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Két hónappal a 2022-es országgyűlési választások után időszerű
lehet visszatekinteni az eseményekre, levonni a tanulságokot,
valamint vetni egy pillantást a szélesebb európai környezetre, és
megvitatni a következő lépéseket. Konferenciánk az Ökotársnak a
TASZ-szal, a Civil Kollégiummal és az Emberség Erejével
Alapítvánnyal közösen 2020 eleje óta zajló közös projektjének
záróeseménye. Vállalásunk az volt, hogy kapacitásfejlesztési
támogatást nyújtsunk a választások előtt/körül aktív hazai,
elsősorban helyi civil szervezeteknek: ehhez kutatást végeztünk,
képzéseket és műhelymunkákat szerveztünk, online és vizuális
anyagokat fejlesztettünk. 

A kétnapos konferencia célja kettős: egyrészt a részvevőkkel
közösen értékelnénk a hazai civilek választásokkal kapcsolatos
tevékenységeit, kampányait és magát a projektet; másrészt
nemzetközi kitekintést is szeretnénk adni, bemutatva a különböző
politikai környezetben működő európai szervezetek jó gyakorlatait,
együttműködéseit, és beszélgetni arról, hogy nálunk mi lehet a
következő lépés a civilek számára.

Az eseményre hazai és külföldi civil szervezetek, állampolgári és
közösségi csoportok képviselőit, valamint a témával foglalkozó
újságírókat és szakembereket várjuk szeretettel.

A projekt és az esemény támogatója az Európai Bizottság Jogok,
Egyenlőség és Állampolgárság programja. A résztvevők számára
angol-magyar tolmácsolást, szükség szerint szállást és a távolabbról
érkezőknek útiköltség-térítést biztosítunk.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött –
regisztrálni itt lehet!

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

Reméljük találkozunk!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexpYp96rFUhVeLIbev_2dFeVHT04wms0nTiSLpFGq6_lKWRQ/viewform
mailto:move@okotars.hu


Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány

Mit csináltak a civilek, ezek milyen eredményt hoztak?
Mi működött és mi nem? Miért?
Kérdések-válaszok 

Komenczi Bálint - Ökotárs Alapítvány, és a partnerszervezetek 
képviselői

Milyen tevékenységeket végzett az adott csoport a 2022-es 
választások kapcsán?
Mi volt a tevékenységek célja, miért ezeket választották?
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok – értékelés és 
megosztás
Együttműködésekkel kapcsolatos tapasztalatok és tanulságok
Finanszírozási kérdések

Tervezett program

1. nap – magyar program

10.00 – 10.15 Megnyitó és köszöntő 

10.15 – 11.15 Országos civil kampányok, akciók a választási 
időszakban: sikerek és tanulságok
Panelbeszélgetés az aHang, Számoljuk Együtt!, CKA, TASZ, Unhack 
Democracy képviselőivel

11.15 – 11.40 A Civilek és választások projekt és a záró kérdőív 
eredményeinek bemutatása 

11.40 – 12.00 Kávészünet

12.00 – 12.50 Fókuszcsoportos értékelő beszélgetések 1. 
A Civilek és választások projekt tanulságai (a résztvevő helyi civil 
szervezetekkel) 
Fő kérdések:

12.50 – 13.10 Kiscsoport facilitátorok beszámolója

13.10 – 14.30 Ebéd, kötetlen beszélgetések



Fehér Dániel, Eleven Gyál
Monostori Éva, Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, 
Komárom

Nehézségek, akadályok, amelyek gátolták a tervek 
megvalósítását – rendszerszintűek és kisebb, gyakorlati 
problémák egyaránt
Milyen adottságok/feltételek lennének szükségesek az "ideális" 
kampány és mozgósítás megvalósításához?
Szükséges és hiányzó kompetenciák
A tanulási folyamat

László Róbert, Political Capital

14.30 – 15.00 Amikor beérik évek munkája: hogyan lesz a helyi 
közösségszervezésből civil választási aktivitás?
Két esettanulmány:

15.00 – 15.50 Fókuszcsoportos értékelő beszélgetések 2. 
A Civilek és választások projekt tanulságai (a résztvevő helyi civil
szervezetekkel) 
Fő kérdések:

15.50 – 16.10 Kiscsoport facilitátorok beszámolója

16.10 – 16.30 Merre tovább magyar civilek? – záró előadás



Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány

Hegedűs Dániel, German Marshall Fund of the United States

Pozitív kommunikáció és társadalmi támogatottság – Irish 
Council for Civil Liberties, 2015 referendum és/vagy 2018-as 
romániai referendum (egyeztetés alatt)
Választási csalások kivédése és jogsegély – Társaság a 
Szabadságjogokért & Civil Kollégium Alapítvány képviselői
Átláthatóság és civil tech megoldások – Elena Calistru, Funky 
Citizens, Románia

Anna Skortsova, NGO Development Centre, Oroszország
Jelena Milutinovic, Youth Initiative for Human Rights, Szerbia
Paweł Marczewski, ideaForum, Batory Foundation, Lengyelország

Siri Hummel, Maecenata Intézet, Németország, 
Laurientiu Plesca, Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, 
Moldova

2. nap – nemzetközi program

10.00 – 10.15 Köszöntő és bevezető

10.15 – 10.45 Nyitó előadás: autokráciák előretörése Európában és a 
világban – trendek és előrejelzések 

10.45 - 11.20 Villámelőadások: választáshoz kapcsolódó civil jó 
gyakorlatok bemutatása Európából 

11.20 – 11.40 Kávészünet

11.40 – 12.50 Párhuzamos kiscsoportos beszélgetések 

1) Civilek autokráciákban: hogy tudnak működni, milyen „trükkök” 
segítik a fennmaradást? 
Házigazdák: 

2) Civilek a kinyíló térben politikai átalakulás után: hogyan tudják 
kiaknázni az új lehetőségeket? 
Házigazdák: 



Grigorij Mesežnikov, Institute for Public Affairs, Szlovákia
Natasha Petkovska, Észak-Macedónia Helsinki Bizottság

Valeriu Nicolae, Casa Bună, Románia, 
Lubomira Kolcheva, Fundaciyja EkoObshnost, Bulgária

TASZ iroda (Tátra utca) - a választás civil monitorozása, forródrót
Képviselői Irodaház (Jászai Mari tér) - civil szavazatszámlálók
Nemzeti Választási Iroda (Alkotmány utca) - választási rendszer, 
visszaélések kérdése
Parlament - választási eredmények
Alkotmánybíróság (Donáth utca) - jogorvoslati ügyek

3) Civilek változó politikai ciklusokban: hogyan hat a szektorra a 
„csikicsuki”? 
Házigazdák: 

4) „Agyelszívás” avagy civil aktivisták politikai pozíciókban: veszély 
vagy lehetőség?
Házigazdák: 

12.50 – 13.10 Visszajelzés kiscsoportokból

13.10 – 14.30 Ebéd, kötetlen beszélgetések

14.30 – 15.30 Partnerkeresés world café 
Olyan „asztalgazda” szervezetekkel, amelyek nemzetközi partnert 
keresnek projektjükhöz (3 forgással)

16.00 – 18.00 Civilek és választások városi séta Budapesten
A politika lenyomata az épített környezetben és városképben
Főbb helyszínek:

19.00 - Közös vacsora

Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a rendezvény tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship program. 


