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The presentation examines the possibilities of the local governments in local environmental
policy. The focus  of  the  multi-method research  is  the examination  of  local  governmental
politics, its operation and the actors influencing it. 
The presentation analyzes a part of the results of an on-line questionnaire responded by 516
local governments. 
The  researchers’ hypotheses  partly  refer  to  the  transformed  ’local  state’ model  of  public
administration, assuming the strengthening of the state’s effect. The other hypotheses of the
paper referred to the local decision making mechanisms and their characteristic features, 
Due to the strengthening of the 'local state' model, the results of the research have led to a
reduction in the role of potential  actors in local environmental policy. Local governments
have the most significant impact on local environmental policy, while the impact of the local
citizens, NGOs and the media is much smaller. Local governments themselves perceive and
interpret this in contradiction of the "ideal" vs. "real" local decision-making mechanism.

Helyi aktorok és a környezetpolitika

Fónai Mihály – Pénzes Ferenc
Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Debrecen
E-mail címek: fonai.mihaly@law.unideb.hu, penzes.ferenc@law.unideb.hu

Jelen előadás a helyi önkormányzatok lehetőségeit vizsgálja a helyi környezetpolitikában. . A
több kutatási módszert is alkalmazó kutatás fókusza az önkormányzati, helyi politika, annak
működése és az arra ható aktorok vizsgálata. 
Az előadás az 516 önkormányzat által megválaszolt on-line kérdőív eredményeinek egy részét
elemzi.
A kutatók hipotézisei részben az átalakult közigazgatás „helyi állam” modelljére vonatkoztak,
feltételezve az állami hatás erősödését. A tanulmány más hipotézisei magára a helyi döntési
mechanizmusra vonatkoztak, annak jellemző vonásait ragadták meg, 
A  „helyi  állam”  modell  erősödése  miatt  a  kutatás  eredményei  alapján  a  helyi
környezetpolitikában  csökkent  a  potenciális  aktorok  szerepe.  A helyi  környezetpolitika  fő
alakítói a helyi önkormányzatok, amíg a lakosság, a civil szervezetek és a média hatása sokkal
kisebb.  Maguk  az  önkormányzatok  ezt  az  „ideális”  kontra  „tényleges”  helyi  döntési
mechanizmus ellentmondásában érzékelik és értelmezik.
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