
„Beszélgessünk Európáról” 
 

nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére 
 

 
 
A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a „Beszélgessünk Európáról” 
elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat és akciókat tartalmazza, amikkel a 
kormányzat az Európai Unióról folytatandó társadalmi vitát kívánja elősegíteni. 
 
Az Európai Unió állam- és kormányfői 2005. júniusi ülésükön (az Európai 
Alkotmányszerződésről folytatott francia és holland elutasító népszavazást követően) 
döntöttek arról, hogy egyéves ún. reflexiós időszakot indítanak, amelynek célja 
társadalmi vita kibontakoztatása Európa jövőjéről. Az uniós intézmények és tagállamok 
vissza kívánják szerezni a polgárok bizalmát az Európai Unió iránt. Ugyanakkor tény, 
hogy a közvélemény-kutatások szerint a magyar lakosság körében magas az uniós 
intézményekbe vetett bizalom és ez döntően befolyásolja a reflexiós időszak hazai 
kommunikációs tevékenységét. 
 
A fentiekből kiindulva az uniós kommunikáció kiemelt témaként kezeli – figyelembe véve a D-
terv ajánlásait – az EU gazdasági és társadalmi fejlődését, az EU helyét a világban és az aktív 
európai polgárságot.  
 
A „Beszélgessünk Európáról” - társadalmi párbeszéd elősegítését szolgáló nemzeti akcióterv 
négy pilléren nyugszik: 
 
1/ Kormányzati EU-kommunikációs terv a társadalmi párbeszédhez 
 
2/ A Nemzeti Fejlesztési Hivatal társadalmi párbeszédhez illeszkedő tevékenysége 
 
3/ Globális kihívásokhoz kapcsolódó szakértői viták kezdeményezése 
 
4/ Vita az Európai Unió jövőjével kapcsolatos egyes stratégiai kérdésekről  
 
A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya (amely a lakossági uniós 
tájékoztatásért felelős) kezdeményezésére szoros együttműködésben a civil 
szervezetekkel és a tárcákkal 2006 júniusáig több mint 50 akció vár megvalósításra a 
„Beszélgessünk Európáról” témakörben. Tekintettel arra, hogy pótlólagos pénzügyi 
eszközök nem álltak rendelkezésre, a meglévő eszközök bevonásával új tartalom és 
ötletek javaslatával állt össze az akciók  listája. (Az akcióterv a MeH honlapján január 
20-tól látható.) 
 A folyamatosan megvalósuló akciósorozat keretében az EUvonal, valamint több tárca 
honlapján is beszélgetősarkok indulnak számos, a közvélemény érdeklődésére 
számottartó uniós kérdésben; szórólap készül az uniót foglalkoztató dilemmákról, 
amelyekhez várjuk a civil társadalom észrevételeit; ezeket a kérdéseket a megyei Europe 
Direct irodák és együttműködő civil szervezetek konferenciákon, szemináriumokon, 
fórumokon vitatják meg az érdeklődőkkel. Több akciót a kormányzat civil szervezetek 
programjainak felkarolásával valósít meg, így kerül sor EU-tanórákra szerte az 
országban, vagy például regionális szemináriumsorozatra, amely a civil szervezetek 
uniós felkészülését segíti elő. „Beszélgessünk Európa jövőjéről” címmel a MeH 
pályázatot írt ki civil szervezetek számára, uniós kérdéseket megvitató lakossági 
fórumok lebonyolítására  



  

A társadalmi párbeszéd első összefoglalóját  áprilisban kell átadni az Európai Bizottság 
részére, majd 2006. május 9-én ünnepi konferencia keretében kerül sor  a 25 
tagállamban lefolytatott programok értékelésére. 
 
 
 
1. KORMÁNYZATI EU KOMMUNIKÁCIÓS TERV A TÁRSADALMI PÁRBESZÉDHEZ 
 
 
MINISZTERELNÖKI HIVATAL 

• „EU-fórum” lakossági fórumon alapuló TV-műsor sorozat: 2005 november – december 

Az EU Képviselet kezdeményezésére 10 vidéki városban volt vitafórum, a helyi lakosságot kiemelten 
foglalkoztató egy-egy uniós témakörben, amit a helyi televízió és egy országos csatorna is közvetített. 

• Merlin Európai Tájékoztatási és Kulturális Központ – 2005.  novembertől folyamatos 

Magyarország emblematikus nemzetközi színházában nyílt meg a központ, amelynek a lakossági 
tájékoztatáson túl kiemelt célja, hogy vitát generáljon az Európai Unióról, felvállalva azt a szerepet is, 
hogy a központ eseményein elhangzott „üzeneteket” rendszerezett formában továbbítja az 
„illetékeseknek”. Már a megnyitóra is egy egyetemista vitaest keretében került sor – J. M. Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke részvételével –, és a központ folyamatosan szervez, vagy ad helyet olyan 
rendezvényeknek, amelyek célja a vélemények ütköztetése. 

• „52 hét – 52 helyszín” programsorozat: 2005. december – 2006 folyamatosan 

Lakossági fórumok szervezése az EP-képviselők bevonásával, a megyei EUROPE DIRECT Európai 
Információs Pontokra és az EU közkönyvtári hálózatra alapozva. A közvélemény-kutatások szerint az 
EP-képviselők kiemelkedően elfogadottak uniós információs forrásként, megyei és helyi információs 
egységek pedig azt jelezték, hogy nagy igény van a  lakossági fórumokra. 

• Szeminárium- és beszélgetéssorozat civil szervezetek számára a sikeres EU-tagságról: 2006. 
január – június 

A NIOK (Non-Profit Információs és Oktató Központ) Alapítvány – mint a Civil Szolgáltató Központ 
(CISZOK) országos hálózatának budapesti tagja – kezdeményezésére szeminárium-sorozat indul 
Magyarország 7 régiójában, a CISZOK-hálózat partnereinek bevonásával. A program alapját 
a szakmai tanácskozások adják, de ezzel párhuzamosan a civilek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra 
is, és sor kerül – a Belügyminisztérium közreműködésével – az önkormányzatok uniós 
tevékenységének bemutatására is. 

• „EU: belül tágasabb az iskolában is”: 2005. december – 2006. május 

A Pillar Alapítvánnyal és az Oktatási Minisztériummal együttműködve középiskolásoknak interaktív 
EU-tanórák, valamint tematikus vitadélutánok megtartására kerül sor, amelynek során a tanulók 
véleményt mondhatnak és feltehetik kérdéseiket az EU-val kapcsolatos, őket foglalkoztató témákról. 
A program – amely internetes fórummal egészül ki – a tervek szerint mintegy száz iskolának kínál 
bekapcsolódási lehetőséget.  

• „EU: belül tágasabb” társasjáték 

A EUROPE DIRECT-ek és közkönyvtárak szervezésében rendezvény az EU-tantermekben, ahol a 
társasjáték nyilvános kipróbálása folyik a játék kérdéseire épülő irányított beszélgetésekkel. 

• „Két éve az Unióban: értelem és érzelem” konferencia: 2006. május 
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A 2005. május 5-i konferenciához hasonlóan 2006 májusában is a civil szervezetek lesznek a fő 
meghívottak és szereplők a Magyarország EU-csatlakozásának évfordulójára rendezendő 
konferencián. Új elem, hogy a plenáris ülésen túl szekció-ülésekre is sor kerül majd. 

• EUvonal online: 2006. február - április 

Interaktív akció az EUvonal honlapján folyamatosan működő fórumon, valamint online chat az 
Osztrák Elnökség kiemelt témáiban, amit kisebb, a Tájékoztató Szolgálatot népszerűsítő kampány 
egészít ki. 

• „Beszélgessünk Európa jövőjéről”: 2006. január - május 

2005 decemberében pályázat jelent meg a civil szervezetek számára, amely azokat a civil 
kezdeményezéseket támogatja, ahol a helyi lakosság bevonásával fórumokon beszélgetnek az Európai 
Unió értékeiről, problémájáról, jövőjéről, valamint tagságunk tapasztalatairól – helyi véleményvezérek 
bevonásával. A beszélgetések megvalósításában a megye központban működő EUROPE DIRECT 
segíti a nyertes pályázót. 

• „Beszélgessünk Európáról” tematikus hírlevél: 2006 januártól 

Külső, független szakértők bevonásával havonta jelenik meg elektronikus formában az az elemzés, 
amely az EU hosszú távú jövőjével kapcsolatos, ugyanakkor napi aktualitással is bíró kérdéseket 
dolgoz fel (pl.: európai szociális modell, felzárkózás vagy versenyképesség, meddig működik az EU 
„nizzai alapon”, hol vannak Európa határai). A hírlevelet megkapják az EU-kommunikációval 
foglalkozó intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, más véleményformáló csoportok és az 
érdeklődő fiatalok. 

• Magyar-osztrák kommunikációs konferencia 

Igény esetén kommunikációs konferencián kerül áttekintésre a 25 tagállam meghívásával a 
kormányzat és a civil szféra közötti együttműködés. A rendezvény célja a legjobb gyakorlatok cseréje, 
a sikeres projektötletek megosztása az uniós polgárok minél hatékonyabb elérése érdekében.  
 
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

• Jogharmonizációs Szakmai Nap: 2005. november 30. 

Az egész napos rendezvényen – amelyen mintegy 200 jegyző vett részt Budapesten – a témák között 
szerepelt a magyarországi EU-tájékoztatás és a társadalmi vita Európa jövőjéről is, amelyben 
számítunk az önkormányzatok jövőbeli fokozott együttműködésére. 

• Legjobb Uniós Pályázat díj 

Az Önkormányzati EU Információs Központ honlapján a helyi önkormányzatok röviden 
bemutathatják valamely uniós pályázatukat, vagy programjukat, így pályázva a Legjobb Uniós 
Pályázat címre. Cél a legjobb gyakorlatok révén ösztönözni a kevésbé aktív önkormányzatokat, 
valamint elősegíteni a közvetlen párbeszédet az önkormányzatok között. A pályázatot a Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal hasonló pályázatával összehangolva írják ki.   

• Önkormányzati tájékoztató sarok  

A Miniszterelnöki Hivatallal együttműködésben az önkormányzatok uniós tevékenységéről készített 
installáció a regionális rendezvényeken kerül felállításra (civilfórumok, falunapok), mindenütt 
lehetőséget biztosítva a helyi önkormányzatnak arra, hogy saját projektjeivel egészítse ki azt. A 
tájékoztató sarok – amennyiben a rendezvény jellege megengedi – kiegészül fórum-lehetőséggel az 
önkormányzat képviselői és a civil szervezetek és/vagy a lakosság között. 
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EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

• Egészséghatás-vizsgálatok 

Várhatóan 2006-ban is indulnak ágazati elképzelésekhez kapcsolódó – az európai hagyományokat 
követő – egészséghatás-vizsgálatok. Ezeket a felméréseket kizárólag az érintettek bevonásával, 
véleményük és érdekeik figyelembevételével lehet elvégezni. A lakosság aktív részvételét általában a 
nem-szakértő képviselők értekezletei jelentik. 

• Közösségi Népegészségügyi Program  

A program prioritásaival számos ponton találkoznak Magyarország nemzeti egészségfejlesztési 
irányai. Ehhez kapcsolódóan az Egészségügyi Minisztérium honlapján (www.eum.hu) 

a) a Nemzeti Rákellenes Program társadalmi vitára bocsátott anyagát a lakosság is megismerheti. 
Az érdeklődők közzétehetik észrevételeiket, véleményüket az ehhez kapcsolódó interaktív 
Fórum rovatban; 

b) a honlap látogatói a Szavazás rovatban továbbíthatják véleményüket arról, hogy az iskolai 
büfék választékának hatósági szabályozása elősegíti-e a gyermekek fogyasztási szokásainak 
egészségesebb irányba történő változását. 

 
 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

• Hírek, információk, dokumentumok Európáról az FMM honlapján 

A honlapon megtalálhatók az Európai Unióval, valamint az Európa Tanáccsal kapcsolatos 
dokumentumok, a havonta két alkalommal megjelenő Európai foglalkoztatási és szociális hírlevél. Az 
ide látogatók részletes tájékoztatást kapnak az uniós munkavállalás feltételeiről, valamint a kérdezz-
felelek rovatban a szerkesztők minden uniós kérdésre válaszolnak, és a regisztrált felhasználók 
konkrét kérdéseikre is választ kapnak. Külön rovatban lehet keresgélni az aktuális EU-támogatások 
között (Phare, Equal, HEFOP). 

• Epalya.hu: interaktív bekapcsolódás a fiatalok számára az uniós munkaerő-piac 
szolgáltatásaiba 

Az elmúlt években a megváltozott munkaerőpiac újra előtérbe helyezte a pályaválasztási és 
pályakorrekciós döntés fontosságát. A kelet-magyarországi térségben 2001-től 2004-ig tartó 
széleskörű fejlesztés kezdődött és valósult meg – Phare támogatásból –, amelynek fő célja, olyan 
internet alapú, pályaválasztási, pályaorientációs és pályakorrekciós információs-bázis létrehozása, 
amelyből a pályaválasztást, pályamódosítást segítő összes információ elérhető és hozzáférhető.  
"A képzésből a munka világába történő átmenet" c. Phare program 2004 év tavaszától három régióban 
sikeresen megvalósult kísérleti projektek eredményeit tartalmazza. Megtörtént három regionális 
pályaválasztási és pályaorientációs hálózat kiépítése és elkészültek: a Dél-Alföldi Régió 
fejlesztéseként a www.epalya.hu, az Észak-Magyarországi Régió fejlesztéseként a www.palyatars.hu, 
az Észak-Alföldi Régió fejlesztéseként a www.palyainfo.hu honlapok. A program segíti a diák és 
felnőtt álláskeresőket a munkaerő piacra való be-, illetve visszajutásban. 

• EURES hálózat működtetése a Foglalkoztatási Hivatalon keresztül 

Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) közös fórumot teremt az Európai Unió és az Európai 
Gazdasági Térség országaiban és Svájcban működő állami foglalkoztatási szolgálatok között. Az 
EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a munkavállalók, mind a 
munkáltatók, és minden olyan polgár számára hasznos, aki ki akarja használni a személyek szabad 
áramlásának elvét. Három szolgáltatás-típus tartozik ide: tájékoztatás, tanácsadás és 
toborzás/állásközvetítés (job-matching). A hálózat elősegíti a foglalkoztathatóságot, különösképpen a 
fiatalokét azáltal, hogy megteremti számukra a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét. Az EURES 
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hozzájárul továbbá egy közös európai, valamint bizonyos határmenti régiókban egyesített regionális 
munkaerőpiac létrehozásához.  

• EU-s munkavállalási tanácsadás a tavaszi egyetemi állásbörzéken 2006-ban is 

A Foglalkoztatási Hivatal szakemberei hagyományosan minden évben külön standon várják a fiatal 
diplomásokat az egyetemi állásbörzéken. Sok fiatal tapasztalja, hogy milyen nehéz pályakezdőként, 
friss diplomásként állást keresni és meglehetősen sok buktatón kell átjutni, amíg sikerül végre a 
kezdeti problémákat megoldani. Ezen próbálnak segíteni a Foglalkoztatási Hivatal szakemberei az 
egyetemi állásbörzéken, ahol szakemberek a karrier tanácsadás mellett az uniós munkavállalási 
lehetőségekről is tájékoztatják az érdeklődőket. 

• A „Szociális párbeszéd intézményei” program folytatása 

A program megvalósítása több szinten és formációban történik. A Gazdasági és Szociális Tanács  
tagjai az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban interaktív módon képviselik a nemzeti stratégiai 
ügyeket. Az ágazati párbeszéd bizottságok képviselői az uniós döntéshozatalban ágazati szempontból 
érvényesítik a magyar érdekeket.  
A civil párbeszéd ösztönzésének eredményeként a 25 tagállam civil szervezetei közötti vélemény- és 
tapasztalatcsere eredményeként a hazai civil szervezetek aktív szerepvállalását tovább érdemes 
erősíteni 2006-ban. 

• Civil együttműködés:”Fejlődni az Európai Unió tagjaként”  

A civil párbeszéd keretei között is megkülönböztetett figyelmet fordít a párbeszédre, a III. Civil 
Foglalkoztatási Konferencia (2005. 12. 01.), melynek témája: "Fejlődni az Európai Unió tagjaként", 
amely 2006. évben is mottója az FMM - CFM (Civil Foglalkoztatási Műhely) együttműködésnek. 

• Együttműködés a növekedésért és a foglalkoztatásért: Employment Week 2006. május 16-
18., Brüsszel 

Jövőre tizenharmadik alkalommal rendezik meg Brüsszelben az Európai Foglalkoztatási Hét 
eseményeit. Magyarország negyedik alkalommal szerepel kiállítóként, illetve a szakmai programok 
résztvevőjeként a rendezvényen. 
A 2006. évi konferenciaprogram három fő kérdésköre: 

a) Előteremti az új, kibővített EU azokat a munkahelyeket, amelyek a növekvő, globalizálódó 
gazdasági fejlődést és jólétet biztosítják? 

b) Mennyire illeszkedik a változásokhoz a képzés és a munkavállalás? Elmozdul-e Európa a jobb 
munka-, és életkörülmények irányába? 

c) Mennyire sikeres a kapcsolatépítés, támogatjuk-e a mobilitást, megcélozzuk-e a demográfiai 
és szociális kihívásokat, és munkálkodunk-e a jövő munkahelyein? 

 
 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

• Tájékoztatás 

A legfontosabb feladat az információ minél gyorsabb terjesztése az agrártársadalom, elsősorban a 
termelők körében. 
Az FVM honlapján számtalan információt kap az érdeklődő aktuális pályázati lehetőségekről, 
jogszabályokról, rendezvényekről, kiadványokról, EU-s honlapokról, a tagországok mezőgazdasági 
minisztériumainak elérhetőségeiről, a magyar kormányzati honlapokról, a minisztérium 
háttérintézményeiről, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról. 
A Miniszterelnöki Hivatal EUvonalába bekapcsolódva sok fontos szakmai kérdés kerül 
megválaszolásra a Közös Agrárpolitikáról. 
Az információk terjesztésére az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban az 
EU-s szakmai külön-gyűjtemény felöleli az ágazat összes szakanyagát. 
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A termelők közvetlen tájékoztatását elsősorban a falugazdászok végzik, akikkel napi kapcsolatban 
vannak. Továbbá a megyei FM Hivatalok, MVH regionális szervei is információs források. A 
termelők fordulhatnak még a minisztériumban működő Gazdaszolgálati Irodához, ahol gazdasági, 
jogi, valamint pályázati tanácsokkal látják el őket. 
Mezőgazdasági, valamint EU-s tévé és rádió-műsorokban szakmai előadások, vita fórumok hangzanak 
el. Rendszeres a kapcsolat az agrár-felsőoktatással, valamint egyéb egyetemek európai uniós 
szekcióival. Az ország számos területén az agrárnépesség széles köre előadásokon, fórumokon kap 
tájékoztatást az EU agrárpolitika aktuális kérdéseiről.  
A 2006. évben a tájékoztatás fő iránya a Közös Agrárpolitika reformja, az új támogatási rendszer, az 
Unió új finanszírozási alapjai, benne a vidékfejlesztés, valamint a 2007-2013-as pénzügyi perspektíva. 

• Vidékfejlesztés 

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programról 12 féle kiadvány készült, amelyek térítésmentesen 
jutnak el az érintettekhez az MVH regionális irodáin keresztül. Ezekben a kiadványokban található a 
program célja, a pályázható jogcímek és a pályázatok feltételei. (Ilyenek pl. a fiatal gazdák 
támogatása, beruházások támogatása, élelmiszeripari marketing, halászati támogatások stb.) Ezen 
kívül számos vidéki előadás, konferencia hangzik el és kerül megrendezésre a termelők részére. 

• Kiállítások 

2005. augusztusában került megrendezésre az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
(OMÉK), amely felsorakoztatja a mezőgazdaság, élelmiszeripar, erdészet, halászat és vidékfejlesztés 
területén elért eredményeket. A kiállításnak számtalan nemzetközi eseménye volt agrárminiszterek 
részvételével. Több konferencia került megrendezésre az élelmiszerbiztonság, egészséges táplálkozás 
uniós követelményeiről. A termelőknek és a fogyasztóknak lehetőségük volt közvetlen 
információcserére is. 2006 novemberében kerül megrendezésre a Foodapest nemzetközi 
élelmiszeripari kiállítás, ahol elsősorban a szakmai közönség, de a látogatók teljes egésze is 
információt kap az élelmiszergazdaság uniós működéséről. 
 
 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

• „EU reflexió lapok” (véleményt kérő lapok) 

A MÁV minden régióban működő jegyirodáiban, a gépjárművek ügyeit intéző térségi, 
közlekedésfelügyeleti irodákban, valamint a nagy látogatottságú Közlekedési Múzeumban illetve (a 
2006-ban új helyen megnyíló) Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban lesznek kihelyezve ilyen 
lapok, 500 helyszínen. A lapok a „közlekedés európai színvonalon” témakör kifejtésére adnak 
lehetőséget (várakozás közben), másodlagosan pedig az így összegyűlt tapasztalatokat a honlapon 
ismerhetők meg.  A program kapcsolódik az EU-csatlakozás évfordulójához. 

• Könyvtárbusz 

A vidéki kistelepülések könyvtári ellátását szolgáló könyvtárbusz indulásakor 

a) a GKM vállalkozásokat segítő, tájékoztató kiadványaiból, valamint 
b) az „EU reflexió lapok”-ból 

példányok találhatók majd, amelyek az olvasók és a témával foglalkozók munkáját, felkészülését 
érdemben segítsék. 

• Európai Autómentes Nap: 2006. szeptember 22. 

A rendezvény kísérő és követő programjait, kiadványait (konferencia, plakát, rajzpályázat, naptárak 
kiadása és terjesztése) a tárca felhasználja a közlekedéssel kapcsolatos – uniós kérdéseket is felölelő – 
témák megismertetésére. 
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• Fórum a www.lendulet.hu portálon: 2006 első félévében kétszer 

Jelentős, a tárca kompetenciájába tartozó uniós eseményekhez kapcsolódóan vitafórum lesz a 
honlapon, amiről a szakmai közvélemény kap értesítést. Ilyenek: 

a) az osztrák elnökség alatt 2006. márciusban, az informális Európai Tanácsülés apropóján 
közlekedés – közlekedésbiztonság témában, 

b) a csatlakozási évfordulót követően, a GKM kompetenciájába tartozó EU-s pályázatokkal 
kapcsolatban 

 
• Pénzt, de honnan? 
Vitaprogramok, fórumsorozatok a Magyarországi Kiállítások és Vásárok Szervezőinek Szövetsége 
vásárnaptárában szereplő egyes regionális kiállítások, vásárok szatellit-rendezvényein. A tervek 
szerint ezek a következők: 

CONSTRUMA  Budapest, 2006. április 4-8. 
Gömör EXPO   Putnok, 2006. április 
INDUSTRIA   Budapest, 2006. május 16-19. 
Szolnok EXPO  Szolnok, 2006. május 
Kelet-Nyugat Expo Nyíregyháza, 2006. június 
Jász EXPO   Jászberény, 2006. június. 

A programokon, az EU pályázati lehetőségekkel kapcsolatos vélemények megismerésére, a kérdések 
megválaszolására biztosítanak lehetőséget. 

• KKV fejlesztési projektek bemutatása 

Az uniós lehetőségek megismertetése érdekében a sokszínűség, az egyes részletek megvilágítása kerül 
a középpontba.. A projekt folyamatos. Első elemeként: 2005. decemberben 9-én Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök és Kóka János miniszter egy olyan középvállalkozást látogattak meg, amely három 
K+F, innováció témában kiírt pályázaton nyert támogatást és hajtott végre fejlesztést. 

• Fiatal vállalkozók felkészítése: folyamatos 

A fiatal, ma még diák életszakaszban lévő vállalkozók – GKM által is támogatott – szervezetének 
(Junior Achievement Alapítvány) programjain proaktív módon szerepelteti a tárca az európai értékek, 
lehetőségek, tapasztalatok és az ehhez való csatlakozás, a lehetőségek témaköreit, az országos és 
regionális rendezvényeiken, valamint a tanári tagozat tevékenysége során szervesen kapcsolva 
ezekhez a kommunikációt. 

• Roma Vállalkozói Program: 2005 novemberétől 

Lévai Katalin európai parlamenti képviselő segítségével a GKM roma ügyekben illetékes miniszteri 
biztosa irányításával 

a) a Széchenyi Vállalkozói Program – roma pályázat – eredményeit, Európába utat nyitó 
lehetőségeit konkrét példákon keresztül és további pályázati kiírásokon át népszerűsítik, 

b) az EU számára is mintául szolgálhat a Roma Vállalkozásfejlesztési Inkubációs és Innovációs 
Központ, amelynek létrehozását és működtetését, az ügyet támogatók bevonásával valósítják 
meg. A várhatóan 2006 első félévében induló projekt teret ad a roma vállalkozók, közöttük 
különösen a nagy hátránnyal induló roma vállalkozó nők és az őket érdemben segíteni tudó 
roma szakemberek egymásra találásának, 

c) a Heves megyében már működő, a Vállalkozásfejlesztési Központba telepített roma referens 
tapasztalatai visszaigazolták: a roma vállalkozóknak adott, személyre szabott segítség 
előremutató és hasznos. Az uniós tapasztalatokat is integráló programot 2006-ban további 
megyékben adaptálják, a társadalmi nyilvánosság érdeklődésével kísérve. 
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A párbeszéd egyik eleme: a GKM roma nyelveken megjelent vállalkozói programja, amely az EU- s 
normákon alapul. 
 
 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 

• Idősbarát Önkormányzat Díj 

A díjat a belügyminiszter és a szociális ügyekért felelős miniszter alapította 2004-ben.  A pályázat 
célja, hogy minél több idős ember számára legyenek adottak a kulturális, oktatási, rekreációs 
lehetőségek, a társadalmi részvétel. 2006-ban a program keretében Senior Állampolgár 
előadássorozat lesz nyugdíjas szervezetek és önkormányzatok számára. Emellett „AGE Platform – 
Európai Idősek Platformja” címmel nemzetközi konferenciát tervez a tárca, amelyre mind a huszonöt 
tagállam érintett szervezetei meghívást kapnak. 

• CivilKomP Konferencia 

A mindenkori esélyegyenlőségi miniszter fővédnökségével három éve útjára indított konferencia egyik 
célja a hazai civil szervezetek működésének és kommunikációs igényeinek feltárása, valamint a 
társadalmi célú kommunikáció – integrálva a nonprofit szervezetek marketing tevékenységét - 
szükségszerű koordinációjának felvázolása. A másik cél az adományozási kultúra javítása, amelynek 
alapja a hitelesség, az (el)ismertség és a bizalom. Ahhoz, hogy a hazai és nemzetközi civil 
kezdeményezések bemutatásra kerüljenek folyamatos kommunikációra, fórumokra és médiafelületre 
van szükség. 

a) A CivilKomP szervezői 2006. február 15. és május 8. között „Adományozási kultúra 
Magyarországon” címmel indítanak regionális konferenciasorozatot és közönségtalálkozót. A 
féléves hazai konferenciasorozat és közönségtalálkozó eredményeit – a modellértékű európai 
szokások „tükrében” – a negyedik CivilKomP konferencia ismerteti (2006. október 12-13.).  
Az „Adományozás kultúrája Európában” című kétnapos fórumon a hazai civil- és 
kommunikációs szakemberek mellett nemzetközi szaktekintélyek mutatják be az európai uniós 
adományozási kultúrát. 

b) Nagyobb teret kell biztosítani a – főként a közszolgálati írott és elektronikus – médiumok 
műsorszerkezetében a társadalmi célú, közhasznú, közösségfejlesztő témák feldolgozásának. 
Kiemelt fontosságúak a modern, interaktivitást biztosító infokommunikációs eszközök 
(„CivilVízió” TV-műsor, „Civilág” magazin, webportál – webkonferencia). 

• Roma Integráció 2005-2015 

Magyarország a programot 2005. május 19-én indította útjára, amely tíz év alatt szeretne a hazai 
romák integrációs törekvéseiben eredményeket felmutatni. A program keretében elkészült hazai 
cselekvési tervet társadalmi vitára bocsátottuk. 

• Határtalan7 

Az Európai Ifjúsági Hét elnevezésű esemény 2005-től minden évben megrendezésre kerül az Európai 
Bizottság kezdeményezésére. Magyarországon a YOUTH programot (Magyarországon Ifjúság 2000-
2006 program) a tárca háttér intézménye, a Mobilitás szervezi. Az akcióhét célja, hogy tájékoztasson 
és tanácsadást biztosítson a fiatalokat érintő uniós programokkal kapcsolatban, és válaszoljon a 
fiatalok kérdéseire. A rendezvénysorozat Magyarországon a Határtalan7 elnevezést viseli, szakmai 
konferenciával és ifjúsági díjak átadásával zárul. 2005-ben a decemberi esemény egybeesett a 
Mobilitás 10 éves évfordulójával is. 

• YOUTH (Ifjúság 2000-2006) 

Az uniós programban, illetve elődjében 1996 óta vesz részt Magyarország. A program keretében elért 
eredmények nagymértékben járultak hozzá a hazai ifjúságpolitika fejlesztéséhez. A program során az 
Európai Ifjúsági Paktum és a lisszaboni célkitűzések fiatalokat érintő témáit ismerteti meg a tárca.  
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• Az „Európai Bizottság Fehér Könyve – Új lendület Európa fiataljai számára” 

Az ún. „Ifjúsági Fehér Könyv” folyamatban Magyarország annak kezdete, 2001 óta aktívan vesz részt. 
Ennek során kérdőíves megkérdezés segítségével szolgáltatott Magyarország információt a hazai 
helyzetről az ifjúsági részvétel, ifjúsági információ, ifjúsági önkéntesség és ifjúságkutatás 
eredményeinek a politikaalkotás számára történő alkalmazásáról. A kérdőívek alapján az Európai 
Bizottság határozati javaslatokat fogalmazott meg. 2005-ben jelentést kellett tenni a részvételről és 
információról szóló határozatokban foglalt közös célkitűzések hazai megvalósításáról. 2006-ban a 
közös célkitűzések közül az önkéntességről és ifjúságkutatásról szükséges jelentést készíteni. 
Mindegyik témában kiadvány és CD készül az elért eredményekről. A Fehér Könyv szerepel az 
ifjúsági tartalmú egyeztetések, szemináriumok programjában. A társadalmi kommunikáció fő témája a 
fiatalok által végzett önkéntes munka során szerzett tudás, képesség, készség elismertetése.  

• Két- és többoldalú tárcaközi megállapodások, programok (KEK, Visegrádi Négyek) 

Az ifjúsági szakterület jelenleg 10 ország ifjúságpolitikai struktúrájával ápol aktív kétoldalú 
kapcsolatokat. A kétoldalú kapcsolatok keretében az ifjúságpolitika szakterületeihez kötődő témákban 
(ifjúsági információ, részvétel, önkéntesség, kutatás, ifjúsági munkavállalás, nem formális nevelés, 
regionális együttműködés) a tárca nemzetközi képzéseket, tanulmányutakat, tapasztalat- és 
információcseréket valósít meg.. A szakmai programok egyik kiemelt témája az európai 
ifjúságpolitikát érintő kérdésekkel kapcsolatos tapasztalatcsere, közös fejlesztés. A fiatal 
állampolgárok és az EU közelítése stratégiai feladat, melyen belül egyre több az aktív európai 
polgárságot elősegítő program. 
 
• Európai Ifjúsági Paktum és a Lisszaboni stratégia 
 
Az Ifjúsági Paktum a Lisszaboni stratégia részévé vált, ennek keretében indult meg az ifjúsági 
szervezetek tájékoztatása. A Paktum az oktatás, a képzés, a mobilitás, a szakképzés és a társadalmi 
befogadás területét kívánja fejleszteni, valamint elő kívánja segíteni a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét. A Paktumnak biztosítania kell a fent említett területeken indított 
kezdeményezések konzisztenciáját, illetve a fiatalok mobilitásának szilárd kiindulási pontját kell 
jelentenie. Ennek sikere azon múlik, hogy milyen mértékben sikerül bevonni az érintett feleket: 
nemzeti, regionális és helyi ifjúsági szervezeteket, Európai Ifjúsági Fórumot, regionális és helyi 
közigazgatási szerveket és szociális partnereket. A Paktummal és a lisszaboni stratégiával 
kapcsolatban széleskörű konzultáció várható mivel a fiatalok és a Paktummal érintett társadalmi 
csoportok tájékoztatása alapozhatja csak meg a stratégiában foglaltak megvalósítását.  

• Európai Ifjúsági Kampány a sokszínűségért, emberi jogokért és részvételért 

A kampány az Európai Bizottság és az Európa Tanács közötti ifjúsági partnerségi megállapodáshoz 
kötődően indul el 2006 júniusától. A hazai előkészítése jelenleg zajlik. A kampány a sokszínű Európa 
megismertetését és elfogadtatását, a tolerancia és aktív állampolgári részvétel előkészítését tűzi célul.  
A kampány előkészítése jól kapcsolódik a hasonló témájú uniós kampányhoz és a hazai meglévő 
kezdeményezésekhez, konferenciákhoz, tapasztalatcserékhez és nagyszabású ifjúsági eseményekhez. 
 
● Szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terv 

 
A szociálpolitika területén működő nyitott koordinációs módszer keretében a tagállamoknak kétévente 
nemzeti cselekvési tervet kell készíteni, melyben az adott tagország bemutatja, milyen stratégiai 
lépéseket tesz a szegénység és a társadalmi kirekesztődés leküzdése érdekében. A 2006-2008. közötti 
időszakra vonatkozó cselekvési tervet 2006. szeptemberére kell elkészíteni, ezért 2006. első félévében 
szakmai fórumok keretében a készülő cselekvési terv a szociálpolitika területén működő szakmai 
szervezetekkel, kutatókkal, az állami és önkormányzati szereplőkkel lesz megvitatva. Elektronikus 
úton sor kerül a terv társadalmi véleményezésére is, a Szociális Szakmai Szövetség pedig kérdőíves 
kutatást végez a szociális munkások körében a cselekvési terv és az uniós nyitott koordinációs 
módszer ismertségéről. 
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

• A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége 

A tárca elgondolásai között szerepel a honlapon kialakítandó „kommunikációs ablak”, melyben a 
látogatók célzott kérdések megválaszolásával nyilváníthatnának véleményt a stratégiai kérdésekről. A 
szakértők természetesen gondoskodnának arról, hogy a kérdések megválaszolásához szükséges 
releváns információk ugyanezen a felületen rendelkezésre álljanak. Az Igazságügyi Minisztérium 
2006-ban egyhónapos társadalmi vitára bocsátja a Jogbiztonsági Stratégiáját a tárca honlapján.  
 

• Tájékoztatás a jogharmonizációról 

A www.jogharmonizacio.hu honlapon minden érdeklődő megbízható és rendszeresen frissülő 
információt kaphat egyrészt az uniós, illetve a magyar joganyagok között már létrejött 
jogharmonizációs relációkról, másrészt az aktuális jogharmonizációs célú jogalkotási folyamatok 
állásáról, így korábban is gyakran felmerülő kérdésekre tudják megtalálni a választ az adatbázis 
segítségével. Emellett a tervek között szerepel ennek az oldalnak a jogharmonizációs célú hazai 
jogalkotási tevékenységről, az ezzel összefüggő kérdésekről szakmailag megbízható módon és 
átfogóan tájékoztató portállá alakítása. 
 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

• Agrár-környezetvédelem 

A zöldtárca hetente-kéthetente tart gazdafórumokat az uniós agrár-környezetvédelem témakörében, a 
civil szervezetek folyamatos tájékoztatása érdekében Agrár-környezetvédelmi Horizontális 
Munkabizottság néven állandó bizottság alakult a tárcán belül.  

• Natura 2000 

A környezetvédelmi tárca és a Magyar Madártani Egyesület interaktív honlapot (www.natura.2000.hu) 
indított 2005 november közepén a közösségi jelentőségű természeti területek, vagyis a Natura 2000 
hálózat bemutatására. A honlap nem csupán a passzív tájékozódásra alkalmas, hanem valódi fórum a 
gazdák és a szakértők között. A tárca és a Magyar Madártani Egyesület  lakossági fórumsorozatot indít 
a Natura 2000 hatásairól. 
 

• REACH 

Az érintett tárcák, - így a környezetvédelmi, a gazdasági és az egészségügyi - állandó munkacsoportot 
hozott létre a vegyi anyagok regisztrációját érintő uniós szabályozással kapcsolatos magyar álláspont 
kidolgozására, amelyben a társadalmi szervezetek és az ipar képviselői is állandó tagok. 
 

• EU környezetvédelmi nagyberuházások 

A tárca bemutatja a korszerű hulladékgazdálkodást és szennyvíztisztítást segítő uniós projekteket, mint 
a lakosság életkörülményeit és életminőségét javító lehetőségeket. 
A szelektív hulladékgyűjtés – mint az EU regionális hulladékgazdálkodási projektjeinek egyik fő célja 
– regionális szinten történő népszerűsítésére is sor kerül TV reklámfilmeken keresztül. A projektben 
hangsúlyt kap az EU környezetvédelmi politikája is. 

• LIFE program 
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Megvalósul az EU természetvédelmi és környezetvédelmi LIFE pályázatainak kommunikációja, 
melynek célja az elmúlt időszak LIFE projektjeinek bemutatása, ezzel is segítséget nyújtva újabb 
eredményes pályázatok készítéséhez. 
 
 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

• Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa  

Megkezdődtek az előkészületek, a felkészülés négy esztendeje más-más fő témáról szól majd: 2006 a 
kulturális örökség, 2007 a tanítás és tanulás, 2008 a környezetvédelem és az egészség, 2009 a vallás és 
a kultusz éve lesz. E programokhoz a tárca csatlakozni fog.  
 
 
• EU-s pénzforrások kommunikációja  
 
Több olyan uniós támogatási lehetőség van, ami kulturális célra is pályázható (pl. AVOP, HEFOP, 
LEADER, ROP, KULTÚRA 2000 finanszírozási mechanizmusok stb). Az önkormányzatok, 
intézmények figyelmét kell rá közvetve - sajtón keresztül - és közvetlenül felhívni.  

• Inclusive Europe: 2005. november 17-19. 

Kulturális kirekesztés és befogadás. A kultúra szerepe a társadalmi integrációban. Milyen legyen 
Európa kulturális tere 2020-ben? Ezekről a kérdésekről tanácskozott mintegy 20 európai kulturális 
miniszter, valamint több száz kulturális szakember, művész és értelmiségi.  
 
 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

• Tapasztalatcsere I-II. 

A projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy pedagógusok, oktatáspolitikai szakemberek 
megismerkedjenek az európai uniós célkitűzésekkel és gyakorlattal a következő témákban: a speciális 
nevelési igényű gyerekek szakmatanulása, ezzel kapcsolatos stratégiák, programok, módszerek; 
pályaorientációs gyakorlat; pszichológus és szociális munkás az iskolában; tanácskozássorozat 
(régiónként egynapos). 
A hátrányok leküzdése, az esélyteremtés a sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéshez a partnerség 
elvének a mainál fokozottabb érvényesülését igényli. E cél megvalósításához a párbeszéd, az 
együttgondolkodás és a segítséggel élők számára indokolt, általuk igényelt, a mainál koordináltabb 
cselekvés szükséges. 

A határon túli kollégákkal folytatott tapasztalatcsere fő témái: 

a) Az EU-csatlakozás eddigi tapasztalatai, elvárások, lehetőségek, igénybe vehető támogatások a 
fogyatékossággal élők esélyteremtésében a szakképzés és foglalkoztatás terén; 

b) A magyar szakképzés jelenlegi helyzete, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű fiatalok 
szakmai felkészítése; 

c) A határon túli kollégák intézményeik bemutatásán át korábban jelezték az ott folyó munka 
feszültségpontjait, megoldásra váró kérdéseit. 

• Innovatív iskolahálózat – Eszter Projekt: 2005. decembertől 2006. májusig 

A program célja a Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagainak használata az oktatásban, az innovatív 
iskolai program keretében beszerzett eszközök kreatív használata. A célkitűzések figyelembevételével 
az iskolák különböző témákra, a projekten belüli tevékenységekre javaslatokat dolgozhatnak ki, 
melyeket az Innovatív Iskolák Szakmai Napján poszter formájában is bemutatnak. A terveket egy 
zsűri értékeli, és a legjobb ötleteket díjazzák. A Szakmai Napon az elkészült terveket, ötleteket, 
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javaslatokat műhelymunka formájában megbeszélik és ezután minden iskola elkészíti a végleges 
tervét. A projektben való részvétel minden iskola számára kötelező, de a tervkészítés fakultatív. 

• Spring Day in Europe: 2006 március 21. 

A Tavasz Nap 2006-ban a „beszélgessünk a jövőnkről” témában kerül megrendezésre, közel 20 ország 
vesz majd részt benne. A Sulinet Programiroda a 2006-ban megrendezésre kerülő Tavasz Nap 
program lebonyolításában is aktív szerepet vállal: hasznos ötletekkel, a program népszerűsítésével, 
promóciós anyagok szétosztásával, cikkek megjelentetésével és módszertani segítségnyújtással 
támogatja majd a program lezajlását. 

• Országos Diákparlament: 2006. április 28-30.  

Évről-évre közel 2000 általános- és középiskolás diák vesz részt a plenáris- és szekcióüléseken, 
fórumokon. A 2006-ban megrendezésre kerülő Diákparlament izgalmas jogi, etikai, erkölcsi 
kérdéseket fog megvitatni, a megszülető állásfoglalások pedig fontos referenciaként szolgálhatnak a 
felnőttek számára is. A tervezett diákjogi parlament bátor újító lépést tehetne annak érdekében, hogy: 

a) felkeltse a fiatalok érdeklődését közéleti kérdések iránt; 
b) tágítsa gondolkodásuk horizontját; 
c) megfogalmazzon nehéz kérdéseket „gyereknyelven”. 

• Europass dokumentummal kapcsolatos feladatok 

Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy elősegítse a képesítési rendszerek, bizonyítványok és 
kompetenciák átláthatóságát, a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, 2004. 
májusában az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsán politikai megállapodás született az 
EUROPASS keretrendszerről. A döntés 2005. január 1-én lépett hatályba. 
Az Oktatási Minisztérium 2004. július 14-ei döntésével a háttérintézményként működő Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot jelölte ki a magyarországi Nemzeti Europass Központ 
feladatainak ellátására. A Nemzeti Europass Központ feladatai a következők: 

a) az Europass portfolió központi információs rendszerének létrehozása 
b) magyar nyelvű internetes honlap létrehozása 
c) a dokumentumok promóciója 
d) tájékoztatás és tanácsadás 
e) a dokumentumok kiállítását végző szakmai szervezetek munkájának koordinálása 
f) kapcsolattartás, együttműködés az európai hálózattal. 

A Nemzeti Europass Központ munkájában – szintén az Oktatási Minisztérium kijelölése alapján – a 
TEMPUS Közalapítvány, a Nemzeti Szakképzési Intézet, valamint a felsőoktatási intézmények 
működnek közre, szoros kooperációban a magyarországi munka- és tanácsadó, valamint az Európai 
Unióról tájékoztatást nyújtó szervezetekkel. 

• Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) – európai konferencia: 2006. február 27-28. 

Az Európai Bizottság felkérésére az Oktatási Minisztérium nemzetközi konferenciát szervez 
Budapesten. A konferencián 32 ország képviselői osztják meg észrevételeiket az Európai Képesítési 
Keretrendszer tervezetéről, amelyet az Európai Bizottság ez év nyarára készített el, és bocsátott 
nemzetközi konzultációra. A konferencián a különböző érintettek (oktatási és képzési szakemberek, 
munkáltatók, munkavállalók, civilszervezetek) mondják el véleményüket, illetve közvetítik a tagállami 
konzultációk tapasztalatait az EKKR-ről. Az EKKR széleskörű megismertetésére és a 
szakembereknek, érintetteknek a diskurzusba történő minél szélesebb körű bevonása érdekében hazai 
konferenciát is szervez az Oktatási Minisztérium. A konferencia további célja az EKKR esetleges 
európai szintű alkalmazására történő hazai feladatok, kihívások feltérképezése. (Az Európa 
országaiban megszerezhető végzettségek és képesítések közötti átláthatóság javítására az Európai 
Bizottság egy olyan meta-keretrendszert dolgozott ki, amely a végzettségek elismerésének közös 
referenciakeretéül szolgálna, elősegítené a kapcsolatot a nemzeti szinten létező képesítési keretek 
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között, támogatná az egész életen át tartó tanulás koncepcióját. 2005. szeptembere és decembere 
között az oktatási tárca az érintettek széles körének bevonásával – az Európai Bizottság felhívása 
alapján – nemzeti konzultációra bocsátotta a dokumentumot.) 
 
 
ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FELZÁRKÓZTATÁSÉRT FELELŐS TNMH 

• Területfejlesztési intézmények konferenciája: 2006 tavasza 

A konferencián a kistérségek, megyék és régiók képviselői vesznek majd részt. 
 
 
 
 
 

2. A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL TÁRSADALMI PÁRBESZÉDHEZ ILLESZKEDŐ 
TEVÉKENYSÉGE 

 
Az NFH a strukturális alapok támogatásainak magyarországi felhasználását koordinálja és megalkotja 
a 2007-2013. közötti időszak európai uniós forrásainak elosztására vonatkozó stratégiai terveket. 
Mindkét feladat során kézzel fogható közelségbe viszi az állampolgárokhoz az Európai Uniót. Ennek 
megfelelőek a kommunikációs üzenetek, a megcélozni kívánt célcsoportok és a kommunikációs 
csatornák.  
 
A II. Nemzet Fejlesztési Terv összeállításának kommunikációjában elsősorban a későbbi potenciális 
pályázók alkotják a célcsoportot.. Ennek eszközei a direct mail, a szakmai műhelyviták és 
konferenciák szervezése, valamint a dokumentumok utólagos írásos véleményeztetése elektronikus 
kérdőív segítségével és a média kínálta nyilvánosság felhasználásával. 

• Kommunikációs kampány az I. NFT támogatásával megvalósuló fejlesztések bemutatására: 
2006. január-december 

Az NFH az öt operatív program irányítóhatóságával együtt 2 milliárd Ft értékű kampányt indít, 
amelyben bemutatja az uniós források segítségével megvalósult projekteket. Ezzel a közvélemény 
számára kézzelfoghatóvá és testközelivé válnak az uniós tagságból fakadó lehetőségek. 

• Az NFT házhoz jön: 2006. folyamatosan 

A tanácsadók feladata az I. NFT keretében beadott pályázatok és a pályázó vállalkozások, 
önkormányzatok és civil szervezetek támogatása a településeken és kistérségekben. Emellett 
közreműködnek a II.NFT-hez benyújtandó projektötletek kidolgozásában, majd a pályázatok 
elkészítésében. Tevékenységük révén azok, a támogatásra leginkább rászoruló szervezetek is sikerrel 
pályázhatnak, amelyek e tudás nélkül nem lennének képesek ötleteiket pályázat-formába önteni. Ez 
nem csak az ország abszorpciós képességét növeli, de hozzájárul az elmaradott térségek és leszakadó 
rétegek felemelkedéséhez is. 

• A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret társadalmi egyeztetése: 2006. február-március 

A 2007-2013 közötti időszakra szóló uniós fejlesztések révén az ország felzárkózása a régi 
tagországok életszínvonalához felgyorsul. Ezt segítheti, ha a jövendő pályázó önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek már a tervezés során elmondhatják fejlesztési elképzeléseiket. Ennek 
érdekében a nyitott tervezéssel januárban e legjelentősebb civil, önkormányzati, vállalkozói 
szervezeteket és a szociális partnereket bevonják a stratégia formálásába (kérdőív és 
műhelybeszélgetések formájában), majd az ez alapján elkészített stratégiát társadalmi vitára bocsátják 
(az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció vitájához hasonlóan 3000 szervezetet bevonva ebbe). 
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• Az operatív programok társadalmi egyeztetése: 2006. február-március 

A tárcák az NFH koordinációja mellett a társadalmi partnereket bevonva elkészítik a fejlesztések 
keretéül szolgáló operatív programokat (a partnerség eszköze: tervezői munkacsoportok létrehozása a 
társadalmi szereplők bevonására, igény-felmérése az I. NFT pályázói körében). Az OP-k társadalmi 
egyeztetése mind a szakmai, mind a regionális partnerek számára nyilvánossá és ellenőrizhetővé teszi 
az operatív programok készítését. 

• A tervezési és társadalmi egyeztetési folyamat nyilvánossága: 2006. folyamatos 

A II. NFT a magyar fejlesztési források jelentős részét leköti 2013-ig. A közpolitikák formálására 
befolyást gyakorló szervezetek és kutatócsoportok számára konferenciákat szerveznek annak 
megvitatására, hogy a fejlesztési terv milyen társadalmi-gazdasági irányt jelöljön ki az ország 
felzárkóztatására. A média bevonásával tájékoztatják a magyar közvéleményt e viták és a társadalmi 
egyeztetés eredményeiről.  
 
 
 
3. GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKÉRTŐI VITÁK KEZDEMÉNYEZÉSE 
 
Az Alkotmányszerződés ratifikációjának felfüggesztése, a globalizációs kihívások előtérbe kerülése, 
nem utolsó sorban pedig a Brit Elnökség, személyesen Tony Blair miniszterelnök által alkalmazott 
megközelítés azt eredményezte, hogy számos új téma, lehetséges orientációs irány került föl az Unió 
napirendjére és az európai gazdasági-társadalmi modell fenntarthatósága vált – részben ugyan csak 
átmenetileg – központi témává. A hampton court-i informális csúcstalálkozó során hat olyan további 
témakör került beazonosításra, mint amelynek hatékony kezelése elengedhetetlen akkor, ha az EU 
szembe kíván nézni a globális kihívásokkal. Mindezekről az Európai Bizottság interim jelentéseket 
terjeszt az Európai Tanács elé. Számolni lehet azzal is, hogy a közösségi politikák jövőbeni reformja, a 
közösségi költségvetés felülvizsgálata során további fejlesztésre kerülnek ezek a témák, ill. azok köre 
újabb elemekkel egészül ki. 
 
2005. október közepén, a hampton courti informális csúcs hazai előkészítése során szélesebb szakmai 
kör bevonásával, a nyilvánosság előtt megvitatásra került az európai gazdasági-társadalmi modell 
kérdésköre. Annak összefoglalója interneten és írott formában is közzétételre kerül. 
A 2005. októberi vitafórumhoz hasonló szakmai konzultációk szervezése várható. 
 
 
 
4. VITA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVŐJÉVEL KAPCSOLATOS EGYES STRATÉGIAI KÉRDÉSEKRŐL 
 
A tagállamok és más uniós intézményi szereplők 2005 őszén megkezdték a gondolkodást a vita 
lefolytatásának módját és tartalmát illetően. Ennek érdekében indokolt áttekinteni az Unió hosszú távú 
jövőjével kapcsolatos stratégiai kérdéseket, amelyek a politikai napirenden egyelőre nem, vagy nem 
prioritásként szerepelnek.  
 
A jelenlegi tervekben az alábbi témakörök feldolgozása szerepel: 
 
- Európa határai, a bővítési folyamat jövője 
- Az Európai Unió továbbfejlődésének lehetséges modelljei, a magyar érdekek 
- Európa helye és szerepe a globalizálódó világban. 

a) Az elkészült anyag alapján az egyes kérdések áttekintése szakmai konferencia keretében, a 
kérdésköröket külön szekciókban megvitatva történik.  

b) A folyamat lezárásaként, figyelemmel a reflexiós időszak első évének uniós és nemzeti szintű 
tapasztalataira, valamint az Európai Tanács 2006. júniusi ülésének döntéseire parlamenti vitanap 
megtartása várható, az Európai Parlament magyar képviselőinek bevonásával 
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c) Az elkészült anyagokat a szélesebb közvélemény számára is elérhetővé teszi a MeH az interneten, 
az EUvonalon keresztül (www.euvonal.hu). 

 
 
 
 
Budapest, 2006. január 
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