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A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének – a Kormány Társadalompolitikai Kabinete
által 2006 októberében elfogadott – irányelveivel, „A kormányzati civil kapcsolatok
fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről” szóló 1065/2007 (VIII. 23.) Korm. határozatban
foglaltakkal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium stratégiai irányaival és
szervezetei céljaival összhangban rögzítjük tárcánk 2008-2010-re vonatkozó civil cselekvési
tervét. 

A stratégiában szereplő intézkedések elsősorban az alábbi területekre összpontosítanak:
- a civil szervezetek1 hatékony működésének elősegítése
- a társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése
- a jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása
- az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése
- az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek részvételének
elősegítése

Cselekvési terv

1. A minisztérium jogszabály-előkészítési tervének nyilvánosságra hozatala a tárca
honlapján.

Felelős: Igazgatási Főosztály, Sajtóiroda
Határidő: a minisztérium féléves munkatervének elfogadását követően

2. Az OKM által előkészített jogszabály tervezeteknek, az azokhoz kapcsolódó
előterjesztéseknek és/vagy szakmai indoklásoknak az elektronikus
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megtartásával   történő megjelenítése a tárca honlapján.

Felelős: Jogi Főosztály, Sajtóiroda
Határidő: folyamatos

3. A nyitott jogalkotás elveinek megfelelően, az adott témában érdekelt civil szervezetek
bevonása a jogszabály-előkészítés folyamatába.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői
Határidő: folyamatos

4. A civil részvétellel működő tanácsadó, véleményező, döntés előkészítő testületek
működtetésével biztosítani kell a civil szervezetek időbeni és érdemi tájékoztatását a
döntéshozatali folyamatok állásáról, ezzel együtt lehetőséget kell teremteni az
álláspontok megismertetésére, megvitatására.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői
Koordináció: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: folyamatos

                                                
1 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14§-ának b) pontja szerint civil szervezet: Az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet,
szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet,
valamint az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi
személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
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5. Ki kell alakítani az OKM honlapján a szakterületek egységes megjelenítését, és
biztosítani kell a civil szervezetek működése során jól hasznosítható aktuális
információk elérését.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői, Sajtóiroda
Koordináció: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: 2008. június 30-ától folyamatos

6. Át kell tekinteni, és szükség szerint módosítani a civil szervezetekkel és
szövetségeikkel kötött együttműködési megállapodásokat.
Fel kell tárni, és kezdeményezni kell a további megállapodások megkötését.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői
Koordináció: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: 2008. december 31-étől folyamatos

7. Át kell tekinteni, és szükség szerint módosítani kell a kormányzat munkáját segítő,
civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező testületekre vonatkozó
szabályokat annak érdekében, hogy a civil résztvevőre vonatkozó javaslattétel, illetve
a civil résztvevő kiválasztása az adott terület vonatkozásában széles körű civil
érdekképviseletet biztosító, átlátható és alkotmányos módon történjék.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői
Koordináció: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: 2008. június 30.

8. A kulturális terület szereplőivel történő hatékonyabb együttműködés érdekében a
Kulturális Szakmapolitikai Tanács létrehozása.

Felelős: kulturális szakállamtitkár
Határidő: 2008. május 30.

9. Az ágazati érdekegyeztetés és konzultáció civil részvétellel működő
formális/informális fórumai működési feltételeinek és nyilvánosságának biztosítása
érdekében ki kell jelölni azt az adatszolgáltatásért is felelős ügyintézőt, aki
szakterülete vonatkozásában együttműködik a civil kapcsolatok tárcaszintű
koordinációjáért felelős Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságával.

Felelős: érintett szakállamtitkárok
Határidő: 2008. május 30.

10. Kapcsolattartás a kormányzati szervek és más országos szervezetek civil ügyekért
felelős szervezeti egységeivel, a Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság működésével
kapcsolatos feladatok minisztériumi koordinálása.

Felelős: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: folyamatos

11. Ki kell alakítani a kulturális és a felsőoktatási területen a tárcával együttműködő civil
szervezetek önkéntes regisztrációs rendszerét.

Felelős: kulturális szakállamtitkár, felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár
Határidő: 2009. március 31.
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12. Ki kell alakítani a tárcával együttműködő civil szervezetek önkéntes regisztrációján
alapuló ágazati szintű regisztrációs rendszer OKM honlapon történő elérését.

Felelős: Sajtóiroda
Határidő: 2009. április 30.

13. „A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről” szóló
1065/2007 (VIII. 23.) Korm. határozatban meghatározott egységes országos civil
nyilvántartási rendszer kiépítését követően ki kell alakítani az elektronikus pályáztatás
ágazati struktúráját.

Felelős: gazdasági és fejlesztési szakállamtitkár
Határidő: egységes országos civil nyilvántartási rendszer kiépítését követően 

          haladéktalanul

14. Az állami közfeladat-ellátásban a civil szervezetek szerepvállalásával összefüggő
szektor szintű tapasztalatok összegzése.

Felelős: érintett felügyeleti területek vezetői
Határidő: 2008. december 31.

           2009. december 31.

15. A civil szervezeteknek a TÁMOP-hoz köthető pályázati felhívásokról történő
hatékonyabb tájékoztatása érdekében a pályázati felhívások kidolgozásának szerves
részét képező társadalmi egyeztetés meghirdetése a tárcánk honlapján.

Felelős: gazdasági és fejlesztési szakállamtitkár, Sajtóiroda
Határidő: 2008. II. félévtől folyamatos

16. A civil cselekvési tervben foglaltak teljesüléséről összefoglaló jelentés készítése, és
megküldése a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszternek.

Felelős: Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: 2008. december 31.

          2009. december 31.
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