül is képes újat alkotni, léteznek a priori tudományos feltételezések, „észigazságok”. 

A racionalizmus hívei úgy gondolják, hogy az ész képes a korábbi ismeretek alapján új 

tartalmi ismeretet létrehozni, míg az empiristák a mentális folyamatokat csupán a 

környezetből nyert információk visszatükröződésének tartják, azaz a tapasztalatot minden 

ismeret előfeltételének tekintik. A racionalisták a valóságot a történelmileg alakuló, adott 

kontextusban létező (társadalmi) tudaton keresztül szemlélik.  

A racionalizmus sokáig a pozitivista világképpel párosult, de már a XIX. században 

megkezdődött a hagyományos racionalitásszemlélet hegemóniájának a trónfosztása,12 amely 

mára a posztmodern társadalomfilozófiában teljesedett ki. E folyamat a XX. században sajátos 

kettéválást okozott a társadalomtudományok fejlődésében. A filozófia poszt-pozitivista 

trendjével ellentétben az új tudományok (pl. közgazdaságtan, szociológia, majd a század 

második felében a regional science, és a kvázi-tudomány a tervezés) elfogadtatásuk érdekében 

a természettudományokhoz hasonló pozitivista elveket és módszereket igyekeztek kidolgozni 

és másodlagosnak tekintették a normatív megközelítéseket.  

A köznyelvben a tudományosság és az objektivitás még ma is összetartozó fogalmak. 

Általános vélekedés, hogy akkor tekinthető valami tudományosnak, ha objektív, és csak akkor 

                                                 
12 Shopenhauer a racionalitás helyébe a vak akaratot tette, és Nietzsche aforizmája szállóigévé vált: „semmi sem 

igaz, minden megengedett”. 
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objektív, ha empirikus úton bizonyított, „bárki” megismételheti az igazolására szolgáló 

kísérletet.  

Az ismeretelméleti és logikai kritikák és konkrét kísérletek miatt a hagyományos 

verifikálhatóság megdőlni látszik, de megmarad az igény és a törekvés valamilyen igazolásra. 

Ezért pragmatikus konvencionalista metodológiák lépnek az empirikus vagy valószínűségi 

alapon való igazolások helyébe, de ezek ismeretelméletileg többnyire megalapozatlanok.  

A tervezésben ad abszurdum feltételezhető empirikus vizsgálat és valamely ismérv(ek) 

mennyiségi növelésére épített stratégia, de a racionalizmus feltételezése nélkül valóban új 

stratégiákat, jövőképeket nem tudnánk megfogalmazni, és csak a korábbi tapasztalatokon 

nyugvó kis lépéseket tudnánk megtenni. A tervezés koncepcionáló fázisában, a jövőkép, a 

célok és prioritások megfogalmazása során gyakran el kell szakadnunk az empíriáktól, a jelen 

kényszerítő nyomorúságától és az intuícióra alapozva merni kell akarni, merni kell 

változtatni.13  

Sokáig a racionális tudással szemben azt a követelményt is támasztották, hogy explicit 

kifejezési formákban (képletekben, tárgyilagos leírásban stb.) maradéktalanul kifejthető és 

továbbadható legyen. De ez csak a tudás egy mechanikus részére igaz, amelyet jól példáz a 

mesterséges intelligencia, a számítógép megjelenése. A gép belső működése megfelel az 

objektív tudáseszménynek, de a számítógépek alkalmazásakor is a programozó és felhasználó 

személye a meghatározó, ők azok, akik betáplálják az adatokat, hozzárendelik a programot és 

értelmezik a kapott eredményeket. Az intuícióra, a hallgatólagos tudás alkalmazására a gépek 

sohasem lesznek képesek.  

A szigorú matematikai szabályokon nyugvó statisztikai elemzések esetében is be kell 

látni, hogy alkalmazásuk kiinduló és végpontja, az ezekkel kapcsolatos döntések már nem 

nyugszanak egzakt szabályokon, így az alkalmazás egésze normatív. A módszerek közötti 

választás, a megfigyelés alanyainak kiválasztása, a kapott eredmények értékelése 

megtámadhatatlanul nem igazolhatóak.  

„Fides quarenes intellectum!” Hinnünk kell, hogy tudhassunk! Alkalmazzuk Szent 

Ágoston tételét általánosabb összefüggésben! Legyünk tisztában képességeinkkel, külső és 

belső korlátainkkal. Sok esetben le kell mondanunk az egzaktság eszményéről, és el kell 

                                                 
13 Albert Einstein gyakran idézett véleménye, hogy: „Az intuícióban és az inspirációban hiszek … van úgy, hogy 

bizonyosan érzem, hogy igazam van, de nem tudom az okát. … A képzelőerő sokkal fontosabb, mint a tudás. A 

tudás korlátozott, míg a képzelőerő átfogja az egész világot, elősegíti a haladást, életet ad a fejlődésnek.” 
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fogadni, „hallgatólagos együtthatóval” működő általános szabályokat (Polányi). A tervezés 

során is el kell fogadnunk bizonyos előfeltételezéseket, a gyakorlatban nem lehet mindent 

megkérdőjelezni. Szakmai kérdések többségében célszerű a tudomány aktuális eredményeire 

hagyatkozni, értékválasztások terén pedig az érintettek véleményére célszerű alapozni. Ha a 

tudomány és a tervezéselmélet eredményeivel szemben alapvetően szkeptikusak vagyunk, 

akkor soha nem gondolkodnánk előre, nem terveznénk és nem az így kialakított 

szándékoknak megfelelően cselekednénk, hanem az újabb és újabb kételyek 

megoldhatatlanságán filozofálnánk. El kell fogadnunk, hogy nem vállalkozhatunk a végső 

igazság vagy akár a társadalmi igazság meghatározására, legföljebb olyan struktúrákat 

alakíthatunk ki, olyan folyamatokat írhatunk elő és játszhatunk le, amelyek az ott és akkor 

érvényes igazság minél jobb feltárását szolgálják, és nagy valószínűséggel biztosítják az 

előrehaladást.  

A tervezés objektivitása a racionalitás megfelelő megragadását jelenti. Kiinduló és 

ellenőrzési pontként is használja az (értelmezett) valóságot, de képes meghaladni a 

tapasztalatot és vizionálja a kívánatos jövő súlypontjait, sőt a megfelelő források 

felhasználásával, cselekedetek sorozatával képes megvalósulásának irányába hatni.  

Polányi (1994) a lehetetlenre vállalkozott, szubjektív érvekkel igyekezett az 

objektivitást elérni. A „személyes tudás” kategóriájába „egyesítette” a szubjektív és objektív 

pólusokat, összetartozásukkal kívánta elérni, hogy ne érvénytelenítsék egymást. A szubjektum 

felelős elkötelezettséget vállal a rajta kívül álló társadalmi normák és univerzális értékek 

követésére. Véleménye szerint az elkötelezettség aktusa menti meg a személyes tudást attól, 

hogy szubjektív legyen. Az igaznak tartott meggyőződésünknek univerzális érvényességet 

tulajdonítunk, tehát feltételezzük, hogy más, szabad belátással rendelkező emberek is ugyanezt 

tartják róla, és e szerint cselekszenek. Ha a tudományos közvélemény ezt el is fogadja, akkor 

az adott időben Polányi azt „objektívnek” is tekinti. 

Popper (2001) racionalitás magyarázata értelmezése különösen alkalmas a 

tervezéselmélet számára. Felfogásában a racionalizmus magában foglalja mind az 

empirizmust, mind az inetellektualizmust, mint ahogyan a tudomány is alkalmazza a 

kísérleteket és a gondolkodást egyaránt. A tervezés során is gyűjtjük a tényeket és a 

véleményeket, de a döntéshozó ezek birtokában – remélhetőleg nem az érzelmeire, hanem a 

világos gondolkodásra és tapasztalataira alapozva – szabadon dönt.  



 20 

Popper (2001) leszámol az észbe vetett irracionális hittel, és a „racionális” kifejezést 

szélesebb értelemben és másként használja, mint a filozófusok többsége. Bevezeti a „kritikai 

racionalizmus” fogalmát. A „… racionalizmus készenlét arra, hogy odafigyeljünk a kritikai 

észrevételekre és tanuljunk a tapasztalatokból. Alapvetően olyan attitűd, amely azt vallja: 

Lehet, hogy tévedek és lehet, hogy igazad van, közös erőfeszítés révén viszont közel 

kerülhetünk az igazsághoz. … a racionalista attitűd, vagy nevezhetném talán az ’ésszerűség 

magatartásának’, nagyon hasonlít a tudományos felfogáshoz, ahhoz a meggyőződéshez, hogy 

az igazság kutatásában együttműködésre van szükség és az ésszerű érvelés segítségével idővel 

eljuthatunk valamiféle objektivitáshoz" (Popper 2001, 396. o.).  

Popper racionalizmus felfogása nemcsak a saját észbe, hanem a másokéba vetett hitet 

is jelenti, azaz joga van másoknak is arra, hogy meghallgassák, és érveiket védelmezzék Ez 

vezet el nála az interszubjektíven létrejött „tudományos objektivitáshoz”, azaz ahhoz a 

meggyőződéshez, hogy mindig vannak olyan állítások, amelynek igazságértékében a tudósok 

egyetértenek: „… a tudomány és a tudományos objektivitás nem származik (és nem is 

származhat) az egyes tudósoknak abból a törekvéséből, hogy ’objektívek’ legyenek, a 

tudományos objektivitás ugyanis sok tudós együttműködéséből alakul ki. A tudományos 

objektivitás a tudományos módszer interszubjektivitásaként írható le" (Popper 2001, 389. o.). 

Popper nyomán a „tudomány objektivitása” azt jelenti, hogy a különféle tudományos 

vélekedések széles körben (szabadon) ismertté válnak, ki vannak téve a kritikáknak és az 

esetleges alkalmazásokból levonható következtetéseknek, és azokat, amelyek kiállják a 

„próbákat”, és amelyeket a tudományos közvélemény elfogad, a hallgatólagos és a formális 

(intézményesített) tudás részévé teszi. Ahhoz, hogy e folyamat lejátszódhasson, kell, hogy 

ezek a nézetek explicit, mások számára is ellenőrizhető formában rendelkezésre álljanak és a 

szabad hozzáférhetőség, a nyilvánosság biztosítva legyen. A tervezésben a nyilvánosság 

biztosítására nem azért van szükség, hogy bárki, aki veszi a fáradságot és képes megismételni 

a megtett lépéseket, az elvégezhesse az ellenőrzést, hanem azért, hogy mindenkinek tudomása 

legyen róla, mindenki, aki akar, részt vehessen a tervezési folyamatban, vagy annak bármely 

mozzanatában. A tudományos objektivitás és a normakontroll érdekében a terveket olyan 

formában kell hozzáférhetővé tenni, hogy a szakma képviselői és az érintettek azt 

megcáfolhassák, módosíthassák, megerősíthessék, vagy akár újak készítését 

kezdeményezhessék. A falszifikálhatóság biztosítja a tudományos objektivitást. 

A popperi megközelítés már előfutára a habermasi kommunikatív racionalitás 

fogalmának. A kommunikatív racionalitás három dimenziója: „… a kommunikáció résztvevői 
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között a) tényekre, b) normákra c) személyes átélésre vonatkozóan egyetértés jön létre. …, az 

első a megismerő szubjektum és a tények-események viszonya, (ahol a tények-események 

ismerete vagy igaz, vagy hamis), a második a cselekvő szubjektum interakciója a szociális 

világgal (amikor az interakció vagy megfelel, vagy nem felel meg e világ normáinak, ekként 

vagy helyes vagy nem az) a harmadik a cselekvő szubjektum viszonya saját magához és 

mások szubjektivitásához (ekkor egy kijelentés hihető-őszinte vagy nem az)” (Papp Zs. 1985. 

316.). A meghatározott körülmények között született megegyezésről azt állítja, hogy ez a 

racionalitás új formája, amit kommunikatív racionalitásnak hív. A tervezés során is az aktuális 

értékek és teendők meghatározása a szubjektumok közötti kommunikáció/diskurzus 

eredménye („make sense together”).  

A tudományról, annak objektivitásáról alkotott képet még inkább dehonesztálja 

Lyotard (1973). Szerinte a teljesítményelvű világban a technika és a profit összekapcsolódása 

mozgatja a tudományos kutatásokat is. A tudomány legitimációját a hatalomtól kapja, amely 

utólag igazolja a döntéseket. A kutatások szelekciója a kimenet-bemenet hozadékától függ, 

így egy valóságelem (igazság) megismerésének, egy állítás igazolásának az esélye annál 

nagyobb, minél több output várható tőle. Mivel a valóság megismerésének eszköze a kutatási 

feltételek biztosítása, így a kutatás finanszírozásával a valóság megismerésének azon szeletét 

erősítjük, ami várhatóan a finanszírozó döntéseit igazolja, hatalmát erősíti.14  

A tervezőktől elvárt tudományos (szakmai) racionalitás azt az elvárást fejezi ki, hogy a 

tervező és döntéshozó legyen tisztában a tervezéselmélet és módszertan aktuális 

eredményeivel, alkalmazza a tervezés kapcsán felmerülő kérdéskört érintő tudományos 

eredményeket, és az érintett közösség akaratával egy irányban keresse az előrehaladás 

lehetőségeit. A tervezés során nem az objektív valóságot és a belőlük levezetett tényeket 

tudjuk megkülönböztetni a szubjektív véleményektől vagy szociológiai tényektől, hanem a 

tudományosan elfogadottat az érintettek véleményétől, értékválasztásától! A tervezés 

„tudományos objektivitása”, azt a törekvést fejezi ki, hogy a konszenzus keresése során minél 

kisebb legyen az eltérés a tudományos közösség és a „laikus polgárok” és képviselőik 

                                                 
14 A társadalomtudomány pályázati rendszerben történő finanszírozás tipikus példája a hatalom érdekeit szolgáló 

teljesítményelvű kutatásoknak, és a tudomány és a hatalom kölcsönös legitimációjának. Többnyire az 

aktuálpolitika által felvetett kérdések (törekvések) megválaszolását finanszírozza a pályázati rendszer. Ha a 

pályázó megkérdőjelezi magát a szándékot, és új kérdést vet fel, azzal kizárja magát a rendszerből. A nyertesek 

teljesítése az eredeti szándék igazolásának eszközévé válik.  
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véleménye között. De ez esetben is kölcsönhatást kell feltételezni, és nem szabad a tudományt 

a hatalom eszközéül felhasználni.  

Az elitizmus megítélése a tervezés szempontjából Janus-arcú. Kritikával kell illetnünk, 

ugyanakkor nem kerülhetjük meg. A gyakorlati tervezőmunka során – praktikus okokból – el 

kell fogadnunk a tudományos elit állításait, és nem lehetünk szkeptikusak minden 

megállapításával szemben. A tudományos, a szakmai elitre kell hagynunk, hogy elválasszák a 

tudományt az áltudománytól, megállapítsák az állítások tudományos érvényességét vagy 

érvénytelenségét, a tervezőtől csak az várható el, hogy ezeket ismerje.  

Vitás esetekben nem könnyű a mérvadó elit meghatározása, és tudnunk kell, hogy az ő 

véleményük sem érték és érdeksemleges, így az elitizmus jelentős veszélyekkel jár.15 A 

mindenkori (tudományos) elit a saját és az adott pillanatban igaznak vélt tudomány status 

quo-jának fenntartásában érdekelt és így várakozásainkkal szemben nem szükségképpen a 

haladást képviseli.  

Az elitizmus negatív árnyéka gyakran megjelenik a tervegyeztetések során is. A 

tervezők vagy a döntéshozók (politikusok) hajlamosak úgy gondolni, hogy a kívülálló 

laikusok nem képesek megítélni a tudományos (politikai) elit törekvéseit és érveit.  

 

1.3. A tervezők elveszett ártatlansága  

Az elfogadott tudás a hatalmon lévők eszköze, és a normatív tudás gyakran használja a pozitív 

tudást eszközül (Foucault). A tervezés hatalmi harc, és az elfogadott terv a hatalomgyakorlás 

„legitimált” eszköze. A tervező, az általa képviselt tudás soha nem lehet külsődleges a 

tervezési folyamathoz képest. Gyakori tévedés, hogy a tervezők szakmai racionalitását, 

politikai semlegességét objektivitásnak tüntetik fel. Ugyancsak elterjedt tévhit, hogy a 

tervezés objektivitása fenntartható azáltal, hogy a tervező szakmai tevékenységét (szakmai 

racionalitás), elkülönítik a szubjektív értékválasztásokon alapuló döntéshozataltól. E 

hiedelmek számos feltétel teljesülése esetén, meghatározott tervezési eljárások esetében 

elméletben, akár igazolhatók is, mert létezhetnek a tervezési módszereknek olyan 

alkalmazásai, amikor a tények birtokában objektív választásra nyílik lehetőség. De annak 

                                                 
15 Gyakran még a tudományos és a politikai elitizmus is összemosódik. Magyarországon 2002-ben, a választások 

táján gyakran nem lehetett eldönteni néhány tudós állításairól, hogy azok menyiben elfogadott tudományos 

vélemények, és mennyiben politikai érdekek által meghatározott dogmák. (Pl. Ágh Attila cikkei és Heller 

Ágnessel készült interjú a Magyar Hírlapban). 
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ellenére, hogy a tervezési folyamat jelentős része a tudományos racionalizmus alapján 

kezelhető, vagy esetenként akár pozitivista alapokra helyezhető, néhány elemének makacs 

normativitása miatt a folyamat egésze összességében normatívnak tekintendő és akként 

kezelendő, azaz a politikai tevékenységek körébe sorolható. Ha ez így van, és a végeredmény 

elsősorban a koncepcionálás folyamatán és a döntéshozatalon múlik, akkor felvethető a 

kérdés, hogy érdemes-e a tervezői racionalitás egyes elemeinek objektivitását védelmezni, a 

tudományos megalapozottságot és tényszerűséget hangsúlyozni, vagy éppen ellenkezőleg, a 

kevésbé megalapozott szintézisre, a konceptualizálásra és a döntési folyamatra kell 

figyelmünket koncentrálni.  

Ha valaki azon méri le egy terv érvényességét – keresve annak objektivitását –, hogy 

mennyire sikerült a tervezés során kiküszöbölni a szubjektivizmust, akkor soha nem fog 

találni neki megfelelő tervezőt, és le kell mondania a tervezés lehetőségéről is. Modern 

filozófiai nézetek és tudományelméletek alapján állíthatjuk, hogy a szubjektum nem 

küszöbölhető ki a tervezés folyamatából, sőt az a tudást konstituáló nélkülözhetetlen elem. 

Polányinál (1992, 1994) az intellektuális elkötelezettségből származó személyes tudásban a 

hagyományos értelemben vett objektív és szubjektív elemek összefonódnak. (Az előző 

fejezetben utaltam Popper hasonló szemléletére.) Tehát, ahogyan nincs tudományos 

elfogulatlanság, ugyanúgy nem létezik értéksemleges tervezés és elkötelezettség nélküli 

tervező sem.  

Még a helyzet leírásakor is (vizsgálatok vagy a különböző módszerek alkalmazása 

során) személyes értékítéleten múlik, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk különböző 

jelenségeknek vagy véleményeknek. Bármely módszer, szabály alkalmazásakor is 

elkerülhetetlen azok elvárások, előfeltételezések, célok alapján való mérlegelése és a 

helyzetértékelésről még nem is szóltunk. A döntéshozó dönthet, akár egzaktnak vélt tények 

ellenében is.  

A tudományos vagy tervezői szubjektivitás nem a köznapi használatnak megfelelő 

elfogultságot jelenti – bár ezzel is számolni kell –, hanem tudományos vagy társadalmi 

értékek közvetítését, normakövetését. A történelmileg alakuló normák társadalmi csoporton 

belüli egyetértést fejeznek ki. A normakövetés általánosított viselkedési elvárás teljesítését 

jelenti, azaz már egy fennálló normatív csoportegyeztetés fölelevenítése. A normavezérelt 

cselekvések intézményekben, az annak megfelelő társadalmi rendben manifesztálódnak. A 

tervezés szereplői is többségükben normakonform módon cselekednek, illetve velük szemben 
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ilyen elvárásaink vannak. A tervezés során a lehetőségeknek megfelelően különbséget kell 

tenni az egyes aktorok normatív és tényekkel verifikálható állításai és cselekedetei között.  

A normatív törvények nem tényeket írnak le, hanem a társadalom viselkedésének 

szabnak irányokat. Emberek hozzák, és emberek meg is változtathatják azokat, de ennek 

ellenére nem tetszőlegesek, hanem közmegegyezésen alapulnak. Az hogy jók-e vagy rosszak 

általánosságban nehezen megítélhető, inkább csak az adott helyen és időben való 

érvényességük igazolható. A normatív törvények megszeghetők és bizonyos esetekben meg is 

szegik őket, mégsem vesztik el érvényességüket, mint a megcáfolt „természettörvények”. 

Vannak társadalmi normák, amelyek megszegését szankcionálják (pl. ne ölj!), de vannak 

olyan elvárások is, amelyek megszegése vitte éppen előre a művészetet (pl. akadémizmus 

elvetése) vagy a tudományt.  

A tervezés (politikaalkotás) során gyakori érv, hogy bizonyos döntések 

meghozatalakor objektív szükségszerűségére hivatkoznak. A korábbiakban filozófusokra 

hivatkozva állítottam, hogy a normatív döntések még akkor sem vezethetők le a tényekből, ha 

azokkal kapcsolatosak, hanem az emberek értékítéletétől függnek. Ugyanakkor banális tény, 

hogy a döntéseket össze kell hangolni a természeti törvényekkel, ha meg akarjuk valósítani 

azokat, tehát ezekben az esetekben kijelölik a lehetőségeket, a szabad akarat mozgásteret. 

Tényekkel kapcsolatban hozhatunk olyan döntéseket, amelyek azok megváltoztatására 

törekszenek és olyanokat is, amelyek a megőrzésre.  

A normatív döntéseket a tervezés során pszichológiai, szociológiai tényként 

kezelhetjük, legtöbbször olyan külső adottságként fogjuk fel, mint a pozitív tényeket, de ez 

nem jelenti azt, hogy az alapul szolgáló normák megváltoztathatatlanok lennének, és időben 

meg is változnak.  

A tervezés szükségszerű normativitásának belátásához elegendő akár az is, ha a 

tervezés kiinduló feltételezését vesszük szemügyre, nevezetesen azt, hogy valamilyen 

formában és módon „tervezni pedig kell”. Tehát a modern társadalomban a tervezés 

valamilyen formáját fölé helyezzük az „ad hoc”, a spontán, a nem tervezett „elrendezési 

módoknak”. A kérdés általában nem úgy merül fel, hogy „hogy kell-e tervezni”, hanem úgy, 

hogy „mire való a tervezés” és „milyen tervezésre van szükség”.  
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Sokan éppen ezzel nem értenek egyet, és a természet evolúciós fejlődését tartják 

magasabb rendűnek, így a természetjogú „laisser faire” politikát16, azaz a be nem avatkozást 

javasolják, ami a gyakorlatban az emberi akarat szigorú korlátozását jelenti. Ezzel szemben a 

teleologikus gondolkodás és cselevés az ember lényegi sajátja. A tág értelemben vett 

közösségi tervezés szükségszerűen következik a demokratikus társadalom működéséből, a 

közakarat érvényesítéséből. E gondolatok kapcsán nem Jean-Jacques Rousseau, James Mill és 

követőiknek gyakran idézett tételeire hivatkoznék, hanem inkább Rousseau egy másik 

művében (Émile, 1762) kifejtett neveléselméletére, mely szerint a nevelésnek nem a gyermek 

megzabolázása a feladata, hanem fejlődésének elősegítése. A közösségi tervezésnek sem a 

kisebbség, más döntéshozók, a gazdálkodók vagy az egyén korlátozása az elsődleges célja, és 

nem is a természeti környezet tönkretétele, hanem közelebb jutni a közakarat hatékony 

megvalósításához, és elősegíteni a korszerű értelemben vett fejlődést.  

A tervezéstől nem normativitását, korlátozott racionalizmusát kell számon kérni, 

hanem a tervezés folyamatát, mechanizmusát, eszközeit kell oly módon fejleszteni, hogy 

segítségével közelebb juthassunk az ismeretlen igazsághoz, legyen az a feltételezett, de 

ismeretlen vagy a pozitivisták objektív valósága.17  

                                                 
16 Tisztában kell lenni azzal, hogy ha ezt az elvet a gazdaságra adaptálva szabad versenyként hirdetjük meg, és 

versenypolitikai szabályokkal, közbeszerzési eljárásokkal stb. betartatjuk, akkor ezzel a már versenyképes 

gazdasági egységeket támogatjuk. Azaz, ekkor a gazdaságilag hatékonyabbat a gazdaságilag kevésbé 

hatékonnyal, a több piacon működő és több lábon álló multinacionálist a kis– és középvállalkozásokkal stb. 

szemben preferáljuk. Tehát a szabad verseny választása, a szigorú versenyszabályok meghirdetése sem 

értéksemleges, hanem meghatározott csoportok érdekeit tükröző politikai választás. A területi, helyi programok 

készítése során gyakran az ebből fakadó hátrányok kiküszöbölésére vagy mérséklésére javaslunk alternatív 

fejlesztési stratégiát, célzunk meg a globalizáció által nem lefedett réseket (gap).  
17 Én a valóságot egy olyan kirakós játéknak (puzzle) tételezem fel, amelyben nincs meg a kirakandó minta, és 

darabjai össze vannak keverve sok más a valósághoz közelebb és attól távolabb álló – homályosabb és élesebb, – 

valamint hamis képek ugyanolyan formákra vágott darabjaival. A tudomány az ezekből kirakott képen cserélgeti 

folyamatosan az egyes elemeket. Bizonyára vannak e képünknek területei, amelyek már most az igaz puzzle, a 

valóság darabjaiból vannak kirakva, de vannak, amelyek nem. Vannak egészen mások és olyan elemek is, 

amelyeknek már csak a finomításával van a baj, tudjuk, hogy mit keresünk, de nem találtuk még meg a 

megfelelő elemet az óriási halmazban. De egyre módszeresebb kereséssel, egyre több jó feltételezéssel, egyre 

több rossz elem kizárásával fokozatosan közelítünk a jó megoldáshoz. Egy új elem behelyezése minél 

koherensebbnek tűnik, annál inkább meggyőzőnek érezzük.  
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A tudománytól és a tervezéstől elvárt – pozitivista értelemben vett – tárgyilagosság 

csupán törekvés lehet. A tudományos tételekhez, paradigma-készletekhez közelíthetünk 

kritikával, de végső soron választanunk kell közülük. Ha választottunk, elfogadjuk 

valamelyiket, akkor el is kötelezzük magunkat mellette, és amíg nem helyettesítjük egy 

másikkal, addig az elfogadott kereteken belül gondolkodunk és cselekszünk. A célirányos 

tevékenységeknél, így a tervezésnél is nélkülözhetetlen egy ilyen fajta normatív 

elkötelezettség.  

A tervezők és döntéshozók saját maguk választott – és a tanulási folyamat során csak 

lassan változó – értékítélete nemcsak saját maguk számára válik meghatározóvá, hanem 

operacionalizálódik és objektiválódik a praxis során, így hat másokra is. Tehát, ha a 

különböző értékválasztásokból más cselekvés és más eredmény lesz, és ha el akarjuk kerülni a 

nem kívánatos jelenségeket, akkor már az értékválasztásokat kell explicitté tenni és 

megmérni.  

A tervező szubjektivitása, elfogultsága elkötelezettséget jelent. A meggyőződés vagy 

elkötelezettség az adott pillanatban és helyen nem bírálható, ha a tévedés lehetőségének 

tudatában felelőséggel született, tehát nem mond ellent az uralkodó tudományos 

vélekedéseknek, és az érintettek megértették és elfogadják azt. A tervezés tárgyilagossága 

csak az elkötelezettség ilyen formájára vonatkozhat és ez esetben csak a tervezők nyitottságát 

és értékválasztásaik explicitté tételét kell előírni.  

 

1.4 Az utilitarizmus tétel- és problémakészletének néhány figyelemre méltó eleme 

A tervezéselmélet egyik alapvető etikai, morális kérdése az, hogy miként ítélhetők meg 

céljaink, a tervezett cselekedetek helyessége és hasznossága, a másik, hogy kik és milyen 

normák alapján hozhatják meg ezt a döntést.  

A tervektől és azok megvalósításától minden esetben valamilyen eredmény (változás) 

bekövetkeztét, vagy még inkább érzékelhető, mérhető haszon elérését várjuk. Abban 

egyetértés mutatkozik, hogy a cselekedetek önmagukban nem megítélhetők, a viszonyítási 

alapban azonban a különböző filozófiai és tervezési iskolák eltérnek. Sokan elfogadják azt az 

utilitarista18 megközelítést, amely az érintett emberekre gyakorolt hatást kívánja mérni, bár 

nyilvánvalóan sok esetben nem egyszerű az érintettek körének meghatározása, és a különböző 

                                                 
18 Az utilitarizmus etikai irányzat, melynek megalapozója a brit Jeremy Bentham (1748-1832).  
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típusú előnyök (haszon, kényelem, boldogság stb.) és hátrányok (veszteség, kényelmetlenség, 

boldogtalanság stb.) összevetése. 

Alapvetően az utilitarizmus foglalkozik a cselekvések következményeinek 

mérlegelésével. A boldogság vagy hasznosság és az ezekhez kapcsolódó fogalmak azok, 

amelyek bármiféle racionalizálás motívumául szolgálhatnak. Ezek az individuális és egyben 

társadalmi értékek tényként kezelendőek és ez az ami van (vagy nincs) és aminek lenni kell.  

Bentham etikája alapján19 az egyes cselekedetek következményeinek számbavételekor 

a várható „élvezetek és fájdalmak” – tágabb értelemben az előnyök és a hátrányok – 

mérlegelése során az alábbi körülményekre kell tekintettel lenni:  

� intenzitás, 

� tartalom, 

� bizonytalansági tényezők,  

� időbeni megvalósulás, 

� annak esélye, hogy ugyanolyan előjelű következmények kövessék egymást,  

� annak esélye, hogy a későbbiek során sem lesz ellentétes előjelű következménye a 

cselekedeteknek, 

� az érintett személyek száma.  

Az előnyök és a hátrányok számbavétele és összevetése alapján tudjuk megítélni a 

tervezett cselekvés „jó vagy rossz tendenciáját”. Betham alaptételeit20 később sokan 

sokféleképen gondolták tovább.21 Az utilitarizmusnak nem az eredeti alaptételei,22 hanem 

                                                 
19 Lásd például: J. Bentham Bevezetés az erkölcs és a törvényhozás c. művének IV. fejezetét In: Steiger K. 

(1997).  
20 „A hasznosság elvén azon princípium értendő, mely bármiféle cselekedetet ama tendenciájának megfelelően 

helyesel vagy helytelenít, amellyel az ama fél boldogságát növeli vagy csökkenteni látszik, kinek érdeke szóban 

forog: (…) ha ez a fél a közösség lenne általában, úgy a közösség boldogságát (…).” An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation, 1789. Idézi: Bánki D. (szerk.) 1993. 343. o.  
21 Témánk szempontjából fontosabbak: J. S. Mill, G. E. Moor filozófusok munkái. (Mill, J. S. 1829: Analysis of 

the Phenomena of the Human Mind, Az emberi elme jelenségének elemzése; Moore, G. E. 1903 Principia 

Ethica. Az etika alapelvei.) 
22 A cselekedetek helyességét nem tudjuk lemérni az emberi boldogság növelésén vagy a nyomorúság 

csökkentésén, mert ezek nehezen mérhető szubjektív és relatív kategóriák, a kettő össze sem vethető.  
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inkább értékelési logikája adaptálható a tervezéselméletbe, és ezek az eredmények 

közvetlenül felhasználhatók az előzetes és az utólagos értékelések során. Ennek alapján 

megfontolásra érdemes tanácsok adhatók a döntéshozók számára is.  

Egy cselekedet helyessége a belőle származó jó vagy rossz következményektől függ. 

Jól választottunk, ha döntésünk következményei jobbak, mint bármely más helyette megtehető 

cselekvésé. Döntéseinket a valószínű következmények alapján hozzuk (előzetes értékelés), de 

a tényleges minősítés a kontroll során, az ex post értékeléssel végezhető csak el. Vannak 

cselekedetek, amelyekről tudjuk, hogy minden esetben elkerülendők, de megoszlanak a 

vélemények a helyes döntésekről olyankor, amikor bizonyosan közvetlen jó származna 

morális, vagy de jure szabályok megsértéséből, vagy ha a szabályok ellentmondásosak.  

További nyitott kérdés, hogy egy hosszabb cselekvéssorozat eredménye önmagában 

minősíti-e az adott kontextusban (ott és akkor) meghozott döntést, illetve mi ez esetben az 

értékelés alapja? Vannak esetek, amikor erre „egyszerű” válasz adható (pl. háborús bűnök), de 

az esetek többségében előre viszonyítási alapokat kell választanunk és biztosat csak e 

viszonyrendszeren belül állíthatunk. Ugyancsak megoldhatatlan nehézségnek tűnik a 

különböző előjelű következmények összevetése, illetve az időbeni eltérésből adódó 

összemérés. Az ilyen eseteket el kell kerülni a tervezés során az egyértelmű megítélés 

érdekében.  

A fenti dilemmák elkerülésére a gyakorlatorientált megközelítések általában azt 

ajánlják a tervezők számára, hogy olyan elemi részekre kell szétbontani a komplex 

kérdéseket, amelyek stabilan azonos – vagy csak negatív, vagy csak pozitív – előjelűek és 

egzaktan mérhetőek.  

 

1.5. A kommunikatív (diskurzus) etika pragmatikus alkalmazásának néhány kérdése 

Sokan, a tervezéssel szembeni kihívásokra a válaszokat a demokratizálódás erősítésében, a 

nyelvi kommunikáció és a megértés jelentőségének növelésében keresik. A tervezéselmélet 

valóban sokat profitálhat a hermeneutikával és a kommunikatív cselekvéssel foglalkozó 

filozófiai munkákból, de be kell látnunk, hogy e nézetek sem oldják meg varázsütésszerűen a 

tervezői gyakorlat minden dilemmáját, illetve számos tétel eleve kizárja a tervezési 

megközelítést.  
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Egyre több társadalomelméleti kutatás23 irányul arra, hogy az egyes cselekvési 

alternatívák érvényességét miként lehet megállapítani, illetve a nem-konszenzusképes 

normákat el tudjuk különíteni az elfogadásra alkalmasaktól. E kutatások arra az eredményre 

jutottak, hogy ha az egyes cselekvéstervek az adott életvilágban24 megfelelően levezetett 

kommunikáció eredményeként konszenzussal25 születnek, akkor azok érvényessége megfelel az 

ott kialakult és elfogadott normáknak.26 A diskurzus elv alkalmazása a tervezésben azzal a 

lehetőséggel kecsegtetett, hogy a gyakorlati kérdéseket elfogulatlanul és racionálisan el 

lehessen dönteni. 

Apel szerint „a megismerő-cselekvő ember számára szükségszerű előfeltevésnek, 

mintegy a priorinak mutatkozik az a reális kommunikációs közösség, amelyből értelmezési 

teljesítményéhez történetileg áthagyományozott mintákat meríthet, s ahol saját fogalmait, 

kijelentéseit – önmaga megértésének aktusában – szembesíti embertársai elképzeléseivel” 

(Felkai G. 2001, 11. o.). A kölcsönös megértésre irányuló cselekvés az érvelés, a partnerek 

közötti diskurzus lehet, amely témánk szempontjából a közös tervezésben és a 

tervegyeztetések során zajlik.  

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy „ideális kommunikációs 

közösségben” „ideális beszédhelyzeteket” teremtsünk, de a tervezési gyakorlatban meg kell 

elégednünk a „reális kommunikáció” lehetőségével.27 Apel vetette fel, hogy a cselekvő 

személytől „csak” azt várjuk el, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg a gyakorlati viták 

                                                 
23 Különösen fontos Jürgen Habermas és Karl-Otto Apel munkássága, de meg kell említeni Ludwig Wittgenstein 

hozzájárulását is.  
24 Az „életvilág” a filozófiából (E. Husserl, J. Habermas stb.) „kölcsönzött” fogalom, amely az ember (és 

közösségeinek) mindennapi életének világa. Olyan világ, amelyet az ember saját céljainak megfelelően egyre 

nagyobb mértékben alakít, újrakonstituál. „Az életvilágot, amennyiben értelmezési erőforrásként vesszük 

figyelembe, háttérföltevések olyan, nyelvileg szervezett készleteként képzelhetjük el, amely a kulturális 

áthagyományozódás formájában reprodukálódik” (Habermas 1986, 189. o.). 
25 A posztmodern gondolkodók, például Lyotard (1993) nem fogadja el a konszenzus elvét, mint érvényességi 

kritériumot. Szerinte Habermas által kidolgozott dialógus is szolgálhatja a teljesítmény fenntartását, mint a 

rendszert legitimáló eszköz. Ilyenkor a dialógus nem több vagy más, mint a rendszer által manipulált hatalmi 

eszköz.  
26 Polányi objektívnek tekinti a transzcendáló normákat az azokat érvényesnek tekintő kultúra vagy csoport 

szempontjából. 
27 A tervezés kapcsán azért sem beszélhetünk ideális beszédhelyzetben lefolytatott ideális kommunikatív 

cselekvésről, mert a tervezés alapvetően intencionális cselekvés, a cél-okok és hatalmi effektusok kizárása 

elképzelhetetlen.  
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ideális körülményeinek kialakítása és lefolytatása érdekében. Ezt segítheti előzetes racionális 

megegyezés, amelynek eredményeként a tervezés általános szabályait (egyetértést tükröző 

általános érdek) normákban (törvényekben, rendeletekben) rögzíthetik. Apel és Habermas elvi 

kritériumai nyomán (Habermas 2001) a tervezés gyakorlatban törekedni kell arra, hogy  

� minden érintett saját akaratából részt vehessen a tervezés folyamatában, ami a 

konkrét gyakorlatban a szükséges feltételek biztosítását, a részvétel akadályainak 

az elhárítását jelenti. Például 

– minden érintett tudjon arról, hogy ki, milyen céllal és milyen tervet 

készít, mikor, hol és hogyan lehet a tervezésben részt venni és/vagy 

a dokumentumokról véleményt nyilvánítani stb.,  

– kommunikációs terek biztosítása: szemtől-szembeni találkozás 

lehetősége (az idő és hely jó megválasztása: jó közlekedési 

feltételek, megfelelő elrendezésben megfelelő berendezés), és 

telefon és internet elérési lehetőség,  

– el kell látni mindenkit a szükséges érdemi információval 

(tájékoztatás, képzés, folyamatos információhoz való hozzáférés); 

� minden résztvevő beszéd és cselekvőképes legyen, ne legyenek korlátozó 

előfeltevések (konkrét tervezési eseményektől független folyamatos tevékenység); 

� a dialógusokban a szerepek felcserélhetőek legyenek, a vita kényszermentes 

legyen; 

� el kell érni, hogy az érvelések során, mindenki hivatkozni tudjon 

értékválasztásinak alapjaira, a közmegegyezés érveken alapuljon. 

� a terv által „mondottakat” minden érintett megértse és az abban foglaltakat saját 

szempontjai alapján elfogadja.  

E törekvések csak akkor vezethetnek eredményre, ha az egész kommunikációs 

közösség hasonló tudás és jelentéskészletet használ, hasonló alapnormákat vall és azokat 

mindenki be is tartja,28 és nem tekinthetünk el attól sem, hogy megkívánjuk a partnerektől az 

őszinteséget és az érthetőséget. 

                                                 
28 E tétel alapján nem jöhet létre valós konszenzus egy terrorista szélsőséges iszlám csoport és a nyugati 

civilizáció életvilágában felnőtt emberek között, még akkor sem, ha egyenrangú félként vesznek részt a 

tárgyalásokon. 
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Habermas (1986) szerint a teleológiai szerkezetű társadalmi cselekvés29 lényeges 

eleme a cselekvések összehangolásának mechanizmusa, amely lehetővé teszi az interakciók 

szabályszerű és állandó hálóinak a kialakulását. Élesen megkülönbözteti a kommunikatív 

(kooperatív) és a stratégiai cselekvést, amelyek a cselekvő szempontjából alternatívát 

jelentenek. Az előbbi kölcsönös megértésre irányuló beállítódás alapján „egyetértéssel”, az 

utóbbi alapvetően „befolyással” igyekszik létrehozni az összehangolt cselekvések alapját. E 

mechanizmusok egymást kizárják. Az interszubjektíven osztott meggyőződésből közös tudás, 

egyetértés és kölcsönös kötelezettségvállalás ered, míg a külsődleges hatásgyakorlás megőrzi 

egyoldalúságát, és az egyetértés azonnal megszűnhet, amikor az érintettek felismerik, hogy az 

a másik fél reá gyakorolt hatása külső befolyásából ered.  

Tehát Habermas a kölcsönös megértésen alapuló kommunikatív cselekvéssel élesen 

szembe állítja a hatalmi igényekből fakadó imperatív, sikerorientált – általa stratégiainak 

nevezett – cselekvést, amikor az egyik fél nem a másik érvekkel való meggyőzésére, hanem 

befolyásolására törekszik Ezt akkor is törékeny konszenzusnak véli, amikor nem 

nyomásgyakorlás, hanem akár a másik fél által is elfogadott juttatások útján éri el a stratéga.  

„Habermas szerint az ésszerű közmegegyezést úgy lehet elhatárolni egy uralkodó 

csoport vagy érdekszervezet – saját érdekei által vezérelt – eljárásaiban és döntéseiben 

megmutatkozó látszatmegegyezéstől, hogy megvizsgáljuk: vajon az érintettek mindegyike 

egyetértett-e volna a meghozott döntéssel, amennyiben azt ideális feltételek mellett 

lefolytatott vita előzte volna meg” (Habermas 2001, 28. o.). Habermas szerint ezt 

társadalomkritikai elméleti vizsgálatokkal el lehet dönteni.  

Mindezek alapján, a (területfejlesztési) támogatási rendszerek működtetése negatívan 

értékelhető, mert a pályázatokban, tervdokumentumokban megjelenő célok, preferenciáik a 

pénz megszerzésének reményében a pályázati feltételeknek megfelelően kerülnek 

megfogalmazásra és azok csak ritkán esnek egybe a pályázó területi, helyi közösségek valós 

céljaival. Igaza van Habermasnak, hogy ilyenkor nem a valós preferenciákat követi a 

forráselosztás és cselekvés, de ugyancsak Habermasra tudnék hivatkozni, amikor azt állítom, 

hogy az anyagi haszonnal való kecsegtetés is az „életvilág”, a „cselekvéshelyzet” részének 

tekinthető. Sajnos a gyakorlatban nem „lefolytatható”, nem alkalmazható a feltételezett 

társadalomelméleti kritika arra, hogy megtudjuk, hogy csak „részleges kompromisszumképes 

                                                 
29 A teleológiai cselevés célkövető tevékenység. "A társadalmi cselekvés példaszerű estetét bizonyosan aktorok 

(legalább két aktor) együttműködése képezi, akik instrumentális cselekvéseiket egy közös cselekvésterv 

véghezvitele érdekében hangolják össze." (Habermas 1986, 175–176. o.) 
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érdekeknek” megfelelően jött-e létre a konszenzus vagy „általánosítható érdekek” alapján. 

Egyszerű verifikáció lehetne, ha pályázat nélkül adnánk pénzt a helyi közösségeknek és 

megnéznénk, hogy ugyanarra fordítják-e erőforrásaikat, mint a pályázati feltételek között. 

Vélhetően nem, ami az erőforrások és a döntési kompetenciák decentralizációja mellett szól.  

Habermas kommunikatív etikája a gyakorlatban csak tér és idő korlátok között 

alkalmazható. Az adott helyen és időben folytatott diskurzus során nem ismerhető meg és 

nem igazolható az „általános érdek vagy normatíva”. Habermas kitétele is az, hogy „minden 

potenciális érintett egyetértésre jusson”, de csak az ott és akkor érvényes ismeretek és tudás 

alapján tudjuk meghatározni az érintetteket, illetve a potenciális érintettek sem biztos, hogy 

tudatában vannak érintettségüknek. Továbbá, ha még minden érintett részt is venne a 

diskurzusban, akkor sem biztos, hogy mindenki szavakban ki tudja fejteni véleményét, meg 

tudja fogalmazni érdekeit, illetve képes megérteni és befogadni mások érveit. Habermasnál a 

kölcsönös megértésre irányuló beszélgetésekben mindenki általános érvényességi igénnyel 

fogalmazza meg mondandóját. A gyakorlatban megvalósuló tervezés során – amely 

szükségszeren sikerorientált stratégiai cselekvés – csak korlátozott érvényesség biztosítható.  

A transzkulturális kommunikáció eredményességét feltétlen kétségesnek érzem. A 

megfelelően véghezvitt tervezési eljárás sokat segíthet a kommunikáció folytatásában, de nem 

oldja meg e problémákat.  

Egyáltalán nem biztos az sem, hogy a szereplők egyességre kívánnak jutni. Nem 

világos, hogy mi késztetné őket erre. A morális belátás nem zárja ki az akaratgyengeséget. 

Még, ha konszenzusra is törekednének, akkor is tapasztalati tény, hogy gyakran a 

konfrontáció, az érdekütköztetés visz előre, ez a változtatások mozgató rugója, és akár a 

kölcsönös megértésen nyugvó megegyezés is konzerválhatja a status quot, amelynek a 

jövőbeni megítélése bizonytalan. Az egyetértés létrejötte még nem biztosítja annak 

fennmaradását.  

A nyitott diskurzusoknak nem szabad függniük egyik vagy másik partner akaratától. 

Problémák elkerülése, folyamatok irányítása, céljaink megvalósítása érdekében tervezünk, így 

ma elképzelhetetlen, hogy arra várjunk, hogy csak úgy beszélgetésekbe keveredjünk és 

hagyjuk, hogy a „szöveg hasson ránk”, az egész csak úgy megtörténjen, végbemenjen velünk. 

Sajátos ellentmondás tárul fel, ha feltesszük a kérdést, hogy kinek az érdeke létrehoznia az 

ideális beszédhelyzetet. Ha valaki saját érdekében „hozza létre”, akkor az a sikerorientált 

stratégiai cselekvésének eszköze. Ha pedig senki érdekében nem áll annak idő és 

költségigényes létrehozása és működtetése, akkor mitől jönne létre? Mindannyiunk érdekében 

áll a bennünket érintő ügyek nyilvános tárgyalása, így tendenciájában számolhatunk az 
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ideális kommunikáció előtt álló akadályok fokozatos felszámolásával, ami erősíti a társadalmi 

racionalizációs folyamatot, amelyben a tervezés jelentős szerepet kaphat (lásd a 4. 

fejezetben). E változás egyik feltétele, hogy a tervezés annak a teleologikus cselekvésnek 

legyen a mindennapi formája, amiben az emberek nap mint nap benne élnek.  

Kritikus elem, hogy kiket tekintsünk kommunikációs partnereknek. Filozófiai síkon a 

„paraméterek” könnyen megadhatók, de a politikai életben soha nem lehet kialakítani az 

ideális kommunikációs közösséget, csak a konkrét történelmi helyzetnek megfelelő reálisat. 

Másrészt, akinek kezdeményezési, tervezési jogosultsága van, annak manipulációs lehetősége 

is van, hacsak nem sikerül az ideális állapotnak megfelelően adminisztratív módon 

szabályozni a folyamatot. Ez esetben is nehézséget jelent a folyamatos kommunikáció és a 

jogkövetés szakaszossága, valamint a jogalkalmazás és a jogkövetés problematikája.  

Ha saját életviláguk hagyományai alapján, etikai-politikai viták során egy közösség 

minden tagja tudatosította „hogy mi a jó nekik”, akkor is ütközhet az így kialakított cél, más 

közösségek ugyanilyen eljárás során kialakított normáival, céljaival. Ha újra kezdik a 

diskurzust egy szélesebb körben, és mindenki kölcsönösen belátja, hogy mi áll érdekében, a 

kialakult új normák ismét ütközhetnek másokéval, és nem is számoltunk a jövő generációival, 

mint potenciális érintettekkel, akik részt sem tudnak venni a vitában.  

Még, ha feltételezzük is, hogy az ideális körülmények között létrejöhet a „habermasi 

kommunikatív megoldás”, akkor is az csak az allokatív és jó esetben a lassú evolúciós 

fejlődést megcélzó innovatív tervezés esetében alkalmazható. De a radikálisan újat akarók 

csoportja magára marad etikai és morális kérdéseivel, mert éppen az elfogadott normák és 

struktúrák megváltoztatására törekszenek, így csak a stratégiai cselekvésmodellt 

választhatják. Új tudás (pl. felfedezés, terv, stratégia) általában a kritikai megközelítésből, a 

„másként látásból”, a véleménykülönbségből ered. Alapvetően nem a felfedezéshez, az új 

tudás megszületéséhez, hanem annak elfogadásához, legitimálásához kell a konszenzus.  

Habermas kommunikatív etikája azt a racionális elvárást fogalmazza meg, hogy a 

cselekvő (esetünkben a tervező vagy döntéshozó) hivatkozni tudjon cselekvése vezérfonalára, 

értékrendjére, amely alapján döntéseit hozta. Ezzel szemben a közszférában folyó tervezés 

során általában azzal találkozunk, hogy pragmatikus érvek (pl. forráshiány) és megfontolások 

(választási siker reménye) mögé rejtik a normatív választásokat. Így a döntések mögött 

meghúzódó normatív értékek rejtve maradnak – sokszor még önmaguk számára is –, az 

előfeltevések kimaradnak a megmérettetésből! Igen gyakran a racionális érvelést kétes 

érvényességű indokokkal helyettesítik.  
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A gyakorlatban nem kialakíthatók az ideális beszédszituációk. A közös cselekvési 

programok, a tervek kialakítása egy nyelvi folyamat. A beszélgetés, a megértés előfeltétele a 

közös nyelv. A szándékokat, a tervet az érintettek akkor értik meg, ha az ő nyelvükön nekik 

szól. Tervegyeztetéseken, lakossági fórumokon szűk szakmai érvek, az értéksemlegesnek 

(szcientista) feltüntetett globalizált érvrendszerek találkoznak a területileg és kulturálisan 

meghatározott életterekben gyökerező erkölcsi értékítéletekkel és materializálható érdekekkel. 

A tudományos ismereteket előfeltételező érveket, a használatos szakmai nyelvet a másik fél 

gyakran megérteni, sőt minősíteni sem képes, így az ilyen kommunikáció nem vezet be-, 

illetve elfogadáshoz.30 A magyarázat („fordítás”), az érthetővé tétel olyan újabb közvetítő 

eszköz, amely akadálya az eredeti a valós szándék megértésnek.  

Tehát a modern tervezés során meg kell elégedni a – Habermas által negatívan 

beállított – „stratégiai cselekvésmodell” megvalósításával. A közös tudáson és nyelven 

alapuló értékkonszenzus kialakítása csak korlátozottan célozható meg. Még, ha az azonos 

érdekű sikerorientált cselekvők saját közösségükön belül döntéseiket tényleges megértésen 

alapuló konszenzussal hozzák is meg, megvalósítás során felmerülhetnek olyan helyzetek, 

amikor szembe kell helyezkedniük azokkal a külső cselekvésekkel, amelyek veszélyeztetik 

„cselekvéstervük” megvalósítását. Tipikusan ilyen helyzet a szűkösen rendelkezésre álló 

fejlesztési forrásokért folyó harc. Területileg interpretálva e gondolatokat, az adott területi 

egységen, az adott közösségen belül a közös előtörténeten és tudáson alapuló egyetértésre 

építhető a terv, de kifelé már habermasi értelemben stratégiai cselekvésmodellé alakul a 

teleológiai cselekvés. Ennek hiányában egy véget nem érő egyeztetési folyamat lenne 

bármilyen szándék megvalósítása nélkül. Például nem lehetséges a méretgazdaságosságon 

alapuló termelő kapacitást szétaprózni, és mindenhová telepíteni, ahol munkanélküliség van, 

vagy a keletkező hulladékot akkor is kell valahol deponálni (vagy megsemmisíteni), ha „a 

szerepet önként értelmezve” egyik közösség sem vállalja magára, csak ha megteremtik 

érdekhelyzetét, és ha kell, azt hatalmi eszközökkel „fenn is tartják”.  

Ha létre is jön az ideális kommunikációs helyzet és minden érintett egy időben megérti 

és elfogadja az explicit értékeknek megfelelő szándékokat, akkor ennek érvényessége csak a 

konkrét időpillanatban igaz, és nem vonatkozik a transzcendálás időhorizontjára, a teleológiai 

cselekvés egészére, azaz nem biztos, hogy a megvalósítás eredménye majd elfogadott lesz.  

                                                 
30 A mai (magyar) politikai valóságban, sajnálatos módon, még normakonform viselkedésre sem lehet számítani, 

hacsak nem a hazug vagy „korlátozott” kommunikációt tartjuk normakonformnak. A kommunikáció 

hitelességének visszaállítása jó esetben is évtizedekbe kerülhet. 
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A különböző érdekcsoportok, tervező közösségek egymáshoz igazodásától csak akkor 

várhatjuk el, hogy összességében egyensúlyban lévő fenntartható rendet eredményez, ha 

hallgatólagosan feltételezzük: annak ellenére, hogy az egymáshoz igazodás végeredménye 

előre nem látható, mégis biztosítani tudjuk a méltányossági és igazságossági szempontok 

érvényesítését, úgy, hogy ez utóbbiak pontos definícióját és elérési módját sem ismerjük.  

 

1.6 Egyéni tudat és kollektív elhatározás, cselekvés  

Számos filozófiai fejtegetés az ego-ról, az egyén tudatáról, cselekvéshelyzetéről stb. szól, de 

el kívánja kerülni a szolipszizmust. A szociológusok jelentős része elfogadja Durkheim 

megállapítását, miszerint a szociológiai tények jelentős része nem vezethető vissza a 

személyiség tulajdonságaira, mert a csoport másként gondolkodik és cselekszik, mint az őt 

alkotó személyek, és a kollektív képzetek időben és térben éppen úgy változóak, mint az 

egyének tudata. Az új tudás létrehozásának, a tanulási folyamatnak is vannak kétségtelen 

társadalmi aspektusai, de végső soron ezek is a társadalom tagjaiban, az egyénekben 

lejátszódó folyamatok. A tervezés, mint társadalmi cselekvés is felveti az egyén és a kollektív 

gondolkodás kérdéskörét, mégis úgy gondolom, hogy a tervezés szempontjából nem kell 

állást foglalnunk ebben a bonyolult, vitatott kérdéskörben, mert az „ész politikájából” is 

következhet a „megegyezés politikája”, nem kell ezek között feltétlenül választanunk.  

A tervezéselmélet szempontjából nélkülözhető a kollektív tudat fogalmának 

bevezetése. Elég az interszubjektív világ feltételezése, amely az egymással érintkező 

szubjektumok közösen választott és alakított világa (lásd Polányi M. vagy akár J. Habermas 

munkáit). Az individuális élettörténetekből is levezethető a másik ember iránt érzett tisztelet, 

a szolidaritás, az érdekazonosságon alapuló közös cselekedet, de a szükségszerűen 

interszubjektív társadalmi lét azonos identitást és azon alapuló azonos látásmódot, értékeket 

és akaratot is eredményezhet. A nyitott diskurzusok révén az egyén értékválasztásait 

instrumentális ráhatás nélkül is elfogadhatják a vele kapcsolatba kerülő más individuumok. A 

kommunikatív racionalitásnak önmagában is van társadalmi jelentése. Bárki előtörténetének 

minden mozzanata kapcsolódik mások geneziséhez és a különböző aktuális cselekedetek 

találkoznak mások cselekvéshelyzetével. Az individuális atomokból álló társadalmat számos 

kötelék tartja össze.  

Mindenki számos érték- és érdekközösség tagja. Ezek közül kitüntetett szerepe van a 

területi-kulturális kötődésnek, amely a személyek, és csoportjaik között folyó viták referencia 

kerete és közös értékelések alapja. A területi-kulturális kötődés tradicionális (faji, vallási, 
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helyi stb.) és modern formái (presztízs, karrier stb.) hatnak a személyes értékelésekre, 

korlátozzák és alakítják azokat, a nevelés, a személyes tapasztalatok mintegy felülírják az 

eredeti személyes értékeléseket. A racionalizáció ezekkel a közösen alakított és folyamatosan 

alakuló értékekkel „terhelten” megy végbe, ami „közös eredményre” vezet. Erre lehet építeni 

a demokratikus tervezési folyamatot és nem fontos számunkra, hogy mi lett volna az eredeti, 

nem tudatosult értékelés és e hatásoktól megfosztott soha nem létező attitűd. A tervezés során 

nyilvános viták generálásával (különösen önszerveződések formájában) magasabb szintű 

interszubjektivitások kialakulása is elősegíthető. A közösen alakított nézetek válnak az 

emberek tudati képződményeivé, saját elképzeléseikké, a „társadalmi valóság” részévé. 

Polányi gondolkodását követve is megállapíthatjuk, hogy az individuum egy közösség, egy 

szociológiai csoport tagjává válhat az egyetértésen alapuló személyes elkötelezettségből 

eredően is.31 

A helyi szubkultúrában, életvilágban gyökerező, de az egyénekben kialakuló 

begyakorlással rögzülő területi-kulturális identitás is lehet a közös akarat és cselekvés alapja. 

A területi identitás lényegéből következik, hogy az azonos identitású emberek életterük 

megőrzésével vagy megváltoztatásával kapcsolatban hasonló véleményre jutnak. A területi 

identitásból eredő követelmények általában a megtartáshoz, megőrzéshez, változatlansághoz 

kötődnek, illetve a külső tényezők sajátos adaptációját követelik meg. Castells (1997) ezeket 

reaktív mozgalmaknak nevezi, amelyeknek jelentős szerepük van a helyi, területi közösségek 

kialakításában. Felhívja figyelmünket annak jelentőségére, amikor az egyszerű rezisztenciát 

egy sokkal konstruktívabb identitás váltja föl, amit ő „projektált identitásnak” nevez. Ez a 

tervezés egyik fontos alapja.  

Praktikus, hétköznapi célok megítélésében, közös stratégia megalapozásában még a 

közös előtörténet vagy nemzet, osztály-, réteg- vagy etnikai stb. tudat vagy elkötelezettség 

sem szükséges. Az egy utcában lakó egyetemi tanárnak, tisztviselőnek és gyári munkásnak 

közös érdeke lehet például a közműellátás javítása. Ennek megítélésében nem fontos, hogy az 

egyik egy első generációs értelmiségi, a másik egy nincstelenné vált földbirtokos sarja, a 

harmadik pedig egy Erdélyből áttelepült félig román, félig magyar polgár. A közös érdek, 

                                                 
31 Például 1956-ban a hatalmi „elit” szűk csoportján kívül, a hasonló értékrend és tapasztalat alapján sok 

Magyarországon élő állampolgár elsődleges preferenciájává vált helyzetükön való változtatás, így ugyanaz a cél 

sokaknak céljává vált és ugyanannak a célnak az elérését sokan csak a forradalomban látták. A közös genezis és 

érdekhelyzetek adott kérdések megítélésében azonos értékítéletet, normatív egyetértést és közös cselekvést 

eredményezett. Sok egyén akarata társadalmi céllá vált és a társadalmi céllal azonosultak sokan, akik korábban 

önmaguk számára nem merték megfogalmazni ugyanazt. 
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hogy az utcában bevezessék a közműveket, azonos cselekvéshelyzetet, értékelést és e 

tekintetben azonos akaratot teremt. A tervezés szempontjából mindegy, hogy ezt kollektív 

tudatnak hívjuk-e, vagy csak az egyének fejében ott és akkor létrejött azonosságnak, 

„projektált identitásnak”.  

Tehát a közös tervezéshez és cselekvéshez nem szükséges a tudat hegeli 

„felemelkedését”,32 a kollektívumot feltételezni. Elég, ha elfogadjuk, hogy a közös értékeket 

vagy akaratokat tükröző „közös” vagy „társadalmi” tudat az interperszonális kapcsolatok 

révén az egyénekben alakul ki. A társadalmiasult individuumuk közötti kapcsolatok kiépítése, 

az ésszerű érvelés lehetőségének megteremtése, a kritikára való nyitottság mind elősegíti a 

közös tervezést, amely közvetlenül, vagy közvetve szolgálja az individuális jövőépítést is. Az 

ilyen típusú tervezésben az egyének önkéntesen és tudatosan vesznek részt.  

A tervek valóságtartalma, érvényessége a kölcsönös kritika és tanulási folyamat során 

erősödik. A tervezés intézményeinek és szabályainak minden érintett ego hozzászólását és 

hatásgyakorlását biztosítaniuk kell.  

A közösségi tervezés segít az egyéni és a társadalmi célok közötti kapcsolat 

létrehozásában, az ott és akkor érvényes konszenzus létrehozásában. A „kisebb célok” 

esetében elégséges az érdekazonosság, de az életvilágot alapvetően megváltoztató terveknek 

feltétlenül normatív egyetértésen is kell nyugodniuk.  

 

1.7. Az analízis és a szintézis természetéről 

Az analízis (vizsgálat, elemzés), a tervezés helyzetfeltáró és értékelő szakasza, azt segít 

tudatosítani, hogy kik vagyunk, hová jutottunk, hogyan látjuk magunkat és helyzetünket a 

környező világban. A szintézis, amely mindig valami újat hoz létre – a tervezésben a 

koncepcionálás – arra ad választ, hogy milyenné szeretnénk válni, és hogyan tudjuk azt elérni.  

Az analízis tárgyát úgy és abban kell megragadni, ahogyan és amiben éppen 

különbözik mástól, és tisztában kell lenni a választott eszközök és módszerek érvényességi 

területével. Az elemzéskor részekre szedjük a megismerés tárgyát, mozzanatokra tördeljük a 

folyamatokat, de ezáltal meg is változtatjuk azokat. Az egyes részek a kontextustól 

megfosztva nem ugyanazok, és azok összessége is más, mint az „eredeti állapotában”, 

                                                 
32 Hegel A szellem fenomenológiájában fejti ki, hogy az egyén miként tekint végig a történelem lépcsőfokain, 

miként rendezi tudatosan a megtett lépéseket és ismeri fel magát a történelmi események részeseként és érti meg 

saját társadalmi természetét.  
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pontosabban a részek egyes tulajdonságai reálisak, változatlanok maradnak, mások pedig 

megváltoznak az analitikus eljárás során. De e „veszteségek” ellenére is el kell végeznünk a 

„részekre bontást”.33 Az elemzés során általában a bonyolultabb rendszereket egyszerűbb 

alrendszerekre, a komplex egészet kezelhető elemekre bontjuk. Descartes „Módszerének” 

második szabálya szerint minden problémát annyi részre kell osztani, amennyire csak 

lehetséges és szükséges ahhoz, hogy azt a legjobban megoldjuk. Természetesen minden 

részelem önmagában is egy továbbbontható komplex rendszer, de az adott cselekvéshelyzet és 

szándék megadhatja a szükséges felbontás mélységét, és nem kell eljutni a végső nyilvánvaló 

tényekig.  

A részekre bontás lényege nem egyszerűen az, hogy a bonyolultat leegyszerűsítjük, 

hanem az, hogy kezelhetővé tesszük, feltárjuk a belső összefüggéseket, és a lényegeset 

elkülönítsük a kevésbé fontos tényezőktől. Annál is inkább, mert a szimplifikáció – a gyakori 

pejoratív szóhasználat ellenére – nem ritkán felismerhetőbbé, érthetőbbé teszi a lényeget és 

rávilágít további bonyolult összefüggésekre.  

Tehát a komplex tervezési problémák vizsgálati szakaszában – nem megfeledkezve az 

összefüggésekről, amelyeket külön is tovább kell vizsgálni, – olyan elemi részekre célszerű 

bontani a jelenségeket, amelyek a jelen ismereteink szintjén átláthatóak és kezelhetőek. 

Az intencionális tevékenység esetében, a szintézis során általában az analízis fordított 

útját járjuk be, az egyes részeket újszerűen összerakjuk. Jövőképünk tudatában vagy 

egyszerűen a tanulási folyamat eredményeként tudatosan kihagyunk elemeket, újakat viszünk 

a rendszerbe és csak a legritkább esetben állítjuk vissza – ha egyáltalán lehetséges – a korábbi 

egészet úgy „hogy semmit sem felejtünk el” (Descartes). Az újszerű rekonstrukció során az 

aktuális cselekvési lehetőségek fényében, annak függvényében értékeljük az analízis tárgyát, 

amivé a jövőben válni szeretnénk.  

Először az elfogadott lényegi elemekből újraépítjük a meghatározó alapstruktúrát, 

majd kiegészítjük azokkal a szükséges elemekkel, hogy a spontánul, vagy véletlenül alakuló 

tényezők se változtathassák meg a lényeget.  

A szintézis nem egyszerűen extrapolatív.34 Az analízisnél sokkal inkább normatívabb, hiszen 
akaratlagosan eltérhet a jelen valóságától, tagadhatja annak elemeit és újakat is javasolhat. A szintézis eredményében mindig más, több 
van, minta szintetizált elemek összege. Nem csupán a helyzetelemzéséhez kötődik, hanem sokkal inkább a 

cselekvéshelyzethez, és ahhoz, ahogyan a szintetizáló saját helyzetét megítéli, és jövőjét 

                                                 
33 A diót csak úgy tudjuk megismerni, ha széttörjük (Engels). 
34 Azért sem lehet az, mert az analízis soha nem lehet kimerítő.  
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elképzeli. A döntéshozó gyakorlati gondolkodása („gyakorlati ész”) a helyzetértékelés 

eredményeit az önmagáról kialakított kép és a küldetés- vagy megfeleléstudat kontextusába 

helyezi. Tehát a szintézisben benne van az előtörténeti genezis, és a mivé szeretnék válni, 

hová szeretnék eljutni normatív választás egyaránt. 

2. Az empirikus-analitikus tervezéstől a koncepcióvezérelt 

tervezés irányába 

A társadalomtudományokkal szemben kezdetben az volt az elvárás, hogy érték- és 

politikamentes megállapításokat tegyenek. Ma már egyre inkább megkívánják, hogy az 

orvostudományhoz hasonlóan terápiákat is javasoljanak, és olyan alkalmazható 

metodológiákat gyártsanak, mint a természettudományok. E folyamatban a 

társadalomtudományok számos megállapítása társadalomtechnikai javaslattá alakul át. Ez 

pedig elkerülhetetlenné teszi, hogy értékpremisszákat válasszunk, ami kizárja a pozitív 

tudományra való törekvést. Ez esetben viszont minimális követelmény, hogy ezeket az 

értékeket explicitté, a folyamatot átláthatóvá tegyük. Az értékválasztás nem adódik magából 

az elemzésből, ezért sokan tudományon kívülinek tekintik azt, viszont ezek elfogadását 

követően feltételezik, hogy szakracionális következtetések vonhatóak le a konkrét 

kontextusban.  

Ehhez hasonló folyamat zajlik le a tervezéselméletben is. Meggyőződésem, hogy a 

korábbi pozitivistának feltüntetett tervezési gyakorlat átalakulóban van és körvonalazódik egy 

posztempirista, posztpozitivista paradigma. Mindkettő alapvetően a modernség általános 

filozófiai keretein belül működik, mert véleményem szerint posztmodern tervezés nem 

létezik.35  

 

2.1. A paradigmaváltásról általában  

Kuhn (1984) paradigmákon olyan általánosan elismert tudományos eredményeket ért, melyek 

egy bizonyos időszakban a tudományos kutatók egy közössége számára problémáik és 

problémamegoldásaik alapjául szolgálnak, és ezeknek fontos koncepcionális szerepük van az 

elmélet és a metodológia kialakításában. A paradigma megnevezés helyett Kuhn később a 

„szakmai (diszciplináris) mátrix” megjelölést használja, amely mint egységes egész tartalmaz 

„szimbolikus általánosításokat”, ontológiai előfeltevéseket, értékeket, modelleket és 
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(standard) példákat. Legnagyobb jelentőséget a standard példáknak és modelleknek 

tulajdonít.  

Én Kuhnt követve a paradigmát a tervezésre vonatkoztatva olyan tudományos 

alapállításnak tekintem, amely filozófiai alapelvek, értékválasztások, formai (procedurális) 

alapszabályok konceptuális készlete, összessége, de a profán világban tartalmazhat akár 

szimbolikus jeligéket vagy frázisokat is.36 

A paradigmákkal szemben erős a verifikálási/jusztifikálási/konfirmálási igényünk. 

Ennek megfelelően a paradigma a pozitív tudományokban megkérdőjelezhetetlen objektív 

állítás, de én nem tartom e kitételt a paradigma szükséges differencia specifikájának. A 

paradigma tartalmazhat bizonyítás nélkül elfogadott állítást is, amely elsősorban 

elkötelezettséget fejez ki, vagy popperi kategória szerint egy korroborált hipotézist, azaz nem 

cáfolható állítást. A tervezési paradigmákban, konceptuális készletekben leggyakrabban a 

pozitív és a normatív állítások kombinációi fordulnak elő.  

Felmerülhet, hogy léteznek-e egyetemes érvényű paradigmák. Vannak, akik 

feltételeznek tértől és időtől függetlenül létező igazságokat (pl. tízparancsolat,), 

törvényszerűségeket (pl. általános evolúciós elmélet) vagy határozott és megismerhető 

irányultságot (Pl. kanti történelem végpontja vagy Hegel nyomán született marxi történelmi 

determinizmus vagy legújabban Fukuyama történelmi végpontja, de említhetem az 

urbanizációs cikluselméleteket is.). E nézetekkel szemben ma talán helyesebb, ha térben és 

időben különböző paradigmákat tételezünk fel, és azt is el kell fogadnunk, hogy a különböző 

paradigmák nem összemérhetőek. Legtöbb esetben nem arról van szó, hogy ellentmondanak 

egymásnak, hanem másról, mást mondanak.37 

A tervező által tudatosan választott vagy hallgatólagosan alkalmazott paradigma olyan 

a priori gondolati struktúra, amely irányítja, vezérli a tervező gondolkodását, meghatározza 

látásmódját, alapvető beállítódását. Megadja a háttértudás vagy Polányi terminológiájával a 

„személyes tudás” struktúráját, amely a helyzetfeltárásra és a koncepció- vagy 

stratégiaalkotásra egyaránt hat. Úgy működik, mint egy nyomtatott áramkör, megválasztása 

után már csak meghatározott kapcsolatokat tesz lehetővé.  

                                                                                                                                                         
35 E megállapítás indoklását lásd a 6.5. fejezetben.  
36 Nemes Nagy (2003) másként használja a paradigma fogalmát. Ő a regionális tudomány axiómáit, 

alapkategóriáit véli e tudomány paradigmáinak.  
37 Elítélheti-e ma egy feminista aktivista dédnagyanyjának konfliktuskerülő magatartását? A pozitív 

közgazdaságtan paradigmakészlete alapján nem tudunk fejlesztési programot adni az elmaradott területek 

számára, ezért ebben az esetben más paradigmákkal kell dolgoznunk. 
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A gyakorlatban a paradigma használata, egy konceptuális készlet, axiomatikus séma 

alkalmazását jelenti. Ezek elemei gyakran hierarchikus viszonyban vannak egymással. 

Magasabb szintűnek tarthatjuk a minél általánosabb érvényességre igényt tartó elemet.  

A tervezés konceptuális készlete a tevékenységnek megfelelően interdiszciplináris, 

illetve más tudományok adaptációiból, parafrázisaiból áll össze, így csak azok összességét 

alkotó paradigma lehet sajátos és jellemző a tervezésre. A különböző tervező közösségek 

ugyanabból a meglévő tudásból is más és más paradigmát „rakhatnak össze”. Akik jobb 

készlettel és metodológiával dolgoznak, azokat a gyakorlat, igazolja és ezekből az 

elméletekből és gyakorlatokból lesznek a modellek, a sikeres példák.  

Az alkalmazott paradigmák alapján tudjuk elkülöníteni a tervezési korszakokat, 

iskolákat (lásd a tervezéselméleti klasszifikációimat a 7. és 8. fejezetben). A paradigmák 

explicit formájukban és a „hallgatólagos tudás” részeként is fontos szerepet töltenek be az 

ismeretek átörökítésében és átadásában (Polányi 1997).  

A paradigmák a konkrét cselekvéshelyzetben, a személyes alkalmazás során 

interpretálást igényelnek, így ugyanazoknak a paradigmáknak az alkalmazásai különböző 

eredményekre vezethetnek. Megjegyzem, mivel a paradigmák többnyire általánosításokat 

tartalmaznak, azok megnevezése és elfogadása vagy elfogadtatása egyszerűbb, mint az 

alkalmazás szabályainak a kialakítása, az interpretálás vagy racionalizálás. A paradigmákban 

való egyetértés nem feltétlen vezet ugyanazokhoz az alkalmazásokhoz és eredményre.  

A paradigmának az alkalmazása más tér-idő konstellációban eltérő eredményre vezet, 

mert: 

• az alkalmazásukhoz nincs „használati utasítás”, nem mindig áll rendelkezésre 

metodológia; 

• az alkalmazás szubjektív. A paradigmakészletek alkalmazása a konkrét 

cselekvéshelyzetekre vonatkozó partikularizációt jelent. Ennek eredménye 

nagymértékben függ az azt végzők elkötelezettségétől, intuíciós képességétől; 

• nincs kétszer ugyanaz a cselekvéshelyzet.  

Alexander és Faludi (1996) a tervezési doktrína38 kifejezést használják a tervezési 

paradigma partikularizált változatára. Azt hangsúlyozzák, hogy a tervezési doktrína olyan 

egyedi referencia-keretet ad a speciális körülmények közötti stratégiaalkotáshoz, amely az 

adott időben és helyen releváns. Így a tervezési doktrínák a speciális tervezési szituációhoz 

                                                 
38 A doktrína partikularizált paradigma. Tudományos, szakmai körökben általánosan elfogadott alapelv, a 

paradigma konkrét helyzetben alkalmazott adaptációja. 
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kötődnek, azaz a paradigmakészletet aktualizálják a konkrét feladatra. Ez magában foglalja a 

tervezés tárgyának, területének, időtartamának stb. meghatározását.  

A paradigmák tudatos vagy hallgatólagos megválasztása (elfogadása) a „szubjektív 

tudományos objektivizmus” kategóriájába tartozik és feltételezi az elitizmus valamilyen 

szintű elfogadását, annak minden veszélyével együtt. Ma már a különböző tervezői 

közösségek paradigmái explicit formában is megjelennek, megtalálhatók a szakmai 

irodalomban, tankönyvekben és elhangzanak különböző szakmai konferenciákon is.  

Kuhn értelmezésében a paradigmák egységes egésszé szervezik valamely tudományhoz 

vagy tudományterülethez tartozó elméleteket, illetve elkülönítik az egymás mellett művelt 

tudományágakat. „Paradigma az, amit a tudományos közösség minden tagja elfogad, és 

megfordítva, az adott tudományos közösséget azok alkotják, akik elfogadnak egy bizonyos 

paradigmát” (Kuhn 1984, 233. o.).39 Egy közösséget alkotnak azok, akik elfogadják a tervezés 

szükségességét, de azon belül a különböző iskolák más-más paradigmával dolgoznak. Nálunk 

az elmúlt évtizedekben jellemző példa a területi és az ágazati tervezés, és a területi tervezésen 

belül a rendezési és a fejlesztési tervezés elkülönülése és művelői közötti szakmai viták.  

A paradigmák és képviselőik tekintélyének, hatalmának megtartására, az egzaktság és 

a megbízhatóság biztosítására hivatottak a különböző intézmények például az akkreditációs és 

szerkesztő bizottságok, tudományos és szakmai testületek stb., összességében a tudományos 

vagy szakmai közvélemény. A tervezéssel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek 

kölcsönösen ellenőrzik egymást, figyelik, bírálják mások eredményeit, és e kommunikáció 

eredményeként kialakul az általában elfogadott nézet. Egy paradigma oltalmában 

stabilizálódhat egy tervezési gyakorlat. 

A paradigmákról általában a váltás korában szoktunk vitatkozni, akkor kerülnek a 

tudományos konferenciák, publikációk, tudományos dolgozatok fókuszába. Polányinál (1992, 

1994) a tudós a felfedezés során meglát valami olyant, amelyet a többiek nem. A felfedezést 

követően beigazolódik annak valóság vagy igazságtartalma és a tudományos közvélemény 

elfogadja azt. Az újabb és újabb tudományos teóriák váltják egymást és ezek többnyire 

összeegyeztethetetlenek. Polányi szerint a tudományos forradalom vagy paradigmaváltás azt 

jelenti, hogy a hallgatólagos feltevések explicitté válnak, és az elfogadott új felfedezések 

elveszítik paradigmaalakító szerepüket. Az elfogadott paradigmákat újabb előfeltevések 

ingatják meg, vagy akár el is vetik. E folyamatot az objektív tudás igénye tartja mozgásban. 

                                                 
39 Körkörös érveléssel, „róka fogta csuka” esetével állunk szemben. A paradigmákat a tudományos közösség 

alkotja, azok elfogadását és alkalmazását formálisan is megköveteli és a közösséghez való tartozással honorálja. 
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Az újonnan elfogadott elmélet „szubjektív objektivitása nagyobb”,40 azaz szélesebb körben 

válik elfogadottabbá, majd univerzálisan elismerik, és ezáltal a korábbi nézetek érvényüket 

veszítik.  

Lyotard (1993, 131. o.) szerint a „hatalom az előfeltétele a magyarázóképesség 

destabilizálódásának és a megértés új normái elrendelésének, vagy ha jobban tetszik, a 

tudományos nyelv olyan új játékszabályainak indítványozásának, amelyek új kutatási 

területeket határolnak körül”, tehát a paradigmaváltások sem magyarázhatóak csupán a 

tudomány belső fejlődésével, hanem számolnunk kell a hatalom működéséből, a praxisból 

eredő impulzusokkal is.  

Mivel Kuhn (1984) a paradigmát egységes egésznek tekinti, így a tudományos 

tevékenységekre vonatkozó történeti modelljében a normál tudományos tevékenység 

korszakait válságok, majd forradalmak, azaz paradigmaváltások követik. A kritikák hatására 

(pl. Lakatos I., Polányi M.) Kuhn később pontosította paradigma fogalmát41 és finomította 

modelljét, már nem tartotta szükségesnek a válságokat és forradalmakat a 

paradigmaváltáshoz.  

Az egymást váltó paradigmák Kuhn véleménye szerint összemérhetetlenek, mert 

másról szólnak. A paradigmaváltások után a tudósok másként látják a világot és átértékelik a 

korábbi eredményeket. Megváltozik az egyes kifejezések jelentése, a tudományos 

nyelvhasználat, az értékelés módszere stb.  

A paradigmaváltozások magyarázhatóak, de módszertani megfontolások alapján 

sohasem igazolhatóak. Nincs módszertana a paradigmák transzcendálásának, nincs 

transzparadigmikus érv vagy normarendszer.  

Ha elfogadjuk az egymás utáni korok paradigmáinak összemérhetetlenségét, akkor 

nem is beszélhetünk a hagyományos értelemben fejlődésről. Véleményem szerint, ha a 

paradigmát nem egységes egészként kezeljük, hanem elemeinek készleteként, akkor az egyes 

elemei fokozatosan, elemről-elemre cserélődnek, és a változás még gyakran összevethető. 

Amikor a paradigmakészlet összességében már annyira megváltozott, hogy – a Hegeltől átvett 

marxista terminológiát használva – más minőségbe ment át, akkor már valóban nem 

összevethető a korábbiakkal, és ekkor beszélhetünk ténylegesen paradigmaváltásról.  

                                                 
40 Polányinál az objektivitás nem a külső valóság visszatükröződése, hanem egy állítást objektívnek tekint, ha 

racionalitása alapján univerzális elfogadásra tarthat igényt és a tudományos közösség legitimálja is azt.  
41 Pl. az 1970-es kiadás utószavában.  
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Az evolúciós folyamatban is lehetnek szakadások vagy töréspontok, amelyek 

paradigmaváltást jelentenek. A konceptuális készleten belüli evolúciós változások is 

elvezethetnek lényegi módosulásokhoz. E ponttól a változás nem az előző folytatása, mégis az 

addigi fejlődés eredménye.  

A paradigmaváltás kapcsán általában a különbségekről beszélünk, de legalább ilyen 

fontos vagy még fontosabb az állandó vagy tartósan fennmaradó elemek léte vagy hiánya, a 

folytonosság és/vagy megszakítottság kérdése.  

A térbeli megközelítésben ab ovo el kell fogadnunk a pluralitást, a térben egymás 

mellett létező eltérő (tudományfilozófiai értelemben egymással nem összevethető) elméletek 

létét, különböző paradigmakészletek használatát.42 

A paradigmaváltás térbeli terjedésére is igazak a klasszikus térbeli terjedési modellek, 

amelyekkel az utóbbi időben leginkább az innováció térbeli terjedésével kapcsolatban 

találkozhattunk. Az új paradigmák nem egyszerre érvényesülnek mindenhol. A változás 

általában a centrumokból vagy a jövő centrumaiból indul el, és energiáját vesztve terjed át 

más területekre. A térbeli pluralizmus lehetővé teszi, hogy a különböző téregységekben élők 

eltérő paradigmák alapján határozzák meg cselekvéseiket. Fennáll annak a veszélye, hogyha 

az alkalmazott stratégia nem kompatíbilis a globális rendszerrel, akkor elszigetelődéshez 

vezethet, illetve csak sajátos zárt térben alkalmazható.  

 

2.2. Konceptuális készletváltás a tervezéselméletben 

A modern tervezést történeti tanulási folyamat eredményeként kialakult társadalmi 

kényszernek tekintem, amely a felvilágosodás tradícióiban gyökerezik, és szoros kapcsolatban 

van a modernizmussal. A szabad individuumoknak és gazdasági tevékenységeiknek kezelni, 

koordinálni kellett közös ügyeiket. A felvilágosult modern emberek hittek abban, hogy ha a 

közös cselekedetek során a meglévő tudást racionálisan alkalmazzák, akkor „jobb világot” 

lehet építeni és a jólét ilyen módon mindenki számára növelhető. Egyre inkább nyilvánvalóvá 

vált az is, hogy a jelen cselekedeteket a jövő figyelembevételével kell alakítani, előre 

kontrollálni kell a folyamatokat.  

Mára viszont az is világossá vált, hogy az intellektuális és politikai felvilágosodásban 

gyökerező modern tervezés, amely összeforrt a demokrácia és a haladás mítoszával, gyakran 

                                                 
42 Triviális példa a XX. században a közgazdaságtanra épülő hatékonyság- és profitorientált, „nyugati típusú” 

tervezés és az ideológiai alapokon nyugvó „szovjet típusú” tervezés egy időben való alkalmazása. 
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nem érte el célját. Nem a kitűzött célokban, a felvilágosodás eszméivel volt, van a baj, hanem 

azzal, ahogy az állampolgárok és csoportjaik nem tudják kezelni közös cselekedeteiket térben, 

és időben, a természeti és a közjavak egymás közötti elosztásában. Egyre inkább világossá 

vált, hogy a sokáig politikamentesnek hitt racionális tervezés a hatalom megszerzésének és 

megtartásának fontos eszköze.  

A szocialista tervgazdálkodás ideológusai a központi tervgazdálkodás bevezetését 

tartották szükségesnek,43 bár Mises, Hayek és néhány neo-marxista már a húszas, harmincas 

években felhívták a figyelmet arra, hogy a központi tervezés a gyakorlatban kivitelezhetetlen, 

és a „szocialista típusú” próbafuttatás a „létező szocializmussal” együtt megbukott.  

A fejlett piacgazdaságok polgári teoretikusai is az állam szervező, irányító funkcióinak 

a kiterjesztésében látták a megoldást, amely átfogó, többszintű és többszereplős tervezési 

rendszer működtetését jelentette. A II. világháborút követően Angliában – korábbi szovjet 

példákhoz hasonlóan – még a tudományos tevékenységet is tervbizottságok fennhatósága alatt 

kívánták központilag tervezni. Ma már e naiv kezdeményezést a jótékony feledés homálya 

fedi. 

A tervezésbe vetett hit megrendülésével párhuzamosan Mannheim Károly és követői azt 

érzékelték, hogy egyre lehetetlenebb az ellentétes és kibékíthetetlen értékelések káoszában 

józanul választani, „a hagyjuk, hogy minden menjen a maga útján” korszak szükségszerűen 

elmúlik és a katasztrófa csakis tervezéssel kerülhető el. A baloldali Marcuse is hasonló 

következtetésekre jutott, azt hangsúlyozza, hogy: „az egyének valódi önrendelkezése, mint cél 

annak függvénye, hogy megvalósuljon a hatékony társadalmi kontroll… A rendelkezésre álló 

erőforrások mindenki érdekében való tervezésében és kifejlesztésében a kizsákmányoló 

vonásaitól megfosztott technikai racionalitás az egyedüli mérce és irányelv" (Marcuse 1990, 

275. o.).  

Popper szerint is szükség van a társadalom racionalizálására, a szabadság megtervezésére, 

de az értelempusztító „totális ideológiák” helyett „olyan társadalomtechnikákra van szükség, 

amelynek az eredményei a részorientált társadalomtervezés alapján tesztelhetők” (Popper 

2001, 393. o.). 

A 60-as évektől a jóléti állam ideológiájának megfelelően a közösségi tervezést az 

életkörülmények és az esélyegyenlőség javítása szolgálatába állították. A 70-es évektől egyre 

                                                 
43 A marxi történelmi determinizmusból nem következik a tervezés, amely a gondolat és az akarat autonómiáját 

tételezi fel Marx egyik szemfényvesztése, hogy a materializmust ötvözte a proletáriátus teleológiai ihletésű 

küldetésével és egy verifikálhatatlan jövőképpel.  
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erősödött a gazdasági fejlődés környezeti hatásainak az optimalizálására irányuló törekvések. 

A 80-as, 90-es évektől a neoliberális gazdaságpolitikai és konzervatív ideológiai fordulatnak 

megfelelően a tervezés elsődleges kérdés már nem az volt, hogy miként lehet mérsékelni a 

gazdasági fejlődés negatív hatásait, hanem hogyan lehet maximalizálni a lehetőségeket, mi 

szükséges a jó üzleti klíma (miliő) megteremtéséhez. Felerősödött a fejlesztési forrásokért 

folytatott verseny, de a fejlesztési döntések egyre nagyobb arányban a magánszférában 

születtek. Ez fokozta az igényt a demokratikus döntéshozatal kiterjesztésére, ami 

újraélesztette a 60-as évekbeli törekvéseket a funkcionális, a procedurális, a pozitivista 

tervezés iránt, de tudomásul kellett venni, hogy nincs a hatalmi struktúrától, a különböző 

érdekcsoportok törekvéseitől mentes tervezés. Alapkérdéssé vált, hogy ki és milyen 

mértékben vesz részt a tervezés folyamatában, vagy annak kontrolljában, hogyan osztoznak a 

tervezés hatalmában. A helyzetet bonyolultabbá tette a nemzetiségi, kisebbségi, regionális és 

helyi politikák felerősödése, újabb és újabb szolidaritási csoportok megjelenése, a képviseleti 

demokráciába vetett hit erejének mérséklődése. Ezek a kihívások teljesen új helyzetet 

teremtettek a tervezés számára.  

A XX. század végére a megváltozott körülmények a tervezéssel szemben is új 

követelményeket támasztottak, új elméleti alapok, demokratikus játékszabályok keresése vált 

szükségessé. A korszerű és demokratikus tervezési eljárásnak, mint interakciós eszköznek a 

feladata egyre kevésbé az, hogy a felkínált lehetőségek (kérdéses) objektivitását kutassa, és a 

döntéshozatalt a hagyományos verifikálástól tegye függővé, hanem sokkal inkább az, hogy 

széleskörű kommunikáció segítségével az elfogadásra ajánlott célok (normák) érvényességét 

állapítsa meg, és segítse az ennek megfelelő egyezség létrejöttét. Az elosztási, optimalizálási 

feladatok helyébe az identitásépítés, konszenzuskeresés, viták generálása és levezetése, 

aktorok közötti értékközvetítés, társadalmi mobilizálás stb. került. Központi kérdéssé vált a 

legitimáció, az ott és akkor „érvényes” normák, célok és prioritások meghatározása, ezek 

egyeztetése, összehangolása mások céljaival és az ezekkel kapcsolatos döntéshozatal került. 

Az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban és egyre többen bírálták a szakracionálisnak 

feltüntetett döntéshozatalon nyugvó modern tervezést.44 Habermas szerint a tervezéssel 

szembeni pozitív várakozásokat súlyos evidenciák rengették meg; „minél bonyolultabbá 

válnak a vezérlésre szoruló rendszerek, annál nagyobb lesz a diszfunkcionális 

mellékkövetkezmények valószínűsége. Naponta tapasztalhatjuk, hogy a termelő erők pusztító 

erőkké, a tervezési kapacitások zavaró potenciálokká válnak” (Habermas 1994 287. o.). 

                                                 
44  Friedmann J. 1973 és 1987, Faludi, A. 1986.  
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Foucault (2000) radikális hatalomelméletével ásta alá a közjónak megfelelő tervezés 

lehetőségét. Castells (1977) marxista gondolatmenetben igazolta, hogy a kapitalizmusban az 

állampolgárok céljai helyett a tőke céljai érvényesülnek, és a környezetvédelemmel 

foglalkozó tervezők is azt tapasztalták, hogy nem lehet a környezeti szempontokat 

megfelelően érvényesíteni a tőke igényeivel szemben. A kritikák sorát olvasva a modern 

tervezés hallatán egyre inkább az uralkodó gazdasági hatalom akaratának megfelelő 

„rendszerezett értelem” állami bürokráciával történő megvalósítására asszociálhatunk.  

A tervezés filozófiai, elméleti alapjai az utóbbi évtizedekben erősen megváltoztak. A 

korábban általánosan elfogadott pozitivista megközelítés megrendült, a hegemóniára törekvő 

„meta-narrációkat” elvetették, és a szubjektív tudás és dolgok leírásának igen nagyszámú 

lehetősége vált elfogadottá. Néhány posztmodern teória (pl. J. Derrida) odáig ment, hogy a 

tervezést a modern kor negatív velejárójának tartja, mint a hatalom, a társadalmi 

egyenlőtlenségek fenntartásának eszközét, és egyenesen kiátkozta azt. Ahelyett, hogy a 

folyamatok irányítására törekednénk, jobban tesszük, ha átadjuk magunkat „a világfeltárás 

titokzatosan rejtjelezett kontingenciáinak”.  

A nihilizmus irányába tartó végletes relativizmussal szemben a világ működésének 

tudományos megértésére és a korábbiaktól eltérő módon való leírására nagyobb szükség van, 

mint valaha volt! Az uralkodó felfogás megkérdőjelezése még nem jelenti a tervezés 

alapjainak teljes kiüresedését. Az érdektelenség, a tervezés elvetése helyett sokan a társadalmi 

konszenzus keresésének új módjait kutatják. A tervezéselmélet kutatói (többek között J. 

Forester, P. Healey, J. Hiller, J. Throgmorton) az elmúlt két évtizedben alapvetően olyan 

gondolkodók munkásságára koncentrálnak, akik a figyelem középpontjába a kommunikációt 

állították és felhívták a figyelmet a nyelv jelentőségére (pl. Hans-Georg Gadamer, Michel 

Foucault, Jürgen Habermas).  

Gadamer (1984) sajátos hermeneutikája felhívja a figyelmet a nyelvi kommunikáció és 

a megértés jelentőségére, sajátosságaira és nehézségeire. A tervezés számára döntő, hogy a 

szereplőknek nem mások, nem a többiek helyzetébe kell belegondolniuk magukat, hanem 

minden érintettnek magának kell megértenie a tervezés során mondottakat, a „terv 

mondandóját”, és mindenki a saját szempontjai alapján kell, hogy elfogadja azokat. Ez a 

megértés egyben az alkalmazás, a megvalósítás feltétele is.  

Habermas a tervezésre is vonatkoztathatóan azt vizsgálja, hogy a modern társadalom 

hogyan működhet demokratikusan, a kommunikáció hogyan javíthatja ennek esélyeit. Kifejti, 

hogy az autonóm individuumok öntudatára építő logika és tudomány helyett be kell vezetni az 

értelem, a gondolkodás új fogalmát. Ez az egymás kölcsönös megértésén, helyileg és 



 48 

történetileg meghatározott kommunikáción alapul. Támpontot nyújthat a közös cselekvések 

megalapozásához – a tervezéshez – „az életvilág … a kulturális hagyományok folytatása, a 

csoportok integrációja normák és értékek segítségével, és a felnövekvő generációk 

szocializácója” (Habermas 1998, 244. o.). A tervezés megújulása is épülhet (elviekben) a 

kölcsönös megértésre orientált cselekvés modelljének adaptációjára.45 Az emberek az 

interperszonális kapcsolatok révén kölcsönösen korlátozott perspektívákat jelölhetnek ki, az 

értékek mentén csoportok szerveződhetnek és a szolidaritásukra alapozott perspektívának 

megfelelően koordinálhatják cselekvési terveiket.  

Döntő részben az igazság, a tudás, a hatalom és a szubjektivitás kérdéseivel foglalkozó 

Foucault filozófiája az utóbbi évtizedben került a tervezéselmélet látókörébe. A korábbiakhoz 

képest másként határozta meg a hatalom működését, így segítségével új megvilágításba 

helyezhetjük a tervezést. Egyrészt a hatalom gyakorlásának lehetséges eszköze/intézménye, 

másrészt a tervezésnek szüksége van a hatalom médiumára. Dolgozatom tárgyát tekintve 

különösen azok a gondolatmenetei fontosak, amelyek arra irányulnak, hogy különböző 

történelmi helyzetekben a hatalom miként viszonyul az elfogadott tudáshoz, milyen 

„igazságot” jelenít meg „közérdekként”. A hatalom működésének megértése46 segíthet 

bennünket abban, hogy lássuk, hogy a különböző társadalmi normák és jelek miként 

befolyásolják, strukturálják életünket. A hatalom – időben előre haladva – egyre finomabb, 

szövevényesebb hálója ma már nemcsak a törvényeken és azok betartásán keresztül hat, 

hanem az oktatáson, a médiákon, az egészségügyön – és joggal tehetjük hozzá – a tervezésen 

keresztül is. Olyan normák kialakítására és elfogadtatására törekszik, amely biztosítja 

társadalmi elfogadottságát. Az uralkodó világmagyarázatok stabilizálnak egyfajta diskurzust, 

ami az ott és akkor érvényesnek tartott igazságot termeli. A hatalom működésének egyik 

előfeltétele, hogy valamiket igazságként tüntessen fel. Hatalmi effektusokkal, döntésekkel 

                                                 
45 Habermas kizárja az ideális beszédszituációiból a sikerorientált hatalmi effektusokat, de a tervezési 

gyakorlatban ezekkel számolnunk kell.  
46 Foucault szerint „…a hatalmat nem a szabályozott és legitim formáiban, nem a középpontban kell elemezni, 

ahol az általános mechanizmusa és együttes hatása a leginkább érvényesül, hanem éppen ellenkezőleg, a 

peremvidékeken kell megragadni, a legkülső hadállásokban, ahová csak a hajszálereken áramlik be. Vagyis a 

hatalmat a legregionálisabb, a leglokálisabb formáiban és intézményeiben kell szemügyre venni, ott, ahol az őt 

megszervező és körülhatároló jogszabályokat túllépve, ezeken a szabályokon túlra is kiterjeszkedik, 

intézményesül, technikákban testesül meg és materiális, esetenként igen erőszakos eszközökkel szereli fel 

magát”. (Foucault 2000, 321. o.) Tehát a hálószerűen szerveződő és az individuumokon keresztül működő 

hatalom anomáliái akkor és ott érhetők tetten, amikor feloldódik a gyakorlatban.  
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igazságokat „termelünk”, és alá vagyunk vetve ezeknek az igazságoknak, ideológiáknak; „ … 

ezek a tudás kialakulásának és felhalmozódásának hatékony eszközei, kísérleti és 

megfigyelési módszerek, nyilvántartási és adatrögzítési technikák, vizsgálati és kutatási 

eljárások, a verifikáció eszközkészletei” (Foucault 2000, 325. o.).  

A hatalom által létrehozott „igazság diskurzusok” egyikének tekinthetjük a tervezést 

is, amely igaznak vélt állításokat gyűjt össze, állít elő és visz át a gyakorlatba. A tervezési 

diskurzusok is a hatalomból indulnak ki, és rajta keresztül fejtik ki a hatásukat. A hatalom 

jelöli ki a tervezés játékterét, a hatalmi szabályokat, adja a tervezői felhatalmazásokat, a 

tervezési megbízásokat, dönt az ott és akkor elfogadott igazságról, majd ezek részben 

törvények rendeletek (pl. a rendezési tervek) másrészt cselekvésminták, érdekmechanizmusok 

formájában meghatározzák hogyan élhetünk. Polgári demokráciában, partnerségen alapuló 

tervezési eljárásban a hatalom, az érdekérvényesítés lehetősége a diskurzus irányítójának a 

kezében van.  

A posztmodern kritika (pl. Lyotard 1993) rámutat arra, hogy a „nagy elbeszélések”, a 

metanarrációk az uralkodó gondolkodásmódot, a meglévő társadalmi és politikai gyakorlatot 

legitimálják. Ezekkel szemben a legitimitást az elsőrendű narratívákban, a „népi narratív 

pragmatikában” kell keresni. A kommunikáció eredményeként létrejövő konszenzus 

veszélyeit abban látja, hogy egyrészt ez is a hatalom és a rendszer működésének legitimálást 

szolgálja, másrészt az újító szándékok sohasem a meglévő konszenzuson alapulnak. A 

szolidaritás (pl. az elmaradott területek felzárkóztatása) sem a rászorultság, az elesettség 

tényéből fakad, hanem a rendszert, annak teljesítőképességét fenntartó eszköz. A 

kommunikáció technikai lehetőségeinek fejlődése sem egyértelműen az interakciók 

hatékonyságát javítja, az ideális beszédszituációk kialakítását segíti, hanem újabb eszköz a 

rendszer „hagyományos” működtetéséhez. Az üdvözítőnek kikiáltott önazonosság, a 

kulturális identitás, a másság megőrzésének politikája mögött is az a felismerés nyugszik, 

hogy úgy lehet az emberek meggyőződéseit, vágyait racionálisan megváltoztatni, ha bizonyos 

meggyőződéseiket, vágyaikat megtartják, elsősorban azokat, amelyeket fel lehet használni az 

uralkodó akarat igazolásához. Kétségtelen, hogy a való világ számos jelensége csak 

paralógiával írható le, és a paranoia képes működtetni folyamatokat, de a tervezési 

paradigmaváltást mégsem ebben az irányban kell keresni.  

A tervezéselméletben többen (lásd 8. fejezet vége) igyekeznek összekötni – a 

posztmodern kritikákat is figyelembe véve – a foucault-i hatalomelméletet a habermasi 

kommunikatív racionalitás elméletével és olyan tervezési játékteret létrehozni, ahol a hatalom 
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pozitív (?) módon érvényesül.47 Sajnos ez ma még csak vonzó idea. A tervezéselmélet 

foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de a gyakorlati tervező munkában alig történtek erre 

bizonyíthatóan sikeres kísérletek.48 E posztmodern romantikának még alig van kézzelfogható 

eredménye, de kétségtelen, hogy a tervezés paradigmáinak változása megkezdődött.49 E 

változásokról a különböző iskolák másként vallanak, de mégis megfogalmazhatók az alapvető 

különbségek a korábbi modernista tervezési hagyományok és az újabb törekvések között.  

Véleményem szerint a korábbi pozitivista alapokon nyugvó empirikus-analitikus 

tervezéstől egy poszt-pozitivista tervezés irányába haladunk, amely középpontjában nem az 

adottságok, a kényszerítő determinációk keresése áll, hanem a koncepcióalkotás és a tanulási 

folyamat. Az erről folyó diskurzusok még nem álltak össze egységes egésszé és nem is 

találtak általában elfogadott rendszerszerű alapot. A lokális kritikákra adható válaszokból 

egyelőre csak a lépések irányai körvonalazódnak.  

A tervezéselmélet alapfilozófiáját az adja meg, hogy a tervező (és döntéshozó) milyen 

filozófiai nézeteket fogad el, a tervezői praxisban ezeket hogyan kombinálja, melyik 

megközelítések kerülnek túlsúlyba. Kézenfekvőnek tűnhet a modern - posztmodern nézetek 

megkülönböztetése. Véleményem szerint a tervezés alapvetően a modern kor sajátja, és a 

posztmodern elnevezéssel nem kívántam állást foglalni abban a vitában, hogy modern vagy 

posztmodern korban élünk. A pozitivista - poszt-pozitivista megkülönböztetést alkalmaztam 

annak ellenére, hogy a klasszikus pozitivizmus és az empíriokriticizmus meghaladása mellett  

új fajta (neo)pozitivista törekvések is helyet kaphatnak az új paradigmákban.  

 

1. táblázat 

POZITIVISTA „POSZT-POZITIVISTA” 

MEGKÖZELÍTÉS 

 

abszolutista relativista 

                                                 
47 A kulturális relativizmus elfogadásával sem tudjuk kizárni a hatalom (negatív módon való) érvényesülését. 

Hiába mondjuk ki, hogy egyik meggyőződésrendszernek (metanarráció, paradigma stb.) sincs inkább igaza, mint 

a másiknak, a gyakorlatban valamelyiknek mindig nagyobb a hatalma, így inkább tudja választott értékeit, 

érdekeit érvényesíteni, mint a többi. A magyar rendszerváltást (?) követő mindenkori politikai elit is azonosította 

magát a legteljesítőképesebb társadalmi rendszerrel és konszenzusteremtés jól bevált formáját választották a 

kirekesztést, a másvélemény elhallgattatását.  
48 A kilencvenes években, elsősorban Angliában már találkozhattunk ilyen kísérletekkel.  
49 Kuhn (1970) nyomán állíthatjuk, hogy paradigmák nem szüntethetőek meg, csak újakkal cserélhetők ki.  
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objektív szubjektív 
objektív-szubjektív igaz-hamis 

empirista racionalista 
pozitivizmus poszt-pozitivizmus 

strukturalizmus egzisztencializmus 
metanarráció „kis elbeszélések” sokasága 

indukció dedukció,  
analízis szintézis 

deskriptív normatív 
tapasztalat önreflexió, jövőkép 

mérhető mennyiség minőség, érték 
meggyőzés, érvényesítés kritika, érvelés 

technikai, instrumentális racionalitás gyakorlati, kommunikatív racionalitás 
munka, teljesítmény diskurzus, megértés 

igazolás érvényesség, legitimáció 
Saját szerkesztés 

 

E felsorolás nem törekszik teljességre, inkább csak példaszerű, és a sorrendnek sincs 

jelentősége. A táblázat oszlopaiban szereplő fogalmak részben átfedésben vannak. 

Pragmatikus megközelítésemben a fogalom párok (sorok) nem feltétlen antinómiák, hanem 

létezik a kettő közötti tengely és azon való választás lehetősége. Ha valaki inkább az első 

oszlop közelében állítja össze (választja) konceptuális készletét, akkor inkább az empíriákhoz 

kötődve, a társadalmi-gazdasági környezet meghatározó, korlátozó feltételei között keresi a 

szükségszerűnek vélt teendőket. Ha inkább a második oszlop érvényességében hisz, afelé 

közelít, akkor a szintézisre, a koncepció kialakítására teszi a hangsúlyt és tévedési 

lehetőségének tudatában az ellenőrzésnek, a tanulási folyamatnak tulajdonít nagyobb 

jelentőséget.  
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3. A koncepcióvezérelt tervezés fogalmának körülírása és 

maximái 

A koncepcióvezérelt tervezés (teleologikus metatervezés) fogalmának tisztázásakkor hajt a 

szókratészi definíciókeresési vágy, de magam sem gondolom, hogy le tudnám írni a tervezés 

platóni általános ideáját, így a fogalom körülírására törekszem.  

Az empirikus-analitikus tudományok központi kérdése a „tudni, hogy mi van”. A 

tervezéselmélet azt szeretné „tudni, hogy hogyan” határozhatjuk meg a teendőket, „a jóról 

szőtt álmokat” a megvalósításuk módjával és eszközeivel együtt. Szigorúan a formális 

logikára vagy determinisztikus kapcsolatokra építő metodológiák esetében nincs lehetőség 

cél-okok konstituálására, így teleologikus tervezésre.50 A koncepcióvezérelt tervezéselmélet 

középpontjában a céltételezés, a transzcendentális logikán alapuló koncepcionálás áll, és 

ennek megfelelő rendet visz a gyakorlati élet problémáinak a megoldásába. A gyakorlati 

kérdésekre csak normatív teleologikus megközelítésben adhatunk választ, de az elmélet 

alkalmazása mindig konkrét és megismételhetetlen eredményre vezet. A teleologikus tervezés 

csak egyedi esetekre vonatkoztatható, mert mindig konkrét cél-okokat és megvalósítási 

lehetőségeket kell mérlegelni. Így megteremti az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot.  

A tervezést – sok más fogalomhoz hasonlóan – nagyon nehéz általánosságban konkrét 

tértől és időtől, történelmi-politikai kontextustól függetlenül tárgyalni, mert nem állandó sem 

tárgya, sem módszere (formája), és a különböző (politikai) kultúráknak is más fogalmuk van a 

tervezésről. A tervezés adott kultúrkörön belül is állandóan változó társadalmi-technikai-

gazdasági evolúciós folyamat. Bonyolítja a helyzetet, hogy a tervezést, mint eszközt a 

gazdaság és a társadalom alapegységei éppen úgy használják, mint például a kormányok és 

különböző szupranacionális közösségeik. Ennek ellenére megkísérlem az esetek többségében 

létező lényeg meghatározását, és az általam érvényesnek vélt jelenlegi maximák 

megfogalmazását, mert valahol ez jelöli ki a tervezéselmélet tárgykörét, tétel- és 

fogalomkészleteinek határait.  

A tervezés elméleti kérdéseivel foglalkozó munkáknak – a hetvenes évek óta (Faludi 

1973) – közkedvelt tipológiája két csoportra osztja a tervezés általános megközelítéseit:  

� a szubsztanciális kérdésekkel foglalkozó tervezéselméletekre és  

                                                 
50 Ez a téves marx-interpretációkon nevelkedett szocialista tervezési gyakorlat belső ellentmondása. Még ha fel is 

tételezzük, hogy az egyéni tudat, a jelen társadalom történelmi produktum, abból még nem következik, hogy 

akaratunk nem szabad. Hat ránk múltunk, tanulunk belőle, de döntéseinket csak részben determinálja.  
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� a procedurális kérdésekre koncentráló, a megfelelő műveleti sort és intézményi 

feltételeket kereső, leíró vagy előíró munkákra. 51  

Létjogosultsága van mindkét megközelítés tárgyalásnak, de véleményem szerint e 

diszjunkcióban éppen a lényeg sikkad el, nevezetesen annak hangsúlyozása, hogy e két 

megközelítés egyazon fogalomnak, a tervezésnek a lényegi, érdemi oldala és megjelenési 

formája.  

A jó metatervezés52 olyan általános terminus, amelynek nyitott értelmezési 

tartománya megengedi hogy különböző konkrét esetekre legyen alkalmazható. Ha közelebb 

akarunk kerülni tartalmához, akkor meghatározhatunk olyan jellemzőket, amelyek alapján 

kizárhatunk, vagy e fogalomkörbe tartozónak tekinthetünk valamit.  

Véleményem szerint a tervezés alapvetően metodológia, amelynek elmélete 

foglalkozik a tervezés „szubsztanciális” kérdéseivel, azzal, hogy mire való a tervezés, és 

operacionalizálása azzal, hogy mit, mikor és hogyan tegyünk. A lényegi, tartalmi kérdések 

keresése nem a tervezés, a konkrét tervek igazságtartalmára vonatkoznak, hanem a tervezés 

létjogosultságára, feladatára, érvényességére, a tárgyának megragadási módjára.  

E fejezetben a tervezés lényegét keresem, azaz alapállításait, paradigmájának általános 

érvényességre számot tartó elemeit írom le, amely egy lehetséges metatervezés (általános 

elmélet) alapjait adják, és a formai, procedurális kérdések elméletével a következő fejezetben 

foglalkozom.  

A tervezés lényegi elemeinek keresésekor két korlátozó megszorítást teszek:  

� csak a közösségi szférában folyó, a közpolitikához kapcsolódó tervezéssel foglalkozom, 

így nem térek ki, például a vállalati tervezés sajátosságira; 

� a mai értelemben vett tervezést a modern korhoz kötöm és ez vizsgálatom tárgya. A 

modern öntudatban összeolvad a történeti és az utópikus gondolkodás, így hisz a 

haladásban, a pozitív célok kijelölhetőségében és azok elérésében, így magában a tervezés 

lehetőségében is. 

Filozófiai értelemben nem lehet a múltból és a jelenből meghatározni, azt hogy mit 

kell tenni, a múlt és a jövő közötti metodológiai kapcsolat ismeretlen. E rés áthidalása csak 

                                                 
51  Általában olyan tervezési definíciókkal találkozhatunk, amely az egymást követő tevékenységek sorát írja le.  
52 A metatervezés tervezéselmélet rendszerező kerete. A tervezés alaptételeivel, fogalmi rendszerével, mindezek 

magyarázatával foglalkozó elmélet és általános metodológia. Gyakorlatorientáltabb megközelítésben a „tervezés 

általános megalapozó terve”. A „meta” előtag filozófiai értelemben utal a tervezés előrejelzéssel kapcsolatos 

dilemmájára is. 
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úgy lehetséges, hogy elfogadunk bizonyos előfeltételezéseket, és azokra építünk 

metodológiát.53 Az előfeltételezések és a különböző elvek és maximák adhatnak egy 

szimbolikus metarendszert (-paradigmát), amelyben a jövővel kapcsolatos elhatározásaink 

megszületnek, amely az ismert és ismeretlen (nem explicit) tényezők reorganizálásának 

keretéül szolgál. Előfeltevések – hittételek54 – axiómák: 

• Feltételezem az ismeretlen, állandóan változó valóság és igazság létét,55 ezek 

megismerésének igényét és a megismerés végtelen fejlődését.56  

• A teleológiai cselekvés az ember sajátja és a tervezés ennek operacionalizálása, 

explicit formája.57 

• Ahhoz, hogy a tervezést teleológiai cselekvésként foghassuk fel, el kell ismernünk 

az aktorok véleményformálásra, az elhatározásra és annak kivitelezésére való 

képességét.  

• Elfogadom a racionalizációt, mint teleológiai elvet, amely a transzcendentálás 

lehetőségére, a szabad akaratra épül.  

• Elfogadom a teljesítményelvet,58 de azt nem korlátozom a gazdasági 

teljesítményre, hanem meghagyom a legszélesebb értelmezés lehetőségét.  

                                                 
53 Másik megoldás a tervezés elvetése lenne, mint azt számos klasszikus és posztmodern teória teszi, de az ő 

előfeltevéseiknek az elfogadása esetén nem született volna ez a dolgozat.  
54 Hit, vagy személyes meggyőződés az, amelyet tudunk, de nem vagyunk képesek. (vagy nem akarunk) 

bizonyítani. Gyakran nem a tudás és a hit közötti választás a kérdés, hanem az, hogy melyik hit a helyes (Popper 

1976) 
55 Transzcendens pont. A posztmodern episztemológia sem a valóság létét, hanem annak leírhatóságát cáfolja, és 

számunkra való fontosságát kérdőjelezi meg.  
56 Ez ellentétes a „történelem végének” posztulálásával, a megismerés folyamatának befejezésével.  
57 A tervezésbe, tervezhetőségbe vetett hitünk azt a reményt fejezi ki, hogy képesek vagyunk meghaladni 

materiális létünket és kialakíthatunk olyan racionális elképzeléseket magunkról és a világban elfoglalt 

helyünkről, amelyek megvalósíthatóak, és amelyek a jövőben nagyobb valószínűséggel elfogadást nyernek, 

mintha hagynánk, hogy a dolgok spontán módon megtörténjenek. Amikor valamilyen szférát tudatosan nem 

tervezünk meg és kerüljük az intervenciót az ugyanennek a teleológiai cselekvésnek a sajátos esete. Ha nem 

avatkozunk be, az utólag mulasztásnak bizonyulhat.  
58 A posztmodern filozófia elveti a modern kor teljesítményelvű legitimációs modelljeit. Ugyanakkor még 

Lyotard (1993 133-134. o.) is elismeri, hogy „a teljesítmény kritériumának vannak ’előnyei’. Elvileg kizárja a 

csatlakozást egy metafizikai diskurzushoz, megköveteli a mese elhagyását, világos szellemet és hideg akaratot 

kíván, a lényeg meghatározása helyébe az interakció kiszámítását teszi, felvállaltatja a ’játékosokkal’ a 
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• Elfogadom a közszféra – egyéni belátáson alapuló, szükség esetén történő – 

beavatkozását a magánszférába. 

• Belátom, hogy a napi gyakorlatban a bizonyosság ismerete nélkül is döntenünk 

kell.  

Az általános elmélet (metatervezés) absztrakciós szintjén (tág értelemben) egységesen 

tervezésnek nevezhetjük a céltudatos előrelátásnak, annak alapján való cselekvésnek, az 

eredmények számbavételének, és a tanulságok levonásának – ennek a folyamatnak – 

különböző variációit, mert a heterogén részeit hasonló szándékok és módszerek fogják össze. 

Minden tervezési tevékenység a jövőben bekövetkező problémák elkerülése vagy jobb 

eredmény elérése érdekében teendőket, cselekvés sorozatokat határoz meg, vagy ez által 

kíván úrrá lenni bizonyos helyzeteken. A lényeg az, hogy a véletlennel, az esetlegessel és a 

mindenre kiterjedő determinizmussal59 (historicizmus, történelmi materializmus, földrajzi 

determinizmus) állítjuk szembe a tudatosan tervezett lépéseket. A „nem tudják, de teszik” 

tézis helyébe az „egyre jobban tudjuk és teszzük” elv érvényesítését helyezzük.  

A tervezést tágan értelmezem, a tervkészítés annak csak egy mozzanata.60 Mivel az 

előrelátásnak nincsenek objektív alapjai, a tervek csak falszifikált hipotézisek, így 

szükségesnek tartom megteremteni, a tervkészítés, megvalósítás és a visszacsatolás egységét. 

Egy-egy tervezési ciklus a természettudomány kísérleteihez hasonló folyamat, amely során 

bővítjük ismereteinket, növeljük a tudatosságot, és megalapozottabbá tesszük az újabb 

tervezési ciklusokat. 

A racionális tudás a módszeres tervezés során válik gyakorlativá (J. Friedmann), azaz 

a kijelentésekben, tervdokumentumokban testet öltő tudás, cselekvésekben kifejeződő 

gyakorlati tudássá válik. A közösségi tervezéskor tudományos módszereket racionálisan 

alkalmazunk a politika meghatározásában és végrehajtásában (Faludi 1973). A tervezés segít 

                                                                                                                                                         

felelőséget nem csupán az általuk tett kijelentésekért, hanem azokért a szabályokért is, amelynek a játékosok a 

kijelentéseket alárendelik azért, hogy elfogadhatóvá tegyék azokat. A tudás pragmatikai funkcióit teljes 

megvilágításba helyezi, annál is inkább, mert azok a hatékonyságkritérium alá tartozónak látszanak: az 

érvelésnek és a bizonyításnak a pragmatikái, valamint ismeret továbbadásának és a képzelés kitanulásának a 

pragmatikái.”  
59 Csak mozaikszerű determinációk vannak.  
60 Nem osztom azt a széles körben elfogadott nézetet, mely szerint a tervezés cselekvési program elkészítésére 

irányuló tevékenység (Kovács G. 1983) Felfogásomban a tervezés nem egyenlő a tervkészítéssel.  
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a meglévő ismereteket rendszerezni, formalizálni, ezáltal a „hallgatólagos tudás” (Polányi) 

explicitté válik. A tervekben világosan kifejtett tudás a megvalósítás során objektiválódik és 

így a laikusok számára is értékelhetővé válik.  

Kolumbusz zsenialitása abban állt, hogy elfogadta a tudomány új eredményeit, 

nevezetesen elhitte, hogy a föld gömbölyű és az Atlanti óceánon keresztül el is indult Indiába. 

A tervezés erejét, hatalmát és a legfőbb veszélyét az adja, hogy a gondolkodás „átmegy” 

praxisba, az akarat konkréttá válik. A tervezéssel (tervkészítés és az alapján való cselekvés) 

semmissé nem tehető módon megváltoztatjuk a „valóságot”, a fizikai és társadalmi 

környezetünket.61 A változás visszavonhatatlan! Ráadásul a világképeinknek megfelelően 

különböző képen értelmezzük a valóságot, annak megfelelően képzeljük el a jövőnket és 

hozzuk létre az új realitásokat. A cselekvő szubjektumok a világhoz való viszonyuk alapján 

termelik újra életvilágukat. Ennek kockázatot növeli, hogy a természet (a valóság) – és sajnos 

gyakran az érintettek bizonyos köre – nem tud nemet kiáltani. Még ha közvetítőkön keresztül 

el is hangzik a segélykiáltás, azt képes az emberi akarat túlharsogni.  

A tervezés a visszavonhatatlan változás hordozója. Anticipációjának, predikcióinak 

annyiban nagyobb a valóságtartalma, mint a jövőkutatás62 vagy a futurológia lehetséges 

jövőképeinek, hogy a megvalósítás mozzanatában aktívan tesznek egy konkrét állapot 

bekövetkezésért, és ha a körülményeket és a saját lehetőségeket jól mérték fel, akkor a 

bekövetkezés valószínűsége nagy. Ezért a központi kérdése nem az, mint a jövőkutatásnak, 

hogy miként tudjuk a felvázolni a jövőképet, és mekkora a bekövetkezés valószínsége,63 

hanem az, hogy mi a jelenlegi érvényessége és a majdani elfogadottsága a bekövetkező 

változásoknak. De hiába teszünk a megvalósulás érdekében, azért tudatosítani kell, hogy a 

                                                 
61 Még akkor is így van, ha a cél a megőrzés, a mindenféle beavatkozás elkerülése. Ez esetben másik cselekvési 

alternatívák helyett tudatosan ezt választottuk és valósítottuk meg. Ezzel a korábbi trendek folytatódásának 

engedtünk teret, így spontán (evolúciós) változások következnek be. A környezetalakító beavatkozás 

elkerülésének választása a jövőbeni megítélése szempontjából ugyan olyan bizonytalan, mint a többi 

alternatíváé.  
62 A jövőkutatás (futures research) a hagyományos tudományosság talaján előrejelzéseket készít, a jelenben 

létező lehetséges (valószínű) jövőtartalmakat tárja fel, és kritikailag elemzi, de nem mondja meg, hogy mit kell 

tenni, nem készít predikciót. A jövőkutatás által készített előrevetített jövőképet a helyzetértékeléskor 

hasznosítják a tervezésben. A „futures studies” a jövőkutatás kulturálisan jobban beágyazott, ideológiai tartalma 

erősebb. 
63 Az előrelátásnak csak a cselekvéssel együtt van értelme.  
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jövőkutatás eredményeihez hasonlóan a terv sem a majdani valóságot képezi le, ami a tévedés 

lehetőségét hordozza. A tervezés, az előrelátás alapjait sem elsősorban a jövőben, hanem 

döntő mértékben a jelenben kell keresni.  

Barakonyi (1999, 22.o.) tankönyvében szereplő meghatározás – „A terv a jövőbeli 

cselekvés megjelenése a tudatban, a tervezés pedig maga az a folyamat, amely ezt a képet 

előállítja.” – ráirányítja a figyelmet a döntő elemre, az emberi tudatra. Az emberi tudatban 

kialakuló kép és elhatározás megszületése a tervezés meghatározó mozzanata! Tehát a 

jövőkép (Mivé szeretnénk válni? Hová szeretnénk eljutni?) és a stratégia (Mit kell tenni ennek 

érdekében? Hogyan juthatunk oda?) minél jobb meghatározásához a jelenben lezajló tudati 

folyamatok explicitté tételét, formalizálását és tudatosabbá tételét kell szorgalmazni.  

A tervezés meghatározó elemei a célszerű szabadság64 és a felelősség (erkölcsi 

elkötelezettség),65 azaz a tervek végrehajtása során a szabad akaratunknak megfelelően 

teszünk a jövő bekövetkezése érdekében, és a bekövetkezett változások konzekvenciáit le kell 

vonni (tanulás). Sem a múlt, sem a jövőbe vetített célok nem menthetik föl a tervezőket 

mindenkori döntéseik felelőssége alól. Az ember a teleológiai cselekvés során alkotója a 

folyamatoknak, a tervezés általánossá válásával az ember környezete egyre növekvő 

mértékben saját maga céljainak a terméke. A jelentől befolyásolva, de szabadon alakítjuk 

képünket a jövőnkről, és képesek vagyunk ennek megfelelően újraalkotni környezetünket. 

Mivel az ember képes az önkritikára, a tervezés segít abban, hogy tanuljunk genezisünkből, 

tapasztalatainknak megfelelően interpretáljuk a tényeket, és akár kritikailag közelítsünk a 

korszellemhez is.  

A közszférában folyó tervezés egyik speciális funkciója a közfeladatok teljesítése, a 

megtermelt és központosított vagy szűkösen rendelkezésre álló javak társadalmi csoportok 

közötti elosztása. Ebből nem következik, hogy központilag kell vagy lehet mindent tervezni. 

A gazdaságirányítás, a kultúra irányításának központi tervlebontásos rendszere elméletileg 

mindig megalapozatlan volt, és az erre irányuló gyakorlati kísérletek rendre meg is buktak. A 

tervezés az intencionális tartalom által meghatározott, tovább nem bontható természetes 

                                                 
64 Ha valaki úgy véli, hogy „a szabadság a felismert szükségszerűség”, akkor állandóan a korlátait, 

determináltságát keresi, vagy a végzetére, valamilyen prófécia beteljesülésére vár, esetleg annak mielőbbi 

eljöveteléért tesz, és tettéiért nem magát, hanem a körülményeket okolja. A saját akaratra épülő teleologikus 

gondolkodás és cselekvés a célszerű szabadságra épít, amelynek egyik metodológiája a tervezés, mint a nem 

kívánt kötöttségek, a problémák legyőzési technikája.  
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egységek, társadalmi csoportok sajátja. A folyamat jellege, a tervezés tárgya határozza meg, 

hogy milyen szinten tervezendő, hogy például individuális teleológiai cselekvés-e az adekvát 

forma vagy valamilyen szintű közösségi tervezés.  

A tervezés hatókörét (tartalom, földrajzi terület, érintettek) behatárolja az 

értékkonszenzus (érdekazonosság), illetve értékkonfliktusok határa. Mivel a terv átmegy 

gyakorlatba, tervezni csak a feloldhatatlan értékkonfliktusok által kijelölt határokon belül 

lehet. Összeütközéshez, nyílt konfliktushoz vezet, vagy „csupán” meghiúsulhat a végrehajtás, 

ha az érintettek között az alapvető értékeket tekintve konfliktus van. Alapvetően eltérő 

értékcsomagok, paradigmakészletek között nincs átjárás, így a különböző irányba 

elkötelezettek között nem lehetséges konszenzuskereső kommunikáció, így közös tervezés. 

A közösségi szférában folyó tervezés általam ma érvényesnek vélt maximái,66 

metakritériumai a következők:  

� a tervezés alapvetően egy módszertan, amelynek van elmélete és operacionalizálható 

gyakorlata, (modern elmélet és sikerorientált teleológiai társadalmi cselekvés);  

� a tervezés magába foglalja a tervkészítést, végrehajtást és a visszacsatolási folyamatot 

egyaránt, így hozzájárul az életvilág újratermeléséhez; 

� tanulási folyamaton alapuló önfejlődő rendszer, a tervező képes a saját hibák 

korrigálására; 

� „a posteriori” tapasztalatok jelentős részét „kísérletezéssel”, a hipotetikus tervek 

megvalósítása útján szerzi; 

� interszubjektív racionalizálási folyamat, a valósággal folytatott normatív dialógus és az 

interszubjektív kommunikáció segítségével növeli a tudatosságot; 

� a tapasztalatok meghaladásának (a transzcendálásnak) modern módszere; 

� meghatározó mozzanata a koncepcionálás (paradigmálás, transzcendálás, érték-

partikularizáció); 

� csak korlátozott ellenőrzésre van lehetőség, döntően a cselekvéseket követően;  

� összekapcsolja a célszerű szabadságot, az eshetőséget és a felelősséget; 

                                                                                                                                                         
65 Lásd erről bővebben Jean-Paul Sarte, Herbert Marcuse műveit.  
66 Kant nyomán azokat a szabályokat és elveket nevezhetjük a tervezés maximáinak, amelyekhez az egyes 

tervezéselméletek lényegét adják, és amelyekhez a gyakorlatban – megfelelő ismeretek birtokában – igazodni 

kellene. Ezek olyan általános alapelvek, amelyek segítik a tervezés megértését, iránymutatást adnak, de a 
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� a ma tudásszintjén aktívan jövőorientált, (valamely rendszer, folyamat jövőbeni 

irányítását, kézbentartását szolgálja); 

� rendszerszerűséget, rendezettséget visz a racionalizációba, a teleológiai cselekvésekbe;  

� pragmatista (gyakorlati politika), az aktuális tudást externalizálja és célirányosan 

cselekvésekké alakítja; 

� irreverzibilis változásokat eredményez; 

� többszintű és sokszereplős hatalmi játék, a hatalomgyakorlás eszköze; 

� explicit, jól artikulált, jól strukturált és formalizált eljárásrendet követ; 

� a kommunikáció egy sajátos megjelenési formája, a folyamat dokumentumai, a tervek a 

nyelvi kommunikáció objektivációi. 

 

A „jó” működés (a maximák érvényesülésének) peremfeltételei (metaelőírások): 

• meglévő (kialakuló) értékkonszenzus67 (érdekazonosság);  

• átláthatóság;68  

• információkhoz való hozzáférés biztosítása; 

• szakszerűség (elvárható tudás és a szükséges eszközök biztosítása); 

• kontrolláltság; 

• garantálni kell (jogszabályokban) minden potenciális érintett számára, hogy 

(meghatározott módon) részt vehessen a tervezés folyamatában, véleményét kifejthesse, a 

végrehatást nyomon követhesse;  

• a tervezőknek és a döntéshozóknak (idő- és költségkorlátok között) törekedniük kell az 

összes potenciális érintettel történő egyeztetésre, a kölcsönös megértésre; 

• a reális kommunikációs közösségekben törekedni kell az „ideális beszédszituációk” 

kialakítására; 

• a terv legyen plauzibilis és megvalósítható. 

 

                                                                                                                                                         

konkrét (személyes) alkalmazás során interpretálást igényelnek. A profán szóhasználatban és a tervezési 

gyakorlatban egyaránt az adott kontextusban érvényes alapelveket és preferenciákat nevezhetjük maximáknak. 
67 Az ab ovo létező értékkonszenzus sokkal erősebb a diskurzusok során kialakított pillanatnyi konszenzusnál.  
68 Ez érvényes a tervezés folyamatára, különös tekintettel a döntéshozatalra, ami magában foglalja, a hatalmi 

viszonyok és intézményi érdekek feltárását is. 
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Tehát a lényeget röviden összefoglalva: a teleologikus tervezés „kísérletezésen” 

alapuló ciklikus tanulási, racionalizálási folyamat, a sikerorientált intencionális társadalmi 

cselekvés egyik jól strukturált instrumentális módja, az (ex ante) irányítás explicit eszköze. A 

tervező a történetileg szituált jelenhez egzisztenciálisan kötődő, érvelési és stratégiai 

kompetenciákkal rendelkező kommunikatív individuum. A terv a szándékolt cselekvések 

konkrét pillanatban rögzített (előrevetített) képe, a normákkal átszőtt társadalmi cselekvés 

objektivációja, elfogadása pedig kötelezettségvállalás. A tárgyiasulás nem elsősorban a 

megvalósítás érdekében szükséges, hanem az átláthatóságot, a véleményezhetőséget 

(falszifikálhatóságot), a partnerség elvének teljesíthetőségét, a számon kérhetőséget szolgálja. 

Mindezek biztosítása érdekében használatát a társadalmi normák, és azokat szakaszosan 

követő jogszabályok szabályozzák. Információkat tartalmazó, üzenetet közvetítő, mértéket 

adó kommunikációs eszköz. A terveket maradéktalanul nem megalapozható és igazolható 

hipotézisként foghatjuk fel, amelyeket időről időre felül kell vizsgálni. A közösségi tervvel 

szemben alapvetően két egyidejűleg teljesülő követelményt támaszthatunk: legyen 

politikailag elfogadható és a gyakorlatban működőképes, azaz plauzibilis és kezelhető.  
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4. A teleologikus tervezés kánonja: 

„egyre jobban tudjuk és tesszük” 

A tervezés a dolgokra és másokra erőszakolt olyan tevékenység, amely éppen ebben a 

gyakorlatban keresheti szabályszerűségeit. E szabályszerűségeket felismerve írhatjuk le azt az 

általános metodológiát, amely lehetőségeket teremt arra, hogy széles körben alkalmazható 

legyen.  

A tervezésben a forma és tartalom elválaszthatatlanul összetartozik. Nem lehetséges a 

tervezést értéksemleges technikai eszközként feltételezni, de a tervezés folyamatának átfogó 

szabályai, metodológiája megadható. Amikor a tervezés metodológiáját – a tartalomtól 

időlegesen elvonatkoztatva – vizsgáljuk, akkor ez esetben nem foglalkozunk a konkrét 

normaválasztás, a döntéshozatal helyességével (erkölcsi, morális kérdésekkel), csupán a 

tervezési folyamat formai, szerkezeti tulajdonságaival, azzal, hogy milyen lépéseknek, mikor 

kell következnie, kinek, mikor mi a szerepe. Pozitivista törekvések ezt a megközelítést arra 

kívánják felhasználni, hogy a szigorú metodika szerint folytatott tervezést értékmentes 

eszközként tüntessék fel. Ez több szempontból is ellentmond a tervezés lényegének, így nem 

lehetséges. Amikor meghatározzuk az egyes lépéseket, utalunk a különböző szerepkörökre, 

hatáskörökre, akkor meghatározott személyeknek, csoportoknak nagyobb, míg másoknak 

kisebb lehetőséget (hatalmat) adunk, hogy befolyást gyakoroljanak a tervezési folyamat 

eredményére. A kizárás, a tiltás nem minden esetben negatív előjelű, mert például azzal, hogy 

az érintetteken kívül másokat kizárunk a tervezés folyamatából, azzal azt szeretnénk elérni, 

hogy ne használhassák kívülállók saját céljaik elérése érdekében.  

 

4.1. A metodológia, mint forma  

A filozófiában Arisztotelész óta alkalmazott hasonlat, a nyelv és a nyelvtan egymáshoz való 

viszonyának megértése segíthet a tervezés formai, eszköz jellegének megértésében. A 

nyelvtan nem foglalkozik a szóbeli állítás igaz vagy téves mivoltával, csak a szavak 

összeillesztésének módjával. A nyelvtan a szavakat osztályokba sorolja, megmondja azok 

általános jellemvonásait, szabályozza azok alkalmazását. Csak azzal foglalkozik, hogy 

helyesen – a szabályoknak megfelelően – alkalmazzuk-e a szavakat, illetve saját szabályait is 

módosítja a változásoknak megfelelően. Új szavakat vagy írásmódokat ismer el helyesnek, 

vagy újítási javaslatokat ad.  
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Amikor a tervezést a tartalmától megfosztva formai oldalról vizsgáljuk, akkor az egyes 

elemek alkalmazási (nyelvtani) szabályait keressük, és azt hogy hogyan lehet mondattá 

(cselekedetekké) fűzni azokat, milyen esetekben, melyek a lehetséges és helyes tervezési 

lépések. A lényegi különbség az, hogy a tervezés szabályainak megadásakor meg kell 

mondani azt is, hogy az egyes lépéseknek – még mindig a konkrét tartalomtól függetlenül – 

mi az érvényessége és kik mondhatják meg, hogy mi az igaz és a hamis, a helyes és a 

helytelen. A metatervezés formai oldalán való folyamatos munkálkodást az teszi szükségessé, 

hogy nem egyszer és mindenkorra véssük kőtáblába a szabályokat, hanem folyamatosan meg 

akarjuk feleltetni azokat a mindenkori tudásszintnek és a gyakorlati elvárásoknak.  

E formai megközelítésben a formális logika szabályai szerint kell meghatározni a 

tervezési „technológiát”, a tartalom csak annyiban fontos, hogy más cselekvéshelyzetekben, 

más formai eszközöket, módozatokat, stílusokat ajánlunk. Amikor a tartalomtól 

elvonatkoztatva vizsgálom az üres metodológiát, annak tudatában teszem azt, hogy a dolog 

lényegét a tartalom adja, így akkor tudunk jó eszközöket és technológiát kreálni, ha tudjuk, 

hogy mire akarják azt használni. Tehát a tartalomnak megfelelően választjuk meg a formai 

eszközt, amely egyrészt lehetőségeket kínál, másrészt korlátozza a megjeleníthető tartalmakat.  

A metatervezés tekintetében a „forma” oldaláról, mint e know-how, a technológia 

kialakításával foglalkozom. Keresem, hogy melyek az állandó elemek és szükségszerű 

kapcsolódási pontok és mi az, ami a mindenkori kontextusnak megfelelően alakul és hogyan 

lehet biztosítani az (ön)fejlődés lehetőségét.  

A (habermasi értelemben stratégiai) tervezési folyamat egymással kapcsolódó 

kompatíbilis csomagokból és alrendszerekből áll. Az alrendszereket olyan mélységig célszerű 

elkülöníteni, ameddig segíti a folyamat megértését (tisztánlátást), ellenőrizhetőségét és 

operacionalizálását. Az egyes alrendszerekről tudni lehessen, hogy mi a feladata, milyen 

típusú döntésekért ki felel, mi azok inputja és outputja, melyek a kognitív és „technikai” 

korlátai. Egyes alrendszer kombinációk megfeleltethetőek a tervezési alaptípusoknak, illetve a 

tervezés alaptípusának megválasztása után más csomagokból, alrendszer-készletből kell 

választani. Minden alrendszerben más aktorcsoportok tevékenykednek és minden 

alrendszernek más a tervezési folyamathoz való hozzájárulása. Vannak alrendszerek (például 

olyan technikai csomagok, mint a SWOT), amelyek jelentősebb módosítás nélkül több 

tervezési típusnál is alkalmazhatóak.  

A konkrét  tervezési eljárások során használatos eszközök olyanok, mint a lego-

játékban vásárolható egységcsomagok, amelyen belül van összeépítési mozgástere a kreatív 
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felhasználónak Az egyes komplex alrendszereknek szükség szerint illeszkedniük kell egy 

nagyobb rendszerbe (pl. egy ország területi tervezési rendszere), ahol az inputok és az 

outputok szakmai tipizálása, valamint a közös szakmai nyelvezet biztosítja az illeszkedést.  

 

4.2. Ciklikus racionalizálási és tanulási folyamat 

Weber, Foucault, Habermas és mások nyomán állíthatjuk, hogy az eltérő típusú, különböző 

racionalitású emberi cselekvések közül időről-időre más és más válik dominánssá, a hatalom 

birtokosává, amely megváltoztatja az adott kultúra, társadalom teleologikus irányultságát. De, 

az időben előre haladva a diskurzusok szélesedésével és nyitottabbá válásával az emberekben 

felhalmozódó tudás és tapasztalat tendenciájában előremutató racionalizálódási folyamatot 

eredményez. Az egyre szélesedő nyilvánosság tendenciájában észszerűsödési folyamatot 

eredményez. 

Kuhn (1984) kimutatta a tudományos racionalizmus történetiségét, azt, hogy a 

tudományos megismerés módjai nem változatlanok és abszolútak, hanem változóak és korhoz 

(hozzáteszem, helyhez) kötöttek.  

A logikai pozitivisták69 empirikus gondolkodásának parafrázisaként, a tervezéssel 

szemben azt a követelményt támaszthatjuk, hogy minden időben a kornak megfelelő tudásnak 

és metodológiai eszménynek feleljen meg. Feltételezhetjük, hogy az egymást követő tervezési 

ciklusok során ismereteink mennyisége nő és minősége javul (kumulatív fejlődés modell), így 

az egész teleológiai cselekvés (tervkészítés és megvalósítás) egy előre haladó (fejlődési) 

folyamat, amelynek időben későbbi stádiumai integrálják a tanulási folyamat eredményeit, így 

egyre „magasabb rendűek”. A korábbi szakaszokban nem álltak ugyanazok az ismeretek és 

módszerek rendelkezésre, így a legújabb ismereteink szintjén természetes (de nem 

szükségszerű), ha nem találjuk jónak korábbi eredményeinket, döntéseinket, illetve amit 

korában igaznak véltünk arról kiderülhet, hogy hamis volt. 

A fent leírt logikai pozitivista modell vázát egyeztetem össze a megismerés 

bizonytalanságát hangsúlyozó nézetekkel, és a tudományos kutatás popperi logikájával, a 

hipotetikus dedukció módszerével (Popper 1976, 1997). Popper szerint a tudomány fejlődése 

nem az igaz ismeretek egyszerű felhalmozódása, hanem az igazság felé való egyre 

                                                 

69 A Bécsi Körből kiinduló filozófiai irányzat. Kiemelkedő képviselői: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto 

Neurath, Friedrich Waisman stb. Nem tartozott a Bécsi Körhöz Wittgenstein, de Logikai-filozófiai értekezés c. 

műve a logikai pozitivizmus alapműve.  
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erőteljesebb konvergálás (evolúciós konvergencia modell). A tervezés során megfogalmazódó 

szándékokat kezdetben olyan hipotéziseknek kell tekinteni, amelyeket az ex ante értékelés és 

társadalmi egyeztetés során szakmai kritikáknak és normatív bírálatoknak kell alávetni 

(falszifikáció). A jövőkép, a célok, prioritások szakmai megerősítése, korroborációja 

(tudományos paradigmáknak, módszereknek való megfelelés) esetén, a közösségre való 

érvényességét – adott tér-időben – még a habermasi kommunikatív racionalitás alapján is 

ellenőrizni kell.  

A formális tervezési műveletek következetes használata tulajdonképpen egy weberi 

értelemben vett racionalizálódási folyamat, amely képes a tapasztalatok és a vezérlő elvek 

alapján az önkorrekcióra. A tervezés ily módon a társadalmi racionalizálódás formai eszköze, 

amely a fejlett társadalmakban intézményesülhet is a „módszeres életvezetésben” (Weber 

1982). A tudat „… egyre fokozódó mértékben „tudatos”, egyre pontosabb analitikával tudja 

felbontani a körülötte folyó eseményeket, egyre élesebben tudja kivonni a körülötte folyó 

kommunikációból, illetve nyelvhasználatból a releváns mozzanatokat, egyre pontosabban 

tudja felmérni saját cselekedeteinek jövőbeli hatásait és azok visszahatását saját sorsára, egyre 

több lépését tudja elképzelni jövőbeli fejleményeknek” (Kiss E. 1988/a ,31. o.). 

A tanulási körökre épülő tervezési folyamat az „egyre jobban tudják és teszik” elv 

megvalósítását jelenti, amely kifejezi a tudat fokozódó tudatosságát. 
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1. ábra  

A tervezési ciklusok racionalizációs spirálja 
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Saját szerkesztés 

 

A tx időpont kiinduló feltételei, cselekvéshelyzete soha nem azonos a tx-1 időpont 

tudásszintjével és egyéb körülményeivel. Az újabb és újabb kiinduló feltételezések empirikus 

(igazság?) tartalma egyre nagyobb. A haladást a tanulás biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy 

az új programok többlettartalommal rendelkezzenek, jobbak legyenek azoknál a 

programoknál, amelyek helyébe lépnek.  

A környezet radikális változása (pl., gazdasági válság, szeptember 11.), új normák 

megjelenése (pl. rendszerváltás, választások során alapvetően más értékek kapnak bizalmat) 

vagy válsághelyzetben (pl. csőd, természeti katasztrófa) nem lehet a korábbi tapasztalatokra 

építeni, a korábbi trendeket folytatni és a racionalizálási, tanulási spirál megszakadhat, és új 

ciklust kell indítani. Ilyenkor a hangsúly nem a folyamatosságon, hanem az újat akaráson van. 

Lehetnek részben vagy egészében más, alternatív pályák is, amelyek idővel elhalhatnak, vagy 

jobbnak bizonyulva uralkodóvá válhatnak.  
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Az újra és újra megújuló tervezési folyamat a tapasztalaton túli valóság és a 

feltételezett igazság irányába mutat. Nem látjuk a ködbe burkolózó ismeretlen hegycsúcsot, 

csak tudjuk, hogy ott van, és nem létezik út, amely egyenesen a csúcsra vezet. Ide-oda 

kanyarogva, az akadályokat kerülgetve kisebb nagyobb kitérőket téve haladunk a hegytető 

felé. Aki úgy érzi, hogy ismeri az egy igaz feljutási lehetőséget és „egyenesen” nekivág, 

csaknem bizonyosan elbukik. Egyes vállalkozások időként sikerrel járnak, megélik a feljutást, 

más vállalkozások kisebb nagyobb távolságra közelítik csak meg a csúcsot. Aki egyszer már 

feljutott, az sem tudja megmondani a mindenki számára érvényes feljutási módot 

(metodológia) és az útirányokat is csak megközelítően tudja megadni, de tapasztalatokat tud 

átadni, használható tájékozódási pontokat tud megnevezni. Valószínű, hogy legközelebb ő 

sem pontosan arra vág neki, mert közben megváltoztak a külső feltételek, hasznosítani kívánja 

a korábbi utak tapasztalatait és korszerűbb felszerelésekkel is rendelkezik.  

Annál gyorsabban közeledünk a csúcshoz, minél sikeresebben alkalmazzuk a 

tervezést, mint módszert, minél többet tanulunk mások és saját tapasztalatainkból. Azzal, 

hogy tervezéskor az újabb és újabb kiinduló feltételezések részben az előző ciklus 

végtermékei (posztdikciók), újabb tények és tapasztalatok birtokában az újabb feltételezések 

is közelebb kerülnek a valósághoz és az igazsághoz.  

A tervezési ciklusok időhorizontja különböző, általánosságban nehéz meghatározni. A 

környezetvédők, jövőkutatók (pl. Nováky 1976, 1995.), a területrendezők hangsúlyozzák, 

hogy egyre hosszabb időtávra kell előre gondolkodnunk és a jövőnek ugyanolyan fontosságot 

kellene tulajdonítanunk, mint a jelennek. Az erre vonatkozó igényt, szándékot értem, de az 

előrelátás nehézségei, a jövőképek érvényességének megítélési problémái, a cselekvés 

eredményeivel való igazolás engem arra sarkallnak, hogy az eredeti szándékot a tervezés 

tárgyához igazodó (inkább középtávú) ciklusos tervezéssel érjem el. Így csökkenteni tudjuk az 

értékválasztás, a célmeghatározás és annak megfelelő cselekvés kockázatát, és nagyobb 

biztonsággal felelhetünk meg olyan általános követelményeknek, mint például a fenntartható 

fejlődés/táradalom, vagy a társadalmi igazságosság (méltányosság).  

Az értékváltások csak a jelenben ragadhatók meg, és nagyobb biztonsággal 

tételezhetjük fel, hogy középtávon fennmaradnak és megítélésük is változatlan lesz, mint 

hosszú távon.70 A minél gyakoribb visszacsatolás (praxis-racionalitás) igényéből eredő rövid 

                                                 
70 Azok az eszközök, amelyeket még néhány éve a fejlettség kritériumának gondoltunk mára akár a korszerű 

technikák és alkalmazások gátjaivá is válhatnak. Pl. az elmúlt években olyan mértékben leértékelődött a 

hagyományos vezetékes telefonvonallal való ellátottság, amire 10-15 éve senki sem gondolt.  
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és középtávú tervezési ciklusok és a hosszú távú gondolkodás, előrelátás igénye a tervezés 

során úgy érvényesül egyszerre, hogy a középtávú feladatok megfogalmazásánál általánosabb 

érvényességre számot tartó értékeket, normákat veszünk figyelembe, azaz olyanokat, 

amelyekről hosszabb távra feltételezhető a fennmaradása.  

A tervezés folyamatos kísérletezés, amely az elmélet és a gyakorlat összevetésének tere. 

Nem elégszünk meg a meglévő tapasztalatokkal, hanem feltételezéseinket a gyakorlatban 

megvalósítva új ismeretekre teszünk szert. A ciklikus tervezés során az a priori hipotéziseink 

egy részéből a posteriori tudás válik.  

A tervezés folyamata, mint nyitott rendszer71 nem alkalmas általános törvények 

meghatározására, de megfelelő eszközök megfelelő eljárás során való alkalmazása egy 

előremutató folyamatot eredményez. A társadalmi tervezés egyre bonyolultabb folyamatát 

célszerű technikai, kezelhetőségi okokból szekvenciális rendszerként kezelni és egy-egy 

ciklust tovább szakaszolni. A szekvencialitás azt jelenti, hogy a visszacsatolási, tanulási 

folyamatok során alakul, fejlődik a rendszer, változik a tervezés technológiája és a tervek 

tartalma is. De a körök nem önmagukba zárnak, hanem spirálszerűen – esetenként 

megszakadva – haladnak (előre). Az egymást követő tanulási körök irreverzibilis változásokat 

eredményeznek a valóságban és a tudati szférában egyaránt.  

Fontos, hogy ne csak saját programunk megvalósításából tanuljunk, hanem a rivális 

vagy velünk közvetlenül kapcsolatba nem kerülő, párhuzamosan haladó programokból is.  

                                                 
71 Pozitív tudományos kísérletek esetében állíthatjuk, hogyha valami kellően nagy számú kísérlet során minden 

esetben bekövetkezett, akkor az várhatóan n+1. esetben is úgy fog történni. A természettudományok empirikus 

következtetéseivel és leíró jellegű elméleteivel szemben általában a tervezéselméletek és e konkrét metatervezés 

alkalmazhatósága és sikere csak a gyakorlati megvalósítás során tesztelhető, de ezzel be is avatkozunk a 

folyamatokba és megváltoztatjuk környezetünket, így kétszer ugyanaz a kísérlet nem folytatható le.  
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2. ábra  

A tervezés kettős tanulási és ellenőrzési köre 
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Saját szerkesztés. 

 

A teleologikus gondolkodásra, a (re)konceptualizálásra alapvetően a történetileg 

szituált, területileg-kulturálisan meghatározott cselekvéshelyzet72 hat, amelyből néhány 

tényező kiemelhető és explicit módon megjeleníthető (lásd 5. fejezet). A cselekvéshelyzet a 

tervezés aktorai által a környezetből (életvilágból) kiragadott rész, amely a tervezés tárgyához 

(témájához) kapcsolható lehetőségek fényében, a relevánsnak tartott elemekből 

konstituálódik. A tervezés tárgya határolja körül azt a relevancia tartományt, amelyre a 

helyzetfeltárás és –értékelés vonatkozik. „Az értelmezett cselekvéshelyzet a cselekvési 

alternatívák, tehát a tervek véghezviteléhez szükséges föltételek és eszközök tematikus föltárt 

játékterét adják. A szituációhoz hozzátartozik mindaz, ami a megfelelő cselekvési 

kezdeményezések korlátozásaként jelentkezik” (Habermas 1986, 188. o.) A határozott 

                                                 
72 Hasonló jelentéssel, tartalommal használatos a miliő elnevezés is.  
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irányultságot kifejező nyíl a teleologikus gondolkodás és cselekvés egységét fejezi ki, amely 

tudatosan változásokat kíván indukálni környezetében.  

Az ábrán is látható, hogy a külső környezet, különösen a cselekvéshelyzet a maga 

komplexitásában egyik inputja – akár még marxi értelemben is „nyersanyaga” – és az 

outputja, a végterméke is a tervezés folyamatának. A teleológiai cselekvés megváltoztatja a 

fizikai, társadalmi környezetet, hat a normákra és „növeli” tapasztalatainkat, a tudásunkat is.  

A. 2. ábra a praxisracionalitás két visszacsatolási, tanulási körét mutatja. A belső (alsó) 

körben törekszünk az empirikus önigazolásra, a felsőben (inter) pedig a normatív 

elfogadottságra. A felső, interszubjektiv térben zajló tanulási kör, a normatív kontroll az 

igazság aktuális értelmezését73 adja.  

A külső (a 2. ábrán a felső) tanulási kör nemcsak a tervkészítés, megvalósítás 

folyamatát kontrolálja, hanem a belső tanulási kört is, tehát a folyamat egészét. Ahhoz, hogy 

ez a felső kör egyáltalán létrejöhessen és működhessen, szükséges a tervezés folyamatos 

dokumentálása és a transzparencia elvének következetes betartása.  

A terv végrehajtása a szándékok objektiválását jelenti, és a visszacsatoláskor nemcsak 

a szándék megvalósulásának cél- és normakonformitását ítélik meg, hanem a döntéshozó, a 

tervező önmagát egy részben saját maga szándékának megfelelően teremtett világban értékeli 

és vonja le a tanulságokat. A szándékolt cselekvések aktív megvalósítása, objektiválása által 

megváltozott új cselekvéshelyzet az újabb ciklus kiinduló alapja. E tanulási folyamat során 

nemcsak a megváltozott külvilág értékelése lehet más, hanem a folyamat cselekvő 

szubjektuma is megváltozik, megváltozik képessége, értékrendje, új módon kommunikálhat, 

és más eszközöket választhat, fejlesztheti magát a tervezés eljárását is. Kétségtelen, hogy e 

folyamatban a tervező ember a környezet meghatározott részéből, mint „nyersanyagból” új 

„terméket” állít elő, ezáltal megváltoztatja a (létező és a szellemi) világ egy részét.74  

A folyamatos tervezés során a szereplők tanulási képességüknek megfelelően 

változnak és módosul maga az önvezérlő tervezési eljárás is. Problémát okoz, ha akadályokat 

gördítenek e tanulási-korrekciós folyamat működése elé. Szándékosan nem működtetik 

valamely részrendszert, megszakítják a folyamatot, vagy akaratlagosan eltérítik a 

                                                 
73 A térben és időben partikularizált igazság az emberek által adott értelmezés. 
74 Nézetem nyilván elfogadhatatlan azok számára, akiknek a változatlanság, a megőrzés a fő érték. De, melyik 

korábban ugyanilyen módon megváltoztatott állapotot akarják megőrizni? A jelenlegit, vagy melyik azt 

megelőzőt? Menjünk vissza a paradicsomi állapotokig vagy az előemberig, kinek-kinek a hite, meggyőződése 

szerint? A „mit őrizzünk meg”, a „mi volt jobb” típusú kérdések a paradigmáláshoz, a transzcendáláshoz hasonló 

verifikálhatatlan értékválasztásokat, történelemmagyarázatokat vetnek fel.  
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folyamatokat. Ha kizárjuk a folyamatos kritika lehetőségét, ha a megszerzett tudás a 

megkérdőjelezhetetlen hit tárgyává válik, akkor az a tudományban dogmatizmushoz, a 

társadalomirányításban diktatúrához vezet. 

A közösségi tervezés társadalmi tanulási folyamatában a tervező (tervkészítő és 

döntéshozó) döntő részben végrehajtó szerepet kellene, hogy betöltsön a paradigmálás, a 

társadalmi normák aktualizálásának folyamatában. Ezzel szemben a hatalom, a politikai 

szféra hajlamos arra, hogy a külső tanulási kört fordítva, kontrollként működtesse, a 

szándékolt beavatkozások elszenvedőinek, a „nevelés tárgyainak” (Mannheim) ellenőrzésére 

használja. Tehát a belső körben figyelemmel kísérik, hogy a beavatkozások a szándékoknak 

megfelelően, a megkívánt „belső hatékonysággal” történnek-e, és a fölső körben pedig a külső 

társadalmi hatásokat kontrolálják. Ez esetben a felső kör is a tervezési folyamat belső 

ellenőrzési folyamatának részévé válik, a tervezők és döntéshozók értékei alapján 

mérlegelődnek és nem tölti be a társadalmi normaközvetítés szerepét! E megközelítéssel és 

gyakorlattal szemben a felső tanulási körnek a más tervezők, a szervezett cselekvő polgárok 

és különböző érdekközösségek értékeinek és érdekeinek közvetítését kellene szolgálnia. A 

partnerek saját akaratának kell érvényesülnie.  

 

4.3. Új tudás létrehozásának folyamata 

Új tudáshoz cél- és problémaorientált cselekvéseken keresztül juthatunk. Mint többször 

utaltam rá a tervezés hasonlóságot mutat a tudományos tevékenységgel, az új ismeretek 

szerzésének folyamatával. Nemcsak az ismert tudásra épít, hanem merít az ismeretlenből is. A 

fent leírt tervezési folyamat során egyre bővülő és egyre alaposabb tudásra teszünk szert. A 

szintetizálás, a koncepcionálás mozzanatában (lásd a következő fejezet tendenciózus 

racionalizálásról, a kontaminációról szóló részét) az intuíciónak, a személyes tudásnak 

köszönhetően nemcsak az explicit tudás, hanem a személyes tudás másik eleme a 

hallgatólagos tudás is beépül az elhatározásokba, a tervekbe, így valami új születik.  

Az új tudás létrehozásának tanulási körét Polányi munkásságára alapozva Nonaka és 

Takeuchi (1995) és Nonaka és Konno (1998) modellezték. Ezt a széles körben elterjedt 

SECI75 modellt egészítettem ki a tervezési folyamat lépéseivel (3. ábra).  

                                                 
75 Az új tudás létrehozásának ciklikus modellje a szocializáció, az externalizáció, a kombináció és az 

internalizáció angol megfelelőinek kezdőbetűiből kapta a nevét.  
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3. ábra 

A tudáskonverzió SECI modelljének adaptálása a tervezésre 
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Forrás: Nonaka és Takeuchi 1995 71. o. és Nonaka és Konno 1998 43. és 46. o. ábrák 

nyomán saját szerkesztés 

 

Az új tudás létrehozása a különböző típusú tudások interszubjektív interakciós 

folyamatának, a tudáskonverziónak az eredménye. E ciklikus folyamat során mind a 

hallgatólagos, mind az explicit tudás bővül. Nonaka különböző szerzőtársakkal (1995, 1998, 

2000)76 a „tudáskonverziónak” négy módját különbözteti meg, amelyek különböző 

interakciós terekben történnek: 

                                                 
76 E forrásmunkákat Kostainen, J., Mintzberg és az ő nyomán magyar szerzők is felhasználták.  
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1. Szocializáció (közös praxis) során a „hallgatólagos tudás” is folyamatosan kicserélődik az 

emberek között.77 A kisléptékű fizikai térben face-to-face kapcsolatok során értjük meg 

egymást, cserélődnek az információk, érzetek, alakítjuk egymás értékeit, közvetlen és 

közös tapasztalatok során gyarapszik az egyén tudása. Ez a tudás többnyire hallgatólagos 

is marad, mert közösségekben az egymástól való tanulás nem igényli a rögzített (írott, 

audovizuális) formát, sőt esetenként még a verbalitást sem. Látva, megélve, megértve 

szituációkat is tanulhatunk egymástól. Egymás megértését segíti a közös kultúra, a területi 

identitás, a nyitottság, az empátia és nem utolsó sorban a közös genezis. Kommunikációs 

hálózatok, új közösségek építésével és erősítésével a habermasi ideális beszédszituációk 

feltételeinek az erősítésével növelni lehet a kooperáció esélyét, mélységét, az 

információátadás, a kölcsönös megértés hatékonyságát.78  

A tervezés során ez a fajta hallgatólagos tudás egyrészt az érintettek értékeléseiben, 

normáiban, akaratában jelentkezik, másrészt a tervezők és döntéshozók szintetizáló és intuitív 

képességében. Egy adott területen, településen meglévő, de nem megfogható, nem kifejthető 

tudás összességére gyakran az innovációs miliő kifejezést használjuk.  

 

2. Az externalizáció során a hallgatólagos tudás egy része az artikulációs folyamatban 

explicitté válik. Mások számára is érthető és átadható analógiák, minták, modellek, 

metaforák, állítások stb. formájában jelenik meg. A tudás mások számára való használatát 

gyakran írásos vagy más átadható forma teszi lehetővé. Az externalizálás elsődleges 

eszköze a dialógus, a reflexió, amely az interakciós térben zajlik. Dialógusok során a 

személyes tudásokat és képességeket (értékek és normák esetében azok közös részét) kell 

közös értékelésekké, megállapításokká, célokká, koncepciókká, stratégiákká formálni. Az 

előző eredeti, vagy természetes folyamatokhoz és térhez képest ez sokkal tudatosabb 

konstrukciót tételez fel. Az externalizáció színtere lehet a média, a lakossági fórumok, 

szakmai rendezvények, internet, nyilvános testületi ülések stb. Az explicit tudás átadható, 

elvileg mindenki számára elérhető, elsajátítható.  

                                                 
77 A hallgatólagos tudás átadása interszubjektív folyamat, és nem lehetséges intézményeken keresztül. A tárgyi 

közvetítők is csak olyan eszközök, amelyek személyes interpretációt igényelnek.  
78 A vállalati gyakorlatban ezeket az informális kommunikációs kapcsolatokat segítik elő a közös tréningekkel, 

kulturális és sport rendezvényekkel stb. Ezek az oktatási és szabadidős létesítmények (szauna, teniszpálya, 

koncertterem stb.) a hallgatólagos tudás cseréjének a terei.  
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Kritikus pont a metodológia, az, hogy – az előző pontban tárgyalt – a különböző 

közösségekben újratermelődő értékeket, normákat is hordozó hallgatólagos tudás mely részei 

és hogyan tehetők explicitté, és melyik véleményt fogadjuk el érvényesnek. Ez a metodológia 

(technológia) véleményem szerint a tervezés, amely segít a tudás megragadható formáit 

explicitté tenni, és tervdokumentumban azt megjeleníteni. E folyamat kritikus pontja a 

hatalom működésének mikéntje. 

 

3. A kombináció során társítjuk, egyesítjük, strukturáljuk, kategorizáljuk a különböző 

tudáselemeket, és új tudást hozunk létre. Nonaka és szerzőtársai, valamint a SECI modell 

alkalmazói szerint e szisztematizálás során explicit tudáselemek kombinálása történik. 

Véleményem szerint az explicit tudást valakik a komplex személyes tudásuk alapján 

szintetizálják, tehát ebben a mozzanatban is történik hallgatólagos többlettudás 

hozzáadása a meglévő tudáshoz. Ez egy belső monológ térben zajlik.79 Az így létrejött 

tudást explicit formában megjelenítjük, tanítjuk, továbbadjuk, megvalósítjuk.  

Koncepció, stratégia vagy cselekvési terv elkészítésekkor új módon szintetizáljuk a 

releváns tudást és értékeket. A tervezés szintetizáló mozzanatát tendenciózus 

racionalizálásnak (kontaminációnak) nevezem (lásd következő fejezetben részletesen).  

 

4. Az internalizáció folyamatában az új tudás (a dokumentumok, a hallottak használata) 

gyakorlatba való átültetése (praxisracionalitás) során az individuumok belső hallgatólagos 

tudásuk részévé teszik gyakorlati megvalósítás tapasztalatait, individualizálják azt. Ez a 

gyakorlat, a praxis által érintett térben zajlik.  

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok, a tervezés tanulási körein keresztül 

bővítik minden érintett személyes (hallgatólagos és explicit) tudását.  

Tehát a tervkészítés folyamata, annak több eleme hasonló az új tudás létrehozásának 

dinamikus transzcendálási modelljéhez. A tervezés során felhasználjuk a társadalmi tudás 

hallgatólagos elemeit, explicitté tesszük a teleologikus gondolkodás és cselekvés lényeges 

elemeit. A cselekvési stratégiák, tervek új szintetizált tudást képviselnek, amely 

                                                 

79 Nonaka és Konno (1998) ezt a teret cyber „ba”-nak, majd Nonaka a témát más szerzőkkel újraírva (Nonaka, 

Reinmoeller és Senoo 2000) szisztematizáló „ba”-nak nevezi. (Ba a japán nyelvben használatos térkategória.) 

Kostiaien (2002) szerint ez a tér könnyen létrehozható, mert ez az explicit tudás és információk által 

meghatározott területen belül működik. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szintetizálás csak részben történik 

explicit tényezők alapján és a szintetizáló szubjektuma nem kiküszöbölhető és pl. mesterséges intelligenciával 

(számítógéppel) nem pótolható. (Lásd következő fejezet.)  
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megvalósításából mind a tervezők és döntéshozók (belső tanulási kör), mind az érintettek 

(külső tanulási kör) új ismereteket szereznek. Minden tervezési ciklus új tudást hoz létre, és az 

így létrejövő tudásspirál sok tekintetben átfedésben van a tervezési ciklusok racionalizálódási 

spiráljával.  

 

4.6. A pragmatista értékelés (igazolás) lehetőségei  

A sikerorientált tervezésnek, mint racionalizálási, új tudást előállító metodológiának a kritikus 

pontja az igazolás. A koncepcióvezérelt tervezés esetében az értékelések jelentősége nem 

elsősorban az utólagos igazolás, az esetleges apológia, hanem az újabb döntések jobb 

megalapozása. A kísérletezés utján nyert tapasztalat érvényessége időleges és korlátozott, így 

az újabb feltevést megint csak hipotézisként tudjuk kezelni, amelyet újabb kritikának kell 

alávetni. Az objektivitás csupán e folyamatos kritikai módszer objektivitásával lehet azonos.  

A megvalósítást követő hatások és azok elfogadása megerősíthetik vagy elvethetik 

mindazokat a feltételezéseket, amelyek irányították a tervezés folyamatát. A cselekvést 

követő utólagos értékelés lehetősége mellett szükség van a szándékok helyességének előzetes 

belátására, és megvalósítás folyamatának – az eszközválasztás – közbenső ellenőrzésére is.  

A cselekvés eredményeivel való kritikai igazolás módszere alapvetően deduktív: 

hipotézis → cselekvés → a posteriori tapasztalat → elfogadás vagy revízió az új szituációban. 

A teleologikus cselekvés eredményei (a megvalósítás mért és nem mérhető, de a 

normakontrollon keresztül észlelhető hatásai), ha nem is képesek az induló hipotéziseket 

véglegesen bebizonyítani, de képesek azokat különböző mértékben utólagosan konfirmálni, 

amelynek előremutató jelentősége van. A tervezési ciklusok során, a tanulási folyamat 

eredményeként egyre jobban igazolt célokhoz és cselekvési programokhoz jutunk.  

a) Ex ante értékelés.  

Mielőtt akaratunkat a gyakorlatba átvinnénk meg kell győződnünk arról, hogy szándékaink 

helyesek, és a tervezett megvalósítás várhatóan céljaink eléréséhez vezet. A dolog nehézsége, 

hogy nem az objektív tudás és a nem-tudás között kell választanunk, hanem azt kell 

megfontolnunk, hogy melyik hipotézisre (hitre) épülő akarat az érvényesebb és a 

plauzibilisebb. Csak azokat a célokat valósíthatjuk meg, amelyekből adódó (várható) 

következményeket valamennyi érintett inkább elfogad, mint bármely alternatíváét. 

Elméletileg a megfogalmazott tervek (célok, prioritások, programok) akkor érvényesek 

(igazak), így megvalósíthatóak, ha adott helyzetben – ugyanazok az információk és tudás 

birtokában – az érintettek közül mindenki más ugyanezeket fogalmazta volna meg, és a 
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megvalósítás várható hatásait az érintettek elfogadják. A cselekvéshelyzet, az arról folyó 

diskurzus mindenki számára ugyanazt mondja, és mindenki a saját szempontjai alapján azokat 

elfogadja. E szigorú kitétel teljesülése a gyakorlatban nehezen látható be, ezért erre törekedve 

a következőképpen járunk el: Felvázoljuk a jövőképet és az annak megfelelő cél és 

preferenciarendszert –, amelyet kezdetben csak hipotézisként, alaphitek halmazaként 

kezelünk, – és azt a nyilvánosság bevonásával, széles körben egyeztetjük, és ha kell az 

érvelések hatására folyamatosan alakítunk. Azt a változatot, amelyet sem a szakma, sem az 

érintettek köre nem tud megingatni, és aminél nem tud jobbat mondani elfogadhatjuk, mint az 

akkor felállítható legjobbat, de nem állíthatjuk róla, hogy nincs jobb. Az ex ante értékelés 

csak erre terjedhet ki.  

Tehát a tervezés számára elfogadható az a konvencionalista feltételezés, miszerint egy 

célrendszer vagy egy tervjavaslat anélkül lehet a tervezés kiinduló megállapítása, hogy be 

kellene róla bizonyítani, hogy igaz(ságos). A hamis állítások vagy érvénytelen megállapítások 

úgyis megdőlnek a megfelelően lefolytatott kommunikáció, szakmai és társadalmi 

egyeztetések során, így végső soron képesek vagyunk megfogalmazni az ott és akkor 

elfogadott (érvényes) célokat. A tervezési folyamatban az ex ante értékelésnél a falszifikáció 

alkalmazható, és csak utólag, a praxisból vonhatjuk le az ex post értékelés során a végső 

következtetéseket.  

Polányi (1994) is felhívta a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy el kell vetnünk az 

elméleti előrejelzéseket vagy tudományos állításunkat, mert a megfigyelések kezdetben ellent 

mondanak neki, mert az eltérések átmeneti anomáliák is lehetnek. Lakatos (1997) 

metodológiája még alkalmasabb lehet a gyakorlati tervezést megalapozó elmélet számára, 

mint a szigorúan vett falszifikáció, mert az ő „kutatási programja” – esetünkben tervjavaslat – 

életszerűbb, nem kell elvetni stratégiánkat az első „anomáliákra”, mindaddig, amíg a program 

megőrzi lendületét, pozitív heurisztikáját és az egymás mellett létező programok versenyére 

épít. Lakatos szerint a tudományos kutatások metodológiájában „a legjobb nyitó lépés nem 

egy falszifikálható (és ebből következően egy ellentmondásmentes) hipotézis, hanem egy 

kutatási program" (Lakatos 1997, 80. o.). A jó kutatási program „… kijelöli a problémákat, 

felvázolja a segédhipotézisek gyűrűjének kiépítését, előrelátó módon gondoskodik az 

anomáliákról, … Egy kutatási programról addig mondhatjuk, hogy előrehalad, addig 

nevezzük progresszívnek, amíg elméleti növekedése anticipálja empirikus növekedését, 

vagyis amíg sikerrel jósol meg új tényeket (…); egy program akkor stagnál, ha elméleti 

növekedése elmarad empirikus növekedése mögött, azaz amikor csupán ’post hoc’ 
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magyarázatokat ad a véletlenül, vagy pedig valamely rivális programon belül felfedezett 

tényekre" (Lakatos 1997, 79 – 82. o.).  

A tervezést felfoghatjuk tudományos programként, olyan kísérletnek, amelyben a terv a 

mindenkor elvárható mélységben korroborált, és az érintettek körében elfogadott hipotézis. A 

gyakorlatban azon állítás megvalósítására kell törekedni, amelyik teljes bizonyossággal nem 

cáfolható és bizalmunkat több tapasztalat, tény támasztja alá, mint a többi esetet, vagy több 

ember bizalmát nyerte el, mint más javaslatok. Csak olyan hipotézist, programot szabad a 

megvalósítás szakaszába juttatni, amelyiknek nagy az esélye, hogy pozitív elfogadást nyer, 

hogy az utólagos értékelés során is igaznak bizonyul. A közbenső értékelés során e bizalmunk 

nőhet vagy csökkenhet, ami a cselekvési program megerősítése vagy módosítása irányába 

hathat. A tervezés (végtelen) folyamatán belül egy programot/stratégiát csak egy jobbal 

szabad helyettesíteni, olyannal, amelynek tapasztalati úton nyert (praxisracionalitás) 

többlethozadékot ígér. Az a jobb program, amelyik több olyan elvet, célt valósít meg, amiben 

mindenki egyetért.  

Jövőképeink nem valószínűségi kijelentések. kialakításuk legfeljebb egy olyan 

kockajátékhoz hasonlíthat, amikor tetszőleges számokat írhatunk a kocka különböző lapjaira, 

de mégsem bizonyos, hogy a felírtak közül látjuk viszont valamelyiket a dobás (megvalósítás) 

után a kocka felső lapján. Lehetséges, hogy csak valamelyikhez közeli számot. De ez 

önmagában nem baj, mert lehet, hogy mi írtunk fel rossz számot és korrigálhatunk. A célok 

teljesülésére nem a bekövetkezés matematikai valószínsége hat, hanem a szándékolt 

cselekedetek megvalósítása és egy ismeretlen külső faktor. Ha a megvalósítás (dobás) során 

kiderül, hogy nem találtuk el a jó számot, akkor új hipotézist kell tennünk, és újra kell 

dobnunk. 

b) ex post értékelés 

A tervdöntések helyessége, jövőbeni érvényessége vagy empirikus cáfolata csak a 

megvalósítást követően és korlátozottan lehetséges, és az akkori értékelés is csak az adott 

kontextusban érvényes. Az a posteriori tapasztalatok egyrészt az akkor érvényes szakmai 

tudásnak megfelelően csatolódnak vissza, másrészt társadalmi közvetítéssel. A megvalósítást 

követően kiderülhet, hogy amit igaznak véltünk az tévedés volt, a várt hatások csupán 

illúziók. A revíziót ennek az új tudásnak a birtokában végezhetjük el. A cselekvést követő ex 

post ellenőrzés 2. ábrán látható tanulási köröknek megfelelően kettős:  

• Belső kontroll: A döntéshozó reflexív módon megpróbál megbizonyosodni a saját 

eljárásáról. Ellenőrzi, hogy a végrehajtás a szándékainak megfelelő hatásokat 

eredményezték-e. Ez a belső kör a „tudományos objektivitás” operacionalizálható, 
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explicit módon megragadható részét ellenőrzi. A bekövetkező hatások többnyire 

empirikusan igazolják vagy elvetik a tervezést vezérlő elvek helyességét. Az 

igazolás ez esetben a sikerrel egyenlő, amely közösségi tervezés esetében nem 

szükségszerűen azonos a hagyományos teljesítményelven nyugvó gazdasági 

racionalitással.80 A terv plauzibilitását, a megvalósítás jó előkészítését igazolja, ha 

szándékaink megvalósultak és a várt/ígért hatások következnek be. Ez esetben a 

belső ellenőrzési (tanulási) kör pozitív visszajelzést ad. 

• Társadalmi (norma) kontroll: Egy érdekcsoport sikerorientált cselekvésének 

eredményessége önmagában még nem jelenti cselekedeteik elfogadását, a tervhipotézis 

igazolását. Az érintettek (csoportjai), a társadalom más érdekközösségei is értékelik, 

összevetik normáikkal és mások céljaival a bekövetkezett változásokat és a megfelelő 

fórumokon visszajeleznek a döntéshozók (és tervezők) felé. A 2. folyamatábrának ez a 

felső köre méltányossági szempontokkal is számoló normatív kontrollt jelent, amely 

hozzájárul az erkölcsi „fejlődéshez”.81  

 

Az érték és érdekszférák e két elkülönült rendszerének egymásra hatása a közös 

cselekvéstartományok racionalizálódásához vezet. Az ex ante értékelés érvényessége nem 

visszamenőleges, jelentősége az új döntések megalapozásában van. A két körből érkezett 

visszajelzések egymásra vonatkoztatása (érvelés) alapján megerősíteni vagy korrigálni lehet a 

tervezést vezérlő elveket. Az ex post értékelés eredménye már a következő, magasabb szintű 

ciklus alapjait jelentik. A konkrét helyen és időben való elfogadottság már új információk 

alapján, komplexebb módon a területileg és kulturálisan meghatározott interszubjektív térben 

zajlik. Ez a post factum értékelés az eredményre, az új cselekvéshelyzetre vonatkozik, ott és 

akkor ténylegesen megjelenő és a tervezésnek tulajdonított hatások érvényességét állapítja 

meg. Minél hosszabb a tervezési ciklus, minél nagyobbak a bekövetkezett változások, annál 

kevésbé minősíti visszamenőleg a korábbi információk alapján hozott döntéseket. Ez az ex 

post értékelés belső ellenmondása.  

c) közbenső értékelés 

                                                 
80 A siker elsősorban a szándékok elérést jelenti, ami mérhető az empirikus hatékonysággal, jelentheti a 

megkívánt strukturális változást, a környezettel való kíméletesebb bánásmódot, az esélyegyenlőség javulását stb. 
81 Erkölcsi fejlődés csak a társadalmi közegben érhető el, de számolnunk kell azzal, hogy ez is a 

hatalomgyakorlás részeként működik. 
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Az előzetes és az utólagos értékelésen kívül, a tervezési folyamaton belül sok kis közbenső – 

ex post típusú – ellenőrzési, visszacsatolási kört is működtetni kell. Ezek a közbenső 

értékelések nem az alapelvekre, nem a meghatározó célokra vonatkoznak, hanem azok 

partikularizációjára és az eszközválasztásokra. Ezek eredményétől függően a megvalósítási 

folyamaton belül kisebb módosításokat lehet végrehajtani. Az eszközök, vállalkozók stb. 

cseréje a eszközhatékonyság elve alapján történhet, ahol a kitőzött célokat adottnak kell 

tekinteni.  

Mindhárom értékelés során érvényesül a materiális kifejezésre való törekvés. A 

tervezés megfelelő fázisában (pl. operatív programok, cselekvési tervek készítése) a célokat – 

ha lehetséges – naturalizálni és számszerűsíteni kell. Az ex ante értékelés során meg kell 

becsülni a várható hatást, majd ugyanazok az indikátorok alapján kell elvégezni a folyamatos 

közbenső és ex post értékelést is. Ha a várt hatások meg is valósulnak, és az érintettek jól 

fogadják azokat, akkor ezekre a célokra vonatkozó hipotéziseink tapasztalati úton igazolást is 

nyerhetnek, azaz megerősítik szándékunk helyességét.  

A tervezés, a racionalizáció társadalmasítása, a célok, prioritások és cselekvési 

stratégiák közreadása, megvitatása számos későbbi probléma elkerülését teszi lehetővé, 

csökkenti a két ellenőrzési kör közötti konfliktus lehetőségét. Demokratikus döntéshozatal 

vagy még inkább minden érintettel való elfogadtatás a személyes (tervezői, döntéshozói) 

felelőséget mérsékli, és e korroborált célokat, szándékokat a megvalósítás számára kvázi-

objektívvá teszi. Ez a későbbiekre nézve problémát jelentene, ha a tervezést nem tennék 

ciklikussá, és a tanulási kör segítségével nem hoznánk újabb döntéseket, illetve a korábbiak 

nem válnának újabb falszifikáció tárgyává.  
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5. Az előrelátásra ható tényezők 

„A tudomány nem sziklaalapzaton nyugszik. Elméleteinek merész épülete, mondhatni, 

mocsárra épül. Olyan, mint egy cölöpökre felhúzott ház. A cölöpöket felülről verik be a 

mocsárba, de nem valamilyen ’természetes’ vagy adott alapzatba, és ha feladjuk 

kísérleteinket, hogy mélyebb szintet találjunk, ahová cölöpjeinket beverhetnénk, ez nem azért 

van, mert szilárd talajig jutottunk. Egyszerűen azért állunk meg, mert elég szilárdnak találjuk 

a cölöpöket ahhoz, hogy megtartsák az épületet, legalábbis egyelőre” (Popper 1997, 145. o.). 

Megvalósításra szánt jövőképeink esetében is meg kell elégednünk az akkor elfogadottnak 

tartott mélységben való megalapozással.  

A pozitivista filozófiai alapokon nyugvó analitikus-empirista tervezési iskolák 

képviselői a mindenkori állapot minél jobb feltárására helyezik a hangsúlyt, a 

megrendíthetetlen szikla alapzatot keresik, és szakracionális okfejtésekből – esetenként még 

az objektivitás látszatát is keltve, – az értékpremisszákat és az értékelési folyamatokat elrejtve 

következtetnek a kívánatos jövőbeni állapot és a szükséges tennivalók meghatározására.82 A 

magánvaló semleges, nem hordoz cél-okokat és nem is strukturálódik cél-okoknak 

megfelelően. Az értékek nem valóságosak, a konkrét tényekből nem levezethetőek, sokkal 

inkább meghatározóak, hogy milyen igazságok után vágyunk, milyen jövőben szeretnénk élni, 

azaz hogy melyek az aktoroknak (tervezőknek, érintetteknek) a világra való vonatkoztatásai. 

Interszubjektív módon az emberi tudatban a korszellemnek megfelelően kialakuló kép és 

cselekvési elhatározás megszületése a meghatározó a tervezés szempontjából! Ennek 

megfelelően a tudati folyamatoknak (pl. intuíciónak), az értékeléseknek, az új tudás 

létrejöttének nagyobb jelentőséget tulajdonítok, és ebben a fejezetben azt keresem, hogy 

milyen tényezők vannak hatással céljainkra, a fejekben kialakuló jövőképre, a koncepció vagy 

stratégia megalkotására, és ezek a hatótényezők milyen módon szintetizálódnak.  

A modern korban „elhomályosulnak a múlt példaértékű eseményei (…), amelyekhez a 

jelen gond nélkül csatlakozhat. A modernség már nem képes orientáló mércéket kölcsönözni 

más korok példaképeitől; kizárólag önmagára hagyatkozhat, normativitását önmagából kell 

merítenie. Ettől kezdve az autentikus múlt az a hely, ahol a hagyomány folytatása és az 

                                                 
82 Egyedül a Laplace-démon ismeri a világban létező mozgások kiinduló paramétereit és képes ezekből 

kiszámolni a jövőt. Laplace tétele szerint az univerzum állapotát adott t időpontban meghatározó összes változó 

birtokában előre látható az univerzum tx időbeli állapota. 
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innováció egymásba fonódik. … Ettől kezdve a korszellem válik a politikai gondolkodás és a 

politikai küzdelmek közegévé. A korszellem két egymással szembenálló, de egymásra utalt és 

egymást átható gondolati mozgástól kap indíttatást: a történeti és az utópikus gondolkodás 

összeütközése kelti életre. E két gondolkodásmód első pillantásra kizárja egymást. Olybá 

tűnhet, hogy a tapasztalattól áthatott történeti gondolkodás az utópikus tervek bírálatára 

hivatott, a szertelen utópikus gondolkodásnak az volna a funkciója, hogy a történeti 

folyamatosságokon túlmenő cselekvési alternatívákat és lehetséges játéktereket tárjon fel. A 

modern időtudat azonban ténylegesen olyan látóhatárra nyitott kaput, amelyben összeolvad az 

utópikus és a történeti gondolkodás. A korszellem aktualitásától megfertőzött politikai 

gondolkodást – amely ellen akar állni a jelen nyomásának – utópikus energiák töltik föl. Ezt a 

többletet azonban a történelmi tapasztalatok konzervatív ellensúlyával ellenőriznünk kell” 

(Habermas 1994, 283–284. o.). 

Igazodási pontok után kutatva, a tervezés során adekvát valóságnak azt kellene 

tekinteni, amely megmutatkozik majd a jövőben, a konkrét cselekvésekkel, realizációkkal egy 

időben. Minél messzebbre tekintünk előre, ez annál bizonytalanabb, annál több elemében 

ismeretlen. A kiinduló pontokat, az alapinformációkat csak a jelenben kereshetjük és 

feltételezhetjük ezek egy részének állandóságát, más részének előrevetíthetőségét, esetleg 

meghatározó trendek folytatódását. De tudatosítanunk kell, hogy bármilyen kiindulási vagy 

igazodási pontokat is találunk, azoktól várakozásaink, igazságvágyunk, elkötelezettségeink 

által befolyásolt akaratunknak és kreativitásunknak, intuíciós képességünknek a 

függvényében el is tudunk vonatkoztatni, újakat vizionálhatunk, kritikával fogadhatjuk akár 

genezisünket és a korszellemet is.  

A „vanból nem következik, a kell” – általam is többször említett – alapigazság mellé 

kell helyeznünk egy másik tényt is, nevezetesen azt, hogy az adott állapotot, 

cselekvéshelyzetet egy korábbi előzi meg, és ha nincs is determinisztikus kapcsolat a kettő 

között a rendszer, akkor sem felejt, nem képes a nulláról indulni. Minden cselekvéshelyzetnek, 

szituációnak van visszamenőleges értelme és előremutató jelentése. Ahogyan el kell vetnünk a 

hagyományos determinizmus értelmezést, ugyanúgy nem fogadható el a tiszta 

indeterminizmus sem, mert léteznek kötöttségek és azok hatásai alól nem vonhatjuk ki 

magunkat, működik a genealógia, a múlt és a jelen „genetikai kódjai” hatnak a jövőben is. 

Nem létezik általános determinizmus, de léteznek determinisztikusan viselkedő mozaik-

láncolatok. Vannak olyan hosszabb távon egyensúlyban lévő, konfliktusmentes lokális 

állapotok, trendek, jelenségek és értékek, amelyek megerősítésére vagy tagadására 

építhetünk. A természeti környezet nemcsak a lehetőségek tárháza, hanem kötöttségeket 
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(ellenállást) is jelent, a művi környezet a korábbi tudás objektivációjának tekinthető, és a 

korábbi cselekvések eredményeiből is lehet és kell tanulni. Történelmi determinizmus alapján 

nem tudjuk megmondani, hogy mit kell tennünk, de a jelen történetileg szituált. A múlt 

tapasztalataiból a jelen cselekvéshelyzetnek megfelelően választunk. A koncepcióvezérelt 

tervezésben a hangsúly a választáson van. Tehát a helyzetfeltárás (a genealógiai, genetikai 

térkép, korszellem), a jelen szituáció és előtörténetének leírása fontos információkat adhat a 

normatív előírások, a szükséges vagy kívánatos cselekvések meghatározásához, de tudatában 

kell lenni annak is, hogy az új dolgok nem csupán a múlt tapasztalataira épülnek. 

Konkrét időpontban és helyen a közös jövőkép és cselekvési programok 

meghatározását szemléltetés (nem igazolás) céljából az alábbi kvázi-függvény segítségével 

formalizálom, ezzel, mint eszközzel kísérlem meg az összefüggés egy részét explicitté tenni, 

és bemutatni azt, hogy az egyik elem, nem egy a felsorolásban, hanem az adja meg a többiek 

együttértelmezését. A különválasztott explicitté tett elemek (a valóság, a tudomány 

eredményei, az érintettek normái és minden más, ami nem lett kivéve és külön megnevezve) 

sem függetlenek egymástól. Különösen fontos, ezek egymással folytatott dialógusa és 

egymásra vonatkoztatása.  

 

T= fi(V, S, t, Nj(V, S ,t), E) 

 

ahol  T – transzcendálás eredménye, (vízió, terv, stratégia, program); 

V – észlelt (feltárt) valóság, jelenségek, tényekre vonatkozó elképzelések; 

S – strukturális, pragmatista keretek, uralmi, hatalmi kényszerek, érdekérvé-

nyesítési lehetőségek (mesterséges gépezet, társadalmi világ);  

t – aktualizált tudomány, tudományos, szakmai magyarázat és választható 

eszközök (a tervezés tárgyára vonatkozó tudásnak a tudós társadalom által 

elfogadott explicit része); 

Nj – a j. közösség értékelései, azok alapjai (konkrét normák, területi-kulturális 

értékek és értékelések, autonóm részigazságok, lokális „alávetett”, „kisebbségi 

tudás”), az előzőekkel kapcsolatos kritika; 

E – egyéb explicitté nem tehető hatótényezők; 

fi –a függvény „típusa” az i. tervezőnél/döntéshozónál, tendenciózus 

racionalizálás, az értékelés jellege (a tervezők filozófiai, politikai 

elkötelezettsége, „hite”, hallgatólagos tudása, intuíciós képesség stb.). 
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Az első három tényező (V, S, t) összessége adja a cselekvéshelyzet explicitté tehető 

tényezőit, azokat a külső jelenségeket, struktúrákat és eseményeket, amelyekhez az érintettek 

meghatározzák viszonyukat, feltárják értékeiket, és normáik alapján kifejtik azok hamis vagy 

igaz voltát. A tervező szubjektum (fi) mindezek függvényében képet alkot önmagáról, 

meghatározza viszonyát mások szubjektivitásához, és személyes tudását hozzáadva alakítja a 

tervezés folyamatát. A tervező (tervkészítő szakember és döntéshozó politikus) számára 

megvan annak lehetősége, hogy elfogadja vagy elvesse az érintettek által közvetített normákat 

és a tudomány érvényes előfeltevéseit és eredményeit, de azt nem teheti meg, hogy tudomást 

sem vesz róluk. A belső szubjektivitás elkerüléséhez, a meggyőződés megítéléséhez 

(fenntartásához vagy elvetéséhez) szükséges a cselekvéshelyzethez, a külső tényezőkhöz való 

viszony explicitté tétele és az interszubjektív kommunikáció.  

Ideális – ritkán megvalósítható – esetben a tervező, döntéshozó és érintettek köre egy 

és ugyanaz, ami azt jelenti, hogy az értékek és értékelések kívülről történő feltárása helyett a 

saját belső értékek, normák, megnevezése, explicitté tétele, interszubjektív cseréje a feladat, 

amely erősíti a tudatosságot. Ebben az esetben az értékelés és a tervezői racionalizáció 

(kölcsönös megértés és elfogadás) egy egységes folyamat. Ekkor a konkrét normák nem az 

értékelések referenciakeretéül szolgálnak, hanem azok megnevezése a külső kommunikációt 

szolgálja. E kettő egybeesésének annál nagyobb az esélye, minél kisebb közösségről van szó.  

 

T= Ni(V, S, N, t, E) 

 

Ha az adott téma tudományos szaktekintélyei a tervezők és döntéshozók, akkor a fenti 

képlet a következően alakul: 

 

T= ti(V, S, Nj(V, S, t), E) 

 

E sematizált képlettel közelített rendszer mozgató ereje a folyamatos dialógus és a 

multilaterális kommunikáció, amely során megtörténik e tényezők egymásra vonatkoztatása és 

a szereplők véleményegyeztetése. A tudósok, az érintettek és a tervezők reflexív 

monologizálásuk mellett folyamatos dialógusban vannak a környezetükkel, ennek 

eredményeként alakul bennük a valóságról kialakuló kép (V). Az intencionalitást hordozó 

cselekvők és a belőlük álló struktúrák között is folyamatos kölcsönhatás. A tudományos 
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racionalizmusról már korában beláttuk, hogy az interszubjektív folyamat, és e diskurzus 

eredményeinek számbavételéről van szó (t) a „képletben”. Az érintettekből álló közösség 

normái az interszubjektív folyamatok során alakulnak, és a kölcsönös megértés (egyezség) is 

kommunikáció során alakul ki. A tervezői választásokra is nagymértékben hat a kölcsönös 

megérésre irányuló kommunikáció, de a belső monológnak kitüntetett szerepe van.  

 

5.1. Észlelt valóság (fenomenológiai alapok, gyakorlati tudás) 

A tervezésnek – mint azt az 1. fejezetben tárgyaltam – nincsenek természettudományos 

értelemben véve objektív alapjai, és a tényállásoknak is mindig csak egy részét tudják számba 

venni. Az embereknek, mindig határozott képük, elképzelésük van az objektív valóságról, és 

azt, mint tapasztalatot írják le. A magánvaló leírásából nem tudjuk kiszűrni a szubjektumot, 

de a tényekre vonatkozó elképzeléseket a spekulatív hipotézisektől megkülönböztetve kell 

kezelni.  

A cselekvő, a tervező szempontjából az, ami maga a világ, az nem különbözik attól, 

mint ahogy az megmutatkozik számára, így azt kvázi-objektívként kezeli. A tervezés során a 

feltételezett kezelhetőségüknek és céljainknak megfelelően, mint az akaratmeghatározásunk 

„kellékeit” vesszük számításba (értelmezzük) ezeket. Annak, ami „… ’magában véve’ van, 

semmi köze a lényegesnek és lényegtelennek ehhez az ontológiai különbséghez, hanem az 

öntudat saját lényege felöl határozódik meg, az előállítás képességéből és a változtatás 

akarásából, mely az emberi szellemben és akaratban lakozik. A magánvaló az a tárgy és az az 

ellenállás, amellyel számolni kell. Tehát ami magában véve van, az – … – relatív a tudásnak 

és az akarásnak egy meghatározott módjára vonatkoztatva” (Gadamer, H-G. 1984, 313. o.).  

Az empirikus úton nyert információk értéke vitathatatlan, ha tudatosítjuk, hogy az 

csak az alkalmazott metodika „értelmében” és csak az adott szituációra vonatkozik. A 

tervezés „objektív beállítódását” az alapozza meg, hogy a helyzetfeltárás során a pozitív 

tudományok segítségével képet kell alkotnunk a valóság azon szeletéről, amelynek „esete 

fönnáll” a tervezés tárgyát tekintve. Törekednünk kell arra, hogy minél több állításunkat 

tényekkel alapozhassuk meg, azaz olyan részekre bontsuk a valóság releváns szeletét, hogy 

tényszerű legyen. Elsősorban azoknak a verifikálható tényeknek a leírása fontos, amelyek 

időben – a tervezési időszakban – konfliktusmentesnek, így stabilnak (állandónak, 

változatlannak) tekinthetők, és kapcsolatba hozhatók a tervezés tárgyával. E konstansként 

kezelt tényezők mellett fontosak a szándékolt cselekvések – objektív korlátként kezelendő – 

határainak leírása is. Amennyiben léteznek a laplace-i értelemben előre egyértelműen 
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kiszámítható (meghatározott) jelenségek, azok leírása is ide tartozik. E pozitív megközelítés 

terméke az észlelt valóság leírása. Az előrelátás alapjainak, építőköveinek egy részét ezek a 

tényekre vonatkozó standardok adják. Ez a kép nem tartalmaz értékeléseket, nem mondja 

meg, hogy az így kapott leírás igaz, helyes, méltányos, vagy éppen az ellenkezője.  

Erről a – gyakran objektívnek feltüntetett – képről is meg kell jegyezzük, hogy ez sem 

az objektív valóság a maga teljességében, és a megfigyelések a korábbi tapasztalatok és a 

személyes tudás által interpretációkat implikálnak. Adott cselekvéshelyzetben, konkrét tervek 

megalapozásakor nyilvánvalóan nem mindent és nem korlátlan mélységben kell feltárni. Meg 

kell húzni a demarkációs határokat arra vonatkozóan is, hogy mit (nem) vizsgálunk, és a 

számba vett jelenségeket is különböző mélységű analízisnek vetjük alá. Tehát a vizsgálatok, 

felmérések során kimondott, vagy hallgatólagos kérdésekre (hipotézisekre) keressük a választ, 

és feleletet csak arra kapunk, amit kérdeztünk. Lakatos ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az 

internális (normatív) történet elsődleges, az externális (leíró-empirikus) történet pedig 

másodlagos” (Lakatos 1997, 187. o.). A tapasztalati adatokon nyugvó elemzések is az 

alkalmazott paradigmák és módszerek által meghatározottak, így normatívak és csak hipotézis 

jellegűek. A megismerést is valamilyen érdek irányítja, a tényeket mi hozzuk létre! 

A megismerés, a helyzetfeltárás is intencionális tevékenység, és irányultsága határozza 

meg a látottak körét. A valóságot sem mindenféle szempont, (ideiglenes) prekoncepciók 

nélkül vizsgálhatjuk. Nemcsak a megismerést végezzük prekoncepciók alapján, hanem a 

„tényszerű leíráskor” is beállítottságunknak megfelelő standardokat használunk. Az empirikus 

tények mindig olyan mértékben különbözőek, hogy azokat meghatározott „osztályokba” 

sorolva írjuk le.  

 

5.2. Strukturális, pragmatista keretek, hatalmi kényszerek (mesterséges gépezet, 

társadalmi világ) 

A társadalmi intézményes rend megszabja, hogy adott időben és helyen milyen interakciók 

jöhetnek létre, az elfogadott normák és az uralkodó gyakorlat mit tesz lehetővé. A tudós, a 

tervező, a választott képviselő a társadalmi folyamatok szubjektumai, a hatalmi mechanizmus 

végrehajtói alapvetően normakonform beállítódásuak. Gondolkodásukat nemcsak a valóságról 

alkotott képek, nemcsak a tudomány által közvetített tudás és értékítéletük határozzák meg, 

hanem a társadalmi intézmények, az egzisztenciális helyzetek, a tervezőknek és 

döntéshozóknak a társadalmi/hatalmi struktúrában elfoglalt helye, mindaz amelyről úgy 
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gondolják, hogy parancsolóan hat rájuk. Ez az emberek közötti viszonyok, mesterséges 

struktúrák részben ugyanúgy explicitté tehető és vizsgálható, mint a „valóság elemei”.  

A külső „társadalmi tények”, az irányítási, hatalmi struktúra, melyben a tervezés 

folyik, és amelyben a tervezők és döntéshozók működnek, befolyással van a tervezésre, 

alakítja a végső döntéseket.83 Az információk birtoklása, a célok kijelölése, a stratégia 

meghatározása e strukturált „térben” zajló hatalmi játék eredménye. A külső struktúra, a 

működési algoritmusok feltérképezése nemcsak a saját határok és lehetőségek megismerését 

szolgálhatja. Minden(ki) más is e keretek között működik, így ennek ismerete segíti a 

cselekvéshelyzet társadalmi aspektusainak a megismerésén kívül annak megértését is, hogy 

mások (jövőbeli) cselekedetei milyen keretek között zajlanak. Ezzel csökkenthetjük a nem 

várt események bekövetkezését.  

A tervkészítés mindig konkrét intézményekhez kötődik (pl. kormány, minisztérium, 

önkormányzat stb.), a döntéseket mindig konkrét személyek hozzák, így a terv is mindig 

„valakié”. Ennek másik oldala, hogy a tervek lehetséges tartalmát behatárolja az, hogy ki a 

tervkészítő, az, hogy kinek a számára készül a terv. Mindenki csak olyan programokat, 

cselekvéseket tervezhet, amelyek megvalósulására befolyással lehet, tehát vagy maga meg 

tudja valósítani, vagy olyan eszközök állnak a rendelkezésére, hogy ki tudja kényszeríteni (pl. 

törvényi felhatalmazás) vagy hatni tud (pl. nagyarányú anyagi támogatással) mások ez irányú 

cselekvésére.84  

A tervező intézmény belső struktúrája, szervezeti kultúrája is befolyásolja a tervezést, 

annak eredményét. A tervezőknek, vagy a tervkészítésért felelős személyek belső 

struktúrában, hatalmi rendszerben elfoglalt helye, alá- és fölérendeltsége igen fontos. Jó, ha a 

felelős vezetésnek vannak közvetlenül alárendelve és a bürokratikus struktúra egyéb elemei 

irányába különleges jogosítványokkal rendelkeznek.  

A fennálló strukturális kereteket (intézmények, normák, eljárások stb.) nem szabad 

csupán úgy felfogni, mint negatív, korlátozó tényezőt, mert az a korábban megszerzett tudás 

                                                 
83 A tervezésnek az irányítási rendszerben elfoglalt helye, a terveknek és a tervezés különböző aktorainak szánt 

szerep alapján különböző típusú, stílusú tervezés folytatható. Ezek jellemzőit és hátrányait a 8. fejezetben 

tárgyalom. 
84 Tipikus példa az önkormányzati koncepciók programok készítése. Gyakran maga a tervező önkormányzat 

olyan célokat jelöl meg, amelynek teljesítése a kormányzat hatóköre. Igen gyakran a település aktorai saját 

céljaikat, teendőiket akarják az önkormányzat programjába belobbyzni. Mint törekvés, mint stratégia érthető, de 

az önkormányzat csak akkor kellene, hogy ezeket bevegye a saját programjába, ha olyan közösségi célhoz 

kapcsolódik, amelyik megvalósításába maga is rész kíván venni.  
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hordozója, közvetítője is. Ha a fennálló rendszer jól működik és elfogadott, akkor a fennálló 

keretek betartása, a korábban elfogadott normák követése lényegesen leegyszerűsíti a 

tervezési folyamatot.  

A külső és belső struktúrát felmérve és elfogadva gondolkodhat a tervező, a működő 

keretek között és csak a megadott szempontok szerinti minél jobb elosztást, felosztást, 

megvalósítást tekintheti feladatának (funkcionális/allokatív tervezés). Az alapstruktúrák 

változatlansága mellett törekedhet a rendszer működésének javítására, új fejlesztések, 

innovációk bevezetésére, mely igényli a tervezők normatív szerepvállalását és általában az 

intézményrendszer módosítását is (innovatív tervezés). Ha nem elégszik meg a rendszer 

működésének javításával, és úgy értékeli, hogy alapvető változtatásokra van szükség, akkor 

radikális tervezéshez kell folyamodnia. (Az allokatív, innovatív és radikális tervezés 

jellemzőit részletesebben a 8. fejezetben tárgyalom.)  

 

5.3. Aktualizált tudomány (tudományos magyarázat, elmélet) 

Számba vesszük a tervezés tárgyára vonatkozó tudásnak a tudós társadalom által elfogadott 

explicit részét. Ez gyakorlatilag az előző két tényező tudományos (elméleti, szakmai) 

magyarázatát adja, valamint elmélet és eszközrendszert a tervezés számára.  

A tudomány szellemének lényege a végtelen haladás gondolata, így a horizont mindig 

elérhetetlen marad. A modern világban a tudást a tudomány legitimálja, de a tervező számára 

a tudomány is ideológiaként működik, amelyben – különösen a napi praxisban – alapvetően 

hinni kell.  

A tudomány mindenkori eredményeinek konkretizálása, egyrészt a felhalmozódott 

tapasztalatokkal, szakmai ismeretekkel segíti az adott cselekvéshelyzet megoldását, a 

plauzibilitás biztosítását, másrészt lehetővé teszi az 1. fejezetben tárgyalt „tudományos 

objektivitást”, az elitizmus minden veszélyével együtt. Ha nem is egzakt verifikálást, de 

egyfajta kontrollt jelent, hogy jól értettük-e a szituációt és az elfogadott szabályok szerint 

kívánjuk-e lejátszani a szándékolt cselekvéseket. A tudomány egyetemes elfogadottságra 

törekszik, így megállapításai segítik a nemzetek, kulturális csoportok közötti közvetítést is. 

A tudomány (képviselői) egyrészt az elfogadott általános törvényszerűségeket, (írott) 

szabályokat, másrészt az esetjoghoz hasonló ismert precedensek tanulságait közvetíti. Ezek 

segítenek a stratégiai célok kialakításában és a taktikai problémák áthidalásában egyaránt. A 

tudomány, a szakmai elit képviselői a szakmai ítéletet is megalkothatják, amely a végső 

döntésig más szempontok alapján felülbírálásra kerülhet. A tervezés folyamatában az sem 
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feltétlen szükséges, hogy a tudomány képviselője véleményét minden esetben 

kézzelfoghatóan alá tudja támasztani,85 legtöbb esetben alapozhatunk „személyes tudására”. A 

tudományos állításokat addig kell a tervezés során „külső tényként” elfogadnunk, Polányi 

szavaival addig kell hinnünk bennük, amíg a tudósok egymás közötti konszenzusa fennáll, 

illetve popperi értelemben kiállja a falszifikáció próbáját. 

Mindezekből az a praktikus következtetés is levonható, hogy a legrelevánsabb 

tudományterületek képviselőinek részt kellene venni a tervezés folyamatában, ott kellene 

lenniük a döntéshozatalnál, vagy a tanácsadó testületekben, hogy ezt a funkciót direkt módon 

betölthessék. Időbeni és térbeli analógiák, sikeres vagy sikertelen precedensek ismeretében 

eleve elkerülhetővé tehetnek vargabetűket kiküszöbölhetővé tehetnek saját tanulási köröket. 

Praktikusan, a konkrét személyek kiválasztását nem szükséges a személyes teljesítmények 

alapján elvégezni, hanem intézményeket is fel lehet kérni a képviseletre.86 Magyarországon 

praktikusan ezek az MTA, a különféle felsőfokú oktatási intézmények, szakmai kamarák stb. 

lehetnek. Tehát ezen intézmények képviselőinek ott kellene ülniük a közösségi terveket 

elfogadó testületekben, vagy a tanácsadók között, és jó az a kialakult gyakorlat, hogy a 

tudomány képviselői közvetlenül is részt vesznek a tervezésben.  

 

5.4. Az értékelés alapjai (lokális kritika) 

Annak érdekében, hogy programot tudjunk adni, ismerni kell az érintetteknek a „feltárt 

valóságról”, a kényszerítő struktúrákról, az elfogadott tudományos vélekedésekről vallott 

nézeteit, ítéletét, az érdekekkel összekapcsolódó értékeket, mindazokat, amelyek a kívánatos 

jövőt meghatározzák. Tehát az objektív viszonyítási alap hiányában, az ott és akkor érvényes 

                                                 
85 A tudománytörténet számos példát tud felhozni a Polányi féle hallgatólagos (előzetes) tudás létére (pl. Galilei 

anélkül tudta, hogy Kopernikusznak van igaza, hogy abban az időben egyértelmű bizonyítékok lettek volna 

mellette.)  
86 Ezt legtöbb elitista is elfogadja (pl. Polányi, Kuhn, Toulmin), így ebben látszólag nincs vita az elmélet és a 

gyakorlat között. A pécsi önkormányzat működési gyakorlatában, az általam vezetett tervezésért is felelős 

szakbizottságba a szakértői helyekre a Magyar Urbanisztikai Társaságot, a Magyar Építőművészek Szövetségét 

és a mérnökkamarát kértem föl, hogy jelöljenek olyan magasan kvalifikált szakembert, akinek tudását a szakmai 

közösség is garantálja. A tudásközvetítésnek kialakultak a gyakorlatban is működő intézményesült csatornái. A 

praxis igazolta az elméletet, de sajnos mindmáig nem lett követett gyakorlat a városházán. A területi és 

regionális tervtanácsok esetében tudok arról, hogy felkérték a Magyar Tudományos Akadémiát tagok jelölésére.  
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normákat, az interszubjektíven alakított és közösen elfogadott – területileg és kulturálisan 

meghatározott – értékeket és értékeléseket kell feltárnunk.  

A tudomány a tudásnak csak egy szűk szeletét tartalmazza. A tudás ennél lényegesen 

komplexebb, ide tartozik a kultúra, műveltség, a területi identitás stb., minden, ami a 

kompetenciák formálására, az akaratképzésre hat. A társadalomban, a különböző 

közösségekben felhalmozódott tapasztalatok „más tudást” jelentenek, mint amit a tudományos 

(szakmai) elit közvetít. A területi, a helyi tudás abban a kultúrában, életvilágban gyökerezik, 

amelyet a település, a régió és más területi egység szereplői önmaguk alakítanak. Az identitás 

függ a területi egységen belüli és a külső kapcsolatoktól, valamint a társadalom egészéhez 

fűződő viszonytól. A területi-kulturális identitás történelmi kategória és nem egy változatlan 

örökség vagy a tradíciók egyszerű halmaza. Olyan belső dinamikus folyamat, amelyet a 

társadalom önmaga állandóan alakít, belső, tudatosan és önként vállalt átalakulások során 

fejlődik, elfogad külső hozzájárulásokat, asszimilálja, vagy ha szükséges transzformálja 

azokat. Ez az azonosságtudat egyre inkább feltétele az egyének és csoportok fejlődésének, a 

közös célok alapján történő közös cselekvésnek. E tudás különösen felértékelődik, ha 

meghatározott feltételek mellett elfogadjuk a pragmatikusok állítását, miszerint az igazság a 

társadalmi elfogadottsággal egyenlő. E szférából az értékekre, az értékítéletek alapjaira van 

szüksége a tervezési folyamatnak.  

Itt vesszük számba azt az utóbbi időben felértékelődő helyi tudást, amit Foucault 

(2000) „alávetett tudás lázadásának”87 vagy Deleuze a „kissebségben lévő tudások” 

reaktivációjának nevez. Az „alávetett tudás” egyrészt történelmi tartalmat jelöl, ezek olyan 

történeti tudásblokkok, amelyeket korábban elfedtek vagy diszkvalifikáltak, másrészt az 

emberek partikuláris, lokális, szinguláris tudása, amelynek sajátossága abban van, hogy 

szembe helyezkedik az őt körülvevő többi tudással. A helyi geneológiákhoz kapcsolódó tudás 

nem a tudomány ellen van, hanem azokkal a hatalmi effektusaival ütközik, amelyek a 

tudományos diskurzus intézményesüléséhez és működéséhez kapcsolódnak. A centralizációs 

és homogenizációs törekvések ellen van, amelyek be akarják kebelezni a felszínre kerülő új 

tudáselemeket, hogy saját hatalmi működésük során felhasználják azokat (Foucault 2000).  

Ennek a hétköznapi tudásnak csak szűk szelete tehető explicitté, így instrumentális 

felhasználásának is más formát kell adni, mint a tudomány által képviselt aktuális tudásnak. 

                                                 
87 „Azt hiszem, az utóbbi tíz-tizenöt év kritikájának éppen az erudícióban eltemetett tudások, valamint az 

ismeretek és tudományok hierarchiájából diszkvalifikált tudások egymásra találása és összekapcsolódása adta a 

lényegi erejét.” (Foucault 2000, 310. o.) 
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Minél inkább sikerül bevonni a tervezés folyamatába az érintettek körét e tudás 

érvényesülésének annál nagyobb az esélye.  

Az értelmezett valóság megítélése és a kívánatos jövőbeni állapot meghatározása 

nagymértékben az értékválasztásoktól függ, normatív alapokon történik. Természetesen az 

emberek értékrendjére hat az értelmezett valóság és a tudomány eredményei egyaránt, így 

általános értelemben ezek nem függetlenek egymástól, sőt mint láttuk ezekben is megvan a 

normatív mozzanat. De a tervezés során tudatosan törekedhetünk elkülöníteni, és explicit 

módon kifejezni azokat az értékválasztásokat, amelyek alapján az értékelések megtörténnek, a 

döntéseket meghozzák. Ha ezt nem tesszük meg, ezek hatása akkor is kétségtelen. Döntően az 

érintettek (nemzet vagy település polgárai, a méhészek, a leszbikusok és minden más 

lehetséges közösség) érdekeiről, normáiról, azok megragadásáról van szó. Nem kívánatos88, 

de a praxisban gyakran előforduló esetekben a döntéshozók ettől eltérő értékeivel is számolni 

kell, és törekedni kell ezek megnevezésére is.  

Az emberek választott értékei, ebből következő értékelései különbözőek és 

konfliktusban is állhatnak egymással. Ugyanakkor a területi-kulturális identitás, a közös 

érdekek és cselekvéshelyzet megfelelő alapot kínál a kompromisszumokra, a kölcsönösen 

elvégzett és elfogadott értékelésekre. Gyakran nem egyszerűen fel kell mérnünk és explicitté 

kell tennünk ezeket az értékeket, hanem megfelelő kommunikáció során kell a kölcsönösen 

elfogadott értékelésekhez eljutni. Egyszerűsíti a helyzetet, hogy az emberek éppen azért 

alkotnak csoportokat, közösségeket, mert pl. területi-kulturális identitásuk, értékeik, érdekeik 

stb. számos azonosságot, vagy hasonlóságot mutatnak, és fordítva a csoportok tagjai az 

interszubjektív kommunikáció révén hatnak egymásra így hasonló értékeket vallanak. Ezek 

megragadása lehet a közösségi tervezés egyik alapja. Minél általánosabb érvényességre 

számot tartó értékekről van szó, annál nagyobb közösségeket generálhat és annál magasabb 

szintű tervezésről lehet szó, és ez fordítva is igaz. A partikuláris vagy helyi érdekek kisebb 

közösségeket hoznak létre. Tervezni csak azokban a kérdésekben szabad, amelyben az 

érintettek közös akarata nyilvánul meg.89 

                                                 
88 Ideális esetben az érintettek, vagy képviselőik hozzák a döntéseket, így nincs konfliktus a kettő között. Ezért a 

különérdekek, eltérő normák torzító hatásainak elkerülése érdekében még az is javasolható, hogy a tervezők is az 

érintett közösségből kerüljenek ki, vagy a tervezési módszerének (theory in planning) helyes megválasztásával, 

csak moderátorként, külső szakértőként vegyen részt az értékalkotásokban.  
89 A NIMBY jelenség elkerülése érdekében az általánosabb normák alapján meg kell egyezni a közös érdekben 

történő közös cselekvésekben, amelyeket jogi normákban is meg kell jeleníteni.  
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A végletes erkölcsi relativizmust elkerülve kifejezésre kell juttatni a területileg és 

kulturálisan meghatározott gondolkodást tükröző értékeket, hogy azok ne csak formálisak 

legyenek, hanem hassanak az emberi sorsokra. A legnehezebb kérdés a választások, a 

döntések konkrétsága és általánosabb érvényességi igénye közötti ellentmondás feloldása, 

amely az univerzálisnak elfogadott értékek90 partikularizációja és a sajátos helyi értékek 

meghatározásakor jelentkezik. A körültekintés aroni erkölcsisége ugyancsak megkívánja, 

hogy a részleges (és részrehajló) – önmagukban egyébként legitim – logikák, vagy értékek, 

mint az egyenlőség, hatékonyság, egyéni szabadság vagy a nemzet nagysága háttérbe 

szorítsanak vagy kizárjanak legitim tényeket, vagy értékeket. (Mahoney 2001)  

Az ott és akkor érvényes értékek megnevezését, explicitté tételét nehezíti, hogy az 

általános igazságok partikularizációjának nincs módszertana, de ennek hiányában is 

megtörténik az értékválasztás, amely meghatározza a döntéseket, a cselekvéseket. Ezeknél 

törekednünk kell az általános érvényességre, csak olyan elvek mellett szabad választani, 

amelyek követését mástól is megkívánjuk, de tudnunk kell korlátozott érvényességüket és azt, 

hogy e partikularizációt jelentős részben meghatározzák a mindenkori érdekek és azok a 

kényszerítő struktúrák és hatalmi viszonyok (S), amelyek explicitté tételére ugyancsak 

törekednünk kellene.  

Az univerzálisnak vélt normák partikularizációja interszubjektív módon az érintettek 

kommunikációja segítségével történik. A „megegyezés politikája”, a nyitott diskurzusok 

segíthetik feltárni a véleményeltérések mögött meglévő közös érdekeket, és az álláspontok 

közelítését. A konfliktusban lévő értékek, értékelések kiigazítása akkor vezet magasabb 

morális szinthez, ha az általánosítás alacsonyabb szintjén lévő elvek korrigálása történik meg. 

Olyan értékek módosítására irányuló törekvések, amelyeket más társadalmi csoportok 

többsége elfogad morális és a legkülönbözőbb formákban megjelenő konfliktushoz 

vezethetnek. Tervezni csak az értékkonfliktusok által kijelölt határokon belül szabadna, azaz 

az érintettek belső körében az értékek terén konszenzust kell kialakítani. E folyamat 

végterméke ismertté vált és elfogadott értékhierarchia, amelyet a tervezés későbbi fázisaiban 

prioritásokként kezelhetünk.  

Az értékhierarchiában vannak általános érvényességre számot tartó „univerzális 

értékek”, amelyek viszonylag lassan változnak és csak az adott cselekvéshelyzethez kötődő 

partikuláris érdekekhez kötődőek. A hierarchikus kapcsolatok bemutatása segíti a 

partikularizált értékek, a megfogalmazott prioritások általánosabb megítélését, szükség 

                                                 
90 Tér-idő függetlenséget mutathat pl. az őszinteség, a jóindulatúság, a becsületesség stb.  
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szerinti újragondolását. Tulajdonképpen ezen értékstruktúra összevetése a lehetőségekkel 

(V+S) és transzformálása eredményezheti a célstruktúrát.  

Az értékelések alapjául szolgáló értékekkel, normákkal szemben támasztott 

követelményeket Myrdal (1972, 278-280 o.) kritériumai alapján az alábbiak szerint 

összegezhetjük:  

• az értékválasztásokat explicit módon meg kell nevezni; 

• konkrétaknak (partikularizáltnak) kell lenniük;  

• plauzibilis célokhoz kell kapcsolódniuk;  

• konzisztens rendszert kell alkotniuk; 

• hipotézisként kell kezelni őket, amelyek a folyamat során változhatnak; 

• instrumentális, technikai eszközül szolgálnak a tervezéshez. 

 

5.5. Tendenciózus racionalizálás, kontamináció  

A szintetizáló értékelés, a döntés mozzanatának a leírása a legnehezebb feladat,91 mert a fenti 

tényezők (különböző tudások) és a megszülető jövőkép, koncepció, stratégia között nincs 

determinisztikus92, oksági vagy akár kauzális kapcsolat, hanem a helyzet leginkább ahhoz 

hasonló, ahogy a kérdés „meghatározza” a választ, az igazságvágy a törekvések irányát. A 

transzcendentális gondolkodás nem a megszerzett ismereteket bővíti, hanem úgy hoz létre új 

tudást, hogy az analitikus a posterori ismereteket belső személyes tudás alapján újrarendezi, 

szintetizálja. A terv, mint eredmény szempontjából meghatározó a tervező, a döntéshozó 

személye, mint „szerzőé”, aki a szellemi erejével feltölti az üres formát, explicitté teszi a 

teleologikus cselekvésre ható tényezők egy részét és a kritikai tudata, az önreflexió 

segítségével megteremti  a deskriptív és a normatív egységét. 

Az analizált cselekvéshelyzet és a kívánatos jövő vagy szükségesnek vélt cselekvések 

között folytonosság van, feladat a tudatosan vállalt tendencia megragadása, a folyamat egy 

feltételezett (vágyott), de teljes egészében, minden részletében nem ismert állapot felé való 

terelése. A „mit kell tennünk” meghatározásában a szubjektív tudati tényezők 

                                                 
91 A csoportos tervezőmunka, a demokratikus döntéshozatal tovább nehezíti e tervezési fázis leírását, mert e 

csoportokban különböző tudású és képességű (eltérő elveket valló, hitű, attitűdű stb.) szubjektumokból áll. 
92 Átfogó, egyetemes érvényű determináció nem ismert, amely bármely metodológia vezérelve lehetne, csak 

mozaikszerű determinációk léteznek. Minél inkább leszűkítjük a tér-idő dimenziót, annál inkább nő a 

determinációk valószínűsége és jelentősége.  
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folytonosságának jelentős szerepe van. A térbeli fizikai együttlétezéshez hasonlóan a 

különböző idősíkok csak a tudatban, kognitív interpretációban létezhetnek együtt. Nemcsak a 

múltunk és a jelenünk hat döntéseinkre, hanem az elképzelt, a szabadon választott jövő is! A 

koncepcióvezérelt tervezés esetében a jövőről általunk alkotott képnek nagyobb a jelentősége, 

mint a múltnak. Az idősíkok szintetizált eredményéből dedukcióval partikularizálhatjuk és 

operacionalizálhatjuk a teendőket.  

A tendenciózus racionalizálás során mindenki értékdeterminált módon gondolkodik, 

kontaminál, a fent tárgyalt tényezők (V, S, t, N) a tervezők és döntéshozók szubjektumán 

keresztül kerülnek értékelésre, szintetizálására. Ez a tervezésnek nem az achillesi sarokpontja 

– mint sokan gondolják –, hanem a rejtélyes szintetizálási, koncepcionálási mozzanat, ahol a 

helyzetfeltárás, a tudomány eredményei, az érintettek értékválasztásai mérlegelődnek, 

értékelődnek és új szintetizált érvényességet kapnak. Pozitivista megközelítésben e 

szintetizálás torzításnak (szennyezésnek) nevezhető, amelynek kiküszöbölésére, 

felszámolására kell törekedni. Ezzel ellentétben – felfogásomban – ez a tervezés legfontosabb, 

lényegi mozzanata. A tervezés formalizált technokrata folyamatában ez olyan, mint amire 

Michelangelo a sixtusi kápolna freskóján az érintés mozzanatában utal, az „emberi szikra”, az 

a nehezen leírható többlet, amely megadja az akarat, irányát, jellegét, karakterét, a 

teleológiai tartalmat, amely egységessé teszi akár a tudományosan össze nem egyeztethetőket. 

Ekkor történik meg a pozitivista megközelítésben szétválasztott „van és kell”, a tények és 

értékek kontaminációja, a jelen és a jövőtudat egymásba csúszása. Van, akinél ez az intuíció, 

a hallgatólagos tudás érvényesülésének, az elemelkedésnek a mozzanata és vannak, akik erre 

nem képesek, és a számukra lekűzdhetetlen gravitáció a vélt vagy tudatosan felvállalt 

determinációkhoz köti őket. Pozitivista vagy posszibilista megközelítésben is a tervező-

döntéshozó szemléletének korrigáló hatásának függvényében születik meg a prognosztizált 

jövőkép és a terv, de ezek szűkebb korlátok között mozoghatnak.  

A koncepcióvezérelt tervezés folyamatában e szintetizáló, intuitív gondolkodás – a 

tudományos gondolkodással ellentétben – nem általánosság igénnyel lép fel, hanem elveszti 

elméleti jellegét és konkrét cselekvés megalapozására szolgál. Az eredmény soha sem 

megismételhető, nem tekinthető általános érvényűnek.  



 93 

Az előrelátás érdekében elkötelezettségeket kell vállalni93 és elméleteket, modelleket, 

metodológiákat kell készíteni, és tenni kell a programok megvalósulása érdekében, 

mindaddig, amíg vállalhatók. Formálisan a cselekvéshelyzet explicitté tett tényezőinek, 

tendenciózus rekonstukcióját, célzatos racionalizálását hajtjuk végre, amely során 

hozzátesszük hallgatólagos tudásunkat, intuícióinkat. E racionalizálásra egyrészt ugyanazok a 

nehezen megfogható tényezők (genezis, korszellem, elismerésre, elfogadottságra való vágy, 

intuíció stb.) is hatással vannak, amelyek a cselekvéshelyzet kialakulására és annak 

értelmezésére is hatottak, de döntő az az értékválasztáson alapuló konceptuális készlet, amely 

tartalmaz(hat) elméleti általánosításokat, értékeket, metodológiát, modelleket és standard 

példákat egyaránt, amely megadja gondolkodásunk kereteit. Mindez folyamatos társadalmi 

interakciók során interszubjektíven alakul.  

Könnyíti a helyzetet, amikor egy általános érvényességgel felruházott – tér-idő 

korlátok nélküli – totalizáló gondolat képezi a transzcendálás alapját és/vagy végpontját. (lásd 

Platón, Hegel, Marx, Fukuyama stb.). Ilyenkor a térben és időben nem korlátozott 

metanarratíva adja azt a gondolati keretet, amely a plauzibilis vágyakkal bárhol és bármikor 

kitölthető. A konstituálásra, az előrevetítésre különösen alkalmasak a historicista, az evolúciós 

elméletek és a rendszerelmélet.  

Ha a racionalizácó alapjául valamelyik hegelizáló94 (pl. historicizmus, 

szociologizmus) elméletet tesszük, akkor elvész az ember újat alkotó képessége és 

nehézségeink támadnak az új tudás létrejöttének magyarázatában.95 Bármennyire is 

elismerjük az öröklés és a környezeti hatások fontosságát, ez nem jelenti azt, hogy például 

Leonardo da Vinci minden ecsetvonását meg lehet magyarázni az örökölt és a környezeti 

hatások valamilyen kombinációjával. Mona Lisa mosolyában sokkal inkább felsejleni látszik 

                                                 
93 Manheim Károly korai munkáiban még úgy gondolta, hogy csak a „társadalmilag nem elkötelezett” 

értelmiségiek találhatnak rá a „dinamikus szintézisre”, a „totális perspektívára”. Én ilyen tiszta, ideológiamentes 

észt nem tudok feltételezni, különösen nem a tervezés vonatkozásában. Az elkötelezettség sajátos elfogultságot 

jelent, amely meghatározza az intencionalitást, az értékelést, a különböző normák közötti választást és 

„eltorzítja” a racionlizálást is. A „függvény” bizonyos jellemzői tervezési ciklusonként változhatnak, és időnként 

sor kerülhet a függvény típusának a változására is. 
94 Popper (1976) szerint a történelem és a társadalom fejlődéséről beszélni hegelizáló intellektualizmus. A 

történelem senkit sem igazol nem hordoz egyének feletti „értelmet”.  
95 A determinizmus, a historicizmus elvetése nem jelent történetietleinséget. A genezis, a korszellem, a külső 

kritika mind közvetíti a múlt és a jelen üzenetét. Foucault munkássága is mutatja, hogy a hegeli 

hagyományokból meg lehet őrizni a történeti szemléletet anélkül, hogy el kellene fogadni a totális, megfejthető 

értelemmel és iránnyal bíró történelemi folyamat eredményét.  
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a művész különösen kifinomult egyedi érzékisége, esetleg (rejtett) homoszexualitása, mint 

környezetének hatása. Kétségtelen, hogy festményein az érett reneszánsz stílusjegyei 

ismerhetők fel, de társaival részben ő alakította ki azokat, amelyeket utólag a művészettörtént 

így nevezett el.  

A tervezésben a gondot alapvetően az jelenti, hogy nemcsak hogy nincs 

determinisztikus kapcsolat a számba vett tényezők és a teendők vagy a kívánatos jövő között, 

hanem a hagyományos kauzalitás sem értelmezhető, és nincs olyan elméletünk sem, amelynek 

jövőbeni érvényessége belátható lenne. Ilyen esetekben nincs más, mint a külső 

kommunikációk során alakuló szubjektív elkötelezettségekre, a szabadon választott 

paradigmára építeni. 
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6. Tervezéselméleti rendszertani kísérlet 

A dolgozat első felében meghatároztam a koncepcióvezérelt tervezés általános ismérveit. 

Általános elméletemet „egy lehetséges narratívának” szánom, amely alaptételek elfogadása 

mellett, vagy azokból eredő kritikák fenntartásával (szűkített érvényességgel) képes integrálni 

számos tervezéselméleti megközelítést. Ennek ismeretében sem könnyű a különböző 

tervezéselméletek, módszerek iskolák sokaságában való eligazodás, ezért. e fejezetben 

tisztázni kívánom a felvázolt általános elmélet és a sajátos – a gyakorlatban működő – 

megközelítések közötti viszonyt, és megadom a különböző elméletek rendszerbe foglalásának 

kereteit. A következő fejezetekben (7. 8. és 9. fejezetben) „feltöltöm a rendszert” sajátos 

klasszifikációimmal. Dolgozatom végén a tér, a „területi” tervezés sajátos értelmezésével a 

fejlesztési, a rendezési és az ágazati megközelítéseket foglalom egységes közösségi tervezési 

rendszerbe.  

Azzal, hogy „koncepcióvezérelt” jelzővel láttam el a címben szereplő tervezés 

kifejezést, nem törekedtem kizárólagosságra, csak meghatározott feltételezések melletti 

érvényességre. E megszorítás anélkül hagyhat teret más megközelítések (paradigmák) 

számára, hogy elméletemet ab ovo cáfolni kellene. Tehát különböző elméletek létezhetnek 

egymás mellet, amelyek alkalmazása más-más vagy akár ugyanarra az eredményre is 

vezethetnek. Például kidolgozható pozitivista filozófiai alapokon, akár a történelmi 

determinizmusra építő tervezéselmélet is, bár belső ellentmondásai alapján számomra ez 

elfogadhatatlan. Döntően a teleológiára épülő koncepcióvezérelt tervezés általános elméletét – 

a 3. fejezetben leírt paradigmaváltás irányaira alapozva – a pozitivizmusra épülő empirikus-

analitikus tervezéselmélettől különböztetem meg (2. táblázat). 
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2. táblázat 

AZ EMPIRIKUS–ANALITIKUS ÉS A KONCEPCÓVEZÉRELT TERVEZÉS 

NÉHÁNY JELLEMZŐJE 

 

 EMPIRIKUS-ANALITIKUS KONCEPCIÓVEZÉRELT 

 

Filozófiai alap pozitivizmus, materializmus, 

determinizmus, evolúcionalizmus 

poszt-pozitivizmus, területi-kulturális 

relativizmus, kriticizmus, 

kommunikatív etika 

Ideológia totalizáló, instrumentális elméletek egymásmellettisége és 

kontextualizálása 

Tudás deskriptív és normatív dualizmusa kritikai, gyakorlati  

A tervezés alapja a „van”; az objektívnek vélt valóság és 

az előtörténet megismerése,  

„a legyen”, ott és akkor érvényes 

„igazság”, normák és szándék 

Módszerek  elemzés, indukció, tudományos 

racionalizmus, szcientizmus 

szintézis, dedukció, érvelés 

(dialektika), történetileg 

meghatározott „kommunikatív ész”, 

megértés,  

Eszközök tudományosan igazolt (hatalom által 

elfogadott) modellek, sablonok, 

mércék 

konszenzuskeresés, adott 

kontextusban érvényes eljárások, 

értelmezés-minták, kulturálisan 

begyakorlott feltevések, 

Értékelési kritérium „objektivitás”, mérhető eredmény, 

tudományosság 

érvényesség, legitimáció 

A tervezés, a terv feladata irányítási, hatalmi eszköz, allokál, 

megszab, tilt, korlátoz, megoszt  

szabad akarat megvalósításának 

eszköze, lehetőséget teremt,  

Célok/politikai kontextus ágazatiak, „termékorientált” területiek, problémaorientáltak 

Tér befogadó fizikai szerkezet, 

„vetítővászon”, gyakorlat terepe 

tartalmak viszonyrendszere 

Állampolgár a tervezés tárgya és végrehajtó a terv kialakításának, végrehajtásának 

és ellenőrzésének aktív szereplője 
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Tervező „objektivitásra” törekvő racionális 

szakember 

moderátor, katalizátor, befogadó 

szubjektum, jelentéstartalmakkal 

dolgozó intuitív szakember  

Preferált megoldások, 

technológia  

a leghatékonyabb, (standardizálás, 

uniformalizálás) 

a helyben megfelelő, (egyediség, 

flexibilitás) 

Tervezés dokumentum készítése interaktív és interpretatív tanulási 

folyamat, argumentatív eljárás, 

„igazság diskurzus” 

Döntéshozatal  hierarchikus struktúrában a hatalom 

képviselői, kiemelkedő a nemzeti szint 

szerepe 

szubszidiaritás elvének megfelelően 

társadalmiasult individuumok 

decentralizált csoportjai 

Célszervezet  közszféra, nagy (gazdasági) 

szervezetek 

kis szervezetek, civil társadalom, 

egyének 

 

Saját szerkesztés 

 

Mivel az új paradigma még nem alakult ki, így a gyakorlatban ma még inkább csak az 

utolsó oszlop elemeinek erősödése, ezek alkalmazására irányuló törekvések figyelhetőek meg.  

A koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete a tervezéselmélet96 alapkérdéseivel, 

állításaival és fogalmi rendszerével, mindezek magyarázatával és a tervezés általános 

metodológiai kérdéseivel foglalkozó teóriára (axiomatikai keret). Átfogó, magasabb 

absztrakciós szinten fogalmaz meg állításokat. Gyakorlatorientáltabb megközelítésben a 

tervezés általános megalapozó elvi kerete, modellje, metodológiája. Ebben az értelemben a 

konceptuális készletét elfogadók számára metatervezésként fogható fel.  

Vállalkozásom a koncepcióvezérelt metatervezés megalkotására ellentmondani látszik 

a dolgozat helyenként szkeptikusnak tűnő, poszt-pozitivista, egzisztencionalizmushoz, 

relativizmushoz közel álló pragmatikus konvencionalista alapfilozófiájának. E látszat oka, 

hogy a tervezést általános értelemben a modern teleologikus társadalmi cselekvés sajátjaként 

(immanens részeként) értelmezem, így a sajátos napi gyakorlat általános megragadására, főbb 

jellemzőinek leírására vállalkozom. Másrészt nem egyedüli „előírásként” fogalmazom meg 

                                                 
96 Munkámnak azért sem adtam a kézenfekvő „tervezéselmélet” címet – bár a tervezés elméleti kérdéseivel 

foglalkozik –, mert több önmagát tervezéselméletnek nevezett nézetet is egységes rendszerbe kívánom vonni és 

törekszem a közös és a sajátos ismérveik meghatározására.  
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mondandómat, hanem olyan folyamatosan változó elméletnek, gondolkodási módnak 

tételezem fel, amely a tervezés lényegének és metodológiájának a megértését, elsajátítását és 

karbantartását szolgálja, és „csak” általános ismereteket ad a konkrét esetekben követendő 

normaválasztásokhoz, a tervezési eljárás megalkotásához és gyakorlati megvalósításához. Így 

inkább elméleti feltételezéseken alapuló metodológia, mint doktrína. Olyan általános 

megállapításokat, metakritériumokat fogalmaz meg, amelyek további tudományos 

eredmények ismeretében és az alkalmazások során válnak konkrétabbá, és személyes 

interpretációkat tesznek lehetővé. Az általánosítás azon szintjén kíván maradni, amelyet az 

alkalmazás során felmerülő anomáliák miatt sem kell elvetnünk, hanem azok precedensként 

szolgálhatnak, kvázi-empirikus tartalmában erősítik az elméletet.  

A piaci szférában működő vállalatok számára készülő elméletek sem feltétlen 

mondanak ellent teóriámnak, azok többségét inkább alkalmazott (operacionalizált), 

partikularizált változatnak tekinthetjük. Ezek gazdasági tartalma erősebb és képesek lehetnek 

a morális kérdéseket „külső történetbe” utalni, externáliaként kezelni. A makrogazdaságtan 

tételeinek implementálása, a különböző folyamatok irányítása sokkal inkább igényli e 

dolgozatban is felvetett kérdések megválaszolását.  

A koncepcióvezérelt metatervezés tulajdonképpen a teleologikus társadalmi cselekvés 

általános elmélete, a tervezéssel foglalkozó elméletek olyan rendszerező kerete 

(keretelmélet), amely túllép az ismert elméletek szokásos – esetenként kritikus – leírásán, és 

azokat a szükséges összegző feltevéseket fogalmazza meg, amelyek a tervezésnek, mint 

általános fogalomnak az elméleti gerincét adják, megértéséhez szükséges feltevéseket és 

konvenciókat tartalmazza. Annál is inkább csak ilyen megközelítésű metatervezés lehetséges, 

mert annak megítélése, hogy jó-e egy tervezéselmélet vagy alkalmazott módszer az időben és 

térben változó lehet, a történetileg szituált cselekvéshelyzettől függ. Elsősorban a különböző 

alkalmazások, partikularizációk bírálhatók, azok is elsősorban annak alapján, hogy 

megfelelnek-e az adott helyzetnek és az alkalmazás céljának (szituációanalizis). Ha egy 

elmélet vagy módszer nem alkalmas egy konkrét cselekvéshelyzetben, az még nem biztos, 

hogy helytelen, csak ott és akkor másikat kell választani.  

Történeti tanulási tapasztalataink alapján fenntarthatjuk azt a bizonyítás nélküli 

állítást, hogy tervezéssel nagyobb valószínűséggel haladhatunk előre ismert és ma még 

kimondatlan céljaink elérése felé, mint anélkül. Ma már azt is egyre többen elfogadják, hogy 

nincs egy üdvözítő elmélet és módszer, amely történelmi távlatokban bizonyíthatóan jobb, 

mint a többi. Egyetlen esély bármilyen metatervezés megalkotására, ha sikerül megragadni a 

tervezési metateória és metodológia alakulásának folyamatát, biztosítani öntanulási 
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képességét. A kritikák és bizonytalansági tényezők ellenére meg kell őrizni, fel kell tételezni 

olyan szemléleti elemeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a jövőalakítás problémáihoz 

racionálisan közeledhessünk.  

Nem kerülhetem meg a különböző elméletek és metodológiák beépítését 

gondolatépítményembe, és az általános elmélethez való viszonyuk meghatározását. 

Megkülönböztetek tervezéselméleteket (theories of planning, 7. fejezet) és ezek alkalmazása 

során használatos elméleteket, (tervezési elméletek, theories in planning, 8. fejezet). Ezek 

értelmezése és egymáshoz való viszonyuk egyáltalán nem egyértelmű a szakirodalomban, 

különösen nem, ha idevesszük az „iskolák” megjelölést, megkülönböztetést is.  

A tervezéselmélet a tervezés általános alapkérdéseire keresi a választ, többek között 

olyanokra, mint például, „kell-e, lehet-e tervezni” vagy „mire való a tervezés”. Az adott 

társadalomfilozófiai válaszokból a tervezők saját dilemmáik feloldásához kaphatnak 

eligazítást és megérthetik működési környezetüket. A különböző tervezéselméleti 

megközelítéseknek más és más a filozófiai hátterük, más paradigmákon alapulnak (lásd a 7. 

fejezetben). Ezekre alapvetően a társadalomtudományok fejlődése hat, és az elfogadottságot a 

tág értelemben vett társadalmi kontextus, a „Zeitgeist” határozza meg. E témakör alapvetően a 

tervezésfilozófia terrénuma. Minden tervezéselmélet normatív, történeti és társadalmi 

kontextusba ágyazott. Szakmailag akkor készülünk fel minden tervezési helyzetre, ha több 

elméletet ismerünk, azok alkalmazási feltételeinek javaslataival és esetleges 

„mellékhatásaival” együtt.  

Az alapvető tervezői elkötelezettség, a tervezéselmélet megválasztása után a hogyan 

tervezzünk, miként építsük fel rendszerünket és folytassuk le az eljárást kérdésekre is meg 

kell keresnünk a választ, amelyben a tervezési elméletek (lásd 8. fejezet) segítenek. Ezek az 

tervezés rendszerét, a konkrét tervezési körülményeket, az eljárásrendet tisztázzák, az ajánlott 

módszerekben, „stílusokban” térnek el, így inkább a tervezés metodológiájához tartoznak. 

Ezekre a tervezési elméletekre a mindenkori konkrét hatalmi viszonyoknak, az aktualizált 

politikai tartalmaknak van közvetlen hatása, és ez határozza meg a közösségi tervezésnek az 

irányítási rendszerben elfoglalt helyét, eszközként való használatát.  

A tervezésnek különböző feladatokat szánhatnak, illetve a tervezők a cselekvéshelyzet 

ismeretében, azt kritikával fogadva, különböző szerepeket vállalhatnak fel. Választott (kapott) 

tervezői szerepkörnek megfelelően alapvetően allokatív, innovatív és radikális tervezést 

különböztetek meg, amelyek különböző tervezéselméleti és metodológiai választásokat is 

jelentenek.  
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A meghatározott (vagy meghatározható) személyekhez és intézményhez köthető 

tervezési iskolák besorolhatóak az ismertetésre kerülő osztályokba.97 Az egyes iskolák a 

felsorolt tervezéselméletek valamelyikét integrálják kompatíbilis eljárástípusokkal, 

módszerekkel és eszközökkel.  

Tehát mindezeket a megközelítéseket magába foglaló általános elmélet a tervezés – 

elméletileg jól megalapozott – általános metodológiája, amely hozzásegít tudatos 

tervezésfilozófiai választásokhoz, a tervezés lényegének megértéséhez és a különféle 

tervezéselméletek és tervezési iskolák megfelelő használatához, azaz a konkrét tervezési 

tevékenységek megtervezéséhez is. Egy olyan koherens rendszer, amely az általam érzékelt 

korszellemnek megfelelően aktualizálja a tervezéselmélet tételeit, fogalomrendszerét és adja 

meg a tervezés főbb játékszabályait. Választ kapunk belőle a tervezés főbb dilemmáira és 

eljárási szabályaira egyaránt. Tárgyalja a releváns tervezéselméleteket és tervezési iskolákat 

is, de mint a különböző helyzetekben választható vagy meghatározott céllal választandó 

eljárásokat és eszközöket! Tehát ebben az értelemben nem egy konkrétan alkalmazandó 

metanarrativát választ vagy alkot, és próbálja bizonyítani annak univerzális igazságtartalmát 

és általános használhatóságát, hanem többelemű kompatíbilis készletrendszernek 

(narratíváknak) ad általános keretet, amely különféle értékeket és feltevéseket foglal magába. 

Az általánosítás (absztrakció) magasabb szintjén megfogalmazott állításaival igyekszik 

egységbe foglalni a különböző megközelítéseket, anélkül, hogy kiátkozná bármelyiket, illetve 

elzárkózna eszköztárának bővítése elől. Ez ad lehetőséget arra, hogy a különböző 

cselekvéshelyzetekben, az eltérő szándékoknak megfelelően meg lehessen találni benne a 

lehetséges válaszokat, és az akkor éppen szükséges eszközöket. A jó műhelyben is többféle 

tudással és a legkülönbözőbb szerszámokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy az éppen felmerülő 

problémát vagy adandó feladatot megfelelő hatékonysággal meg tudjuk oldani.  

                                                 
97 Lásd Kuhnnál (1984) a paradigma szociológiai funkcióját, amely közösséggé szervezi az azonos paradigmát 

követőket.  
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7. Tervezéselméleti „alapesetek” (tervezéselméletek) 

Az alább felsorolt elméletek nem osztják fel a tervezés terrénumát teljes körűen és 

átfedésmentesen. Nincs közöttük határozott demarkációs vonal és „összegük” nem ad ki egy 

egységes metatervezést. Más-más megközelítések más csoportosításokat is 

eredményezhetnek, és nap mint nap tanúi lehetünk (látszólag) új teóriák születésének is. A 

tervezéselméleti kérdésekkel foglakozó irodalom egy része a különböző megközelítések éles 

elválasztására törekszik (pl. Limdblom1959, Faludi 1973, Friedmann 1987), a sajátosságokat 

emeli ki és vannak szerzők, akik a sajátos alkalmazási terület oldaláról elemzik és írják le 

lényegében ugyanazokat az alapeseteket. Az egymásnak feszülő elméletek mind maguknak 

tartották fent a jogot, hogy kritikaiak legyenek. Az újabb elméleteket java részben nem az 

előzőek mellé, hanem leváltására szánták. Nem a szokásos iskolákat98 sorolom fel, hanem a 

tervezés alapértelmezésében meglévő paradigmális különbségeket keresem, azt vizsgálom, 

hogy az egyes megközelítések mire teszik a fő hangsúlyt. 

Iskoláktól függetlenül általános tendencia a tervezés tárgy- és hatókörének bővülése, a 

tervezés értelmezésének kiterjesztése és az alkalmazott eszközök és módszerek tökéletesítése. 

A hatvanas évek végéig a pozitivista törekvések uralkodtak, ennek megfelelően a 

helyzetfeltárásokra és elemzésekre összpontosítottak, aminek kevés hatása volt a praxisra. A 

hetvenes évektől megkezdődött a pozitivista nézetek felpuhítása és egyre inkább teret hódít a 

normatív gondolkodás.  

Konkrét helyzetben az elméletek közüli választások egyrészt paradigmaválasztást 

jelentenek, másrészt hasznossági szempontokat is mérlegelni kell. Ha érdemben hatni akarunk 

a folyamatokra, annak minden kockázatával együtt, akkor nem választhatjuk a funkcionális 

tervezést. Ha az ellenőrizhetőséget és a praktikus szempontokat tartjuk elsődlegesnek, és ki 

akarjuk zárni a tévedés lehetőségét, akkor az inkrementalista megközelítést választhatjuk. Ha 

nem tudjuk pontosan mit lehetne, kellene csinálni és a hosszú távú megoldásokat preferáljuk, 

akkor az átfogó racionális tervezést alkalmazhatjuk. Ha gyorsan valami egészen újat akarunk, 

                                                 
98  Szokásos klasszifikációk, amikor a meghatározó intézményről nevezik el az egyes elméleteket: pl. Chicagói, 

harvardi iskola, vagy az ideológiai alapok szerint neo-marxista, liberális és neokonzervatív irányzatokat 

különböztetnek meg, vagy gyakori, amikor az első publikációkhoz kötik őket, pl. Meyerson középtávú tervezése, 

Lindblom inkrementalizmusa, Davidoff „advocacy” tervezése, Friedmann tranzaktív tervezése, Healy féle 

kollaboratív tervezés stb.  
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és van is elképzelésünk a teendőkről, akkor a stratégiai tervezés az ajánlott. A gyakorlatban 

találkozhatunk ezek kombinációinak művészi alkalmazásával is.  

7.1. Átfogó racionális tervezés 

Alapállítások (paradigma): 

� Általánosan alkalmazható minden olyan esetben, amely önszabályozó módon nem 

működtethető. 

� A minőségi és mennyiségi tényezők, a tények és értékek, célok és eszközök együtt 

kezelhetőek.  

� A valóságot a maga komplexitásában, egészében kísérli meg leírni és elemezni, 

amelyhez folyamatosan aktualizálja a pozitivista realizmust. A kezelhetőség 

határain belül törekszik a teljes körűségre. Költség és időkorlátok között minden 

releváns faktorra kiterjed és multidiszciplináris. 

� Extrapolatívan jövőorientált: az átfogó vizsgálatokból kibonthatóak a 

fejlődéstendenciák és a meghatározó jövőképelemek. Felhasználja a (tudományos) 

jövőkutatás (future research) módszertanát. 

� A jövő valóságára vonatkozó szándékolt hatásokat optimalizálja.  

� Meghatározó a hosszú távú gondolkodás.  

� A tervezési eljárás végeredménye a terv.  

A 60-as években az átfogó racionális tervezés99 volt a leggyakrabban alkalmazott 

módszer, amely hozzájárult a tervezés általános elfogadottságához és még ma is a 

leggyakrabban ezt ajánlják. Képviselői szerint ilyen tervezéssel lehet az aktuális tudást a 

társadalmi problémák megoldásának szolgálatába állítani.  

Az átfogó jelző a folyamatok, a rendszer komplex kezelésére és multidiszciplináris 

megközelítésére utal. Valójában széleskörű megközelítést jelent, mert a kezelhetőség határt 

szab a problémamegoldás mélységének. Hasznosítja az elérhető tudást, invenciózus az új 

megoldások keresésében és kezeli a bizonytalansági tényezőket. Érzékeny sokféle 

értékítéletre és politikai megközelítésre, de döntően egy intézmény végzi meghatározott 

döntések érdekében, és nem szükségszerűen törekszik „széleskörű” partnerségre.  

                                                 
99 Stratégiai tervezési irodalmakban „hosszú távú tervezéssel” hasonló elméletet és gyakorlatot jelölnek.  
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A racionális jelző elsősorban arra utal, hogy a tervezés „objektív és tudományos”, 

azaz a különböző állításai logikus érvekkel és tapasztalatokkal alátámaszthatók. Ez logikailag 

azt is jelenti, hogy el kell vetnie minden olyan feltételezést, amely nem támasztható alá 

érvekkel és/vagy tényekkel. Mivel véleményem szerint minden jövőkép és jövőre vonatkozó 

célkitűzés a hagyományos értelemben nem verifikálható hipotézis, ezért ez a fajta 

racionalitáson alapuló tervezés lehetetlen.  

Az átfogó racionális tervezés képviselői gyakran nem vesznek tudomást a tények és 

döntések dualizmusáról, előszeretettel tüntetik fel a célokat úgy, mintha azok az átfogó 

vizsgálatok eredményei lennének.100 A racionális cselekvésnek, így a racionális tervezésnek is 

szükségképpen van célja és ésszerűen törekszik e cél elérésére, ennek megfelelően választja 

eszközeit, teszi meg lépéseit. Nem választják szét az eszközökre vonatkozó szakmai 

(formális) és végcélokra vonatkozó érdemi racionalitást, így a „célokat és eszközöket”, a 

„formát és a tartalmat” együtt optimalizálják.101 Feltételezik, hogy a normatív kérdésekre a 

múlt és a jelen tudományos megismerése alapján racionális válasz adható, a szakmailag 

felkészült tervezők rendelkeznek azokkal a tudományos és módszertani ismeretekkel, 

amelyek segítségével a legjobb célokat lehet kitűzni, és a legjobb megvalósítható alternatívák 

kiválaszthatók. A tudományosan megalapozott szakmai tudás „más vélemények” fölé 

helyezhető. A választott politikusok megfelelő információk birtokában a közjót tartják szem 

előtt, így a képviseleti demokrácia játékszabályai alkalmasak a döntéshozatalra.  

Az átfogó racionális tervezés során a formális racionalitás gyakran az érdemi 

racionalitás fölé kerekedik és a tudományosnak feltüntetett „szakmai” szempontok elfedik az 

értékekről szóló morális kérdéseket. Az ott és akkor használatos paradigma meghatározása, a 

célok kijelölése is gyakran a tervezői bürokrácia – ugyancsak nem értékmentes – 

céltudatosságának megfelelően alakulnak. A tudományos analógiák, módszerek, modellek 

alkalmazása túlzottan leegyszerűsítik a valós világról kapott képet és behatárolják a megoldási 

javaslatokat. Általában nem sikerül áthidalni az elmélet és a gyakorlat közti szakadékot. 

                                                 
100 Ez a historicizmusban gyökerezik. A historicista szemlélet kritikáját lásd Popper A nyitott társadalom és 

ellenségei c. (2001) könyvében.  
101 Ha nem választjuk élesen szét a végső és a közbenső célokat, olyankor fordulhat elő, hogy a negatív eszközök 

megválasztását a végső céllal indokolják. De, ez esetben arról sem lehetünk meggyőződve, hogy a részleges 

célok és a megtett lépések egyáltalán szolgálják-e a végső cél elérését.  
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Bryson (1983) szerint az átfogó tervezés a gyakorlatban csak több egymástól függetlenül 

kezelt „szektor” igen törékeny funkcionális tervét eredményezi.  

A racionális döntéshozatalt a hetvenes években sokan a tervezéselmélet központi 

paradigmájaként kezelték (Faludi, 1973). Később a „kommunikatív fordulat” (Habermas 

nyomán John Forester, Patsy Healey stb.) nem rengette meg az átfogó tervezés hívőinek 

táborát, csak a döntési rendszer változott és egy demokratikus kommunikációs struktúrába 

helyezték a racionális-kommunikatív döntéshozatalt. A tervezők ez esetben is részesei mind a 

formális, mind a tartalmi racionalizálásnak. A kommunikatív racionalitás tervezés során való 

alkalmazása sem oldotta meg a racionalitás „eljárási” oldalát. Csak azokra lehet racionálisan 

érvekkel, tapasztalatok megosztásával hatni, akik magukévá tették ugyanazt a fajta racionális 

magatartást. Érzelmekkel, indulatokkal nem lehet racionálisan vitázni.102  

Az átfogó racionális tervezés olyan integrált folyamat, amelyben elvileg minden 

releváns faktort elemeznek, az így nyert ismeretek alapján – sajnálatos módon többnyire 

extrapolációk segítségével – határozzák meg a hosszú távon elérendő jövőképet (!), majd 

jelölik ki az eléréséhez vezető alternatív utakat és eszközöket, ezek várható hatásai alapján 

döntenek a teendőkről. A hosszú távú időhorizont miatt a teljesítmény általában nem kerül 

összevetésre az eredeti elképzelésekkel.  

Dror (1971) sajátosan fog hozzá az átfogó tervezés lényegének bemutatásához. 

Először az ezzel kapcsolatos tévhiteket tárgyalja, majd ennek „tükörképeként” írja le a helyes 

értelmezését. Véleménye szerint az átfogó tervezéshez hat tévhit kapcsolódik leggyakrabban:  

� Univerzális használhatóság. Nem minden esetben a leghatásosabb módja a 

szabályozásnak e tervezési mód alkalmazása. Van, amikor a szabadpiaci mechanizmusok 

jobban szabályoznak vagy éppen valamilyen gyorsabb és radikálisabb módszerre van 

szükség. Akkor kell csak tervszerűen beavatkozni, amikor az önszabályozó folyamatok 

nem működnek és nem segíthető elő újra a működésük.  

� Széleskörűség maximalizálása. Gyakori tévhit, hogy minél átfogóbb egy terv, annál jobb. 

A „széleskörűség mélységét” az alkalmazási területhez kell igazítani, és határt kell szabni, 

mert parttalanná, kezelhetetlenné válik a folyamat.  

                                                 
102 Mindenkinek lehetnek ilyen tapasztalatai politikai fórumokon, lakossági tervegyeztetéseken, falugyűléseken 

stb. 
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� Korlátlanul rendelkezésre álló inputok. Sokan érvelnek azzal, hogy a tervezés költségei 

elenyészőek a tervezett folyamat nagyságrendjéhez képest, ezért nem kell sajnálni a 

ráfordításokat. Ez igaz is lehet, de a tervezésre fordított pénzzel és idővel is hatékonyan 

kell bánni. A információk összegyűjtése olyan energiákat emészthet föl, amelyek entrópiát 

idézhetnek elő.103 A teljesítménynövelés forrásait éppen az élheti fel, amit annak 

eszközéül szánunk.  

� A kívánatos egyensúly fenntartása. Ez csak akkor lehetséges, ha a rendszer már eleve 

egyensúlyban van, de ekkor tulajdonképpen inkrementális változásokat kell megcélozni és 

nincs szükség átfogó tervezésre. Az átfogó (innovatív) tervezés éppen akkor ajánlott, 

amikor jelentős strukturális, társadalmi változásokat akarunk elérni.  

� A terv, mint végeredmény. Sokan úgy vélik, hogy az átfogó tervezés az átfogó tervek 

létrehozásának módszere és ez utóbbi minősíti az előzőt. Nem a terv, hanem a 

bekövetkező változások minősítik a tervezés folyamatát.  

� Befejezettség. A tervezés nem fejeződik be a tervdokumentum elkészítésével. Az átfogó 

tervezésnek egy rendszer irányítását folyamatosan kell segítenie, így inkább egy iteratív 

folyamat, mint lezárt ciklusok ismétlése.  

A helyesen értelmezett átfogó tervezés jellemzői Dror (1971) szerint a következők:  

� Olyan rendszerproblémákkal foglalkozik, amelyek önszabályozó módon nem 

működtethetők. 

� A kezelhetőség határain belül lehet csak átfogó.  

� Költség- és időtakarékosnak kell lennie. 

� Figyelemmel van az egyensúly és az egyensúlytalanság állapotára, mint a fejlesztések 

különböző állomásaira. 

� A jövő valóságára gyakorolt kívánatos hatásokat optimalizálja.  

                                                 
103 „… valójában lehetetlen, egy rendszerállapot teljes felmérését elérni: egy császár ki akarja dolgoztatni 

birodalmának teljes pontos térképét. Az eredmény az ország összeomlása: az egész lakosság minden energiáját a 

térképkészítésnek szenteli” Lyotard (1993 120. o.).  
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� Folyamatos és iteratív, a részekre bontás csupán eszköz.  

E tervezés sajátos változata Popper (2001) által „utópikus társadalomtervezésnek” 

nevezett módszer. Gyakorlatilag ezt tekinthetjük az átfogó tervezés egy olyan esetének, amely 

jól rávilágít annak gyenge pontjaira. Az „utópikus társadalomtervezés” alapvetően csak abban 

különbözik a korábban felvázolt hosszú távú (vagy nagytávlatú) racionális tervezéstől, hogy a 

társadalom egészének átalakítására törekszik, így átfogó változásokat javasol és az igaznak 

vélt végső célból indul ki. Alapvető gond, hogy nincs racionális módszer a végső cél 

(jövőkép) meghatározásához, így az csak hipotetikus intuíción alapuló utópia lehet. Tehát e 

nézet hívei – Platóntól Marx követőiig104 – egy üdvözítőnek vélt változtatást kívántak 

végrehajtani a társadalom egészén. E módszer nem épít a tanulás, az önkontroll lehetőségére, 

ami a tudományos racionalitás elengedhetetlen feltétele. A szocializmus sikertelen kísérlete 

bebizonyította, hogy ez milyen károkkal járhat. 

Az átfogó racionális (hosszú távú) tervezés, csak törekvés lehet, de megvalósíthatatlan. 

Az újabb kísérletek, a káoszelmélet, evolúciós modellek, verbális modellek, a jelenségek 

holisztikus kezelése stb. csak a felpuhítás, a pozitív tudományosság feladásának irányába hat, 

de alapvetően nem változtatja meg e teória lényegét.  

 

7.2. Pragmatista inkrementalizmus  

Alapállítások (paradigma): 

• A tervezés, mint alkalmazott tudomány, mint metodológia képes a „van és a legyen” 

közötti különbség áthidalására.105  

• A tervezés csak korlátozottan alkalmazható, amikor az egyes lépések jól megítélhetőek. 

Biztos (kis) lépésekkel kell előre haladni a tévedések elkerülése érdekében.  

• A pozitív és a normatív megközelítés összeegyeztethető. Az értékektől nem lehet és nem 

kell megszabadulni, mert a gondolkodás természetes struktúráját adják és a normatív 

tevékenység eredményei is – ugyanolyan értékű – empirikus tényadatokra redukálható 

                                                 
104 Mivel Marxnál a társadalom a történelem törvényeinek megfelelően alakul, így ő elveti a társadalmi 

intézmények racionális alakíthatóságát, azaz a társadalmi tervezést.  
105 Az utilitarizmus az általa használt kategóriákat (boldogság, hasznosság stb.) tényekként kezeli, ezáltal 

egyszerre fejezik ki azt ami van és aminek lennie kell.  
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formában is megjeleníthetők. Az értékeket, a politikai célokat empirikus tapasztalatokhoz 

igyekszik kötni, általában hatékonysági kritériumokra redukálja.  

• Légy operacionális! A gyakorlati politika elsődleges, a társadalomelmélet másodlagos. Az 

operacionalitás technikai jellegű és nem alkalmas az igazság vagy az igazságosság 

megítélésére.  

• Egy cél és elérésére szolgáló cselekedet helyességét a belőle adódó valószínű 

következmények alapján kell megítélni (utilitárius etika). A mérlegelt alternatívák csak 

valamilyen mérhető haszonban (növekményben, hozadékban stb.) különbözhetnek 

egymástól.  

• A tervezési eljárás is részmozzanatok sorozata. Az elemzés és a koncepcionálás 

folyamatát külön kezelhető, átlátható „elemi” részekre bontja,106 összevethető 

alternatívákra korlátozza.  

• Csak a legfontosabb és nem az összes adottsággal és lehetséges következménnyel 

(indikátorokkal) számol.  

• Az átlátható struktúra, a megfogható célok lehetőséget biztosítanak a demokratikus 

részvételen alapuló konszenzusteremtésre.  

• Az időhorizont a részmozzanatokhoz igazodhat.  

 

Minden tervezés pragmatista107, de ebben az esetben különösen indokolt még a névben 

is hangsúlyozni ezt, mert ez a tervezéselmélet kifejezetten a gyakorlati problémák 

megoldására törekszik. Az „increment” angol szóból képzett kifejezés jobban, komplexebben 

átfogja a dolog lényegét, mint a haszonelvűség (utilitarizmus), mert az angol szó minden 

„pozitív tartalmú” növekményre, hozadékra, gyarapodásra, nyereségre egyaránt utal. Az 

utilitarizmus a filozófia terminus technikusa. 

Az eredményt felmutatni kényszerülő mindennapi politikacsinálás, a modern 

közösségi tervezés napi rutinja mintákat, modelleket, precedenseket követ, „megfogható 

hasznokat” igyekszik produkálni, így inkább incrementalista módszereket követ, mint a sokak 

által kívánatosnak tartott – korábban bemutatott és bírált –átfogó racionális tervezést. Az 

                                                 
106 Elfogadják Kant tézisét miszerint „Minden összetett szubsztancia a világon egyszerű részekből áll, és 

mindenütt csak az egyszerű létezik, vagy ami ebből össze van téve.” (Hegel 1957, I. kötet 166. o.)  
107 Mivel minden tervezés gyakorlatorientált, ezért a „pragmatista iskolát” én nem tartom önálló „alapesetnek”. 

A neopragmatizmus rokon a posztmodern, a kommunikatív és kollaboratív tervezéssel, illetve ezek a tervezési 

típusok is pragmatistának tekinthetők. 
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incrementalista megközelítés létjogosultságát az sem kisebbíti, hogy társadalmi, jóléti célok 

kerületek előtérbe, ez főként módszertani, számszerűsítési kérdéseket vet föl.  

A „kapitalizmus szellemének” Max Weber (Weber, 1982) által megfogalmazott 

lényege az, hogy a „modern üzemekben”, folyamatos racionalizálás útján hivatásszerűen 

törekszenek a törvényes nyereségre, a jövedelmezőség biztosítására és ez elfogadott normatív 

életstílussá vált. A gazdasági egységekben az eredmény mérlegszerűen, pénzben jól 

kifejezhető és megragadható. Az utilitarista szemlélet, a haszonra való törekvés a nyugati 

típusú modern társadalmakban a közösségi cselekvéseknél is tetten érhető, de a haszon ex 

ante becslése, mérése, számbavétele sokkal nehezebb, mint a piaci körülmények között 

működő gazdasági egységek esetében. A modern nyugati racionalitás, a kiszámíthatóság 

áthatja a jog és az igazgatás rendszerét és ezt a szemléletet, megközelítést elvárják a 

gazdaságban, az oktatásban, a tudományban stb., így a tervezés sem maradhatott ki e sorból. 

Ahogyan a modern kapitalista szellemű egyénnél a pénzszerzés „hivatásszerű öncél”, 

ugyanúgy minden társadalmi cselekvésnél is elvárhatjuk az eredmény-orientáltságot és annak 

számbavehetőségét. Weber kapitalista szellemében joggal várható el a tervezői 

jogosítványokkal felruházott személyektől és testületektől, hogy hivatásszerűen törekedjenek 

az eredményességre, habermasi értelemben legyenek sikerorientáltak és a haszon 

„mérlegszerűen” kimutatható legyen.  

Popper legismertebb művében A nyílt társadalom és ellenségei (2001) c. könyvében az 

apró lépésekben történő társadalomirányításban látja a társadalmi problémák tudományos 

kezelhetőségét. Szerinte csak a „részorientált tervezés”, mint módszer lehet sikeres. Ez a 

módszer nem a „végső jót” kutatja és azért kíván harcba szállni, hanem a társadalom aktuális 

problémáinak megoldására irányul. Ez a kis lépések elvén alapuló módszer bárhol és 

bármikor alkalmazható, és belátható módon javítja az emberek helyzetét. Ha „… könnyebb 

értelmes megegyezésre jutnia létező bajok és a leküzdésükre alkalmas eszközök tekintetében, 

mint ugyanezt elérni az eszményi jó és a megvalósításához szükséges eszközök esetében, 

akkor több reményünk van arra is, hogy a kis lépések módszerének használatával úrrá 

lehetünk minden értelmes politikai reform legnagyobb nehézségén, nevezetesen azon, hogy a 

program végrehajtása során a szenvedélyek és az erőszak helyett az ész használatára 

támaszkodjunk. Lehetőség nyílik egy egyszerű kompromisszum elérésére, ebből következően 

pedig annak lehetősége is feltárul, hogy a demokratikus módszerek révén javulást idézzünk 

elő.” (Popper 2001, 158. o.) A fokozatosság elvét követő, „kicsiben” végzett társadalmi 

reformok (kísérletek) általában végrehajthatók. E módszerrel megismerhetjük és folyamatosan 
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alakíthatjuk „kísérletünket” úgy tanulhatunk, hogy súlyos tévedések következményeit 

elkerülhetjük. Ez esetben a politikusok korrigálhatják hibáikat és nem tévedéseik apológiáit 

kell gyártaniuk a megfoghatatlan jövőre hivatkozva. Popper felhívta arra is a figyelmet, hogy 

ahhoz, hogy ne „vakon döntsünk” gyakorlati módon kell képet alkotni a várható 

következményekről is.  

Egy-egy tervezési egységet Parsons108 nyomán önszabályozási egységnek 

tekinthetünk, amelynek a működési elve a gazdasági növekedés és a jólét stabilizálása, az 

egyensúly biztosítása. Általánosabban a bemenet és a kimenet közötti igen bonyolult viszony 

a teljesítmény optimalizálása, amelyet a leggyakrabban gazdasági teljesítményre redukálnak. 

Ha egy folyamat, vagy intézkedés, nem járul hozzá a fejlődéshez, azaz csökkenti a rendszer 

integrációját vagy hatékonyságát, akkor „diszfunkcionális”. A gyakorlatban jelentkező 

anomáliák hatására belső átrendeződéseket kell végezni a rendszerben, aminek során javulhat 

a rendszer működése. E hibák kiküszöbölésével javulhat a teljesítőképesség. E nézeteknek 

nagy vonzereje van a technokrácia és a bürokrácia körében, mert viszonylag jól 

operacionalizálhatók.  

A jelenségeket, a folyamatokat komplexitásában megragadó átfogó racionális tervek 

előzetes értékelése szinte lehetetlen. A megvalósítás után az elképzelések vagy igazolódnak, 

vagy tévesnek bizonyulnak. Ezt a tévedési kockázatot mérsékelhetjük, ha az előrejelzéseinket 

olyan lépésekre, intézkedésekre bontjuk, amelyek egzaktan mérhető mennyiségekben 

ragadhatók meg (pl. EU-szabványnak megfelelően megépült út hossza km-ben, új 

munkahelyen dolgozók átlagos állományi létszáma stb.) Vannak alkalmazható elvek 

kritériumok, amelyek alapján a javulás értékelhető (Pareto optimum,109 elosztási 

méltányosság,110 kompenzációs elv és próba111 stb.) 

A társadalmi-gazdasági folyamatok egészét nem lehet komplex módon számba venni, 

ezért célszerű a jobban megfogható és áttekinthető részeiben kezelni a folyamatokat. Az egyes 

                                                 
108 Parsons, T. 1967: The Social System. Glencoe: Free Press; Parsons, T. 1967: Sociological Theory and 

Modern Society. New York.  
109 Minden olyan beavatkozás, amely során legalább egy embernek a helyzete javul, anélkül, hogy bárkié 

romlana javulást eredményez.  
110 Az eltérő tervek (stratégiák, programok) közül melyik alternatíva szolgáltat kívánatosabb eredményt az 

egyének és csoportok közötti vagyon vagy jövedelem elosztása tekintetében.  
111 A tervezett változtatások veszteseit kárpótolni kell, és a kérdés az, hogy  kárpótolhatóak-e oly módon, hogy a 

nyertesek még mindig előnyösebb helyzetbe kerüljenek mint a beavatkozást megelőzően.  
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részek racionalizálását az összfejlődés részjelenségeként lehet felfogni. Azokra az elemekre 

kell a figyelmet koncentrálni, amelyek az adott probléma szempontjából fontosak, 

meghatározóak és sikerrel kecsegtetnek. Ha ezekkel kapcsolatban várhatóan eredményeket 

érünk el, az érintettek a tervezett cselekvéseket, azok várható eredménye függvényében 

pozitívan ítélik meg, akkor a rendszer egésze is várhatóan pozitívan változik. A változás 

lényege az érzékelhető (mérhető) hatások összessége,112 cselekedeteink fokmérője azok 

eredményessége, (gyakorlati) hasznossága. A szándékolt cselekvést – így a tervet is – a 

megvalósítás teszteli, és ha tévedtünk a valóságra gyakorolt hatások tekintetében, akkor 

módunk van a következő lépésben a korrigálásra (racionalizálódási, tanulási folyamat). A 

kitűzhető célokat is meg kell rostálni – például popperi falszifikációval (lásd: Popper 1997) – 

és a megengedhető és lehetségesek közül kiválasztottak esetében olyan kritériumokat kell 

keresni, amelyek a megvalósítás során tapasztalati úton mérhetőek vagy igazolhatóak.  

A tervezéselméleti szakirodalomban gyakran szembeállítják a „racionális átfogó” és az 

„egymást követő korlátozott összehasonlításon” alapuló, incrementalista tervezési modellt. Az 

incrementalista tervezés vitája Lindblom 1959-es tanulmányáig vezethető vissza. A szerző 

abból a hétköznapi helyzetből indul ki, hogy bárki, aki valamilyen politika kialakításáért felel, 

az találkozik az elérendő cél teljesítése kapcsán egy sor más céllal és értékkel, amelyeket a 

lehetséges politikai választás mentén mérlegelnie kell. Közösségi politikáknál ez a helyzet 

különösen nehéz, mert igen nagyszámú tényezőt kellene egyidejűleg kezelni. Lindblom 

alapvetően két lehetséges tervezői megközelítést tárgyal, a hagyományos „racionális-átfogó” 

tervezést (Root) és az „egymást követő korlátozott összehasonlításon” alapulót (Branch). Ez 

utóbbi, a részekre bontott incrementalista megközelítés alapvetően csak a status quohoz mért, 

praktikusan megvalósítható olyan változásokat szolgálja, amelyek eredményei mérhetőek és 

elfogadottak.  

A szakirodalomban „muddling through” (átevickélés) néven ismerté vált megközelítés 

alaptétele, hogy minimalizáljuk az általunk indukált változások kockázatát, csak olyan messze 

merészkedjünk a jelen tudástól és gyakorlattól, amit a múlt tapasztalatai alapján igazolni 

tudunk. Kétségtelen nehézségeket hordoz, hogy amennyiben a korábbi politikák eredőjeként a 

jelenlegi folyamatok nem kívánatosak, akkor a szükséges radikális új változásokat ez a 

                                                 
112 C. S. Peirce (1839 - 1914) filozófus „pragmatikus maximája” alapján „egy dolog eszméje nem más, mint 

érzékelhető hatásainak eszméje”. Az eszmék, mint tudományos hipotézisek, képessé tesznek bennünket annak 

előrejelzésére, hogy mi történik egy konkrét dolog bekövetkezése esetében (Bánki 1973, 253. o.). 



 111 

módszer nem szolgálja. Például egy elmaradott, periférikus régióban nyilvánvalóan nem lehet 

cél az elmaradottsághoz vezető trend folytatása, és adottságok hiányában nincs lehetőség a 

fejlett központi régiók stratégiáját adaptálni, hanem valamilyen teljesen új utat kell keresni. 

Egy stabil demokráciában, ahol a fejlődő gazdaságra alapozva folyamatosan javítják a 

polgárok életfeltételeit, alkalmazható a „tiszta incrementalizmus”, de kétségtelen, hogy még 

ilyen esetekben is számos megszorító feltételnek kell teljesülnie.  

Naess (2001) szerint az inkrementalizmus járhatatlan út, mert nem ad lehetőséget arra, 

hogy a mai gyakorlattól jelentősen eltérő megoldásokat alkalmazzunk. Naess a 

haszonelvűséget a fenntartható fejlődés „érdekében” kritizálja, mert a fenntarthatóság elvének 

érvényesítése alapvető változtatásokat involvál, mivel a jelenlegi trendek nem folytathatóak. 

Ez önmagában azonban kevés az incrementalizmus elvetéséhez. Adott kontextusban ugyanis 

választanunk kell, hogy kis lépésekkel, de biztosan haladjunk-e előre, amit szolgálhat az 

incrementalista innovatív tervezés is, vagy a bizonytalanba nagyokat ugorva alapvető 

változásokat indukálhatunk (radikális tervezés), amelyek lehetnek igen pozitívak is, de esetleg 

nagyot tévedhetünk. Az inkrementalizmus magában foglalja azt is, hogy a mérhető haszon 

reményében csak akkor szabad egy cselekvést megvalósítani, ha az nem jár környezeti kárral, 

és különösen preferálja a rendszer azt, ha a saját „kis parciális céljának” teljesítése a 

környezetet is javítja. Természetesen fennáll annak a veszélye, hogy a kis lépéseknél nem 

mutathatóak ki sem a környezetet károsító, sem annak állapotát javító hatások. Tipikus példa 

erre az Európai Unió programozási rendszere, amely a stratégiai célok meghatározását 

követően inkrementalista, ugyanakkor a környezeti kérdést kiemelten kezeli, és csak akkor 

támogat egy akciót, ha az nem jár a környezeti feltételek romlásával.  

Az átfogó racionális tervezés hívei szerint elég lenne, ha elvetnénk a haszonelvű 

megközelítést, és már ettől jobban mennének a dolgok, míg az inkrementalisták éppen az 

ellenkezőjében hisznek. Szerintük a komplex problémamegoldáshoz is az kell, hogy minél 

ritkábban térjenek el a haszonelvűségtől. Mint oly gyakran, megint a kettő között van az 

igazság és az inkább realista incrementalizmusnak éppen úgy megvan a maga helye a 

közösségi tervezésben, mint az inkább idealista racionális-átfogó megközelítésnek és a 

gyakorlatban e kettő gyakran egybe is mosódik.  

A haszonelvűségből nem ab ovo következnek a kritikaként megfogalmazott kis 

lépések, hanem sokkal inkább a „tisztán megítélhetők”, ami akár nagy előrehaladást is 

jelenthet egy bizonyos területen anélkül, hogy máshol károkat okozhatna. A (mérhető) 

materiális haszonelvűség kritikájából sem az incrementalizmus elvetésére kell következtetni, 
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hanem a társadalmi, minőségi célok kitűzhetőségének és mérhetővé tételének 

szükségességére, amelyre ma már számos jó példát találhatunk.  

Az átfogó tervezés és az inkrementalizmus nem válik el olyan élesen egymástól, mint 

ahogyan ezt a tervezéselmélet teoretikusai állítják. A célmeghatározás, a racionális-átfogó 

tervezés során is kötődik az adott kontextushoz, ha úgy tetszik a status quohoz, és ha máskor 

nem, akkor a teljesítmény mérésénél szét kell választani a különböző hatásokat.  

E gyakorlatorientált tervezéselmélet megvalósításának legfőbb gondját, a 

továbbfejlesztés lehetőségét a gazdasági célok és mérőszámok társadalmi célokkal való 

kiegészítésében és azok megítélésében látom. Ebben a tervezők segítségére lehetnek a 

kommunikatív etika újabb eredményei. Ez a pragmatikus teória sem ad kimerítő választ 

minden problémára, de nehézségekkel számolva fenntartja a verifikálhatóságra való törekvést, 

a filozófiailag megválaszolhatatlan kérdésekre gyakorlati megoldásokat kínál.  

 

7.3. Stratégiai tervezés (menedzsment) a közszférában 

Alapállítások (paradigma): 

• Széles körben alkalmazható.  

• Siker- és cselekvésorientált.  

• A stratégiaalkotás kontrolált, legtöbb esetben formalizált,113 tervezési folyamat, 

amely intézményi keretek között folyik. 

• A stratégiaalkotás folyamatának egyszerűnek és átláthatónak kell lennie. 

• Intuitív eredetiség, változásorientáció jellemzi, gyakran unikális megoldást 

keresnek.  

• A stratégia kreatív, innovatív folyamat eredménye, amelynek jól artikuláltnak és 

megvalósíthatónak kell lennie.  

                                                 
113 Véleményem szerint az a tény, hogy a (stratégiai) tervezés minden lépését nem lehet előre forgatókönyvekben 

rögzíteni (Mintzberg 1994) nem mond ellent annak, hogy e tevékenység alapvetően formalizált. Éppen a tudatos 

explicitté tétel, a formalizálás különbözteti meg a hallgatólagos teleologikus cselekvéstől. Közösségi tervezésnél 

pedig kimondottan elengedhetetlen feltételnek tartom a formalizált tervezési eljárást. A forma, mint eljárás lehet 

igen rugalmas is és építhet a résztvevők kreativitására.  
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• Közösségi tervezés esetén nehezen érvényesíthető a döntéshozó (csoport) 

felelőssége, jellemző a felelősség megosztás vagy áthárítás. A stratéga különböző 

informális hatások (lobbizás, kompromisszumok stb.) eredőjeként dönt a célokról 

és prioritásokról és választ az eszközök közül. Nehezen megválaszolható a „kinek 

a stratégiája” kérdés.114 

• Másokkal ellentétes sajátos véleményem: a jellemző időhorizont a középtáv (3-7 

év). 

A közösségi szférában folyó stratégiai tervezésről nehéz eldönteni, hogy a 

tervezéselméleti alapesetek közé sorolandó-e vagy azokon belüli stílust, módszert, 

megközelítési módot jelent-e. Ma már inkább önálló tervezéselméletnek tekintem, mert 

képviselői számos tartalmi és eljárásrendi kérdésben karakteresen megkülönböztetik a többi 

elmélettől és gyakorlattól. Számomra ma leginkább ez testesíti meg a procedurális, előíró 

elméletet.115 A stratégiai tervezés/menedzsment közösségi szintű tárgyalását különösen 

indokolttá teszi, hogy az Európai Unió Strukturális Alapjainak működése a stratégiai és az 

inkrementalista típusú tervezés keverékére épül. A közszférába és a területi tervezésbe a 

stratégiai tervezés a vállalati szférából került, az ott keletkezett tapasztalatokat adaptálták 

közösségi szintre. 

A stratégiai gondolkodás II. világháborút követő evolúciója (fejlődése) fokozatosan 

vezetett el a hosszú távú tervezéstől a stratégiai tervezésen keresztül a stratégiai 

menedzsmenthez.116 Tervezésfelfogásom szempontjából a legfontosabb lépés a stratégiai 

tervezéstől a menedzsmentre való áttérés, amely a tervezést komplex – a végrehajtást és 

visszacsatolást is magába foglaló – folyamat szerves részeként értelmezi. A tágan értelmezett 

tervezés jobban illeszkedik a stratégiai menedzsmentbe, mint azok a korábbi nézetek, amelyek 

a tervezést a szűk értelemben vett tervkészítéssel (projektkészítéssel) azonosították. Ez 

esetben a fejlesztési-irányítási folyamatot végigkísérik a tervezés adekvát mozzanatai, 

                                                 
114 Kié például egy városfejlesztési terv? A megvalósításra hatni képes önkormányzaté vagy a város polgáraié és 

különféle szervezeteié?  
115 A spontán módon kialakuló, utólagosan rekonstruált „cselekvési mintákat” és magyarázó elméleteket én nem 

sorolom a tervezés körébe. A „leíró” típusba sorolt iskolák is a mintakövetés szándékával fogalmazták meg a 

főbb jellemzőket, az eljárás lépéseit.  
116 A stratégia elméletének és gyakorlatának fejlődéstörténetét lásd részletesen: Antal-Mokos – Balaton – Drótos 

– Tari, 1997. A Price Waterhouse Coopers 2000-ben megjelent tanulmánya 1990-től újabb szakaszat, a stratégiai 

változást is megkülönbözteti. (lásd erről bővebben: Mészáros, 200. 18. o.) 
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megtörténik a szabályozási körök integrációja. A tervezés az irányítási rendszernek – a 

folyamatábrának, blokksémának – nem egy elkülönült blokkja, amely a működésnek csak egy 

meghatározott szakaszában kap szerepet, hanem végigkíséri a teljes folyamatot. Ez esetben 

számos vezetési és tervezési funkció, feladat összemosódik, a gyakorlatban 

megkülönböztetésük fölöslegessé válik.  

A stratégiai gondolkodás hívei (pl. Gluck, Kaufman és Walleck 1980, Zan, 1987, 

Bowman 1990, Rechnitzer 1998 stb.) gyakran a „hagyományos” hosszú távú tervezéssel való 

összehasonlításban emelik ki a stratégiai megközelítés előnyeit.117 Középpontjában a 

missziónak alárendelt célok és tervek (programok) állnak, azaz hogy miként haladhat előre az 

adott szervezet, intézmény, területegység. Kevésbé a folyamatosságra, mint inkább a 

változásra teszi a hangsúlyt, és sokkal inkább anticipáló, a feltételezett pozitív jövőképekre 

épít (innovatív). A célok, a folyamatorientált stratégiai alternatívák a tervezési folyamat 

eredményei, így a tervezés inkább normatív, mint funkcionális.  

A átfogó tervezésértelmezésemhez nem a stratégiai tervezés, hanem a stratégiai 

menedzsment áll közel. Barakonyi (1999, 21. o.) eljárás-orientált meghatározása szerint a 

stratégiai menedzsment „ az a komplex folyamat, amely missziók, célok meghatározását, az 

elérésükhöz szóba jöhető stratégiai alternatívák megfogalmazását, a stratégiai döntést, a 

stratégia részleteinek kidolgozását, a végrehajtási akcióinak a megtervezését, valamint a 

végrehajtás irányítását, az eredmények értékelését foglalja magában a környezet mindenkori 

változásait visszacsatolásként figyelembe véve”. Az ex ante értékelés, a hatások megfigyelése 

(monitoring) és utólagos értékelése az átfogó tervezéshez nagyon hasonlóan történik, bár itt a 

„tanulási folyamatnak” nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az ismeretlenebb környezet miatt.  

Az eredetiségre, az újra való törekvés miatt, a stratégiai tervezői gondolkodásban 

nagyobb szerepet kap az intuíció, a teremtő képzelet. Így ez esetben nem törekedhetnek olyan 

típusú verifikációra, mint az előző tervezéselméletekben. A plauzibilis – nem cáfolható, 

valószínű és megvalósítható – javaslatok tapasztalatokon nyugvó minősítése csak a praxist 

követően lehetséges, ami miatt különös jelentőségre tesz szert a formális eljárási rend 

követése és a rövidebb időhorizont.  

A szerzők sokasága a stratégiai tervezés esetében is a hosszú távú gondolkodást 

hangsúlyozza (pl. Csáth, 1993, Hanyecz, 1995), de véleményem szerint egyre inkább ebben 

                                                 
117 Az erről vallott kritikai nézetekben gyakran keverednek az átfogó, racionális tervezéssel és az 

inkrementalizmussal szembeni kritikák.  
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lehet az egyik különbség az átfogó (hosszú távú) racionális tervezéssel szemben. A felgyorsult 

világban a stratégiai tervezés optimális időhorizontja – cselekvés- és sikerorientáltsága, a 

gyakorlattal való szoros kapcsolata okán – a belátható középtáv, azaz 4–7 év.118 E 

véleményemet látom alátámasztani abban is, hogy a stratégának (menedzsmentnek, választott 

testületnek stb.) már középtávon eredményt kell felmutatnia. Megfoghatatlan távoli célok 

elérésével ma már nem lehet rövid és középtávú cselekedeteket (esetleges 

eredménytelenséget) elfogadtatni. Középtávon érdemes levonni az akciók tanulságait, a 

változó környezet vagy sikertelenség függvényében új stratégiákat kell kidolgozni, azaz 

„zárni” kell a tanulási-ellenőrzési köröket is. Sikertelenség esetén le kellene váltani a legfőbb 

stratégát (ez lehet döntéshozó csoport vagy választott bizottság, testület is), bár közösségi 

tervezés esetében ez lényegesen nehezebb, mint a vállalati alkalmazások esetében, siker 

esetén pedig meg kell erősíteni pozíciójában. Gyakorlati tervezői tapasztalataim is 

meggyőztek arról, hogy cselekvésorientált stratégiákat középtávú ciklusonként aktualizálni 

kell és gyakran meg kell változtatni azokat. E véleményemnek nem mond ellent az sem, hogy 

amikor megfogalmazzuk a stratégiai fő célokat, azokat hosszú távra érvényesnek tartjuk. Jó 

esetben azok is maradnak, de a tudomány popperi logikájának megfelelően azokat állandóan 

kritikus vizsgálat alá vetjük, és ha kedvezőbb alternatívát találunk, akkor helyettesítjük őket. 

Valójában a hosszú távúnak megjelölt célok abban különböznek a középtávúaktól, hogy 

általánosabbak, így hosszabb távon tartjuk érvényesnek azokat. Tehát amikor középtávú 

programjainkat megalkotjuk, akkor azok mindig illeszkednek az általánosan elfogadott 

normarendszerbe.  

Ugyancsak nem látom be a rövid távú tervezéssel való szembeállítás szükségességét, 

hiszen a tervezési folyamat megfelelő fázisában el kell jutni a rövidtávú cselekvési tervek, a 

konkrét akciók meghatározásához, így nem a kettő közötti különbség a fontos számomra, 

hanem a kettő közötti kapcsolat: mikor és hogyan lesznek a stratégiai programokból rövidtávú 

cselekvési tervek, és azok teljesítése miként járul hozzá a stratégiai célok, a jövőkép 

megvalósításához.  

Az államigazgatásban, az önkormányzatoknál, a területfejlesztés intézményeiben és a 

non-profit szférában éppen úgy szükséges a stratégiai gondolkodáson alapuló tervezésre, mint 

a magánszférában. A profitorientált vállalkozások esetében a stratégiai tervezés sokkal 

egyszerűbb, mint a közszférában, ahol minden kérdésben ugyancsak egy döntéshozó van, de 

                                                 
118 Természetesen a középtávú ciklusokon belül az egyes intézkedések, akciók időhorizontjai azok jellegéhez 

igazodnak.  
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mások érdekeinek figyelembevételével, vagy azok nevében hozzák a döntéseket és a hangsúly 

az intézmények és érdekcsoportok közötti kommunikációra, a kollektív gondolkodásra 

helyeződik. Egy ilyen „megosztott” hatalmi kontextusban a stratégiai tervezés megszervezése 

is már igen bonyolult feladatot jelent. Ugyanakkor a stratégiai megközelítés alkalmas az 

átpolitizálódott közösségi tervezési feladatok megoldására, mert segít a problémák 

azonosításában és innovatív megoldásában, számol a külső és belső feltételrendszerrel 

egyaránt, és sokkal inkább akcióorientált, mint a hosszú távú allokatív tervezés (pl. rendezési 

tervezés).  

Mintzberg (1990)119 a stratégiaformálás tíz iskoláját különbözteti meg. Az első három 

iskola („design” iskola,120 tervezési iskola, pozicionáló iskola) a stratégiaépítés formai 

oldalára koncentrál, a leginkább alkalmas lépéseket próbálja meghatározni és „előírni”. A 

körülbelül egy időben született első két iskola jelentősége többek között az iskolateremtésben 

van, hiszen számos gondolatot, fogalmat vezettek be, és sok későbbi megközelítés ezek 

változata, vagy ezek tükrében definiálja magát. A Mintzberg által említett következő hat 

iskola (vállalkozói iskola, kognitív iskola, tanulási iskola, politikai iskola, kulturális iskola, 

környezeti iskola), nem annyira az ideálisnak vélt tervezői lépésekre koncentrál, hanem 

inkább a stratégiaalakítás folyamatának emberi aspektusait és külső tényezőit vizsgálja és a 

stratégia kialakulási körülményeit és folyamatát írják le. Az utolsó konfiguráló iskola a 

változó, fejlődő szervezet felöl közelíti meg a különböző stratégiaalkotási teendőket.  

Dolgozatom szellemében (metatervezés), Mintzberg iskoláit sem mint önálló 

elméleteket kezelem, hanem olyan sajátos aspektusokként, amelyek a megközelítésüknek 

megfelelően járulnak hozzá az egész megértéséhez. Tehát a stratégiaalkotás egyszerre 

részletesen szabályozott megismerési folyamat, analitikus folyamat, vízióalkotási és 

koncepcióalkotási folyamat, tanulási folyamat, alkufolyamat és így tovább, amint ezek az 

iskolák hangsúlyozzák és nem ezek valamelyike. Természetesen a konkrét alkalmazásoknál és 

azok különböző mozzanataiban más és más „módszer” kaphat nagyobb hangsúlyt. Ugyanígy 

a stratégiai program vagy terv, a jövőkép és a misszió sem egymás alternatívái, hanem a 

tervezés különböző szakaszainak lehetséges termékei.  

 

                                                 
119 Több mű jelentős terjedelemben tárgyalja, pl. Salamonné 2000, 36-49. o., Mészáros 2002, 155-166. o. 
120 Ugyanez az iskola „Harvard policy” modellként is ismert: Olyan stratégia („grand strategy”) kialakítását 

jelenti, amely az adott céget, szervezetet a legsikeresebben helyezi el a környezetében. Kialakulása a 60-as 

években a Harvard Business School-hoz köthető  
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7.4. Funkcionális tervezés  

Alapállítások (paradigma): 

• a pozitív és normatív megközelítést el kell választani, csak így biztosítható a tervezők 

morális semlegessége, a „tudományosság”; 

• az érdemi és formai (funkcionális) racionalitás is elkülönítendő; 

• lehetséges és kívánatos a célok és eszközök szigorú elválasztása; 

• a tervezés szereplői egzaktan elkülöníthető munka- és hatáskörmegosztásban dolgoznak;  

• a tervezők feladata a pozitív tudományok talaján az eszközracionalitás témakörében 

adható meg (szakmai racionalitás).  

A tervkészítés végeredményét tekintve két alapkérdésre ad választ: „a mit tegyünk" és 

a „hogyan tegyük azt” kérdésekre. A második kérdés az elsőből következik, és az elsőre adott 

normatív válasz befolyásolja a másodikra adható szakracionális válaszok körét. Weber, 

Mannheim és Faludi is úgy vélekedtek, hogy a tervezőknek ideológiamentes, objektív 

szakmai álláspontra kell helyezkedniük. A „Chicagói Iskola”121 képviselői a negyvenes, 

ötvenes években úgy gondolták, hogy az objektív és szakszerű tervezésnek kell a politika 

számára segítséget nyújtani. Sok rangos tervezési intézménynek (pl. Royal Town Planning 

Institute) még ma is (írásba foglalt) etikai alapelve a politikai semlegesség. De hogyan 

lehetséges ez, ha a tervezés normatív tevékenység? Sokak válasza az volt, hogy a funkcionális 

tervezéssel,122 amely élesen elválasztja az érdemi és a szakmai racionalizálást és 

döntéshozatalt. 

A funkcionális tervezés gondolati magva a formális és érdemi (substantive) 

racionalitás Max Weber által történt megkülönböztetésére, illetve Karl Mannheim 

„funkcionális” racionalitás fogalmára vezethető vissza. Ez a tervezéselmélet a funkcionális 

racionalitás talaján igyekszik maradni, és nem bonyolódik bele a politikai küzdőtéren zajló 

                                                 
121 A „chicagói iskola” nézetei megismerhetők Meyerson M. M. and E. C. Benfield 1955-ös könyvéből és ír róla 

Friedmann (1987) is.  

122 Az elnevezés az említett szerzőktől ered, a funkcionális tervezés nem keverendő össze a funkcionális tervekre 

(pl. pénzügyi terv) irányuló tervkészítéssel.  
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célokkal kapcsolatos, a végeredményre vonatkozó érdemi racionalizálásba. Ez esetben a 

tervező horizontja a formális racionalitásra szűkül, olyan eszközöket, stratégiákat és 

programokat keres, amelyek biztosítják a célok elérését. A funkcionális tervezés során 

meghatározott cselekvési utasítások azt fejezik ki, hogy miként juthatunk el a választott 

értékpreferenciák mellett a kitűzött célok megvalósításához. Tehát ez esetben nem tartozik a 

tervezés hatókörébe a „mit tegyünk, mit kell tennünk” típusú kérdéskör.  

Az eszközöket értéksemlegesnek tételezik fel, annak érdekében, hogy a problémákra 

politikamentes válaszokat adhassanak. Az objektivitás látszatát azzal kívánják biztosítani, 

hogy az értékeket csak a kívülről adottnak feltételezett célokon keresztül kapcsolják az 

eszközökhöz.  

Ez a megközelítés gyakran párosul naiv empirizmussal, amely nemcsak a tények 

értékmentes feltárását és leírását tételezi fel, hanem azt is, hogy ezek a tények maguktól (saját 

törvényszerűségeik alapján) rendszereződnek. E megközelítés és gyakorlat eredménye az 

önkényes értékválasztások elrejtése, a felelősség elhárítása, a különböző manipulációk 

lehetőségének a megteremtése. Ha valaki túl komolyan veszi a pozitív megközelítést, még az 

is előfordulhat, hogy a válasz nem a feltett kérdésre vonatkozik.  

A célok megfogalmazása, kitűzése – néhány inkrementalista alapesettől eltekintve – 

általában nem a tervezés, hanem a politika szférájába sorolható. E szemléletnek megfelelően 

vezette be a funkcionális tervezés fogalmát Friedmann (1966/7), és az ő nyomán Faludi 

(1973). Ez olyan módja a tervezésnek, amikor a tervező egy konkrét szituációban adottnak 

tételezi fel a célokat, és azok racionális megvalósítására törekszik. A tervező általában a 

döntéshozótól, a megrendelőtől „kapja” a célokat123 és csak ritkábban posztulálja azokat. Ám, 

ez utóbbi esetben is feltételezik a végcél és az eszközök meghatározásának függetlenségét, 

egymástól való elválaszthatóságát, a funkcionális racionalizmust. A tervezés feladata a 

konstansnak tekintett célok eléréséhez vezető lehetséges utak és eszközök meghatározása, 

tehát igen szűk a mozgástere. A tervezők racionális választási lehetősége nem terjed ki az 

értékorientációk, az érdekek mérlegelésére, hanem ezeket adottnak tételezik fel.  

A funkcionális tervezés alaplogikájának gyenge pontja, hogy nem csak a célokhoz 

kapcsolhatók értékek, hanem sok esetben az eszközök, az eljárások megválasztása is lehet 

                                                 
123 A magyar közösségi tervezői gyakorlatban a legritkábban találkozunk ezzel. A megbízók a tervezőktől várják 

el, hogy megfogalmazzák helyettük céljaikat.  



 119 

értéktartalmú. Pozitivista attitűdű, funkcionalista tervező nem választhatna az egymással 

versenyző tervezéselméletek és tervezési elméletetek közül, mert e választások is 

értéktartalmúak, így „politikai cselekedetek”. Sőt, még az eszköztárából sem választhatja ki a 

leginkább alkalmas módszert, mert más módszer más eredményre vezet, és így másként érinti 

a különböző érdekcsoportokat.  

E gondolatmenetnek megfelelően a tervezés hatókörét – beleértve a döntéshozást is – 

és a szakmai munkát végző tervezők feladatkörét célszerű megkülönböztetni egymástól, és e 

különbséget tudatosítani kell. A közösségi tervezés elképzelhetetlen a közösségi célok 

normatív meghatározása nélkül, de ezt meg kell különböztetni a szűk értelemben vett 

tervkészítéstől. A funkcionális tervezés esetében a tervezőknek csak nagyon szűk szakmai, 

Faludi (1973) szavaival bürokratikus szerepük van, a normatív döntéseket a tervkészítésen 

kívülre helyezik.  

A funkcionális tervezés és a célracionális cselekvés általában racionálisan igazolható, 

egzaktabb módon megítélhető, mint a többi tervezési eljárás esetében. Az eszközök adott 

időben való megválasztása racionális érvekkel alátámasztható, és a beavatkozásokat követően, 

a tények ismeretében magyarázható az eszközválasztás esetleges sikertelensége is.  

Az adaptív és az allokatív tervezés ebben az értelemben funkcionális tervezésnek 

minősíthető, míg az innovatív és a radikális tervezés a normatív tervezésnek felel meg. Az 

innovatív és radikális tervezés esetében a tervezőknek ab ovo van „politikai” funkciójuk, de 

az adaptív és allokatív tervezés is normatív annak ellenére, hogy a tervezők csak 

„funkcionális” tervezést folytatnak és a koncepcionálásba, döntéshozatalba nincs 

beleszólásuk. Ilyenkor a tervezői szakmai racionalitást elválasztjuk a döntéshozataltól, a 

célmeghatározás nem a szűken vett (funkcionális) tervezés része, de szerintem a tervezési 

folyamat része, így az egész folyamat normatívnak tekintendő.  

A funkcionális megközelítésben a különböző aktorok egzakt munka- és 

hatáskörmegosztásban dolgoznak, így szerepkörük, funkcióik jól elkülöníthetők. (Ez 

leginkább az allokatív tervezés esetében tehető meg.) A funkcionális tervezés négy szereplője 

(szereplők főbb csoportjai):  

• a döntéshozók (politikus, testület, megrendelő): a normákat aktualizálva célokat, 

prioritásokat határoznak meg, és választanak a lehetséges alternatívákból; 
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• a tervezők124 (vállalkozók vagy bürokrácia funkcionális csoportja): elemeznek, 

alternatívákat dolgoznak ki és javaslatokat tesznek; 

• a bürokrácia (végrehajtó): informálnak, végrehajtanak, ellenőriznek; 

• az egyeztetésben résztvevők csoportja: kommunikációs partnerek, általában egyetértési 

vagy véleményezési jogkörük van. 

 

7.5. Tervezés „posztmodern” körülmények között 

Véleményem szerint nincs „posztmodern tervezés”, így nem is kellene a tervezéselméleti 

alapesetek között ezzel foglalkozni. Mégsem tekinthetek el tárgyalásától, mert többen így 

hívják az új típusú, stílusú tervezést, és kétségtelen, hogy nemcsak a tervezés külső 

körülményei változtak meg, hanem más kérdések kerültek a tervezéselmélet középpontjába, 

mint korábban. Az ismeretelméleti, ontológiai és procedúrális dilemmák helyébe etikai, 

értékelméleti és legitimitási kérdések kerületek.  

A posztmodern társadalomfilozófia számos képviselője szerint (Boudrillard, Derrida, 

Lyotard stb.) a modernség menthetetlenül megbukott, véget ért. Velük szemben Habermas azt 

állítja, hogy nem kell feladnunk a modernség központi ideáit, hanem be kell fejeznünk a 

„modernség befejezetlen projektjét”. Úgy gondolom, hogy a tervezéselmélet szempontjából 

nem kell eldöntenünk, hogy posztmodern korba érkeztünk-e, vagy a modern kor valamelyik 

újabb szakaszában járunk.125 

A posztmodern kritikák megkérdőjelezik az értelem transzcendenciáját, a 

felvilágosodás óta hozzá kapcsolt teleológiát, az intenciók racionális megalapozhatóságát, 

azaz a tervezés lehetőségét. A modern filozófiák helyébe ajánlott dekonstruáló posztmodern 

társadalomfilozófiai teóriák pedig „lefordíthatatlanok” a tervezéselmélet számára és 

lehetetlen átültetni a tervezési gyakorlatba. Posztmodern nézőpontból nem összevethetőek az 

alternatívák, nem megítélhetőek a tervek, a hatékonyság értelmezése teljesen szubjektívvé, 

                                                 
124 Jogi értelemben a tervezői jogosultságot és a tervkészítési jogosítvánnyal rendelkezőt (döntéshozót) kell 

megkülönböztetni, de én itt konkrétan a tervezési műveletek végzőit értem tervezőn.  
125 Harvey (1990) a mostani időszakot késő-modern (late-modern) kornak nevezi és nem posztmodernnek.  
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irrelevánssá válik. Nem fogadják el a konszenzust, mint érvényességi kritériumot (pl. Lyotard 

1993). Nem értelmezhető az ex post értékelés, mert az vagy csak az ex ante értékelés replikája 

lehet vagy alapjának csak magát a szubjektív tervet tekinthetnénk, de ekkor meg nem 

különböznénk a modern tervezéstől. Véleményem szerint a tervezés új, ha tetszik 

posztmodern elemekkel, módszerekkel egészült ki, ezzel új irányt vesz, de a tervezés 

összességében megmarad „modern vállalkozásnak”. Tehát a kérdés nem az, hogy milyen a 

posztmodern tervezés – ezért nem tervezéselméleti alapesetként tárgyalom – hanem az, hogy 

hogyan lehet tervezni az új (posztmodern) körülmények között.  

Lyotard szerint (1993) a posztmodern állapotban megváltozik az állam hagyományos 

szabályozási funkciója. A hagyományos hatalmi pólusok elvesztik vezető szerepüket és nem 

is lép helyükbe senki. Posztmodern körülmények között is a döntéshozóké a hatalom, de ezek 

nem a politikusok és a bürokraták, hanem egy szakértőkből, üzletemberekből, vezető 

funkcionáriusokból, vallási vezetőkből stb. álló tarka réteg. Mindenki önmagára van utalva a 

minden korábbinál összetettebb és változékonyabb viszonyok szövevényében. A tudás 

informatikai áruvá válik és a harc nem a területekért, a nyersanyagért folyik, hanem az 

információ feletti rendelkezésért. A posztmodern azzal mérte a hagyományos modern 

gondolkodásra a legnagyobb csapást, hogy nem a teljesítményelvre támaszkodik és 

megkérdőjelezte a konszenzus erejét. A legitimációt a kommunikatív interakcióból, a nyelvi 

gyakorlatból származtatja. „A kérdés az, hogy Mi az érved értéke, mi a bizonyítékod értéke? 

(Lyotard 1993, 117. o.)  

„Posztmodern közegben” a tervezők számára nem létezik abszolút igazság, csak 

konkrét helyen és időben elfogadott normák vannak. A tervezőknek diskurzusok során fel kell 

tárniuk az aktuális értékeket, és a kölcsönös megértésen keresztül olyan megoldásokat kell 

kidolgozniuk, amelyek megvalósítása során minden résztvevő „nyerő” helyzetbe kerül. A 

közérdek helyett a polgárok és közösségeik összeegyeztetett politikáját kell keresni. A 

különbözőségek érvényesítésének artikulációja biztosíthatja a társadalmi igazságosságot. 

Mindehhez nem szükséges posztmodern, „csupán” poszt-pozitivista feltételezésekkel és 

gyakorlattal élni, amelyhez segítséget nyújt többek között a kommunikatív cselekvéselmélet, 

a diskurzus filozófiája.  

Jelen klasszifikációban ezekkel a kérdésekkel foglalkozó kommunikatív vagy 

kollaboratív tervezést nem ide, a tervezéselméleti alapesetek közé sorolom, mert nem a 

tervezéselmélet alapkérdéseire ad alapvetően más választ, hanem elsősorban arra, hogy 

hogyan kellene másként meghatározni, hogy mi a helyes és helytelen. A célok és alternatív 
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elérési lehetőségeiknek meghatározását és megítélését helyezi más kontextusba. Így ezt a 

következő klasszifikációban (fejezetben) a tervezési elméletek között tárgyalom.  
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8. A közösségi tervezés módjai 

E csoportosításnál, rendszertani besorolásnál126 alapvetően tervezés „környezetét”, a befogadó 

rendszer működését, a tervezésnek, a tervezőknek az irányítási rendszerben betöltött szerepét, 

a hatalmi struktúrában elfoglalt helyét, a hatalomgyakorlás módját vettem figyelembe. Az 

alapkérdés az, hogy az egyes aktorok milyen mértékben autonómok, és gondolkodásukat 

(döntéseiket), cselekedeteiket milyen mértékben befolyásolja a társadalom, a hatalom 

működése. Van-e esély a kommunikatív hatalom érvényesülésére, az elkészült tervek 

mennyiben az érintett közösség szabad akaratát fejezik ki, és mennyiben befolyásolja azokat a 

központi hatalom vagy a gazdasági erők kényszere. Ez megközelíthető a jól megfogható 

jogszabályok és a tervezési gyakorlat segítségével, és tovább árnyalható azoknak a hatalmi 

játékoknak a feltárásával, amelyek létrehozzák az igazságeffektusokat és fenntartják a 

hatalom működését.  

A tervezők nem elszigetelten, hanem időben és térben meghatározott (hatalmi) 

struktúra részeként dolgoznak, meghatározott normák és konkrét szabályok, keretek között 

működnek. A különböző irányítási, és az azoknak megfelelő tervezési rendszerek más-más 

esélyt adnak az állampolgárok számára a tervezésben való részvételre. Vannak olyan esetek, 

amikor a polgárok csak formális észrevételt tehetnek (reacting), és van, amikor valós 

indítványozó, javaslattevő szerepet is kapnak (proposing).  

E módszerek, tervezési „stílusok” között a határ gyakran elmosódik, és léteznek ezek 

kombinációi is. Mindig a konkrét feladathoz és szituációhoz kell megválasztani a módszert, 

így sokféle megközelítésnek lehet létjogosultsága. Még a tervutasításra is szükség van például 

a hadigazdaságban, vagy békés körülmények között katasztrófa helyzetekben, vagy 

valamilyen rosszul működő alrendszer radikális átalakításánál.  

 

8.1. Modern közösségi tervezés: a terv a hatalomgyakorlás eszköze 

A modern tervezés képviselői azt állítják, hogy a tervezés képes a tényeket átfogóan számba 

venni, és értékelni, sőt a társadalmi-politikai döntéshozatalt racionalizálni. Megkülönböztetik 

a formális és az aktuálpolitikai racionalitást. Az elméletet elválasztják a gyakorlattól és az 

                                                 
126 Más szerzőknél más elnevezésekkel és csoportosításokkal is találkozhatunk („stílus”, mód, modell). Ezek 

valójában a bevezetőben tárgyalt diszjunkciónak megfelelően a tervezéselméletek alkalmazása során használt 

teóriák (theories in planning). 
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visszaszorul a tudományelméletekbe. A koncepcionálást és a döntéshozatalt (a tervkészítés, a 

stratégiaalkotás érdemi részét) elkülönítve kezelik a tervkészítés szakmai részétől, a szűk 

értelemben vett funkcionális tervezéstől és a végrehajtástól, a végrehajtók és az érintettek 

személyétől. A tervezés hierarchikus, bürokratizált hatalmi rendszerben valósul meg, annak 

funkcionalista vagy inkrementalista alrendszerét alkotja. A modern tervezés feltételezi 

(állítja), hogy a tervezők értéksemlegesen a közjó érdekében működnek, de mint minden más 

esetben, itt is a tervezők a hierarchikus hatalmi struktúra immanens részei. Adott szférában 

csak unitárius terv készülhet. A kívülállókat instrumentalista módon kezelik, az 

állampolgárok csak a végrehajtás során kerülnek érdemi kapcsolatba a tervekkel. Az 

irányítási, tervezési rendszer legitimációjának a „hatékony” működést tekintik. A 

tervezéselméletben a „valóságelemzés” apológiák és a módszertan kerül előtérbe.  

 

a) Tervutasítás: a terv minden 

A popperi (Popper 2001, 9. fejezet) „utópikus tervezés” gyakorlati megvalósítása. Általában a 

társadalomnak, mint egésznek az átalakítását, irányítását célozza, de az értelem helyett a 

hatalom alkalmazásához (erőszakhoz) vezet. Ez az imperatív (parancsoló) tervezés a 

diktatórikus (pl. a szovjet, a fasiszta típusú) rendszerek jellemzője, erősen centralizált, az 

intézmények piramidális modellt alkotnak, de a döntési piramis csúcsán nem a legfőbb 

tervező intézmény áll, hanem politikai testület vagy a diktátor. E szemlélet alapvetően 

intervencionalista, kötelező célok és normák alkotják a tervek alapját. Jellemző az utópikus 

jövőképhez, terv(ek)hez való dogmatikus ragaszkodás, így nincs mód a hibákból való 

tanulásra. A tervek részleteket is tartalmazó konkrét cselekvési programokat adnak, amelyeket 

egy ideológiának elkötelezett szakértők és bürokraták készítenek. A tervezést és a 

végrehajtást is központilag irányítják, ellenőrzik és szankcionálják. A tervek egymással 

hierarchikus kapcsolatban állnak, a magasabb szintűek kötelezőek az alacsonyabb szintek 

számára. Többnyire tervlebontás működik, ami csak a top down szemléletet engedi meg. A 

tervezési jogosultságot meghatározott szervezetekhez kötik. Az állampolgári részvétel a 

végrehajtásra korlátozódik. A „politika láthatatlan világa” „sötét oldal” marad az átlag 

állampolgár számára. A társadalmi részvétel ironikus szimbólumai, a hatalomgyakorlás 

díszletei, a központi akaratot „megerősítő” politikai demonstrációk.  

 

b) Korporatív tervezés: korporációk közötti egyeztetés 

A társadalmi és szakmai célok meghatározását és az ez mögött meghúzódó érték-tételezést az 

előbbi esethez képest egy kiterjesztettebb bürokratikus rendszer végzi. A tervezés több 
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szinten, több „kűzdőtéren” folyik. A hatalom, a tervezés (döntéshozatal) kis számú 

intézményre és szervezetre korlátozott.127 Az átfogó, meghatározó jelentőségű célokat itt is 

központosítva határozzák meg. A „politikailag hatékony” akarat kialakítása a társadalmi 

uralmi és szakigazgatási elit és a végrehajtó hatalom kezében van. A kompetenciák jól 

elkülönülnek, a szervezeti rendszer hierarchikusan tagolt. Alapvető hatalmi kérdés, hogy 

milyen intézmények jelennek meg az állam és a piac szervezetei mellett, és ezek hol foglalnak 

helyet a rendszerben. A tervezés közvetlenül ezeket a szervezeteket szolgálja, de a központi 

hatalom érdekeivel egyirányú céljaik, érdekeik állnak a tervek középpontjában. A parciális 

„saját” célokat kezdetben intézményen belül alakítják ki, majd tárgyalások, iterációk során 

hozzák összhangba azokat másokéival. Együttműködés csak a bürokratizált intézmények 

között van, az egyezségek kialakítása hatalmi-politikai játékok, az érdekellentéteket, 

konfliktusokat meghatározott szabályok alapján „lejátszva” próbálják megoldani. A politika 

kialakítása a tervezési folyamat célmeghatározó része. Jelentős a bürokratizált szakértelem és 

az adminisztráció szerepe, de eben a rendszerben sincs helye a „laikus” (demokratikus) 

közösségeknek. A kormányzati szerveken kívül a hatalom egyéb részesei viszonylag 

függetlenül tervezhetnek. Az ágazati, funkcionális stb. szempontokat külön határozzák meg, 

majd az eredményeket ütköztetik. A résztvevőknek gyakran van vétójoga a saját területüket 

érintő negatív döntések esetén. A tervezésben (programalakításban) résztvevők, a 

hatalomgyakorlás részesei, akik a meglévő struktúra fenntartásában érdekeltek. A tervezők a 

munkáltatójuknak, megbízóiknak elkötelezettek.  

 

c) Politikai tervezés: a terv indikáció128 

E „családba” többféle elnevezéssel jelölt gyakorlatorientált tervezés (hosszú távú 

kerettervezés, stratégiai irányítás, politikai tervezés stb.) tartozik, és sok konkrét módszer 

szolgálja, amelyeket a stratégiai tervezés kapcsán dolgoztak ki („design school”, SWOT, 

Harvard policy, portfoliókészítés, döntési folyamatok modellezése stb.). A racionális 

eljárásrend és cizellált technikák ellenére ez is normatív tervezés, középpontjában a célok és 

stratégiák kialakítása, megformálása, azaz a „politikakészítés" áll.  

                                                 
127 Popperi értelemben (Popper 2001. 15. fejezet) ez a módszer is „direkt” beavatkozásnak tekinthető, mert a 

hatalom felhatalmaz szervezeteket, hogy meghatározott kereteken belül úgy járjanak el, hogy azok segítsék céljai 

elérésében. 
128 Többszintű stratégiai tervezés.  
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E módszer mindenki számára világos jogi és intézményi keretek között rugalmas 

működést tesz lehetővé. Magasabb szinteken nem készítenek a hagyományos értelemben vett 

formális – még kevésbé blue-print típusú – tervet, hanem egy sokkal lazábban, 

decentralizáltan működő rendszert és eljárást működtetnek. Módszertanilag megalapozott, jól 

strukturált „politizálást” jelent, amelynek hosszabb távú koordinatív szerepe van, ugyanakkor 

akció és eredményorientált is. A saját programalkotáson kívül célja mások cselekedeteinek 

nem kötelező jellegű szabályozása, indirekt befolyásolása. Felsőbb szinteken az 

érdekpluralista közösség működésének külső kontextusát adják meg, az alrendszerek 

működtetésének általános szabályait alakítják ki. A főbb sarokpontok betartása mellett az 

alacsonyabb szintek szabadon alakíthatják saját programjukat. Közvetett eszközökkel 

kívánják a társadalmi-gazdasági szereplőket befolyásolni, építenek a szabályozott 

alrendszerek versenyére. A direkt irányítást és beavatkozást csak kis számú „kulcsterületen” 

engedi meg. Strukturált döntési mechanizmus működik. A tervezői bürokrácián kívüli 

független szakemberek is kaphatnak tervek készítésére jogosultságot. A tervkészítők gyakran, 

mint tanácsadók is működnek, így közvetlenül részt vesznek a politika alakításában. Az 

elkészült közösségi stratégiák az aktuális politikai érdekegyeztetések eredményeit tükrözik.  

 

8.2. Pragmatista idealizmus: demokratizáljunk, tervezzünk közvetlenül az embereknek 

Az ide sorolható tervezési modellek meg szeretnék szabadítani a tervezőket az uralkodó 

ideológiától való egyoldalú függőségtől, és egy pluralista tervezési rendszert tételeznek fel, 

ahol az állami, önkormányzati bürokrácián és partnereiken kívül mások is tervezhetnek. E 

módszerek alkalmazása megfelelő szabályozási, támogatási129 (pályázati) feltételek között a 

különböző ideák, tervek, programok egészséges versenyéhez vezethet. Ez elsősorban a 

hivatalos szférán kívüli tervezés során érvényesíthető, hiszen az államigazgatásban minden 

szinten és ágazatban egyszerre csak egy terv lehet érvényben.  

A tervpluralizmus sem jelenti a hatalom egyenlő elosztását, de kétségtelen 

demokratikusabb játékteret biztosít, mint az előző blokk módszerei. A tervező szakmai tudása 

alapján segítséget kíván adni a problémamegoldáshoz, és gyakran az elkészült tervek, 

programok szószólójává, támogatójává is válik. Annyiban azonos a tervező helyzete az előző 

típuscsoporttal, hogy itt is elvárják, hogy a tervező azonosuljon a megbízó, vagy a képviselt 

                                                 
129  Az anyagi, tervezői függetlenség biztosíthatósága érdekében Davidoff (1965) állami alap létrehozását 

javasolta. Brit kísérletek történtek is Planning Aid bevezetésére.  
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csoport érdekeivel, nézeteivel, de ezek már különböző értékek, ideológiák lehetnek és a 

tervezőknek fel kell tárniuk az őket, vagy a képviselt szervezetet vezérlő értékeket és 

érdekeket (Davidoff 1965). Annak ellenére, hogy a tervezők gyakran „külső szakértők” 

szerepében jelennek meg és „csak” moderálják, szakmailag (technikailag) segítik a 

folyamatot, valójában nem elválasztható a szakmai tervezés és a célmeghatározás, a 

különböző aktorok szerepe éppen úgy összemosódik, mint az értékek és a tények. Nem 

állapítható meg, nem „kereshető vissza”, hogy a cél vagy végeredmény mennyiben az 

érintettek akarata és mennyiben – pozitív vagy negatív – tervezői „manipuláció” eredménye. 

A tervezőknek gyakran aktív szerepet kell vállalniuk a polgárok aktivitásának felkeltésében 

is. Ezzel feltétlen elősegítik a demokratizálódást, de a „közösségi részvétel” ez esetben 

használatos formái is a „rendszer” részeként működő, annak legitimitását és fenntartását 

szolgáló instrumentumok. A döntéshozatal, és így végső soron a koncepcionálás megmarad a 

politikusok és a bürokraták (tervezők) kezében. 

 

a) Széles részvételen alapuló tervezés: széleskörű konszenzus kialakításának eszköze. 

E nézet hívei minden érintettet már a tervkészítés folyamatába igyekeznek bevonni. E 

módszer elsősorban olyankor kerül alkalmazásra, amikor a végrehajtás decentralizált és a 

programot megvalósítók megnyerése a végrehajtás záloga. A közösségek, társadalmi 

szervezetek, a gazdaság szereplői vagy akár az egyének is részt vesznek a tervezési 

folyamatban. A szereplők önként vállalnak kötelezettséget a források biztosítására és a 

feladatok ellátására. A tervezés középpontjában a tárgyalások folyamata, az 

érdekegyeztetések, a konfliktusok feltárása és felszámolása áll. A tervezés menete, struktúrája 

a problémákhoz, a folyamatokhoz idomul, társadalmilag alakul, és nem a központi bürokrácia 

„találja ki”. Általában a részvevők maguk is hozzájárulnak a programok megvalósításához. A 

központi hatóságok szerepe az információ átadásra korlátozódik és a technikai segítség a 

döntő eleme. Tervezési szakemberek ebben az esetben nem a (központi) bürokrácia 

alkalmazottai, hanem független (helyi) szakértők saját értékválasztással és eseti 

elkötelezettséggel. Az így készülő tervek, programok a vertikális hierarchiában alapvetően az 

alulról építkezés (bottom up) útjain keresztül integrálódhatnak, vagy az uralkodó struktúra 

mellett maguk valósítják meg programjaikat.  
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E gondolatok gyakorlati megvalósítására koncentrált a hetvenes évek végétől 

Angliában elterjedt módszer a „tervezzünk a valóságnak” (planning for real, PFR)130. 

Elsősorban környezetvédelmi, lakókörnyezeti problémák társadalmi megoldására törekedtek. 

Kidolgozták a lakosság bevonásának, a fórumok tartásának különböző technikáit, a 

helyszínek kiválasztásától a székek elrendezéséig, a különböző térképi feldolgozásoktól a 

színes papírok és zászlók használatáig. E „közösségi gyakorlatokat” követően ugyancsak a 

tervezők összegzik a tapasztalatokat, jutnak valamilyen végkövetkeztetésekre, azaz egy 

kommunikációs eljárást követően újra a „tradicionális instrumentális racionalitás” működik.  

 

b) Akciótervezés: problémára koncentrálva az ott és akkor lehetséges teendők meghatározása 

Elsősorban helyi szintű, kis léptékű, társadalmilag, szociálisan érzékeny tervezést jelent. 131 

Az érintettek aktív szerepvállalását igénylő, gyors megvalósítást szolgáló tervezési módszer. 

Az adott problémát és helyzetet a csak ott és akkor meglévő kontextusnak megfelelően 

rugalmasan kezeli. Döntő a szituáció logikája, az határozza meg a cselekvés racionális vagy 

irracionális voltát, és nem egy korábban kifejlesztett vagy utólag konstruált elmélet, modell.  

A tervező rendelkezik általános szakmai és pszichológiai ismeretekkel és keret-

felhatalmazást kap (pl. irányadó stratégiai terv, elkölthető keretösszeg) a konkrét 

szerepvállalásra, vagy a problémát érzékelve önfelhatalmazás alapján kezdeményezően lép 

fel. A tervező az ott és akkor érvényes paradigmák alapján dolgozik és általában innovatív 

tervezést végez (néha közelebb a radikálishoz).132 Munkáját kevésbé lehet előre szabályozni, a 

megoldások általában nem standard modellek alapján dolgozhatók ki. A tervező tervkészítő és 

döntéshozó egy személyben, aki többnyire katalizátora, moderátora a problémamegoldásnak. 

Ez a módszer a tranzaktív és a széles részvételen alapuló tervezéssel rokon, mert az érintettek 

aktivitására épít. A fő különbség az, hogy nem alkalmas komplex rendszerek, pl. városok 

egészének, régióknak a tervezésére, hanem részproblémák megoldására szolgál, gyakran 

tervdokumentum sem készül. Tipikus alkalmazási terület a válságmenedzselés, de radikális 

megközelítést igénylő fejlesztéseknél is járható út.  

Leginkább ahhoz hasonlít ez a tervezési helyzet, mint amikor egy organikus épületet 

helyi munkaerővel és szaktudással, java részben a helyben található anyagokból részletes 

kiviteli tervek nélkül, tervezői művezetéssel építünk A helyszínen történik a konkrét 

                                                 
130 Elindítója Tony Gibson volt a nottinghami egyetemről.  
131 Lásd bővebben: Hamdi, N and R. Goethert 1996. 
132 Az allokatív, innovatív és radikális tervezés meghatározását lásd a következő fejezetben.  
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(részlet)megoldás kidolgozása, de ne feledjük el, ilyenkor is megvan a tervezőben 

(művezetőben), a folyamat irányítójában az általános idea arról, aminek szánja az épületet. Az 

akciótervezés alkalmas például elszlömösödött, elgettósodott terület hagyományos 

eszközökkel nem kezelhető higiénés, szociális problémáinak megoldására, nem várt 

helyzetek, problémák felszámolására. A tervező például, mint önkormányzati biztos 

meghatározott anyagi kondíciókkal felszerelve, a kisebbségi civil szervezeteket és az ott 

élőket bevonva „humanizálja” a területet.  

 

8.3. (Poszt)modern romantika: „alakítsuk együtt életünket” 

Polányi szerint (1992) a „dinamikus rend” annak a társadalomnak a sajátja, amelyik hagyja a 

társadalmi élet szereplőit saját józan belátásuk szerint cselekedni, és a társadalom 

egyensúlyának fennmaradása az egymásra kölcsönösen ható felek egymáshoz igazodásának 

eredménye. Ez a társadalom és tervezői magatartás „csak” az egyetemesen elismert 

értékekhez való elkötelezettséget várja el tagjaitól. Az alrendszerek, tervezési egységek nem 

az általánosan igaz megoldásokra törekszenek, hanem az adott kontextusban (magasabb 

szinten történelmi helyzetben) keresik az akkor legjobbnak vélt megoldásokat. A 

„hagyományos” bizonyítás helyébe az érvelés lép, és az érvényességet szűk konstellációban, 

konkrét tér-idő relációban keresik. Nem szükségszerű elvárás az objektivitás, vagy akár a 

racionalitás, elegendő, ha egy megoldás „meggyőző” vagy ha jó az érvelés. A hangsúly az 

etikai legitimációs kérdésekre kerül.  

Az ezt szolgáló módszerek szerves egységbe igyekszenek integrálni a tervezési, 

döntési és cselekvési rendszereket. Az egyes szerepköröket nem kívánják élesen elkülöníteni, 

közös a programalkotás és a megvalósítás egyaránt. A döntéshozatalban a képviselet helyett a 

közvetlen részvételre törekszenek. Az események megélésének konkrét tapasztalatait 

közvetlenül – más szubjektumok szűrése nélkül – kívánják érvényesíteni, beépíteni a 

tervezésbe és döntéshozatalba.  

E tervezési módok alkalmazása esetén előfordulhat, hogy nem a holnapnak, hanem a 

„mának tervezünk”, ami tervdogmatikailag megkérdőjelezi, hogy tervezésről van-e egyáltalán 

szó.133 

 

a) Tranzaktív tervezés: kölcsönös tanulási folyamat 

                                                 
133  Ez a megállapítás igaz az akciótervezésre is.  
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A tranzaktív tervezés (Friedmann 1973) átmenetet képez a „pragmatista idealizmus” és a 

„posztmodern romantika” között, és a kommunikatív és kollaboratív tervezés előfutárának is 

tekinthető.  

A tranzaktív tervezés a személyes tudást új ismeretekké, megváltozott szemléletté 

alakítja folyamatos interszubjektív kommunikáció során, ami közvetlenül hat a 

cselekedetekre. Ez a módszer jól szolgálja a különböző szereplők között lévő kommunikációs 

szakadék áthidalását, partneri viszony létrehozását. Intézmények esetében lényeges kérdés, 

hogy kik a folyamatok tényleges résztvevői, mert kompetens emberek nélkül eredménytelen 

lesz a munka. A nyitott és tanulásra kész tervező a tranzaktív tervezés során hasznosítja 

elméleti tudását, korábbi tapasztalatait és szisztematikus szakmai munkát végez. A megbízó a 

prioritásaival, céljaival, realitás érzékével, a szűkebb, nem-publikus információk átadásával és 

a megvalósítás részletkérdéseiről szerzett tapasztalataival járul hozzá a folyamat sikeréhez. Ez 

főként innovatív és radikális tervezést jelent, mert nem a status quonak megfelelő 

struktúrában működik, és általában jelentősebb változásokat is eredményez.  

 

b) Kommunikatív (kollaboratív) tervezés: egyének és érdekcsoportjaik közötti kommunikáció 

Ez a széles részvételen alapuló tervezés elméletileg jobban megalapozott, „továbbfejlesztett” 

változata. Arra igyekszik választ adni, hogy a gyorsan változó értékpluralista világban, ahol 

megrendült a politika iránti bizalom, a képviseleti demokráciába vetett hit, hogyan lehet érték- 

és érdeksérelmek nélkül egyességre jutni, és terveket kialakítani és megvalósítani? Kölcsönös 

megértés során úgy kellene alakítani cselekedeteinket, hogy különbözően, de mégis együtt 

tudjunk élni. 

Habermas filozófiáját az elsők között John Forester (1989) és Patsy Healey (1992, 

1997) adaptálta a tervezés gyakorlatába és megalkották a kollaboratív tervezést. Ma már sok 

más tervezéselméleti szakember is (pl. J. Hiller, J. Throgmorton) ugyancsak a diskurzusra 

helyezi a hangsúlyt a tervezés folyamatában. A civil szervezetek is előszeretettel támogatják 

ezt az irányzatot a demokratikus részvétel biztosítása érdekében.  

A kommunikatív vagy az együttműködésen alapuló (kollaboratív) tervezés során a 

diskurzusnak azt a konszenzusteremtő képességét kívánják felhasználni, amely során a 

résztvevők az elfogult nézeteiken túllépnek és a racionálisan motivált közmegegyezés felé 

haladnak. A közös helyzetmeghatározások és megértési folyamatok kötődnek a történetileg 

szituált kontextushoz, abból erednek és visszahatnak a mindennapi gyakorlatra.  
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Elsősorban Forester és Healey parafrázisaként a kollaboratív (kommunikatív) tervezés 

ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• plurális, de megegyezésen alapuló politikai (hatalmi) közeget tételez fel; 

• a képviseleti demokráciát közvetlen részvétellel egészíti ki; 

• az ott és akkor érvényes jelentésekre, igazságokra épít; 

• lehetőség szerint hatalomgyakorlástól (intézményi érdekektől) mentes interaktív és 

interpretatív folyamat; 

• kommunikatív cselekvéseken keresztül törekszik a kommunikatív racionalitásra, a 

kölcsönös (reflektív) megértésre; 

• minden részvevő egyenlő és képes érvelni és kérdéseket feltenni; 

• a részvevőket szükség szerint oktatni, képezni kell, és el kell látni minden politikai 

és technikai információval; 

• használja a korábbról ismert  formális eszközöket, de azokat morális, etikai 

tapasztalatokkal egészíti ki; 

• az érintettek közös döntését és cselekvését tételezi fel; 

• feltárja a döntések hátterét és bemutatja az érvrendszereket; 

• a tervek kevésbé „előíróak”, inkább előremutatóak.  

 

A kommunikatív fordulat felmentette a tervezőket az alól, hogy az egyre polarizálódó, 

multikulturális társadalomban nekik kelljen tanulmányozni és meghatározni az aktuálisnak 

vélt normákat, értékeket és így látszólag depolitizálódhatnak. A felmérések, az elemzések és a 

racionális döntéshozatal helyébe, társadalmi atlaszok, konszenzustáblák, riportermagnók és 

vitafórumok kerültek. A kommunikatív pragmatista logikával, a nyelv, a beszéd segítségével 

gyűjtenek „tényeket”, építenek konszenzusokat.  

Az elmélet üdvözlendő, mint törekvéssel egyetértek, de mint sok teóriával, ez esetben 

is a kivitelezéssel, a tervezési gyakorlatba való átültetéssel van a baj. A „kommunikatív 

észpotenciál” a gazdasági és adminisztratív (hatalmi) rendszerek „torzításain” keresztül képes 

csak hatni a gyakorlatra, azaz zavar keletkezik a kommunikációban. E módszer tiszta 

formájában egyáltalán nem működtethető jelenlegi „életvilágunkban”. Még egy liberális 

demokratikus országban, egy popperi „nyitott társadalomban” sem teremthetők meg a 

habermasi „ideális beszéd szituációk”,134 és csak az instrumentális racionalitás dominanciája 

                                                 
134 Pl. sohasem tudhatjuk, hogy mennyiben pontosak, őszinték és hitelesek az egyes megnyilatkozások.  
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mellett hozható létre konszenzus. A legdemokratikusabbnak tűnő „public-private partnership” 

intézményektől kezdve a városszépítő egyesületeken keresztül az iskolaszékekig irányított 

kommunikáció folyik, a vitákban működik a tekintélyelv, szükség esetén – konszenzus 

hiányában – többségi elven szavaznak, vagy éppen azok, akik „élnek” a véleménynyilvánítás 

szabadsága adta lehetőséggel, megfosztanak másokat a hozzászólás lehetőségétől stb. A 

politika is visszaélhet a kommunikáció, a társadalmi diskurzus lehetőségével, és egyre 

finomodó eszközöket használva vissza is él vele. A részvevők tájékozottságához szükséges 

információszolgáltatás és oktatás is egy sikerorientált normaközvetítés. A választott testületek 

helyett a közvetlen részvétel biztosítása gyakran ellenőrizhetetlen klikkek, lobby csoportok 

befolyásának erősítését jelentheti. A tervezők és a tervezés minden egyéb aktív szereplője is 

kapja valahonnan a jövedelmét, rendelkezik faji, területi, kulturális, szakmai stb. identitással, 

így normatív (politikai) semlegességük megkérdőjelezhető. A tervezésben való részvétel fő 

mozgató rugója az érdekérvényesítés.  

Habermas elméletét a tervezésre adaptálók gyakran megfeledkeznek arról, hogy 

Habermas mindig szigorú feltételek egyidejű teljesülése esetén tartja elérhetőnek a kívánatos 

konszenzus kialakulását és érvényesnek állításait, és a konszenzus csak az adott időpontra 

vonatkozhat. A kommunikatív etika pragmatista adaptációja egyfajta új, naiv idealizmus, 

amelyről – a kollaboratív tervezés híveivel (pl. Healey) ellentétben – ex ante nem állíthatjuk, 

hogy más eredményre vezet, mint a modern tervezés egyéb formái. Mégis úgy gondolom, a 

cél helyes, törekedni kell a minden érintettel való minél nyitottabb és szélesebb körű 

kommunikációra, a „győztes-győztes” állapot elérésére, de ez gyakran a különböző érdekek 

ütköztetését és valamelyik érvényesítését jelenti. Ez feltétlen szolgálja a demokratizálódást, 

de tisztában kell lennünk azzal, hogy így sem tudhatjuk bizonyosan, hogy milyen közel vagy 

messze kerülünk az igazsághoz, vagy hosszú távon mennyiben szolgáljuk a közjót.  

A posztmodernek (pl. Lyotard 1993) arra hívják fel a figyelmet, hogy a konszenzus 

legfeljebb a soha el nem érhető horizont, sőt például a tudományos élet pragmatikájában 

éppen a nézeteltérésre kell a hangsúlyt helyezni. Konszenzus létrehozásához elég egy olyan 

rendszert (pl. adminisztratív eljárásokat) működtetni, amely eléri az egyéneknél, hogy azt 

akarják, amit a rendszer teljesítőképessége megkíván. Ez esetben viszont jóformán alig 

távolodtunk el az első tervezési típustól. Finomabb eljárásokkal (pl. „tanulással”, médiákkal) 

ugyanazt az eredményt érjük el, mint a nyers hatalomérvényesítéssel, a tervlebontással. 

Vigaszunk csupán annyi, hogy a kontextus uralma jobb, mint befolyásának hiánya.  
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9. A különböző tervezői szerepfelfogások alapján való 

osztályozás  

A különböző helyzetek és feladatok különböző tervezői attitűdöt, elméleti (normatív) 

beállítottságot és ennek megfelelő cselekvést (szerepjátszást), azaz tervezői magatartást 

igényelnek. Egy megállapodott demokráciában vagy egy jól működő vállalatnál nincs szükség 

az alapvető célok és a fennálló struktúra megváltoztatására, hanem a tervezést az elfogadott és 

bevált normatív akarat hatékony megvalósítása érdekében operatív eszközként főként 

allokációra és szabályozásra használják. Ebben az esetben a tervező a végrehajtás lojális 

technokratája, aki nem lép a transzcendálás ingoványos talajára. Az általános keretek, az 

alapstruktúra fenntartása mellet általában innovatív lépésekre, evolúciós fejlődésre is 

lehetőség van. Ennek érdekében a tervező a hegeli szabadságfelfogás135 határain belül a 

rendszer működésének javítása érdekében intézményfejlesztéseket, forrás-átcsoportosításokat 

is javasolhat. E „fenntartó” gondolkodás, az eredményes működés, a hatékonyság folyamatos 

emelése egyben az értékválasztások, a döntések és végső soron a hatalom (vezetés, 

döntéshozók) legitimitásához is hozzájárul. Teljesen más, radikális tervezői hozzáállás akkor 

kívánatos, ha a rendszerrel, vagy annak jól elkülöníthető részével alapvető gondok vannak, és 

új értékválasztások, célok alapján új struktúra kialakítására is szükség van.  

Ezekben a különböző cselekvéshelyzetekben a korábban tárgyalt tervezéselméletek (6. 

fejezet) és tervezési módszerek (7. fejezet) közül különböző kombinációk állíthatók össze és 

alkalmazhatók. E fejezetben a politikai döntéshozói és a tervkészítő szerepköröket 

megkülönböztetve jellemzem és csoportosítom a különböző tervezői magatartásokat, azt 

vizsgálva, hogy mennyiben vannak hatással a normatív értékválasztásokra, és mi a viszonyuk 

a fennálló rendszerhez, struktúrához.  

Az eltérő tervezési attitűdöt igénylő folyamatok (a mögöttes érdekcsoportok) 

konfliktusba kerülhetnek egymással. Például a hagyományos tervezés allokatív szemlélete 

ütközhet a fejlődést, a változást akarók csoportjával, különösen, ha ők alapvető strukturális 

változtatásokat céloznak meg. Ugyanakkor nem helyes valamelyik megközelítést általában 

pozitívnak, haladónak beállítani, és szembe helyezni a másikkal, mert mindegyikre szükség 

lehet, konkrét esetekben egymással nem is helyettesíthetők.  

                                                 
135 A szabadság a megértett, felismert szükségszerűség, a tervező tudata nem lépi át az elfogadott alapnormákat.  
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A külső struktúrához való viszony összekapcsolódik a tervezés belső rendszerének 

állapotával, alakítási kényszerével is. Az allokatív tervezés nem igényel a tervezés belső 

körén belüli változásokat. Az innovatív tervezés tanulási folyamatának következtében belső 

módosításokra is szükség lehet. A radikális megközelítés általában teljesen új tervezési 

struktúra kialakításához vezet.  

E fejezet megírásánál sokat merítettem John Friedmann amerikai professzor 

munkásságából (J. Friedmann 1964, 1987, 1988). 

 

9.1. Allokatív (funkcionális) tervezés 

A tervező a normatív (politikai) környezetet, a kívülről kapott célokat, prioritásokat 

adottnak és megkérdőjelezhetetlennek tételezi fel a funkcionális tervezés feltételei szerint 

(lásd 6. fejezet). Az esetek többségében a feladat a korlátozottan rendelkezésre álló források 

(pénz, terület, nyersanyag, piac, munkaerő stb.) elosztása az egymással versenyző fejlesztési 

szükségletek vagy felhasználók között, vagy konkrét feladat meghatározott cél szerinti 

teljesítése. Ez a tervezés tradicionális funkciója és még ma is a leggyakrabban használatos 

formája (pl. a pénzügyi tervezés és rendezési tervezés erre a logikára épül). A meglévő 

intézményekre, korábban érvényes normákra (pl. parciális gazdasági hatékonyság) és az 

elfogadott tapasztalatokra épül, nem hoz létre alapvetően új tudást. A fennálló rendszer, a 

meglévő (hatalmi) struktúra keretei között igyekszik a minél hatékonyabb vagy méltányosabb 

vagy, éppen az egyensúlyt, a „társadalmi békét” szolgáló megoldást megtalálni. A 

döntéshozók ellátják a tervezőket célokkal és prioritásokkal, a tervezők pedig a fennálló 

korlátok között javaslatot tesznek a konkrét teendőkre. Az allokatív tervezés tipikus példája a 

költségvetési tervezés, a rendezési tervezés (a terület-felhasználás szabályozása) és általában a 

központi ágazati tervezés.  

Az allokatív tervezés fő jellemzői136: 

• a politika és a jog által meghatározott szigorú kereteken belül, a meglévő 

struktúrában működik; 

• a tervezők autonómitása minimális; 

• funkcionális racionalitás: azon modernista feltételezésen alapul, hogy az 

információ beszerezhetőségének korlátai között racionális döntések hozhatók és a 

döntéshozók tudatos értékválasztása, a tervezés során alkalmazott racionalitás 

                                                 
136 Lásd még a funkcionális tervezésről írottakat is (6. fejezet)  
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egymástól elválasztható és független. Azaz a tervezők tudományos alapokon – a 

megadott keretek között – racionálisan cselekszenek és a képviseleti 

demokráciában a döntéshozók a „közjót” képviselik. A tervezők szociológiai 

(kvázi-objektív) tényként, determinisztikus módon kezelik a kapott alaphelyzetet; 

• korlátozott komplexitás: az előre jól körülhatárolt tervezői feladaton belül 

mindenre ki kell terjedjen a tervezők figyelme; 

• el(fel)osztó jelleg: a tervezés tárgyának az adott szereplők, feladatok, funkciók 

közötti elosztása vagy éppen a szükséges cselekvések és az időbeni ütemezés 

meghatározása; 

• egyensúly és optimalizáció: a rendszer különböző elemei közötti egyensúly 

fenntartása vagy helyreállítása; 

• mennyiségi szemlélet: törekedni kell a mérhetőségre és a tervezés során 

modelleken kell ellenőrizni a javasolt megoldások helyességét (input-output, 

szimulációs, lineáris és dinamikus programozási stb. modellek).  

• szűk időhorizont: mivel a célokat és prioritásokat változatlannak tételezi fel, így a 

gyorsan változó világban a tervek gyorsan érvényüket veszíthetik. Jól inkább csak 

a rövid és talán középtávon használható. Ezzel szemben gyakran alkalmazzák 

hosszú és nagytávlatú célok partikularizálására; 

• szakaszosság és jó formalizálhatóság: a tervezés különböző szakaszai és a 

felelősség jól elkülöníthető és megnevezhető, így külön-külön intézményesíthető 

és működtethető; 

• jól szabályozható, mind tartalmában mind az eljárás módját tekintve, így a 

gyakorlatban általában jogi szabályozás kereti között működik; 

• igazolása a célracionalitás alapján történik.  

 

Az allokatív tervezés egyik kritikus pontja a döntéshozatal. A döntésekkel 

kapcsolatban sok a félreértés, illetve gyakori a felelősség áthárítása. A döntéshozók normatív 

értékválasztásuk indokaként gyakran a tervezés eredményeit jelölik meg, a tervezők pedig 

gyakran értékmentesnek, objektívnek tüntetik fel szakmai tevékenységüket. Tisztázandó, 

hogy ki, mikor és milyen típusú döntéseket hozhat:  

1. Tervdöntéseknek nevezem azokat az érdemi normatív döntéseket, amelyek a 

célokkal, prioritásokkal, (misszióval, jövőképpel) tervvariánsokkal és a végleges 

terv elfogadásával kapcsolatban születnek. Ez a tervezési folyamaton belül van, de 
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a tervkészítés szűk körén kívül születik. A döntéshozó lehet szakmai, politikai 

testület, egy népesség csoport vagy választott képviselőik stb., de nem a gyakorlati 

tervező munkát végzők. Ez a döntéshozói felelősség nem adható át tervkészítőknek 

és nem is osztható meg velük.  

2. Szakmai feladatot jelentő (szakracionális) tervezői döntések. A tervező feladata 

meghatározni a szükséges információk és a tervezésben résztvevők körét, 

megválasztani a tervezési módszert, modellt választani stb. Ezek a tervezés 

szűkebb körén belül, a tervkészítés folyamatában születnek és a tervezők hozzák. 

Tevékenységükért szakmai felelőséggel tartoznak.  

3. A terv végrehajtása során hozandó döntések (kontroll). A tervkészítés munkafázist 

követik, és általában nem a tervezők feladata. Egy részük, amelyek a 

végrehajtással, annak ellenőrzésével kapcsolatos a bürokrácia feladata 

(monitoring), de amennyiben a körülmények beavatkozást tesznek szükségessé, 

akkor vissza kell vinni a kérdést az eredeti döntéshozóhoz. A szakemberek az 

ellenőrzési rendszer kialakításában a küszöbértékek meghatározásában 

működhetnek közre.  

 

Az allokatív tervezés jól formalizálható, folyamata a következőkkel írható le:  

� a feladat pontos meghatározása; 

� normatív értékválasztás, (alapvető célok prioritások, misszió); 

� a tervező megválasztása és felhatalmazása; 

� vizsgálat: adatok, információk gyűjtése, elemzése, prognosztizálás; 

� koncepcionálás, (fejlesztési koncepció, stratégia (alternatívák) készítése;  

� döntés-előkészítés;  

� döntéshozatal; 

� alternatív lehetőségek és cselekvéssorozatok kimunkálása (operatív programok, 

tervek); 

� döntés-előkészítés;  

� döntéshozatal; 

� végrehajtás; 

� monitoring; 

� kontroll. 

Jelmagyarázat:  

� politikusi, döntéshozói, megrendelői – vállalati szférában vezetői – feladat, 



 137 

� tervezői feladat, 

� bürokrácia feladata.  

 

9.2. Innovatív (fejlesztésorientált) tervezés 

A haladás és a valódi problémamegoldás innovatív, fejlesztésorientált megközelítést igényel. 

Ilyen esetekben a tervező nem fogadhatja el mindenben a korábban megfogalmazott célokat 

és kialakított működési kereteket, hanem ezek változtatására is törekednie kell. Az innovatív 

tervezés az allokatívval szemben nem a már meglévő vagy a fennálló trendekből eredő 

források elosztására, hanem fejlesztésekre, a jelen meghaladására irányul. Az elfogadott 

paradigmákon, narratívákon belül keresi az újszerű megoldásokat. Ez a gondolkodásmód már 

nem maradhat a funkcionális tervezés határain belül, hanem átfogó racionális tervezést, vagy 

még inkább stratégiai megközelítést/tervezést igényel. Az új innovációk elfogadtatása 

érdekében a javaslatoknak a társadalmi normaváltozások progresszív trendjei mentén kell 

haladniuk, az irányítási (hatalmi) rendszer egészészének egységes gondolkodást kell 

képviselniük, és meg kell szerezni a politika támogatását.  

A sajátos elemeket hangsúlyozva az innovatív tervezés jellemzői:  

� politikai vagy keretszabályozás: a tervezők kreativitását csak átfogó normák, 

politikai irányok kötik. A fő sarokpontokon belül önállóan tehetnek javaslatot a 

megoldásra. A döntéshozók (politikusok) fenntartják ellenőrzési jogukat, és a 

tervezői javaslatok és a megvalósítás között sajátos kuplung szerepet töltenek be. 

A felelősség a döntéshozóé marad;  

� fejlesztés-orientáció: A meglévő alapstruktúrán belül fejlesztések, innovációk 

kidolgozása; 

� minőségi szemlélet: nemcsak a mennyiségi változás/megoszlás a fontos, hanem a 

tényezők minősége, karaktere is; 

� intézményrendszer változtatása: az új értékek és javaslatok általában új funkció- és 

hatáskörmegosztást tételezik fel, azaz új intézmények (új emberek) szükségesek; 

� cselekvésorientáció: a célok és megvalósításuk elválaszthatatlan egységet 

alkotnak, ami esetenként a döntésekre és a megvalósításra való nagyobb 

hatásgyakorlást igényel; 

� erőforrás mobilizáció: A tervező „vállalkozói” funkciót teljesít, amikor az új 

feladatokhoz, intézményekhez erőforrásokat kutat fel, a megvalósítás újszerű 

formáit kínálja. A döntéshozókkal csak akkor lehet elfogadtatni egy merőben új 



 138 

megoldást, ha meg tudjuk mondani, hogy ki, miből és mit fog csinálni. Tehát nem 

a meglévő (kapott) források elosztásáról van szó, mint az allokatív tervezés 

esetében; 

� a vállalkozói képességek és az innovációkra való fogékonyság, a kreativitás, az 

intuíciós képesség sokkal fontosabb, mint a feltételezett valóság leltárának 

ismerete; 

� folyamatosan ciklikus folyamat. Nem kell külső felhatalmazásra várni, 

kezdeményező lehet a tervező is; 

� az innovatív tervezést tartalmi oldalról nem lehet szabályozni, inkább 

eljárásrendileg, formailag lehet csak megkötni. 

 

Az innovatív tervezés és döntéshozatal folyamatának néhány sajátossága:  

1. A tervezés szükségességének a felismerése és a feladat (probléma) pontos (megértése) 

megfogalmazása.  

2. Helyzetértékelés: ki kell térni számos társadalmi, hatalmi kérdésre is:  

� a problémáknak nem mint mennyiségi ténykérdéseknek, hanem mint társadalmi-

gazdasági jelenségeknek az azonosítása és leírása;  

� az aktorok érdekeinek, viselkedésének az elemzése (autonómia mértéke, 

legitimáltsága, működésének hatékonysága, fogékonysága az innovációkra stb.); 

� az „intézmények viszonya” az irányítási, döntési rendszerekhez (hierarchiában 

elfoglalt hely, részvételi lehetőségek a döntési folyamatokban, információ áramlás, 

szervezeti kapcsolatok); 

3. Koncepcionálás: preferenciák megfogalmazása és a célok kijelölése; 

4. Az innovációra és az innovatív cselekedetekre lehetséges variánsok vagy alternatívák 

kidolgozása. 

5. A döntéshozó meghatározása és külső döntéshozatal vagy részvétel a döntéshozatalban.  

6. A megvalósítás, illetve a döntés érvényesítés figyelemmel kísérése.  

7. Kontroll és tanulás. 

 

9.3. Radikális tervezés 

Marx írja Tézisek Feuerbachról c. munkájában, hogy „A filozófusok a világot csak 

különbözőképpen értelmezték, de a feladat az, hogy megváltoztassuk” (Steiger K. 1992. 297. 

o.) Ez ars poeticája lehet a radikális tervezésnek. Tapasztalati tény, hogy mély (strukturális) 
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válságból nem lehet visszatérni az azt megelőző állapotba, hanem alapvető (radikális) 

változtatásokra van szükség, új tudás alapján valami újat kell létrehozni. A hétköznapok 

„világtörténelmi” egyéneinek, fel kell vállalniuk a társadalmi norma- és struktúraváltozás 

aktív kezdeményezését, és az állampolgárokat a társadalmi átalakulás irányába mutató 

projektek mögé kell szervezniük. 

Ahhoz, hogy az optimális fejlődés lehetőségeit fölismerhessük és meghatározhassuk, 

el kell vonatkoztatni a konvencionális tudástól, az erőforrások felhasználásának tényleges 

szervezeteitől és alkalmazásuktól, és ezek eredményeitől Transzcendálás segítségével, a 

teleologikus gondolkodással és cselekvéssel „túl kell lépni” az adott (társadalmi) gyakorlaton, 

de az „elrugaszkodásnak” is vannak határai. „A ’lehetőségeknek’ az illető társadalom 

hatókörén belül kell esniük; a praxis meghatározó céljai kell hogy legyenek. Ennek 

megfelelően a fennálló intézményektől való elvonatkoztatásnak egy létező tendenciát kell 

kifejeznie – vagyis azok megváltoztatása az alapjául szolgáló népesség valóságos szükséglete 

kell, hogy legyen." (Marcuse 1990, 14. o.) Pontosabban, a radikális gondolatok, az új 

rend/struktúra vagy gyakorlat akkor terjedhet el, akkor nyer szélesebb körben elfogadást, ha 

jobban megfelel a hallgatólagos céloknak és jobb működést eredményez.  

A radikális tervezés egy olyan cselekvéssorozat, amely a fennálló rend/struktúra 

uralkodó trendjeivel, működési mechanizmusaival szemben új tudásra építve kezdeményez 

alapvető (strukturális) változásokat és így kívánja átalakítani a korábbi folyamatok jellegét. 

Segítségével olyan új struktúrák, cselekvések alakíthatók ki, melyek nem az uralkodó trendek 

folytatását, hanem új fejlődési spirál indítását jelentik.  

A radikális tervezés igényli a tervkészítés, a döntéshozatal és végrehajtás fúzióját. A 

tervező egy akció-team tagja. A radikális tervezés független a meglévő hatalmi struktúra 

döntéshozási mechanizmusától. A tervező (-team) egyben programalkotó és végrehajtó is, 

maga szerzi és használja fel a forrásokat és törekszik saját hatalma kiterjesztésére és 

befolyásának növelésére. A folyamatok kezdetben a hivatalos (állami) szférán, vagy tervezési 

mechanizmuson kívül zajlanak. A kliens ebben az esetben nyilván nem az állam, vagy egy 

„külső megrendelő”, hanem maga a kezdeményező, illetve a mobilizált csoport. A projekt 

pedig a fennálló rend vagy valamelyik alrendszerének a megváltoztatása.  

A radikális tervezés jellemzői:  

� a tervezői autonomitás;  

� lojalitás megtagadása, kivonulás, tiltakozás; 

� transzformativ elméletre, új tudásra épül (orientáció), az uralkodó paradigmákat, 

narratívákat elveti; 
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� önfelhatalmazás és önszerveződés; 

� határok, korlátok nélküli gondolkodás; 

� kapcsolatépítés, hálózatok szervezése (feltételek megteremtése);  

� dialógus, kölcsönös tanulási folyamat; 

� aktivitás.  

 

A radikális tervezés folyamata:  

• A „fennálló rend”, az adott gyakorlat (vagy bevett szokások) kritikája. 

• Új tudás létrehozása, alternatív javaslat kidolgozása („transzcendálás”). 

• Cselekvési stratégia és taktika kidolgozása. 

• „Ismeretek” terjesztése, szövetségesek keresése. 

• Összeütközés a fennálló renddel, a meglévő intézményekkel. 

• Siker esetén terjeszkedés. 

 

E tervezés nem számít „klasszikus közösségi” tervezésnek, bár ez is csoportokhoz, 

érdekközösségekhez köthető. A kontroll, a belső tanulási folyamat ez esetben is értelmezhető 

és működtetendő. Siker esetén az igazolás a megcélzott normák és struktúrák változásán és 

elfogadásán mérhető.  

A radikális tervezés gyökerei visszanyúlnak utópista, anarhista és marxista 

tradíciókhoz. A radikális tervezés alapvetően voluntarista. Mannheim (Felkai 1999, Lietzman 

1994) utópikus „harcos demokráciája”, a „tisztesség terrorján” alapuló „tervezett 

közösségesítés” is e radikális tervezés egyik sajátos megjelenési formája. Mannheim a 

politika tudományának és a tervezésnek az igazgatásba való integrálásával a tudás uralmát 

szerette volna a gyakorlatba bevezetni, és ezzel kívánta elkerülni a diktatórikus szélsőségeket.  

Radikális tervezés a megállapodott demokráciákban is van (pl. antiglobalizációs 

mozgalom), de általában csak a társadalmi-gazdasági lét egyes részterületeire terjed ki. Ma a 

leggyakrabban előforduló példák a cselekvésorientált társadalmi mozgalmak. Ide sorolható 

számos szocio-politikai mozgalom és alternatív gazdasági törekvés. Például kapitalista 

körülmények között a szövetkezeti mozgalom, vagy a kommunista Kínában a különleges 

gazdasági övezetek beindítása, számos feminista, homoszexuális, leszbikus és zöld 

mozgalom, és még folytatható a sor.  

A területfejlesztés szűkebb területéről is hozható akár magyar példa is. Az 1990-es 

években a területfejlesztésért felelős minisztérium elmaradott területek támogatásával 
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foglalkozó egyik munkatársa úgy gondolta, hogy a fennálló keretek között (elvek, támogatási 

rendszer stb.) nem lehet eredményesen segíteni a leszakadó térségeken. A fővárosból egy 

ormánsági faluba költözve megalapította a Kispad Alapítványt és a mindennapi gondokat a 

helyiekkel együtt megélve, a „kispadon megbeszélve” saját programokat alakítottak ki („kis 

népi narratíva”), amelyek megvalósításához külföldi (magyar struktúrától független) 

forrásokból pénzt szereztek. Mára hasonló kezdeményezésekkel, szervezetekkel felvették a 

kapcsolatot, és egymás támogatásával is szeretnék befolyásukat erősíteni. Ugyancsak a 90-es 

évek elején a cigányság megsegítésére a hivatalos közoktatás-politikába és iskolai rendszerbe 

nem illeszkedő olyan egyéni kezdeményezések is voltak, amelyekből kinőtt a pécsi Gandi 

Gimnázium és a mánfai cigánykollégium, amelyek sikereik révén terjeszkednek és mára 

elfogadottá váltak.  
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3. táblázat 

 

AZ ALLOKATÍV, AZ INNOVATÍV ÉS ARADIKÁLIS TERVEZÉS NÉHÁNY 

JELLEMZŐJÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 

 

 

 

 

ALAPCÉL 

optimális elosztás   evolúciós fejlődés,   strukturális átalakulás 

  irányítást   

PRIORITÁS/FELADAT 

egyensúly fenntartása   probléma megoldás, fejlesztés alapvető változtatás 

SZEMLÉLET 

„objektív” mennyiségi  minőségi, normatív  tagadás, másság, újszerűség 

DÖNTÉSHOZÓ 

politikus    politikus és a tervező           tervező, az aktivizált csoport, 

A TERVEZŐ LEGFONTOSABB KÉPESSÉGE 

racionalitás,    intuíció,   elhivatottság, 

tárgyi tudás    új iránti fogékonyság  meggyőző képesség 

A TERVEZŐ BEFOLYÁSA/FELELŐSSÉGE 

„csak” szakmai   politikai is   mindenre kiterjedő 

TERVEZÉSELMÉLETI ALAP 

funkcionális     stratégiai,   stratégiai 

átfogó racionális   inkrementalista   

 

Saját szerkesztés  

 

 

   ALLOKATÍV 

 

       INNOVATÍV 
 

      RADIKÁLIS 
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10. A plurális tér kép egy olvasata 

 

Hegel azt tanította, hogy az ember értelmi adottsága állandóan változik, annak a 

társadalomnak, nemzetnek a történeti fejlődése van rá hatással, amelyben él. E gondolatot 

Marx tovább vitte és bemutatta, hogy egy nemzeten belül is lehetnek eltérő ideológiákat 

képviselő osztályok, rétegek. Ma már állíthatjuk, hogy meghatározó eltérések lehetnek a 

területileg (kulturálisan) elkülönülő csoportok tudása, értékítélete között is, és ezek a 

különbségek jelentősebbek lehetnek, mint az osztályok vagy rétegek tudata közötti eltérések. 

Így a tervezésnek nemcsak hagyományos értelemben véve egyik dimenziója a tér, hanem a 

tervezésnek, mint új tudást és akaratot konstituáló folyamatnak is, mert az arra ható 

társadalmi-gazdasági feltételek meghatározott területi struktúrán belül termelődnek újra, a 

történetileg szituált cselekvéshelyzetek a konkrét térhez kötődnek, és a mindennapi élet 

szereplői – emberek, intézmények, gazdálkodó egységek stb. – függnek e területileg 

újratermelt viszonyoktól.  

A térfelfogások történetileg is változnak. Foucault (2000) nagyobb történeti távlatban 

így mutatja be ezt a változást: A középkorban a helyek hierarchikus összessége létezett, a 

helyek szembenállása (szent és profán, városi és vidéki stb.) és kereszteződése alkotta a 

helymeghatározás terét. E zárt tér Galileinek köszönhetően kinyílt és megszűnt a középkori 

tér egyértelműsége, a kiterjedés váltotta fel a helymeghatározást. „Mára a szerkezeti hely 

lépett a kiterjedés örökébe, amely a maga részéről a helymeghatározás utódja volt. A 

szerkezeti helyet pontok vagy elemek közötti szomszédsági viszonyok határozzák meg, ezek 

pedig formálisan sorozatként, elágazásként vagy rácsozatként írhatók le. … A korban, 

amelyben élünk, a tér a szerkezeti hely viszonyainak a formájában adódik számunkra” 

(Foucault 2000, 148. o.). A szerkezeti helyek a vonatkozó viszonycsoportokból kiindulva 

írhatóak le a legjobban. E viszonyokat még mindig a „süket szakralitással” átitatott 

ellentétpárok (pl. magán- és közszféra, kulturális és gazdasági tér) hatják át. „Jelenlegi korunk 

… a tér korszaka lehet. Az egyidejűség, mellérendeltség, a közel és a távol, a jobbra és a 

balra, a szétszóródás korát éljük. Olyan pillanat ez, … amelyben a világ nem annyira az időn 

keresztül kibontakozó életként, hanem pontokat összekötő és szálakat keresztező hálóként 

tekint önmagára” (Foucault, 2000, 147. o.).  
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10.1. Tér értelmezés 

A térbeli összefüggések vizsgálatának pozitivista megközelítési lehetősége egyre inkább 

visszaszorulóban van, és egyre nagyobb a transzcendentális fejtegetések létjogosultsága. 

Kvázi-objektív szemlélet csupán a geometria és a fizika meghatározott területein lehetséges, 

bár a geometria ugyancsak emberi gondolati konstrukció, amelynek tapasztalati forrása a 

szubjektív érzékiség.137 Az euklideszi geometria axiómái is már csak korlátozottan 

érvényesek,138 és Heisenberg határozatlansági elve139 az egzakt mérésekbe vetett hitet is 

megrendítette. A pontosságra való törekvés nem csupán az idő- és költségkorlátokba, hanem 

magába az anyag természetébe is ütközik.140  

Felvethető, hogy ilyen mélységekben rejlő bizalomvesztés a napi gyakorlat számára 

érdektelen, és a „területi tudomány(ok)ban” a teret kvázi-objektív fogódzóként kell 

értelmeznünk. Ezt látszik erősíteni, hogy minden imaginárius tér is a tapasztalatokon alapuló 

„valóságos” tér elemeiből (távolság, pont, tér, térhierarchia stb.) épül fel és magyarázataihoz 

is általában a geometriából és a földrajzi térből vett analógiákat használunk.  

A gyakorlatban éppen ellenkező tapasztalataink is lehetnek. Például a társadalmi teret 

minél kisebb egységekre bontjuk, és minél közelebb jutunk az egyénhez, annál inkább a 

kognitív térnek, mint értelmezett társadalmi-gazdasági konstrukciónak, mint életvilágnak van 

jelentősége és egyre kevésbé fontos a fizikai távolság, a térstruktúra objektivitása, és annál 

jobban nőnek az értelmezésbeli különbségek és vele a bizonytalanság. 

A tér általános fogalmának megértésében és tudatos használatában segít Kant 

magyarázatának átgondolása. „Minden jelenség, formáját tekintve, tér meg időben való 

szemléletet foglal magába, mely valamennyinek a priori alapul szolgál.” (Kant 1981, 141. o.) 

„A tér nem egyéb, mint a külső érzékek minden jelenségének formája, azaz az érzékiség ama 

szubjektív föltétele, mely mellett egyedül lehetséges számunkra külső szemlélet” (Kant 1981, 

                                                 
137 „A geometria olyan tudomány, mely a tér tulajdonságait szintetikusan s mégis a priori határozza meg. … a mi 

magyarázatunk teszi érthetővé a geometriának, mint szintetikus a priori ismeretnek, a lehetségét.” (Kant 1981, 

51. o.)  
138 Lásd a konstans görbületű, vagy a helyről helyre változó görbületű nem-euklideszi geometriát. 
139 A megfigyelésen alapuló ellenőrzés számára bizonyos fizikai események és mennyiségek örökre rejtve 

maradnak. Minden fizikai mérés során energiacsere történik, ezért olyan állapotról kapunk képet, ami már 

megsemmisült. Atomi objektumok esetében a mérés nem lehet a fizikában az egzakt előrejelzés alapja. A „hely 

és impulzus” egyidejű mérése lehetetlen, e tekintetben tudásunk korlátozott.  
140 Jean Perrin kimutatta, hogy a mérés pontosságának növelésével nem csökken, hanem nő a bizonytalanság és 

az inkonzisztencia (Lyotard 1993, 121-122. o.).  



 145 

52. o.). Az érzékeléseink tárgyai a térben egymás mellett léteznek. „Állíthatjuk a tér empirikus 

realitását (minden lehető külső tapasztalatra vonatkozólag), de egyszersmind 

transzcendentális idealitását, azaz hogy a tér semmi, mihelyt minden tapasztalat lehetségének 

föltételét elhagyjuk s olyasvalaminek tekintjük, ami maguknak a dolgoknak szolgál alapul. De 

nincs is a téren kívül más szubjektív, a külsőre vonatkoztatott képzetünk, mely a priori 

objektívnek volna nevezhető. Mert egyikből sem származtathatók le szintetikus a priori 

tételek, mint a térből” (Kant 1981, 53. o.). Tehát sajátos kettősség határozza meg 

térszemléletünket: a tér egyrészt a rajtunk kívüli tárgyaktól független tiszta szemlélet, 

gondolati konstrukció, másrészt minden létező sine qua nonja, formája, kerete; egyrészt 

absztrakt („szubjektív”) szemlélet, másrészt konkrét („objektív”) tapasztalati elemekből álló 

gyakorlati konstrukció.  

A tartalmak nélküli – csak elviekben létező – tér egységes, egyforma ,,sűrűségű'' és 

üres, önmagában nem strukturálódik. Nem léteznek benne kitüntetett pontok, amelyek körül a 

jelenségek szükségszerűen szerveződnek vagy szervezhetők. Tehát csak az ember 

szemszögéből beszélhetünk térszerkezetről. A tér az emberi cselekedeteket irányító akarat 

tárgya. Emberek hozzák létre és termelik újra. Ha a fizikai valóságról hosszú ideig ugyanazt 

gondoljuk, akkor gyakran objektív természeti törvénynek tartjuk azt. A konkrét fizikai tér az 

emberi cselekedetek sajátos dimenzióját adják.  

A térstruktúrák részben a használatból következő viszonyrendszerből erednek, 

másrészt a térszemléletünk struktúrájának megfelelően alakulnak. A priori térszemléletünk 

történetileg változó, korábban meghatározóak voltak tapasztalatainkhoz kötődő érzeteink, 

mára egyre inkább képesek vagyunk ettől elvonatkoztatni. A mindennapi életben a térről 

alkotott képünket leginkább az experimentális földrajzi tér és annak használata határozza 

meg, és ez az az előzetes tudás, amelyben a jelenségek térértelmezése interpretálódik, és 

amelyben, mint előfeltételezésben a különböző térbeli összefüggéseket konstituáljuk, 

amelynek megfelelően cselekedeteinket térben szervezzük. Nem a tőlünk független tér 

strukturálja az emberi cselekedeteket, hanem mi emberek a térszemléletünknek megfelelően 

alakuló térkapcsolatainkkal és azok objektivációival hozzuk létre a térstruktúrákat.141  

Mindennapi létünk egyik dimenziója a tér, a másik pedig az idő. Minden változás (pl. 

mozgás) csak e két dimenzióban együttesen lehetséges. A tér-idő koordináták megadásával 

                                                 
141 A „pozitív térelméleteket”, leginkább az asztrológiához tudom hasonlítani. Nem a csillagok állása van 

hatással az emberek természetére és cselekedeteire, hanem emberi léthez kapcsolódó megmagyarázhatatlan 

jelenségeket, kötötték csillagképekhez, egy szemszögből adódó látványhoz.  
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válik egy általános (egyetemes) állítás konkréttá. Ha valamely létező vagy elképzelt dologhoz 

megadjuk területi koordinátáit, elhelyezzük a térben, azzal önmagán kívüli többlettartalmat is 

adunk hozzá. Konkrét térben az elemek egymásra hatásának, azok kombinációjának más lesz 

a jelentősége, mint ha a tárgyi szféra elemeit önmagukban tekintenénk. 142  

A valóságban a tér sohasem üres és homogén. Az érzékelések tere a magánvaló világ 

tárgyain kívül tele van minőségekkel, értékekkel, utópiákkal, ítéletekkel, törekvésekkel stb. A 

tér mindezek együttlétezésének rendje, fizikai vagy virtuális kerete. A térbeliség a (fizikai) 

elkülönülés és egymásra hatás sajátos egységét adja. A különböző térhasználatok 

elkülönülnek (diszkrét jelleg) és a sajátos megközelítésnek megfelelően elkülöníthetőek, 

ugyanakkor illeszkednek egymáshoz (horizontális kapcsolatok) vagy egymásba (vertikális 

kapcsolatok), azaz a tér folytonos, és így az együttlétező elemei szükségképpen 

kölcsönhatásban vannak. A térhasználatok által elkülönülő térelemeknek van viszonylagos 

autonómiájuk és ezáltal versenyben, vagy akár konfliktusban lehetnek egymással vagy a 

természeti közegükkel, kívánatos esetben pedig harmonizálnak, kiegészítik egymást 

(kooperálnak), és a megfelelő közelségben (szomszédságban) vagy kapcsolatban (hálózatban) 

lévők mindenképpen hatnak egymásra.  

Az együttlétezésből következik a szükségszerű kölcsönhatás. Bármely térelem változása 

hatással van a többi térelemre is. Eo ipso megváltoztatja az őt befogadó tereket és hathat a 

horizontális struktúra más elemeire is. Például egy új gyártókapacitás létrehozása zavarhatja a 

szomszédokat, kihat a munkaerő vonzáskörzetben lévő településekre és a világ bármely 

pontján hasonló terméket gyártók lehetőségeire. Általában igaz, hogy az egymásra hatás 

valószínűsége és erőssége a fizikai és az időbeli távolság növekedésével egyre kisebb. A 

technikai és technológiai forradalom (mobil távközlés, internet stb.), a globalizáció kapcsán 

egyre inkább szükségessé válik e tétel finomítása, kiegészítése. Például a globalizált tereken 

belül a távolság jelentősége csökken, míg az abból kimaradók relációjában nő. 

Két, ugyanazokkal a minőségi és mennyiségi jellemzőkkel bíró tárgy, ugyanazt a teret 

nem töltheti ki, így azonosak csak, mint a tiszta értelem tárgyai lehetnek. Ahogyan az idő 

egyes pillanatai nem cserélhetőek föl, ugyanúgy nem cserélhetőek föl a tér különböző pontjai 

sem. A jelenségek, a cselekvéshelyzetek, a döntési helyzetek térben és időben 

meghatározottak és megismételhetetlenek. Ha ugyanazt máshol reprodukáljuk, akkor sem lesz 

                                                 
142 Ugyanannak a fizikai valóságnak, pl. egy „kozmopolita” Big-Mac szendvicsnek teljesen más a jelentése, ha 

egy New York-i szemetesben található, és más, ha Delhi belvárosában árulják. Egy csepp víz, abban a bizonyos 

pohárban túl sok is lehet, míg a sivatagban semmi.  
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azonos önmagával, mert ugyanannak a jelenségnek két meghatározó immanens sajátja az 

időbeli és a térbeli koordinátái mások. Tehát geometriai és filozófiai értelemben is állíthatjuk, 

hogy a tér két különböző eleme (pontja, egysége) nem lehet azonos egymással. Fizikai 

paramétereit tekintve, két azonos térelem szerkezeti helyzete, külső meghatározottsága eltérő. 

Társadalmi-gazdasági szempontból a különbözőség területi (helyi, regionális) 

sajátosságokban jelenik meg. Amikor a térbeli elemzések, modellek az időbeliségtől 

eltekintenek, akkor hasonló hibába esnek, mint a térbeli dimenziótól való elvonatkoztatás 

esetén. Annál is inkább, mert a tér meghatározott eleme, látszólagos változatlanság ellenére 

sem azonos időbeni eltéréssel önmagával.143 

A teret folytonos, de megszakított elemek sorozataként foghatjuk fel, amelyre nem az 

egymásutániság jellemző, hanem a megfagyott és széttört pillanat a magánvaló tárgyait, az 

embereket, cselekedeteiket, vágyaikat stb. eltérő területi pozíciókba és lehetséges funkciók 

sokaságába helyezi, amelyeket a térbeni viszonyrendszer köt össze, és teremt a megszakított 

elemek között különböző elrendeződéseket. E struktúrák létrejöttében a tudatosságnak és a 

beláthatatlanságnak (véletlennek) egyaránt szerepe van. A szabályszerűségeket mutató, 

ismétlődő elemek, események térstruktúrákat alkotnak, amelyeknek megkülönböztetett 

jelentőséget tulajdonítunk, fogalmakkal jelöljük, és esetenként materializáljuk is azokat.  

A térbeli létezés nemcsak, vagy nem egyszerűen az ember (társadalom) és a 

természeti-művi környezet egymásra hatása. A jelenségek egyszerre játszódhatnak le a 

konkrét fizikai, földrajzi és egyéb összefüggéseket feltételező terekben, azaz konkrét és 

absztrakt terekben. Konkrét tér például a geometriai és a földrajzi tér, még az absztrakt terek 

az egzisztenciális és imaginárius terek összessége. Gyakrabban találkozunk az objektív és 

szubjektív terek megkülönböztetésével, de ez a felosztás azon az episztemológiai 

előfeltételezéseken alapul, hogy a szubjektumtól függetlenül létező magánvaló megismerhető 

és leírható.144  

A természeti és művi környezet alkotja a földrajzi értelemben vett objektív – Perroux 

kifejezésével banális – teret. A hagyományos értelemben vett szubjektív, de mégsem 

                                                 
143 A tér-idő – egyenlőtlenség és rendezettség témakörről lásd bővebben Nemes Nagy J. 1998.  
144 Nemes Nagy (1998) másként határozza meg az objektív és szubjektív térkategóriákat. Az objektív 

térkategóriába sorolja a nem anyagi (a szellemi) tereket is (68. o.). A fizikai környezet egyik elemét az építészeti 

teret, amely a magánvaló részévé is vált csak, mint érzékszervi információt, mint észlelt szubjektív teret tárgyalja 

(81–82. o.). Véleményem szerint például egy utópia is rendelkezhet leírható térszerkezettel, anélkül, hogy bármi 

valóságtartalma lenne, és az építészeti tér is éppen annyira tárgya az érzékszerveinknek, mint a rajtunk kívülálló 

világ bármely más eleme.  
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imaginárius terek (pl. társadalmi tér, mentális tér) egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert és 

egyre nő a tér e két kategóriája közötti különbség, az egybe-nem-esés.145 Ugyanakkor 

kétségtelen, hogy az absztrakt terek struktúráját is a legtöbb esetben a valóságos terek adják, 

illetve e struktúrák a különböző megközelítések közös nevezői. A „primitív”' társadalmak 

esetében a különböző absztrakt terek többé-kevésbé egybeesnek és azonosíthatóak a 

megtapasztalt földrajzi térrel. A fejlődés, a technikai haladás következtében a különböző 

térstruktúrák egyre inkább tágulnak és még a földrajzi vetületük is elszakad a konkrét 

kisléptékű terektől.  

A gazdasági tér146 komplex (konkrét és absztrakt) létezési forma, melyet a gazdasági 

tevékenységek konkrét földrajzi környezete, a gazdasági szereplők egymáshoz viszonyított 

fizikai elhelyezkedése és a gazdasági törvényszerűségek térbeli megvalósulására ható 

társadalmi-politikai miliő határoz meg.  

A posztmodernek (pl. J. Derrida, J-F. Lyotard, R. Thom) a teret nem a newtoni 

értelemben szemlélik, hanem egy politikai-gyakorlati konstrukciónak tartják. Szerintük, mint 

élettérnek van értelme, és nem mint önálló, a szubjektumtól független tartománynak. A tér 

nem személytelen, hanem egy interpretált kategória. Így, például a távolság jelentősége is 

változó és az emberi kapcsolatok egy részénél (pl. barátság, szolidaritás) nem szükségszerű, 

hogy a kisebb távolságban lévők között intenzívebb legyen. A kapcsolatok intenzitásával a 

távolság jelentősége akár fordított arányban is lehet. A területi megközelítést erősítő 

(posztmodern) nézet szerint a folyamatokat alakító szabályok meghatározottsága mindig 

lokális.  

A területpolitika, a területfejlesztés szempontjából igen lényeges, hogy a társadalmi-

gazdasági akciók integráló eleme a tér. Ahogy a tér integrálja a társadalmi-gazdasági 

eseményeket és sajátos viszonyt hoz létre a szereplők között, ugyanúgy a területi 

megközelítések (vizsgálatok, koncepciók, tervek stb.) is szükségszerűen interdiszciplinárisak 

és integratívak.  

Alapvetően más kérdéseket vet fel a cyber-térben való gondolkodás és interveniálás, 

ahol az időtényezőnek új dimenziói vannak, és a virtuális tér alakítása nem a hagyományos 

eszközökkel történik. A térről kialakított általános (értelmezett) képünk alapján gondolkodunk 

                                                 
145 Episztemológiai értelemben ezek megismerhetősége egyre bonyolultabb és egyre kétségesebb.  
146 A gazdasági térről, lásd bővebben Perroux 1964. E rövid cikk érdekessége, hogy már 1950-ben (a cikk első 

megjelenése) használja az „Európai Unió” kifejezést, amelyben eltűnnek a határok, és mint egy „kibővített 

nemzet” funkcionál.  
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a cyber térben is, de konkréttá a programozói utasítások alapján a virtuális térben válik a 

gondolat. Az információs társadalom korában a tér sok – de nem minden – szempontból egy 

ponttá zsugorodik, és az elérhetőség ideje is a zéró felé tart. A cyber térben bárki 

szomszédjává válhatunk. A virtuális világban nincs tél és nyár, nappal és éjszaka, mindegy, 

hogy városban élsz-e vagy falun, csak rá tudj kapcsolódni a hálóra. Ugyanakkor nem szabad 

megfeledkezni a virtuális és a valós világ kapcsolatáról. Hiába terjed sebesen az információ, 

hiába állnak rendelkezésre a világ minden pontján szinte egy időben az információk, ha azok 

kézzelfogható hatása, a megszerezhető tudás hasznosítása ugyanazokba az akadályokba 

ütközik, mint korábban. Az elérhetőség térbeli terjedése nagyon hasonló, más hagyományos 

technikák terjedéséhez, és az internetes kapcsolatok létesítése is követi a centrum-periféria 

hierarchiát.  

Úgy tűnhet, hogy a virtuális világban a hagyományos értelemben vett teret 

eltemethetjük,147 de napjainkban egyre bővül a térrel foglalkozó irodalom, és minden olyan 

tudományban is egyre többet foglalkoznak a térbeliségből következő sajátosságokkal, ahol 

korábban alig (közgazdaságtan és a különböző társadalomtudományok).  

 

10.2. Az életvilág térstruktúráját jellemző kis- és nagyléptékű terek 

A tér alapvetően emberi konstrukció: tettek, tárgyak és ezekről mit gondolnak, mondanak. A 

tér nem magyarázó tényező, hanem függő változó. Strukturalizálódása szempontjából 

meghatározó emberi térhasználat és annak objektivációi (konzervjei). A sorozatosan 

előforduló, ismétlődő térhasználatok gyakran tárgyiasulnak, a cselekvések, események a 

térstruktúra helyhez kötött elemévé válnak (lakóház, munkahely, város stb.). A megragadható, 

a vizsgálható tér az emberi kapcsolatok és a térelemek viszonyrendszerének hálója. Az 

egymás mellett (térben) létező jelenségek térbeli viszonyaik, kapcsolataik alapján különböző 

elrendeződéseket (rendezettség), térstruktúrákat alkotnak. A jelenségekben felismerhetőek 

általánosítható területi szabályszerűségek, és meghatározhatóak területileg eltérő különbségek 

is.  

                                                 
147 A számítógép program segítségével is sajátos utakon juthatunk el konkrét helyre, amelyek között időben, 

költségben, felhasználói szabadságban stb. eltérés lehet. Mindenkinek lehetnek kedvenc, gyakrabban látogatott 

„helyei” (web-lapjai), szokásos elérési útvonalai, amelyek a lényeges különbségek ellenére számos analógiát 

mutatnak a valós térhasználatokkal is.  
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A területi különbségek fizikai-földrajzi adottságokra és történetileg szituált 

kultúrspecifikus társadalmi különbségekre vezethetők vissza, amelyek jelentős 

egyenlőtlenségeket eredményeznek. Korunk legjellegzetesebb problémája, a globalizáció és a 

lokális kultúrák közötti ellentmondás. Egyre inkább e viszonyrendszer válik meghatározóvá a 

korábbi centrum-periféria problematika mellett, helyett. A társadalmi-gazdasági 

elmaradottság, a periférikus helyzet leginkább a globalizációs hálózatokból való 

kimaradásként értelmezhető. A globalizáció és a lokalizáció harca, egymásra hatása 

(glokalizáció) jövőnk alakulásának fontos tényezőjévé válik.  

A térhasználatban megmutatkozó alapvető eltérések alapján kisléptékű (antropológiai) 

és nagyléptékű (politikai) tereket különböztethetünk meg. Alapvetően a kisléptékű terekben 

újratermelődő tudáskészletéből, konceptuális készletekből nyeri az egyén az „értelmezéseit”, 

amikor nap mint nap kicseréli nézeteit a világ dolgairól és ezáltal újratermeli saját identitását. 

A cselekvő egyén „… terméke azon hagyományoknak, amelyekben benne áll, azon 

szolidaritási csoportoknak, amelyekhez tartozik, s azon szocializációs és tanulási 

folyamatoknak, amelyeknek alá van vetve. … A kommunikatív mindennapi gyakorlat 

hálójává összeszövődő interakciók képezik azt a közeget, amelyen keresztül a kultúra, a 

társadalom és a személy újratermelődik.” (Habermas 1986, 191–192. o.) A kisléptékű 

rendszerek (általában) informális önszerveződések és saját akarat („politika”) vezérli őket, 

amelynek elsődleges referenciakerete a lokális értékrend. E terekben a közvetlen emberi – 

„érzéki” és a szemtől-szembeni – kapcsolatok dominálnak,148 amelyeket a direkt személyes 

elérhetőség határol be. Térszemléletünket alakító érzeteket is alapvetően e kisléptékű 

terekben nyerjük.  

Az egyén és a társadalom biztonságát a kisebb csoportokban, kisléptékű terekben 

találhatja meg. Greenbie (1976) vizsgálatai alapján állítja, hogy az ember, mint társas lény –

 az állatokhoz hasonlóan – biztonságát térkapcsolatainak középpontjában keresi. Az ember 

számára a társadalmi-területi szerveződések három fő típusa a legfontosabb: (1) az 

individuális tér, (2) az otthon és (3) a szomszédok, a barátok, a hobbi, a szolgáltatások, 

valamint a munkahely által meghatározott terület, amely a legtöbb esetben nem más, mint a 

település. Az egyének, a kisebb közösségek minél inkább úgy érzik, hogy „elvesznek” az 

egyre növekvő, számukra átláthatatlan globalizálódó világban, annál inkább felismerik a 

                                                 
148 A személyes kapcsolatok jelentőségét már a szoftver iparban is felismerték, és megkövetelik munkatársaiktól, 

hogy járjanak be a munkahelyükre, és személyesen vegyenek részt a közös munkában, és ne csak a gépeken 

keresztül.  
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jelentőségét a mindennapi életterüknek. Az emberek növekvő hányada a helyi, a vallási és 

egyéb kis közösségekben talál rá identitására, önazonosságára és nem a globalizálódó világ 

univerzális értékeiben. E tendencia gyengíti a kommunikatív etika gyakorlati 

megvalósíthatóságát.  

Ma már nem húzódhatunk vissza a kisléptékű terek biztonságába, elkerülhetetlen, 

hogy részesei legyünk olyan különféle kapcsolatokkal rendelkező embercsoportoknak, 

amelyeknek más-más társadalmi, politikai határai vannak, és egyre növekvő a földrajzi 

kiterjedésük. A mindennapi életben cselekedeteink egyidejűleg zajlanak életterek, életvilágok 

sokaságában, különböző nagyléptékű térkategóriákban. A technikai haladás és a globalizáció 

objektív tendenciái következtében az árukon, a pénzen, a telekommunikáción keresztül 

mindenki kapcsolatba kerül egyre nagyobb és folyamatosan táguló terekkel.  

A nagyléptékű területi kapcsolatok a közvetett kommunikáció segítségével túllépik a 

területileg-kulturálisan identifikálódott csoportok határait. A nagyléptékű tér vertikálisan és 

funkcionálisan jól struktúrált, transzkulturális, és megelégszik az egyének – többnyire 

egyoldalú – közvetett elérhetőségével. Működése gyakran megkívánja a helyi kötődések 

oldását is a nagyfokú mobilitást. A területfejlesztés szempontjából fontos, hogy minél 

nagyobb léptékű a működtetett rendszer, annál inkább megkívánják a tevékenységek magas 

fokú szervezettségét, amelyet bürokratikus szervezetek, hatóságok irányítanak, nagy 

kiszolgáló apparátusok segítségével.  

4. táblázat  

   Kisléptékű terek  ––  nagyléptékű terek 

jellemzői 

___________________________________________________________________________ 

valós közösségek –– virtuális közösségek 

alulról építkezik –– felülről jut el az alsóbb egységekhez 

  érzékek, érzelmek –– érdekek, számítás 

személyes és „helyi” tudás –– explicit tudás 

 személyes kommunikáció  –– közvetett bürokratikus kapcsolat 

kölcsönösségen alapuló kapcsolatok –– egyenlőtlenségen alapuló hatalmi háló 

partnerség, horizontális kapcsolatok –– vertikális hierarchia 

lokalizáció –– globalizáció 

területileg, kulturálisan meghatározott –– transzkulturális (plurális) 

helyi értékrend, tradíciók –– „univerzális” értékek 

identitás tradicionális formái  –– új (modern) identitási formák 
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területi, helyi kötődés –– mobilitás 

  informális önszerveződések –– formalizált, strukturált szervezetek 

  saját „politika” –– ismeretlen eredetű politika 

stabilitás, szerves fejlődés –– állandó változás, teljesítmény orientáltság 

___________________________________________________________________________ 

Saját szerkesztés 

 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb léptékű térről van szó, annál 

jobban eltávolodunk az első oszlop jellemzőitől, és annál igazabbá válnak a második oszlop 

állításai. Minél nagyobb léptékű a térhasználat annál globalizáltabb a rendszer és annál 

általánosabbnak tartott (feltüntetett) normák alapján működik. Ha a globalizációt valóban 

egyetemes, kulturális relativizmustól független erkölcsi normák vezérlik, akkor nincs 

konfliktus a globális és a lokális kultúrák, térhasználatok között. Ma, sajnos erről nem tudunk 

meggyőződni,149 és fennáll annak a veszélye, hogy nem a megértésen és az elfogadáson alapul 

a globalizációt vezérlő normák befogadása, hanem egyoldalú érdekérvényesítés során válnak 

„valakik lokális normái” metaelőírásokká. Megvalósítása egy ideológia, a liberális 

demokrácia beteljesítését szolgálja. Arra kell törekednünk, hogy tendenciájában 

érvényesüljön, hogy a magasabb területi szintek működési elvei általánosabban elfogadott 

normákon nyugodjanak, de be kell látni, hogy minél nagyobb (átfogóbb) területi szintről van 

szó az érintettek köre annál nagyobb (meghatározott esetekben akár a föld teljes népessége), 

és annál nehezebb lefolytatni a normák elismertetéséhez szükséges nézetegyeztetéseket, 

diskurzusokat.  

A lokális és a globális térhasználatok egymáshoz való viszonya nem szimmetrikus, 

nem a kölcsönösségen alapul. A globalizáció egészen az intim szféráig behatol a kisléptékű 

terekbe, míg a késléptékű térhasználatok mögött álló normák alig vannak hatással a 

globalizációt mozgató erőkre. Egyre több olyan döntés születik az átlátható és befolyásolható 

kisléptékű tereken kívül, amely hat a mindennapi életre. Minél nagyobb léptékű térbeli 

rendszerekről van szó annál kisebb az esély, hogy az egyén vagy helyi közösség (akár a 

nemzeti kormányzat) hasson a döntésekre, részt vegyen azok kommunikatív 

megalapozásában. A globalizált nagyléptékű terekben a médiák hatalma, az új tőkeáramlási 

formák már-már veszélyeztetik a különböző államok szuverenitását, stabilitását is. A 

                                                 
149 Messze nincs mód arra, hogy a világtársadalom minden tagját bevonjuk egy ideálishoz közeli 

kommunikációba.  
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meghatározó multinacionális cégek és számos világszervezet döntéseire alig vannak hatással a 

nemzetállamok kormányai (döntéshozói), a ráhatás inkább fordított. A társadalom egyre 

kisebb hányada tudja, hogy ki, hol és miért hozza az életterét és cselekvési lehetőségeit 

befolyásoló döntéseket. Az egyének, a kisebbségek, a hagyományos és az újabb kis 

közösségek szenvednek életterük kolonizálásától, a külső függőségtől. Részükről egyre 

fokozódik az elégedetlenség a külső meghatározottsággal szemben, mindenki joggal akar 

részt venni az életterét érintő döntésekben, amelynek eszközét sokan a gyakorlati 

racionalitásban, az „ideális” vagy legalább a „reális” kommunikációs közösségek 

működtetésében látják.  

A globalizáció nem fedi le az egész világot, nem folytonos a térben, és másként és 

különböző ütemben terjed a gazdaságban, a társadalmi folyamatokban és a kultúrában. A 

globalizáció felfogható egy hatalmas hálózatként, amely összeköti, majd saját érdekeinek 

megfelelően megváltoztatja a világ különböző pontjait, településeket, régiókat, országokat, 

különböző nemzeteket és kultúrákat. E folyamat alanyai sok tekintetben uniformizálódnak, de 

egyben biztosan nem hasonlítanak egymásra, a haszonból és a hatalomból való részesedésben. 

A globalizáció belső struktúrája hierarchikus hatalmi rend szerint épül fel. A folyamat nem 

érték- és érdeksemleges, nem egy önzetlen filantróp folyamat, még csak nem is 

multikulturális vagy plurális értékhordozó. Addig és úgy terjed, amíg a mozgató érdekek 

érvényesülését szolgálják, a „színesítések”, a területi adaptációk is a saját érdekérvényesítésük 

eszközei. A globalizáció során uniformizálódott elemek mobilitási képessége és hajlandósága 

általában nagyobb, mint a szorosabb helyi-kulturális kötődéssel rendelkezőké.  

A fejlett világban a belső növekedési lehetőségek elvesztéséből, strukturális és 

ökológiai problémákból eredő gondok egyik megoldási lehetőségének tűnik a világgazdasági 

dinamikában megjelenő globalizáció. A fejletlen világ részéről a fogadókészséget az 

biztosítja, hogy számukra ez a gazdasági fejlődés legjárhatóbb útja, amely az egyes egyén 

elemi egzisztenciális kérdéseit is érinti. A globalizáció kétségtelenül kulturális 

westernizációval is jár, de ha az egyiket szükségből elfogadják, akkor számolniuk kell a másik 

folyamattal is.  

A globalizáció olyan, mint a képviseleti demokrácia, sok vele a gond, de ma úgy tűnik 

kimaradni belőle még több bajjal járna („to be or to have a lunch”). A globalizáció folyamata 

számos paradoxonnal van tele. Például a glokalizáció, mint a partikularizmus univerzálissá 

válása önmagában ellentmondásos. A liberális demokrácia ígéreteivel szemben számos 

demokratikus intézmény működése ellehetetlenedik. A „világállam” még centralizáltabban, 

még hierarchizáltabban tud működni. Elgondolkodtató, hogy a demokrácia és a szabad 
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verseny biztosítása önmagában kevés a magas gazdasági teljesítmény eléréséhez és ezek 

hiányában is működhet a gazdaság hatékonyan.  

A globalizációs hálózatok esetében is megvan az a kulturálisan meghatározott 

kisléptékű téregyüttes, amelyikben gyökerezik és ahonnan – főleg fejlődésének korai 

szakaszában – energiáját kapja. A későbbiekben nő és terjeszkedik, esetenként leveleit 

(hálózati egységeket) vagy komplett ágait (területi hálózati szakasz, profil) ledobhatja, de ez 

is azt a célt szolgálja, hogy fennmaradjon, a gyökér és a törzs tovább erősödjön, hogy új erőre 

kapva tovább bővülhessen a hálózat, újabb területeket, embereket érjen el.  

A globalizációval nem eltűnik a területi-kulturális identitás, hanem – részben vagy 

egészében – más identitás lép a korábbi helyi gyökerű hovatartozás-tudat helyébe. Az 

uniformizálódás kétségtelen negatív tényén túl nem biztos, hogy minden globalizációs trend 

önmagában káros. Úgy gondolom, hogy például, amikor egy világhálózat alapvető higiéniás 

követelményeket honosít meg a világ elmaradottabb területein, az önmagában nem baj, de 

kétségtelen, hogy nem kéne mindenhol „letegezni” a fogyasztókat, és még többet kellene 

adaptálni a befogadó közegből a globalizált (uniformizált) egységnek is.  

A kis- és nagyléptékű terek tovább strukturálódnak, pontosabban a térhasználatoknak 

megfelelően tovább strukturáljuk azokat. Az egymásba illeszkedő társadalomszerveződési 

tereket („életvilág struktúrákat”) a különböző megközelítések eredőjeként az alábbi (4.) ábrán 

foglalhatjuk össze: 
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4. ábra 

 

 

Saját szerkesztés 

 

A magasabb területi szint az alacsonyabb szinten lévő téregységeket szükségszerűen 

magába foglalja, ez a vertikális területi struktúra természetes formája. Minden téregység 

vizsgálható a részegységek aggregátumaként, és mint szintetizált új tartalom. A nagyobb 

téregység a kisebb téregységekből épül fel, és valamilyen többlettartalmat is hordoz. Kant 

7+5=12 példáján (Kant 1981) jól szemléltethető az összefüggés. Sem a 7, sem az 5 

képzetében nincs benne a 12. A 12 létrejöttéhez kell az is, hogy a kettő összetartozását, 

összeadását is hozzágondoljuk. Ezzel együtt kapunk egy szintetikus egyedi tételt. Egy adott 

téregységet vizsgálhatok, mint különféle jelenségek aggregátuma, szintézise (pl. a régió, mint 

a 12) és közelíthetem az egymás mellett létező folytonos alkotó elemek felöl is (mint az 5 és 

7; azaz például a régiót alkotó megyék). De döntő, hogy mit gondolunk az összetartozásról, 

mi a magasabb területi szinten történő összegzés jellege! A magasabb szint lényege az 

alacsonyabb szintek közötti viszonyban, kapcsolódásokban, és a közös elemekben 

(tulajdonság, érdek, akarat stb.) van.  

A valóságos területi szintek átfogó entitások hierarchiáját alkotják E rendszerben 

egymásra épülnek a struktúrát alkotó működési elvek. „… a hierarchia logikai szerkezetéből 

következik, hogy egy magasabb szint csak olyan folyamat által jöhet létre, mely az 
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alacsonyabb szinten nem nyilvánul meg, vagyis olyan folyamat által, amely ezért 

kiemelkedésnek (emergence) minősíthető" (Polányi 1997, 200-201. o.). „Egy szervezeten 

belül mindig a magasabb elv szabályozza a közvetlenül alatta levő elv által nyitva hagyott 

határt. Működése során az alacsonyabb elvre támaszkodik, anélkül hogy beleavatkozna annak 

törvényeibe, és mivel a magasabb elv logikailag nem magyarázható az alacsonyabb fogalmai 

által, az alacsonyabb szinten keresztül megvalósuló működését időnként kudarc is kísérheti" 

(Polányi 1997, 204. o.).150 A magasabb szintű területi funkciók mindig alacsonyabb szinten 

konkretizálódnak, de az alacsonyabb szintek csak abban az esetben, annak arányában járulnak 

hozzá, vesznek részt a megvalósításában, ha azok egyben az ő saját céljaik elérését is 

szolgálják.  

A magasabb szint létezése mindig a kevésbé átfogó alacsonyabb szintekben 

gyökerezik! Az alacsonyabb szintek a magasabb (összetettebb, bonyolultabb) szintek 

átfogóbb működési elveinek keretein belül működnek. Az alsóbb szintű entitások autonóm 

szükségletei pedig behatárolják a felsőbb szintű entitás hatókörét. Tehát minden szint a saját, 

és a magukból alkotott magasabb szintek törvényszerűségei szerint működik. A felsőbb 

szintek működése nem magyarázható az alsóbb szinteket alkotó egységek működése alapján, 

minden szintnek saját működési elvei (törvényszerűségei) és funkciói vannak. A magasabb 

szintet saját működési elvei szabályozzák, ugyanakkor nyitva hagyják az alsóbb szintek 

működési tereit.  

Az emberek megkülönböztetés, elkülönítés, a különböző viszonyok kezelése, 

irányítása érdekében, értékek és érdekek védelmére (mesterségesen) területeket határolnak le, 

falakat, kerítéseket emelnek, politikai, igazgatási határokat húznak. Ezzel megteremtik a 

belső–külső, a befogadás és kirekesztés kettősségét, a határsértés és a kritika lehetőségét. A 

határok az azonosulás és elutasítás mezsgyéi, amelyek két perspektívát és két legitimációs 

teret is létrehoznak. Ilyen demarkációra csak akkor van szükség, ha valamilyen célt szolgál a 

megkülönböztetés, az elkülönülés vagy elkülönítés, ha valamit másoktól meg kell védeni, 

vagy valamit a kívülrekedtekkel szemben érvényesíteni akarnak. A határok meghúzásakor 

számolni kell azzal is, hogy ezzel újabb korlátot, újabb hierarchikus elemet hozunk létre, új 

konfliktusokat teremtünk, amely számos természetes folyamatot korlátoz.  

A területi határokat nem lehet pusztán pozitivista megközelítésben a térszerkezet 

elemzésével meghúzni, mintha az a tér vagy a magánvaló dolgok természetéből erednének. 

                                                 
150 Polányi Mihály ezeket a tételeket az élőlények evolúciójával és az individuum kifejlődésével kapcsolatban 

fejtette ki, de általánosságban érvényesnek tartom a hierarchizált entitásokra is.  



 157 

Például a regionalizáció soha sem lehet formális öncél, csak folyamatok leképezése, 

szándékok kerete, eszköze. Az alapkérdés kétségtelenül az, hogy a régió eleve létező (vagy az 

adott fejlődési periódusban kialakuló) entitás, vagy csupán valamilyen célból létrehozott 

eszköz, strukturális egység. A régiók nem objektív fizikai térkategóriák, a regionális 

jelenségek nem egy általánosabb szubsztancia, a térbeliség eredői, így nem szükségszerűen, 

mindenkor és mindenhol léteznek, hanem csak a tartalom felöl közelíthető sajátos 

térszerkezeti egységek. A régióknak csak akkor van per se tartalmi vonatkozásuk, ha a zárt 

földrajzi egységben élő népességének olyan, a környezetétől különböző, sajátos és közös 

jellemzői vannak (pl. nyelv, kultúra, történelmi tradíció, sajátos gazdaság), amelyeket 

szeretnének megőrizni és fejleszteni, azaz sajátos társadalmi-gazdasági folyamatok 

termelődnek újra ezen a szinten, és a közös értékek és érdekek a közös akarat és cselekvés 

alapját képezik. A legtöbb esetben, ettől eltérően, a regionális térszerkezet, a területi 

intézmények többnyire csak hardwerként adnak formai kerteket bizonyos szoftwerek, 

funkciók, feladatok hatékonyabb, jobb ellátásához.  

Alulról építkező formális régióra csak akkor van szükség, ha léteznek, olyan alsóbb 

szintű problémák, feladatok, amelyek az alacsonyab szinteken (hatékonyan) nem 

megoldhatóak, azon túlnőnek, és azt be is látják, és nem indokolt a magasabb szintű 

beavatkozás sem (szubszidiaritás elve). Ezek a mikro-, mezo-, és makrorégiók (kistérségek, 

megyék, nagyrégiók) a közös belső értékek, érdekek védelmét szolgálják, és saját politika 

kialakítását és hatékony megvalósítását segíthetik. A formális régiók felülről való 

létrehozására és intézményesítésére (dekoncentráció) elsősorban a központi feladatok 

hatékonyabb teljesítése érdekében lehet szükség. Mindkét érdek közös területi szinten való 

találkozása sajátos partnerséget eredményezhet, amely megjelenhet egy intézményen belül,151 

és két különböző típusú (DEKO, önkormányzat) intézmény együttműködésében is.  

Magyarország esetében jelenleg én hajlok a régió eszköz jellegének hangsúlyozása 

felé, de kétségtelen, hogy bizonyos folyamatok regionalizálása sajátos minőséget ad. Mivel az 

újabb határok és intézmények létrehozása csupán eszköz valamilyen cselekvés jobb 

ellátásához, ezért előzetesen (folyamat jelenlegi állomásain) a mögöttes szándék 

mérlegelendő, és a regionalizációt az új intézmények valóságos működése, és a tényleges 

hatások ex post fogják minősíteni. Mint forma éppen úgy lehet a koncentráció, a 

                                                 
151 Magyarországon a régiók még az embrionális fejlődés azon szakaszában vannak, amikor még nem alakult ki 

a nemük, nem lehet még tudni róluk, hogy az államhatalom képviselői, önkormányzatok vagy hermafroditák 

lesznek-e. Az utóbbira irányuló kísérletnek tekintem a „partnerségre” alapozott területfejlesztési tanácsokat. 
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dekoncentráció és a decentralizáció kerete. Számolni kell azzal is, hogy az új határok 

meghúzása, pl. az adminisztratív régiók létrehozása, esetünkben átrajzolja a térstruktúrát, új 

érdek- és diskurzustereket hoz létre. 

 

10.3. Fogalomhasználat 

Mind a mai napig sem a tudományos munkákban, sem a mindennapok gyakorlatában nem 

alakult ki egységes szóhasználat és a terminus technicusok használata nem elég tudatos.  

Már az ókori görögök megkülönböztették a tér (chora) általános fogalmát a 

folyamatosan változó konkrét hely (topos, locus) fogalmától. A locus a tér általános 

fogalmánál szűkebb kategória, annak egy konkrét eleme, „az itt és most egysége”.152 Az 

általános és a konkrét sajátos relációját adja, hogy magának a tér-idő fogalmának megítélése 

is adott időhöz és helyhez köthető, valamint az általános törvények, megállapítások a konkrét 

időben és helyen sajátosan érvényesülnek.  

Az angol szaknyelvben az általánosabb fogalom a „space” (tér) és a konkrét földrajzi 

helyet, területet jelölik a „place” szóval.153 Az európai uniós szóhasználatban a „regio” több 

közigazgatási alapegységet magában foglaló különböző nagyságú és közigazgatási státuszú 

téregységeket jelöl, még a „local” az államigazgatás helyi szintjére utal, amely sok országban 

több települést integrál. A „regional”-t gyakran a földrajzi értelemben használatos „territorial” 

szakmai szinonimájaként területiként használják.  

A magyar nyelvben a „tér”, a „térbeli” a nem-pontszerű jelölésére szolgál, és a „hely” 

megjelölés, annak egy jól körülhatárolható, tovább partikularizált pontjára, vagy egységként 

pontszerűen kezelt térelemére utal (telephely, település, üdülőhely, lerakóhely stb.). A területi 

tudomány(ok)ban a „területi” jelzőt általában a magasabb szintek, átfogóbb téregységek, a 

„helyi”-t a vizsgálati szempontból alsó szint jelölésére használják, amely leggyakrabban a 

település, vagy az alsó közigazgatási szintet jelenti.154  

                                                 
152 Nemes Nagy másként írja le a tér és a hely relációját: „… a hely a legáltalánosabb térelem, a tér a helyek 

egyenlőtlensége és rendezettsége” (1998, 86. o.).  
153 A „plot” még tovább konkretizált tér-, földdarab.  
154 Megjegyzendő, hogy térelméletileg a magasabb területi szintek mindig magukban foglalják az alsóbb 

szinteket, így a „területi” jelzővel ellátott kategóriák szükségszerűen magukban foglalják az alsó települési 

szintet is. Ettől eltér a gyakorlat, és a területi („regionális”) kategóriák mellé helyezik a települési szintet, mint 

attól független térkategóriát.  
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Némi zavart okoz a régió megjelenése, és a regionális jelző általános, területi 

értelemben vett használata. A mai területfejlesztési, jogi és köznapi szóhasználatban155 a régió 

megjelölést nem a helyi és a nemzeti szint közötti kisebb nagyobb téregységek, a mikro-, 

mezo- és makrorégiók összefoglaló kategóriájaként használják, hanem csak a nemzeti szint 

alatti több megyét érintő (magában foglaló) téregységekre, a nagyrégiókra. A „regionális” 

kifejezést viszont sok regionalista és tértudományokkal foglalkozó egyéb szakember nem erre 

a speciális térkategóriára vonatkoztatva (szűkítve) használja, hanem az eredeti szélesebb, az 

„euroenglish”-nek is megfelelő értelemben, a ,,területi'' szinonimájaként, és így regionális 

politikáról, regionális tudományról stb. beszélnek. Ennek megfelelően a területi gazdaságtan 

regionális gazdaságtanként, a területi tudomány regionális tudomány néven került be a 

köztudatba.156 Ez a szóhasználat a kilencvenes évek második feléig nem okozott zavart, mert 

régiók hiányában az ilyen szintű kérdések elkülönült megjelölésére nem volt szükség. 

Amennyiben a továbbiakban is a regionálist, a terület szinonimájaként használják, akkor a 

zavar elkerülésére, a szükséges diszjunkció megtételére a régiópolitika, a régiótervezés, régió 

fejlesztési tanács stb. fogalmak használata kínálkozik, amelyek ma még idegenül 

hangzanak.157 Egyszerűbb megoldás lenne a területi kifejezést használni általános értelemben 

és meghagyni a regionális jelzőt a közbenső területi szintek jelölésére.  

 

                                                 
155 A világgazdasággal foglalkozó irodalom (makrogazdaságtan) régiók alatt általában több országot magában 

foglaló egységeket ért.  
156 Több új intézmény megalakulásakor is e gyakorlatot követték az elnevezésben: Regionális Kutatások 

Központja, MTA Regionális Tudományos Bizottsága stb. (Ezek a területi, regionális intézmények 

elnevezésükkel ellentétben foglakoznak helyi, települési szintű, kistérségi és megyei kérdésekkel is.) 
157 Konkrét elnevezések esetében kevésbé hangzik idegenül. Például Dél-Dunántúli Régió Fejlesztési Tanácsa. 
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11. „Területi” tervezés  

 

Azt gondolhatnánk, hogy ha sikerült értelmezni, körülírni a tér és a tervezés fogalmát, akkor 

abból már könnyen „összerakhatjuk” a területi tervezés tartalmát is, és könnyen alkothatunk a 

területi megközelítésnek leginkább megfelelő metodológiát. Sajnos, a feladat nem ilyen 

egyszerű. Ennek több oka is van. Egyrészt a történetileg és területileg meghatározott 

gyakorlat nem követi az általánosításokra törekvő elméleti elvárásokat, így jelentős 

különbségeket, sajátosságokat mutat, másrészt meghatározó, hogy a mai értelemben 

használatos „területi tervezés” fogalom a műszaki-fizikai típusú várostervezésből nőtt ki.  

Healey (1997) három tervezési tradíciót különböztet meg: a gazdasági, a fizikai 

környezet alakítására irányuló (területi) tervezést és a közpolitikához kapcsolódót. 

Megközelítésében a közszférában folyó gazdasági tervezés elsősorban a termelőerők 

menedzseléséhez kapcsolódik, és főként a jóléti állam működtetése érdekében országos és 

regionális feladatokat jelent. A területi tervezés a fizikai környezet alakítását szolgálja, amely 

elsősorban településszintű feladat.  

A területi tervezés e megközelítése egy általánosítható „törvényszerűségen” alapul. A 

főként társadalmi-gazdasági tartalmú fejlesztésorientált tervezésnek és a területhasználatot 

meghatározó rendezési megközelítésnek (fizikai tervezésnek) a területi hierarchia különböző 

szintjein mások a feladatai. Minél magasabb területi szinten folyik a tervezés, annál kevesebb 

a konkrét rendezési tervezési feladat és annál inkább fejlesztési típusúnak kellene lennie az ott 

folyó tervezői munkának. Magasabb szinteken a rendezés általánosabb szabályait lehet 

megadni, illetve az adott szint döntési kompetenciájába tartozó konkrét döntésekről kell 

dönteni.  

Hazai viszonylatban a területi tervezést általában az ágazati (pl. közlekedési, 

egészségügyi, mezőgazdasági) és a funkcionális (pl. pénzügyi, költségvetési) tervezéstől 

szokták megkülönböztetni. Az angol és a magyar tradíciókban nagyon hasonló, hogy a területi 

tervezést sokáig a nagyobb múltra visszatekintő fizikai (rendezési) tervezés uralta és 

többnyire műszaki végzettségű emberek művelték. A tervezők legfőbb eszköze a 

területfelhasználás – jobb esetben a használat – előírása, szabályozása volt. 

A területi tervezés története – néhány egyedi esettől, úttörő programtól és közigazgatás 

szervezéstől eltekintve – egészen XX. század 70-es évekig döntően a várostervezés, a városi 
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környezet alakításának története.158 A városfejlesztés több mint 2000 éve a mindenkor 

ideálisnak vélt város kialakítását célozta.159 Ezért a „tervezéselmélet” fókuszában különböző 

utópiák kialakítása, az ideális város meghatározása állt, amely a modern korban egészült ki az 

ipari forradalom területi megjelenési formájának, az urbanizációs folyamatnak a 

magyarázatával és befolyásolási törekvéseivel. A XX. század második felében a fejlődés 

megkívánta a városok vonzáskörzetére, régiójára való kitekintést és a hálózatokban való 

gondolkodást. Az egyre bonyolódó rendszer kezelése, tervezése elvezetett a többszintű és 

sokszereplős területi tervezéshez. Az újabb és újabb kihívásokra és kritikákra reagálva a 

fizikai (rendezési) tervezés egyre több társadalmi és gazdasági szempontot volt kénytelen 

integrálni. Ez a folyamat újabb szakágak (diszciplínák, szakemberek) bevonását jelentette, 

ami a területi tervezés értelmezésének kiterjesztéséhez vezetett. E tartalmi bővülés 

szükségszerűen vezetett el a korábban egységes tervezésen belüli munkamegosztáshoz, amely 

mesterséges határok meghúzását eredményezte. Az önállósodási törekvések nem a feladat 

hatékony teljesítéséből, a tervezés követelményeiből fakadtak, hanem az egyes szakágak 

fejlődésének, jelentőségük elismerésének és érdekérvényesítésének az eredménye.  

 

11.1. A különböző szempontok újraegyesítésének igénye és lehetősége 

A modern korban sajátos ellentmondást tapasztalhatunk a térről való gondolkodásban, a 

folyamatok térbeni kezelésében és tervezésében. Annak ellenére, hogy már a felvilágosodás 

nagy gondolkodói (pl. Montesquieu, Voltaire) is felhívták a figyelmet arra, hogy az 

univerzális törvényszerűségek a térben konkretizálva sajátosan jelennek meg, mégis a 

különböző társadalomtudományok saját törvényszerűségeik megállapításainál igen gyakran 

eltekintettek a térbeliségtől, a területi meghatározottságtól, és a közgondolkodás is sokáig 

olyan evidenciaként kezelte a teret, amivel nem is kell külön foglalkozni. A technika és a 

kommunikáció fejlődése következtében ez a jelenség még tovább erősödött. A „pontszerű” 

gondolkodásból eredő problémák (pl. centrum-periféria viszony, leszakadó, elmaradott 

                                                 
158 Természetesen esetenként már az ókortól kezdve találkozhatunk a térben történő gondolkodással és az alapján 

való cselekvésekkel is, de az nem vált általánossá. Például a római birodalomban az úthálózat és kikötők 

rendszerének megtervezése, a mai hollandia területén a vízzel folyó harc során készültek tervek, törvények, vagy 

magyar példa a középkori végvár hálózat kialakítása. 
159 E folyamat néhány fontosabb állomása: Platon Állama, Szent Ágoston Civitas Dei-je, Filarete Sforzindája, 

Campanella Napvárosa, Bacon Nova Atlantisa, Andreae Christianopolisa, Frank Loyd Wright Broadacre City-je 

és Le Corbusier féle Ville Radieuse.  
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területek) megoldása sok embert arra sarkallt, hogy kezdetben az elfogadott 

társadalomtudományok keretein belül térbeli szempontokkal egészítsék ki az általános 

megállapításokat (pl. regionális gazdaságtan); majd a különböző megközelítések közös 

elemeit szintetizálva, és a térbeli összefüggéseket vizsgálva önálló axiómákat, tételeket 

alakítsanak ki, saját intézményeket (folyóiratok, tanszékek stb.) hozzanak létre, amely a 

területi tudomány(ok) megszületéséhez vezetett. A saját, önálló megközelítés (diszciplína) 

bizonyítása érdekében nem a társadalomtudományok által vizsgált tartalmak felöl közelítettek 

a valósághoz, hanem az azoktól függetlennek feltételezett teret tanulmányozták, határozták 

meg törvényszerűségeit, és azt vizsgálták, hogy ez a befogadó szerkezet milyen hatással van a 

megtöltő tartalmak egymás közötti viszonyaira (térszerkezet) és terjedésére.160 Ez a folyamat 

sajátos, nem a lényegből következő bifurkációt eredményezett. A speciális tudományági 

megközelítésből fakadó tartalmi-szakmai jellemzőket, és a dolgok, a jelenségek meghatározó 

sajátját, a térbeli jellemzőket egymástól elszakítva külön-külön vizsgálták. A 

tudomány(terület) fejlődése meghozta a tudományterület művelőinek étvágyát, és többen a 

pozitív területi tudomány rangjának megszerzésén fáradoztak. Ennek érdekében visszatértek 

az empirizmushoz és a módszertanon eluralkodott a matematikai-statisztika. Ezzel nem 

kerültek közelebb a valósághoz, hanem még inkább eltávolodtak a praxistól. Ennek 

következtében a konkrét helyen felmerülő gyakorlati problémákra nem lehetett kielégítő 

választ adni, így felértékelődött a különböző tudományterületek együttműködésének, az inter- 

és multidiszciplináris megközelítéseknek a szükségessége.  

Minél inkább szétforgácsolódtak a különböző megközelítések, annál inkább 

felerősödött az együttkezelés igénye. Az integráció igénye, az együttműködés szükségessége 

széles körben elfogadottá vált, de mind a mai napig nem tudatosult kellőképpen, hogy a tér 

(ideatórikus és konkrét struktúrák) szükségszerűen az együttgondolkodás, az együttműködés 

közös nevezője. A közösségi tervezésben, az idő dimenzión kívül a térnek van kitüntetett 

szerepe, így minden tervezés területi. Tehát a területi tervezés esetében, a területi jelzővel való 

megkülönböztetést nem az teszi szükségessé, hogy a terv a tér egy adott elemére vonatkozik, 

a javasolt akciók konkrét térben valósulnak meg, hanem valami más. Egyrészt, akkor válhat 

                                                 
160 Ha a regionális tudománynak (Regional Science) az a legfőbb sajátja, amit Isard nyomán több követője állít, 

hogy a teret mint a tartalmaktól függetlenül létezőt vizsgálják, akkor az előzőekben írtak alapján állíthatjuk, hogy 

a vizsgálatuk tárgya a nem létező üres és homogén tér. Mindebből az adódik, hogy ebben a megközelítésben 

nincs regionális tudomány. Ezért szerencsésebb az anyatudományok területi kérdésekkel foglalkozó 

részterületeit területi (rész)tudományokként értelmezni, amelyeknek közös metszetét nevezhetjük a praxisban 

területi tudománynak (keresztdiszciplinaritás).  



 163 

szükségessé, a területi jelző használata, amikor meg akarjuk különbözteti az egyéb 

szempontokat preferáló, a térbeliséget csak másodlagosan kezelő tervektől. Másrészt – és ez a 

fontosabb –, amikor konkrét téregység (település, megye, régió, ország stb.) akaratát tükrözi, 

a területileg elkülönülten élő, ahhoz kötődő (területi identitás) népesség (szubjektumok) 

tudása, normái adják a tervezés komplex referencia keretét, és nem valamilyen parciális 

szakmai szempontrendszer. A decentralizáció, a szubszidiaritás, a partnerség is mind olyan 

társadalomszervezési és egyben tervezési alapelvek, amelyek a különböző társadalmi, 

gazdasági, diskurzus stb. terekhez kötődő tervezést erősítik.  

A praxisban mindig felértékelődik a területi megközelítés, mert az általános értékek 

partikularizálását és állításaink legitimációját csak konkrét térben és időben tudjuk elvégezni 

és minden cselekvés, beavatkozás is a konkrét térben zajlik. A tervezés során az általános 

ismeretekből egyedi predikciókat vezetünk le, és előbb vagy utóbb, meg kell adni a 

szándékolt cselekvések tér és időbeli koordinátáit. Minden partikularizált állítás azt jelenti, 

hogy az egyéb paraméterek mellett pontosan megnevezzük a helyet és időt. A hely megjelölés 

általában földrajzi térkategóriák megnevezését jelenti. Az egyedi megjelölések egyben 

valamilyen általánosabb térkategóriába (osztályokba, alosztályokba, területi szintekbe, 

településcsoportokba, térkategóriákba) való besorolást is jelentenek.  

A hagyományos ágazatok ragaszkodnak a hatalmat jelentő önálló tervezéshez és a 

területi tervezés is folytatja harcát az integrációs szerep betöltése érdekében. Ez kezdetben a 

területi megközelítés sajátosságának a hangsúlyozását, és önálló intézmények létrehozását 

jelenti, és ezzel párhuzamosan a tértudatos gondolkodás egyre inkább a funkcionális és 

ágazati tervezés részévé is válik. A fejlődés várhatóan új típusú társadalmi racionalizációs 

folyamathoz vezet, amelyben a tér újra minden jelenség formája, minden gondolat lehetséges 

kerete. Ehhez, viszont az is kell, hogy a formát és tartalmat együtt kezeljük, a térszerkezetet, a 

térstruktúrát a tartalmak megjelenési, működési formájának tekintsük.  

Minden fejlesztési akciónak van egy adekvát térbeli dimenziója és a kor 

munkamegosztásának megfelelő mesterséges ágazati természete. E két tényező ugyanannak a 

dolognak két, egymástól elválaszthatatlan aspektusa. Ezzel szemben a fejlesztések 

többségének a meghatározásánál az ágazati szempontok dominálnak, amelyek nemcsak 

területi érdekeket sérthetnek, hanem a megvalósítás hatékonyságát is nagymértékben 

ronthatják. Az egyensúly helyreállítását nehezíti, hogy az ágazati szempontok érvényesítése 

mögött gyakran centralizációs érdekek is meghúzódnak, amelyek szembe kerülnek a területi 

elv érvényesítésével járó decentralizációval.  
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A területfejlesztési tervdokumentumok csaknem mindegyik javasolt beavatkozása 

(konkrét akció, intézkedés) valamely ágazathoz tartozik, és fordítva, az ágazati fejlesztések 

lokalizációja területi beágyazódása fontos feladat, ezért kulcskérdés a területi és ágazati 

szakemberek együttműködése. De az ágazati fejlesztések térbeni dimenziójának 

meghatározása, vagy a területi (regionális, megyei, kistérségi stb.) bontás/felosztás 

önmagában nem egyenlő a területi szemlélet érvényre juttatásával.  

 

11.2. A fejlesztési, a rendezési és az ágazati tervezés egysége 

Magyarországon is évtizedeken keresztül a fizikai környezet alakítását, a területfelhasználás 

szabályozását, menedzselését szolgáló rendezési típusú tervezés uralta a területi tervezést. A 

70-es évek óta, a műszaki szemléletű tervek fokozatosan kiegészültek társadalmi, gazdasági 

szempontokkal, majd a rendezési tervek mellett megjelentek a különböző téregységekre (pl. 

megye, kistérség) készülő társadalmi-gazdasági aspektusú fejlesztési koncepciók is. Ezeket a 

koncepciókat nem követte komplex fejlesztési tervek vagy programok készítése, hanem 

részben a pénzügyi és az ágazati tervek megvalósításán, másrészt rendezési tervek 

szabályozási funkcióján keresztül érvényesültek. A 80-as évektől fokozatosan elkülönült 

egymástól a fejlesztési és a rendezési típusú tervezés, és a szükségszerű – és azóta 

folyamatosan napirenden lévő – integrálás mindmáig csak óhaj maradt. Ezen a helyzeten a 

törvényi és rendeleti – hiányos és zavaros – szabályozások sem segítettek. A két tervezési 

folyamat összehangolását személyes és csoportérdekeken kívül tervezéselméleti 

nézetkülönbségek is nehezítik. A rendezési és a fejlesztési tervezés más tervezéselméleti 

alapokon és módszereken nyugszik, eltérő paradigmák alapján dolgozik.  

A rendezési tervezők alapvetően hosszú távú átfogó racionális tervezéselméleti 

alapokon állnak. A funkcionális racionalitást sajátosan értelmezik, a „szakmaiság és 

objektivitás” látszata érdekében értékválasztásaik forrásának a természeti-művi környezetet 

állítják be. A szakmai fórumok és tervegyeztetések is többségében a „szakmai szempontok” 

elfogadtatásának eszközei. A fejlesztési tervezők – részben az uniós integrációs elvárások 

okán – inkrementalista-stratégiai terveket készítenek. A fejlesztők a gyorsabb tanulási 

folyamatra teszik a hangsúlyt, terveiket középtávon megújítják. A fejlesztési tervezés 

elsősorban innovatív (esetleg radikális), így a változás kap nagyobb hangsúlyt, míg a 

rendezési tervezés ab ovo allokatív típusú, hosszú és nagytávlatokban gondolkodik, és a 

művi-környezeti értékek megőrzését kiemelt szempontként kezeli.  
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A rendezési tervezés alapvetően természetfilozófiai (természetjogi) beállítottságú. Abból 

indul ki, hogy vannak az embereken kívülálló, azok életét meghatározó elvek, természeti 

törvényszerűségek és adottságok, amelyek behatárolják az emberek cselekvési lehetőségeit. A 

természetfilozófia laisser faire evolúciós elv alkalmazása szembeállítja az emberi akarat 

érvényesítését a természet törvényeivel. A természetjog naiv filozófiáján és a földrajzi 

determinizmuson alapuló rendezési tervezés számos kritika tárgya:  

• a „nem-beavatkozás” csak egy a lehetséges cselekedetek közül, amely nem a meglévő 

állapot megőrzését szolgálja, hanem az uralkodó trendek folytatódását; 

• a kauzalitást – tévesen – összekeveri a teleológiával;  

• a rendezési tervező igen gyakran – önfelhatalmazás alapján – a természet médiumának 

szerepében lép fel; 

• természeti törvényekre hivatkozva, gyakran objektív szükségszerűségként állítják be 

normatív javaslataikat; 

• az empíria-közeli, a fizikai környezethez kapcsolódó állításokat a normatív 

megállapítások fölé helyezi; 

• szakmai döntési körbe kívánják vonni a normatív értékválasztásokat.  

• A rendezési tervezők által gyakran hangsúlyozott ökológiai elv nem végcél, hanem az 

eszközracionalitás során alkalmazható princípium.  

Jelentős előrelépésre tettek szert a francia posszibilisták161 követői, akik szakítottak a 

hagyományos földrajzi és a történelmi determinizmussal. Véleményük szerint a történelmet 

alakító emberek, így a tervezők is a természet kínálta lehetőségek közül választhatnak. E 

választásokban megnyilvánulnak az életmódbeli sajátosságok és hat rájuk a történelmi 

szituáció is, de a szubjektum döntéseit még mindig csak a múlt és a jelen miliőből vezetik le. 

Ezzel ugyan nagy lépést tettek a hagyományos determinizmus meghaladásának irányába, de 

mégsem számolnak a transzcendentális teleológia lehetőségével, az utópikus gondolkodás 

szerepével. Elméletük alapján a valóság tárgyaival, a tér múltbeli szerveződési szabályainak 

megfelelően lehet játszani (tervezni), a szubjektív játékosok (szereplők) különböző 

kombinációkat alkalmazhatnak, de e sakk típusú játszmától eltérően a „való világ” játékban a 

                                                 
161 A posszibilizmus francia földrajzi-történeti irányzat, amely elsősorban Paul Vidal de la Blache földrajztudós 

és Lucien Febvre történész nevéhez fűződik. Azt vallják, hogy az ember a természet által kínált lehetőségek 

közül az adott történeti szituációnak megfelelően választhat. (Vidal de la Blache, P. 1903: Tablue de la 

géographie de la France, Franciaország földrajza; Febvre, L. 1922: La Terre et l’évolution humaine. A föld és az 

emberi fejlődés.) 



 166 

szereplők és a szabályok is folyamatosan változhatnak, vannak ismeretlen, kiszámíthatatlan 

hatótényezők, és a tervezők (irányítók) feladata éppen az, hogy egyre újabb játékokat 

találjanak ki.162 

A rendezési tervezés önmagában nem egy önálló tervezési ciklus, tanulási-ellenőrzési 

kör, hanem egységes tervezési folyamat része. Ahhoz, hogy önálló közösségi tervezésként 

funkcionáljon a tervezés két alapkérdésére „önállóan” kellene választ adnia. Maradéktalanul 

meg kellene felelnie a mit és a hogyan kérdésekre. A rendezési tervezés azt mondja meg, 

hogy a meglévő fizikai (természeti és művi) keretek között, az érvényben lévő szabályok 

betartásával, a kívülről kapott vagy a természeti törvényeknek tulajdonított célok 

megvalósítása milyen területfelhasználást eredményez, és milyen környezethasználati 

feltételeknek kell megfelelniük. Tehát nem posztulál önállóan új célokat, és a hogyanból csak 

a hol és miként kérdésre ad választ, de arra, hogy mikor, miből, ki által stb. már nem. Ugyanez 

fordítva is igaz, a rendezési vonatkozások nélkül a fejlesztési gondolkodás is hiányos lenne.  

Mindebből következően a fejlesztési és rendezési tervezés egy egységes tervezési 

folyamat része, amelyen belül megkülönböztetett alrendszer a területfelhasználás rendjének és 

területhasználat szabályainak a meghatározása. Az egységes tervezés lehetőségét 

megalapozza, hogy a fejlesztési és a rendezési tervezésnek számos közös nevezője van:  

• ugyanaz a fizikai környezet;  

• ugyanaz a társadalmi-gazdasági miliő; 

• ugyanaz az aktuális tudás vonatkozik rá; 

• ugyanaz a társadalmi csoport adja a referenciakeretet: azonosak az értékek, normák és 

érdekek; 

• azaz, azonos a cselekvéshelyzet, konkrét helyen és időben ugyanazokat a célokat kell 

teljesíteni mindkettőnek. 

Tételezzük fel – mint ahogyan azt a rendezési tervezők közül sokan állítják – hogy a 

rendezési tervezés önálló tervezési folyamat és „saját” célokat kell kitűzni és képes a 

„területrendezés” azokat megvalósítani. Ez esetben ugyanolyan koncepcionális döntést hoz, 

mint a fejlesztési tervezés. Tehát ez esetben nincs tervezésfilozófiailag különbség a rendezési 

tervezés és a fejlesztési tervezés között, így a kérdés az, hogy egymással párhuzamosan 

célszerű-e, és szabad-e két vizsgálatot, koncepcionálási és döntési mechanizmust futtatni. 

Nyilván a cselekvéshelyzet azonos, és nem hozhatnak egymással ellentétes döntéseket 

ugyanarra az időszakra vonatkozóan, ugyanabban a térben/közösségben, ugyanazon a 

                                                 
162 A posszibilista felfogás csak a funkcionális és az allokatív tervezésnek felel meg.  
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fórumon. Ez esetben nem lehet két különböző tervezési mechanizmus, azaz a fejlesztési és 

rendezési tervezés egyazon területi/közösségi tervezési folyamat munkafázisai. A tervezési 

folyamaton belüli elkülönítést az indokolja, hogy a területfelhasználás rendje és 

területhasználat szabályai jogi ételemben is formális normává válnak, így e norma (rendelet, 

törvény) előkészítése, elfogadása és működtetése megkülönböztetett eljárást tesz szükségessé, 

és meghatározott rendezési tervdokumentumok általános szabályozó jelentőségük miatt 

kiemelődnek a többi tervdokumentum közül. Tehát egységes településtervezésre, 

megyetervezésre, régiótervezésre stb. van szükség, amelyen belül különböző szabályokban 

jelennek meg a „rendezési” vonatkozások. 

Számomra mindebből az következik, hogy a fejlesztési és rendezési tervezésnek 

egységes helyzetfeltáráson kell alapulniuk és közös a koncepcionálás, a célmeghatározás, a 

stratégiaalkotás mozzanata is. A célok meghatározása morális szinten kezdődik, először 

univerzális mindenki számára elfogadható általános normák megfogalmazása történik. 

Ezekből kiindulva etikai-politikai kérdések megválaszolásával kell meghatározni, hogy mi a 

jó nekünk. A legmegfelelőbb eszközök kiválasztása már pragmatikus szakmai viták 

eredménye lehet. A legnagyobb nyilvánosságot, a legszélesebb részvételt az első lépések 

igényelnek, majd az érintettek bevonására kell törekedni és az eszközválasztások döntően már 

szűkebb szakmai körökben folyhatnak. Ez a sorrendiség egyben egyfajta hierarchiát is 

jelent.163  

Rendezési típusú gondolkodást (tervezést) igényel a kötöttségek, az elfogadott (vállalt) 

determinációk meghatározása, a fejlesztések ezeknek megfelelő szabályozása, és az elfogadott 

fejlesztési elhatározások területfelhasználásának műszaki megtervezése. A konkrét (ágazati, 

funkcionális, területi) programok (tervek) és akciók a stratégiai elhatározásoknak 

megfelelően, a rendezési szabályokat és lehetőségeket figyelembe véve készülnek. Ezt a 

kívánatos folyamatot szemléltetem a 4. ábrán.  

Az ábrán az első szaggatott vonal feletti rész a – hagyományos terminológiával – 

vizsgálati munkafázis. A két szaggatott vonal közötti területen történik az akarat explicitté 

tétele, új tudás létrehozása (szintetizálás, koncepcionálás, paradigmálás), amelynek fontos 

részét képezik azoknak a normatív szabályoknak a megalkotása és elfogadása, amelyek 

                                                 
163 Ma még a praxis gyakran ellentmond ennek. Kicsi az érdeklődés az általános normákról folytatott viták iránt 

és e téren könnyű egyezségre jutni. A konkrétabb célok megfogalmazásának (koncepció) is kisebb jelentőséget 

tulajdonítanak és a parázs viták csak akkor robbannak ki, amikor a konkrét feladatmegosztásokra, 

eszközválasztásokra, a forintok elosztására kerül a sor.  
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rendezési tervek formájában jelennek meg. A továbbiakban együtt vagy külön-külön tervezett 

(ágazati, funkcionális) programok, cselekvési tervek az egységes stratégiába illeszkedve az 

elfogadott rendezési szabályoknak megfelelően már a szakracionális szempontoknak 

megfelelően funkcionális tervezési elvek alapján készülhetnek. Tehát az ágazati típusú 

(parciális) gondolkodás tipikusan a tervezésnek ebben a fázisában kap helyet.  
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5. ábra 

 

A rendezési és az ágazati tervezés helye az egységes közösségi tervezés folyamatában 
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