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JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK
TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL
Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

A kézirat lezárva: 2005. május 31.

Összefoglaló
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv (II.
NFT), azáltal, hogy dönt az uniós források felhasználásának kereteirõl, középtávon
meghatározza Magyarország fejlõdési lehetõségeit, a tervekben foglaltak tehát döntõen
befolyásolják az ország jövõjét. Ezért elengedhetetlen, hogy kialakításuk során a tervezõk
ismerjék a társadalom igényeit, véleményét – ez pedig úgy érhetõ el, ha a kormányzat teret
ad a társadalmi egyeztetésnek.
Több hónapos egyeztetési kísérlet során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy mind a II.
NFT-vel kapcsolatos társadalmi egyeztetés folyamata, mind maga a tervezési folyamat is
késésben van. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal még a társadalmi egyeztetés keretét
meghatározó tervvel sem készült el. Ez indított több civil szervezetet is arra, hogy 2005
tavaszán informális munka-csoportot hozzon létre, mely figyelemmel kíséri az NFT társadalmi egyeztetésének folyamatát. A „Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért” munkacsoportban jelenleg 15 országos szervezet mûködik együtt.

I. A MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE
A munkacsoport célja a társadalmi egyeztetés nyomon követésén és elemzésén túl, a konkrét
végrehajtásra vonatkozó javaslatok kidolgozása az NFH és az elõkészítõ intézmények
számára. A módszertani kérdések mellett azonban nem kíván beleszólni a II. NFT tartalmi
elemeibe, pusztán az egyeztetés folyamatát vizsgálja. Ennek érdekében a munkacsoport
szakértõi összeállították a „Jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról”
címû, periodikusan1 megjelenõ munkadossziét.

II. A JELENTÉS CÉLJA
A jelentés az egyeztetési folyamatot teljes hosszában dokumentálja és annak lezárultával
értékeli is. A tanulmány összefoglalja a társadalmi egyeztetés folyamatát meghatározó hazai,
uniós, valamint nemzetközi dokumentumokat és jogszabályokat, valamint az eddig nyilvánosságra került kormányzati anyagokat.
A munkacsoport a továbbiakban is folyamatosan követi a II. NFT társadalmi egyeztetésének
folyamatát.

III. A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS SZÜKSÉGESSÉGE, HIÁNYA
A tervezési folyamatokhoz kapcsolódó strukturált társadalmi egyeztetés elengedhetetlen,
hiszen egyfelõl alapvetõ társadalmi igény és jog, hogy az érdeklõdõ, aktív állampolgárok részt
vehessenek az õket érintõ ügyekben. Másfelõl azonban az egyeztetés a legkülönbözõbb társadalmi érdekeket képviselõ csoportok tervezésbe történõ bevonását is jelenti, így ez hozzájárul a majdani terv tartalmi elemeinek kialakításához. Ez teszi lehetõvé, hogy a terv nagy
társadalmi elfogadottsággal bírjon. A társadalmi részvétel nem azt az igényt jelenti, hogy a
kormányzat helyett más hozza a döntéseket, hanem azt, hogy a kormányzat segítséget (információt, hivatkozást, erõsebb legitimációt) kap a döntései meghozatalához.
A munkacsoport többször is felvette a kapcsolatot a II. NFT tervezését és a társadalmi
egyeztetést koordináló Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, változó eredménnyel. Volt olyan levél,
1 A jelenlegi tervek szerint a tanulmányok negyedévente jelennének meg.
3

üzenet, amelyre a CNNy egyáltalán nem kapott választ, bár a végül létrejött találkozónkon
mindig segítõkésznek és nyitottnak találta a Hivatal képviselõit, vezetõit. Általános tapasztalata az volt, hogy az NFH a tartalmi észrevételek begyûjtését regionális ill. ágazati szintre
delegálja, de a CNNy munkacsoport céljait – a tervezéshez kapcsolódó társadalmi részvétel
rendszerét akarják megismerni és befolyásolni – nehezen értelmezi.

KONZULTÁCIÓ: MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
Az egyeztetési folyamat eddig nem az átláthatóság és nyilvánosság jegyében zajlott, ez az
elmúlt fél évben folyó tervezés talán legnagyobb deficitje. Az egyeztetések többségérõl nincsenek sem elõzetesen elérhetõ információk, sem utólag beszámolók. Nincs információ arról,
hogyan kerültek kiválasztásra a szûk körû konzultációk partnerei.
Általános tendencia, hogy a kormányzat túlságosan szûkre szabott keretek között képzeli el
a társadalmi egyeztetést. A közvélemény tájékoztatása mellett lényegében csak az elkészült
dokumentumok véleményezését és csupán az NFH (és más tárcák) által kiválasztott gazdasági és társadalmi szervezetek beleszólását teszik lehetõvé.
Az OFK-t a Kormány fejlesztéspolitikai kabinetje gyakorlatilag társadalmi egyeztetés nélkül
fogadta el.
A jelenlegi gyakorlat hiányosságaira az alábbiakban vázolt ötletek jelenthetnek megoldást:
• Részvétel, nem csak véleményeztetés
A készülõ stratégiai tervek elsõ koncepciójától kezdõdõen alkalmazni kell a részvételi
technikákat, és olyan eszközöket találni, amelyek a tervezésben való folyamatos „partnerséget” nem a vélemények begyûjtéseként, hanem tágabban értelmezik.
• Nyilvános forgatókönyv
Eddig nem került nyilvánosságra a II. NFT társadalmi egyeztetésének forgatókönyve. (Itt
nem az OFK júniusban induló egyeztetésének forgatókönyvére, hanem az EU-ba benyújtandó stratégia egyeztetésére utalunk.) Ennek hiányában a szakmai és társadalmi szervezetek nem tudják idõben megkezdeni a felkészülést a konzultációkra. Enélkül viszont
nem várható érdemi részvétel. Az egyeztetés menetére vonatkozó elképzeléseket minél
hamarabb a nyilvánosság elé kellene tárni.
• Elérhetõ friss információk
A kizárólag fejlesztéspolitikával foglalkozó Fejlesztéspolitikai Portál és az NFH honlapjának különválasztása alapvetõen jó gondolat, ám a portálok rendszeres frissítése nélkül
nem töltik be funkciójukat. Véleményünk szerint elérhetõvé kell tenni a jelenlegi tervezés
minden háttéranyagát, az egyeztetések jegyzõkönyveit, a friss hírekrõl, információkról
pedig célszerû lenne egy hírlevelet elindítani.
• Érdemi és rendszeres tájékoztatás
Az NFH zöld száma jelenleg más funkciókat lát(hat) el, a II. NFT-rõl ott felvilágosítást
adni nem tudnak. A tervezés átláthatóságát növelné, ha a nyilvánosság a médián keresztül
érdemi tájékoztatást kapna a folyamat állásáról, az egyeztetés állapotáról, a véleményezés, a részvétel lehetõségeirõl és az elért eredményekrõl.
Budapest, 2005. május 31.
A CNNy munkacsoport tagjai
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1. Bevezetõ
1.1. A jelentés célja, formája, felépítése
A Jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról címû jelentést a jövõben
negyedévente adja ki a „Civilek az NFT Nyilvánosságáért” (CNNy) nevû, civil szervezetekbõl
álló munkacsoport, mindaddig, amíg a tervezési folyamat tart, illetve amíg szükségesnek
mutatkozik.. Az anyag periodikusan nyilvános elemzést kíván adni a Nemzeti Fejlesztési Terv
2007-2013 (II. NFT), és az ahhoz kapcsolódó stratégiai anyagok társadalmi egyeztetésének
folyamatáról, összefoglalva az elõzõ negyedév történéseit. A jelentés alapvetõ célja tehát az,
hogy tájékoztassa a közvéleményt a Magyarország középtávú jövõjét jelentõsen meghatározó
II. NFT tervezési folyamatához kapcsolódó társadalmi egyeztetésrõl, de a CNNy fontosnak
tartja azt is, hogy a folyamatot teljes hosszában dokumentálja, majd befejezését követõen is
értékelje.
A jelentés a stratégiai anyagok társadalmi egyeztetés folyamatának hiányosságait tárja
elsõdlegesen a közvélemény és a tervezõk elé – figyelembe véve, hogy a folyamat eddig is több
elõremutató és a társadalmi partnerek bevonását figyelembe vevõ elemet tartalmazott.
Tesszük ezt azért, hogy a hiányosságok és a civil szféra igényeinek bemutatásával a tervezõket
segítsük a társadalmi egyeztetés hatékonyságának és eredményességének növelésében. A
jelentés tehát nemcsak informál, dokumentál és értékel, hanem javaslatokat is tesz a kormányzat felé, megfogalmazván azokat az alapelveket, módszereket, melyeket a CNNy tagjai
elengedhetetlennek tartanak a társadalmi egyeztetés kapcsán.
Ebben a jelentésben nem vizsgáljuk a regionális, helyi szinten, illetve tematikus munkacsoportokban zajló tervezéshez kötõdõ egyeztetést. A CNNy szervezetei közvetlenül is érintettek egyes tematikus illetve regionális munkacsoportokban, de az értékelés fókuszában most
az országos szinten zajló, a stratégiák egészére vonatkozó közösségi részvételt, konzultációt
elemezzük.
Az elsõ jelentés mindjárt rendhagyó, hiszen bemutatja a jelentést kiadó civil munkacsoport
megalakulásának célját és a közös munka rövid történetét is, valamint összefoglalja a társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó háttér információkat (törvények, rendeletek, lehetséges
megközelítésmódok). Alapvetõ céljának megfelelõen a jelentés kronológiai sorrendben
felidézi az elmúlt körülbelül fél év eseményeit, elemezve, értékelve a tervezés társadalmi
egyeztetési folyamatát. Az anyag javaslatokat is megfogalmaz, összefoglalja, milyen lépéseket
látna célszerûnek a kormány oldaláról a következõ negyedévben.
A jelentés fontos részét képezik a mellékletek is. A társadalmi egyeztetés folyamatát
meghatározó hazai, uniós és nemzetközi dokumentumok, jogszabályok mellett a CNNy által
készített tanulmány is megtalálható, mely a társadalmi egyeztetés alapértékeit, elveit, módszereit, technikáit mutatja be. A jelentés mellékletében ezen kívül a társadalmi egyeztetéshez
kapcsolódó, eddig nyilvánosságra került kormányzati anyagok is megtalálhatók.
A CNNy tervei szerint tehát folyamatosan követi a II. NFT társadalmi egyeztetésének
menetét. A munkacsoport következõ jelentése a 2005. június-augusztusi idõszakot értékeli
majd. Megjelenése szeptember elsõ dekádjában lesz aktuális. Az év utolsó jelentése december elsõ felében várható, és a 2005. szeptember-novemberi negyedévre terjed majd ki.
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1.2. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért
A munkacsoport megalakulása
Az NFT nyilvánosságáért fellépõ civil munkacsoport létrejötte hosszú folyamat eredménye
volt. A Magyar Soros Alapítvány EU programjának keretében még 2004. decemberében
került sor arra a konferenciára, mely többek között a II. Nemzeti Fejlesztési Terv társadalmi
egyeztetésének folyamatát mutatta be a résztvevõ civil szervezeteknek. Már ezen a konferencián nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi egyeztetés folyamata – miként maga a tervezési
folyamat is – késésben van, sõt még az egyeztetés keretét adó terv sincs készen.
A NIOK Alapítvány 2005. januárjában szervezett, hasonló témájú konferenciájának fõ
tapasztalata az volt, hogy a kormányzat, pontosabban a tervezésért felelõs Nemzeti
Fejlesztési Hivatal (NFH) – az azóta megszületett, a tervezést szabályozó kormányrendelet
ellenére – vagy nem rendelkezik konkrét tervekkel a társadalmi egyeztetésre vonatkozóan,
vagy annak alapvetõ logikájának ellentmondva azt nem kívánja nyilvánosságra hozni. Ennek
fényében a konferencia után a NIOK, a Magyar Természetvédõk Szövetsége és a Soros
Alapítvány képviselõi - a Nemzeti Fejlesztési Terv súlya, a szervezetek társadalmi részvétel
miatti felelõsségérzete és saját érdekegyeztetõ erejük, lobby-képességük tudatában - eldöntötték, hogy informális munkacsoportot hoznak létre, melynek célja a II. NFT társadalmi
egyeztetésének figyelemmel kísérése. A kezdeményezés sikeres volt, hamarosan több
szervezet is csatlakozott hozzá.
A munkacsoport tagjai, célja, tevékenysége
A munkacsoport, mely nem jogi személyiségû, laza, „akciócsoport” jellegû szervezõdés,
deklarálta, hogy célja a társadalmi egyeztetés nyomon követése és elemzése, valamint az NFH
és az elõkészítõ intézmények számára a konkrét végrehajtásra vonatkozó javaslatok kidolgozása, de nem a II. NFT tartalmi elemeibe való beleszólás. A céllal egyetértõ, késõbb csatlakozni kívánó szervezetek számára a tagok nyitva hagyták az együttmûködés lehetõségét: úgy
döntöttek a csoport konszenzusos alapon bõvülhet. Egyben arról is megállapodás született,
hogy a munkacsoport soros elnöki tisztét másfél havi rotációban más-más szervezet látja el.
(Eddigi soros elnökök voltak: NIOK, Nonprofit Humán Szolgáltatók Szövetsége, 2005. június
1-tõl a NOSZA, majd az Ökotárs Alapítvány tölti be ezt a funkciót.) A csoporthoz elsõ körben
csatlakozó 15 szervezet és civil szövetség úgy döntött, hogy a tartalmi elemek befolyásolása
iránt érdeklõdõ szervezetek ilyen irányú érdekeit a CNNy nem képviseli.
Párbeszédkísérletek a kormányzattal
A munkacsoport egyik elsõ tevékenységeként természetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a II. NFT tervezését és a társadalmi egyeztetést koordináló NFH-val. Elõször 2005.
január 17-én dr. Halm Tamás, az NFH társadalmi egyeztetésért felelõs vezetõjének írt levélben fejezte ki aggodalmát a tervezési folyamat csúszása és a társadalmi egyeztetés keretének
hiánya miatt, de egyben segítségét is felajánlotta. A munkacsoport levelére érdemi választ
nem kapott az NFH képviselõjétõl. Ezt követõen dr. Baráth Etele minisztertõl kérte az
egyeztetésért felelõs személy megnevezését. Ezután, március 10-én a csoport nyílt levélben
fordult az Országos Fejlesztéspolitikai Kabinethez, melynek vezetõje Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A levélrõl szóló híradás megjelent a Népszabadságban, eredményeképpen
pedig dr. Baráth Etele miniszter és dr. Halm Tamás a NIOK által 2005. áprilisában szervezett
újabb konferencián párbeszédet ígért a munkacsoport tagjainak.
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Az NFH-ban létre is jött az ezt célzó találkozó, melyen a Hivatal elfogadta kiindulópontként
a munkacsoport által készített anyagot. Megegyezés született arról, hogy átszerkesztés után
2005. május 18-ig az NFH elképzeléseit tartalmazó anyagot megküldik a munkacsoport soros
elnökének részére, ez azonban nem teljesült. A munkacsoport a fentiek miatt újabb érdeklõdõ levelet küldött dr. Halm Tamás részére, melyre a választ jelenleg is várja.
A „Civilek az NFT Nyilvánosságáért” létrejötte
A munkacsoport az elmúlt fél évben folyamatosan dolgozott, havi rendszerességgel tartott
megbeszéléseket. 2005. május 4-i ülésükön a tagok amellett döntöttek, hogy a hatékonyabb
kommunikáció érdekében nevet adnak a kezdeményezésnek, állandó levelezési címet és telefon elérhetõséget biztosítanak a munkacsoportnak. A munkacsoport neve „Civilek a Nemzeti
Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért” (CNNy) lett. Az immár CNNy nevû munkacsoport azt is
eldöntötte ezen az ülésen, hogy negyedévente jelentést ad ki, melyben a II. NFT tervezésének
nyilvánosságát elemzi. Fontos momentum még, hogy a csoport úgy döntött, tagjaitól azt kéri,
hivatalosan is deklarálják együttmûködési, részvételi szándékukat.
A CNNy tagjai jelenleg a következõ szervezetek:
• Független Ökológiai Központ
• Közösségfejlesztõk Egyesülete
• Levegõ Munkacsoport
• Magyar Soros Alapítvány
• Magyar Szegénységellenes Hálózat
• Magyar Természetvédõk Szövetsége
• Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
• Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
• Nonprofit Szektor Analízis (NOSZA) Program
• Ökotárs Alapítvány
• Önkéntes Központ Alapítvány
• Szolidaritás Ifjúsági Alternatíva
• Szociális Szakmai Szövetség
• Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
• Térfél Alapítvány
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2. Háttér
2.1. A társadalmi egyeztetésrõl2
A tervezési folyamatokhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés kérdését több oldalról közelíthetjük meg. A társadalmi egyeztetés, mely a politika és az államigazgatás szereplõi mellett a
legkülönbözõbb társadalmi érdekeket képviselõ csoportok tervezési folyamatba való
bevonását jelenti, több célt szolgál. Ezek többsége gyakorlati, praktikus jellegû: a társadalmi
egyeztetés segít a majdani terv tartalmi elemeinek kialakításában (hiszen a társadalom és a
gazdaság legkülönbözõbb rétegeiben felhalmozódott tudást és igényeket csak ennek révén
lehet beépíteni a dokumentumokba), az igény alapú tervezés pedig fontos biztosítéka annak,
hogy a tervek késõbb meg is valósuljanak. A társadalmi egyeztetés azt is lehetõvé teszi, hogy
a terv a lehetõségek szerint nagy társadalmi elfogadottsággal bírjon. A társadalmi egyeztetés
természetesen politikai szempontból is értelmezhetõ. A mai demokráciákban a részvétel
elvének érvényesítése nagy figyelmet kap, alapvetõ társadalmi igény és jog az, hogy az érdeklõdõ állampolgárok és csoportjaik részt vehessenek az õket érintõ ügyekben.
A társadalmi egyeztetés sokszereplõs folyamat. A tervezéssel kapcsolatos társadalmi egyeztetés szereplõi a következõ érdekcsoportok lehetnek:
1)
2)
3)
4)

szociális partnerek (munkaadói szervezetek és szakszervezetek)
gazdasági és szakmai szervezetek regionális szervezetek
civil szervezetek
tudományos szervezetek

A különbözõ tervezési folyamatokhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetéseknek alapvetõen két
megközelítési módja lehetséges: a konzultatív és a részvételen alapuló.
A konzultáció módszere az államigazgatás különbözõ szereplõi által elkészített dokumentumok véleményezését jelenti. A konzultáció történhet már mûködõ fórumok segítségével, de
lehetséges új partneri kör kialakítása is. A konzultáció során a partnerek véleményezik a beterjesztett dokumentumokat, ezekre a kormányzati szervek reagálnak, és reakcióikat indokolják.
A részvételen alapuló egyeztetés a konzultációnál mélyebb beleszólást enged a partnereknek a
tervezés folyamatába. A társadalmi egyeztetés szereplõi ekkor ugyanis közvetlenül vesznek részt
a tervezés folyamatában, azaz mind a folyamat elején – a stratégiai célok / fõirányok / fõ prioritások kialakításakor –, mind pedig a részletesebb tervezés során megjeleníthetik véleményüket.
A sikeres társadalmi egyeztetés érdekében elengedhetetlenül szükséges a tervezési szakaszok
pontos meghatározása, valamint elkészítésük idõrendjének (határidõvel, felelõsökkel ellátott) megtervezése. A tervezés folyamatához hasonlóan a hozzá kapcsolódó társadalmi egyeztetést is projektként célszerû felfogni, pontos feladat- és hatáskörökkel, felelõsök meghatározásával, határidõkkel.

2.2. Nemzetközi és EU kötelezettségek
A társadalmi egyeztetésre vonatkozóan Magyarországot néhány nemzetközi kötelezettség
köti. EU tagságunkból kifolyólag érvényesek ránk azok az EU jogszabályok, melyek a
2 Dr. Arató Krisztina: A 2007-13 idõszakra vonatkozó fejlesztéspolitikai dokumentumok és a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv társadalmi egyeztetése c. tanulmánya alapján
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Strukturális Alapok fogadását határozzák meg, míg a tervezésben való társadalmi részvétel
fontosságát számos európai dokumentum hangsúlyozza. Ezek közül a legfontosabbak:
1. európai jogszabályok, pl. az Európai Parlament és Bizottság 1260/1999/EK rendelete a
Strukturális Alapok felhasználásának alapvetõ szabályairól (melynek 8. cikkelye rögzíti a
partnerségre vonatkozó szabályokat, így a társadalmi partnerekkel való szoros egyeztetés
szükségességét a tervezési ciklus teljes tartamára vonatkozóan).
2. az Európai Bizottság Strukturális Alapokra vonatkozó dokumentumai
3. módszertani kézikönyvek, a Világbank és az EBRD társadalmi részvételre vonatkozó
ajánlásai
4. Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról (Aarhusi Egyezmény, UNECE, 1998).
Az EU jogszabályokra az jellemzõ, hogy tagállami szintre delegálják a társadalmi egyeztetés
technikai részleteinek kidolgozását, azaz csak azt rögzítik, hogy a partnerség elve alapján a
társadalmi szereplõket bevonva kell a különbözõ dokumentumokat elkészíteni.

2.3. Magyar jogszabályok
A hatályos magyar jogszabályok egyrészt általános, másrészt specifikus szinten határoznak
meg kötelezettségeket az állami szervek részére a társadalmi egyeztetésre vonatkozóan.
Sajnos e téren még volna javítanivaló, ám a jelenlegi keretek is elegendõ alapot adnak a szükséges gyakorlati lépések megtételére.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a „Feladatának ellátása során a Kormány
együttmûködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel” (36§).
Jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) számos helyen rendelkezik a társadalmi
szervezetek számára a jogalkotási eljárásban biztosított információs és részvételi jogokról. A
20§ szerint a társadalmi szervezeteket „be kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének az
elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetõleg társadalmi viszonyokat érintik”. A 31.§ szerint a véleménynyilvánítás határidejét úgy kell megállapítani,
hogy „a véleményezõ megalapozott véleményt adhasson, és azt a tervezet elkészítésénél
figyelembe lehessen venni.”
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény is fontos rendelkezéseket tartalmaz a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásának
folyamatára nézve. Elõírja például a közfeladatot ellátó szervek és személyek kötelezettségét
a közvélemény pontos és gyors tájékoztatására (19.§). Ugyanakkor ellentmondásosan
definiálja a „közérdekû adat” fogalmát, mely ugyan elvileg kiterjed a közfeladatot ellátó
szerv tevékenységére vonatkozó tervezési-végrehajtási ciklus valamennyi szakaszára, ám a
19/A szakasz szerint a „döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített,
a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétõl számított tíz évig nem nyilvános”.
Igaz, hogy az Alkotmánybíróság vonatkozó határozata alapján biztosítani kell ezen adatok
esetében is „a nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és hatékony bírói jogorvoslati
lehetõséget, melynek a formai kritériumok vizsgálatán túlmenõen ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára” (12/2004. (IV.7.) ABh)
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1076/2004. (VII.22.) sz. Kormányhatározat rögzíti a nemzeti stratégiai anyag, az Európa
Terv, és ennek részeként a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésének menetét, határidejeit,
felelõseit.
A Határozat 1.pontja szerint el kell készíteni azon alapdokumentumot, amelyek alapján a kormány meghatározza – egyebek között – a társadalmi-gazdasági egyeztetés rendjét. A Határozat
7. és 9. pontja értelmében a az Európa Terv kidolgozása során a tematikus stratégiák kidolgozásáért felelõs szervek, valamint a régiós munkacsoportokat létrehozó szervek kötelesek gondoskodni a társadalmi – gazdasági partnerek bevonásáról. A Határozat 12.pontja alapján „a
2007. és 2013. közötti idõszakra történõ felkészülésrõl – a partnerség elvének megfelelõen – a
Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján részletes közleményt kell közzétenni”.
A Kormány az e Határozatban feltüntetett határidõket egyelõre több ponton is késve, ill. nem
teljesítette.
Ezen felül egyes, az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatos kormányrendeletekben (pl. 24/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet a monitoring rendszerrõl) megtalálhatóak a szociális partnerek és a társadalmi szervezetek bevonásának
szabályai, ám ezek a programoknak a megvalósulására, és nem a tervezésére, kialakítására
vonatkozó rendeletek.

3. OFK és a II. NFT társadalmi egyeztetésének folyamata a
CNNy tapasztalatai szerint (2004. december - 2005. május)
Ahogy a bevezetõben jeleztük, a jelentés nem vizsgálta a regionális, helyi szinten, illetve tematikus munkacsoportokban zajló egyeztetési folyamatokat. Az értékelés fókuszában az
országos szinten zajló, a stratégiák egészére vonatkozó közösségi részvétel, konzultáció áll.

3.1. Tények és események – országos programok
2004. december 3.
A Magyar Soros Alapítvány „Civil részvétel és EU források – 2007-2013” címmel rendezett
országos konferenciát azzal a kimondott céllal, hogy a résztvevõ civil szervezetek tájékoztatást kapjanak a II. NFT társadalmi egyeztetési folyamatáról. Az errõl szóló elõadásból nyilvánvalóvá válik, hogy a tervezési folyamat, s ezzel együtt az egyeztetés is késésben van.
2005. január 10.
Többszáz résztvevõvel konferenciát szerveznek az Országházban „Gondolkodjunk együtt
Magyarország jövõjérõl!” címmel. Az elõadások a tartalmi kérdések mellett hangsúlyozzák a
Kormány társadalmi egyeztetés melletti elkötelezettségét.3
2005. január 15.
Konferencia a társadalmi párbeszédrõl a NIOK szervezésében. Dr. Arató Krisztina, az NFH
által delegált szakértõ elõadásában elhangzik, hogy „a társadalmi egyeztetés menetrendjének
kialakítása folyamatban van”.
3 „A kormány arra törekszik, hogy a legfontosabb fejlesztési kérdésekben egyetértés legyen. Ennek
érdekében társadalmi egyeztetést tart a Nemzeti Fejlesztési Hivatal a politikai szakértõkkel, az
államigazgatás regionális szereplõivel, a tudományos élet képviselõivel, a gazdasági, szakmai, a civil és
egyéb társadalmi szervezetekkel.” http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/nfh20050110.html
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2005. január 17.
A munkacsoport alapítói elõször dr. Halm Tamással, az NFH társadalmi egyeztetésért felelõs
vezetõjével veszik fel a kapcsolatot, melyben a társadalmi egyeztetés tervezett menetérõl
érdeklõdnek, de a levelére 30 napon belül érdemi válasz nem érkezik.4
2005. március 7.
A munkacsoport találkozóján vendég Lantos Gabriella, az NFH társadalmi egyeztetésével
foglalkozó munkatársa. A találkozó során világossá válik, hogy a társadalmi egyeztetés felé
nagy a várakozás, viszont még nincsenek lefektetve a feladat struktúrái az NFH-n belül, az
egyeztetések ad-hoc módon történnek. A Hivatalnak sem elegendõ kapacitása, sem a civil
szervezetekrõl elegendõ információja nincs a folyamat mûködtetésére – ezt jelzi az egyik
olyan elképzelés, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács bevonása révén „letudják” a társadalmi egyeztetést. Ezért a CNNy munkacsoport a maga részérõl felajánlást tett arra, hogy írásban eljuttatja az NFH-hoz a társadalmi egyeztetés folyamatával kapcsolatos elvárásait és
javaslatait, és hasonló anyagot kért a Hivataltól is.
2005. március 10.
A csoport nyílt levélben fordul az Országos Fejlesztéspolitikai Kabinethez, melynek vezetõje
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A levélrõl szóló híradás megjelenik a Népszabadságban. A
levélben a munkacsoport tagjai az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) nyílt,
átlátható és széles körû társadalmi vitájának megindítására, valamint az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer mielõbbi létrehozására kéri a Kabinetet.
2005. április 8.
A CNNy munkacsoport elkészíti a Társadalmi egyeztetés alapjai c. szakértõi anyagot, és eljuttatja az NFH munkatársai, illetve az EU koordinációért felelõs miniszter, dr. Baráth Etele
számára. Ebben nemzetközi tapasztalatokra alapozva lefekteti a nemzeti szintû stratégiai
anyagok Társadalmi Egyeztetési Tervével kapcsolatos elképzeléseket, szükséges eszközöket.
2005. április 14.
A hivatalos válaszlevél 2005. április 14-én érkezik meg dr. Baráth Etelétõl a CNNy soros
elnökéhez. Ebben a miniszter tájékoztatja a csoportot a dokumentumok tervezésének
menetérõl, illetve az azokhoz kapcsolódó partnerségi formákról, amelyek közül a kiemelt
partneri körrel történõ, a szaktárcáknál, illetve a regionális fejlesztési ügynökségeknél majdan folyó egyeztetésekre hívta fel a figyelmet. A beérkezõ vélemények feldolgozására a tervezõi munkacsoportok nyújtanak terepet. A levél ígéretet tesz arra, hogy az egyeztetésre bocsátott dokumentumok mellett a beérkezõ partneri véleményeket is letölthetõvé teszi az
NFH honlapján.
2005. április 15.
Dr. Baráth Etele miniszter és dr. Halm Tamás, az NFH elnök-helyettese a NIOK által
szervezett konferencián párbeszédet ígér a munkacsoport tagjainak, valamint kérik konstruktív javaslataikat. A konferencia résztvevõit tájékoztatják: a társadalmi egyeztetés tervezete rövidesen elkészül. Kérik, hogy a civil szervezetek is partnerként tekintsenek a
4 Választ sürgetõ e-mailünkre február 7-én érkezik az alábbi válasz:„ Tisztelt Elnök Úr! (…) A II.
Európa Terv (régi-új szóhasználattal: a II. Nemzeti Fejlesztési Terv) természetesen a partnerségi elv
legmesszebb menõ figyelembevételével készül. A január 10-i "nyitányon" elhangzottak szerint, a partnerséget jól strukturálva érvényesítenünk. Az egyes szakmai szervezetek a terv készítésére alakult
munkacsoportokhoz kapcsolódva vehetnek részt ebben a munkában. Maga a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal az országos érdek-képviseleti szervezetekkel és a gazdasági-szociális partnerekkel lesz kapcsolatban.
Tisztelettel javaslom, hogy az "Élhetõ környezet" munkacsoport vezetõjével, Nemes Csaba fõosztályvezetõvel (KvVM) legyen szíves felvenni a kapcsolatot, és vele beszéljék meg az együttmûködés formáját. A velük folytatott kooperáció eredményei feltétlenül beépülnek a II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe!
Tisztelettel üdvözli: Dr. Halm Tamás, elnökhelyettes, Nemzeti Fejlesztési Hivatal”
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Kormányra. A munkacsoport anyagát értékesnek, de kevéssé konkrétnak tartják, és hiányolják belõle a civil oldal felajánlásait. Emellett érzékeltetik, hogy túlzottnak tartják a
munkacsoport aggályait.
2005. április 19.
Pár nappal a konferencia után a munkacsoport soros elnöke levelet küld dr. Halm Tamásnak,
melyben segítséget ajánl fel a társadalmi egyeztetés megtervezésében, az eszközök
kiválasztásában, és ennek pontosítására egy találkozót kezdeményez. A levélre semmilyen
válasz, reakció nem érkezik az NFH-ból.
2005. április 21.
A Kormány fejlesztéspolitikai kabinetje elfogadja az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót,
melynek szövegét a jelentés szerkesztésének befejezéséig nem hoznak nyilvánosságra.
2005. május 10.
Dr. Halm Tamás találkozóra hívja a CNNy néhány tagját, valamint a GSZT civil oldalának
tagjait. Megerõsíti, hogy a munkacsoport Társadalmi egyeztetés alapjai c. dokumentumát a
Hivatal saját egyeztetési tervének kiindulópontjaként kezeli, azonban az NFH-nál elkészült
társadalmi egyeztetési tervet továbbra sem bocsátja rendelkezésre. Dr. Halm Tamás konkrét
javaslatokat várna a civil szervezetektõl. Egyértelmûvé válik az is, hogy az OFK-t a Kormány
általi elfogadást követõen, de még az Országgyûlés elé való beterjesztés (tervezett idõpont:
2005 július 4.) közötti idõszakban bocsátják társadalmi vitára.
2005. május 18.
Erre a napra ígéri dr. Halm Tamás, NFH elnökhelyettes a társadalmi egyeztetésrõl szóló terv
elkészültét. Az anyag, a vállalást tevõ által megszabott határidõre (többszöri kérés ellenére)
nem készül el, és a késés indokáról sem érkezik tájékoztatás.

3.2. Elemzés és értékelés
3.2.1. Általános észrevételek
Az alábbiakban a Társadalmi egyeztetés alapjai c. dokumentumban megfogalmazott általános
elvek (dõlt betûvel szedve) mentén tekintjük át az OFK és a II. NFT társadalmi egyeztetésével kapcsolatos eddigi történéseket és az adott elvnek való megfelelést.
Strukturáltság elve
A kormány az NFT kidolgozása elõtt nyilvánosságra hozza a terv kidolgozásának folyamatát,
menetrendjét és felelõseit, valamint tervet készít az egyeztetési eljárásról, amelyet megvitat a civil
szervezetekkel. A terv meghatározza a részvétel célját, célcsoportjait, ütemtervét, az információ
elérhetõségének lehetõségeit, valamint a civil oldalról érkezõ észrevételek figyelembevételének,
beépítésének módját, kereteit.
Megvalósulás: A társadalmi egyeztetés tervei, legalább hetekre lebontott menetrendje még
mindig nem kerültek nyilvánosságra, annak ellenére, hogy az NFH (állítása szerint) készített
ilyen tervet. Így a társadalmi partnerek nem tudnak felkészülni, erõforrásaikat megszervezni
az egyeztetésre.
Pozitívan értékelhetõ az az elõrelátás, amellyel a 1076/2004. Kormányhatározat már 2004.
júliusában rögzítette az országos stratégiai anyagok (Európa Terv) kidolgozásának menetrendjét és felelõseit. Ezzel kapcsolatban viszont megállapítható, hogy a tervezési folyamat
több hónapos csúszásban van.
A II. NFT társadalmi vitájának dr. Baráth Etele februári nyilatkozata5 alapján áprilisban meg
kellett volna indulnia. A II. NFT tervezete azóta sem került nyilvánosságra, a terv készültségi állapotáról nincs nyilvános információ.
5 http://www.magyarorszag.hu/hirek/eu/barath20050217.html
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Részvételi elv
Az NFT kidolgozása, az arról való egyeztetés részvételi alapú, azaz a civil szervezetek az eljárás teljes ideje alatt partnerként vesznek részt a folyamatban. Szerepük nem korlátozódik pusztán az
elkészült anyagok véleményezésére, hanem lehetõségük van résztvenni a a célok és prioritások
meghatározásában és az alternatívák szelekciójában is.
Megvalósulás: Az NFH és a Kormány más képviselõi is gyakran hangoztatják a „partnerség”
elvét. Ez a nyilvánosságra került anyagokban is visszatérõ fogalom. A gyakorlatban azonban
a partnerség alatt jobb esetben a konzultációt, vagy jellemzõen a véleményeztetést értik. A
részvétel elve, a partnerség a célok és prioritások meghatározásában történõ aktív bekapcsolódást jelentené; azt, hogy a civil szervezetek az alternatívák mérlegelésénél is jelen lehetnek. Az tervezési folyamat elsõ, stratégiai jelentõségû dokumentuma, az OFK tervezése már
gyakorlatilag befejezõdött, a Kormány fejlesztéspolitikai kabinetjének döntését követõ társadalmi egyeztetés feltételezhetõ hatása az anyagra erõsen korlátozott.
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót a Kormány fejlesztéspolitikai kabinetje gyakorlatilag társadalmi egyeztetés nélkül fogadta el.
Folyamatosság elve
Az NFT tervezése során a civil szervezetekkel való kapcsolat folyamatos, a szervezetek részvétele
nem kampányszerû, a társadalmi egyeztetés tervét követi.
Megvalósulás:
Mivel a társadalmi egyeztetés forgatókönyve és tényei – az elmúlt fél évben tett folyamatos
próbálkozások ellenére – nem elérhetõek, nehéz lenne arról jelentést adni, hogy folyamatosan vannak-e konzultációk. A „stratégiai nyaláb” munkacsoportok egy részének
munkáját ismerve azt feltételezhetjük, hogy (legalábbis a tervezõ csoportok többségénél) az
ülések nem rendszeresek.6 A tájékoztatási feladatokat illetõen az viszont bizonyossággal
megállapítható, hogy nincs folyamatosság, csak kampányszerû informálás.
Nyitottság, nyilvánosság elve
Az NFT kidolgozásával kapcsolatos információk relevánsak és elérhetõk (pl. NFH honlap), azok
biztosítása folyamatos. Az egyeztetési folyamat nyitott, abba folyamatosan kapcsolódhatnak be az
érdeklõdõ civil szervezetek.
Megvalósulás:
A tervezéssel kapcsolatos információk egy része elérhetõ a honlapokon keresztül, de fontos
dokumentumok hiányoznak, mint például a Kormány által elfogadott OFK.7
Átláthatóság, befolyásolhatóság elve
Az NFT kidolgozása során érvényesül az átláthatóság és befolyásolhatóság elve, azaz a terv
elkészítésének folyamata, felelõsei a kezdetektõl ismertek, a tervezési folyamat ütemezése reális,
tartható, az inputok összegyûjtésére, a dokumentumok véleményezésére megfelelõ határidõk állnak rendelkezésre.
Megvalósulás: Az elmúlt fél évben folyó tervezés talán legnagyobb deficitje az átláthatóság
területén tapasztalható. Egyrészt a partnerekkel már folynak konzultációk, de az
egyeztetések többségérõl nincsenek sem elõzetesen elérhetõ információk, sem utólag beszámolók. Nincs információ arról, hogyan kerültek kiválasztásra a szûk körû konzultációk partnerei. Nem ismertek a tervezésért személyesen felelõs emberek vagy osztályok és azok
elérhetõségei. A fejlesztés egészéért és egyes részeiért felelõs minisztériumok neve megismerhetõ, de a legtöbb bizottság üléseirõl, tevékenységérõl nincs nyilvánosan elérhetõ
releváns információ.
6 Részleteket ld. alább a Partnerség értékelésénél.
7 A holnapok értékelését ld. részletesebben a Tájékoztatási feladatok értékelésénél.
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Visszacsatolás, értékelés elve
Az NFT véglegesítése után a kormányzat jelentést ad arról, hogy hogyan zajlott le a társadalmi
egyeztetés folyamata, hogyan történt a civil szervezetek bevonása a tervezési folyamatba, és hogyan
építették be a különbözõ véleményeket az NFT-be.
Megvalósulás: A 2004-2006-os NFT társadalmi egyeztetésérõl jelentés készült, amely nyilvános, az NFH honlapjáról letölthetõ.
3.2.2. A Társadalmi Egyeztetési Terv rendszere és eszközei
A társadalmi részvétel rendszere a nemzetközi jog és a társadalmi egyeztetés gyakorlata
alapján öt alkotóelembõl áll, melyek az információhoz való hozzáférés, az aktív tájékoztatás,
a széleskörû társadalmi konzultáció, a társadalmi részvétel a tervezési folyamatban és
ötödikként a tervezési folyamat értékelése a társadalmi részvétel szemszögébõl. Az öt
alkotóelem kiegészíti egymást, és együttesen összefüggõ, integrált rendszert alkotnak. Ahhoz,
hogy a társadalmi részvétel eredményes legyen, nem csupán egyes elemeket, hanem a rendszer valamennyi alkotórészét alkalmazni kell.
Az elsõ két alkotóelemhez azok az eszközök tartoznak, amelyek az információ közlését szolgálják – tehát egyirányú kommunikációt, tájékoztatást jelentenek. Ezen belül a szakirodalom
megkülönbözteti elsõ alkotóelemként a megkeresés esetén szolgáltatott információközlést
(passzív) és másodikként az önkéntes információszolgáltatást (aktív).
A harmadik alkotóelemhez azok az eszközök sorolhatóak, amelyek kétirányú információáramlást jelentenek. Ezek a konzultációt szolgáló eszközök: a kiküldött, aktívan szolgáltatott
információ kapcsán visszajelzést kér és kap a tervezõ. A kapott visszajelzéseket esetleg még
összefoglalva, azokra reagálva visszacsatolás is történik.
A negyedik alkotóelemhez tartozó eszközök a részvétel, a partnerség elvét szolgálva a döntés-elõkészítés folyamatába (és nem csak részeredményeibe) vonják be a lakosságot. A gyakorlatban ez interakciót jelent, vagyis a tervezés menetrendjét, a módszereit és a megválaszolandó kérdéseket nem a kormányzat határozza meg, hanem a viták és együttes döntések.
1) PASSZÍV TÁJÉKOZTATÁS
Írásos megkeresés: A CNNy leveleire a Hivataltól az államigazgatási eljárásban megjelölt 30
napos határidõn belül nem érkezett (március 10-i levél), illetve egyáltalán nem érkezett
válasz (április 19-i levél). Elsõ (január 17-i) levelünkre pedig sürgetésünk nyomán érkezett
visszajelzés, amelyben a feltett kérdésre nem kaptunk választ.
Zöld szám: Az NFH zöld száma, melyet a honlapon is hirdet, már más funkciót lát el, ott a
II. NFT-rõl nem tudnak tájékoztatást adni.
Központi telefon: Az NFH központi számát tárcsázva géphang válaszol: „Jó napot, ÁPV Rt.”
köszöntéssel. Ennek nyomán valószínûleg sokan leteszik a telefont. A telefonkezelõ szintén
ugyanígy köszönti a telefonálót.
Kommunikációs iroda: Az iroda munkatársai készségesen válaszolnak a lakossági megkeresésre, de a társadalmi egyeztetés eseményeirõl nem tájékozottak.
2) AKTÍV TÁJÉKOZTATÁS
Internet oldalak: Az NFH honlapja (www.nfh.hu) a vizsgált idõszakban nem tartalmazott arra
vonatkozó információt, hogy hogyan készítik (készítették) elõ az OFK-t. Az idõközben elin14

dult, május óta nyilvánosan is elérhetõ Fejlesztéspolitikai Portál (fejlesztespolitika.gov.hu)
nincs az NFH honlapján meghirdetve, Fóruma nem mûködik, Eseménynaptára gyakorlatilag
üres. A fejlesztespolitika.gov.hu oldalon található dokumentumtár jól strukturált, azon
keresztül sok háttéranyag és elemzés érhetõ el.
Egyéb tájékoztatási eszközök, pl. elektronikus illetve nyomtatott hírlevelek alkalmazásáról
nincs tudomásunk.
Az OFK elérhetõsége: A kormány fejlesztéspolitikai kabinetje által elfogadott stratégiai
dokumentum szövege sem az NFH, sem a fejlesztespolitika.gov.hu oldalon nem érhetõ el.
Bevezetõ konferencia: Az NFH 2005. januári konferenciája sikeres volt. Egyetlen kritika
érheti csak: az esemény nem volt nyilvánosan meghirdetve, csak a meghívottak vehettek részt
rajta.
Médián keresztül adott tájékoztatás: A sajtóban megjelent hírek fókuszában a tervezés
nyomán megszerezhetõ uniós források, lehívható támogatások összege és a nagy projektek
álltak. A partnerségre többször is hivatkoznak. Nem esik szó viszont arról, honnan érhetõ el
további információ, konkrétan hogyan kapcsolódhat be bárki a konzultációba.
3) KONZULTÁCIÓ
Internetes fórumok: Pozitívan értékelhetõ dr. Baráth Etele internetes fogadóórája
(magyarorszag.hu). A hozzászólás lehetõségének szempontjából viszont túlzott a
magyarorszag.hu ügyfélkapuján keresztüli akkreditáció, bár e-mailben és telefonon is lehet
kérdést feltenni, de a gyakorlatban az interaktivitás így elvész. Az NFH honlapján és a
Fejlesztéspolitikai Portálon mûködõ fórumok csak technikai értelemben mûködnek, bár a
regisztrációval itt is akadnak még problémák. E rendszerek elõnyeként elmondható, hogy az
NFH honlapján szükséges regisztráció lehetõséget ad (majd ha mûködni is fog) szervezetként
való regisztrációra is, míg a Fejlesztéspolitikai Portál fórumán közvetlenül küldhetõ válasz
minden egyes hozzászólásra, így jól strukturálható a vita.
Nyilvános vita: Nagyon hiányzott az OFK Kormány fejlesztéspolitikai kabinetje által történõ
elfogadását megelõzõen egy olyan nyilvános vita megrendezése, ahol a tervezés fõbb felelõsei közvetlenül találkozhattak volna a lakosság ill. a civil szervezetek véleményével.
Folyamatos konzultáció a stratégia-alkotás kezdetétõl fogva: A lezajlott konzultációk egy
részérõl – sem a konzultáció tényérõl, sem a tartalmáról – a nyilvánosság nem értesült. A nyilvánosság számára ismert konzultációk kampányszerûek voltak, semmiképp sem folyamatosak, és egy szûk, meghívotti kör számára szóltak.

4)PARTNERSÉG, RÉSZVÉTEL
Partnerség elve – civilek a tervezõi munkacsoportokban: A tervezõ hatóságok kedvelt fogalma a
„partnerség”. Ennek a jelentését azonban szinte mindig összemossák a „konzultáció” elvével.
Valódi partnerségrõl, sajnos, azokban a munkacsoportokban sem lehet mindig beszélni, ahol
civil szervezetek is részt vesznek. Itt problémaként észleljük, hogy a tervezõi munkacsoportok meglehetõsen ritkán üléseznek. További probléma, hogy a résztvevõk nagy száma, illetve
az ülések korlátos idõkerete miatt az érdekcsoportok véleményei nem artikulálódhatnak kellõképpen. Hiányosságként érzékeljük, hogy a felvetett észrevételek véleményezése írásban
nem történik meg, nem világos mely érvünket miért fogadták, vagy nem fogadták el.
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Partnerségi szerzõdések
Az NFH több (fõleg munkaadói) szakmai szervezettel kötött már partnerségi szerzõdést az
elõzõ NFT tervezési idõszakában. A szerzõdések nyilvánosan elérhetõek az NFH honlapján
keresztül. A partnerekkel való együttmûködés gyakorlatáról viszont nincsenek információk.

INTERNET OLDALAK ÁTTEKINTÉSE

Forrás: www.fenntarthato.hu

8 http://www.magyarorszag.hu/parbeszed
9 http://www.magyarorszag.hu/kozigazgatas
10 http://www.nfh.gov.hu/xindex2.htm
11 http://www.nfh.hu/xindex2.htm
12 http://www.nfh.hu/xindex2.htm
13 http://www.nfh.gov.hu/xindex2.htm
14 http://www.mtrfh.hu/hivatal_ott.php
15 http://www.mtrfh.hu/dokumentumtar.php
16 http://www.mtrfh.hu/hivatal_szervezet.php
17 http://www.mtrfh.hu/kapcsolat.php
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4. Javaslatok a tervezés nyilvánosságának fejlesztésére
ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
A CNNy javaslatait összegezte a Társadalmi egyeztetés alapjai c. szakértõi anyag, mely a
stratégiai anyagok mindegyikére külön-külön is értelmezhetõ. Áttekinti a társadalmi
egyeztetés célját, szükségességét, alapelveit, elemzi a Társadalmi Egyeztetési Terv megvalósításának feltételeit, rendszerét és eszközeit, valamint javaslatot tesz a társadalmi
egyeztetés partnereinek kiválasztására is.
A munkacsoport tanulmányban kifejtett véleményének kiindulópontja az volt, hogy a kormányzat túlságosan szûkre szabott keretek között képzeli el a társadalmi egyeztetést: a rendelkezésre álló anyagok szerint a közvélemény általános igényû tájékoztatása mellett lényegileg csak az elkészült dokumentumok véleményezését és a kiválasztott gazdasági-társadalmi
szervezetek inputját irányozza elõ. Ezzel a civil szervezetek nem érthetnek egyet, hiszen valódi társadalmi egyeztetésrõl csak akkor beszélhetünk, ha a nem kormányzati, civil szervezetek
résztvevõ-alakító módon kapcsolódnak a tervezési folyamatba annak minden egyes
állomásán. A széles körû, részvételi elven alapuló társadalmi egyeztetés ugyanis rendkívül
fontos, hiszen segít abban, hogy a társadalom és a gazdaság legkülönbözõbb rétegeiben felhalmozódott tudás beépülhessen a dokumentumokba, és a tervezõk által egyébként nem
felderíthetõ sajátos igényekre is válaszok szülessenek. A partnerség elvének betartása - a felhalmozódott tudás beépítése és a sajátos igények felderítése mellett - az NFT majdani társadalmi elfogadottságát, és így végrehajthatóságát is nagyban növelné.
A munkacsoport véleménye szerint az NFT tervezése során a legkülönbözõbb csoportok
partneri részvételével zajló, kiterjedt társadalmi párbeszédre van szükség. A sikeres társadalmi egyeztetés az alábbi alapelvek mentén valósítható meg: strukturáltság, részvételi elv,
folyamatosság, nyitottság, nyilvánosság, átláthatóság, befolyásolhatóság, visszacsatolás és
független értékelés.
A társadalmi egyeztetés folyamata a civil munkacsoport szerint a fenti elvek megvalósítását
jelenti, azaz azt, hogy a különbözõ gazdasági-társadalmi csoportok - köztük a nem-kormányzati, civil szervezetek - számára nyitott, átlátható és befolyásolható a tervezési folyamat,
a társadalmi egyeztetés pedig elõre lefektetett elvek, az ún. Társadalmi Egyeztetési Terv
alapján folyamatosan történik.

A JELENLEGI GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVASLATOK
A Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) társadalmi egyeztetésének forgatókönyvét azonnal
nyilvánosságra kell hozni
A nemzeti stratégiai referenciakeretet (ahogy mi megszoktuk: a Nemzeti Fejlesztési Tervet)
2005. végén, legkésõbb 2006. elején be kell nyújtani Brüsszelbe. A tervek egyeztetése a társadalom széles rétegeivel idõigényes feladat, ezért azt már idõszerû lenne megkezdeni. Az
OFK-val kapcsolatos konzultációk késve ugyan, de remélhetõen júniusban elindulnak.
Eközben a II. NFT tervezése is zajlik már, és ebben a folyamatban még van esély a partnerség megvalósítására. A szakmai és társadalmi szervezeteknek idõben meg kell kezdeni a
felkészülést a konzultációkra, hogy erõforrásaikat és belsõ egyeztetéseiket elõkészítsék.
NFH honlap és fejlesztespolitika.gov.hu ismertségének növelése
A kifejezetten fejlesztéspolitikával foglalkozó honlap leválasztása az NFH honlapjáról min17

denképp üdvözlendõ. Fontos viszont, hogy az NFH honlapjáról jól látható helyen elhelyezett
közvetlen kapcsolódás (link, banner) mutasson oda.
A fejlesztespolitika.gov.hu honlapot, és különösen a Fórumot, az NFH honlap Fórumait
széles körben meg kellene hirdetni, hogy tudjanak róla az érintettek.
NFH honlap és fejlesztespolitika.gov.hu frissítése, hírlevél
A honlap tartalmát releváns információkkal kellene megtölteni: elérhetõvé tenni a Kormány
döntése után bizonyosan nyilvános, elõterjesztésre szánt OFK szövegét, az eseménynaptárban feltüntetni a regionális szinten vagy nyalábokhoz kötötten zajló eseményeket – mint pl. a
hírek között megjelenõ logisztikai témájú konferenciák idõpontjait. Fontos lenne az
eseménynaptárban feltüntetni az egyes dokumentumokhoz kapcsolódóan a véleményezési
határidõket, hogy fel tudjanak készülni az érintettek a részvételre. Továbbá összegyûjtve megjeleníteni a nyalábok szerinti munkacsoportok elérhetõségét és a munkájukért felelõs (vagy
az NFH-ban velük kapcsolatot tartó munkatárs) elérhetõségét.
Elérhetõvé kell tenni a mostani tervezés összes háttéranyagát, hogy a konzultációban részt
vevõ partnerek rendelkezzenek ugyanazzal a háttér-információval, mint a tervezõk.
A honlap friss híreirõl, újonnan felkerülõ anyagairól értesítõ elektronikus hírlevelet kellene
elindítani. A hírlevélre feliratkozás, a hozzászólás feltételeként az egyszerû regisztráció (név,
email-cím megadása) elõírása célszerû, mivel így a véleményezõ közvetlenül is választ kaphat
javaslatára, illetve csatlakozhatnak hozzá más hozzászólók is, ugyanakkor nem riasztja el õket
a véleménynyilvánítástól a bonyolult procedúra.
Telefonos szolgáltatás
Az NFH zöld számának (a honlapról történõ) eltávolítása vagy újraindítása. A központi telefonszám fogadásának gyakorlatán változtatni kellene.
A kommunikációs osztály naprakész tájékoztatását a II. NFT fejleményeirõl szükséges lenne
megoldani.
Hivatali válaszidõk betartása
A Hivatalt megkeresõ magánszemélyek, szervezetek számára a mielõbbi, de legfeljebb az
államigazgatási eljárásban megjelölt 30 napon válaszadást garantálni kell. Ilyen intenzív tervezési idõszakban erre feltétlenül szükség van, fel kell készülni a tervezés elõrehaladtával
egyre növekvõ érdeklõdésre.
Intenzívebb és tartalmasabb médiakampány
A tervezést koordináló Hivatal és Miniszter rendszeresebben tájékoztassa a közvéleményt a
tervezés állapotáról, a részeredményekrõl (ne csak az összegekrõl, nagyprojektekrõl). A
tájékoztatás része legyen a konzultációkra történõ felhívás mellett annak módjainak
ismertetése, pl. a honlapok, konferenciák, mûhelybeszélgetések beharangozása.
Konszenzus konferencia
A konszenzus konferencia egyelõre kevéssé ismert részvételi forma Magyarországon. Ezt
pedig jó sikerrel lehetne alkalmazni az NFH tervezésének elsõ szakaszában.
Dánia: Dán mûszaki konszenzus konferenciák testülete
Az 1980-as évek közepén a dán mûszaki testület fejlesztette ki ezt a módszert, amellyel az
állampolgárok számára lehetõvé válik a tájékozódás a mûszaki és komplex témákban. Azóta
legalább 20 konszenzus konferenciát szerveztek. Kb. 16 találomra kiválasztott laikust hívtak
meg egy négy napos, elõre kiválasztott témában tartott találkozóra. Elõször szakértõk és a
tisztségviselõk nézeteit hallgatták meg, aztán egymás között megvitatták a hallottakat. A kon18

ferencia utolsó napján elõadták egymással egyeztetett, „konszenzusos” nézõpontjukat.
(http://www.tekno.dk/engelsk/methods/index.htm)
Forrás: Vanja Skoric: Állampolgári részvétel kutatás (ICNL) – in Ismerd, értsd, hogy cselekedhess (2005), Nonprofit Szektor Analízis, EMLA, Budapest (www.nosza.hu)
Beszámolók a szûkebb körû találkozókról
A tervezés átláthatóságát nagyban növelné, ha minden, a tervezéshez kapcsolódó információ
elérhetõ lenne, a zártkörû (nem a nyilvánosság, hanem szûk szakmai vagy érdekképviseleti
kör számára rendezett) találkozók emlékeztetõi nyilvánosak lennének.
Civilek a tervezõi munkacsoportokban
Elsõként: legyen általános eljárásrend arra, hogy a civil szervezetek kerüljenek be a munkacsoportokba, arra is, hogyan, milyen kritériumok szerint történjék meg a felvételük. Mindez
az információ legyen nyilvánosan elérhetõ.
A már mûködõ munkacsoportok esetében legyen legalább negyedévente ülés. Minimumként
javasolható az ülések szervezettebb lebonyolítása, dokumentálása. További javaslat kisebb almunkacsoportok létrehozása, vagy a véleményezés magasabb fokú számítástechnikai támogatása (pl. Interneten keresztül véleményezhetõ anyagok) Ezt a Fejlesztéspolitikai Portál
lehetõvé tenné, de nincs kihasználva.
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Mellékletek listája

1.CNNy címlista
2.EU és nemzetközi dokumentumok
3.1076/2004. (VII.22.) sz. Kormányhatározat
4.A társadalmi egyeztetés alapjai – A CNNy ajánlása
5.Tervezési munkacsoportok listája, civil képviselõkkel
6.Levelek, sajtóközlemény,
7.A II. NFT tervezésének egyszerûsített folyamatábrája
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1. melléklet
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2. melléklet
A TANÁCS 1999. június 21-i 1260/1999/EK RENDELETE1
a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
8. cikk
Kiegészítõ jelleg és partnerség
(1) A Közösség intézkedései kiegészítik a megfelelõ nemzeti lépéseket, illetve hozzájárulnak
azokhoz. A szóban forgó intézkedések kidolgozása a Bizottság és a tagállam közötti szoros
konzultatív kapcsolat (a továbbiakban: partnerség) keretében történik, a tagállam által a
nemzeti szabályozásnak és a fennálló gyakorlatnak megfelelõen kijelölt hatóságok és szervek,
nevezetesen a következõk, bevonásával:
– a regionális és helyi hatóságok, valamint egyéb, hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási
hatóságok,
– a gazdasági és szociális partnerek,
– bármely egyéb megfelelõ illetékes szerv.
A partnerség az elsõ albekezdésben meghatározott egyes partnerek megfelelõ intézményi,
jogi és pénzügyi hatásköreinek teljes tiszteletben tartása mellett mûködik.
A nemzeti, regionális, helyi vagy más szintet legmegfelelõbben képviselõ partnerek kijelölése
során a tagállam valamennyi érintett szerv bevonásával széles körû és hatékony társulást hoz
létre, a nemzeti szabályozással és gyakorlattal összhangban, figyelembe véve a nemek közötti egyenlõség elõmozdításának, valamint a fenntartható fejlõdésnek a környezet védelmére és
minõségének javítására vonatkozó követelmények összehangolása révén történõ
elõsegítésének szükségességét.
Valamennyi kijelölt fél (a továbbiakban: partnerek) egy közös célra törekszik.
(2) A partnerség kiterjed a támogatás elõkészítésére, finanszírozására, monitoringjára
ésértékelésére. A tagállamok biztosítják a megfelelõ partnerek társulását a programozás
különbözõ szakaszaiban, figyelembe véve az egyes szakaszokra vonatkozóan rögzített
határidõt.
(3) A szubszidiaritás elvét alkalmazva a támogatás végrehajtása a tagállamok feladata, az
egyes tagállamok egyedi rendelkezéseivel összhangban lévõ megfelelõ területi szinten, és a
Bizottságra ruházott hatásköröknek, különösen az Európai Közösségek fõköltségvetése
végrehajtásának sérelme nélkül.
(4) A tagállamok együttmûködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy a közösségi alapok
felhasználására a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban kerüljön sor.
(5) A Bizottság a Közösség strukturális politikájáról évente konzultál a szociális partnereket
képviselõ európai szintû szervezetekkel.

1 Forrás: www.nfh.hu - 1999.06.26. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 161. szám
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2. melléklet
Brüsszel, 2004.7.14.
COM(2004)492 végleges
2004/0163(AVC)
Javaslat1

A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
(a Bizottság elõterjesztése)
{SEC(2004)924}
10. cikk
Együttmûködés
1. Az alapokból nyújtott támogatásról a Bizottság határoz a Bizottság és a tagállam közötti
a szoros partneri viszony, a továbbiakban: partnerség, keretében. A tagállam az érvényben
lévõ nemzeti szabályozásokkal és gyakorlatokkal összhangban partnerséget alakít ki az
általa kijelölt hatóságokkal vagy szervekkel, azaz:
a) az illetékes regionális, helyi, városi vagy más hatóságokkal;
b) a gazdasági és társadalmi partnerekkel;
c) minden egyéb megfelelõ szervezettel, amely a civil társadalmat, a környezetvédelmi partnereket, a nem kormányzati szervezeteket, illetve azokat a szervezeteket képviseli, amelyek felelõsek a nõk és férfiak közötti egyenlõség elõmozdításáért.
Minden tagállam nemzeti, regionális és helyi szinten, illetve a gazdasági, a társadalmi és
egyéb szférákban, kijelöli legreprezentatívabb partnereit, a továbbiakban: a partnerek. A
tagállam biztosítja valamennyi megfelelõ szerv átfogó és hatékony közremûködését, a
nemzeti szabályozással és gyakorlattal összhangban, figyelembe véve a nõk és férfiak közötti egyenlõség és a fenntartható fejlõdés – utóbbinak a környezet védelmére és javításra
vonatkozó követelmények integrációja által történõ – támogatásának szükségességét.
2. Az együttmûködést a megfelelõ intézményi és pénzügyi joghatósággal, illetve jogi
hatáskörrel összhangban kell folytatni minden partnercsoportban.
Az együttmûködés érinti a nemzeti stratégiai referenciakeret kidolgozását és felügyeletét,
illetve az operatív programok kidolgozását, végrehajtását, felügyeletét és értékelését. A
tagállamok bevonnak minden megfelelõ partnert, különösen a régiókat, a különbözõ
programozási szakaszokba az egyes szakaszok tekintetében megállapított határidõn belül.
3. A Bizottság minden évben európai szinten konzultál a társadalmi partnereket képviselõ
szervezetekkel az alapokból nyújtott támogatásról.

1

Forrás: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/
2007/general/com(2004)492final_hu.pdf
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3. melléklet
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4. melléklet
A társadalmi egyeztetés alapjai a nemzeti stratégiai anyagok
kidolgozásának folyamatában
ÖSSZEFOGLALÓ
A mellékelt dokumentumot a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv társadalmi egyeztetését
figyelemmel kísérõ, 15 jelentõs országos szakmai civil szervezetbõl álló munkacsoport tagjai
állították össze. A civil munkacsoport célja az, hogy nyomon kövesse és elemezze a társadalmi egyeztetés folyamatát, valamint hogy a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az elõkészítõ
intézmények számára a konkrét végrehajtásra vonatkozó javaslatot dolgozzon ki. A mellékelt
dokumentum javaslatai a készülõ stratégiai anyagok - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció,
II. Nemzeti Fejlesztési Terv (újabban Stratégiai Referenciakeret) és Operatív Programok - mindegyikére külön-külön is értelmezendõk. A dokumentum áttekinti a társadalmi egyeztetés
célját, szükségességét, alapelveit, elemzi a Társadalmi Egyeztetési Terv megvalósításának
feltételeit, rendszerét és eszközeit, valamint javaslatot tesz a társadalmi egyeztetés partnereinek kiválasztására is.
A munkacsoport kiindulópontja az volt, hogy a kormányzat túlságosan szûkre szabott keretek
között képzeli el a társadalmi egyeztetést: a rendelkezésre álló anyagok szerint a közvélemény általános igényû tájékoztatása mellett lényegileg csak az elkészült dokumentumok
véleményezését és a kiválasztott gazdasági-társadalmi szervezetek inputját irányozza elõ.
Ezzel a civil szervezetek nem érthetnek egyet, hiszen valódi társadalmi egyeztetésrõl csak
akkor beszélhetünk, ha a nem kormányzati, civil szervezetek résztvevõ-alakító módon kapcsolódnak a tervezési folyamatba annak minden egyes állomásán. A széles körû, részvételi
elven alapuló társadalmi egyeztetés ugyanis rendkívül fontos, hiszen segít abban, hogy a társadalom és a gazdaság legkülönbözõbb rétegeiben felhalmozódott tudás beépülhessen a
dokumentumokba, a tervezõk által egyébként nem felderíthetõ sajátos igényekre is válaszok
szülessenek. A partnerség elvének betartása, a felhalmozódott tudás beépítése és a sajátos
igények felderítése mellett az NFT majdani társadalmi elfogadottságát, és így végrehajthatóságát is nagyban növelné.
Az NFT tervezése során a legkülönbözõbb csoportok partneri részvételével zajló, kiterjedt
társadalmi párbeszédre van szükség. A sikeres társadalmi egyeztetés az alábbi alapelvek mentén valósítható meg: strukturáltság, részvételi elv, folyamatosság, nyitottság, nyilvánosság,
átláthatóság, befolyásolhatóság, visszacsatolás és független értékelés. A társadalmi egyeztetés
folyamata a civil munkacsoport szerint a fenti elvek megvalósítását jelenti, azaz azt, hogy a
különbözõ gazdasági-társadalmi csoportok - köztük a nem-kormányzati, civil szervezetek számára nyitott, átlátható és befolyásolható a tervezési folyamat, a társadalmi egyeztetés
pedig elõre lefektetett elvek, az ún. Társadalmi Egyeztetési Terv alapján folyamatosan
történik. A társadalmi részvétel rendszere a nemzetközi jog és a társadalmi egyeztetés
gyakorlata alapján öt alkotóelembõl áll, melyek az információhoz való hozzáférés, az aktív
tájékoztatás, a széleskörû társadalmi konzultáció, a társadalmi részvétel a tervezési folyamatban és a tervezési folyamat értékelése a társadalmi részvétel szemszögébõl. Az öt
alkotóelem kiegészíti egymást, és együttesen összefüggõ, integrált rendszert alkotnak. Ahhoz,
hogy a társadalmi részvétel eredményes legyen, nem csupán egyes elemeket, hanem a rendszer valamennyi alkotórészét alkalmazni kell.
25

A jelenleg Magyarországon különbözõ területeken folyó partneri egyeztetések folyamatok
általános hibája a zárt struktúrákban való gondolkodás. A magyarországi civil társadalom
sokszínû, nincsenek legitim csúcsszervei, és a szektort nem reprezentálják a társadalmi érdekegyeztetésbe beépült különbözõ fórumok. A partnerek kiválasztásának az alapvetõen a nyitottságon, és hozzáférhetõségen kell alapulnia a tervezési folyamat bármely szakaszában,
illetve egységénél.

BEVEZETÕ
Az alábbi tanulmányt a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv társadalmi egyeztetését
figyelemmel kísérõ, civil szervezetekbõl álló munkacsoport tagjai állították össze. A tervezési
folyamat keretében 2006-ig három lépcsõben készül el a korábban Európa Tervnek is
nevezett, Magyarország jövõjét, az Európai Uniós források bevonását elõkészítõ nemzeti
stratégiai dokumentum. A három különbözõ típusú stratégiai anyag: Országos
Fejlesztéspolitikai Koncepció, II. Nemzeti Fejlesztési Terv (újabban Stratégiai Referenciakeret)
és Operatív Programok egymásra épülnek. A civil munkacsoport célja az, hogy nyomon
kövesse és elemezze a társadalmi egyeztetés folyamatát, valamint hogy a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal és az elõkészítõ intézmények számára a konkrét végrehajtásra vonatkozó javaslatot
dolgozzon ki. Jelen dokumentum javaslatai a stratégiai anyagok mindegyikére külön-külön is
értelmezendõk.
A stratégiák véglegesítését megelõzõ társadalmi egyeztetési folyamatáról kevés hivatalos
információ áll rendelkezésünkre1. Az alábbiakban a társadalmi egyeztetés folyamatát bemutató, hivatalosnak minõsíthetõ dokumentumok közül a www.magyarorszag.hu honlapon megjelent anyagokra hivatkozunk. (ld. melléklet). Javaslataink megfogalmazása elõtt azonban
szeretnénk kiemelni néhány kritikai szempontot a fenti anyagokban található megközelítésmóddal és módszerekkel kapcsolatban.
Úgy látjuk, a kormányzat túlságosan szûkre szabott keretek között képzeli el a társadalmi
egyeztetést: a közvélemény általános igényû tájékoztatása mellett lényegileg csak az elkészült
dokumentumok véleményezését és a kiválasztott gazdasági-társadalmi szervezetek inputját
irányozzák elõ. Ezzel a civil szervezetek nem érthetnek egyet, hiszen valódi társadalmi
egyeztetésrõl csak akkor beszélhetünk, ha a nem kormányzati, civil szervezetek résztvevõalakító módon kapcsolódnak a tervezési folyamatba annak minden egyes állomásán. Magunk
úgy gondoljuk, hogy a nemzeti fejlesztési terv kidolgozása olyan fontos fejlesztéspolitikai
folyamat, melynek során a társadalmi szereplõk lehetõ legszélesebb bevonását kell megvalósítani.
A kormányhatározat alapján a tervezési folyamat már most csúszásban van. A tervek szerint
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót 2005. I. negyedévében vitatja meg és fogadja el a
kormány. Ebben az esetben e koncepció véleményezése rövidesen oka fogyottá válik. Éppen
ezért javasoljuk a fejlesztéspolitikai koncepció mielõbbi társadalmi vitára bocsátását, még
annak Parlamenti jóváhagyását megelõzõen, hiszen az ország fõ fejlesztési irányait
meghatározó dokumentum nem tekinthetõ a politikai pártok kizárólagos tulajdonának, politikai alku tárgyának.
A társadalmi párbeszéd, társadalmi konszenzus, társadalmi szerzõdés logika természetesen
helyes és kívánatos, de mindennek (ismereteink szerint tervezett) részletes szerzõdésekbe
történõ foglalása túlzottan bürokratikus lenne. Úgy véljük a folyamatos, intenzív és a tervezésre érdemi hatással bíró társadalmi egyeztetés az, ami társadalmi konszenzust teremthet
a stratégia tervezése kapcsán.
1 A folyamatot szabályozó rendelet határidõket és felelõsöket rögzít, de kevés egyéb konkrétumot tartalmaz. 1076/2004. (VII.22.) Korm. Határozat az Európa Terv (2007-2013) kidolgozásának tartalmi és
szervezeti kereteirõl.
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1. A társadalmi egyeztetés célja, szükségessége
A jelenleg folyó tervezési folyamat eredményeképpen megszületõ II. Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT II.), alapvetõen meghatározza Magyarország 2007-13 közötti fejlesztési irányait, hiszen
nemcsak az EU-s, hanem a hozzá kapcsolódó hazai források felhasználását is determinálja.
Az NFT tervezése így kiemelt fontosságú feladat, amelynek sikeressége minden magyar
állampolgár jövõjét befolyásolja.
Az NFT II. tervezési-programozási folyamatának megszervezése, lebonyolítása természetesen állami feladat. A terv azonban csak akkor lehet valóban sikeres, az elkészült NFT akkor
lehet igazán legitim, ha a munkában a kormányzati szerveken és a szakértõi-tudományos
szereplõkön kívül a társadalom különbözõ szegmenseit képviselõ szervezetek is aktívan részt
vesznek.
Az állam és a társadalom számára is alapvetõ fontosságú, hogy a minden EU tagállam
számára kötelezõen betartandó alapelv, a partnerség elve, a folyamat során ne csak elméleti,
hanem a gyakorlatban is érvényesített alapelv legyen. A széles körû, részvételi elven alapuló
társadalmi egyeztetés ugyanis segít abban, hogy a társadalom és a gazdaság legkülönbözõbb
rétegeiben felhalmozódott tudás beépülhessen a dokumentumokba, a tervezõk által
egyébként nem felderíthetõ sajátos igényekre is válaszok szülessenek. A partnerség elvének
betartása a felhalmozódott tudás beépítése és a sajátos igények felderítése mellett az NFT
majdani társadalmi elfogadottságát, és így végrehajthatóságát is nagyban növelné.
A fentiek végsõ soron arra is garanciát adnak, hogy a Strukturális Alapokból Magyarország
a lehetõ legtöbb fejlesztési forrást legyen majd képes felhasználni.
Fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi egyeztetésre, azon belül is a civil szervezetek tevékeny
részvételére mind a folyamat elején – a stratégiai célok / fõirányok / fõ prioritások
kialakításakor – mind pedig a részletesebb tervezés során, - pl. az operatív programok
összeállítása során - kerüljön sor.
A stratégiai tervezésben való társadalmi részvétel fontosságát számos európai dokumentum
hangsúlyozza, így
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

európai jogszabályok, pl. az Európai Parlament és Bizottság 1260/1999/EK rendelete a
Strukturális Alapok felhasználásának alapvetõ szabályairól
az Európai Bizottság Strukturális Alapokra vonatkozó dokumentumai
módszertani kézikönyvek, a Világbank és az EBRD társadalmi részvételre vonatkozó
ajánlásai
Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz
való jog biztosításáról (Aarhusi Egyezmény, UNECE, 1998).

2. A sikeres társadalmi egyeztetés alapelvei
Az NFT tervezése során tehát a legkülönbözõbb csoportok partneri részvételével zajló, kiterjedt társadalmi párbeszédre van szükség. A sikeres társadalmi egyeztetés véleményünk
szerint az alábbi alapelvek mentén valósítható meg:
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Strukturáltság
A kormány az NFT kidolgozása elõtt nyilvánosságra hozza a terv kidolgozásának folyamatát,
menetrendjét és felelõseit, valamint tervet készít az egyeztetési eljárásról (továbbiakban:
Társadalmi Egyeztetési Terv), amelyet megvitat a civil szervezetekkel. A terv meghatározza a
részvétel célját, célcsoportjait, ütemtervét, az információ elérhetõségének lehetõségeit,
valamint a civil oldalról érkezõ észrevételek figyelembevételének, beépítésének módját,
kereteit.
Részvételi elv
Az NFT kidolgozása, az arról való egyeztetés részvételi alapú, azaz a civil szervezetek az
eljárás teljes ideje alatt partnerként vesznek részt a folyamatban. Szerepük nem korlátozódik
pusztán az elkészült anyagok véleményezésére, hanem lehetõségük van résztvenni a a célok
és prioritások meghatározásában és az alternatívák szelekciójában is.
Folyamatosság
Az NFT tervezése folyamán a civil szervezetekkel való kapcsolat folyamatos, a szervezetek
részvétele nem kampányszerû, a Társadalmi Egyeztetési Tervet (ld. Strukturáltság) követi.
Nyitottság, nyilvánosság
Az NFT terv kidolgozásával kapcsolatos információk relevánsak és elérhetõk (pl. NFH honlap), azok biztosítása folyamatos. Az egyeztetési folyamat nyitott, abba folyamatosan kapcsolódhatnak be az érdeklõdõ civil szervezetek.
Átláthatóság, befolyásolhatóság
Az NFT kidolgozása során érvényesül az átláthatóság és befolyásolhatóság elve, azaz a terv
elkészítésének folyamata, felelõsei a kezdetektõl ismertek, a tervezési folyamat ütemezése
reális, tartható, az inputok összegyûjtésére, a dokumentumok véleményezésére megfelelõ
határidõk állnak rendelkezésre. A tervezés államigazgatási szereplõi folyamatosan informálják civil partnereiket, a kapcsolattartást dokumentálják, a partnerek felvetéseire választ
adnak, és a felvetéseket elõre lefektetett elvek alapján beépítik az NFT dokumentumaiba.
Visszacsatolás, értékelés
Az NFT véglegesítése után a kormányzat jelentést ad arról, hogy hogyan zajlott le a társadalmi egyeztetés folyamata, hogyan történt a civil szervezetek bevonása a tervezési folyamatba, és hogyan építették be a különbözõ véleményeket az NFT-be.

3. A Társadalmi Egyeztetési Terv megvalósításának feltételei
A társadalmi egyeztetés folyamata értelmezésünk szerint a fenti elvek megvalósítását jelenti,
azaz azt, hogy a különbözõ gazdasági-társadalmi csoportok - köztük a nem-kormányzati, civil
szervezetek - számára nyitott, átlátható és befolyásolható a tervezési folyamat, a társadalmi
egyeztetés pedig elõre lefektetett elvek, az ún. Társadalmi Egyeztetési Terv alapján folyamatosan történik.
A terv megvalósításához a következõ feltételek szükségesek:
• maga a tervezési folyamat elõre pontosan meghatározott, egyértelmû fázisokra osztható,
felelõsöket és tartható idõrendet tartalmaz;
• a tervezés folyamatában résztvevõ államigazgatási szereplõk helye, kompetenciája
egyértelmû, pontosan meghatározott a tervezés és az ehhez kapcsolódó társadalmi
egyeztetés folyamatában;
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• az államigazgatási szereplõk betartják a tervezés és a társadalmi egyeztetés elõre lefektetett munkatervét;
• A Társadalmi Egyeztetési Terv forgatókönyvét az államigazgatás elõre egyezteti az
érdekcsoportokkal;
• a részt vevõ szervezetek (partnerek) bevonásának szempontjai és módszerei elõre
meghatározottak és ismertek;
• tervezés államigazgatási szereplõi és a társadalmi egyeztetésben résztvevõ partnerek
között folyamatos az információáramlás, a kapcsolattartás,
• a folyamat dokumentált;
• a társadalmi egyeztetésbe bevont partnerek résztvevõi és nem konzultánsai a folyamatnak;
• felvetéseik elõzetesen lefektetett elvek szerint kerülnek beépítésre, vagy elutasításra.
A civil oldal felelõssége a Társadalmi Egyeztetési Terv megvalósításának folyamatban szintén
fontos: az egyeztetési folyamat hatékonyságát nagymértékben növelheti, amennyiben a civil
szervezetek megszervezik-koordinálják saját részvételüket, kiépítik annak rendszerét, segítve
ezzel a tervezõk és a civil szervezetek közötti információáramlást.

4. A Társadalmi Egyeztetési Terv rendszere és eszközei
A társadalmi részvétel rendszere a nemzetközi jog2 és a társadalmi egyeztetés gyakorlata
alapján öt alkotóelembõl áll. Ezek a következõk:
1.
2.
3.
4.
5.

Információhoz való hozzáférés
Aktív tájékoztatás
Széleskörû társadalmi konzultáció
Társadalmi részvétel a tervezési folyamatban
A tervezési folyamat értékelése a társadalmi részvétel szemszögébõl

Az öt alkotóelem kiegészíti egymást, és együttesen összefüggõ, integrált rendszert alkotnak.
Ahhoz, hogy a társadalmi részvétel eredményes legyen, nem csupán egyes elemeket, hanem
a rendszer valamennyi alkotórészét alkalmazni kell.
Ad1)
Információhoz való hozzáférés
A tervezési folyamat során benyújtott minden anyagot nyilvánosnak kell tekinteni, azokat
igény esetén kötelezõ bárki számára hozzáférhetõvé kell tenni. A tervezõk kötelesek minden
vonatkozó anyagot megõrizni - ezek közé tartoznak a tervdokumentumok koncepciói, tárgyalási jegyzõkönyvei és a lakosságtól érkezõ hozzászólások.
Az információhoz való hozzáférés biztosítása a tervezési folyamat minden szakaszában szükséges, és egyaránt megilleti a lakosságot és a civil szervezeteket is.
ESZKÖZÖK
Dokumentálás: A tervezés és a társadalmi részvétel dokumentumait a hivatal visszakereshetõ
formában megõrzi és nyilvántartja.
2 Az alábbiakban elsõsorban az Aarhusi Egyezmény – amelyet 1998. júniusában az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottság 38 tagállama és az Európai Közösség írt alá – stratégiai tervezésben történõ társadalmi részvételre vonatkozó elõírásaival foglalkozunk. (http://www.unece.org/env/pp/welcome.html)
Az Aarhusi Egyezményt Magyarország 2001. június 1-én országgyûlési határozatban ratifikálta. Az
Egyezmény egyes rendelkezései pl. az információhoz való hozzáférésrõl a nemzeti jogszabályokba
beépültek, így a 2001. évi CVIII. Törvénybe.
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Megkeresés esetén: A Tervezõ hatóság a háttérelemzések, a koncepció, tárgyalási
jegyzõkönyvek anyagait hozzáférhetõvé teszi, oly módon, hogy a kért dokumentumokat
térítésmentesen (csak a felmerülõ költségek megtérítése ellenében) a kérés külön indoklása
nélkül a kérelmezõ rendelkezésre bocsátja (elektronikus és/vagy papírformátumban).
Ad2)
Aktív tájékoztatás
Nem elegendõ azonban csupán lehetõséget adni az információhoz való hozzáférésre, de
eszközöket kell teremteni arra is, hogy a társadalom tájékozott legyen.
A stratégiai tervezés résztvevõinek – elsõsorban a döntéshozóknak – kötelessége a tervezési
folyamat alatt keletkezett információk közreadás, ami vonatkozik a tervezési folyamat
egészére és részfolyamataira egyaránt. A tervezõ és döntéshozó köteles aktív tájékoztatást
biztosítani a lakossági konzultációt igénylõ esetekben.
Az információt idõben nyilvánosságra kell hozni, hogy lehetõség legyen az érdemi társadalmi
párbeszédre. Különösen fontosnak tekintjük az aktív tájékoztatást (i) a tervezési folyamat
elején, a stratégiai dokumentum megalkotásának fázisában, (ii) az elemzési rész kialakítása
során, továbbá a (iii) teljes tervdokumentum elsõ tervezetének véglegesítése elõtt.
Az aktív tájékoztatás a tervezési folyamat minden szakaszában, folyamatosan szükséges.
Ehhez hozzátartozik a tervezés ütemtervének, a tervezett nyilvános viták idejének és
helyének közzététele, továbbá a vélemények, javaslatok tervezõkhöz való eljuttatásának
módja.
ESZKÖZÖK
Internet oldalak: Biztosítani kell a tervezés egész folyamata során a tervdokumentumok és
munkaanyagok legfrissebb változatainak elhelyezését a tervezésért felelõs hivatal honlapján,
valamint más, a civil szervezetek által látogatott honlapokon (pl. regionális civil honlapok).
Ugyanitt nyilvánosságra kell hozni a tervezés felelõseit és azok elérhetõségét is.
Hírlevél: Regisztrált látogatók és az egyeztetésben érdekelt résztvevõk számára az új anyagok
nyilvánossá tételérõl hírlevél (elektronikus vagy hagyományos posta) útján értesítést lehet
küldeni, illetve errõl felhívásokat, cikkeket lehet elhelyezni a civil szervezetek hírleveleiben,
újságaiban is.
Információszolgáltató központok Biztosítani kell az információkhoz való személyes hozzájutás lehetõségét, hogy az érdeklõdõk a tervdokumentumokat megismerhessék, azokhoz
hozzászólhassanak. Ehhez fel lehet használni a megyei Civil Szolgáltató Központok, a teleházak illetve e-magyarország pontok hálózatait. Rendelkezésre kell bocsátani a tervezés
dokumentumait (elektronikus és papírformátumban).
Bevezetõ konferencia:A bevezetõ konferencia célja az érintett társadalmi csoportok
bevonásának megkönnyítése, a tervezési folyamat lépéseinek, ütemezésének, munkamódjának ismertetése az érintett gazdasági és társadalmi szereplõkkel, civil szervezetekkel.
Tájékozató kampány a médiában: A tervezõknek folyamatosan biztosítaniuk kell a lakosság
és a szélesebb közvélemény számára a hozzászólás, konzultáció, párbeszéd lehetõségét.
Ad3)
Széleskörû társadalmi konzultáció
Minden érdekelt számára lehetõvé kell tenni, hogy a bemutatott anyagokkal kapcsolatban
kifejthesse véleményét. E véleményeket a stratégiai dokumentum kidolgozása során
figyelembe kell venni. Nyilvános vitára legalább az általános koncepció tekintetében sort kell
keríteni. A széleskörû társadalmi konzultáció céljaira megfelelõ kommunikációs eszközöket
– Internet, információs központ (ld. fent) – biztosítani kell.
A társadalmi konzultáció lehetõségét a tervezési folyamat valamennyi szakasza során biztosítani kell.
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ESZKÖZÖK
Internet: Lehetõséget kell biztosítani a lakosság és a civil szervezetek számára a hozzászóláshoz, pl. online fórumok formájában.
Nyilvános vita: A stratégiai tervezés folyamatában legalább egy olyan nyilvános vitát kell tartani, ahol jelen vannak a tervezõk és a döntéshozók képviselõi egyaránt. Itt célszerûen a
stratégiai dokumentum általános koncepcióját vitatják meg. A nyilvános vita lehetõséget
nyújt mindenkinek, hogy saját álláspontját ismertesse akár szóban, akár írásban. A
lakosságtól származó hozzászólásokat és eredményeket a késõbbi munkában felhasználják
olyan módon, hogy minden hozzászólást közzétesznek, minden hozzászólás mellett feltüntetik, hogy az adott javaslat hogyan került feldolgozásra, és a döntéshozóknak minden hozzászólást átadnak.
Egyeztetõ fórum:A társadalmi egyeztetésért felelõs hivatal állítson fel olyan civil egyeztetési
fórumot, ahol lehetõség nyílik bármilyen civil szervezet számára a tájékozódásra illetve
lehetõség szerint a munkába történõ bekapcsolódásra.
Sajtókapcsolatok: Célszerû a médiával való szoros együttmûködés is, a lakossággal folytatott
konzultáció segítése érdekében.
Ad4)
Közvetlen részvétel a tervezési folyamatban
A tervezõ biztosítja az állampolgárok és civil szervezetek partneri részvételét a munkacsoportok keretében. Szükségesnek tartjuk a civil szervezetek bevonását a regionális és tematikus munkacsoportok tevékenységébe, fontos, hogy áttekinthetõ és legitim módon
kiválasztott civil képviselõk vegyenek részt a tervezésben. A tervezésbe bevonandó civil
szervezetek kiválasztásának, delegálásának szempontjairól és módszereirõl a következõ, 4.
fejezetben szólunk.
A tematikus és regionális munkacsoportok tevékenysége felöleli a tervezés valamennyi szakaszát, így a civil részvétel biztosítása ezekben a munkafolyamatokban mindenütt kívánatos.
ESZKÖZÖK
Szûkebb körû találkozók: Konzultációkat kell kezdeményezni a stratégiai dokumentum
elemzési részének megvitatására. Ebben a civil szervezetek közvetítõ szerepet vállalhatnak.
A konzultációk célja a nyilvános vita illetve viták elõkészítése, a lakosság részvételének
erõsítése. A tervezést végzõ hivatal a folyamatban érdemi véleményt kifejtõ civil szervezetek
körébõl, azok saját – áttekinthetõ és legitim - delegálási eljárása nyomán kérje fel azokat (4050 szervezet), amelyek aktív részvételére számít a tervezési folyamatban.
Civilek a tervezõi munkacsoportokban: A tervezési folyamatban a tematikus és regionális
munkacsoportok alakultak meg. A civil szervezetek – az áttekinthetõség és legitimitás kritériumai alapján – vegyenek részt azokban a munkacsoportokban, amelyekben érintettek. A civil
szervezetek bevonása ne csupán az egyes munkacsoportért felelõs hivatal önkényes döntésén
alapuljon, hanem központilag lefektetett elvek és a nyilvánosság alapján történjen meg.
Ad5)
A tervezési folyamat értékelése a társadalmi részvétel szemszögébõl
A társadalmi részvétel szemszögébõl szükséges a tervezési munka folyamat-értékelése. Az
értékelés során ellenõrizni kell, hogy a tervezõk és döntéshozók eleget tettek-e a fent említett
módszertani követelményeknek, és hogy a társadalmi részvétel hatékony volt-e, a lakosság és
civil szervezetek véleménye csakugyan beépült-e a tervezett dokumentumokba.
A tervezés folyamat-értékelése a folyamat egészére vonatkozik, összegzése értelemszerûen a
folyamat befejezõ szakasza után esedékes.
ESZKÖZÖK
Független monitoring: A folyamat-értékelést nem csupán a tervezõknek, de független
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értékelõknek is el kell végezniük. Az értékelésnek ki kell terjednie a társadalmi részvétel
szemszögébõl történõ elemzésre
5. A társadalmi egyeztetés partnereinek kiválasztása
A társadalmi egyeztetés sikerességének, legitimitásának egyik kulcseleme a társadalmi
egyeztetésben résztvevõ partnerek kiválasztása. Nyilvánvaló, hogy a tervezõmunka során ki
kell választani azokat a szereplõket, akik valamiféleképpen reprezentálják a társadalom
különbözõ érdekcsoportjait, szorosabban együtt dolgoznak a tervezésért felelõs állami
szereplõkkel, és nemcsak jogokkal bírnak, hanem felelõsséget is vállalnak a folyamatban játszott szerepükért. Fontos leszögeznünk, hogy a partnerek kiválasztása nem váltja ki, nem
helyettesíti az egész tervezési folyamat átláthatóságát, nyitottságát, és nem csorbíthatja más –
az egyeztetésben partneri státusszal nem bíró csoportok szervezetek jogát arra, hogy hozzájussanak az alapvetõ információhoz, illetve, hogy véleményüket közöljék a tervezési folyamat szereplõivel (amelyek nyitottak ezek fogadására).
A továbbiakban a társadalmi egyeztetés partneri körének egy részét jelentõ civil szervezeti
körrel foglalkozunk. A civil szervezetek bevonása, partnerként kezelése alapvetõ fontosságú,
hiszen azok nemcsak különbözõ társadalmi csoportok érdekeit jelenítik meg, de különbözõ
témák, területek szakértõiként is szerepelhetnek a tervezési folyamatban. Véleményünk
szerint a civil szervezetek partnerként való bevonása a tervezés minden szakaszában (stratégiai fõirányok kijelölése, jövõkép kidolgozása, helyzetértékelés, Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció elkészítése, Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, operatív programok elkészítése)
releváns, sõt szükséges.
Véleményünk szerint a jelenleg Magyarországon különbözõ területeken folyó partneri
egyeztetések folyamatok általános hibája a zárt struktúrákban való gondolkodás. A magyarországi civil társadalom sokszínû, nincsenek legitim csúcsszervei, és a szektort nem
reprezentálják a társadalmi érdekegyeztetésbe beépült különbözõ fórumok (pl. a Gazdasági
és Szociális Tanács). A rugalmatlanságot csak erõsíti az a gyakorlat, hogy különbözõ
intézmények (pl. minisztériumok) alig-alig módosítanak kialakult kapcsolattartási listáikon,
az azon kívül esõ szervezetek számára gyakorlatilag nem biztosítanak mozgásteret.
A partnerek kiválasztásának az alapvetõen a nyitottságon, és hozzáférhetõségen kell alapulnia a tervezési folyamat bármely szakaszában, illetve egységénél. Mivel sem szakmai, sem
reprezentációs okok nem legitimálhatják egyértelmûen a folyamat során partnerként
számításba vett szervezeteket, a következõ kiválasztási rendszert tartjuk megfelelõnek:
• A tervezés minden érdemi fázisa elõtt lehetõséget kell biztosítani az érdeklõdõ
szervezeteknek számára a folyamatba való bejelentkezésre. Ennek feltétele a tervezés
alapját képezõ dokumentumokról szóló szakmai visszajelzés elkészítése, ezek híján pedig
vagy a tervezési folyamat tartalmát képezõ területre vonatkozó szakmai anyag elkészítése.
• Nagyszámú jelentkezõ, érdemben visszajelzõ szervezet esetén a civil szervezeteknek
lehetõséget kell biztosítani arra, hogy kiválasszák maguk közül az õket az adott tervezési
fázisban képviselõ szervezeteket (erre alkalmasak lehetnek pl. a folyamatot kísérõ nyilvános fórumok).
• A kialakuló partneri kör nem zárt, az ahhoz való csatlakozásra rendszeresen, a folyamat
minden új lépcsõfokánál – a fentieket követve – lehetõséget kell biztosítani az újonnan
csatlakozni kívánó szervezetek részére.
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1. MELLÉKLET
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési folyamata
Idézet a Magyarország.hu címû internetes portálon 2005. február 3-án megjelent „Tervezési
szakaszban a II. Európa-terv” c. cikkbõl
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5. melléklet
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6. melléklet
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6. melléklet
Türelmetlenség az NFT II. társadalmi egyeztetése miatt:
Civil munkacsoport alakult a Nemzeti Fejlesztési Terv
tervezési folyamatának nyomon követésére
A 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II) és az annak alapjául szolgáló Országos
Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kormányzati tervek, illetve az egyeztetésrõl szóló dokumentumok hiánya hívta életre 2004 végén azt a civil
munkacsoportot, mely a stratégiai tervezési folyamat nyomon követését és elemzését tûzte ki
célul. A csoport már több hónapja jelezte a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos aggodalmát
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) illetékes munkatársainak, majd érdemi válasz
hiányában januárban nyílt levelet intéztek a Fejlesztéspolitikai Kabinet tagjaihoz is, de
választ a mai napig nem kaptak. Ezért döntöttek úgy: maguk készítik el és hozzák nyilvánosságra a Társadalmi Egyeztetés Tervét.
2006-ig három lépcsõben készülnek majd el a Magyarország jövõjét meghatározó, valamint
az Európai Uniós források bevonását elõkészítõ nemzeti stratégiai dokumentumok. A három
különbözõ típusú stratégiai anyag: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, II. Nemzeti
Fejlesztési Terv és Operatív Programok egymásra épülnek. A tervezési folyamat eredményeképpen megszületõ NFT II. alapvetõen meghatározza Magyarország 2007-13 közötti
fejlesztési irányait, hiszen nemcsak az EU-s, hanem a hozzá kapcsolódó hazai források felhasználását is determinálja. Az NFT II. tervezése így kiemelt fontosságú feladat, amelynek
sikeressége minden magyar állampolgár jövõjét befolyásolja. A tervezési-programozási folyamat megszervezése, lebonyolítása természetesen állami feladat. A végeredmény azonban
csak akkor lehet valóban sikeres, az elkészült NFT II. akkor lehet igazán legitim, ha a
munkában a kormányzati szerveken és a szakértõi-tudományos szereplõkön kívül a társadalom különbözõ szegmenseit képviselõ szervezetek is aktívan részt vesznek, és
véleményük megjelenik az anyagokban.
A tervezési folyamatot a 1076/2004-es kormányhatározat szabályozza, amely már most
csúszásban van. Ráadásul a társadalmi egyeztetés partnerségi intézményrendszere még nem
alakult ki, sõt ennek még részletes tervei sem ismertek. A fentiek az NFT I. elõkészítésének
tapasztalatai alapján azt vetítik elõre, hogy a tervezés folyamatában jelentkezõ lemaradást a
társadalmi egyeztetés, és végsõ soron a tervek társadalmi támogatottsága sínyli meg. Ez a
probléma hívta életre azt a 15 jelentõs országos szakmai szervezetbõl álló civil munkacsoportot*, mely a társadalmi egyeztetés folyamatának nyomon követését és elemzését tûzte ki
célul. A csoport még 2004 novemberében jelezte aggodalmát a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
illetékes munkatársainak, majd 2005 március elején nyílt levelet intézett a Fejlesztéspolitikai
Kabinet tagjaihoz, de felvetéseikre választ nem kapott.
A civil munkacsoport ezért az NFH és az elõkészítõ intézmények számára kidolgozott egy
Társadalmi Egyeztetési Tervet, a társadalmi részvétel konkrét végrehajtásra vonatkozó
javaslatot. Ebben kifogásolták: a szórványosan elérhetõ és kevés rendelkezésre álló nyilvánosságra került dokumentumból jól látható, hogy a kormányzat túlságosan szûkre szabott
keretek között képzeli el a társadalmi egyeztetést, a közvélemény általános igényû tájékoz42

tatása mellett lényegileg csak az elkészült dokumentumok véleményezését és a kormányzat
által kiválasztott gazdasági-társadalmi szervezetek inputját irányozzák elõ.
A csoport által elkészített javaslat lényege az, hogy társadalmi egyeztetésrõl csak akkor
beszélhetünk, ha a nem-kormányzati, civil szervezetek résztvevõ-alakító módon a tervezési
folyamatba annak minden egyes állomásán bekapcsolódhatnak. Fontos, hogy a társadalmi
egyeztetésre, azon belül is a civil szervezetek tevékeny részvételére mind a folyamat elején –
a stratégiai célok / fõirányok / fõ prioritások kialakításakor – mind pedig a részletesebb tervezés során, - pl. az operatív programok összeállítása során - kerüljön sor. Az ország jövõjét
meghatározó középtávú tervezés minden anyagát (a döntés elõkészítését szolgáló
elemzéseket és háttéranyagokat is beleértve) a lehetõ legnagyobb nyilvánosság illeti meg, és
ehhez minden állampolgárnak joga hozzáférni.
A társadalmi egyeztetésnek a következõ alapelveken kell tehát alapulnia: strukturáltság,
részvételi elv, folyamatosság, nyitottság, nyilvánosság, átláthatóság, befolyásolhatóság, visszacsatolás és független értékelés.

* Független Ökológiai Központ Alapítvány, Közösségfejlesztõk Egyesülete, Levegõ
Munkacsoport, Magyar Közlekedési Klub Egyesület, Magyar Szegénységellenes Hálózat,
Magyar Természetvédõk Szövetsége, Magyar Vöröskereszt, MONA, Magyarországi Nõi
Alapítvány, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, Nonprofit
Szektor Analízis Program, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Ökotárs
Alapítvány, Soros Alapítvány, Szociális Szakmai Szövetség, Térfél Alapítvány
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7. melléklet
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