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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: A kutatás a fogyatékosságtudomány kontextusában kritikusan elemzi az inkluzív kutatások participatív 

irányzatának megvalósulását. Ez a megközelítés arra a társadalmi problémára reagál, hogy a fogyatékos személyekről szóló 

akadémiai tudástartalmakat nem azok a személyek hozzák létre, akik az adott közösséghez tartoznak. Ismert, hogy angolszász 

nyelvterületeken már az inkluzív kutatások második generációjáról beszélhetünk, amelyekben a hangsúly a módszertan 

alkalmazási szempontjai helyett a kutatás tartalmi kérdésein van. Jelen vizsgálat hiánypótló, mert reflektál a participatív 

kutatásmódszertan alkalmazásának előnyeire és hátrányaira, azzal a céllal, hogy a jövőben hazánkban is elfogadottabbá 

válhasson a megközelítés.  Célja, hogy az érintettek hangjainak teret adjon, ezáltal lehetőséget biztosítson az empowerment-re, 

azaz a hatalommal való felruházásra. A participatív kutatótársak részvétele hozzájárulhat ahhoz, hogy a vizsgált kérdések 

valóban relevánsak legyenek, és az eredmények ne csak az akadémiai közeg számára legyenek elérhetők és hasznosíthatók. Az 

együttműködés tapasztalatainak feldolgozása adalékokat szolgáltathat A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezményben foglaltak gyakorlati megvalósításához is. 

Módszer: Jelen munka az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében készült kérdésvezérelt, 9 félig strukturált interjúra alapozott 

kvalitatív vizsgálat, melynek alapjául Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? című participatív OTKA kutatás szolgál. A kutatás 

elsődleges kérdése, hogy hogyan valósul meg a fogyatékosságügyi kvalitatív kutatásokban az inkluzív kutatás módszertana. 

Eredmények: Az eredmények közül kiemelhető, hogy a participatív kutatás növelheti a kutatás érvényességét. Segít az eredményeket 

hozzáférhetővé tenni az érintettek számára. A jól működő inkluzív kutatások bázisa, hogy a munkatársak azonos értékek mentén, a 

fogyatékos személyek kritikus hangját figyelembe véve, egymás iránti alázattal dolgozzanak. A kezdeti nehézségek abból fakadtak, 

hogy a kutatócsoport résztvevői nem voltak megfelelően felkészülve, mert nem áll még rendelkezésre módszertani képzés, ezért 

előfordultak szereptévesztések, és esetenként megtörtént a kompetenciahatárok átlépése.  

Következtetések: A tapasztalatok felhasználhatók inkluzív kutatások tudatosabb tervezéséhez, és becsatornázhatók az oktató- 

és kutatócsoport inkluzív felsőoktatási innovációiba, valamint egy tervezett, participatív kutatótársak számára indítandó képzés 

tananyagába is. A gyűjtött empirikus tudás a gyógypedagógus-képzésben is hasznosítható.  

Kulcsszavak: fogyatékosságtudomány, inkluzív kutatás, participatív kutatás 
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Háttér és célok 

Bevezetés
1
 

A kutatás témája az inkluzív kutatások módszertanának vizsgálata, a participatív 

irányzatra fókuszálva. Egy már megvalósult kutatási projektre alapozva, annak participatív 

módszertani rétegét vizsgáltam kvalitatív eszközökkel az Új Nemzeti Kiválóság Program 

(továbbiakban: ÚNKP) keretében a 2016/17-es tanévben. 

Kutatásom kérdésvezérelt kvalitatív vizsgálat, melynek alapjául a 2017 tavaszán 

lezárult 30 hónapos, az OTKA által finanszírozott, az Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? 

című participatív fogyatékosságtudományi vizsgálat (továbbiakban: OTKA kutatás) 

szolgál, melyben kutatóként magam is részt vettem.
2
 E kutatás módszertanának tudatos 

szakmai reflexiója és elemzése arra a problémára reagál, hogy az akadémiai világban 

hagyományosan nem jelenik meg azoknak a személyeknek a véleménye, akikről a 

kutatások szólnak, így a fogyatékosságügyi kutatásokat jellemzően nemfogyatékos 

(nondisabled) emberek végzik. Hazánkban ez az egyik első nagyobb volumenű kutatási 

projekt, amelyik inkluzív megközelítést alkalmazott. Elméleti és gyakorlati alapjait a 

fogyatékosságügy területén belül a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) biztosítja, 

amely kritikusan közelít a tudomány színterén tapasztalható hierarchikus működéshez. 

Az ÚNKP keretében végzett munka az OTKA kutatás tartalmi részétől elkülönülten, 

annak egy módszertani elemét kiemelve, új kutatási kérdések mentén, saját adatokat 

generált és elemzett. Ezzel hiánypótló szerepet vállalt, mert hazánkban még nagyon kevés 

tapasztalattal rendelkezünk az inkluzív kutatások előnyeiről és nehézségeiről. Az 

angolszász országokban napjainkban már az inkluzív kutatások második generációjáról 

beszélhetünk, amelyekben a módszertan legitimizálása helyett már sokkal inkább a 

kutatások témáin és kérdésein van a hangsúly (Nind, 2016).  

Munkám elsődleges kérdése az, hogyan valósul meg a fogyatékosságügyi kvalitatív 

kutatásokban az inkluzív kutatás módszertana. 

A kutatás további kérdései: 

1. Milyen szinteken valósul meg az inkluzivitás? 

2. Milyen lehetőségek és korlátok rejlenek a módszerben? 

3. Milyen szerepek definiálhatók egy inkluzív kutatócsoportban? 

E megközelítés elsődleges célkitűzése, hogy az érintettek hangjainak teret adjon, 

ezáltal lehetőséget biztosítson az empowermentre, azaz a hatalommal való felruházásra 

(Theunissen, 2009, Charlton, 2000). A participatív kutatótársak részvétele hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a vizsgált kérdések valóban relevánsak legyenek, és az eredmények ne csak 

az akadémiai közeg számára legyenek elérhetők és hasznosíthatók. Együttműködésünk 

tapasztalatainak feldolgozása adalékokat szolgáltathat A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ Egyezményben foglaltak (kiemelten: 32. cikk 1. (c) pontja) gyakorlati 

megvalósításához is. 

                                                                            
1
  Jelen tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával 

készült. Alapjául a program keretében benyújtott szakmai záró beszámoló szolgál. 

2
  Ezúton köszönöm munkatársaimnak, az OTKA kutatás vezetőjének, kutatóinak és kutatási asszisztenseinek, 

hogy aktív részvételükkel támogatták tervem megvalósítását. 



Alapvető kontextus és fogalmak 

A fogyatékosságtudomány képviselői által gyakran emlegetett módszertani alapelv, hogy 

„fontosabb inkluzív módon kutatni, mint inkluzív kutatást végezni.” E mondat pontos, 

szövegszerű eredetét nem tudjuk felfejteni. Fontos azonban utalni rá, mert kifejezi, hogy 

ez a módszertani megközelítés elsősorban egy szemléletet közvetít. 

A témát tágabban leíró jelenség, a részvételi vagy participatív paradigma gyökerei 

több ponton, több diszciplína területén megragadhatók. Közös bennük, hogy a társadalmi 

változások, az emberkép és gyermekkép megváltozása, a felhasználók kulcsfontosságú 

szerepének felismerése, az emberi jogi küzdelmek, és ezzel az érintett csoportok 

hangjainak megjelenése révén a társadalomtudományok terén is megjelent egy fordulat, 

ami a kutatott személyek egyre aktívabb részvételét igényelte. A részvétel motívumára 

többféle terminológia került bevezetésre: részvételi alapú tanulás és cselekvés, 

akciókutatás, kooperatív kutatás, akciótudomány, túlélők által kontrollált kutatás stb. 

(Heiszer, Katona, Sándor, Schnellbach és Sikó, 2014, von Unger, 2014). A legújabb 

kutatási jelszavak a felhasználók bevonása, az állampolgárok tudománya és a 

felelősségteljes tudomány (Schuppener, Buchner & Koenig, 2016).  

A fogyatékosságtudomány szakirodalmaiban a participatív és emancipatív kutatási 

irányzat a 90-es évek óta jelen van, de az ezeket összefoglaló ernyőfogalmat, az inkluzív 

kutatást csak 2001-ben, Jan Walmsley használja először (Walmsley, 2001, Nind, 2016). 

Míg a participatív és emancipatív megközelítés mint tudományos paradigma széles körben 

tárgyalja a fogyatékossággal élő személyek részvételét, és kiterjed például 

mozgáskorlátozottsággal vagy érzékszervi fogyatékossággal élő emberek csoportjaira is, 

addig az inkluzív kutatás kifejezés az angolszász irodalmakban kizárólag az intellektuális 

fogyatékossággal élő emberekkel közösen végzett kutatásokat jelenti. Kutatócsoportunk 

jelenleg egy ennél tágabb értelmezés mellett foglal állást, és minden olyan vizsgálatot 

inkluzív kutatásként tart számon, amelyben fogyatékos személyek és nemfogyatékos 

személyek egyenrangú partnerekként együttműködve dolgoznak.  

1. ábra. Az inkluzivitás szintjei fogyatékosságügyi kutatásokban (a szerző ábrája) 

 

A fogyatékossággal élő személyek szerepét tekintve a fogyatékosságügyi 

kutatásokban megfigyelhető, hogy kronológiailag és az inkluzivitás szintjét tekintve 

értelmezhetőek különböző szintek (lásd 1. ábra). A történelem során a fogyatékos 

emberek gyakran váltak kísérletek, kegyetlen orvosi tesztek áldozataivá (Evans, 2009). 

Később több olyan vizsgálat készült embertelen körülményeket biztosító intézetekben, 

amelyekben a kutatók csak a saját kutatási kérdésükre fókuszáltak, a feltételek kritikus 



értékelése nélkül (Clements, Rapley, és Cummins 1999). Az inkluzív kutatások lehetnek 

participatív jellegűek, amikor a fogyatékos és nemfogyatékos személyek kutató-

társakként vesznek részt. Emancipatív kutatásról beszélhetünk, ha a teljes kutatási 

folyamatot a fogyatékos emberek tervezik és irányítják (Nind, 2008). A fogyatékos 

személyeken, majd fogyatékos személyekért végzett kutatásoktól tehát eljutunk a 

fogyatékos személyekkel közösen végzett kutatásokig.  

Magyarországon a fogyatékosságügyi kutatásoknak – főként a gyógypedagógiai 

vizsgálatok hagyományának köszönhetően – évtizedek óta része, hogy kutatási 

alanyként közvetlenül megjelenik a fogyatékos személyek véleménye. Az áttörés 

azonban a fogyatékosságtudomány területén történt, amikor megjelent Marton Klára és 

Könczei György (2009) magyar nyelvű publikációja az inkluzív kutatás elméleti hátteréről.  

A gyakorlati megvalósítás első lépései a fogyatékosságtudomány diszciplínájában 

Heiszer Katalin nevéhez fűződnek, aki szakdolgozati munkája után, 2011-től a PhD 

kutatásában is elkezdte kipróbálni a módszertant (Heiszer, folyamatban). Ezt követően a 

Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely tagjai közül többen is a paradigmába illeszkedő 

doktori kutatásokba kezdtek (Katona, 2014, Flamich, Hoffmann, Horváth, Kunt, Sándor 

folyamatban). Nagyobb volumenű kutatásként említhető még a „Semmit rólunk, 

nélkülünk! Hiszem vagy Tudom? Csinálom! című projekt,
3
 amely pszichoszociális 

fogyatékossággal élő személyekkel közösen valósult meg (Légmán & Vályi, 2015). Magyar 

nyelven eddig utolsó, már az OTKA participatív eredményeiről beszámoló 

mérföldköveknek a Könczei, Antal és Kolonics (2016), valamint az Antal (2017) által 

jegyzett tanulmányok tekinthetők. 

Az irányzat egyre határozottabb kimunkálása tehát – ahogyan világszerte – 

Magyarországon is a fogyatékosságtudomány diszciplínájához kötődik. Ez az összefoglaló 

elnevezés olyan kritikai társadalomtudományi irányzatokat takar, amelyek a 

fogyatékossággal élő emberek polgárjogi mozgalmaiból fejlődtek ki. Ezek az irányzatok 

a fogyatékosságra nem „személyes tragédiaként”, hanem a „társadalom patológiájaként” 

tekintenek, figyelembe véve ennek politikai és kulturális meghatározottságát (Goodley, 

2011, 2016). A legújabb irányzatok a „fogyatékoslét” létrehozásában a társadalom 

felelősségének hangsúlyozása mellett azonban kiemelten fontosnak tartják az egyéni 

élethelyzetek, narratívák, a fogyatékossággal járó örömök, értékek, de akár fájdalmak, 

szenvedések megjelenítését is (Könczei & Hernádi, 2011, Wade, 2009). Az inkluzív kutatás 

módszertanának alkalmazásával ezek a narratívák válnak közvetlenül hozzáférhetővé, és 

így képesek hatni az akadémiai világ által létrehozott tudásra.  

Tudományelméleti, metodológiai szempontból az inkluzív és participatív paradigma a 

posztmodern megközelítéshez és a kvalitatív irányzathoz köthető, amelyben megtörténik 

a tudás, a tudomány és a kutató szerepének dekonstruálása, azaz elemző újraértelmezése. 

A kutatás ebben a kontextusban már nem a privilégiumot élvező csoport 

hatalomgyakorlása az elnyomott, hátrányos helyzetű csoporttal szemben, hanem 

együttműködés a hatalmi struktúrák felfejtése és megváltoztatása érdekében. A kutató 

nem mindentudó, nincsen felsőbbrendű tudás birtokában, és nem képes az „igazság” 

objektív, teljességre törekvő megismerésére. A kutató és a kutatótársak a vizsgálat 

alanyaival közösen konstruálják a vizsgált jelenséget, és ez soha, semmilyen módon nem 

járulhat hozzá a fogyatékos emberek elnyomásához (Shakespeare, 1996, Barnes, 1996, 

Braidotti, 2005, Denzin & Lincoln, 2005, Hauser, 2016).  

                                                                            
3
  A kutatást a Norvég Civil Alap által támogatta. 



Módszer 

Az OTKA kutatás 2014 szeptemberében indult, és empirikus adatgyűjtési fázisa 2016 

tavaszán zárult le. Ezt követően zajlott az elemzés és az anyagok disszeminációra való 

előkészítése, ezért 2017 februárjáig aktívan, havi 2-3 alkalommal személyesen találkozott 

kutatócsoportunk. Ezekről a megbeszélésekről jegyzőkönyvek készültek, amelyek sok 

reflexiót tartalmaznak a participatív módszertannal kapcsolatos tapasztalatainkról. Ezek a 

szövegtestek alkották munkám egyik bázisát.  

A módszertani keretet a Grounded Theory vagy megalapozott elmélet biztosítja. Ez a 

megközelítés nem az elméletek tesztelésére, hanem az elméleti koncepciók árnyalására, 

fejlesztésére irányul. Az elméletek elemzését, az adatgyűjtést és az empirikus adatok 

feldolgozását nem lineáris, hanem egymásra kölcsönösen ható, reflexív, körkörös 

folyamatként értelmezi. Mindezek következményeképpen az elmélet létrejötte nem a 

kutatási folyamat végpontja, hanem a tervezési pillanatoktól kezdve alakul, bővül és 

módosul (Glaser & Strauss, 2006, Corbin & Strauss, 2015). 2016 őszén, a kutatásom első 

fázisában elkezdtem rendszerezni a szakirodalmi anyagokat, majd ezzel párhuzamosan 

kialakítottam a jegyzőkönyvek alapján a téma fogalom- és problématérképét, melynek 

vázlata a 2. ábrán látható. Ebből az anyagból az egyik participatív kutatótársunkkal, Antal 

Zsuzsannával közösen elkészítettük a félig strukturált interjúvázlatot (l. melléklet). 

 

 

2. ábra. Sematikus fogalom-és problématérkép (a szerző ábrája) 

  



Az interjúk felvételére 2017 tavaszán került sor. A kutatás eszközének kipróbálása, és 

szükség esetén módosítása fontos minőségi kritériuma minden kvalitatív kutatásnak 

(Steinke, 2000, Sántha, 2009), ezért a folyamat próbainterjúval indult. Ez a beszélgetés 

segített felmérni az interjú időtartamát, a kérdések érthetőségét és megválaszolhatóságát. 

Ezt követően nyolc interjút én készítettem, míg egy alkalommal magam is alany voltam, 

és a csoportunk egyik tagja, Kunt Zsuzsanna vette fel velem a beszélgetést az adott 

kérdéssor mentén. Ezt a módszertani megoldást a hatalmi viszonyok kiegyenlítése 

érdekében alkalmaztuk. A pályázati keretek miatt nem tudtuk teljesen elkerülni azt, hogy 

a saját perspektívám és „szűrőm” domináljon a módszertani reflexió során, azonban 

fontosnak tartottuk, hogy a belső kutatói narratívám ne csak az elemzés és disszemináció 

során, hanem interjú formájában is megjelenhessen. Ezt a lépést nemcsak a téma, hanem 

a kvalitatív módszertani tudásunk fejlődése szempontjából is rendkívül tanulságosnak 

találtuk. 

A kvalitatív kutatások minőségi kritériuma a folyamat nagyon pontos dokumentálása 

(Mayring, 2016, Flick, 2009, Sántha, 2009), ami a kutatási napló eszközével történt 

(Weigand, 2009, Friebertshäuser & Panagiotopoulou, 1997, Barnes, 1992). Ez tartalmazza 

a kutatás lépéseit, módszertani dilemmáit és a kutatói reflexiókat, ami alapján 

rekonstruálható az elvégzett elméleti és empirikus munka.  

Az interjúkat megelőzően az alanyok felkérőlevelet kaptak, majd beleegyező 

nyilatkozatot írtak alá az interjú felhasználhatóságára vonatkozóan.
4
 Az interjúszövegeket 

diktafonnal rögzítettem, majd a leiratokat gépelő készítette az instrukcióim alapján. Az 

interjúk 1-3 órásak voltak, és az ELTE BGGYK irodáiban, illetve egy esetben az 

interjúalany otthonában kerültek felvételre. A legépelt szövegeket a Mayring-féle 

kvalitatív tartalomelemzés deduktív, összegző változatával dolgoztuk fel (Mayring, 2015, 

Mayring és Gläser-Zikuda 2008). Ez azt jelenti, hogy a szövegeket a kutatási kérdésekhez 

illeszkedően, az alábbi, előre kidolgozott kategóriarendszer mentén elemeztem:  

1. megelőző tapasztalatok 

2. jelentés, definíció 

3. feltételek 

4. lehetőségek/értékek 

5. nehézségek/korlátok 

6. szerepek/kompetenciák/feladatok 

7. képzés 

8. kitekintés és jövőkép 

A kutatócsoport számára az elemzés elkészítését követően biztosítottam a lehetőséget a 

kritikai észrevételek megküldésére. 

A kutatási eredmények közlésénél – a kutatócsoport konszenzusa alapján – nem 

szerepeltetem a kutatók nevét és csoportban betöltött pozícióját, feladatkörét. Módszer-

tani szempontból nem indokolt a szerepek megkülönböztetése az elemzés folyamatában, 

mert nem irányul arra kérdés, hogy van-e hasonlóság vagy különbség a kutatók és 

kutatótársak tapasztalatai között. A kutatócsoport névsora azonban nyilvános, és nem is 

törekszünk a teljeskörű anonimitásra, mert olyan szakmai kérdéseket vitattunk meg az 
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  A kutatásetikai engedélyeztetést az ELTE-BGGYK Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága végezte. 



interjúkban, amelyekben nyilvánosan is bármikor szívesen állást foglalunk.
5
 Az 

eredmények leírásakor tudatosan a többes szám első személyt használom a továbbiakban, 

utalva arra, hogy kutatócsoportunk közösen megélt és elbeszélt tapasztalatait 

prezentálom.  

 

Eredmények 

A kutatást megelőző tapasztalataink 

A hivatásos kutatók közül mindenki rendelkezik valamilyen szintű módszertani vagy 

elméleti tudással arról, hogy mit jelent a participatív kutatás különféle diszciplínák 

területén. Tágabban értelmezve, nem kizárólag fogyatékos személyekkel dolgoztunk 

ezekben, hanem az adott téma szempontjából releváns tudással rendelkező társakkal. 

Szakdolgozati és doktori munkákban a részvétel különböző szintjeit valósítottuk meg. 

Munkáinkban egy vagy több, a témában érintett személy: 

1. támogatta az interjúvázlat kialakítását 

2. segített az interjúk elemzésében 

3. felvette velünk is az interjút 

4. hozzájárult kritikai észrevételeivel az elkészült elemzéshez 

5. participatív kutatótársként kísérte az empirikus folyamatot, vagy 

6. magas támogatási szükségletű emberként, a kutatóval dialogikus 

kapcsolatban áthatotta a teljes kutatási folyamatot, a kérdésfeltevéstől kezdve 

Kutatótársaink közül egy személynek volt korábbi közvetlen tapasztalata a participatív 

módszertanról, egy doktori kutatás révén. 

 

A participatív kutatás jelentése az inkluzivitás szintjeinek tükrében 

A participatív kutatás számunkra azt a kutatási irányzatot jelenti, amely képes a fogyatékos 

személyek és más, marginalizált csoportok tagjainak hangját megjeleníteni. 

Kulcsfogalmak ebben – többek között – a megélt tudás, az élettapasztalat, a narratíva és 

a helyi vagy insider tudás. Ezek a kifejezések arra a tudásra utalnak, amely kizárólag a 

fogyatékosságot megélő személyek sajátja. Az élettörténeteikből, személyes 

érintettségükből fakadó speciális, „bennfentes” ismeret ez, amelyet külső, nemfogyatékos 

szemlélőként csak az ő elbeszéléseiken keresztül tudunk megismerni. Olyan lehetősége-

ket hordoz ez a hang, ami nemcsak a közösen generált tudás szempontjából, hanem a 

kutatók és kutatótársak fejlődése szempontjából is hozzáadott értékként jelenik meg. 

Nincsen egységes álláspontunk arról, hogy az inkluzivitás mely szintjétől tekinthető 

egy kutatási projekt participatív megközelítésűnek. Ez nem abból a szempontból fontos, 

hogy bizonyos kutatási kezdeményezéseket leértékeljünk, mert nem teljes körű 

együttműködést valósítanak meg, hanem azért, mert látjuk, hogy a feladattalálási és 

kompetencia-lehatárolási nehézségeink nagy arányban éppen ehhez a kérdéshez 

köthetők. Többek szerint hasznos, ha az inkluzivitás szintjei és a bevont közreműködők 

szerint egyelőre szélesre tárjuk az ajtót különféle irányzatok előtt. Bármilyen fogalommal 

is illetjük a tevékenységet, mindig alapvető értéke az egyenrangú együttműködés. 
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A fogalmak tisztázása közben dolgoztunk azon, hogy a kutatásban részt vevő 

kutatókat hogyan nevezzük. Külföldi irodalmakból szerzett tudásunk és a hazánkban 

elterjedt kifejezések alapján az 1. táblázatban bemutatott opciókat gyűjtöttük össze, és 

használtuk a munkánk kezdeti szakaszában.  

Kifejezések a kutatócsoport 

fogyatékossággal élő résztvevőire 

Kifejezések a kutatócsoport 

nemfogyatékos  

résztvevőire 

empowerment szakértő nemfogyatékos kutató 

szakértő pár hivatásos kutató 

participatív szakértő  

fogyatékossággal élő szakértő  

insider szakértő  

helyi tapasztalattal/tudással rendelkező 

szakértő 

 

tapasztalati szakértő  

pionír, úttörő  

participatív kutatótárs  

1. táblázat. A kutatásban részt vevő személyek lehetséges megnevezései (a szerző ábrája) 

 

Végül a participatív kutatótárs (oktatási gyakorlatunkban pedig ennek mintájára: 

participatív oktatótárs) kifejezés mellett döntöttünk, amely párba állítható az angol co-

researcher fogalmával. Ezt azonban nem tekintjük véglegesnek, használata közben nyitva 

hagytuk a lehetőséget arra, hogy bármikor átgondolhassuk, módosíthassuk, és akár az 

adott kutatáshoz igazítsuk
6
. Külföldi vizsgálatok is azt mutatják, hogy a gyakorlott 

kutatótársak is változatosan nevezik meg magukat, és ennek megfelelően különféle 

identitásokkal is rendelkeznek: kutatótárs, inkluzív kutató, inkluzív kutatást vezető 

kutató, jó kutató, tapasztalati szakértő, érdekérvényesítő kutató (Nind, 2016).  

A kutatásban nem saját élettapasztalatuk okán részt vevő kutatókat hivatásos 

kutatónak vagy nemfogyatékos kutatónak nevezzük. Tisztában vagyunk azzal, hogy 

fogalomhasználatunkkal újrakonstruáljuk az elnyomást, mert felerősíti az általunk 

elkerülni szándékozott hierarchikus viszonyrendszert, ha megnevezzük a „nagybetűs” 

kutatót és a másik személyt, aki „csak” kutatótárs lehet. Jelenleg azonban valamilyen 

módon meg kell ragadnunk a különbségeinket, hogy többet beszélhessünk a 

hasonlóságokról. Meg kell mondanunk, hogy ez miért különleges kutatási megközelítés, 

annak érdekében, hogy majd elmondhassuk, ez is csak egy megközelítés a sokféle közül. 

A főfogalom pontosítása érdekében kísérletet tettünk annak tisztázására is, hogy 

participatív kutatásnak tekinthető-e az a kezdeményezés, amelyikben nem közvetlenül a 

témában érintettséggel rendelkező személyek vesznek részt. OTKA kutatásunk ugyanis 

intellektuális fogyatékossággal élő személyekre fókuszált, miközben a participatív 

kutatótársaink mozgáskorlátozottsággal élő emberek voltak. A két résztvevő csatlakozása 
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nehezen, nyelvbotlásokkal vagy csak szótagolva tudja kimondani a fogalmat, ami mindenképpen 

elgondolkodtató a hétköznapi használhatóságára vonatkozóan. 



mindenképpen gazdagította a folyamatot, mert az elnyomásról, hatalmi viszonyokról való 

speciális tudásuk a fogyatékossággal élő személyek csoportjára széles körben érvényes. 

Ugyanakkor tanulságként megfogalmazódott bennünk, hogy egy következő kutatási terv 

megírásánál az ötlet kidolgozásától kezdve olyan személyeket kérnénk együttműködésre, 

akik közvetlenül érintettek az adott témában.  

 

A participatív kutatás feltételei 

Az interjúk során beszéltünk arról, hogy milyen körülmények, feltételek, adottságok 

szükségesek ahhoz, hogy ilyen típusú kutatásokat jól lehessen végezni. Úgy véljük, hogy 

e kérdésről részben lehánthatjuk a fogyatékosság dimenzióját, mert az együtt-

működésünkben a személyiségünknek, a munkavégzésünkre jellemző stílusainknak volt 

nagyobb szerepe. Éppen ezért ideális feltételekről nem is beszélhetünk, mert minden 

kutatási helyzet egyedi. Inkább egy-egy olyan tényezőre tudunk javaslatot tenni, aminek 

megléte megkönnyíti az együttműködést. 

 „Nyilván velem is nehéz bizonyos tekintetben. Azt nem mondanám, hogy 

veled nehéz, de biztos, hogy lehetne mondani még egy-két nevet, de nem 

kell. Ez nem a participatív [kutatásról szól]. Ez a működési zavar, ez nem a 

participatívé magáé, hanem ez abból ered, hogy több személy 

csoportszerűen dolgozik együtt…” 

Az inkluzív kutatás módszertana egy kirekesztő társadalmi működésre reagál, és 

próbálja újraértelmezni az addig biztosnak hitt „igazságokat”. Ezzel a lehetőséggel 

mesterséges körülmények között kell egy csatornát nyitnunk azon emberek számára, 

akiknek az életpályájuk nem vezethetett az akadémiai világba. Jelen tudásunk szerint a 

megfelelő együttműködés megvalósításában fontos kritérium, hogy azok a kutatótársak, 

akikkel dolgozunk, valóban motiváltak legyenek arra, hogy csatlakozzanak hozzánk, és 

saját indíttatásból jelentkezzenek. Az, aki magától jelentkezik a feladatra, és nem a 

hivatásos kutatói közösség hívja meg, általában már rendelkezik valamilyen 

érdekvédelmi, önérvényesítői tapasztalattal, és korábban is kereste már azokat a 

csatornákat, amelyeken keresztül elmondhatja másoknak az élettörténetét.  

A hivatásos kutatók szempontjából az az attitűd mutatkozott fontosnak, amivel a 

kutatótársakhoz hozzáállnak: nyitott, figyelmes és befogadó közeget kell tudni teremteni. 

Ezt nehezíti, hogy ma még inkább olyan kutatási tapasztalatokkal rendelkezünk, 

amelyekben a kutatótársak csatlakoztak a hivatásos kutató már zajló munkájához, ami 

eredendően hierarchikus helyzetet teremt. Az inkluzivitás bármely szintjén is zajlik 

azonban a kutatás, a fogyatékos ember személyének és élettapasztalatainak járó alázat 

jelenléte – ami a fogyatékosságtudomány alapértéke – elengedhetetlen.
7
 

Úgy gondoljuk, hogy a kutatók képzése egy elsődleges feltétele lehet annak, hogy egy 

ilyen szemléletű kutatás jól működjön, és elmozdulhasson a módszertan dilemmáitól a 

kutatás tartalmi kérdéseinek irányába. Az OTKA keretében végzett munkánk során ez 

nem valósulhatott meg, mert Magyarországon nincsen még ilyen képzés, így a 

tapasztalataink alapján a következő években ezt létre kell még hoznunk. A participatív 

kutatótársak felkészítése egy „plusz rétegként” rárakódott a kutatási megbeszéléseinkre, 

és a jegyzőkönyvekben is jól elkülöníthető, workshop-szerű egységet képezett.  
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Amennyiben valaki participatív kutatásba kezd, mindenképpen átgondoltan kell a 

projekt erőforrásait megtervezni. Az időtervezés egy kardinális kérdés, de emellett 

pénzügyi forrásokat is biztosítani kell. Ez egyfelől a participatív kutatótársak díjazásához 

szükséges, aminek szerepe, hogy egyenrangú felekként legyenek elismerve a csoportban, 

és ne erősítsük a hierarchiát. Az inkluzív kutatásnak az egyik legfőbb törekvése, hogy ne 

jöhessen létre olyan helyzet, amelyben a hivatásos kutató a szakmai előmenetelének 

bármelyik részét a fogyatékos személy kihasználásával éri el. Ez az elv az OTKA 

kutatásban sajátos, kissé paradox módon valósult meg, mert a participatív kutatótársak 

részesülhettek ilyen díjazásban, amelynek a helyét előre meg is terveztük a költségek 

között. Ezzel szemben a hivatásos kutatók adminisztratív okokból nem kaphattak a 

pályázati keretek között munkabért. Másfelől be kell tervezni forrást arra is, hogy a 

kutatási eszközöket és disszeminációs anyagokat hozzáférhetővé tegyük, 

akadálymentesítsük, vagy eleve az egyetemes tervezés elvét figyelembe véve hozzuk létre. 

A participatív kutatástól független szempont továbbá, hogy maga a kutatómunka 

igényel olyan meghatározott feltételeket, amelyek jelenleg az egyetemi közegben nem 

biztosíthatók maradéktalanul. A hivatásos kutatók idejét jelentősen leköti az oktatás, a 

saját doktori és habilitációs kutatásaik és az ezekkel összefüggő számos adminisztratív 

tevékenység, ami egy ilyen volumenű kutatás magas színvonalú megvalósítása 

szempontjából folyamatos kihívást jelentett.  

 

Szerepek, kompetenciák és feladatok 

Nem könnyű pontosan meghatározni, hogy a csoportunkban ki milyen szerepeket töltött 

be, és azok milyen feladatokkal, illetve kompetenciahatárokkal jártak. Ennek oka a 

többszörös szerepek és a szerepek közti átjárhatóság jelensége.  

Munkánkban két participatív kutatótárs vett részt. Ezen kívül három, hivatásos 

kutatópár dolgozott az empirikus területen, három személy pedig forráselemző (desk 

research) típusú elemzéseket végzett. Ugyanebben a csapatban, más rendezőelvet 

figyelembe véve, fenti személyek betöltötték a kutatásvezető, gazdasági és adminisztratív 

folyamatokat is támogató vezetőhelyettes, kutató és kutatási asszisztens szerepét is. A 

feladatokat megosztottuk, de a vállalt feladatainkban nem kizárólag a szerepünk volt a 

meghatározó, hanem az érdeklődésünk, képességeink is. Így például a kutatási 

asszisztens végzett kutatói feladatokat, és a kutatók időnként asszisztensi munkákat is. A 

kutatás vezetője is végzett elemző kutatómunkát, és az egyes alkutatások résztvevői is 

elláttak a saját területükön vezetői feladatokat. Főként a kutatás kezdeti szakaszában a 

participatív kutatótársak többször behozták a fogyatékosságügyön kívül eső, képzések 

során szerzett tudásukat is. 

A módszertani tudásunk jelen szakaszában fontos törekednünk a participatív 

kutatótársak és hivatásos kutatók munkája közötti határok megmutatására és betartására, 

Ezeknek a kidolgozása okozta a legkomolyabb feszültségeket közöttünk. Egyetértünk 

abban, hogy a participatív kutatótársak fő szerepe és feladata a megélt tapasztalatuk 

becsatornázása, míg a hivatásos kutatók pedig felelősséget vállalnak a kutatás 

módszertanáért. Ez a határkeresési tevékenység egyre konkrétabban megfogalmazódott 

az idő előrehaladtával. Az empirikus munkánk támogatása érdekében szerveztünk olyan 

narratív módszertani műhelyeket, amelyeken nem vettek részt a participatív kutatótársak, 

mert letisztult, hogy ebben nem kell feladatot és felelősséget vállalniuk. Voltak azonban 



olyan alkalmak is, amelyeket kifejezetten a participatív megközelítés tanulmányozására, 

megvitatására szántunk. 

„Nem könnyen értettem meg, hogy nem nagy flikk-flakkokat kell előadni, 

hanem azt kell átgondolni, ami az én sajátom. Ez nekem komoly munka 

volt. És az határozottan bennem volt, hogy hogyan tudok jól együttműködni 

veletek, és nem elsőre értettem meg, és nem is másodikra, hogy mi az, amit 

kértek tőlem…” 

Lényeges kiindulópont lenne minden együttműködésnél, hogy ezeknek a 

szerepeknek, feladatoknak és kompetenciáknak a tisztázása a kutatás kezdetén 

megtörténjen. Ellenkező esetekben előfordulhatnak félreértések, ha valaki olyan területen 

próbál szakértőként működni, amiben nincsen szerzett, vagy másik oldalról megélt 

tudása. Feltételezzük, hogy amennyiben a módszertant már jobban elfogadja az 

akadémiai közeg, és elindítjuk képzésünket is, a határok majd elkezdenek összesimulni. 

A participatív kutatótársak nem a kutatási terv megformálásától kezdve voltak velünk, 

ezért feladattalálási nehézségekkel is szembesültünk. A folyamat egy pontján az a döntés 

született, hogy azon fognak dolgozni, hogy leírják és megosszák a participatív 

módszertannal kapcsolatos tapasztalataikat, amelyek a kutatáson belül önálló területté 

nőtték ki magukat. Ezen kívül az alábbi feladatok képezhetik még részét a participatív 

kutatótársak munkájának: 

1. „összekötő masni”, amely „hidat képez” az elmélet és a gyakorlat között 

2. egyfajta „kocsi”, amelyik segíti a logisztikát 

3. kapcsolati hálót biztosít 

4. próbainterjúban való részvétellel, kérdőív próbakitöltésével segíti pontosítani a 

kutatási eszközöket 

5. támogatja a kutatókat a releváns kérdések megtalálásában és a kutatás 

hétköznapi életbe ágyazásában 

6. mindig jelen lévő kritikai hangot biztosít a teljes folyamatban 

7. segít érthetővé tenni és eljuttatni a kutatás eredményeit a fogyatékossággal élő 

személyekhez 

8. reflexióival hozzájárul a participatív módszertan fejlesztéséhez 

9. előadásokkal aktívan részt vesz a disszeminációs alkalmakon, társszerzőként 

publikál 
 

A participatív kutatótársak nagyon szeretnének a kutatási együttműködés keretében 

érdekérvényesítő tevékenységet is végezni, ami azonban nem valósítható meg egy 

alapvetően feltáró és leíró műfaj keretei között.  

„Hogy miért is ülök itt? Ez nem a participatív kutatás… nem is a participatív 

kutatásnak a lényege. Hanem amikor én gyerek voltam, akkor volt egy ilyen 

[gondolatom], hogy ha már ebben a helyzetben vagyok, akkor valamit 

tennem kell a többiekért.” 

 

Az érdekvédelem és kutatás egymástól való elhatárolását lényegesnek tartjuk. Azonban 

azt is képviseljük, hogy a fogyatékosságtudományi kutatások feladata, hogy 

hozzájáruljanak egy olyan társadalmi gondolkodáshoz, ami lehetővé teszi a változásokat 

(Shakespeare, 1996), és aktívan szerepet vállaljanak a hatalmi elnyomás feltárása és 

csökkentése érdekében (Barnes, 1996). Kutatási eredményeinket ezért civil 



szervezetekkel együttműködve megosztjuk minden olyan fórumon, ami elősegítheti az 

érdekérvényesítő és érdekvédő funkciót. 

A fogyatékosság jelensége nem egy statikus dolog, ami valakinek az életében éppen 

jelen van vagy nincs jelen. A hivatásos kutatók közül többen is rendelkezünk olyan 

jellemzőkkel, élettapasztalatokkal, amelyek alapján valamelyik marginalizált, elnyomott 

csoportba besorolhatóak lennénk. Ebben a kutatásban és a szakmai munkánk során 

azonban nem ezek a tapasztalataink vannak előtérben. Bár áthatják működésünket, nem 

ezekre hivatkozva alkalmaznak minket kutatóként és oktatóként. Ugyanígy a participatív 

kutatótársak esetében is vannak helyzetek, amelyekben nem a fogyatékossággal 

kapcsolatos élettapasztalatuk miatt van szükség a munkájukra. Szerepeink többszörösen 

összetettek és helyzettől függően hangsúlyosak. Éppen ezért fordulhatott elő az is, hogy 

a hivatásos kutatók a saját alkutatásaikban (fogyatékos gyerekek örökbefogadása, 

fogyatékosnak diagnosztizált magzat megtartása vagy elvetetése) bizonyos értelemben 

maguk is participatív kutatók voltak.  

 „Amellett, hogy hivatásos kutatónak nevezzük magunkat, mi sem csak a 

kutatás részben veszünk részt, hanem az élettörténetünkkel is jelen 

vagyunk…nemfogyatékosnak tartanak minket, de azért van számos 

krónikus betegségünk, amik nem mondódnak ki, de időnként korlátoznak 

minket, illetve vannak egyéb marginális csoportba tartozásaink, etnikai és 

egyéb ilyen dolgok, amiket nem említünk. Szóval ezekre reflektálni kell, és 

ezeket érdemes megbeszélni, meg kitenni egymásnak az asztalra, mert egy 

csomó helyzetben ez fontos, és segíti a megértést.” 

A csoporton belüli szerepek és feladatok meghatározásában is kulcsszereplő a kutatás 

vezetője. Ő az, akinek az egyenrangúság biztosítása mellett ügyelnie kell időnként a 

helyes irányok kijelölésére és megtartására is.  

 

A participatív kutatás nehézségei és korlátai 

Minden alany azzal zárta az interjút, hogy a tapasztalataink birtokában is, bármikor újra 

elkezdene ezzel a csapattal, ugyanezzel a módszertannal dolgozni. Ennek ellenére számos 

olyan nehézséget fogalmaztunk meg, amelyek rögzítésével támogatni kívánjuk a magunk és 

mások jövőbeli munkáját. Mivel nem tudunk széles hazai szakirodalmi bázisra támaszkodni, 

maga az útkeresés, az úttörő szereppel való megküzdés sem könnyű folyamat. 

„Szóval, ha valaki állandóan pontosan szabályozott módját és formáját 

kívánja látni előre azoknak a lépéseknek, amiket az úton tesz, az nem fog 

elindulni. Nem fog járni. És mi mentünk. És megyünk is. Hogy ez öt vagy 

tíz év múlva, vagy akár harminc, miként fog jobban letisztulni, és mi lesz, 

azt ugye nem tudjuk. De a mi úton járásunknak éppen ez az egyik 

sajátossága, hogy úgy megyünk, hogy nem tudunk mindent előre pontosan, 

és ezek [az elvárások] ilyen kívülről ráfeszített, ilyen agyilag konstruált 

szisztémák…” 

Korábbi eredményeinket (Heiszer és mtsai, 2014) megerősíti, hogy ez a típusú kutatás 

rendkívül sok időt vesz igénybe, ami a kutatók eleve nagy leterheltsége mellett bizonyosan 

elriaszthat többeket attól, hogy ezzel a megközelítéssel dolgozzanak. Különösen igaz 

lehet ez abban az esetben, ha nem kellő erősségű a kutató szemlélet melletti 

elköteleződése. Az itt vázolt paradigmában hajlandónak kell lenni arra, hogy a biztosnak 



hitt tudásokat, kereteket fellazítsuk, átgondoljuk, és adott esetben, újratanuljuk, hogy mit 

jelent az egyetem, a tudomány, a tudás és a kutatás fogalma.  

 „A másik probléma az, hogy ez borzasztó időigényes, és ehhez kell egy 

határozott döntés, hogy „ezt akarom csinálni, és akkor erre szánok annyi időt.” 

Ez olyan, mint a projektoktatás. Az nemcsak másfajta felkészülést igényel az 

oktatótól, hanem több felkészülést is, mint le se porolni a ppt-t, és tizedik éve 

ugyanazt előadni frontálisan. A harmadik pedig az, hogy ez egy világnézet, 

egy attitűd, és ezzel az attitűddel valaki vagy rendelkezik, vagy nem.” 

Nehézséget okozott továbbá, hogy a participatív kutatótársak nem mindig tudtak 

fizikailag jelen lenni a megbeszéléseken. Ennek oka egyrészt, hogy ők máshol dolgoznak 

főállásban, és ezt a tevékenységet egyelőre második szerepként végzik. Másrészt, a fizikai 

akadályok és a támogatói háló hiánya bizonyos esetekben lehetetlenné tették, hogy 

eljussanak az egyetem épületébe, például szállító szolgálat, akadálymentes 

tömegközlekedés vagy személyi asszisztens hiánya miatt. Az infokommunikációs 

lehetőségek ezen sokat segítenek, hiszen össze lehet kapcsolódni virtuális csatornákon, 

aminek a technikája azonban még nem működik tökéletesen egyetemünkön, és nem is 

pótolhatja teljes egészében a személyes jelenlétet. 

Más intézményekkel való együttműködéseink igazolták, hogy nem megoldott az 

akadálymentes bejutás a konferenciák helyszínére, és általában meglepetést kelt, hogy az 

előadók között lesznek kerekesszéket használó személyek. Ugyanakkor azt is 

tapasztaltuk, hogy a legtöbb egyetem pozitívan állt ahhoz, hogy együtt jelenünk meg, és 

segítőkészen alkalmazkodott a felmerülő szükségletekhez (lásd 4. ábra). 

 

1. kép. Participatív kutatótársaink a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2016-os 

konferenciáján 



Komoly akadályokba ütköztünk, amikor az alkutatásainkban próbát tettünk arra, hogy 

intellektuális fogyatékossággal élő személyekkel is együttműködjünk. Bár a külföldi 

szakirodalom és Heiszer (2017) munkája ugyan biztosít alapokat ahhoz, hogy ezzel a 

csoporttal is dolgozzunk, mégis nagyon sok nyitott kérdésünk, módszertani 

hiányosságunk van még ezen a területen. Az intellektuális fogyatékossággal élő 

személyek bevonása ebben a kutatásban – adott időkeretek és kapacitáskorlátok között 

– nem tudott túlmutatni egy próbainterjún. A jövő feladatai közé tartozik, hogy a könnyen 

érthető kommunikációt is segítségül hívva fejlesszük az együttműködés módszertanát 

ezen a területen.  

A disszeminációs anyagaink megtárgyalásakor számtalan visszajelzést kaptunk a 

participatív kutatótársaktól, hogy az, amit leírunk vagy előadunk, nem érthető. Ez a 

kritika gyakran éri a fogyatékosságtudományt, amelyre a részben filozófiai, részben 

kritikai társadalomtudományi gyökerei miatt valóban jellemző a nehéz nyelvezet. Vitáink 

ezzel kapcsolatban nem jutottak még nyugvópontra, de látjuk, hogy az a törekvés, hogy 

közérthető nyelven is elmondjuk az eredményeink lényegét a fogyatékos emberek 

közösségének, határozottan segít hivatásos kutatóként a lényeglátásában és 

lényegkiemelésben. Fenti probléma abban is jól láthatóan megnyilvánult, hogy az 

empirikus szakaszban még aktívan részt vettek a kutatótársak, és megjegyzéseikkel, 

kérdéseikkel mindig kiegészítették a haladásainkról szóló beszámolóinkat, azonban a 

zárótanulmány összeállítása során a bevonódásuk csökkent. Vannak javaslataink arra, 

hogy ebben a szakaszban hogyan fejleszthető a módszertan, ám fenntartjuk azt az 

alapvetést, hogy az inkluzivitás nem jelenti azt, hogy mindenki minden feladatban részt 

vesz. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az elemzés gyakran ugyanannyi vagy több 

időt vesz igénybe, mint az adatok felvétele. A kvalitatív kutatásokban létrejövő 

szövegtestek több száz, esetenként ezer oldalt felölelhetnek, miközben jelenleg a 

participatív kutatótársaknak nem a kutatómunka az elsődleges tevékenységi körük. 

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy nem alapvető kritériuma a participatív 

munkának, hogy az elemzés és a tudományos publikációk megírásának teljes 

folyamatában minden résztvevő aktív szerepet vállaljon.  

A nehézségek a folyamat során azonban inkább erőforrást, mint számottevő akadályt 

jelentettek. Szembesülni vele, hogy időnként már maga a kutatás helyszínére való eljutás 

is egy küzdelem eredménye, vagy azzal, hogy át kell lépnünk saját fogalmi határainkon, 

hogy mindenki számára befogadó közeggé válhassunk: mindez támogatja a 

dekonstrukciót.  

„Ő tényleg behozta azt, akár hogy ő hogy jutott el aznap a 

kutatóhelyszínre…vagy miért nem jutott el. Az vizualizálódik előttem, hogy 

ülünk egy szobában, és mindenki ott van, és jelen van, és könyvek vannak 

előttünk, és az ő székén pedig van egy ilyen kis lyuk, ami ki van vágva és 

akkor kilátunk a világba. És kilátunk a gyakorlatba...” 

A participatív kutatásban rejlő lehetőségek és értékek 

Ez a módszertan az empowerment, a hatalommal való felruházás fontos eszköze lehet. 

Még nem feltétlenül tudjuk jól megragadni ennek a szövegszerű lenyomatát a kutatási 

eredményekben, de a jelenléte érezhető. Amikor az interjúkban a pozitívumokról, a 

módszerben rejlő lehetőségekről beszéltünk, az egyik leggyakrabban használt kifejezés 

az „együtt” volt. Érték, hogy együtt dolgozunk ezen, együtt megyünk végig a választott 



úton, és adott esetben, együtt lépünk bele csapdákba, amelyekből együtt is szabadulunk 

ki. Nem csupán arról van szó, hogy a fogyatékos személyek értéket hoznak be a 

kutatásba, és a nemfogyatékos személyek erre lehetőséget biztosítanak számukra, hanem 

arról is, hogy mindez az elnyomott csoport erőfeszítései nyomán bontakozik ki, és nem a 

kiváltságos személyek „ajándéka” számukra (Oliver, 1997, Charlton, 2000).  

 „Ugyanakkor azt hiszem, hogy azt se lenne jó dolog letagadni, hogy nemcsak 

mi adunk nektek, hanem ti is baromi sokat adtok nekünk…de beszéltem 

valakinek a fogyatékosságtudománnyal kapcsolatos munkáimról, meg hogy 

miről gondolkozunk, és min dolgozunk, és akkor ilyen nagyon lesajnálóan 

mondta, hogy: „hát, jó is ez neked, mert végül is legalább úgy érzed, hogy 

hasznos vagy, meg hasznos munkát csinálsz!” És nekem nincs kedvem szóba 

állni ezzel a nővel, nincs kedvem elmagyarázni neki...” 

A participatív motívumban rejlő lehetőség és érték a fogyatékossággal élő személyek 

hangjának a megjelenése. Ezt az aspektust a definíciónk és fogalomértelmezésünk 

szempontjából mindannyian első helyen említettük. Fontosak a fogyatékos ember 

értékességét megvilágító gondolatok és ugyanilyen fontos minden olyan, adott esetben 

kellemetlen perc, amit egy kutatási megbeszélésen okoz, ha sokadszor hangzanak el megélt 

sérelmekről és elnyomásról, megaláztatásokról szóló történetek. Néha gördülékenyebben 

és gyorsabban haladna a folyamat, ha ezeken a pontokon nem állnánk meg, de akkor ez 

hiányozna az egész munka szövetéből. Éppen ezért, egyre határozottabban formálódik 

bennünk a gondolat, hogy a jövőben nem szabad fogyatékosságtudományi kutatást 

lebonyolítani fogyatékos személyek aktív részvétele nélkül. 

A participatív megközelítés növelheti a fogyatékosságtudományi kutatások 

érvényességét, sőt: talán azok legfontosabb minőségi kritériumának tekinthető. A téma 

külföldi irodalmi hátterével összhangban, azt is megfontolandónak tartjuk, hogy a 

megvalósulását a jövőben kutatásetikai elvárásnak tekintsük. Óvatosságra int itt azonban 

az a körülmény, hogy a módszertan bizonytalanságai miatt még nem minden csoportot 

tudunk hatékonyan bevonni, ebben az esetben pedig ügyelni kell arra, hogy ne üresedjen 

ki a fogalom, és az aktív, érdemi részvétel ne váljon kötelező, szubjektív relevanciát 

nélkülöző jelenlétté.  

Jelen tartalmi kategóriában is jellemző volt a válaszokra, hogy nemcsak a participatív 

motívum és a fogyatékosság jelensége határozta meg az említett pozitívumokat. Érték és 

lehetőség az is, hogy megtanultunk egy csoportban együttműködve kutatni, mert a 

legtöbbünk számára ez volt az első projekt, amiben egy kutatócsoport tagjaként 

dolgoztunk. 

 

Következtetések 

Legfontosabb tervünk a jövőben a participatív kutatótársak (és oktatótársak) képzésének 

megszervezése, a módszertan elfogadottságának növelése céljából. A kutatótársakat és az 

inkluzív kutatócsoportot felkészítő képzést magát is inkluzívan kívánjuk megszervezni, 

azoknak a kutatóknak és kutatótársaknak a vezetésével, akik már szereztek ebben 

tapasztalatot. Ennek pontos kereteit ma még nem látjuk, de az interjúk során elkezdett 

körvonalazódni egy műhelyszerűen működő, több oktató irányításával zajló interaktív 



képzés képe, amely beenged olyan személyeket is, akiknek nincsen középfokú 

végzettségük.  

A felkészítő képzést mindenki számára hozzáférhetővé tennénk, azonban 

elképzelhető, hogy intellektuális fogyatékossággal élő emberek esetében az első 

időszakban speciális, a könnyen érthető kommunikáció csatornájára alapozott 

csoportban dolgoznánk. Szeretnénk továbbá nemcsak a különböző fogyatékossági 

csoportokhoz tartozó személyek képzését megszervezni, hanem a velük foglalkozó 

szakemberek képzésébe is becsatornázni a szemléletet. Ez már jelenleg is zajlik, mert a 

kutatásmódszertani tárgyak keretében tárgyaljuk a témát. A 2017/18-as tanév őszi 

félévében a gyógypedagógia szak új BA tanterve már az első évfolyamon tartalmaz egy 

kötelezően választható fogyatékosságtudományi kurzust is, amelyben a hallgatók 

hallhatnak erről az irányzatról. 

Fenti célok elérését is támogatná, ha elérhetőbbé és hozzáférhetőbbé tennénk a 

kutatásaink eredményeit. Bár azt gondoljuk, hogy tudományos munka színterein 

megengedhető, sőt, időnként szükséges a komplex jelenségek bonyolult nyelvezettel 

történő megvitatása, de szükséges a közérthető disszeminációs lehetőségek kiaknázása 

is. Hiba az, ha egy olyan diszciplína, melynek origójában a fogyatékos személy áll, éppen 

a fogyatékos személy számára nem hozzáférhető módon dolgozik. Tettünk már lépéseket 

a civil szervezetek rendezvényein való megjelenéssel, fogyatékos emberek 

olvasóközösségét célzó folyóiratban való publikációkkal, vagy a közösségi média 

felületeinek használatával, de további, szélesebb tömegek számára elérhető csatornákat 

is meg kívánunk célozni a jövőben.  

A felsőoktatási gyakorlatunkban is alkalmazzuk a participatív módszertant és ún. 

inkluzív szemináriumokon együtt tanítunk fogyatékossággal élő személyekkel. Ahogyan 

az akadémiai világban nagyon sokan oktatunk és kutatunk párhuzamosan, úgy véljük, 

hogy a participatív társak számára is jó, ha ezeket a tevékenységeket egyidejűleg végzik. 

Fontos, hogy a kutatásból származó tapasztalataikat átadják a hallgatóknak, és az 

oktatásból is áthozzák a tudásukat a kutatásba.  

Terveink között szerepel egy participatív kézikönyv elkészítése is. Ebben a kötetben 

minden eddigi reflexiót, elméleti és gyakorlati munkánkat összegyűjtünk, hogy támpontot 

adjunk azoknak, akik szeretnének ilyen kutatásba belekezdeni. Ugyanakkor lényeges, 

hogy egyetlen iránymutatás se váljon előíró jellegűvé, és megtartsa azt a rugalmasságot, 

amelyet ez a szemlélet megkíván. 

 

 

Összegzés 

 

A kutatás témája az inkluzív kutatások vizsgálata, a participatív irányzatra fókuszálva. 

Szakmailag hiánypótló vizsgálatról van szó, mert hazánkban még kevés tapasztalattal 

rendelkezünk az inkluzív kutatások gyakorlatáról a fogyatékosságügy területén. Ez a 

megközelítés arra a társadalmi problémára reagál, hogy a fogyatékos személyekről szóló 

tudástartalmakat nem azok a személyek hozzák létre, akik az adott közösséghez 

tartoznak: a fogyatékos személyekkel való együttműködésre felkészítő egyetemi 

képzésekben jellemzően nemfogyatékos emberek kutatnak és oktatnak. Erre a 

problémára fogyatékossággal élő, participatív kutatótársak bevonásával reagálunk. 



Munkám kérdésvezérelt, félig strukturált interjúkra alapozott kvalitatív vizsgálat, 

melynek fő kérdése, hogy hogyan valósul meg a fogyatékosságügyi kvalitatív 

kutatásokban az inkluzív kutatás módszertana. Az eredményeink azt mutatják, hogy a 

participatív kutatás növelheti a kutatás érvényességét. Segít továbbá az eredményeket 

hozzáférhetővé tenni az érintettek számára. A jól működő inkluzív kutatások bázisa, 

hogy azonos értékek mentén, a fogyatékos személyek kritikus hangját figyelembe véve, 

egymás iránti alázattal dolgozzunk. Kezdeti nehézségeink abból fakadtak, hogy a 

kutatócsoport résztvevői nem voltak felkészülve, mert nem áll még rendelkezésre 

módszertani képzés, ezért előfordultak szereptévesztések és esetenként megtörtént a 

kompetenciahatárok átlépése.  

Eredményeink felhasználhatók inkluzív kutatások tudatosabb tervezéséhez. A 

tapasztalatokat becsatornázzuk a párhuzamosan zajló inkluzív felsőoktatási 

innovációinkba is, valamint egy általunk tervezett, participatív kutatótársak számára 

indítandó képzés tananyagába. A gyűjtött empirikus tudást a gyógypedagógus-

képzésben is hasznosítjuk. További kutatásokra van azonban szükség ahhoz, hogy a 

módszertant a fogyatékosságügy területén túl, más diszciplínák kutatóhelyei számára is 

adaptáljuk. E cél elérése érdekében első kezdeményezést teszünk az idén induló „A 

támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” című egyetemi szeminárium keretében, 

aminek kidolgozásában és megvalósításában az ELTE BGGYK és az ELTE TÁTK 

munkatársai független szakértőkkel és civil szereplőkkel közösen vettek részt. 
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Melléklet 

Interjúvázlat az OTKA kutatócsoport kutatói számára 

 

1. A kutató szituált tudása a participativitás szempontjából 

1.1.Előzetes tudás  

volt-e már tapasztalata participatív vagy emancipatív kutatásokkal? 

részt vett-e korábban ilyen kutatásban? 

ha igen, mi volt a feladata, szerepe abban a kutatásban? 

mi volt a participatív kutatótárs(ak) feladata, szerepe a kutatásban? 

mik voltak a lehetőségei, előnyei annak a kutatásnak? 

mik voltak a korlátai, nehézségei annak a kutatásnak? 

 

1.2.A participatív paradigma szubjektív értelmezései 

mit jelent a participatív kutatás számára? 

mi jellemzi számára az „ideális” participatív kutatótársat? 

mi jellemzi számára az „ideális” hivatásos kutatót? 

mi jellemzi számára az „ideális” participatív kutatócsoportot? 

https://goo.gl/CvDo8W


2. Participativitás az OTKA kutatásban – a kezdetek 

2.1.A participatív módszertan 

hogyan és mikor merült fel annak a lehetősége, hogy ez egy participatív kutatás legyen? 

 

2.2.A participatív kutatócsoport 

hogyan lett az OTKA kutatócsoport tagja?  

hogyan emlékszik a participatív kutatótársak első megjelenésére, bemutatkozására? 

(participatív kutatók esetén: a saját bemutatkozására) 

voltak-e olyan elemek az együttműködésben, amelyek rögtön összehangoltan, jól 

működtek? 

voltak-e kezdeti nehézségek, és ha igen, mi okozta ezeket? 

 

3. Participativitás az OTKA kutatásban – a folyamat  

3.1.Feladat-és kompetenciakörök 

mik voltak a feladatai az OTKA kutatásban? 

mi volt a participatív kutatók feladata és kompetenciája az OTKA kutatásban? 

mi volt a hivatásos kutatók feladata és kompetenciája az OTKA kutatásban? 

mi jellemezte a saját szerepét a kutatócsoportban? (csak hivatásos kutatók számára) 

milyen feladatai voltak a kutatás során? (csak hivatásos kutatók számára) 

a kutatás során megegyeztünk, hogy ezeket a feladatokat és kompetenciákat fontos 

pontosan meghatározni, lehatárolni: mit gondol, mik a veszélyei annak, ha ezt nem tesszük 

meg? mik a lehetőségek abban, hogy ezeket a határokat rugalmasan kezeljük? 

 

3.2.A participatív kutató helyzete  

 lehet-e valaki participatív kutatótárs, ha az érintettsége nem kötődik közvetlen módon a 

kutatott témához? 

hozott-e változást az OTKA kutatásban való részvétel a saját életében, élethelyzetének 

megélésében? 

 miben látja a „participatív iparrá” válás8 nehézségeit, veszélyeit? 

hogyan éli meg azt, hogy mindig az élethelyzetéről, személyes tapasztalatairól kell 

beszélni? (csak a participatív kutatók számára) 

mit gondol, mit tehetünk azért, hogy ne váljon rutinná az élettörténet elmesélése? (csak 

a participatív kutatók számára) 

mit gondol hivatásos kutatóként ennek a jelenségnek a megelőzési lehetőségeiről? 

 hogyan viszonyul a participatív kutatás és oktatás egymáshoz? 

lehet-e csak az egyik területen működni? 

hogyan hat egymásra ez a két tevékenység? 

3.3.Közös disszemináció 

mit tapasztalt a közös előadások, tanulmánykészítések során? 

voltak-e nehézségek? ha igen, mik voltak ezek? 

mit tud hozzátenni egy participatív kutatótárs a disszeminációs munkához? 

  

                                                                            
8
  A participatív résztvevők nagyon gyakran mondják el élettörténetüket, így az rutinná válhat, és már nem 

tudják ugyanolyan intenzitással elmesélni, belefásulnak. Ez egyrészt problémává válhat, mert megterhelő 

lehet a személy számára, másrészt a módszertan éppen a személyes érintettség, szubjektív megélések erejére 

épít. 



4.A participatív kutatás előnyei és hátrányai 

4.1.Lehetőségek, előnyök 

melyek voltak a participativitás előnyei az OTKA kutatásban? 

milyen lehetőségek rejlenek a participatív módszertanban? 

mi a participativitás hozadéka az OTKA kutatásban? 

 

4.2.Korlátok, nehézségek 

melyek voltak a participativitással összefüggő nehézségek az OTKA kutatásban? 

milyen korlátai vannak a participatív módszertannak? 

amennyiben nem vont be participatív kutatótársat a saját alkutatásába, mi volt ennek az oka? 

mire lett volna szükség ahhoz, hogy megvalósuljon a bevonás és együttműködés? 

mit gondol, mi a participatív kutatások elterjedésének legfőbb akadálya napjainkban? 

 

5. Participativitás az OTKA kutatásban – kitekintés 

5.1.Képzés 

szükség van-e participatív kutatói képzésre? 

amennyiben igen, legyen-e része a módszertani felkészítés? 

tartalmazzon-e a fogyatékosságtudományról szóló tudásokat? 

milyen további tartalmakat kellene egy ilyen képzésben megjeleníteni? 

milyen módszerrel kellene a képzés során dolgozni? 

 

5.2.Tervek, javaslatok 

tervezi-e a jövőben participatív kutatásban való részvételt? 

 milyen témát kutatna szívesen ezzel a módszertannal? 

 kutatna-e megint ugyanezzel a kutatócsoporttal? 

mit javasolna annak, aki participatív kutatásba szeretne kezdeni? 

  


