
6. Az Operatív Programok társadalmi 
egyeztetésének ex-ante értékelése 

6.1. Bevezető  

A partnerséggel kapcsolatos ex-ante vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv Operatív Programjainak tervezése során mi és milyen módon járul hozzá az állami 
fejlesztéspolitika elfogadottságához és a legitimitás növeléséhez1. E szempont figyelembe vétele nem 
öncélú, hiszen az alacsony legitimitású fejlesztéspolitika abszorbciós kapacitásai gyengék, míg a 
társadalmi konszenzus övezte célok és eszközök mozgósító ereje nagy, függetlenül a hozzárendelt 
források nagyságától.  

Az Operatív Programok legitimációjának megszerzéséhez és növeléséhez az államigazgatás számára 
kínálkozó legkézenfekvőbb eszköz társadalmi egyeztetések lebonyolítása. Ennek a folyamatnak két, 
egymástól ídőben és módszertanban is eltérő szakasza lehetséges. A közös politikaformálás során a 
dokumentum készítői a nem kormányzati szervek képviselőit a munka legkorábbi fázisába bevonva, 
majd javaslataikat rendre beépítve szerkesztik az anyagot, amely így ab ovo legitim termék. Ez a 
leginkább a skandináv országokban meghonosodott, onnan idővel az uniós tagállamok némelyikébe is 
átszivárgott metodológia idegen a magyar közigazgatás gyakorlatától. Az uniós tervezési alapelvek 
egyikeként számon tartott partnerség a hazai gyakorlatban legfeljebb az elkészült dokumentumok 
véleményezésére terjed ki.  

Semmiképpen nem tekinthető ezen elv érvényesítésének a lobbi-tevékenység, amely a partnerséggel 
ellentétben egy-egy részérdek befogadását szolgálja oly módon, hogy annak folyamata a többi 
érdekelt szereplő számára ismeretlen és befolyásolhatatlan. Ez az általánosan elterjedt 
nyomásgyakorló technika természetesen a magyar tervezési gyakorlatban sem ismeretlen. 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy milyen attitűdök mozgatják a partnerség során az 
államigazgatási szereplőket, illetve mi motiválja a stakeholdereket. Melyik csoport mit tekint a 
leghatékonyabb nyomásgyakorló eszköznek, és miként alkalmazza azt. Célunk tehát nem az volt, hogy 
a horizontális ex-ante elemzés dimenziói mentén, külön-külön felmérjük a társadalmi egyeztetés 
résztvevőit, motivációikat, a folyamat mikéntjét és eredményét. Természetesen a vizsgálat során a 
stakeholderek körében az egyes dimenziók mentén eltérő intenzitású tevékenységet tapasztaltunk, 
függően attól, hogy tevékenységi körüket ezek a dimenziók hogyan érintették.  

Nem tekintettük a vizsgálat céljának azt, hogy az egyes tárcáknak az egyes Operatív Programokkal 
kapcsolatos partneri tevékenységét külön-külön elemezzük, mivel azt az egyes programokkal 
kapcsolatos ágazati ex-ante elemzésnek kell nyomon követnie. Ennek az elemzésnek a tárgya tehát az 
államigazgatási szereplők összessége attitűdjének és tevékenységének, illetve néhány jelentős 
stakeholderi csoport magatartásának, majd ez alapján a dokumentumok legitimációjának a vizsgálata. 

6.2. Módszertan  

Az értékelés dokumentumelemzésre és két csoportban lefolytatott, 15-18 nyílt kérdésből álló 36 interjú 
tartalomelemzésére épül. Minden Operatív Programért felelős tárcának és régiónak a tervezés során a 
társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban készült, elsősorban az interneten elérhető, illetve az NFH-tól 
megkapott dokumentációját áttanulmányoztuk. Fókuszcsoportos vizsgálatot folytattunk a stakeholderi 
kör minden fontos alcsoportjára lebontva. Ezzel párhuzamosan interjúkat készítettünk a regionális 

                                                
1 Az Operatív Programok társadalmi egyeztetési folyamatát írja le a 6.1. melléklet. 
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Operatív Programok esetében mind a hét regionális fejlesztési ügynökség képviselőjének a 
bevonásával, valamint a fejlesztéspolitika kormányzati intézményrendszerének vezetői közül a legtöbb 
szereplő megkeresésével. 

A tervezésben részt vevő, államigazgatásban dolgozó középvezetők jelentős része, kilenc szereplő 
szólalt meg az interjúkban: Balogh Tamás, az Egészségügyi Minisztérium Fejlesztéspolitikai és 
Stratégia Elemzési Főosztályának vezetője, Sziklai István, a Szociális-és Munkaügyi Minisztérium 
Tervezési-és Fejlesztési Titkárság főosztályvezető-helyettese, Kárpáti Andrea, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium Stratégiai Tervezési Főosztályának főosztályvezető-helyettese, Fukker 
Gabriella, a volt Informatikai és Hírközlési Minisztérium Fejlesztéspolitikai és EU-támogatások 
Főosztályának vezetője, Répássy Helga, a volt Országos Területfejlesztési Hivatal területfejlesztési 
elnökhelyettese, Tóth Renáta, Szociális és Munkaügyi Minisztérium Stratégiai Tervezési Főosztályának 
vezetője, Sági Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Főosztályvezetője, Horváth Viktor, a 
Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatás-fejlesztési Főosztályának munkatársa, valamint Soproni Gyula, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának munkatársa.  

A hét régió mindegyikének egy tervezője is szót kapott: Gyulai Tamás, a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója, Szokolai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség tervezési csoportvezetője, Dr. Debreczeni Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség elnöke, Francsics László, az Észak-Magyarország Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
igazgatója, Heinrich Péter, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója, Fogarasi 
Gyula, a Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezető projektmenedzsere, 
valamint Benedek Zsolt, Budapest Főváros Önkormányzatának tanácsadója. 

A megkérdezett 20 stakeholder jól reprezentálja a nem kormányzati szervezeteket mind ágazati 
bontás szerint, mind pedig a képviselt társadalmi csoportoknak megfelelően. Az interjúalanyok a 
következő szervezetek vezetői voltak: Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Hungarian European 
Business Council, Magyar Természetvédők Szövetsége, EMLA Egyesület, Magyar Kórházszövetség, 
Magyar Bankszövetség, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Távkölési 
Érdekegyeztetési Fórum, Magyar Biokultúra Szövetség, International Road Transport Union EU 
Összekötő Bizottsága, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége, WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, Hulladék 
Munkaszövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magyar Faluszövetség, Magyar Település- és 
Területfejlesztők Szövetsége, Magyar Turizmus Rt., Doktoranduszok Országos Szövetsége, 
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. 

A vizsgálat és az interjúk készítése során több ízben konzultáltunk Lantos Gabriellával, aki időközben a 
NFÜ kommunikációért felelős főigazgatója lett. 

Az interjúkat néhány, több tartalomelemzésre épülő kutatásban már közreműködött kérdezőbiztos 
készítette két egymásra több ponton reflektáló, nyitott kérdéseket tartalmazó interjúvázlat alapján. Az 
interjúvázlatokat a 6.1. melléklet tartalmazza. 

Az elemzés hipotézisének elkészítésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az interjúalanyok között a 
regionális tervezők sajátos csoportot alkotnak: egyrészt a saját régiójukon belül a tervek elkészítéséért 
felelős döntéshozók, másrészt azonban a Regionális Fejlesztési Ügynökségeknek a kormányzattól 
független jogállása miatt maguk is ún. nem kormányzati szervezetek (NGO-k) képviselői. Ennek 
megfelelően az interjúk során őket mind a két nézőpontból megszólaltattuk. Az interjúk később ezt a 
kezdeti feltevésünket alátámasztották. 

Az elemzés során az elsőként vizsgált terület a tervezési szakaszban alkalmazott egyeztetési eljárások 
számbavétele volt. Ide tartozik a közös politika-formálás (az egyes OP-ok készítése során mikor, 
milyen eszközök segítségével vonták be a társadalmi partnereket a terv előkészítésébe), a társadalmi 
partnerek kiválasztásának kritériumai (a horizontális elvek figyelembe vétele, az adatbázis nagysága, a 
kapcsolattartás módja és intenzitása, a visszacsatolás mikéntje, a nyilvánosság biztosítása), valamint 
az inputgyűjtés során alkalmazott technikák, a vélemények kezelése és megjelentetése a 
dokumentumban.  

A másik vizsgált terület a konzultáció volt, azaz az elkészült dokumentumok véleményeztetése során a 
korábbi fázisba is bevont, illetve az eddig még meg nem szólított stakeholderekkel kapcsolatos 
kommunnikációs csatornák feltérképezése. Ennek kapcsán vizsgáltuk a partnerek kiválasztásának 
kritériumait, a partneri kör nagyságát, a visszacsatolás mikéntjét, a nyilvánosság szerepét és 
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módszereit, valamint az alkalmazott technikák számát és relevanciáját, továbbá az észrevételeknek a 
dokumentumokba épülésének technikáit és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal fórumait. 

Az elemzést a következő szempontok alapján készítettük:  

• Milyen mértékben felel meg az intézményrendszer által követett gyakorlat az 
uniós követelményeknek; 

• Milyen mértékben követik a hazai gyakorlatot (az OFK, illetve az Új Magyarország 
Program társadalmi egyeztetései során kialakított eljárásrendet) a tárcák és 
régiók;  

• Milyen mértékben felel meg a társadalmi egyeztetés a stakeholderek elvárásainak 
és milyen mértékben elégedettek vele a társadalmi partnerek;  

• A társadalmi egyeztetés hozzájárult-e a tervezési folyamat nyilvánosságához és 
kielégíti-e az átláthatóságra (transparency) vonatkozó elvárásokat. 

6.3. Jogszabályi háttér  

A stratégiai tervezésben való társadalmi részvétel fontosságát számos európai dokumentum 
hangsúlyozza. Ezek közül jelenleg a legfontosabbak az Európai Parlament és Bizottság 1260/1999/EK 
rendelete, valamint ennek a rendeletnek az új programozási időszakra vonatkozó, még el nem 
fogadott általános rendelkezése a Strukturális Alapok felhasználásának alapvető szabályairól, továbbá 
az Európai Bizottság 2007-2013 időszakra vonatkozó rendelettervezete. A társadalmi részvételre 
vonatkozó szabályokat az Európai Bizottság COM (2002) 704. sz. állásfoglalása tartalmazza. Ugyanerre 
vonatkoznak különböző módszertani kézikönyvek is, a Világbank és az EBRD társadalmi részvételre 
vonatkozó ajánlásai és az Aarhusi Egyezmény (UNECE, 1998), amely környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szól.  

A tervezés fent részletezett uniós szabályozásában keret-jellegű javaslatok fogalmazódnak meg a 
társadalmi egyeztetés módszertanára és annak részleteire vonatkozóan. Ennek következtében a 
tagállamok saját hatáskörben dolgozhatják ki a partnerségre vonatkozó hazai rendeleteiket. 

A hatályos magyar jogszabályok is meghatároznak kötelezettségeket az állami szervek részére a 
társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban. Erre vonatkozó iránymutatás található a Magyar Köztársaság 
Alkotmányában (36§); A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben (20§ és 31§); A személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (19§).  

Az Európai Unió Strukturális Alapjaira vonatkozó, fent említett általános rendelkezés és a Bizottság 
állásfoglalása alapján a partnerség elve kiterjed a közösségi támogatások előkészítésére, 
finanszírozására, végrehajtására, monitoringára és értékelésére is. A rendelet leszögezi, hogy a 
hatékony és átlátható támogatás-felhasználás sikerének egyik kulcsa, hogy a helyi, regionális, ágazati 
és társadalmi csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek, mert ez alapján a 
rendelkezésre álló forrásokat a különböző szereplők képesek is lehívni, illetve felhasználni.  

A partnerség elvének megfelelően a társadalmi egyeztetési folyamat fontos szerepet játszik a 
Strukturális Alapokkal összefüggő nyilvánosság megteremtésében, a kommunikációban is. Az 
1260/1999/EK tanácsi rendelet 46. cikkében és a 1159/2000/EK bizottsági rendeletben a partnerség 
további célja között szerepel az, hogy a tagállamoknak a Strukturális Alapok által nyújtott 
támogatásokról a nyilvánosság bevonásával folyamatosan tájékoztatniuk kell az érintett szervezeteket 
és csoportokat annak érdekében, hogy értesüljenek az NFT előkészítésének azon munkáiról és 
folyamatáról, amelyek a végrehajtás során a későbbiekben jelentőséggel bírnak majd. 
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6.3.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉSHOZÓK ÉRTÉKELÉSE A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZA-
BÁLYOKRÓL  

A megkérdezettek többsége kielégítőnek tartja a partnerségre vonatkozó szabályozást. Úgy ítélik meg, 
hogy uniós és a hazai rendeletekben a partnerségre vonatkozó részek megfelelően tág keretet 
biztosítanak ahhoz, hogy az uniós fejlesztési dokumentumok társadalmi egyeztetési kötelezettségeinek 
a magyar közigazgatás eleget tegyen. A tervezők jórészt ismerik a téma szempontjából releváns 
szabályozást. Ezeket keretszabályként értelmezik, hiszen azok „sok játékteret hagynak az 
alkalmazóknak”. Általánosan elfogadott az a nézet körükben, hogy az Unió egyik tervezési alapelvét a 
partnerséget laza előírások határozzák meg. Ezért a tervezők szabadon dönthetnek az eljárásról, 
illetve a megvalósításról.  

A tervezők kisebb csoportja azonban ezt a szabályozást túl aprólékosnak tartja. „Inkább az a baj, hogy 
túl rövid idő alatt túl sok mindenre kiterjedően, túl széles körben, sokféle módon kell egyeztetni az EU-
s előírások szerint. Jó megismerni a szakma véleményét, de ez így túl bonyolult”. Elhangzott az is, 
hogy a társadalmi partnerek bevonása megnehezíti a tervezési munkát, bár azt nem akadályozza, 
ezért az erre vonatkozó szabályok követhetők és betarthatók.  

Több tervező szerint a korábbi gyakorlathoz képest nagy előrelépést jelent az, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség standardizálta az uniós egyeztetési folyamatot. Ennek hatására egy kölcsönös 
tanulási folyamat ment végbe a közigazgatásban, aminek eredményeképp az egyeztetés hatékonysága 
mérhetően javult. Ez többek között annak is köszönhető, hogy jórészt ugyanaz a kör foglalkozik 
partnerséggel már több, mint másfél éve. Mindezek alapján megállapítható, hogy pontos és egységes 
eljárási szabályok, illetve motivált és képzett döntéshozók nélkül a társadalmi egyeztetés sikere – 
miként más projekteké is – kétséges.  

Az Operatív Programok partnerségi folyamata egyes ágazatok számára – a korábbi uniós 
dokumentumok társadalmi egyeztetési folyamatai kivételével – újdonságnak számított. Az 
érdekegyeztetés azonban nem teljesen ismeretlen a magyar közigazgatásban sem. A Szociális-és 
Munkaügyi Minisztérium munkatársai elmondták, hogy saját partnerségi mechanizmusokat, intézményi 
eljárásokat alakítottak ki, elsősorban az Országos Érdekegyeztetési Tanács, másrészt a Gazdasági és 
Szociális Tanács (egyébként uniós mintára történő) létrehozásával. Ezek az intézmények az uniós „se 
nem túl laza, se nem túl kemény” szabályozása mellett működnek.  

Mivel tehát a partnerségi folyamat jórészt uniós előírások hatására és szabályozásával kezd 
meggyökeresedni Magyarországon, létezik olyan elképzelés tervezési körökben, hogy a magyar 
jogszabályokban nem kell a partnerekkel való kapcsolattartást szabályozni, hisz azt az uniós 
jogszabályok konkrétan rögzítik. A hazai jogszabályok ismeretsége érezhetően kisebb az uniós 
szabályozásénál, Számos esetben a tervezők a magyar szabályozás hiányosságai miatt inkább uniós 
egyeztetési szabályokra hivatkoznak a feladatok meghatározásakor.  

A magyar jogszabályok hiányosságai mellett a nyomásgyakorló csoportok érdekérvényesítő-
képességének gyengesége is hozzájárul ahhoz, hogy a partnerség gyermekcipőben jár: „ a 
keretszabályokat célszerű rögzíteni, de a többit az élet hozza ki, ha a partnerek nem nyomják, akkor 
akármilyen szabályok vannak, a formalitás szintjén fog maradni”.  

Emellett a partnereknek az uniós szabályokkal kapcsolatos ismeretei is hiányosak, emiatt az 
egyeztetés sikere még inkább kétséges lehet: „A társadalmi partnerek egy jelentős része még mindig 
pontosan nem ismeri a tervezést meghatározó jogszabályokat, azokat a tartalmakat, amelyeket 
megengedhetünk ezekben a tervekben. Így természetes, hogy megjelenik egy kívánságlista, amelynek 
egy része nem is támogatható. Gondolom ezt egy tanulási folyamat során a partnerek egy része képes 
lenne elsajátítani” 

A szabályozás és a kölcsönös tapasztalatok hiányosságai mellett a politikai megrendelés hiánya is 
hozzájárul a köztisztviselők bizonytalanságához: „Nálunk ez még gyerekcipőben jár: nincs arra 
egyértelmű iránymutatás, hogy mennyire kell a partnereket komolyan venni vagy mennyire nem. Ez 
megint egy kormányzati döntés, hogy azzal, ami megfogalmazódott a társadalom különböző 
szegmenseiben és érdekcsoportjaiban, azzal azonosul, és az alapján változtat, vagy pedig nem”.  
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A társadalmi egyeztetés optimális esetben – a rendeletek szerint – a tervezés több fázisára vonatkozik, 
gyakorlatilag az egész tervezési és végrehajtási folyamatot végigköveti.: „az egyik szint, az egyik 
kérdés, hogy miként kell egyeztetni. Pontosabban melyik stádiumában kell a dokumentumot 
egyeztetni, mennyi a megfelelő idő, amit kell hagyni. Van egy kész anyagod, és azt társadalmi vitára 
bocsátod, a partnerek elé tárod, fórumokat szervezel, Internetre teszed. A másik szint, a másik 
kérdés, hogy már akkor együttműködsz a partnerrel, mikor írod magát a dokumentumot. Az elsőnél, 
szigorúbb, jobban számon kérhető előírások, szabályozások vannak”.  

Bár a magyar közigazgatási gyakorlatban csak a már elkészült dokumentumokat bocsátják társadalmi 
egyeztetésre, mégis számos tervező úgy gondolja, hogy nemcsak a minimum követelményeknek 
tesznek eleget a partnerségi munka során, de jóval fölülmúlják azokat, bővebben értelmezik őket. A 
stakeholderek azonban ezt az álláspontot nem vagy csak részben igazolják vissza. 

6.3.2. A RÉGIÓK TERVEZÉSI VEZETŐK VÉLEMÉNYE AZ UNIÓS ÉS HAZAI 
RENDELETEK PARTNERSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL. 

A bevezetőben említettek szerint a régió tervezőit az ágazati tervezők és a stakeholderek közti 
csoportként azonosítottuk, sajátos jogállásuk és szerepük miatt. Ez az eljárásunk a régiós szereplők 
attitűdjeinek ismeretében helyesnek bizonyult.  

A régiók tervezői – az államigazgatási szereplőkhöz hasonlóan – általában ismerik és elégedettek a 
jelenlegi szabályozással, tekintettel arra, hogy ezek a keret-szabályok elegendő mozgásteret 
biztosítanak számukra.: „Azt hiszem, a 1264-es EU rendelet vonatkozik a partnerségre. Ez a rendelet 
két irányban fogalmazza meg a partnerséget. Az egyik a társadalmi egyeztetési vonal. A másik, egy 
projektnek a menete során megvalósuló, minél szélesebb körű együttműködés az államigazgatási, a 
befektetési, a civil, és az egyéb szférák között. Vertikálisan és horizontálisan is megfogalmazza a 
partnerséget ez a rendelet. Elég jól van kifejtve ez a dolog, a leszabályozása mellett. Elég jó 
mozgásteret hagy arra, hogyan lehet jól partnerkedni. Véleményem szerint, a jelenlegi szabályozás 
megfelelő, kielégítő.” 

Az uniós szabályozással ellentétben a hazai partnerségre vonatkozó szabályozást a régiós tervezők – 
az ágazati tervezőkkel ellentétben – nem tartják kielégítőnek, mivel – álláspontjuk szerint – csupán a 
tervezésre vonatkozó határozatok, illetve a 1076/2006-os központi intézményrendszerre vonatkozó 
kormányrendelet érinti a partnerség témakörét: „A „rendeletek” megfogalmazás, ebben az értelemben 
nem túl precíz. Ezek tulajdonképpen mostanában lettek elfogadva, mi is inkább rendelettervezeteket 
ismerünk. Az egyértelműen látszik, hogy a hazai gyakorlathoz képest az EU-s gyakorlat sokkal inkább 
épít a partnerségre. Az uniós szabályozást tartom olyannak, amely változást hozhat az érintettek 
közötti kommunikációban. Korábban ilyen nem volt. Most, hogy uniós szinten ezt kötelezővé teszik, 
egyre inkább tapasztaljuk, hogy szükség van rá, és már saját magunk kezdeményezzük, hogy 
kiterjesszük a „magunk háza táján” is. Összegezve, a keretek megfelelőek jelenleg, hiszen eddig 
semmi sem volt, ahhoz képest a mostani szabályozás elegendő. Ha már kialakul ennek a kultúrája, 
akkor gondolkozhatunk majd azon, hogy itt vagy ott mást kell előírni. Általánosságban elmondható 
azonban, hogy az EU miatt sok olyan szabály jött be, ami alapjaiban megrengette az eddigi 
bürokratikus szabályrendszert. Horizontálisabb, gyorsabb lett az információáramlás az államigazgatás 
szervezeteiben. Sok esetben ki lehet már kerülni a vertikális síkot. Kellett ez, de még mindig nem 
tesszük igazán jól”.  

Régiós szereplők magatartását alapvetően meghatározza a velük kapcsolatba kerülő különböző 
partneri körök eltérő szocio-kulturális összetétele. Ezért különbséget tesznek a társadalmi egyeztetés 
szintjei, a regionális és kistérségi egyeztetés között: „a tervezői munkának csak a csúcsán jelennek 
meg az EU-s dokumentumok, a készítőknél és a programozással hivatásszerűen foglalkozóknál. A 
kistérségi egyeztetéseken nem ismerik és nem is vevők rá. Hallottak róluk, de igazából a saját 
érdekeik mentén ítélik meg őket”.  

A régiós tervezők kettős szerepének köszönhetően – mint tervezők és mint stakeholderek is meg 
vannak szólítva a folyamatban – nagyobb szerepet tulajdonítanak a sikeres partnerségi 
együttműködésnek a terv legitimitása megteremtése érdekében: „Amit nem tilos, azt szabad – ezzel 
én egyet értek, feltéve, hogy a tervezők, döntéshozók komolyan veszik a partnerséget, és korrektül 
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alkalmazzák a szabályokat. Nincs szükség betűről betűre mindent szabályozni, ehelyett jó szándék kell 
mindkét oldalról”. Ez a legitimitás azonban a gyakorlatban – a szabályozás keret-jellegéből következő 
mozgástér miatt – gyakran sérül, a fentebb már említett nem egyértelmű politikai megrendelés 
következtében: „A jogi kipipáláshoz megfelelő kereteket teremtenek a rendeletek a társadalmi 
egyeztetés lefolytatására. A valódi egyeztetéshez a jogszabály megvan, de a források szűkösek, és 
általában mindig el van csúszva a tervezés. Az egyeztetéseken mindig lehet spórolni. Szerintem a 
lehetőséget megadják, de annak a lehetőségét is megadják, hogy lespórolják és formálissá tegyék. Ez 
valószínűleg a szándéktól és a lehetőségektől függ. Ideális állapot lenne, ha sikerülne minden tervvel 
kapcsolatban egy helyközi társadalmasítás. Ha megvan a célrendszer, akkor azt társadalmi vitára 
bocsátani, ha megvannak a főbb beavatkozások, akkor megint, tehát ne csak a dokumentum végén, 
amikor érdemi befolyása nincs a véleményeknek.” A régiós szereplők tehát kettős kötődésük miatt 
tervezőként is nagyobb mértékben képesek a nem kormányzati szervek képviselőinek szerepével 
kapcsolatos befogadó attitűd megfogalmazására. 

Természetesen még inkább így van ez akkor, amikor mint stakeholderek jelenítik meg magukat. A 
régióknak az ágazatokkal való szerepkonfliktusuk miatt számos nehézséggel kell szembenézniük a 
tervezés során: „A partnerség elve, jelszavai rendben vannak, a gyakorlatával van a probléma. Pl.: 
1076/2004-es kormányrendelet szerint a régiók az ágazatokkal azonos súllyal és ranggal vesznek részt 
a tervező munkában, ami intézményi és végrehajtási szakaszra is elővetít kompetenciákat. Ez odáig 
eljutott, hogy vannak önálló regionális Operatív Programok. Akkor ezek alapján számukra evidensnek 
tűnt, hogy a tervezéssel kapcsolatosan köröző tárcaközi anyagokat mi is megkapjuk, de ez az 
esetekben többségében nincs így, holott ez a partnerség alapvető eleme lett volna. Nekünk a 
tárcákkal ellentétben könyörögni kell ezekért”. Ez a probléma számos helyen felmerül a régiós 
tervezők véleményében, szembeállítva saját gyakorlatukkal, amikor széles körű, társadalmi 
partnerséget teremtettek a régióban. 

Összességében tehát a tervezők partnerséggel kapcsolatos attitűdjét két tényező befolyásolja. 
Egyrészt álláspontjukra jelentős hatást gyakorol üléspontjuk, az a tény tehát, hogy milyen szerepet 
töltenek be a tervezési folyamatban. A nagyobb legitimitással és pouvoirral rendelkező ágazati 
tervezők az uniós keret-szabályokat és az ahhoz lazán kapcsolódó, elnagyolt hazai szabályozást 
elfogadják, mert azok a mozgásterüket kellően szélesre tárják. A regionális szereplők azonban a 
jelenlegi hazai rendelkezéseket nem tartják alkalmasnak sem a programok mögötti legitimitás 
megteremtéséhez, sem pedig a saját tervezői kompetenciájuk megjelenítéséhez. Ezzel párhuzamosan 
mind két csoportot elbizonytalanítja az, hogy a partnerséggel kapcsolatos kormányzati filozófia 
kiérleletlen, és saját álláspont kidolgozása helyett kullog az uniós (nem különösen rigorózus) 
szabályozás után. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy a szervezetrendszerben dolgozók 
személyes motívumai túlságosan nagy befolyást gyakorolnak a hazai partnerségi folyamat alakulására. 
Ha – mint ez az interjúkból kitűnik – az uniós tapasztalatok birtokában elkötelezettek a nem 
kormányzati szervezetekkel való együttműködés mellett, akkor a folyamatokat a 
minimumkövetelmények fölötti sztenderdek irányítják. Ez azonban nem kellő garancia arra, hogy a 
különféle társadalmi csoportokkal való együttműködés tartóssága miatt a dokumentumok kellő 
legitimációja megteremthető, még kevésbé pedig az, hogy az a folyamat végéig biztosítható.  

6.3.3. A STAKEHOLDEREK VÉLEMÉNYE A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE 
VONATKOZÓ UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYOKRÓL. 

A tervezők általános tájékozottságához képest a stakeholderek körében nagyon eltérő az uniós és a 
hazai rendeletek ismertségének mértéke. Léteznek szervezetek, amelyeknek fő tevékenységébe 
tartozik a vonatkozó jogi szabályozás vizsgálata (EMLA Egyesület, Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete). Azonban számos szervezet egyáltalán nincs tisztában a vonatkozó jogszabályok 
tartalmával, csupán egy nagyobb ernyőszervezet tagjaként kapcsolódik a folyamatba, és kizárólag 
szakmai tevékenységet folytat, és arról sem tud, hogy léteznek jogszabályok az unióban a társadalmi 
egyeztetésre vonatkozóan. Ezzel együtt is általánosságban elmondható, hogy a stakeholderek jó része 
nagyjából ismeri az uniós szabályozást. Ambivalensen értékelik azonban azt a tényt, hogy az uniós 
jogszabály a tagállamokra bízza a társadalmi egyeztetés részleteinek megtervezését. A stakeholderek 
szerint ez a szabadság veszélyeztetheti az egyeztetés színvonalát abban az esetben, ha a tagállamok 
csak a minimális követelményeknek tesznek eleget.  
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A hazai jogszabályok értékelése különösen negatív az egyes stakeholderek körében. Ennek oka 
részben az, hogy hiányosak – vagy egyáltalán nem is léteznek – ezek a szabályok, részben pedig az, 
hogy nem teremtenek megfelelő kereteket a társadalmi egyeztetés szigorú és színvonalas 
betartatásához. 

Még abban az esetben is, ha a stakeholderek elégedettek a rendeletek elvi megközelítésével, 
szkeptikusak annak gyakorlati megvalósíthatóságát illetően: „soha nem a jogszabályon múlik az 
egyeztetés. A kérdésre válaszolva: igen, a szabályozást kielégítőnek tartom. Egy jól működő 
társadalomban, egy normális állam – partner viszonyban nem is kellenének erre vonatkozóan 
jogszabályok”.  

A szabályozásról a legkritikusabban egy, a fejlesztéspolitikában szakmai szervezetként számon tartott 
szervezet nyilatkozott. A Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége ismeri ugyan, de nem 
tartja kielégítőnek a jogszabályokat sem hazai, sem uniós szinten mert „az EU-ban általában és 
konkrétan is demokráciai-deficit van, az újonnan csatlakozóknál pedig hatványozottan. A társadalmi 
egyeztetés esetleges. A Vidékfejlesztési Tervvel vagy akár a Fejlesztési Stratégiai Tervvel 
összefüggésben az EU-s szabályok adnak konkrétumot a tervezési folyamatra és az 
intézményrendszerre is: a szociális partnereket, a civil szférát, a lakosságot hogyan kell tájékoztatni, 
bevonni. Viszont inkább formalizált az egész, akik ismerik – és a magyar civilisztikában működő 
szervezetek 4–5%-a ismeri csak – azok vezetői is csak lebegnek a tervet készítő közigazgatási 
menedzsment körül”. A stakeholderek a rendeletek legfőbb hibájának tekintik, hogy a laza szabályozás 
miatt általában nem áll rendelkezésre elegendő idő a véleményezésre, valamint, hogy az egyeztetés 
gyakran formális, csupán az unió figyelmének elterelését szolgálja. Javaslataik szerint olyan 
rendeleteket kellene készíteni, amelyek tartalmaznak konkrét intézkedéseket az egyeztetés 
kikényszerítésére és annak tartalmi színvonalának erősítésére. Így a kormány, valamint az illetékes 
államigazgatási szereplők nem tehetnének az egyeztetés kikerülése érdekében lépéseket, illetve a már 
létező egyeztetési formák szakmai színvonala is javulna: „Az, hogy a partnerséget társadalmi 
részvétellel milyen szinten kell megvalósítani, az sem egy egyértelmű dolog. Tág keretek, megengedő 
koncepció, kevés a követelmény, ezáltal sokkal több lehetőség is lenne arra, hogy a társadalmi 
részvételt szélesebb körben értelmezzék”. 

A jogszabályok betartására vonatkozó kérdésre több stakeholder jelezte, hogy az ágazati és regionális 
tervezők inkább az uniós jogszabályokat követik e jogszabályok minimális, formális természete miatt 
Ezek a szabályok azokban az országokban elégségesek lehetnek, amelyekben a partnerség elve a honi 
közigazgatási gyakorlat szerves eleme. Az uniós szokásjog és a partnerségre nyitott mentalitás 
azonban távol áll a magyar egyeztetési kultúrától. Általános véleményként fogalmazódik meg, hogy az 
államigazgatási szereplők a magyar szabályokat is csak többé-kevésbé tartják be : „Részben vannak 
technikai okai, hogy miért nem lehet betartani a szabályokat, de ez nagyon sokszor csak formális 
kifogás. Annak pedig sok értelme nincs, hogy az ember elmondta a véleményét, berakják egy fiókba, 
és a végén nem jelenik meg belőle semmi, és utólag kell harcolni”. Sok múlik a már kialakult 
kapcsolatokon, a háttérben mozgó lobby-tevékenységen, amik alapjaiban meghatározzák a partnerség 
egészét. Épp ezért minden megkérdezett szervezett egybehangzó javaslata volt: a hatékonyság 
javítása, aminek az egyeztetések politikai támogatottságának növekedése a feltétele.  

Összességében a nem kormányzati szervek képviselői sokkal kritikusabbak az egyeztetésre vonatkozó 
jogszabályokkal kapcsolatban, mint a tervezők. A hazai gyakorlattól idegen egyeztetési kultúra 
meghonosítása érdekében rigorózusabban szabályoznák a magyar államigazgatási szereplők 
tevékenységét, mert az uniós kereteket nem tartják elég kemény korlátnak a bizonytalan politikai 
megrendelések ellensúlyozására. 

6.3.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A társadalmi egyeztetés szereplői államigazgatási, régiós, valamint stakeholderi szinteken különböző 
szempontok alapján értékelik az egyeztetésre vonatkozó uniós és hazai rendeleteket, jogszabályi 
környezetet. Lényeges azonban a szemléletbeli különbség az egyeztetés jövőben szabályozásának 
lehetőségeivel kapcsolatban  

Az államigazgatási szereplők elégedettek azzal, hogy az unió és a hazai szabályozások nagy teret 
hagynak a tervezői munkák – ide tartozik a partnerség is – elvégzésére. Véleményük szerint a 
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hatékonyságot az javítaná, ha konkrétan lehatárolt partneri körökkel folytathatnának egyeztetést, 
valamint ha a módosítások átvezetésére szánt idő hosszabb lenne. Ez értelemszerűen nem lenne 
kedvező bánásmód azzal a stakleholderi körrel kapcsolatban, amelyben nagy az egyeztetés iránti 
igény, de akik kapacitás hiány miatt nem tudnak „rohammunkákat” elvégezni.  

Az időfaktor kérdése kulcsfontosságú az egyeztetés szereplői számára, az erre vonatkozó 
szabályozások, valamint azoknak a hiánya veszélyezteti az egyeztetési folyamat sikerét. Ebben 
mindkét oldal egyet ért.  

Az egyeztetés átláthatósága és ennek konkrét jogszabályokban való rögzítése a tervezők számára nem 
olyan hangsúlyos szempont, mint a stakeholdereknek Viszont ők is nagy fontosságot tulajdonítanak 
annak, hogy a dokumentumok legitimációja és a társadalmi elfogadottsága a későbbi, végrehajtási 
fázisban növekedjen, Ezért a megkérdezettek egybehangzóan állást foglaltak amellett, hogy az 
egyeztetési folyamatot és annak gyakorlati megvalósítását is újra kell szabályozni.  

A regionális szereplők kettős kötöttsége attitűdjüket is árnyalja. A velük készült beszélgetések teszik 
nyilvánvalóvá, hogy a szabályozás újragondolása nem egyszerűen megoldható feladat, valamint, hogy 
az általános elvek lefektetése mellett mindenképpen szükség van a részletek kidolgozására, azok 
finomhangolására is. 

Összességében elmondható, hogy ma Magyarországon a társadalmi egyeztetés egy kölcsönös tanulási 
folyamat, aminek keretét és szabályrendszerét a gyakorlati tapasztalatok megszerzése során lehet 
majd sikeresen kialakítani. Ezeket a tapasztalatokat egy szervezetben (talán az NFÜ-ben) kell 
összegyűjteni és összefogni. Csak így alapozható meg hosszú távon a hatékony együttműködés az 
egyeztetés szereplői között.  

6.4. Partnerség célja és szerepe a társadalmi egyeztetési 
folyamatban. A különböző döntéshozói attitűdök 
elemzése és a stakeholderek bekapcsolása a tervezésbe. 

Az uniós rendeletekben megfogalmazott partnerségi elv szerint a hatékony és átlátható támogatás-
felhasználás sikerének egyik kulcsa az, hogy a tervezés során a helyi, regionális, ágazati és társadalmi 
csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek, mert ez alapján a rendelkezésre álló 
forrásokat a különböző szereplők képesek lehívni, és felhasználni. A partnerség elvének értelmében a 
társadalmi egyeztetési folyamat fontos szerepet játszik a Strukturális Alapokkal összefüggő 
nyilvánosság megteremtésében és a kommunikációban is.  

Ma Magyarországon azonban alapvető társadalmi probléma a közéleti ügyekben való alacsony 
részvételi hajlandóság. Ez annak ellenére így van, hogy a 30 000-t is meghaladja a bejegyzett civil 
szervezetek száma. Az egyeztetés szerepe éppen ezért kimagasló abban a partnerségi folyamatban, 
amely legitimációs keretet ad és társadalmi konszenzust teremt az uniós fejlesztési kérdésekben. A 
folyamatban résztvevő szereplők értékelése a partnerség céljáról és szerepéről rámutat a különböző 
attitűdök összeegyeztethető és ellentmondásos elemeire. 

6.4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉSHOZÓK VÉLEMÉNYE A PARTNERSÉG CÉLJÁRÓL 
ÉS SZEREPÉRŐL A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI FOLYAMATBAN 

Az államigazgatási döntéshozók és tervezők elvi szinten többnyire pozitív hatást tulajdonítanak a 
partnerségnek, mert jelentős a hozzájárulása a tervezés sikerességéhez. Megfogalmazódott, hogy 
amennyiben az egyeztetési feladatot mindkét fél – a tervező programíró és a véleményt adó szervezet 
is – komolyan veszi, akkor a társadalmi egyeztetési folyamat nagyban hozzá tud járulni a 
partnerséghez és a programok elfogadottságához. Azokban a minisztériumokban, ahol ezt felismerték, 
nem különálló feladatként kezelik az egyeztetést, hanem gyakorlatilag a tervezési folyamatba épített 
munkamódszerként alkalmazzák: „kiderül, hogy amilyen fejlesztéseket egy minisztérium szervez 
például, vagy amilyen fejlesztéseket én tervezek, annak milyen a relevanciája. Úgy néz- e ki a 
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túloldalról is az a dolog, amit én az íróasztalom mögül látok valamilyen módon. Emellett, jó a 
partnerségben, hogy új ötletek merülhetnek fel. Új megközelítési módok, amelyekre én magam nem is 
gondolnék”.  

A tervezők hasonlóan fontos elemnek tartják, hogy az érintett szereplők bevonása a szabályozás 
átalakítása során ahhoz is hozzájárul, hogy a változásokra jobban felkészülhessenek. A partnerségi 
egyeztetés során alkalmuk nyílik a stakeholdereknek arra, hogy olyan szempontokra is felhívják a 
figyelmet, amelyekkel a tervező nem számol. E nélkül az ismeret nélkül a szabályozás nem igazodna a 
valósághoz, mert a partnerek gyakorlati tudásukkal és tapasztalataikkal, a saját mikrokörnyezetükből 
kitekintve jobban láthatnak egy-egy szakterületet, mint a tervezők: „Abszolút nyertünk a partnerektől 
új inputot. Az IT területe egyébként is nagyon speciális, nagyon gyorsan változik, gyakorlatilag 
kétévente teljesen új trendek jönnek elő, és nem csak az eszközökben, hanem az alkalmazásokban is. 
És ez egy tipikusan olyan terület, amelyben ha versenyhátrányt szenved az ország, akkor az 
mindenkinek rossz”.  

Az azonban, hogy mennyire térül meg a minisztérium számára a befektetett energia, elsősorban a 
partnerek felkészültségétől függ. A hozzáértés egyrészt szakmai tájékozottságot jelent, másrészt azt, 
hogy mennyire ismerik konkrétan az II. NFT módszertani kereteit: „lehet, hogy szakmailag jó a 
javaslat, de nem beépíthető, mert pl. nem támogatható vagy más egyéb szempontból nem illeszkedik 
az NFT-be. Vannak, akik nagyon értenek hozzá, és sok múlik azon is, hogy egy-egy szervezetben 
személy szerint kik dolgoznak”. A tervezők szerint azonban a partnerek, stakeholderek jelentős része 
nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy érdemben 
bekapcsolódhassanak a tervezési folyamatba: „a társadalmi szervezetek számára ez egy olyan tanulási 
folyamat, amelyben megmérettetnek a saját képességeik és kapacitásaik, és megtanulhatják azt, hogy 
a politika-formálásnak és a politika-befolyásolásnak nagyon sok eszköze van. Ha addig nem is jutunk 
el, hogy mi döntünk a politikai döntéshozók helyett, legalább mondjunk alternatívákat, hogy az 
általunk megfogalmazott alternatívákból a döntéshozók választani tudjanak, vagy legalábbis 
próbáljunk meg hozzájárulni ezen alternatívák kialakításához”.  

A szabályozással kapcsolatos, kevéssé kritikus tervezői vélemények ismeretében váratlan az, hogy a 
tervezők között létezik egy markáns kisebbség, amely tisztában van azzal, hogy az államszervezet a 
nyomásgyakorló csoportok hiányában könnyen kihasználja monopolisztikus helyzetét: „Két ponton 
lehet belenyúlni a megújulási képesség erősítésébe, vagy alulról a szerződéses partnereken keresztül, 
vagy felülről és az a politika, mert a közigazgatás vezetője a politika. Hogy felülről milyen megújulás 
jön, az egy külön téma. De ez alulról jövő nyomás hiányzik. Ezt kellene megerősíteni. A 
munkacsoportban a közösségfejlesztők töltik be ezt a szerepet, az egyének összeszervezésével aztán 
ők tudnak tovább gondolkodni az állam felé”.  

Ennek az érvnek a továbbgondolásával több tervező eljut a konszenzus-teremtés szükségességének 
kérdéséig. Többekben megfogalmazódott az a nézet, hogy a közigazgatás számára azért fontos az 
egyeztetés, mert ha e nélkül kerül az anyag nyilvánosságra, akkor számos vitára ad okot az, hogy 
nem térképezték fel megfelelően a várható hatásokat, vagy rosszul jelölték ki a célcsoportokat. A 
dokumentumok társadalmi egyeztetése lehetővé teszi, hogy ha nem is mindenben, de a főbb célokban 
egyetértés alakuljon ki a tervezők és a stakeholderek között: „A partnerség eredményeképp a tervek 
találkoznak a szükségletekkel, így azoknak nagy lesz az abszorciós képessége. A partnerek láttatják 
velünk, azzal, hogy részt vesznek az egyeztetésekben, hogy ez fontos nekik, hogy a források 
felhasználása jó irányba megy. Mindennek a lelke ez, ha megvan a partnerség, a fejlesztések nem 
csúszhatnak félre”. 

Több tervező szerint a társadalmi egyeztetés a közigazgatásban szokásos munkafolyamatokat új 
elemmel bővítheti. Egy új módszertan alapján lehetőség van olyan szakmai műhelyek kialakítására, 
amely ma nagyon hiányzik a közigazgatási munkából. Így ha jól és alaposan tervezik az egyeztetést, 
akkor komoly hozzáadott értéket jelenhet a folyamatban.  

Összességében a tervezők egyetértenek azzal, hogy a partnerség alapfeltétele és egyben garanciája is 
egy konszenzusos fejlesztéspolitika kialakításának. 
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6.4.2. A RÉGIÓK TERVEZÉSI VEZETŐINEK VÉLEMÉNYE A PARTNERSÉG CÉLJÁRÓL 
ÉS SZEREPÉRŐL A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI FOLYAMATBAN 

A regionális szereplők nézetei több ponton egybeesnek a minisztériumi tervezőkével. Ez elsősorban az 
input-gyűjtésre, az abszorpciós képességre, valamint a társadalmi elfogadottság garanciájára 
vonatkozó vélemények megfogalmazása kapcsán érzékelhető.  

Rigorózusabbak azonban a módszertani kérdésekben (garanciák beépítése a szabályozásba), és a 
bevonandó partnerek körének meghatározásával kapcsolatban. Az ágazati tervezőknél kisebb 
legitimitásuk miatt meg vannak arról győződve, hogy minél többen vesznek részt az előkészítésben, 
annál könnyebb lesz a végrehajtás, és annál kevesebb ellenérdek merül majd föl a későbbi fázisban: 
„Most, a tervezési folyamatban már a formálisan bevonandók köre is jóval szélesebb, mint korábban 
volt, tehát egy nagyobb szakmai spektrum van benne megmozgatva. A valamilyen módon érintettek is 
meg vannak szólítva, ez vonatkozik a civil szférára, akik ugyanúgy el tudják mondani már a 
véleményüket. Az egy másik kérdés aztán, hogy hogyan tudják érvényesíteni az érdekeiket, de az 
érdekütköztetés, és konszenzuskeresés már adott”.  

Csak a helyi érdekviszonyokba az ágazati tervezőknél sokkal szorosabban beágyazott régiós szereplők 
képesek arra, hogy a partnerség kapcsán a saját szerepüket is újraértelmezzék: „akkor járunk jól, ha 
mind a tervezésben, mind a végrehajtásban, mind pedig a térségi kapcsolatrendszerben nagyon 
határozottan és markánsan a segítő management funkciót próbáljuk érvényesíteni, így szakmailag jól 
és eredményesen tudunk építő folyamatokat generálni”. Ez a magatartás korábban, az I. NFT idején 
nem volt jellemző, hiszen egyfajta hatósági típusú, bár költséghatékony, ám rossz társadalmi 
kommunikációt eredményező hozzáállás dominált, amely sok esetben gátolta életképes folyamatok 
megerősödését. Az ettől a gyakorlattól láthatóan elszakadó, komplex gondolkodásmódra képes régiós 
tervezői kör megerősödése azzal a reménnyel kecsegtet, hogy kialakulóban van – legalábbis helyi 
szinten – egy, a korábbiaknál sokkal inkább befogadó egyeztetési attitűd, mely a partnerség célját és 
szerepét alapjaiban megújíthatja. 

6.4.3. STAKEHOLDEREK  

A tervezői oldal egyeztetési tevékenységének megítélése stakeholderi oldalról új fényt vet a 
partnerség céljára és szerepére. E csoport számára kulcsfontosságú kérdés az, hogy milyen 
véleményezési lehetőségekhez jutnak az egyes szervezetek, azokat hogyan használják ki, valamint, 
hogy hogyan tudnak még érdemben beleszólni a folyamatokba. E szempontok alapján megállapítható, 
hogy az egyes stakeholderi csoportok között nagy kapacitásbeli és érdekeltségi különbségek vannak, 
és a szervezetek ezek alapján eltérően ítélik meg a partnerség szerepét és célját.  

Létezik olyan szervezet (CNNy), amelyik főtevékenységeként követi nyomon a társadalmi egyeztetés 
lépéseit, abban szorosan részt vesz, valamint értékeli a folyamatot. Ez a szervezet tehát nem a 
tartalmi kérdésekkel, hanem a társadalmi nyilvánosság kérdésével foglalkozik. A partnerséggel, mint 
folyamattal kapcsolatban megfogalmazott véleményüket és értékeléseiket nyilvánosan elérhetővé 
teszik mindenki számára. E tevékenységükkel az egyeztetési folyamat alakítására jelentős hatást 
gyakoroltak. Ők képviselik a tudatos egyeztetés legmagasabb fokát, ezért – egyébként igen kritikus 
véleményük – figyelemre méltó. Értékelésükben azonban elismerik, hogy más országok gyakorlatához 
képest a társadalmi egyeztetést ma Magyarországon sokkal szélesebb körben hirdetik meg és 
fokozatosan egyre nagyobb lehetőséget biztosítanak a vélemények – legalább formális – kifejtésére.  

E nagyon tudatos nyomásgyakorló csoporttal ellentétben azonban megtalálhatóak olyan stakeholderek 
is, akik nagyon kevéssé informáltak az egész rendszer működésével, szabályaival, céljával és 
szerepével kapcsolatban, legfeljebb egyes ernyőszervezetek tagjaiként, a közös véleményének 
megformálásában vesznek részt, ezért az egyeztetés szerepét kevéssé tudják értékelni. Állandó 
problémát jelent számukra az információ hiánya, a rendszer átláthatatlansága, ami lényegében 
kedvüket veszi a komolyabb egyeztetéstől is: „Legfőbb problémája az összes magyar 
érdekegyeztetéseknek, hogy az a rendszer működik, mint a szocializmusban, meg a Bach korszak óta, 
ha kapok egy határozatot, csak ahhoz fellebbezhetek, aki a határozatot hozta. Ha valamit meg kellene 
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változtatni, annak kell beadnom a kérvényt, akinek meg kellene változnia. Így ez nem tud átjutni, 
megvalósulni. Az Önkormányzati törvénymódosítást két szinten kellene megfuttatni: kormányzati és az 
önkormányzati érdekképviseletek szintjén, valamint a mindkettőtől független civilek szintjén, ahová 
nem jön el sem a kormányzat, sem az önkormányzat. Ilyen finomra hangolások nincsenek az 
egyeztetésekben, és ez is a demokrácia deficit legkomolyabb problémái közé tartozik”. 

Az ernyőszervezetek a saját belső kapacitásuk és eljárási rendjük alapján szervezik az egyeztetést, és 
ezért gyakran nem tudnak megfelelni az időben és módszertanilag is kötött folyamat szabályainak. Így 
nem érzik hatékonynak az egyeztetési folyamatot: „Mi minden tagszervezetnek szétküldtük az 
anyagot, majd a véleményeket összefogtuk, hozzátettük a saját gondolatainkat, és egyben, egy közös 
dokumentumban küldtük vissza. Az ötven tagból két-három jelzett vissza, tehát csak nagyon kevés 
céget szólított meg ez az anyag. Az volt a probléma, hogy ha egy tagszervezet nem találta meg benne 
azt, ami érdekelte, ami őt érintette, akkor az egész dokumentumot félretette. A határidő ugyan rövid 
volt, de én hozzá vagyok szokva ehhez, ezért ez nem okozott gondot. Nem gondolom azonban, hogy 
ennek bármilyen hatása lett volna a későbbiekre, hogy ezt bárki figyelembe vette volna a tervezés 
során. A szerepjátéknak inkább az lehetett a jelentősége, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy ez egy 
bonyolult döntési folyamat – de különösebb haszna nem volt a dolognak.” 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezés egyes szintjein megvalósuló partnerségi egyeztetést 
csak azok a szervezetek képesek követni, illetőleg azokhoz kapcsolódni, akik szakmai munkájuk 
mellett rendelkeznek erre fordítható kapacitással: „Sokszor bennünk is van hiba, nincs meg a 
szükséges szakértői garnitúra, pedig az is kellene, hogy ne csak település politikusként, hanem 
szakértőként szóljunk hozzá a kérdésekhez. Ennek anyagi okai vannak. Egy darabig a szakemberek 
dolgoznak társadalmi munkában, de hosszú távon nem működik, bár találkoztam olyannal is, aki 
sosem fogadott el pénzt. Sokszor az ismeret hiány miatt a vitákban alulmaradunk, leradíroznak 
bennünket”. 

A szervezetek tehát jól elkülöníthetők két meghatározó csoportra. A kisebb vagy csak szakmai 
kérdéssel foglalkozó stakeholderek jól megkülönböztethetően más attitűddel közelítik meg a 
társadalmi egyeztetés folyamatát, mint a nagy érdekérvényesítő erővel rendelkező, sok szakembert és 
érdekcsoportot összefogó nyomásgyakorló csoportok. Így voltak a megkérdezettek között olyan 
szervezetek, akik – saját értékelésük szerint – úgy vesznek részt az egyeztetési folyamatban, hogy 
szakmailag nagyon megalapozott véleményt nyújtanak be és a nyilvánosság minden lehetséges 
eszközével élnek, de többségben vannak azok a szervezetek, amelyek szkeptikusak az egyeztetéssel 
kapcsolatban, és ezért inkább nem is hoznak túlságosan nagy erőfeszítéseket az érdekérvényesítés 
terén.  

Az aktívabb szervezetek részéről is akadnak olyanok, akik minden erőfeszítésük ellenére úgy érzik, 
hogy az Operatív Programok egyeztetésébe nem tudnak olyan szinten bekapcsolódni, ahogyan 
szeretnének, így szerintük a partnerségi egyeztetés nem éri el a célját, pontosabban 
megkérdőjelezhető a létjogosultsága: „Az Operatív Programok szintjén elég nehéz eligazodni, mert 
ezeknek a társadalmi vitáját az egyes tárcákra bízta a kormányzat. Annak idején mi többször kértük a 
Nemzeti Fejlesztési Hivataltól, hogy próbálják ezt koordinálni, vagy valami központi információt kiadni. 
Így nem lehet társadalmi vitát lefolytatni, hogy még nekünk is, akik napi 8 órában regionális 
politikával foglalkozunk, úgy kell utána vadásznunk az Interneten minden egyes Operatív Programnak, 
és vagy megtaláljuk, vagy nem. Erre egy egységes rendszert kellene kialakítani, egységesen 
átláthatóan egy bizonyos helyen nyilvánosságra hozni, hogy az egyes Operatív Programoknak mikor 
lesz a társadalmi vitája. De ha már külön van, akkor is legyen egy hely, ahol az összes Operatív 
Programot megtalálhatják az érdeklődők, vagy a potenciális érintettek, és az egész folyamat 
áttekinthető. Kellene egy egységes menetrend az egész egyeztetési folyamatra. Ezt 2005 januárja óta 
próbáljuk kihúzni a kormányzatból és kérjük, hogy hozzanak ilyet nyilvánosságra. Ám ha 
nyilvánosságra hoztak is valamit korábban, 2 hónap után totális csúszásban volt, így nem lehet 
felkészülni egy társadalmi vitára. A civil társadalom nagy része nem ezzel foglalkozik, mint mi, hanem 
könyvtárosként vagy iskolában tanítva, vagy valamilyen cégnél dolgoznak, és munkaidőn kívül 
foglalkoznak ezekkel a civil ügyekkel, ők így ezt nem tudják követni”. 

A stakeholderek a társadalmi egyeztetés sikerességét azon is mérik, hogy a tervezési folyamat melyik 
szakaszába tudtak bekapcsolódni. A magyar államigazgatási gyakorlatot semmi sem minősíti jobban, 
mint az a tény, hogy egyik szervezet sem jelezte, hogy már az inputgyűjtés során is bevonták volna az 
egyeztetésbe. Pedig a nagyobb kapacitással rendelkező szervezetek igényeltek volna betekintést és 
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beleszólást az alapkérdések, a fejlesztési prioritások, valamint a koncepció kialakításának kezdetén. A 
témában jártas civil szervezetek pontosan megfogalmazzák az egyeztetés legszembetűnőbb 
gyengeségét ebben a korai, tervezést előkészítő fázisban: „Nagyon fontos volna az, hogy ne csak a 
véleményezésben vegyünk részt, hanem a tervezésben is. A társadalmi vitát megelőző fázisban, amíg 
az anyagok elkészülnek, a szakértői anyagok össze vannak dolgozva, bizonyos alternatívák 
felmerülnek, amelyek aztán megvitatásra kerülnek, ebben a fázisban a civil szervezetek számára nem 
átlátható a folyamat, mivel nem vonják be őket a társadalmi egyeztetés ezen szakaszába, csak egy 
szűk körnek van hozzáférési lehetősége. A társadalmi egyeztetésről szóló alapelvek, az átláthatóság 
elve az előkészítésben sérül, de itt sérül a nyilvánosság elve is, mert nem minden szakértői anyag 
érhető el, ennek következtében a tervezhetőség elve is”.  

A tervezés kezdetén elkövetett hibák meghatározzák az egész egyeztetés menetét, színvonalát és 
értelmét, ezért számos stakeholder már ezen a ponton elveszti bizalmát az egyeztetésben, és azt 
megkerülve igyekszik érdekeit érvényesíteni.  

A véleményezők másik csoportja viszont megelégszik jelenlegi szerepével és úgy ítéli meg, hogy 
véleménye helyet kapott a tervezési munkában, komoly szerepet és feladatot vállalt, ami többnyire 
kielégítette a bekapcsolódási igényét is: „Az érdekegyeztetések során több napon keresztül tárgyalunk 
különböző résztémákat, ezek gyakran unalmasak, hosszadalmasak és nem túl hatékonyak, ezért a 
tervkészítés szintjén elég az a lehetőség, ami a rendelkezésünkre áll, és a rendje is jó”. Ezt a 
vélekedést erősítik még azok, akik belátják azt, hogy az államigazgatás partnerségre fordítható 
kapacitásának is vannak korlátai, és jobb, ha a tervezési munkák a tervezők feladatai maradnak a 
szakértelem, a garancia és a számonkérhetőség érdekében.  

A partnerek elégedettsége szempontjából meghatározó másik szempont a folyamatok érdemi 
befolyásolására való esély. Ennek kapcsán a stakeholderek markánsan megfogalmazzák a 
legfontosabb problémákat: túl hosszú dokumentumot kell véleményezni, kevés konkrétumról esik szó 
az anyagokban, rövid határidőket kapnak a munkájuk elvégzésére és az egyeztetés ideje gyakran 
politikailag is érzékeny időszakra esik. Egybehangzóan nagyon hiányolja minden stakeholder a tervezői 
oldal visszajelzését, a visszacsatolást is. Ezek alapján a nem kormányzati szervek véleményében azok 
álláspontja jut többségre, akik szerint a partnerség, valamint az ahhoz tartozó társadalmi egyeztetés 
csak formailag valósul meg és kevés érdemi eredmény születik. 

Egyes szervezetek részt vesznek a végrehajtás fázisában, és a monitoring bizottság munkájában is – 
amelyben szintén érvényesül a partnerségi folyamat. E szervezetek legfontosabb kritikája az, hogy 
alulreprezentáltnak érzik magukat a nagy súlyú államigazgatási képviselettel szemben. Ezen túl azt is 
nehézményezik, hogy csak utólag értékelhetik a folyamatokat, így nem látnak lehetőséget arra, hogy a 
hibás berögződéseken változtatni tudjanak.  

Összefoglalásul elmondható, hogy a stakeholderek elvi alapon fontosnak tartják a társadalmi 
egyeztetést, de gyakorlati szinten számos akadállyal kell szembenézniük a folyamat során, ami 
alapjaiban véve negatív képet alakít ki bennük a partnerségről általában. A legtöbb szervezet számára 
sokszor nem átlátható a folyamat, annak célja és értelme, ezért érdemben ritkán folynak bele az 
egyeztetésbe. Az a néhány szervezet, amelynek megfelelő kapacitás és idő áll rendelkezésre, képes 
komoly munkával részt venni a tervek kialakításában. A stakeholderek körében általában van egyfajta 
nyitottság a közös munkára, de annak módszertanára és technikai részleteire kevesen fogalmaznak 
meg javaslatokat.  

A véleményezést megelőző tervezési, illetve a tervezést előkészítő fázisban számos szervezet szeretne 
nagyobb szerephez jutni, sokszor ezt nevezik meg a partnerségi siker kulcsának. A jelenlegi 
bekapcsolódási lehetőségeknél számos partner és ernyőszervezet nagyobbra tart igényt. Általános 
elvárásuk, hogy a társadalmi egyeztetés céljával és szerepével, illetve ütemezésével kapcsolatban több 
információra, és néhány szervezetnek ezzel kapcsolatos felkészítő képzésre is szüksége lenne. 

6.4.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az államigazgatásban dolgozó tervezők szakmai szempontok miatt többnyire pozitívan értékelik a 
partnerség és a társadalmi egyeztetés szerepét, Másrészt tisztában vannak azzal, hogy az Operatív 
Programok társadalmi támogatottság csak közös munkával szerezető meg, aminek hatására 
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egyszerűsödik a végrehajthatás. Nehézséget okoz azonban, hogy az uniós fejlesztéspolitikai szabályok 
speciális jellege miatt nehezen lehet a széles társadalom számára elérhető, közérthető szakmai 
egyeztetést szervezni. A tervezők legkomolyabb aggályai arra vonatkoznak, hogy nem tudnak érdemi, 
beépíthető véleményeket begyűjteni az egyeztetés során, és a feldolgozáshoz kapcsolódó utómunkák 
elnyújtják, megnehezítik a tervezési feladatot. Épp ezért a módszertani és ezzel összefüggő szakmai 
kérdések megválaszolása a partnerség – mint kölcsönös tanulási folyamat – kulcsa. A tervezők szerint 
az egyeztetési folyamatok letisztult és célzott szabályozása hozzájárul nemcsak a konszenzus 
kialakításhoz, de a fejlesztési tervek tartalmi színvonalának emeléséhez is.  

A folyamatot tervezőként és partnerként megtapasztaló régiós szereplők kettős karakterén 
egyértelműen kimutatható, hogy az egyeztetés mennyire másképp értékelhető a két oldal 
szemszögéből. Azok a tervezők, akik egy másik relációban egyben partnerek is, elfogadóbbak az 
egyeztetéssel kapcsolatban általában is, és konkrétan saját partnereikkel is. Ez nagyobb nyitottságot 
eredményez a szabályozásai és módszertani kérdések megválaszolásakor is, ami érdemi egyeztetést 
eredményez a régiókban. E cél megvalósításhoz olyan gyakorlati eszközöket is rendeltek, amelyek bár 
nem egyszerűsítik a folyamatot, de mindkét oldal számára tanulságosak. 

A stakeholderi oldal nagyon differenciáltan közelít a partnerséghez és a társadalmi egyeztetés 
folyamatához. Azzal a véleményezők jelentős része is egyetért, hogy kölcsönös tanulásra van szűkség, 
melynek során a formálisan kipipálható partnerségből érdemi, közös munka válik, de minden oldal 
ezzel kapcsolatos attitűdjét félelmek, bizalmatlanság jellemzi. Sok szereplőben – a konkrét egyeztetés, 
tényétől és milyenségétől függetlenül – korábbi sérelmek, negatív tapasztalatok alapján már kialakult 
frusztráció az államigazgatási szereplők tevékenységével kapcsolatban, és ez megkérdőjelezi a 
tervezőkbe vetett hitüket is. Ráadásul az uniós fejlesztéspolitikára jellemző szakmai specialitások is 
sokszor megnehezítik a stakeholderek munkáját, akik megfelelő képzés és kapacitás hiányában nem 
képesek beépíthető, érdemi véleményeket eljuttatni a tervezőkhöz. Ezzel ellentétben, az 
egyeztetésben aktívan részt vevő, a folyamatokat szorosan követő, nagyon tájékozott szerveztek 
körében számos konkrét javaslat fogalmazódik meg a partnerségi tevékenység javítására, ezeket a 
javaslatokat hosszú távon érdemes lenne megfontolni.  

Mindezek miatt nyitott az a kérdés, hogy milyen nyomásra és mikor tud kialakulni mind a tervezői, 
mind a stakeholderi körökben az a meggyőződés, hogy képesek közösen kidolgozni a partnerség elveit 
és módszertanát pontosan rögzítő szabályrendszert. A hosszú távú, szakmailag megalapozott, sikeres 
együttműködés kulcsa a szereplők felkészítése, ami magában foglalja a tervezők és a stakeholderek 
számára egy képzési program kidolgozását. Nyilvánvaló ugyanakkor az, hogy az államigazgatásban 
dolgozó tervezők felelőssége egy reális, ezért betartható ütemterv elkészítése, és a visszacsatolás a 
beérkezett véleményekre – optimális esetben személyre szóló válaszlevelek formájában. Ezek az 
elemek megteremtik a partnerség iránti bizalmat, és hitelessé teszik azt a stakeholderek körében. A jól 
szabályozott, és célzott egyeztetés amellett, hogy sok szakmai és legitimációs előnnyel járna, az unió 
más országai számára is példa értékű lehetne. 

6.5. Az egyeztetésbe bevont partneri körök jellegzetességei, 
tulajdonságai. A partnerek között kialakult 
szerveződések hatásai, a szövetségek és az 
államigazgatás kapcsolata. 

A tervezés során meghatározott időben, konkrét eszközök segítségével van lehetőség bevonni a 
társadalmi partnereket a fejlesztési terv előkészítésébe. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy mekkora az 
államigazgatásban gondozott partneri adatbázisok nagysága, milyen a kapcsolattartás módja és 
intenzitása, a tervezők milyen kritériumok alapján választják ki a társadalmi partnereket, és 
mennyiben veszik figyelembe a horizontális elveket; az inputgyűjtés során milyen technikákat 
alkalmaznak; valamint, hogy miként építik be a véleményeket a dokumentumba, és miként történik a 
visszacsatolás. Az egyeztetésben részt vevő szervezetek önszervező, szövetség-kereső tevékenységeik 
során eltérő mértékben tudnak szerepet vállalni ebben a folyamatban. Stakeholderi oldalról 
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bemutatjuk a jellemző szövetségkötési attitűdöket, illetve azok eredményeit és a legjobb 
gyakorlatokat. 

6.5.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZINT ÉRTÉKELÉSE AZ EGYEZTETÉSBE BEVO-
NANDÓ PARTNERI CSOPORTOKRÓL. A PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA SORÁN 
ALKALMAZOTT SZEMPONTOK 

Az államigazgatási szereplők több módszertan szerint választják ki a saját partneri köreiket. Az egyik 
csoportba azok a tervező tartoznak, akik a tervezés kezdetén általános szakmai kritériumok alapján 
határozzák meg, hogy mely szervezetekkel és ernyőszervezeteikkel kell kapcsolatba kerülniük az 
egyeztetés során. Ezek a tervezési egységek a szakmai szempontok mellett nagy gondot fordítanak a 
horizontális elvek arányos megjelenítésére is, valamint partneri adatbázisukat folyamatosan bővítik a 
nyílt partnerség elvének megfelelően: „Alapvetően szakmai és gazdasági érdekvédelmi szövetségek a 
partnereink az Operatív Programok tervezésének folyamatában. És emellett megjelenik azért egy-két 
olyan „társadalmibb” partner, akik kevésbé a gazdaság szereplői, mint pl. a zöld szervezetek vagy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos témákat összefogó szereplők. Általában országos szervezetekkel 
lépünk kapcsolatba. A legnagyobb részük egyébként ernyőszervezet, akik vállalták azt, hogy a tagjaik 
számára ezeket az információkat továbbadják. Van néhány olyan szervezet, akik látványosan sokkal 
több inputot szolgáltatnak a munkához, és ezért nyilván a velük való kapcsolattartás sokkal szorosabb, 
hiszen olyan részletekbe menő észrevételeket tesznek és olyan mélységű szakmai hozzájárulást 
adnak, ami miatt egy sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki”.  

Egy másik eljárás az Operatív Programok többlépcsős tervezésének módszertanát figyelembe vevő, az 
egyeztetési folyamatot a különböző tervezési szintekhez hangoló metódus., Ennek az a lényege, hogy 
minden módosítást követően döntést hoztak arról, hogy magasabb szinten milyen partnerekkel tudnak 
tovább egyeztetni: „Nálunk a gyakorlat az volt, hogy itt a főosztályon eldöntöttük, hogy mi és hogyan 
legyen, és alapvetően minden egyes lépésnél megtettük ezt. Szükség volt a szélesebb társadalmi 
csoportokat képviselő szervezetekre is, és igyekeztünk megtalálni az adott témához specifikusan értő 
szervezeteket is. És ebbe a folyamatba becsatoltuk még az akadémiai szférát is. És amikor előállt egy 
részdokumentum, az ő inputjaik alapján egyfajta szintézise annak, ami nálunk készült, akkor 
workshop-ot szerveztünk, és ezek az érintettek egy asztalhoz lettek leültetve, és ott kellett kialakítani, 
hogy mi lehet a közös érdek. Figyelembe kellett venni a horizontális politikáknak a szerepét, és nem 
csak a kötelezően alkalmazott kettőt (esélyegyenlőség, környezetvédelem), hanem akár 
foglalkoztatási, versenyképességi, biztonsági területeket. Mi komplex programokban gondolkozunk, 
amelyek sok-sok elemből állnak össze.”  

Megfogalmazódik olyan vélemény is államigazgatási tervezői körben, hogy a kiválasztási szempontokat 
az egyes tervezési szinten másképp lehet értelmezni, ezért a kezdeti fázisban nyitottabb és 
informálisabb egyeztetésre is lehet mód. Általános gyakorlat, hogy minél közelebb kerül egy ügy a 
politikához, annál indokoltabb egy támadhatatlan és intézményesített döntéshozói szint megteremtése 
az egyeztetésben. Az egyeztetést szervezőnek figyelnie kell arra, hogy a kisebb körben meghirdetett 
egyeztetések ne a lobbyérdekek érvényesülésér szolgálják, ezért célszerű legalább öt-hat szervezettel 
egyszerre tárgyalni informális körökben is. „A stakeholderek szempontja szerint is az a 
legeredményesebb, amikor a részletekről van szó, mert itt szakmai érvek döntenek, közösen vitatják 
meg a többiekkel, nem pedig általános statementeket kell megfogalmazni. Van rá példa, hogy egy-egy 
külön szervezet kéri, hogy esetleg hallgassuk meg a javaslatát. Ezekkel leülünk beszélgetni, és ha 
szakmailag azt találjuk, hogy megalapozott, és nem ütközik az OP céljaival, akkor mindenképpen 
figyelembe vesszük az ilyen bilaterális megbeszéléseken elhangzottakat. És egyébként pedig 
megpróbáljuk beterelni ezekbe a kialakult formációkba a továbbiakban. Tehát a megkeresés lehet 
informális, de az utána következő munkát próbáljuk minél formálisabbá tenni, hogy a többi szervezet 
számára is látható legyen, hogy miért van változás mondjuk egy adott fejezetében a programnak”.  

A tervezők kiválasztási szempontja lehet az is, amely a tárgytól teszi függővé, hogy mely 
szervezeteket lehet bevonni az egyeztetésbe: „Elsősorban azokat a csoportokat, akik primer módon 
érintve lesznek a készülő tervezet által. Ezek köre az előzetes hatásvizsgálattal meghatározható. 
Természetesen a rendelkezésre álló idő és a tervezet jellege, fontossága is meghatározó tényező, de 
leginkább meghatározó jelleggel bír ezen kérdésnél, hogy kik, mely csoportok lesznek érintettek az 
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adott témában. Ha több, vagy sok ilyen csoport van, meg kell keresni, ki kell szűrni, hogy a csoportok 
mely köre az, amelyeknek a véleménye meghatározó, vagy a létszáma a legnagyobb, vagy az 
érdekeltsége a legkiterjedtebb és így tovább, és így tovább. Ez, mármint a meghívotti kör, a 
jogszabályalkotással rokon előzetes hatásvizsgálat segítségével behatárolható”. 

Az Operatív Programoknál átfogóbb egyeztetések módszertanilag nem a szaktárcák feladatai, hanem a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálja a folyamatot. Több tervező elismerte ennek hatékonyságát 
és szükségességét, mert az ágazati rendszeren kívül elhelyezkedő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
partnerségi adatbázisa kiterjed minden ágazati és regionális területre, a főbb makrofórumokra, 
továbbá az ágazati partnerlistákat is magába foglalja. Ezek közül a makrofórumok és a nagyobb 
tudásbázissal rendelkező stakeholderek – több tervező értékelése szerint – a különös bánásmódot 
igénylő partneri körbe tartoznak. Erre a körre vonatkozóan nem határoznak meg a szokásostól eltérő 
egyeztetési technikákat, csupán kiemelt figyelmet az inputgyűjtési fázisban: „Vannak kritikusan fontos 
partnerek, pl. az MTA, a kamarák, az egyes ágazatok és régiók VIP-szereplői. Az ő véleményük 
nélkülözhetetlen a partnerség során. A dokumentum kezdeti tervezési szakaszában más eljárásokat is 
alkalmaztunk a bevonásukra: pl. a jövőképalkotásba meghatározó egyéneket vontunk be: tudósokat, 
művészeket, nagyvállalkozókat, a hangadó egyéneket. Az NFH szervezett olyan fókuszcsoportos 
beszélgetéseket pl. tudósokkal, szakemberekkel, melyek során véleményvezetőket kérdeztek a főbb 
stratégiai célokról és súlypontokról. A helyzetfeltárásba már az érintetteket is be kell vonni, mert a 
SWOT-elemzésnél nem csak a tervezőre, hanem az adott terület szereplőire is szükség van.”  

Azokban az esetekben, amikor egy Operatív Program tervezésében több tárca is részt vesz, 
nehézkessé válhat a tárcaközi egyeztetés, és ez a partneri egyeztetést is akadályozhatja: „A 
nehézségeket nem a partnerek okozták, hanem a hat minisztérium koordinációja. Az egyeztetési 
folyamat tárcaközi fázisába nem vonják be a partnereket, mert a koordináció nagyon bonyolult lenne. 
Ez a TÁMOP sajátossága, mert ebben az Operatív Programban nagyon sokan érintettek.”. Valójában 
az Operatív Programok témájától is függ, hogy milyen érzékeny partneri kört érintenek. A TÁMOP 
kiemelten kezelendő partnerei közé sorolták a társadalom hátrányos helyzetű rétegeit és a romákat. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a széles társadalom felé eddig a legnyitottabb egyeztetést a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökég szervezte meg, a szakpolitikai kérdések tárcafeladatok maradtak. A 
partnerségi adatbázis legnagyobb listája – 6000 szervezet – és legátgondoltabb stratégiája a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökégnek van. Minden tárcánál léteznek kiemelt partneri körök – ezeknek a kiválasztási 
szempontjai eltérőek lehetnek – akikkel szorosabb és gyakran informálisabb egyeztetések is 
megvalósulnak, de a horizontális elveket tiszteletben tartva törekszik minden tárca egy bővebb 
partneri körrel is egyeztetni. Emellett tárca szinten kiscsoportos egyeztetéseket is gyakran 
lefolytatnak, többnyire a stakeholderek kezdeményezésére.  

Általános tervezői aggályként fogalmazódik meg, hogy az egyeztetés időzítése és intenzitása sokszor 
nem előre tervezhető, mert politikai döntések miatt vagy egyéb döntések hiányában sokszor nagyon 
lelassulnak, máskor pedig indokolatlanul felgyorsulnak a folyamatok, ezért csak nagy vonalakban lehet 
előre megtervezni az egyeztetéseket.  

6.5.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK ÉRTÉKELÉSE AZ EGYEZTETÉSBE BEVONANDÓ 
PARTNERI CSOPORTOKRÓL. A PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA SORÁN 
ALKALMAZOTT SZEMPONTOK 

Az ágazati tervezőkhöz képest a régiós véleményekben markánsabban jelenik meg a partnerek érdemi 
bevonására vonatkozó törekvés. Emellett a régiós tervezők a szakmailag érintettek bevonásán túl egy 
szélesebb körű, ún. társadalmi típusú egyeztetést is igényelnek. Többen megfogalmazzák, hogy a 
civilekkel történő egyeztetés még a jogszabályok megalkotása előtt, a tervezési folyamat alatt nagyon 
hasznos lehet: „Azokat a szereplőket, amelyek komoly elemző, értékelő, projektfejlesztő funkciókat 
töltenek be, érdemes bevonni már a kezdeti fázisban, a helyzetelemzéskor. Ilyenek pl. a kamarák. A 
többieket a stratégia-alkotástól kezdve – ennél a fázisnál már mindenkit célszerű bevonni. A stratégia 
elfogadása után, mikor már a konkrét fejlesztési intézkedések kidolgozása van soron, széjjel kell 
bontani, hogy mi kiket érint, és csak az érintettekkel konzultálni”. Többek szerint egy stakeholder-
elemzésen keresztül érdemes kiválogatni, hogy melyik szervezetekkel kell szakmailag egyeztetni egy 
adott témában. Regionális szinten ez nagyon összetett feladat, mert nem csak régiós, de a kistérségi 
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szinteket is külön kell elemezni, ahová – témától és annak hatásaitól függőben – egy többszörösen 
keresztezett hálózaton keresztül lehet eljutni: „A szakmai egyeztetési rend nagyjából adott. Vannak 
olyan szervezetek, ahol kötelező egyeztetési folyamatok vannak. Emellett, kialakul egy gyakorlat az 
idők során, hogy melyek azok a szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel már a 
korábbiakban jól együtt tudtunk dolgozni. Ez a lista egy, egyre bővülő lista. A szakmai szervezetek 
mellett egyre több a civil szervezet is, akikkel egyeztetünk. Abban, hogy konkrétan melyik szervezetet 
hívjuk meg az egyeztetésre, tehát a kiválasztásnál, nekünk segítségünkre voltak a kistérségek. Olyan 
területi beosztási rendszerünk van, hogy a régió kistérségekből áll. A kistérségekben sokkal jobban 
ismerik a helyi viszonyokat, ott tudják jól például, hogy egyes témában, mely civil szervezet a 
leginkább érintett, mely civil szervezetnél vannak olyan emberek, akik tudnak is érdemben hozzászólni 
az adott kérdéshez”.  

A régiós kiválasztási folyamat sajátossága az, hogy az érintettség és a döntéshozatali képesség 
nehezen határolható el egymástól. Épp ezért a döntéshozókat nem célszerű bevonni az egyeztetésbe, 
miként a politikailag aktív szereplőket is érdemes különös bánásmódban részesíteni. A különös 
bánásmódot érdemlő partneri körök projektektől függően változhatnak, ezért célszerű legalább 
tájékoztatás szintjén egyeztetni a projekt támogatóival és ellenzőivel is. 

6.5.3. A STAKEHOLDEREK SZERVEZŐDÉSEI, VALAMINT A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉS SORÁN KIALAKULT STAKEHOLDER-SZÖVETSÉGEK JELLEG-
ZETESSÉGEI 

Azok a stakeholderek, akik komolyabb ernyőszervezetként, vagy ahhoz kapcsolódva vesznek részt a 
társadalmi egyeztetésben, általában rendelkeznek szövetségesekkel itthon és külföldön is. Hazai 
összefogásra egyik legkiemelkedőbb példa a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért 
(CNNy) munkacsoport, illetve léteznek egyéb érdekképviseleti szövetségek: az OÉT, a kamarák, az 
országos szövetségek, illetve a zöld munkacsoport szerveződés. Ezek a szövetségek sokszor egységes 
álláspontot képviselve vesznek részt a véleményezésben, néhol minden szerveztük véleményét külön-
külön megjelenítve, máskor pusztán szervezeteik által jóváhagyva a közössé váló álláspontot Van 
példa ad hoc szövetségek létrejöttére is, amelyek kisebb véleménykülönbségek ellenére alakulnak, és 
gyakorlati hasznuk ebben a korai fázisban még nem látható. Közös tevékenységük csak egy-két 
fejlesztéspolitikai dokumentum véleményeztetésére korlátozódott. Aktívabb szervezetek azonban erős 
lobbytevékenységet is folytatnak szövetségeseikkel együtt, illetve azok megnyerésére itthon is és 
külföldön is, szemben azokkal a szervezetekkel, amelyek azért nem kerestek szövetségeseket, mert 
reménytelennek vélnek bármilyen kezdeményezést. Néhány stakeholder véleménye szerint a 
szövetségek célja sokszor nem is a közös szakmai pontok megtalálása, hanem a másik fél egyeztetési 
technikáinak megismerése, elsajátítása 

Vannak természetesen a többieknél lényegesen hatékonyabb szerveződések, amelyek 
érdekérvényesítő-képessége jelentős. Például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége olyan nagy 
szervezetté vált, hogy már nem lehet figyelmen kívül hagyni lobbytevékenységüket, valamint országos 
szinten mérhető hatásukat a civil társadalomban. A zöld vélemények összefogása a Magyar 
Természetvédelmi Szövetség kezébe került, ez bizonyul ma Magyarországon az egyik legkomolyabb 
szövetségnek. : „Az MTVSZ ügyvezető elnöke volt az Élhető Környezet munkacsoportnak a tagja. Úgy 
oldottuk ezt meg – a környezetvédő és természetvédő szervezetekkel egyetemben – hogy egy 
országos találkozón választottak lobby-t kidolgozó delegáltat, és ezekkel a delegáltakkal együtt 
kerestük meg az illetékes tervezőket. Mi környezetvédők megpróbáltunk proaktívak lenni, de nem volt 
egy általános elv a kormányzaton belül, hogy hogyan kezeljék ezeket a delegáltakat. Erre 
mindenképpen szükség lenne a jövőben, hogy ki legyen mondva, hogy a partnerség elvén a civil 
delegáltakat fogadják.” Nemzetközi aktivitásuk is jelentős: „Nemzetközi szinten is több csoporttal, 
szervezettel működünk együtt. Van például egy munkacsoportunk, amely cseh, szlovák, lengyel, 
erdélyi és lett szervezeteket ölel fel, akikkel szintén az NFT I. monitorozásán dolgozunk, és osztjuk 
meg egymással a tapasztalatainkat, illetve közös kiadvánnyal próbálunk meg érdeket érvényesíteni. A 
tapasztalatok végül is egymást erősítik az egyes országokban. Ennek a munkacsoportnak minden 
tagja foglalkozik az NFT II. előkészítésével, tervezésével, nyilvánosságával is”. 
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Egy másik szövetség, amely kifejezetten a fejlesztéspolitikai dokumentumok társadalmasításának 
értékelésére, illetőleg a partnerségi egyeztetés nyomon követésére jött létre, a CNNy munkacsoport 
(Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért), példa értékű szerveződésnek számít hazai és 
nemzetközi szinten is. Az egyeztetés során ez a munkacsoport szolgáltatta a legmegalapozottabb 
szakmai inputot az egyeztetés technikájára, módszertanára vonatkozóan. Saját álláspontuk 
megerősítése érdekében a szervezet „elsősorban hazai viszonylatokban keresett szövetségeseket, az 
ország legnagyobb civil szervezeteivel fogtak össze, melyek közül nem mindegyik egyformán ismert, 
de többségében nagyon jelentős szervezetek a szektoron belül. Ez egy elég erős koalíció az országon 
belül, továbbá külső szervezetek is támogatták a CNNy-t. Külföldön óriási sikereket könyveltek el. 
Eleinte csak magyarul, később egy rövid kétoldalas összefoglaló is elkészült angolul, hogy mit 
csináltak, milyen eredményeket értek el, példát mutatva az Eu-n belül más tagországoknak. Nem 
szövetségeseket kerestek már, hanem best practise-t alkottak”.  

A stakeholderek körében létezik tehát egy érzékelhető szerveződési igény és gyakorlat, illetőleg 
rendelkeznek a szakmai körökben már korábban kialakult erős természetes szövetségekkel. ,Azt 
viszont pillanatnyilag még nem lehet megítélni, hogy a fejlesztéspolitikában egyre gyakrabban 
alkalmazott társadalmi egyeztetésben mennyire lesznek hatékonyak ezek a szövetségek. Mert bár 
létezik egyfajta – többé-kevésbé működő – kapcsolat a stakeholder-szövetségek és az államigazgatási 
szereplők között, de az egyeztetések során csak nagyon kevés lehetőség van az érdemi 
befolyásolásra, új intézkedések, célok meghatározására, sokkal inkább csak a feltételrendszer 
finomítására van mód. Egyes javaslatok szerint ezt a régi EU-ban is alkalmazott alkuk megkötése árán 
lehetne feloldani, akkor lehetne érdemileg módosítani egy, már futó programot. 

6.5.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A partnerségben részt vevők minden csoportja nyitott az együttműködésre. Míg az államigazgatási 
szereplőket inkább a szakmai szempontok vezérlik, addig a stakeholdereket és sokszor a régiós 
szereplőket is a nyilvánosság megteremtése és az érdekképviselet. Természetesen minden 
szereplőnek vannak ezen túl is kiemelt céljai a partnerség során, amik számos helyen ütköznek 
akadályba a folyamat közben. A folyamatok javítására, illetve a hatékonyság növelésére kínál 
megoldást az egyeztetési technikák tanítása, a megfelelő készségek elsajátítása, a stakeholderek 
ismereteinek bővítése.  

A képzésnek keretet adhatna a többek által igényelt érdekképviseleti törvény elfogadása. Egy ilyen 
érdekképviseleti törvénynek kellene azt szabályozni, hogy a kormányzati struktúrához hogyan 
kapcsolódik az egyeztetési mechanizmus, mik a partnerek kiválasztásának szempontjai regionális és 
ágazati metszetben. Ide tartozik még a partnerek függetlenségének megteremtése is, hiszen amíg egy 
szervezet egy minisztérium támogatására támaszkodik, addig félve attól, hogy forrásait elveszítheti, 
nem képes hatékony érdekérvényesítésre sem.  

A régiós szereplők esetében fogalmazódnak meg leghatározottabban olyan javaslatok, melyek a 
folyamat két oldalának összeegyeztetésére, közelítésére vonatkoznak. Ennek komplex szerepkörük az 
oka, hiszen ők azok, akik az egyeztetés során mindkét oldalon – valamilyen mértékben – jelen vannak. 
Javaslataik a nyilvánosság erősítésére és a célzott egyeztetés tökéletesítésére vonatkoznak, ezzel is 
törekedve a társadalmi támogatottság megszerzésére, valamint az egyeztetésre fordítható források 
hatékony felhasználására. 
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6.6. A legeredményesebb egyeztetési technikák, a különböző 
érdekérvényesítési csatornák, a nyilvánosság szerepe és 
módszerei, valamint a hivatalos fórumokon kívüli 
egyeztetés általános tapasztalatai 

A fejlesztéspolitikai dokumentumok társadalmi egyeztetése során a felek formális és informális 
egyeztetési technikákat alkalmaztak Az egyeztetés szereplői eltérő szempontok alapján értékelik a 
folyamatok hatékonyságát. Az Operatív Programokra vonatkozó egyeztetési technikák között léteznek 
hivatalos és nem hivatalos csatornák, amelyek erősítésére gyakran a nyilvánosság módszereit is 
igénybe veszik a szereplők. A formális érdekérvényesítési technikák szóbeli és írásbeli fajtája 
különböztető meg, ezek közül is vannak gyakrabban, valamint sikeresebben használt technikák. Az 
eredményességet az érdemi befolyásolás szintjén elért sikerek alapján mérik, ezek államigazgatási, 
illetve stakeholderi oldalról más megítélés alá kerülnek.  

6.6.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZINTEN SZÁMON TARTOTT LEGEREDMÉNYESEBB 
EGYEZTETÉSI TECHNIKÁK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA A PARTNERSÉGI 
FOLYAMATBAN 

Az Operatív Programok egyeztetése során alkalmazott formális technikák alapvetően elkülöníthető két 
csoportja az írásos és a szóbeli egyeztetés. Az egyeztetési folyamat során eltérő mértékben és súllyal 
ugyan, de jórészt mindkét formát gyakorolták a tárcák. Általános véleményként elmondható, hogy a 
tervezők szerint a két technika együttes alkalmazása bizonyult a legeredményesebb stratégiának, mert 
a két mód mind tartalmilag, mind lélektanilag kiegészíti egymást. Ugyancsak több véleményben 
megfogalmazódott, hogy az egyeztetés eredményessége, illetőleg annak hatékonysága nagyban függ 
a partnerek felkészültségétől, illetőleg attól a képességtől, hogy összefüggéseket lássanak az 
általánosságok és a konkrét megvalósulás között Ha bebizonyosodott egy szervezetről az egyezetés 
során, hogy komoly szakmai kapacitással bír, akkor többnyire nagyobb szerephez juthatott, 
véleményét jobban figyelembe vették és ez által eredményesebben vehetett részt az egész 
folyamatban.. Eredményes technikáknak tekintik a tárcák azokat a gyakorlatokat, amelyek során 
bizonyos szakmai kérdésekben egyetértés alakul ki a partnerekkel, továbbá amikor nagy hatású, 
figyelemfelkeltő kampányok eredményeképp mozgósítani tudják a stakeholdereket.  

Számos tervező szerint azonban a sikeres partnerség feltétele a politikai megerősítés: „Fontos itt 
elmondanom, hogy a partnerséghez köze van annak is, hogy az elgondolásokat politikai szintre kell 
emelni. Hiába értek én egyet a civil szervezetekkel egy-egy ügyben, a cél az, hogy a miniszter szájából 
hangozzék el, hogy ez a minisztérium álláspontja is legyen. A partnereknek azonban nem szabad azt 
érezniük, hogy én, mint minisztériumban dolgozó „magasabban állok”, legyen egyenrangú a partneri 
viszony. Az egyeztetéseken egyébként az kevésbé jön vissza, ha valami jó. Megtanultam, hogy a 
„csend”, inkább annak szokott szólni, ha valami jó”.  

A már régebb óta működő egyeztetési formák példaként szolgálnak a hatékonyságra, részben azért, 
mert a partnerek gyakorlottabbak, részben pedig azért, mert az egész egyeztetési rendszer már 
olajozottabban működik. Ez mutatja, hogy a partnerség – a közös politikaformálás eszközeként – 
felfogható egy tanulási folyamatként is: „A már régóta működő egyeztetési folyamatoknak 
köszönhetően a regionális partnerek kompetensebbek, gyakorlottabbak, mint a többi szereplő. Maguk 
a régiók egymással is együttműködnek egy hatékony hálózat formájában. Ezért területi szinten az 
egyeztetést hatékonynak tartom és talán eredményesebben is működik, mint az ágazati szinten”. 

Módszertanilag egyes tárcák az írásbeliséget részesítik előnyben saját eredményességi szempontjaik 
szerint: „A leghasznosabb az írásos egyeztetés, mert ilyenkor a partnerek is végiggondolják a 
kérdéseket, letisztultabb a véleményük. A minisztériumnak is jobb, hogy nem szóban hangzik el a 
javaslat, hanem írásban, mert így könnyebben feldolgozható, beépíthető. A végkimenet szempontjából 
tehát hasznosabbak az írásos egyeztetések, de fontos a személyes találkozás is, mert ez egy interaktív 
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folyamat. Így a partnerek közvetlen választ kaphatnak a kérdéseikre, és ez őket is orientálja, jobban 
érzékelik a hangsúlyokat”.  

Kifejezetten hatékony írásos véleményezés a szövegszerű javaslatok megfogalmazása. Ezek jóval több 
munkát és ráfordított energiát igényelnek ugyan, de a beépíthetőségük esélyét növeli az 
államigazgatás formai szabályainak követése. Hasonlóan jelentős tényező az írásos egyeztetés 
esetében, hogy az államigazgatás papíralapú, ezért ha valamit írásban nyújtanak be, akkor azt 
általában nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az írásbeli egyeztetés technikái a postai úton kimenő 
felkérések, illetőleg a mindenki számára elérhető online kérdőívek kitöltése. A véleményezendő 
dokumentumok általában a tárcák honlapjairól letölhetőek voltak, szakmai és technikai segítséget az 
ott megjelölt formában lehetett igénybe venni.  

A hatékony egyeztetés módszertanára vonatkozóan létezik egy másik álláspont is a tervezők körében. 
Számos államigazgatási tervező úgy gondolja, hogy a partnerek számára eredményesebb a szóbeli 
véleményezés, mert így a stakeholderek azonnali visszajelzést kapnak, látják, hogy mi történik a 
véleményükkel, valamint negatív értékelés esetén megtudják, hogy adott helyzetben nem fog 
bekerülni véleményük, viszont egy későbbi körben még mindig tehetnek javaslatot, akár írásban is 
érvelhetnek vitatott álláspontjuk mellett. A szóbeli egyeztetés módszerei a következők: konferenciák, 
fórumok, munkacsoportok, szűk körű, tematikus megbeszélések, horizontális kérdésekben 
megrendezett nagyobb létszámú egyeztetések, szakmai napok (regionális szinten is). A konkrét 
intézkedésekhez kacsolódó munkacsoportok és szakmai workshopok megszervezése az Operatív 
Programok esetében a tárcák feladata volt. Többen ezeket a specializált területre vonatkozó 
egyeztetéseket tekintik a legeredményesebbnek: „A workshopok, a brainstormig és egyéb ilyen 
hangzatos nevekkel ellátott szűkebb körű megbeszélések viszonylag hasznosak, elsősorban szakmai 
szempontból. Stratégiai szempontból olyan értelemben kevésbé hasznosak, hogy nem tudnak 
döntéseket hozni. Bizonyos döntések irányába ugyan el tudják mozdítani a döntéshozókat, de ez 
általában konkrétan kimutatható eredmény nélkül valósul meg. Egyes döntési pontok előtt érdemes 
meghallgatni a kutatóintézetek, háttérintézmények véleményét is, amelyek egy picit kívülről látják a 
folyamatot, és ezáltal más szempontokat is be tudnak vonni a rendszerbe”. 

A nyilvánosság elérése érdekében – szem előtt tartva a tájékoztatás és az információátadás 
szempontjait – a nagyobb létszámú egyeztetésekre célszerű nemcsak meghívásos úton felhívni a 
figyelmet, hanem a nyilvánosságban: újságban, Interneten is hasznos lehet meghirdetni az 
egyeztetést, így olyan szereplőket is be lehet kapcsolni a folyamatba, akik korábban egyáltalán nem 
vettek részt a partnerségben. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a tervezők mind az írásos, mind a szóbeli egyeztetést eredményes 
egyeztetési módszernek tartják, mert a színvonalas szakmai inputok mellett társadalmi 
támogatottságot is szereznek a fejlesztési dokumentumok. Ehhez mind két oldal nyitottságára szűkség 
van, és arra, hogy a megszerzett tapasztalatokat a későbbiekben felhasználják. 

6.6.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK KÖRÉBEN SZÁMON TARTOTT LEGEREDMÉNYESEBB 
EGYEZTETÉSI TECHNIKÁK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA A PARTNERSÉGI 
FOLYAMATBAN 

A régiós tervezők mind stakeholderi, mind tervezői szempontok alapján is meg fogalmazzák 
véleményüket az egyeztetés során alkalmazott eredményes technikákkal kapcsolatban. 
Általánosságban elmondható, hogy az egyeztetésben részt vevő régiós szereplők között többségbe 
kerülnek azok, akik inkább a személyes találkozókat tekintik hatékonyabbnak. Több esetben is az 
egyeztetést egy strukturált rend szerint bonyolítják a Regionális Fejlesztési Ügynökségek. Erre jó példa 
az, amikor együttműködési megállapodást kötnek kistérségekkel és a megyékkel, akik segítik az 
információáramlást és a helyi igények becsatornázását. Közösen szervezik a személyes 
egyeztetéseket, valamint állandó szakmai tanácsadást biztosítanak a regionális hálózaton belüli 
szereplőknek. Tervezői vélemények szerint ez a fajta partnerség nagyon hatékonynak bizonyult, 
ugyanis sok embert sikerült közvetetten megszólítaniuk, viszont egy szakmai szűrön keresztül jutottak 
el hozzájuk a vélemények, ami nagymértékben megkönnyítette a feldolgozást. Általánosan 
eredményesként értékelt egyeztetési technika még a szakmai beszélgetés, ahol szűk körben, de több 
partnerszervezettel tárgyalnak a tervezők; a fókusz csoportos megbeszélés, ahol moderátor 
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segítségével jól előkészített témában zajlik a tárgyalás; illetve a plenáris megbeszélés, amit általában 
egy téma kidolgozásának kezdetén és lezárásánál alkalmaznak azzal a céllal, hogy minél több érintett 
figyelmét felhívják az egyeztetésre. Néhány tervező hatékonyak ítélte meg az Operatív Programok 
kezdetén elindított „roadshow”-kat is, amik abból álltak, hogy minden egyes kistérségben személyes 
egyeztetéseket szerveztek. Ezt a tevékenységet többnyire kiegészítette az írásos projekt-gyűjtés, 
amely által számos értékes véleményhez jutottak a tervezők. A folyamatot lényegesen felgyorsította az 
email-en keresztül zajló kommunikáció, ami növelte az írásos egyeztetés eredményességét.  

Az érdemi egyeztetés javítására vonatkozó javaslatuk összekapcsolódik a korábban már tárgyalt 
képzési program kidolgozásának igényével: „Elsősorban kistérségi szinten valamilyen csoporton 
keresztül érdemes megtárgyalni egy problémát. Általában ezek nem akkor hatékonyak, amikor 
meghirdetnek egy társadalmi egyeztetési fórumot, hanem akkor tudnak nagyon hatékonyak lenni, 
amikor összevonom őket egy képzési programmal, amely képzési programban egy orientációt 
készítek, és egy kicsit felkészítem a partnereket azokra a szakmai döntési, elemzési pontokra, 
amelyekkel majd szembesülni fognak”.  

A régiós tervezők megítélése szerint a stakeholderek körében vannak hatékonyabb egyeztetők és 
kevésbé eredményes szereplők: „A leggyengébb érdekegyeztetési képességgel a civilek bírnak, pedig 
működik civil egyeztető fórum, amit a Regionális Fejlesztési Tanács szervez, de nem igazán hatékony. 
A lakosság nem oszt, nem szoroz, ez szakma. Vagy jelszavakat mondanak, van konkrét problémákat – 
ami fejlesztéspolitikai szempontból nem releváns. A legerősebbek az önkormányzatok, ez érthető, a 
régió/területfejlesztés erősen tapad az önkormányzatokhoz. És hozzájuk ezer szállal kötődnek a most 
futó Operatív Programok közreműködő szervezetei.”  

A regionális egyeztetési formák tehát az ágazati egyeztetésekhez képest egy komplexebb és gyakran 
hatékonyabb rendszerben működnek, továbbá a régiós tervezők a tervezés egyes szintjein 
rugalmasabban válogatják az egyeztetés különböző technikáit. A régiós tervezők hajlamosabbak más 
szereplőkkel közösen dolgozni bizonyos munkafolyamatokban és ez gyakran eredményesebb 
egyeztetéshez vezet. Egyedül itt fogalmazódott meg, hogy az előkészítés fázisában érdemes nagyobb 
figyelmet szentelni a partnerek felkészítésére, valamint, hogy hosszú távon könnyebb az egyeztetés, 
ha szakmailag képzett partnerekkel működnek szorosan együtt.  

6.6.3. A STAKEHOLDEREK ÁLTAL LEGEREDMÉNYESEBBNEK ÍTÉLT 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI CSATORNÁK, A NYILVÁNOSSÁG SZEREPE, 
VALAMINT A HIVATALOS EGYEZTETÉSI TECHNIKÁKON KÍVÜL ESŐ 
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 

Az egyeztetésben aktívabb szerepet játszó szervezetek egybehangzó véleménye szerint a hivatalosan 
meghirdetett fórumok közül a tervezési, tematikus munkacsoportokban való részvétel tekinthető a 
legeredményesebb érdekérvényesítési csatornának. Ezek a stakeholderek viszonylagos gyakorisággal a 
nyilvánosság eszközeit is igénybe vették az egyeztetés során. A leggyakrabban a sajtó és a televízió 
nyomásgyakorló szerepét használták fel. A sikeres nyomásgyakorlási technikák példájaként említhető, 
hogy a CNNy munkacsoport minden egyes társadalmi egyeztetésről szóló jelentését nyilvánosságra 
hozta, ezzel is törekedve arra, hogy bekerüljön azokba a döntés-előkészítő tematikus 
munkacsoportokba, amik a nyilvánosságtól elzártan, többnyire minisztériumi zárt ajtók mögött 
zajlanak. A sajtóbeli megjelenés fontosságának elismerése mellett számos stakeholder azon az 
állásponton van, hogy a legeredményesebb érdekérvényesítési csatornák a közös munka során 
alakulnak ki az egyes tematikus bizottságokban.  

Mivel a tematikus munkacsoportokban való tevékenység nagyon komoly kapacitást igényel a résztvevő 
szervezetek részéről, ezért nem nevezhető nagy gyakorisággal alkalmazott érdekérvényesítési 
technikának. Többek között ezért is jelenik meg gyakran a stakeholderek körében az a vélemény, 
hogy „a valódi döntés biztosan nem a társadalmi egyeztetés alapján történik. Más érdekek dominálnak 
az irányvonal kialakításában. Azok a magas szintű, a tudomány és a politikai kapcsolathálók, 
kapcsolatrendszerek, esetleg személyes érdekek vagy adott vállalkozáscsoportok érdekei biztosan 
pregnánsabban jelennek meg, mint a társadalomnak az összefogott véleménye. Ez a hivatalos 
csatornákkal nem esik egybe”. Ezek a szervezetek sokszor célul tűzik ki maguk elé, hogy a hivatalos 
formák mellett kialakítsanak egy nem hivatalos egyeztetési csatornát is, amelyen nagyobb hatásfokkal 
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érvényesíthetik az érdekeiket. Véleményük szerint a jelenlegi formális csatornák nem elegendőek a 
hatékony véleménykifejtéshez, mert nincs korszerű érdekképviseleti törvény, ami szabályozná a 
beleszólás jogát. 

Ezek után nem meglepő, de a partnerség eredményességéről sokat elárul az a tény, hogy csak két 
szervezet tartotta valószínűnek, hogy a valódi döntéshozói fórumok egybeesnek a hivatalos 
csatornákkal. Az egyik ilyen szervezet a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége komoly hazai és nemzetközi szövetségeknek, valamint az OÉT-nek tagja, továbbá részt 
vesz a monitoring bizottságok munkájában és számos szakma-specifikus egyeztetésen is. A másik 
szervezet – szintén OÉT tag – az Értelmiségi Szakmai Tömörülés. 

A formálisan, rendszeresen ülésező, és a kormány képviselőit is magába foglaló OÉT szerepét 
felértékeli az a tény, hogy a civilek szerint könnyebb az érdekérvényesítés a szakszervezetek számára 
– akár hivatalos, akár nem hivatalos csatornáról van szó – illetőleg, hogy a vállalkozói szféra, és a 
gazdasági szereplők véleményének súlya feltűnően nagyobb, mint a civil társadalom nyomásgyakorló 
hatása. 

A hivatalos csatornákkal szemben több helyen megfogalmazott averzió miatt léteznek olyan 
szervezetek, amelyek a miniszterrel megszervezett személyes találkozót, valamint a legmagasabb 
vezetői szinten szervezett egyeztetést tartanak eredményesnek. A megkérdezett stakeholderek közül 
ezen a véleményen inkább azok a szervezetek voltak, amelyek komolyabb gazdasági érdekeket – vagy 
közvetlenül – multinacionális vállalatokat képviselnek. Ezek a stakeholderek kifejezetten nem kedvelik 
a nyilvános fórumokat, sokkal inkább előnyben részesítik az informális egyeztetési módokat. Számos 
esetben meg is kerülik a formális csatornákat, és a saját technikájuk szerint egyeztetnek. 

 Az informális nyomásgyakorló eszközök elterjedtségét támasztja alá egy markáns vélemény, amely 
általánosságban fogalmazza meg a stakeholdereknek a valódi döntéshozói fórumok átláthatóságába 
vetett aggályait: „Mi évek óta azt firtatjuk, hogy hol születnek a döntések, és itt nem is a tervekre 
gondolok, vagy a stratégiai dokumentumokra. Viszonylag jól látható, hogy melyek azok az 
agytrösztök, akik ezeket írják és összeállítják, de ezekkel a projektekkel kapcsolatban, hogy hol 
születnek meg a döntések, az számunkra nagy talány. Végig minden projektnél érzünk valamilyen 
befektetői szándékot, egy gazdasági érdekkört, aki ennek a folyamatnak a hosszú távú haszonélvezője 
lesz, és ez az unió szándékával ellentétes. Az állam ehhez most asszisztál vagy önmaga generálja, 
vagy csak közvetít Brüsszel felé, vagy Brüsszelben születnek a döntések és az állam kénytelen ennek 
pallérozni, nem akarnak kiderülni ezek sehol sem, és ebből mindig furcsa helyzetek adódnak. Nagyon 
érdekes, hogy a projektek valójában hol születnek”. 

6.6.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A vélemények alapján egyértelműen kirajzolódik egy általános nézet az államigazgatási és stakeholderi 
körökben egyaránt, miszerint a legeredményesebb hivatalos egyeztetési technika a szóbeli és az 
írásbeli módszerek kombinációja. Az írásos egyeztetéssel kapcsolatban az államigazgatási szereplők 
azon az állásponton vannak, hogy a komolyan átgondolt, leírt, néha szövegszerű javaslatok 
egyszerűbben felhasználható vélemények, és ezért érdemi elbírálásuk is kedvezőbb lehet. Ez leginkább 
a szakmai egyeztetés szintjén jelenik meg.  

Ezzel szemben a stakeholderek körében ugyanilyen markánsan fogalmazódik meg, hogy a szóbeli 
egyeztetéseknek, valamint a személyes kapcsolatoknak sokkal megfoghatóbb eredményeit 
tapasztalják. Már az is eredménynek tekinthető ebben az esetben, ha az egyeztetések során kialakul 
egy jó munkakapcsolat tervezők és stakeholderek között, ami a tervezés későbbi szakaszában 
garanciát biztosít a vélemények beépítésére. Az ismertség, a bizalom és a szakmaiság útján 
létrejöhetnek színvonalas érdemi egyeztetések ugyan, de csak nagyon ritka esetben határozzák meg 
ezek a hivatalos egyeztetések az érdemi döntéseket. A döntések kikényszerítésére alkalmas 
legrelevánsabb befolyásolási módszer – egybehangzó vélemények szerint – a nyilvánosság: a sajtó, a 
televízió vagy az Internet felhasználása. A megkérdezett stakeholderek nagy része használja is a 
nyilvánosság legkülönfélébb eszközeit, leginkább abban az esetben, amikor már semmilyen más 
módszerrel nem képesek hatást gyakorolni. 
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A formális egyeztetési technikák mellet nagy szerepük van a nagy hagyományú, a kormányzat 
képviselőit is kooptáló, rendszeresen és intézményesen ülésező tanácsoknak (RFT-k, OÉT). Ezt a 
formális csatornát egészíti ki az informális nyomásgyakorlás eszköze, a lobby-tevékenység, melynek 
használatára elsősorban a gazdasági érdekcsoportok képesek. 

6.7. A társadalmi egyeztetés tapasztalatai 

A partnerségi egyeztetés során számos pozitív és negatív tapasztalattal gazdagodtak az egyeztetés 
szereplői. A jelenlegi tapasztalatok birtokában egyes megkérdezettek megfogalmaznak konkrét 
javaslatokat is az egyeztetés javítására, valamint azoknak a problémáknak a kiküszöbölésére, amelyek 
a legnagyobb nehézséget jelentették az egyeztetés során. A kétoldalú tapasztalatok bemutatása, 
valamint azoknak értékelése rámutat az államigazgatási és a stakeholderi kör érdekei és magatartása 
közti játszmákra és az ellentétekre. 

6.7.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERVEZŐINEK TAPASZTALATA A TÁRSADALMI 
EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN 

A társadalmi egyeztetés tapasztalatainak birtokában több tervező fogalmaz meg ambiciózus 
törekvéseket a folyamatok javítása érdekében. Általános nézet, hogy az egyeztetés időzítését jobban 
át kell gondolni. Érdemes már a dokumentumok elkészülte előtt bevonni a partnereket a tervezésbe 
egy olyan struktúrában, ahol egyértelműen körülhatárolt tervezési szintekre bontják a folyamatot, és 
átláthatóbbá teszik az egész rendszert. Számos tervező véleményében felmerül egy komolyan 
előkészített ismeretterjesztő képzés fontossága: „Nem feltétlenül szabad túlmisztifikálni a tervezést, 
ennél sokkal fontosabb lenne a végrehajtásban egy célzott támogatást és ismeretterjesztést 
megvalósítani: információs napok, helpdesk stb.” 

Az egyeztetés tapasztalatait többnyire pozitívan értékelő tervezők elmondták, hogy a kezdeti 
nehézségek után hatalmas energiákat fektettek a folyamatok javításába, és több minisztériumban 
kapacitásaikat is átcsoportosították. Saját tapasztalataik útján rengeteg tanultak a folyamat során a 
partnerektől és más tárcáktól is. Azok a partnerek, akik nemzetközi környezetben is mozognak, látják 
a külföldi „best practice”-eket, sok új ötletet, gondolkodási irányt adtak a tervezőknek, ezzel is segítve 
a partnerségi folyamatok fejlesztését. A tervezők sikerként értékelik, hogy elindult egy meghatározott 
kereteken belül működő partnerségi együttműködés, kialakultak az egyeztetési csatornák, szoftverek, 
kommunikációs rendszerek. Ezt a folyamatot azonban javítani tudnák kapacitásuk bővülése esetén. 
Több tárca elmondta, hogy komolyabb munkát tudna végezni a visszacsatolás területén is, ha 
nagyobb kapacitás állna rendelkezésre, azonban a jelenlegi feltételek mellett erre nincs mód. 

A partnerségi egyeztetés legnagyobb hozadéka azonban az, hogy hozzájárult a magyar közigazgatás 
gyökeres szemléletváltozásához: „A közigazgatásról való gondolkodás korábban: néhány ember – 
főleg jogász – lefüggönyözött szobákban beszélt az állam tovább-fejlesztéséről. Később beszállt ebbe 
a politika is, de a lefüggönyözés maradt, csak a szereplők változtak. Ennek hatásait látjuk, az állam 
nem egészen úgy működik, ahogy a társadalom és a gazdasági szereplők elvárnák. A közigazgatás 
átalakításához ezen a szemléleten is változtatni kellene, valamilyen módon be kellene vonni a szakmai 
szervezeteket, és az itt megjelenő társadalmi partnereket a közigazgatás jövőjéről szóló diskurzusba. 
Az egyeztetés során voltak jó és új ötletek, de a vélemények leginkább finomhangoltak”. 

A tapasztalatok eredményeképp az egyeztetést számos tervező másképpen szervezné. Egyik 
legmarkánsabb szempontként jelenik meg az egyeztetés időzítésének pontos megtervezése, illetőleg a 
politikailag érzékeny választási időszakok elkerülése. Az egyeztetési technikákat bővíteni kell, mert 
számos tervező szerint akadályt jelent, hogy többnyire az interneten keresztül zajlott az írásbeli 
egyeztetés, kiszorítva ezáltal olyan csoportokat, akiknek nincs hozzáférésük a világhálóhoz. 
Kommunikációs szempontból komoly problémának tűnik, hogy a fejlesztési dokumentumok többnyire 
csak az értelmiség számára íródtak, egy speciális nyelvezetben, szóhasználattal, kódokkal. A 
szövegeket csak a szakemberek értik, a széles nyilvánosság biztosan nem. Erre vonatkozó javaslatként 
fogalmazódik meg, hogy a fejlesztési anyagokat egyszerű, közérthető nyelven is elérhetővé kell tenni: 
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„Most a partnerségben csak azok tudnak részt venni, akik beszélnek európai támogatásul. „Strukturális 
alapok”, ezt nem értik az emberek, de ha azt mondom „pénztárca, amiben pénz van”, az már 
közérthetőbb. Nem értik, ha azt mondom: „innováció”, „integráció”, „társadalmi befogadás, más 
szóhasználat kell” 

A tapasztalatok szerint akkor lehet sikeres a társadalmi egyeztetés, ha az egyeztetés körüli 
kommunikációs csatornákat hatékony módon választják ki és alkalmazzák az államigazgatási szereplők 
a folyamat egész ideje alatt. Fontos a kiemelt célcsoportokkal koncentráltan kommunikálni a 
színvonalas, kompetens javaslatok begyűjtése érdekében. Ezzel párhuzamosan az állampolgárokat is 
meg kell szólítani, hogy a társadalmon belül is elinduljon egy belső vita a fejlesztéspolitikai témákat 
illetően. Az informáltság és a beleszólás joga emeli a programok minőségét és a végrehajtás 
hatékonyságát, továbbá társadalmi konszenzust teremthet. 

6.7.2. A RÉGIÓS TERVEZŐK TAPASZTALATA A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN 

A régiós tervezők által működtetett partnerség és társadalmi egyeztetés hatékonysága az ágazati 
egyeztetéseknél lényegesen nagyobb volt. Így nem véletlen, hogy általános körükben a vélekedés, 
hogy ugyan a jelenlegi egyeztetés nem tökéletes, de nem tudnak jobb alternatívát felkínálni. „Lehetne 
még több résztvevőt bevonni az egyeztetési folyamatba. Igaz, ez akkor még több energiát róna a 
tervezőkre. S ugye, mivel én ezen az oldalon, a tervezési oldalon állok, nem tudom ezt figyelmen kívül 
hagyni. A több részt vevő nem mindig növeli a hatékonyságot, de mindenképpen konszenzusosabb 
megoldást ad. Meg kell találni azt az optimális helyzetet, hogy mennyire növelhető még a bevonandók 
köre úgy, hogy még a tervezés is rendben tudjon tovább folyni. Ez még odébb van, hogy ebben 
kialakítsuk az optimális arányt”.  

Csakúgy, mint az államigazgatási szereplők, a régiós tervezők is több időt hagynának az egyes 
egyeztetési folyamatokra, ezáltal is növelve a kompetensebb vélemények megfogalmazásának 
esélyeit: „Minimum két hónapig zajlanának a rendezvények regionális és kistérségi szinten, ahol egyre 
jobban megismernék az anyagot, és többször hozzá is szólnának. Így beszédtémává válna, 
vitatkoznának róla az érintett fórumokon kívül is, akár spontán összejöveteleken. Hosszú időt hagynék 
a szóbeli rendezvények számára is, így előbb-utóbb mindenkihez eljutnának az anyagok, és mikor 
írásban kell őket véleményezni, addigra már jól ismernék őket”.  

6.7.3. A STAKEHOLDEREK TAPASZTALATAI A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN 

Számos stakeholder a társadalmi egyeztetés során megszerzett tapasztalatait egyelőre 
részeredményként értékeli, és majd csak akkor fogja sikeresnek tekinteni a folyamatot, amikor a 
dokumentumok elnyerik végleges formájukat, és még mindig szerepelnek bennük a javaslatok. 
Ugyancsak részben tartják sikeresnek egyes szervezetek az egyeztetést, mert bár jelenleg a céljaikat 
nem értéke el, de a folyamat eredményeként tagjai lettek olyan szövetségeknek, amelyek a hosszú 
távú érdekérvényesítés során még értékesek és felhasználhatóak lesznek számukra. Több stakeholder 
ezen felül eddigi tevékenységét sikeres lobbytevékenységként ítéli meg. 

Számos szervezet azonban teljes kudarcnak, elpazarolt pénznek és energiának ítéli meg az egész 
folyamatot, hiszen már a rendszer szintjén nem értenek egyet a partnerség során alkalmazott 
technikákkal. Ezen szervezetek tapasztalatai szerint nem várható el a társadalmi szervezetektől, hogy 
ők alakítsák az Operatív Programokat, mert kisebb szervezetek ritkán vannak olyan szakmai tudás 
birtokában, hogy komplex gondolkodással rálássanak egy témára, vagy hogy azt a saját 
szempontjaikon túl is képesek legyenek megítélni. Úgy gondolják, hogy az államigazgatási szerveknek 
nincs valós képük a civil szervezetekről, ezért nincsenek tisztában azzal sem, hogy milyen szinten lehet 
partneri együttműködést kialakítani velük. Gyakran fölülértékelik vagy alábecsülik a stakeholderek 
képességeit, és ezáltal veszélybe sodorják a dokumentumok szakmai színvonalát és az egyeztetés 
kimenetelét is.  
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Mivel bizonyos témák belobbizása a fejlesztéspolitikai dokumentumokba nagyon is káros lehet, ezért is 
tekinthető alapvető fontosságúnak, hogy az államigazgatási szereplők – mint az egyeztetés 
kezdeményezői – átfogó partnerségi képzés után irányítsák a folyamatot: „Nem kellene a véletlenre 
bízni a vélemények beérkezését sem, arra, hogy a címzettek visszaküldik-e a kérdőíveket. Végül a 
döntéseket valakinek fel is kéne vállalni – nem a tízmillió ember mögé kéne elbújni, mikor egy döntést 
meghoznak és kommunikálnak”. A tapasztalatok szerint az átláthatóság elve több helyen sérül a 
folyamat során, ami az egyik legnagyobb hibája az egyeztetésnek. Többen hasznosnak vélik, ha 
konkrét szabályozással minden szereplőt – stakeholdert és tervezőt is – maximálisan érdekeltté 
tennének a társadalmi egyeztetésben, mert így a partnerséget nem teherként, hanem a folyamatokat 
segítő eljárásként ítélnék meg. 

A megfogalmazott negatív tapasztalatok ellenére minden megkérdezett stakeholder feltett szándéka, 
hogy bekapcsolódjon az akciótervek készítésébe a jövőben, illetve vannak olyan szerzetek, amelyek 
konkrét ajánlásokat is fogalmaznak meg az egyeztetés javítására. Ezeket az ajánlásokat tételesen, a 
következő fejezet tartalmazza. 

6.7.4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az államigazgatásban dolgozó tervezők általánosságban sikeresnek értékelik a partnerséget és 
számosnak az egyeztetési folyamat során elsajátított tapasztalatokat. Amíg tervezői oldalról 
általánosságban nagy előrelépésnek ítélik meg a partnerség elindulását, addig stakeholderi szemmel 
nézve kevésbé tekinthető nagy áttörésnek a folyamat. Ennek egyik oka, hogy ugyan számos olyan 
tevékenységet kezdeményezett az államigazgatás, amely az egyeztetés eszközeként van számon 
tartva – pl.: fórumok, konferenciák, írásos vélemények beküldése – de ezzel együtt is csak elszórtan 
valósulnak meg eredményes és érdemi egyeztetések.  

Összességében elmondható, hogy az elvi szinten sokszor jól kigondolt, megtervezett folyamatok a 
gyakorlatban nem vagy csak ritkán valósulnak meg. Természetesen ezt tervezői körben is többen 
felismerték – leginkább a régiós tervezők – de egyelőre nem találtak alternatív megoldást az 
egyeztetések tökéletesítésére, a különböző szereplők feladatainak összehangolására. Az az általános 
elképzelés, hogy több pénz és kapacitás birtokában sikeresebb lehetne az egyeztetés, több problémát 
is felvet. Mivel az eredményesség mércéje a hatékonyság, ezért szükség lenne egy pontosan 
megtervezett partnerségi rendszerre, amellyel kapcsolatban minden szereplő a kellő információ 
birtokában alakíthatná ki attitűdjét, ehhez igazíthatná tevékenységét. Ehhez nem feltétlenül szükséges 
több forrás. Sokkal fontosabb elem a meglévő struktúra hatékonyságának javítása, a partnerségben 
dolgozó tervezők és stakeholderek képzése, továbbá a folyamat átláthatóvá tétele. A mostani 
tapasztalatok is rámutatnak arra, hogy a partnerség egyik legalapvetőbb eleme az államigazgatási 
szereplők és a stakeholderek közötti bizalom magalapozása. Az együttműködés úgy lehet sikeres, ha 
mindkét fél érdekelt a folyamat sikerében. Ennek érdekében meg kell alkotni az érdekképviseleti 
törvényt, vagy egy tervtörvényben kell rögzíteni a partnerségi rendszer szereplőinek feladatait és 
jogait. 

Mindezt egy olyan képzési rendszerrel kell kiegészíteni, amely mind a tervezők, mind a stakeholderek 
számára összefoglalja és megtanítja a szükséges kompetenciákat. Egy ilyen képzés a folyamat 
hatékonyságát, illetőleg az egyeztetésre fordított források ésszerű felhasználását jelentősen növelné. A 
partnerség folyamata a gyakorlat, valamint a kölcsönös tanulás útján javulhat. Eredményessé pedig 
hosszú távon csak egy olyan rendszer válhat, amely a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is 
képes. 

6.8. Tanulságok, javaslatok 

A társadalmi egyeztetés javítására vonatkozóan néhány nagyon konkrét javaslat fogalmazódott meg, 
amiket a gyakorlatba átültetve maradéktalanul lehetne hasznosítani a jövőbeni partnerségi rendszer 
kialakítása és az egyeztetés megtervezése során. 
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A társadalmi egyeztetés eredményessé tétele érdekében szükséges legfontosabb változtatás valójában 
a tervezés teljes átalakítását igényli. Ez két komponens megerősítését jelenti. Az egyik a tervezői 
munkának – a politikai szempontoktól független – reális ütemezése, aminek immanens része a 
dokumentumok különféle készültségi fokon történő véleményeztetése is. Ennek a látszólag triviális 
javaslatnak a megfontolása jelentősen javítaná mind a tervezők, mind a társadalmi partnerek 
munkafeltételeit. Ez a változtatás, annak ellenére, hogy nem tereli új pályára a magyar közigazgatás 
munkamódszerét, növelné a dokumentumok legitimitását. A tervezői munka átalakításának másik 
eleme: egy szűkebb és szakmailag felkészültebb partneri kör bevonása már a stratégia kidolgozásától 
kezdve a tervezőmunkába ma még nem reális, de hosszabb távon, a partnerek tapasztalatának 
növekedésével megfontolásra érdemes.  

Az egyeztetési folyamat hatékonyságának növelése érdekében szükség van mindkét oldal: a tervezők 
és stakeholderek szakmai felkészítésére, amelyet egy komplex képzés biztosíthat. „Ennek fő célja az 
lenne, hogy minden szereplő megismerje, hogy miről is szól egy társadalmi egyeztetés, ennek milyen 
módszerei vannak és mi a folyamata. Erre azért is van nagy szükség, mert én úgy érzem, hogy a 
köztisztviselők néha kompetenciahiánnyal küzdenek és van bennük egy öröklődő félelem a 
nyilvánosságtól”.  

A közös politikaformálás eredményesebbé tétele érdekében megfogalmazott javaslat szerint a 
stakeholderi hálózatokban rejlő kapacitástöbbletet mindkét szereplőcsoportnak hasznosítania kellene: 
„Többször azt tapasztaltam a véleményezők részéről, hogy nem tudták a terjedelmes anyagot a 
rendelkezésükre álló idő alatt megfelelő módon véleményezni. Javasolnám, hogy ilyen esetben, 
fokozottan vegyék igénybe azokat a csoportokat, amelyek már az előkészítésben is részt vettek.” Ezt a 
javaslatot továbbgondolva felvetődik, hogy a tervezés korai szakasza során meg kellene határozni egy 
szűkebb stakeholderi kört, akikkel több fázisban, gyakrabban, komolyabb szakmai szinten lehetne 
egyeztetni, illetve akiken keresztül több szervezet is bekapcsolódhatna a folyamatokba. Ideális 
esetben ez olyan hálózat-építésre motiválhatná a stakeholdereket, hogy – miként az már most is 
előfordult néhány esetben – közös megfogalmazásban, már egy általuk kialakított konszenzus 
eredményeként csatornázzák be véleményüket a dokumentumba. 

Ahhoz, hogy ezek az ambiciózus javaslatok hatékonyan és eredményesen tudjanak működni, 
mindenképpen szükség lenne arra, hogy a folyamatok szabályozott keretet kapjanak. A közös 
előkészítő munka terméke lehetne az a jogszabály, ami megszabja a partnerség jogi korlátait és 
gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit: „Kell érdekképviseleti törvény, ami vonatkozik a kormányzati 
struktúrára, az egyeztetés formájára, amit át lehet venni bizonyos mértékig az Érdekegyeztető 
Tanácstól, a kiválasztás szempontjait az ORTT-től, NCA-tól. Minden szinten terjedjen el regionálisan és 
ágazatilag is. Minimum követelmény legyen az EU által előírt egyeztetés, és ne legyenek spontán 
egyeztetések. Legyen Jogszabályalkotásról szóló törvény. Közszférát érintő döntési tárgyalást ne 
lehessen addig hozni, amíg a civil szervezetek írásban nem véleményezték azt. Ezeket valamilyen 
módon kanalizálni kell. Lehetnek aktuális érdekegyeztető csoportok, de úgy, hogy azok átjárhatóak 
legyenek, és semmiképp sem kőbe vésettek. A közmédiákat kötelezni kellene, hogy amennyi 
műsoridőt a kormányzati tényező lefoglal, ugyannyi legyen a civilek megszólalási lehetősége is”. 

Mindezeken a konkrét javaslatokon túl a partnerségi egyeztetés folyamatában olyan szemléletváltásra 
van szükség, amely mindkét oldalt nyitottá és befogadóvá teszi az együttműködésre. Ez a folyamat 
biztosan csak hosszú távon alakítható ki, hiszen minden szereplő csak a saját példáján keresztül 
tapasztalhatja meg, hogy mik az előnyei és a hozzáadott értékei az ilyen egyeztetésnek. A 
szabályozás, a képzés, az adoptált technikák és módszerek, valamint a megszülető egyezségek és az 
ezek révén növekvő bizalom mind részei annak a közös tevékenységnek, amely a tervezés során 
alapja lehet a közös jövőről szóló vízió kimunkálásának. 
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6.1. melléklet. Az Operatív Programok társadalmi 
egyeztetésének folyamata 

Magyarország 2007 és 2013 közötti, II. Nemzeti Fejlesztési Terve társadalmi egyeztetésének 
gyakorlati módszertanát 2005 tavaszán civil szervezetekkel karöltve, az ő javaslataik alapján dolgozták 
ki. A kormányzati munkatársak a Nonprofit Információs és Oktatási Központ (NIOK) meghívására egy 
országos konferenciasorozaton vettek részt, amelynek állomásain helyi civil szervezetekkel folytattak 
párbeszédet a partnerség és a társadalmi részvétel elveiről és módszertanáról. 

 
Előzmények 
 
A koncepcióalkotás időszaka is széles körű társadalmi egyeztetés mellett zajlott – a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv társadalmi vitára bocsátását több mint egyéves, intenzív partnerségi egyeztetés előzte 
meg, amely 2005 januárjában a Parlamentben a miniszterelnök és a társadalmi partnerek 
részvételével egy partnerségi nyitókonferenciával vette kezdetét. A tervezők munkáját ebben az 
időszakban, az inputgyűjtés szintjén szakmai, ágazati műhelyviták segítették. A mintegy félszáz 
nyilvános műhelyvitát különböző szakmai lapokkal, szakfolyóiratokkal közösen szervezték, e periodikák 
publikálták is a viták anyagát, így biztosítva már az inputgyűjtés időszakában is a nyilvánosságot. 

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv koncepcionális keretét meghatározó, 2020-ig szóló Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005 júniusában bocsátotta társadalmi vitára a kormány. A 
dokumentumot interneten, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján tették elérhetővé, valamint a 
kivonatából 20 ezer példányban egy kiadvány is készült, továbbá 4 ezer példányban CD-ROM is. Az 
egyeztetést nyitva tartották: a hivatal honlapján bárki regisztráltathatta magát a partnerségi 
folyamatban való részvételre. A társadalmi egyeztetés elindításához sajtókampány kapcsolódott. 

Az ügynökség honlapján internetes szavazás, illetve fórum is a társadalmi partnerek és az érdeklődők 
rendelkezésére állt a véleményük, javaslataik kifejtéséhez. Az internetes szavazáson mintegy 3 ezren 
vettek részt. Az ügynökség honlapján valamennyi beérkezett véleményt változatlan formában közzé 
tették, és változáskövetővel tették letölthetővé az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció partnerségi 
véleményekkel módosított változatát, ezzel is garantálva a társadalmi egyeztetés átláthatóságát.  

A kiemelt szakmai és civil szervezetek részvételével 2006 márciusában ágazati egyeztetéseket 
tartottak a II. Nemzeti Fejlesztési Terv komplex programjaival kapcsolatban, a logisztika, az 
oktatásügy, az egészségügy, a kis- és közepes vállalkozások, az e-közigazgatás és a megújuló energia 
témakörében. A fejlesztési pólusokról és a Duna komplex programról pedig külön konferenciákat 
szerveztek. Valamennyi egyeztetés és konferencia teljes anyagát – az előadásoktól a jegyzőkönyvig – 
letölthetővé tették a hivatal honlapján. Ugyanígy letölthetők az e dokumentum kapcsán beérkezett 
vélemények, javaslatok, illetve Az „Új Magyarország programjának” partnerségi véleményekkel 
módosított változata. Ekkor, 2006 márciusában volt az Új Magyarország Programjának társadalmi 
vitája is (bár a helyzetértékelés és a pénzügyi táblák nélküli változat volt az alap). 

A társadalmi egyeztetés egy újabb szakasza indul el 2006 júliusának végén, amikor a kormány – 
immáron második olvasatban – bocsátotta partnerségi vitára a II. Nemzeti Fejlesztési Tervet, az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervet. A dokumentum természetesen tartalmazta a helyzetértékelést, a 
pénzügyi allokációra vonatkozó táblázatokat és a legfontosabb indikátorokat is. A társadalmi 
egyeztetés ezen szakaszához is médiakampány társult. 
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Az Operatív Programok egyeztetése 
 
2006 nyarán, az Új Magyarország Fejlesztési Terv második olvasata társadalmi egyeztetésének 
időszakában a minisztériumok – akkor még az Operatív Programok egyeztetéséért felelős szervek – 
különböző módszertan alapján bonyolították le az OP-ok társadalmi vitájának első szakaszát. 

Az Operatív Programok egyeztetésének második szakaszát 2006 októberében már a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség kezdte meg, hiszen az ügynökség megalakulásával egyidejűleg a szervezet 
feladatai közé került az Operatív Programok tervezése és azok társadalmi egyeztetésének 
lebonyolítása egyaránt. Így az eddig egymástól elkülönülten folytatott társadalmi egyeztetések 
módszertanát és folyamatát egyesítve végezte el az NFÜ az OP-ok egyeztetését úgy, ahogy azt 
korábban minden általa tervezett fejlesztéspolitikai dokumentum kapcsán is megtette. A beérkezett 
vélemények értékelésének szakaszába az ügynökség természetesen bevonta a minisztériumok 
tervezőit is. 

Az Operatív Programokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006. október 16-án bocsátotta társadalmi 
egyeztetése, egyidejűleg azzal, hogy mind a 15 programot elérhetővé tett a honlapon, a www.nfh.hu 
oldalon. Társadalmi vitára 14 Operatív Program került, – a Végrehajtás Operatív Programot kivéve – 
amelyekre a véleményeket november 8-áig fogadták be.  

A partnerségi egyeztetés módszertana az Új Magyarország Fejlesztési Terv vitája során alkalmazott 
eszközökön alapult. Az ügynökség ezúttal is mintegy 4000 partnerszervezetet – köztük szakmai, 
érdekképviseleti és civil szervezeteket, a gazdaság és a tudományos élet képviselőit – kért fel 
közvetlenül postai vagy elektronikus levélben az egyeztetésben való részvételre. A társadalmi vita 
nyitott volt, hiszen az ügynökség honlapjáról bárki letölthette az Operatív Programokat a hozzájuk 
tartozó kérdőívvel együtt és azt kitöltve az Operatív Program feltüntetett e-mail címére elküldhette. 

Az egyeztetés bázisát egy elektronikus, strukturált kérdőív adta, amely technikailag megkönnyítette a 
beérkező vélemények feldolgozását és beépíthetőségét. Összesen csaknem 1350 szervezet juttatta el 
véleményét az elektronikus kérdőívek segítségével, valamint esszé formájában, amelyek az 
átláthatóság érdekében bárki számára megtekinthetők a honlapon. A legtöbb vélemény, közel 350 a 
Társadalmi Megújulás Operatív Programra és 150 a Közlekedés Operatív Programra érkezett. 

Az ügynökség ezen felül mind az ágazati, mind a regionális Operatív Programok megvitatására 
egyeztető fórumsorozatot szervezett az érintett szaktárca képviselőjének és a Fejlesztéspolitikai 
Irányító Testület illetékes tagjának részvételével. A fórumokra meghívott szervezetek körét az a közel 
4000 partnerszervezetet számláló adatbázis szolgáltatta, amely valamennyi tervezési egység – 
minisztériumok, országos hatáskörű hivatalok és a regionális fejlesztési tanácsok – partnereit foglalja 
össze. Az egyes ágazati vitafórumokra kb. 20-25, a téma szempontjából meghatározó 
véleményformáló szociális, szakmai, tudományos és civil szervezet kapott meghívót. Az egyeztető 
fórumok időpontjait a honlapon a Rendezvénynaptárban feltüntették, és azon szervezetek 
jelentkezését is elfogadták, amelyek meghívót előzetesen nem kaptak, de érdeklődtek az adott téma 
iránt. A beszélgetések mindegyikéről készült szerkesztett emlékeztető, amely az ügynökség honlapján 
ugyancsak elérhető.  

Az egyes Operatív Programokat a kiemelt fórumok, többek között az Országos Érdekegyeztető Tanács 
– amelynek a döntés-előkészítő Nemzeti Fejlesztési Bizottságával az NFÜ rendszeresen ülésezik – a 
Gazdasági és Szociális Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Környezetvédelmi 
Tanács, az Országos Területfejlesztési Tanács, valamint a 2006. szeptember 5-én magalakult Nemzeti 
Fejlesztési Tanács is napirendjére tűzte.  

A regionális Operatív Programok megvitatására a regionális fejlesztési tanácsok ülésein került sor a 
régióközpontokban. A tanácsüléseken elhangzott véleményeket, javaslatokat hangfelvétel rögzíti, így 
az elkészült jegyzőkönyvek a honlapról letölthetők. Az ágazati, regionális és makrofórumok mellett a 
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület folyamatosan egyeztetett az Operatív Programok tartalmi elemeit 
illetően. 

A dokumentum egyeztetésével párhuzamosan több nyilvános – nem egyszer kistérségi szintű – 
fórumon, szakmai egyeztető megbeszélésen vettek részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
munkatársai. 
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A határidőig beérkezett valamennyi véleményt táblázatos formában, az adott Operatív Program 
struktúrájának megfelelően dolgozta fel az ügynökség. Az így elkészült táblázatokban található 
hozzászólásokhoz az adott témáért felelős tervezési egységek készítették el a javaslattervezeteiket, 
feltüntetve az elfogadott, elutasított és a részben befogadható „státuszokat”. Az egyes javaslatok 
végleges sorsáról mind az ágazati, mind a regionális Operatív Programok esetében először egy két-két 
napos Operatív Program Tárcaközi Bizottság tárgyalt, majd pedig a Tervezési Operatív Bizottság 
döntött. 

A beérkezett vélemények és javaslatok elbírálását követően a véleményező szervezetek személyre 
szabott válaszleveleket kapnak, ahogy addig is minden egyes társadalmi egyeztetési fázis lezárását 
követően.  
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6.2. melléklet. Interjúvázlat az államigazgatási 
döntéshozókkal készítendő interjúkhoz: 

1. Az ön véleménye szerint az uniós és hazai rendeletekben a partnerségre vonatkozó részek 
megfelelő kereteket teremtenek-e a társadalmi egyeztetés lefolytatására?  

2. Ha igen, mire vonatkoznak ezek a szabályok, mekkora mozgásteret hagynak az egyeztetés 
lebonyolítása során? 

3. Ha nem, akkor miért elégtelen a szabályozás? Ön lazítaná vagy keményítené-e az 
előírásokat? 

4. Ön szerint mi a célja a partnerségnek? Ehhez hozzá tud-e járulni a társadalmi egyeztetési 
folyamat? 

5. Ha igen, akkor miként? 
6. Ha nem, akkor miért nem? 
7. Ön szerint milyen partneri csoportokat, mikor érdemes bevonni ebbe a folyamatba? Kinek, 

mi alapján kell erről döntenie? 
8. Kiket nem szabad bevonni az egyeztetési folyamatba? 
9. Vannak-e Ön szerint különös bánásmódot érdemlő partneri körök? Miben különböznek a 

többiektől? 
10. Az Önök céljai szempontjából melyek a legeredményesebb egyeztetési technikák? 
11. Ezeket használták-e, és ha nem, miért?  
12. Miket használtak és milyen hatékonysággal? 
13. És a partnerek szempontjából melyek a legeredményesebb technikák? 
14. Ők vagy bizonyos csoportjaik használták-e ezeket? 
15. Ön a mostani tapasztalatai birtokában legközelebb másként szervezné-e a társadalmi 

egyeztetést? 
16. Ha nem, miért elégedett?  
17. Ha igen, mit nem sikerült megcsinálniuk, és mi volt az akadálya? 
18. Ön szerint valójában kinek fontos a partnerség, és mi történne a tervezés, programozás és 

végrehajtás során, ha elmaradna? 
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6.3. melléklet. Interjúvázlat a stakeholderekkel készítendő 
interjúkhoz: 

1. Ön ismeri-e azokat az uniós és hazai jogszabályokat, amelyek a társadalmi egyeztetésről 
rendelkeznek? Ha igen, kielégítőnek tartja-e azokat? 

2. Betartják-e ezeket a szabályokat a hazai ágazati és regionális tervezők? 
3. Melyik dokumentumok társadalmi egyeztetésébe tudott az Önök szervezete bekapcsolódni 

és melyekbe szeretett volna még? 
4. A tervek készítésének melyik fázisában volt lehetőségük részt venni? 
5. Milyen módon? 
6. Igényeltek volna-e ennél több lehetőséget? Milyeneket, és miért azokat? 
7. Próbálták-e az érdekeiket a hivatalosan meghirdetett fórumokon kívül is érvényesíteni? 

Mik voltak ezek? 
8. Kerestek-e szövetségeseket itthon vagy az unióban a saját álláspontjuk megerősítése 

érdekében? Milyen fórumokon, kikkel fogtak össze? 
9. Mi lett ennek az összefogásnak az eredménye? 
10. Használják-e a nyilvánosság fórumait annak érdekében, hogy nagyobb súlya legyen a 

szavuknak? 
11. Összességében Ön szerint mik a legjobb érdekérvényesítési csatornák? Melyek a valódi 

döntési fórumok? Egybe esnek-e a hivatalos csatornákkal? 
12. Sikernek tartja-e mind azt, amit a tervekkel és programokkal kapcsolatban elért a 

szervezetük? Ha igen, mi volt ennek az oka? 
13.  Mit nem sikerült elérniük és mi lehetett az oka? 
14. Fontosnak tartja-e, hogy az akciótervek készítésébe-egyeztetésébe is bekapcsolódhasson 

a szervezetük? 
15. Szükségesnek tartja-e ezek sikere érdekében, hogy módosítsanak az államigazgatási 

szervekkel fenntartott kapcsolatukon? Ha igen, mit változtatnak meg? 

 


