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Az athénieket én is, mint a többi görög, bölcseknek tartom. Azt látom mármost, 
hogy amikor tanácsba gyűlnek össze, ha a városnak a házépítések ügyében 
kell intézkednie, akkor az építőmestereket hívatják, hogy az építkezésekre 
vonatkozó tanácskozásban részt vegyenek, ha pedig hajóépítésről van szó, ak-
kor hajóépítőket; s így járnak el minden más dologban is, amiről úgy gondolják, 
hogy megtanulható és megtanítható…

Amikor azonban államügyről kell tanácskozni, akkor felállhat és tanácsot osz-
togathat nekik az ács éppúgy, mint a kovács, a cipész, a kereskedő, a hajó-
tulajdonos, gazdag és szegény, előkelő és pór, és ezeknek nem hányja senki 
a szemére, úgy mint az előzőeknek, hogy noha sehol sem tanulták és senki 
ebben tanítójuk nem volt, mégis megpróbálnak tanácsot adni. Nyilván azért, 
mert (az athéniek) úgy tartják, hogy ezek a dolgok nem taníthatók.

Platon, Protagoras
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A kiAdvány céljA

Az országos Területfejlesztési Tanács, a regionális, a megyei, vala-
mint a kistérségi fejlesztési tanácsok munkájában való civil részvételre a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXi. törvény 2004. 
évi módosítása adott lehetőséget. Ennek nyomán alakíthatták meg a terület-
fejlesztésben aktív szervezetek a civil egyeztető fórumokat, a cEF-eket, me-
lyek konzultációs joggal rendelkeznek a tanácsok elé kerülő ügyekben.

Az országos Területfejlesztési Tanács (oTT) az országos Területfejlesztési 
civil Egyeztető Fórum (oTcEF) javaslatára 2008 őszén tűzte napirendjére a 
cEF-ek helyzetének áttekintését. A területfejlesztésért ekkor felelős szakál-
lamtitkárság (Nemzeti Fejlesztési és gazdasági Minisztérium Területfejleszté-
si és építésügyi Szakállamtitkárság) a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos 
Egyesületet (KFTE) bízta meg egy átfogó tanulmány készítésével, mely az 
oTT ülésén került bemutatásra. A kutatás során készült beszélgetésekben 
fogalmazódott meg az alábbi igény:

„…szerencsés lenne egy központi kiadvány, hírlevél szerkesztése is, amely 
a Civil Fórum bemutatásán túl információkat tartalmaz a civilek pályázati 
lehetőségeiről, a pályázatok tapasztalatairól. A kiadványban helyet kaphat-
nának olyan ajánlások, jó gyakorlatok, melyek bemutatnák a civilek és a 
tanács/munkaszervezet, illetve a CEF-ek közötti együttműködés előnyeit, po-
zitívumait, segítve a két fél közötti kapcsolat kialakulását.”

E cél érdekében született meg ez a kiadvány is. Segíteni hivatott azt, hogy 
a területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek megismerhessék a cEF-ek 
működésének jogi kereteit, a bejelentkezés módját, a működő jó gyakorla-
tokat, valamint a cEF-ek alkotta országos Területfejlesztési civil Hálózaton 
keresztül erősítse a cEF szintek közötti együttműködést, az információ áram-
lását.

A kiadványt két célcsoport számára készítettük. A füzet első fele elsősorban 
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a civil szervezeteknek szól. A középen található ábra ismerteti a cEF-ek és 
tanácsok 4 szintű kapcsolatrendszerét. Ezt követi a cEF-ek működését,  
nyilvántartását segítő, a területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek 
szóló fejezet. Ebben bemutatjuk, hogy miért érdemes a civil egyeztető 
fórumokkal együttműködni, melyek a jó példák és azok hogyan segíthetik a 
civileket az aktívabb munkában.

civilek A TerüleTfejleszTésben

Mi a területfejlesztés? A társadalomban és a gazdaságban meglévő fejlesztési 
igényeknek a tér és a térkapcsolatok szerinti újragondolása, generálása; egy 
új elvonatkoztatási szint.

Milyen szerepet kellene betöltenie a civileknek a területfejlesztésben? 
Elsődleges feladatuk a térségi és helyi közösségek területfejlesztési kez-
deményezéseinek elősegítése, összehangolásuk az országos célkitűzésekkel; 
fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozásában való részvétel; 
az Eu regionális politikájához való illeszkedés elősegítése.

A civil világ minden kérdést az értékek oldaláról közelít meg, így a területfej-
lesztésben működő civilek elsődleges érdeke az Európai unió országaiban 
bevált területfejlesztési alapelvek betartása és betartatása. Ennélfogva nagy 
hangsúlyt kap a decentralizáció, a szubszidiaritás, a nyilvánosság és részvé-
tel, valamint a partnerség. Az uniós fejlesztési források hatékony és ökoló-
giai/társadalmi értelemben értékes felhasználását, a döntéshozatalban való 
civil részvételt hazánkban még tanuljuk. A fejlesztési tervekben csak akkor 
tudunk megjeleníteni ilyen szempontokat, ha kellően képzett, megfelelően 
beágyazott és szervezett a civil szféra.

Általános tapasztalat, hogy a civil szervezetek tudás- és erőforrás-bázis 
tekintetében nem eléggé fölkészültek ahhoz, hogy beleszóljanak a tervezésbe, 
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vagy részt vegyenek a döntéshozatali folyamat egészében, és mivel nem is-
merik a tervezés hosszabb távú hatásait, nem eléggé motiváltak a részvételre. 
Az alábbiakban éppen ezért ismertetjük az intézményrendszert, a beleszólás 
lehetőségeit, pozitív példákat nyújtunk a továbblépéshez. 

A cef inTézményrendszeréről

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXi. törvény 
2004. évi módosítása rendezte a különböző térségi szinteken (országos, re-
gionális, megyei és kistérségi) megalakult területfejlesztési tanácsok mellett 
létrehozható civil egyeztető fórumok (cEF-ek) megalakításának módját és 
képviseleti státuszát. A Tanácsok munkájában történő civil részvételt, a fej-
lesztési tanácsokhoz történő bejelentkezés módját, valamint a civil egyeztető 
fórum létrejöttének és működésének szabályait a 258/2004. (iX. 16.) kor-
mányrendelet szabályozza.

A civil szervezetek1 fejlesztési tanácsok munkájában történő részvételének 
kezdeményezése bejelentkezés alapján történik a törvényben meghatározott 
iratok benyújtásával. A bejelentkezést az érintett szervezeteknek

•	 a kistérségi fejlesztési tanács tekintetében, illetékességi területén - 
bármely nyilvántartásba vett társadalmi szervezetnek a területfejlesztést 
érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándéka kinyilvánításával 
- annak megalakulása előtti időpontig a közigazgatási hivatalhoz2, 
ezt követően folyamatosan a kistérségi fejlesztési tanács elnökéhez, 

•	 a megyei területfejlesztési tanács tekintetében, illetékességi területén - a 
területfejlesztési, környezetvédelmi, természetvédelmi társadalmi szer-

1 Forrás: 258/2004 (iX. 16.) kormányrendelet.
2 A jelzett jogszabályi feltétel ellenére, gyakorlatilag minden Megyei Közigazgatási Hivatal más-
más technikával bírálta el a civil szervezetek jelentkezését.



7

vezetek és a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezeteknek 
a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándé-
ka kinyilvánításával - a megyei területfejlesztési tanács elnökéhez, 

•	 a regionális  fejlesztési tanács tekintetében, illetékességi  területén  a  
területfejlesztési, a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő  
szervezeteknek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására 
vonatkozó szándéka kinyilvánításával - a regionális fejlesztési tanács 
elnökéhez,

•	 az országos Területfejlesztési Tanács tekintetében - bármely 
országos társadalmi szervezetnek, az országos környezetvédel-
mi és természetvédelmi szervezetnek és a nők és férfiak 
esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezeteknek a terület-
fejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándé-
ka kinyilvánításával - a Hivatalhoz kell írásban előterjeszteni. 

Az országos Területfejlesztési civil Egyeztető Fórum (oTcEF) megalakítását 
az érdekegyeztetés, az érdekképviselet és érdekérvényesítés magas szintű 
fórumaként ugyanezen törvény tette lehetővé. Az oTcEF 2004 decemberében 
50 szervezet részvételével alakult meg, az országos Területfejlesz¬tési Tanács 
mellett működik. Az országos Területfejlesztési Tanácsot (oTT) szintén a már 
hivatkozott, többször módosított törvény hozta létre a kormányzat tanácsadó 
szerveként.

Az egyeztető fórum munkájában a bejelentkezett és nyilvántartásba vett 
szervezetek vesznek részt. Az egyeztető fórum határozatképes, ha a nyilván-
tartásba vett szervezetek több mint fele jelen van. A fórum döntéseit, állás-
foglalásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyeztető 
fórum3 alakuló ülését az ülés elnökének megválasztásáig a civil szervezetek 

3 A jogszabály az egyeztető fórum kifejezést használja A tanulmányban a közérthetőbb és általános-
abban elterjedt  civil Egyeztető Fórum megnevezést használjuk. Természetesen a jogszabályban 
alkalmazott egyeztető fórum megegyezik a civil Egyeztető Fórummal.
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legidősebb tagja mint korelnök vezeti. Az egyeztető fórum működési rend-
jét maga alakítja ki. üléséről az ülés elnöke 8 napon belül jegyzőkönyvet 
készít, amely tartalmazza a jelenlevő szervezeteket, azok képviselőit, a hozott 
döntést, a leadott szavazatokat.

A Fejlesztési Tanács munkájában a törvény a civil szervezetek képviselőinek 
szavazati jog helyett tanácskozási, illetve konzultációs jogot biztosít. Az 
egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
A tanácskozási joggal rendelkezők az elfogadott napirend tárgyalása során 
felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel és kifejthetik a véleményüket. A civil 
részvételt korlátozza, hogy csak azon szervezetek vehetnek részt a cEF-ek 
munkájában, amelyek tevékenységi köre megfelel a fent idézett jogszabályi 
előírásoknak.

A kiadvány közepén található ábra mutatja, hogyan épül fel a cEF-ek és fej-
lesztési tanácsok 4 szintű rendszere.

Hol működnek cef-ek?

A cEF-ek működését feltáró, a KFTE4 által végzett információgyűjtés 
során a területfejlesztési munkaszervezetek kisebb részéről gyors és aktív 
segítőkészséget tapasztaltunk, ám jellemzőbb volt a rejtőzködés. Kistérségi 
szinten a cEF-ek jelentős része ugyanis meg sem alakult, illetve a 2005-
ben létrejött cEF-ek egy része ma már nem működik, vagy csak minimális 
tevékenységet fejt ki. A munkaszervezetek egy része nem is tud arról, hogy 
a fejlesztési tanács mellett működhetnek ilyen szervezetek. Több helyütt az 
irattár mélyére kellett nyúlni, hogy előkerüljenek – a mára feledésbe merült – 
cEF alapítók névsora.

4 Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület: A civil Egyeztető Fórumok helyzete, 
működésük hatékonysága, 2008
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Az adatgyűjtési megkeresés, a két szereplőnek (munkaszervezet, cEF) 
elküldött kérdőív és az interjúk során szerzett információk alapján megál-
lapítható, hogy a régiós cEF-ek mindegyike működik. A megyei cEF-ek 
többsége – az érdemi tanácsi feladatok hiányában – „csipkerózsika-álmot” 
alszik, magában rejtve a leépülés, illetve az aktivizálódás későbbi lehetőségét 
egyaránt. A megyei területrendezési tervek 2010-ben aktuális felülvizsgálata 
alkalmat nyújthat ezeknek a szervezeteknek az újra tevékennyé válásra.

A KFTE kutatása szerint a kistérségi fejlesztési tanácsok 25 %-a mellett 
működik aktív civil Egyeztető Fórum. A kistérségek harmadában létre sem 
jött ez a civil együttműködési forma. A kistérségek további egyharmadában 
létrejött ugyan a cEF, de a működés a megalakulást követően vagy azonnal, 
vagy később fokozatosan megszűnt. Ezen inaktív cEF-ek egy részében a  
szervezet vezetője még tevékenykedik, de a kollektív működés már a múlté.   Az 
alapos tájékozódás ellenére sincsenek információink a  cEF-ek működésének 
milyenségéről a kistérségek 10%-ában.

kistérségi cef-ek működési státusza5

régió működő 
cef

létrejött, 
de nem 
működik 

cef

nem jött 
létre cef

bizonytalan 
státusz, 
nincs 

információ

összesen

dAr* 7 13 5 0 25

ddr 6 4 13 2 25

éAr 6 8 12 2 28

émr 6 16 6 0 28

kdr 5 4 4 13 26

kmr 1 5 10 0 16

nydr 9 10 6 0 25

összesen 40 60 56 17 173

5 Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület: A civil Egyeztető Fórumok helyzete, 
működésük hatékonysága, 2008
*rövidítések: dAr: dél-Alföldi régió, ddr: dél-dunántúli régió, éAr: észak-Alföldi régió, 
éMr: észak-Magyarországi régió, Kdr: Közép-dunántúli régió, KMr: Közép-Magyarországi 
régió, Nydr: Nyugat-dunántúli régió
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A működő cEF-ek területi elhelyezkedéséről túlzott következtetéseket nem 
kívánunk levonni, az alábbi jelenségek azonban gondolatébresztőek:

•	 A	CEF-ek	működési	aktivitásában	a	Dél-Alföld	és	a	Nyugat-Dunántúl	
szerény mértékben kiemelkedik.

•	 A	közép-magyarországi	régió	kistérségi	CEF-jei	közül	a	többség	meg	
sem alakult. Két kistérséget leszámítva a régióban nem működnek cEF-ek.

•	 A	megyei	jogú	városok	kistérségeiben	alig	találni	működő	CEF-et.

•	 A	 leghátrányosabb	 helyzetű	 47	 kistérségben	 az	 arányok	 mege-
gyeznek az országos minta átlagával (12 működő cEF – 20 létre sem jött; 15 
megalakult, de nem működik). 

Összességében megállapítható, hogy a cEF-ek működésében éles határ 
húzódik a folyamatos működést produkáló országos és regionális szintű 
cEF-ek, valamint a feladatukat vesztett megyei ill. az erősen esetleges 
működési színvonalú kistérségi cEF-ek között.

Az oTcEF.Hu portálon elérhető egy adattár, melyben megtalálhatóak a 
működő cEF-ek elérhetőségei.

Ajánlások civil szervezeTek részére

Alábbiakban öt témakör mentén összegezzük ajánlásainkat a cEF-ek hatéko-
nyabb működése érdekében, bemutatva bevált, követendő gyakorlatokat is.

nyilvánosság
A cEF-ek tevékenységének nagyobb nyilvánosságot kell kapnia. A cEF-ben 
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való részvétel lehetőségéről és annak előnyeiről nem jutott el minden civil 
szervezethez a hír. Az aktívabb szervezeteket érdemes lenne a bejelentkezés 
lehetőségével megkeresni. Szélesebb körű tájékoztatásra van szükség a 
fórumok szerepéről és működésének feltételeiről is. Ezt saját honlap, blog, 
elektronikus vagy papír alapú hírlevél segítheti. A belső nyilvánosságot az 
elektronikus levelezőlista biztosíthatja. új tagok belépését ösztönözni lehet a 
bejelentkezés módját, feltételeit ismertető tájékoztatók, formanyomtatványok 
terjesztésével.

A hatékony érdekérvényesítés érdekében fontos lenne, hogy a civilek ne csak 
az adott cEF-en belül egyeztessenek, hanem tartsák a kapcsolatot, az ala-
csonyabb és magasabb földrajzi egység cEF-jeivel is. Erre a közös rendez-
vények, képzések is jó alkalmat teremthetenek.

Pozitív példaként megemlítendő az észak-Alföldi regionális cEF tevékenysége. 
A gyors információáramlás megvalósítása érdekében az általuk kialakított 
levelezőlistán a címzettek között szerepelnek azok a cEF-tagsággal nem 
rendelkező civilek is, akik látogatják rendezvényeiket. A nyilvánosságot erősíti 
az éAr civil Hírlevél, és a régiós honlapon elérhető civil oldal is.  Minden 
évben megrendezésre kerül a civil Konferencia, melyre a nem regisztrált civil 
szervezetek széles körét is meghívják. A Konferencián kerül kiosztásra a civil 
díj. A cEF a díjra érdemest pályázati felhívásban meghirdetett jelölés útján 
részt vevő jelöltek közül választja ki.

A dél-dunántúli regionális cEF is hasonló eredményeket és működésmódot 
mutathat fel (www.ddrcf.hu). A szervezet honlapján bemutatja a működő 
kistérségi cEF-eket is.

felkészültség
A területfejlesztés szakmai kultúrája, módszerei folyamatosan újulnak. 
A területfejlesztés iránt érdeklődő civil szervezetek nem engedhetik meg 
maguknak, hogy csak kövessék ezen szakmai folyamatokat és csupán har-
mad-, negyedrangú forrásokból informálódjanak. A területfejlesztéssel 
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foglalkozó hiteles civil szervezetek nem elégedhetnek meg az Eu-s források 
„elsajátításának” technikai ismereteivel, hanem a területfejlesztés legpro-
gresszívebb értékeit kell képviselniük.

Ezért szándékunk, hogy az oTcEF – a minisztérium és a tudományos intéz-
mények segítségével – folyamatosan információkat és képzéseket biztosítson, 
valamint a szakmai fórumok állandó résztvevőjévé tegye a civil szervezetek 
képviselőit.

finanszírozás
„Források nélkül a mai világban a civil lelkesedés már kevés, igazi szakmai 
munkát végezni csupán lelkesedéssel nem lehet.”

Egy cEF koordináláshoz szükség van megfelelő infrastrukturális háttérre 
(iroda, közösségi terem, informatikai eszközök, működési költség). Az alulfi-
nanszírozott munkaszervezetek a cEF számára ezt nem tudják biztosítani.

A működéshez a szervezetnek szüksége lenne legalább négy órában fogla-
lkoztatni valakit.  Ez a személy lehetne a cEF titkár/koordinátor, vagy egy civil 
referens. Az alkalmazott foglalkozhatna a civilek ügyeivel – beleértve a civilek 
ösztönzését is a cEF munkájában való részvételre –, valamint az adminisz-
trációval.

A finanszírozótól való függetlenség fenntartása miatt nem szerencsés, ha a 
cEF egyik tagja ül be a „hivatalba”, inkább a munkaszervezet egy alkalmazott-
jának kellene ellátnia a civil adminisztrációs és koordinációs feladatokat.

A cEF finanszírozása régi probléma. Alapvetően két megoldás létezik; ezek 
külön-külön és egymást kiegészítve is alkalmazhatóak. Egyik a projekt 
alapú, a másik a normatív támogatás. Ha a működés stabil alapfeltételeit 
biztosítjuk egy cEF számára, a szervezet könnyebben tud projektekre is pá-
lyázni. Ha csak működési támogatást biztosítunk normatív alapon, akkor az 
hajlamosíthat az „ellustulásra”. A cEF-ek finanszírozásában jól szabályozott 
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teljesítményelvűséget kellene bevezetni. Az ideális az lenne, ha ezzel párhuza-
mosan a kormányzattól, gazdasági élettől független szponzorok, alapítványok 
teljesítményarányosan vagy projekt-elven, esetleg „global grant” típusú (köz-
vetett) támogatások formájában finanszíroznák a civileket,. Erre hazánkban 
jelenleg nagyon kevés példa van.

A Nemzeti civil Alapprogramban általában külön kiírás segíti a cEF-ek 
működését, ugyanakkor a pályázati feltételrendszer nem mindenben igazodik 
a cEF-ek kistérségi, regionális és országos szinten egymástól igencsak eltérő 
szükségleteihez. Mivel a cEF-ek nem jogi személyiségek, ezért csupán val-
amelyik tagszervezetük tud pályázni.
 
strukturális javaslatok
A minőségi munka végzéséhez megfelelő díjazással működő régiós szintű 
civil szakértői háttér kialakítása szükséges. Ez lenne a legfontosabb s egyben 
legnagyobb költség. A szakértői bázist a civilek mellett természetesen a 
kistérségek, megyék is használhatnák.

Fontos lenne a tapasztalatok megosztása, a szervezeti szintek közötti kapcso-
latok erősítése: a területfejlesztésért felelős minisztérium segítségével a civil 
Egyeztető Fórumok számára évente 1-2 alkalommal országos szintű konfer-
enciát, vagy fórumot kellene szervezni. itt véleményeiket kicserélhetnék, ta-
pasztalataikat megoszthatnák egymással.

Felmerül a kérdés a civilek szavazati jogáról. Jelenleg a tanácsok-
ban általában nincs szavazati joga a cEF-delegáltaknak Pozitív példa az 
észak-Alföldi regionális Fejlesztési Tanács, amelynek munkabizottsá-
gaiban a cEF delegáltja szavazati joggal is rendelkezik. Egy-két szavazat 
általában érdemben nem befolyásolja a döntést, nincs nagy jelentősége. 
ugyanakkor felmerülnek legitimációs kérdések: a szavazati joggal 
nő ugyan az elismertség, a felelősség, de egy civil delegált bizonyos 
esetekben képtelen egységes álláspontot képviselni, hiszen egyes kérdéseket 
a sokszínű civil csoportok eltérően ítélhetnek meg.



14

Bizonyos vélemények szerint a területfejlesztési tanácsokban a civilek sza-
vazati jogának hiánya főleg kistérségi szinten jelent gondot. Ezen a szinten 
az arányok fejlesztési iránytól teljesen eltolódtak a közszolgáltatási, közi-
gazgatási irányba (mára már teljesen ez dominál), a fejlesztési logika helyett 
sajnos az adminisztratív logika érvényesül. A fejlesztési feladatok visszahozá-
sa kistérségi szintre elősegítené a civil aktivitást is.

Az oTT ülésén is elhangzott a következő javaslat, melyet a minisztérium is 
támogat. A hozzászólás javasolja, hogy a munkaszervezetek éves szakmai 
beszámolóikban egy önálló részben mutassák be a cEF és a munkaszervezet 
közös működésének az eredményeit. Ezzel párhuzamosan célszerű lenne, 
hogy a cEF-ek is készítsék el minden évben a szakmai beszámolójukat. 
Működési támogatást csak az a munkaszervezet kaphatna, aki szakmailag 
bizonyíthatóan működteti a cEF-et.

A regionális fejlesztési tanácsok jogkörét bővíteni kellene, s őket a for-
ráselosztásban nagyobb szerephez kellene juttatni. Az erősebb decentra-
lizáció előmozdítaná a területi civil együttműködéseket, s bővítené a cEF 
lehetőségeit is. Más lenne a legitimációja, működőképessége a regionális 
tanácsnak, ha tagjait választott képviselők alkotnák, akik elszámoltathatók, 
s ha az állam nem tartaná fenn magának a források elosztásának a döntési 
jogát. A regionális Fejlesztési Tanács több mint felét jelenleg a minisztéri-
umok által delegált tagok alkotják.

jogszabályi javaslatok
A civil egyeztetésben résztvevők köre túlszabályozott. A bejelentkezés 
lehetőségét jogszabály-módosítással tágítani kellene azért, hogy ne csupán 
a területfejlesztésben, környezetvédelemben és esélyegyenlőségben 
tevékenykedő szervezetek lehessenek a cEF tagjai. (Elhangzott olyan 
vélemény is, hogy az összes közhasznú, kiemelten közhasznú szervezetnek 
helye lehetne a Fórumban.) A jogi feltételek lazításával aktívabb tagok kerül-
hetnének a rendszerbe.
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A törvénymódosítási folyamatban van egy jogszabályi probléma: kistérsé-
gi szinten nem vehetnek részt az egyeztetésben a csak települési szinten 
működő civil szervezetek. (A jogszabály szerint a szervezet működésének 
a kistérség településeinek vagy lakosságának felére ki kell terjednie.), Így a 
jogszabály a helyi civileket pro forma kizárja. Ezen a jövőben változtatni kell.

Külön probléma, hogy a cEF-ek megalakításáról szóló rendelet nem ren-
delkezik arról, hogyan lehet kilépni a cEF-ből, vagy kizárni szervezetet. Ez 
abban az esetben is fontos kérdés lehet, ha a nagyszámú alvó, passzív tag 
miatt határozatképtelenné válik egy-egy ülés.

vélemények A civilek részvéTeléről

Az alábbiakban egy interjúsorozat összefoglalását közöljük, melyet 2010 
tavaszán az oTcEF szerepéről minisztériumi vezetőkkel készítettünk. 
Példaként emeljük ki az interjúkból a legfontosabb részeket azért, hogy a ci-
vilek érezzék, nem fölösleges a munka.

„…Önök felkészültségben, partnerségben messze előre járnak, az Országos 
Területfejlesztési Tanácsnak (OTT) tulajdonképpen Önök nélkül nem is lenne 
értelme, a civilek adják jórészt az OTT legitimitását. Önökre tudunk támaszkod-
ni a kormányzatban, hiszen ha van markáns vélemény, akkor erre hivatkozni 
tudunk…”

„Amióta (2006) az OTCEF-fel dolgozom, nagyot fejlődött az OTCEF, különös 
tekintettel a főosztállyal való kapcsolatra. Én tudatosan igyekeztem ezt po-
zitívan befolyásolni. Az OTCEF önmagában erősödik, folyamatosan tanul, új 
módszereket ismer meg, jót tesz a szervezetnek a sok fiatal, a fiatalos lendület.”

„Az OTCEF-nek igencsak van tekintélye, súlya, nem csak névleg, formailag, 
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illendőségből hallgatják meg, kivívta, megszolgálta a tekintélyt magának a 
szervezet. A javaslataitokat valóban elfogadják. A civil szférának is figyelnie 
kell a szakmai kompetenciára, ebben az OTCEF jó.”

„Az OTCEF-ben hiánynak érzem a beágyazódást: a szorosan vett két tárcán 
kívül nem látom, hogy más tárcákkal milyen kapcsolatban vannak. A civil moz-
galom maximálisan elismeri Önöket, de nem látom, hogy mi van a végeken, a 
kistérségekben, mennyire van alátámasztva az OTCEF, nem látom, hogy milyen 
hálózatuk van.”

PArTnerség

A társadalmi egyeztetésről
A társadalmi-gazdasági térfolyamatok alakulásában fontos szerepet játszanak 
az állami és az attól független normatív szabályok. A gazdaság fejlődésével 
együtt növekvő területi feszültségek csökkentése érdekében a 20. század 
folyamán a legtöbb ország kiépítette az állami szabályozáson alapuló terület-
fejlesztés intézményrendszerét. 

A területi vonatkozású jogalkotás és a területfejlesztési politika komoly 
eredményeket tudott felmutatni mindaddig, amíg az állam a normaalkotás 
terén teljes vagy részleges monopóliummal rendelkezett. Napjaink globális 
világában azonban ez az egyeduralom megingott, a területi folyamatok ne-
hezen koordinálhatók, a területi szabályozásban az állam lehetőségei meg-
változnak.6

A civil szektor ereje, beágyazottsága demokráciánk fokmérője. Felelős, a 
közösség számára is elfogadható döntést – legyen szó területfejlesztésről 
vagy konkrét beruházásokról – a helyi közösség bevonásával lehet csak hozni.

6 Kondor Attila: A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabá-
lyozásra



17

„A társadalmi egyeztetésen olyan kommunikációs folyamatot értünk, amely 
egy döntés előkészítésének része.” 7

A demokratikus működés alapfeltétele a döntéshozatal folyamatában az 
érdekeltek bevonásával zajló nyílt vitafolyamat. A konszenzusos döntésho-
zatal minőségibb döntést eredményez, melynek a végrehajtása során keve-
sebb ellenállással, ellenvéleménnyel lehet számolni. Természetesen tisztában 
kell lenni azzal, hogy a három meghatározó szereplői kör8 jelentősen eltérő 
érdekeket képvisel, és ezt eltérő módon artikulálja.
•	 Közhatalom – eredmény 
•	 üzleti szektor – haszon 
•	 civil társadalom – érték 

Sokszor még a közös nyelv megtalálása is nehéz, az értékorientált civilek és 
a haszonelvű üzleti szektor, vagy az eredményekben érdekelt önkormányzat 
valamint a kormányzati szereplők és közhivatalnokok között.

A társadalmi egyeztetés folyamatában a politikai és a közigazgatási 
szereplőknek tehát felül kell emelkedni a lobbi-érdekeken és bizonyos 
értelemben a szakpolitikákon is. Ennek eléréséhez át kell alakítani a döntésho-
zatali kultúrát, az egyeztetési eljárásba megfelelő fékeket és ellensúlyokat kell 
helyezni, az egyeztetést szabályozással is biztosítani kell.

Ennek egyik eleme a proaktív eljárás: az érintettek bevonása korán, már 
a döntés-előkészítés során. Ehhez a közigazgatási, területfejlesztési 
szereplőknek már a folyamat elején egy nyitott, átlátható struktúrát kell létre-
hozni, mely folyamatos kapcsolattartást, információnyújtást tesz lehetővé a 
civil szféra felé és viszont.

A társadalmi egyeztetés hazai fogalma és gyakorlata felülvizsgálatra szorul. 

7 A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere, NioK Alapítvány, Magyar Természetvédők 
Szövetsége (MTvSz), reflex Környezetvédő Egyesület, 2006
8 rajnai gábor: civilek és a kormányzat



A nem beágyazott döntések társadalmi konfliktusok sorához vezettek. 
(Sukorói kaszinó beruházás, Pátyi lakópark, hulladéklerakók stb.) A nyugati 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy lassabb, hosszabban elnyúló egyeztetés 
társadalmi és konkrét gazdasági értelemben is költséghatékonyabb:

“Hollandiából lehetne jó példákat hozni, vízgazdálkodásból: ők éveket töltenek 
a tervezéssel, nem sajnálják rá az időt, az embert, amíg mindenki megál-
lapodik abban, hogy mi is fog történni, s ha megvan a konszenzus, pillanatok 
alatt megtörténik a beruházás. Ehhez képest hazánkban pont fordítva történik 
a fejlesztés: valaki előszed valahonnan egy ötletet, aztán nagyon gyorsan meg-
próbálja lezavarni az egyeztetést, az engedélyeztetési eljárást...”

„… Például egy holland repülőtér-fejlesztés konzultációja 1,5 évig tartott, 
arra törekedtek, hogy konszenzusra jussanak, nem zúdították a betont és 
kész. A beruházónak is megéri (a konszenzusos eljárás) sokkal jobban, költ-
séghatékony lesz hosszabb távon.  Ha az egyéni és a közérdek egybe esik, 
akkor működik a fejlesztés, Magyarországon az egyéni érdek írja fölül a 
közérdeket sokszor.” 

„…Akciók kellenek az emberek bevonására, ha nem sikerül, akkor a módszer 
rossz. Csak az egyéni érdekek sokszor másfelé mutatnak.” 9

képviseleti demokrácia – részvételi demokrácia
A közvetlen részvétel gondolata és gyakorlata nem áll ellentmondásban a 
képviseleti demokrácia hagyományaival és jogi kereteivel. Az Európai Bizott- 
ság által 2001-ben kiadott Fehér Könyv szerint a jó kormányzás feltétele 
az érdekeltek korai bevonása, a polgárok véleményének becsatornázása, 
azonban „az érdekeltek konzultációja […] csak kiegészítheti, de soha sem
helyettesítheti a törvényhozó intézmények demokratikus legitimációval bíró 
eljárásait…” 10

18

9 A Minisztériumi interjúk az oTcEF működéséről, 2010
10 Európa Parlament határozat A5-0399/2001



A civil szervezetek képviselőinek lehetőséget kell adni, hogy a közigazgatási 
döntések vagy jogszabályok előkészítésében részt vegyenek. Ennek haszna, 
hogy a civil szféra szaktudása és véleménye már a korai szakaszban beépül 
a tervekbe, jogszabályokba, illetve a döntés legitimációja, elfogadottsága is 
erősebb lesz. 

Fontos kiemelnünk azonban, hogy a civil szervezeteknek saját maguknak kell 
képviselőt delegálniuk a szakbizottságokba, munkacsoportokba, azt nem a 
minisztériumi, közigazgatási szereplőknek kell kiválasztania.

A nyitott kormányzás és konszenzusos döntéshozatal közösségi érdek, 
hosszabb távú befektetés. A jelenben ez sok energia, idő és szaktudás befek-
tetésével jár (esetenként az egyéni érdekek tudatos egyeztetésével, esetleges 
háttérbe szorításával a közösségi érdekek javára), a jövőben az erőfeszítések 
azonban kamatostul megtérülnek.

A szereplők kölcsönös véleménynyilvánítása természetesen feltételezi azt, 
hogy a vélemények meghallgatása és a nyílt vita után a legitim módon meg-
választott döntéshozó szabadon mérlegeljen és döntsön.

szubszidiaritás, részvételre képesítés
A szubszidiaritás fogalma Xi. Piusz “Quadragesimo anno” kezdetű  encik-
likájából származik:

„amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak 
valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppígy mind-
azt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes vég-
rehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra 
áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rend-
jének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne 
rejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni – köteles a társadalmi egész egyes 
részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat.” A 
szubszidiaritás elve szerint segíteni kell a helyi közösségeket az önellátásban 
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és önrendelkezésben, ehhez elengedhetetlen a vidékfejlesztési és területfej-
lesztési intézményrendszer és támogatási rendszer összehangolása, átlát-
hatóbbá tétele, valamint a döntések helyi szinten tartása és az érintettek ak-
tív bevonása. Ennek egyik kiváló eszköze lehetne a fejlesztési tanácsok és a 
mellettük működő civil egyeztető fórumok rendszere, amely az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján továbbfejlesztésre szorul.

A szubszidiaritás elvének érvényesüléséhez egyrészt újra kell gondolni, hogy 
az egyes közfeladatok mely közigazgatási szinten végezhetők el a leghatéko-
nyabban. Másrészről a megfelelő döntés meghozatalához az érintetteknek is 
megfelelő információk és az azokat rendszerezni képes tudás birtokában kell 
lenniük.

Hazánk és az Európai unió által is aláírt Aarhusi Egyezmény szerint a közössé-
gi részvétel garanciája az információhoz jutás, a beleszólás és a jogorvoslati 
jog, mely, kiegészülve a részvételre képesítés állami kötelezettségével, a tár-
sadalmi potenciálok becsatornázását jelenthetné nem csak a környezet- és 
természetvédelem, hanem a terület- és településfejlesztés során is.

A fentiekből kiemelnénk a részvételre való képesítést: szükséges, de nem 
elégséges a részvétel lehetőségét a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
formális módon biztosítani. Az érintettek szakmai felkészítése vagy a téma 
közérthető megfogalmazása, valamint kellő idő biztosítása nélkül a civil tár-
sadalom érdemi részvételre nem képes. A kellő időt csak az államigazgatás 
tudja biztosítani, a felkészítésben, közérthetővé tételben pedig nélkülözhe-
tetlen a szakmai civil szervezetek bevonása.
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AlAPveTő dilemmA:
A „szAbAd A PályA” elv vAgy PATrioTizmus

A jogalkotás, a civilek finanszírozása és a társadalmi egyeztetés gyakorlatában 
két, egymás ellenpontjaként is értelmezhető attitűd jellemző: a jogszabályi 
kereteket lazán megadó „szabad a pálya” elv, mely a civil szférára bízza, 
él-e a lehetőséggel (tehát tartalommal a civilek töltik föl a rendszert), illetve 
a patrióta elv, mely a demokratikus folyamatokban folyamatosan segíti és 
anyagilag is támogatja a civil szférát.

Mindkét módszernek megvan a maga előnye és veszélye is. Míg az előbbi e-
setén a társadalmi szerveződés kevésbé van motiválva, a fejlődés autonómabb 
és szervesebb lehet. Az utóbbi esetén a függőségi viszonyok kialakulása és a 
minőségi civil kontroll hiánya áll szemben a stabilabb működés feltételeivel.

A kérdés alapvetően összefügg a finanszírozás és a társadalmi vita 
szervezésével is. A döntéshozatalban, területfejlesztésben aktív civil 
szerveződéseknek biztosítani kell az alapvető működési feltételeket, akár nor-
matív módon, de a teljesítményelvűséget, a minőséget középpontba állítva 
használni kell a projekt alapú finanszírozás gyakorlatát. Ennek az újraszabá-
lyozása a civil Egyeztető Fórumok esetén nagyon aktuális kérdés.

A Tanácsok munkájába történő civil részvételt, a fejlesztési tanácsokhoz 
történő bejelentkezés módját, valamint a civil egyeztető fórum létrejöttének 
és működésének szabályait a 258/2004. (iX. 16.) kormányrendelet szabá-
lyozza:

“10/F. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács szakmai munkaszervezet létre-
hozásával vagy más módon biztosítja a feladatainak végrehajtásához és 
döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó alábbi feladatok ellátását:
...
d) közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében;” 11
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A csak kistérségi szintre vonatkozó d) pont felveti a kérdést: milyen feladata 
van a kistérségi fejlesztési tanácsnak a cEF működtetésben? infrastruktúrát, 
helyszínt kell biztosítania, ellátva a titkársági teendőket, vagy ennél sokkal 
kevesebbről van szó? Míg az előbb említettekből komoly hiányosság van 
ezen a szinten (a “centrum-periféria” viszony itt ütközik ki leginkább: tudás, 
információ, infrastruktúra és pénz hiányzik az állandó működéshez, nem 
beszélve a kistérségi identitás hiányáról), a cEF “beköltözése” a tanácshoz 
erősen csorbíthatja annak függetlenségét.

érdekes kérdés a cEF-ülések jegyzőkönyvének esete. A kormányrendelet 
szerint:

„(4) Az egyeztető fórum a működési rendjét maga alakítja ki, az üléséről az 
ülés elnöke 8 napon belül jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a jelenlevő 
szervezeteket, azok képviselőit, a hozott döntést, a leadott szavazatokat. Az 
emlékeztetőt az ülés elnöke írja alá, és egy jelenlevő civil szervezet képviselője, 
valamint a fejlesztési tanács munkaszervezete, illetve a Hivatal képviselője 
hitelesíti.”

Mindamellett, hogy ez kevés helyen van így, néhány munkaszervezet úgy 
értelmezi a rendeletet, hogy a cEF-ülésen folyamatosan jelen kell lennie. Szük-
ségtelennek, s a civil szféra fölösleges leszabályozásának, ellenőrzésének 
tartjuk ezt a gyakorlatot; szerencsésebb lenne az oTcEF-ben bevált módszer: 
a cEF-üléseknek van egy nyilvános része, ahol a munkaszervezet/minisztéri-
um képviselője és az előterjesztők is részt vesznek, majd van egy zártabb 
rész, ahol a civilek egymás közt megvitathatják véleményüket, kialakíthatják 
közös álláspontjukat.

A fejezetcímben jelzett dilemmától elvonatkoztatva a munkaszervezetnek a 
partnerségből adódó alapvető feladatai: információ és szakmai segítség 
nyújtása, folytonosság és átláthatóság biztosítása az egyeztetés során, a civil 
vélemények meghallgatása és megfelelő szakmai környezetbe helyezése. 
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A TársAdAlmi egyezTeTés HAsznosságA

Általános tapasztalat, hogy egy jól előkészített és végigvitt társadalmi 
egyeztetés jelentős pozitív hatással van a döntések beágyazottságára, el-
fogadottságára. A határozott politikai akarat azonban szükséges az „egyen-
rangúak párbeszédéhez”, a proaktív bevonás, a bizalmi légkör kialakításához. 
A döntéshozatal átláthatósága és az egyeztetés folytonossága, a folyamatos 
visszacsatolás az egyeztető felek felé pedig alapfeltétel.

Ahogy az eddigiekben jeleztük, a valós párbeszéd hatására egy ismertebb és 
elismertebb, jobb minőségű döntés születik, melybe a társadalom szélesebb 
spektruma tudta véleményét, igényeit, szaktudását becsatornázni. Ennek 
hatására a döntést követő konfliktusok száma jelentősen csökken, így a vég-
rehajtás is sikeresebb, gyorsabb és költséghatékonyabb lesz. A társadalmi 
igények figyelembe vétele és a pozitív döntés-előkészítési attitűd növeli az 
együttműködési hajlandóságot, a motivációt és a bizalmat a felek között, 
javul az információáramlás minősége és mennyisége; az adott társadalom 
hatékonyabb és összetartóbb működésre lesz képes.

Sajnos a közhatalom szereplői kevésbé ismerik az egyeztetéssel járó pozití-
vumokat (kevés a hazai jó példa, a külföldiekbe pedig nem sokan tekintenek 
bele), így a motiváltságuk is viszonylag alacsony szintű. Bár az egyeztetés 
formalizálása, egy jó szabályzás jelentős mértékben segíthet, sok múlik azon-
ban a közhatalmi szereplők elkötelezettségén és szakértelmén is. érdemes 
független szakértőt, esetenként facilitátort bevonni az egyeztetés során, „for-
ró” témákban pedig kifejezetten ajánlott egy mediátor bevonása.

Az egyeztetések során sok gondot okoznak a pártpolitika által bebetonozott 
döntések. Mivel ilyen esetben a civilek rendszeresen érzik, hogy véleményük 
meghallgatása csak formális – a döntés befolyásolására szinte semmi esé-
lyük –, motiváltságukat veszthetik. A civil szereplők úgy érezhetik, hogy je-
lenlétükkel ilyenkor csak legitimizálják a döntéseket, így a továbbiakban még 
kevésbé lesznek aktívak.
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Az eu-s források HAzAi felHAsználásáról

A területfejlesztési döntések hosszú távon befolyásolják egy közösség 
jövőjét. Magyarország történelmi lehetőséget kapott az Eu-s fejlesztési for-
rások kapcsán: hazánkba 2007-2013 között 7-8000 milliárd forint fejlesztési 
forrás áramolhat. Az eredményt illetően természetesen jelentős elvárások 
fogalmazódnak meg.

Bár a hazai tapasztalatok nem ezt mutatják, az Európai unió regionális poli-
tikájának megfelelően decentralizálni kellene a döntéshozatalt, s a lehető leg-
alacsonyabb szintre kellene helyezni a döntést (szubszidiaritás).

Ha összehasonlítjuk az európai és a hazai helyzetet az Eu-s források fel-
használásának, elosztásának tervezésével és elosztásával kapcsolatban, a 
bevont civilek arányát és a bevonás minőségét tekintve nem lehetünk elége-
dettek.

A civileknek az országos szint kivételével csupán egy-két régióban sikerült 
valamennyire részt venni a területfejlesztési döntéshozatali folyamatokban. 
Ez erősen függött a munkaszervezet vezetőjének a személyiségétől, hozzáál-
lásától, valamint a civil oldal elköteleződésétől, szaktudásától. 

„A közösségi részvétel a jogállamiság egyik lényegi ismérve. A demokrácia 
aktív polgárokat feltételez, akik a közügyekben tájékozódnak, illetve részt 
akarnak venni azok intézésében. Az Európai unió elvárja, hogy tagállamaik 
érvényesítsék az Európai kormányzásról szóló, Európai Bizottság (EB) által 
2001-ben kiadott ún. Fehér Könyvben foglalt meghatározó elveket (nyitottság, 
civil szervezetek bevonása és kiemelt szerepe a konzultációs folyamatokban, 
számon kérhetőség, hatékonyság, koherencia).”12

12 A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere, NioK Alapítvány, Magyar Természetvédők 
Szövetsége (MTvSz),reflex Környezetvédő Egyesület, 2006
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súlyTAlAn TAnácsokbAn súlyTAlAn civilek 

A (terület)fejlesztési tanácsokhoz kapcsolódó civil egyeztető fórumoknak 
csak akkor van értelme, ha a civilek a tanács elé kerülő döntésekre érdemi be-
folyással lehetnek. Természetesen ennek előfeltétele, hogy a területfejlesztési 
tanácsokban érdemi szakmai munka történjék. (Ezzel kapcsolatban felfigyel-
hetünk a megyei területfejlesztési tanácsok munkájának kiürülésére.) 

Feltétlenül szükséges, hogy az adott téma előterjesztője, a civil egyeztető 
fórum és a tanács egyaránt partnerként tekintsenek egymásra gyakrabban ta-
pasztaljuk, hogy egyenrangúnak tekintik a civileket az adott bizottság, tanács 
többi tagjával, ha magának a testületnek nincs súlya, kötelező érvényű határo-
zata. A partnerség fokát le lehet mérni az előterjesztések előkészítettségén, 
azon, hogy milyen minőségű tájékoztatást kapunk és mennyi időt szánnak az 
álláspontunk kialakítására.

itt kell megemlítenünk a szavazati arányok és a szavazati jog kérdését. A 
területfejlesztési törvény szerint a civil delegáltaknak csak tanácskozási joguk 
van, szavazati joguk nincs. Kis létszámuk okán (oTT-ben 3 fő, kistérségi 
fej-lesztési tanácsokban 1-1 fő) szavazatuknak különben sem lenne súlya, 
érdemben nem tudnák az eredményt befolyásolni. ugyanakkor kistérségi 
szinten jellemző, hogy a fejlesztési tanácsok feladatkörét a többcélú kistérsé-
gi társulások látják el, így keverednek a fejlesztési és a fenntartói funkciók. 
Ebből adódóan a települési polgármesterek függőségi viszonyba kerülnek a 
társulás vezetőjével szemben, így nyílt ellenvélemény kinyilvánítására sza-
vazáskor nem vállalkoznak. Szimbolikus jelentősége lenne, ha a civil delegált 
szavazati joggal is rendelkezne, így kisebbségi álláspontot kinyilvánítva, 
függetlenként szavazhatna.

Az országos, regionális és megyei fejlesztési tanácsok összetétele sokkal vál-
tozatosabb; ezeknél elegendő a kisebbségi vélemények jegyzőkönyvben való 
megjelenítése és a témát előterjesztő intézmény felé való továbbítása.
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A civilek súlyát növeli, ha képviselőjüket az előterjesztéseket előkészítő 
munkabizottságokba is meghívják. Erre van példa az észak-Alföldi regionális 
Fejlesztési Tanácsnál, ahol a munkabizottságban a civil delegált még szava-
zati joggal is rendelkezik. További bevált módszer, hogy az előterjesztő megy 
el a cEF ülésére, ezzel könnyítve meg a civil vélemény kialakítását.

Az oTT-nél tapasztaljuk, hogy a tanács illetve a civilek véleményének sorsáról 
nem kapunk visszajelzést a minisztériumból. Ez fontos lenne mind a tanács, 
mind a civilek súlyának megítéléséhez; e nélkül csak szubjektív benyomása-
inkra támaszkodhatunk.

Ajánlások munkAszervezeTek részére 
A TársAdAlmi részvéTel öszTönzése 
érdekében

Korábban általánosságban tekintettük át a társadalmi részvétel előnyeit, 
feltételeit, megvalósulásának problémáit. A továbbiakban az egyes köz-
igazgatási szintekre lebontva fogalmazzuk meg, hogyan tudnák a munka-
szervezetek illetve a szaktárca ösztönözni a területfejlesztésben az aktív 
társadalmi részvételt.

kistérségi civil egyeztető fórum
Kistérségi szinten jellemző problémák:
A cEF-ek működését vizsgáló felmérésből13 tudjuk, hogy kistérségi szinten a 
cEF-ek kétharmada alakult csupán meg, és a megalakultak fele nem működik. 

A regisztráltak alacsony számának alapvetően három oka lehet:

13A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere, NioK Alapítvány, Magyar Természetvédők 
Szövetsége (MTvSz),reflex Környezetvédő Egyesület, 2006

28



•	 2004-ben a 30 napos bejelentkezési határidő rövid volt; a megyei köz-
igazgatási hivatalok a regisztrációt megyénként eltérő módon értelmez-
ték.

•	 A jogszabály kistérségi szinten túl szigorú, mivel a bejelentkezés feltétele, 
hogy a szervezet működése a kistérség lakosságának vagy településeinek 
legalább a felére kiterjedjen.

•	 A civil szervezeteknek kb. 13%-a14 rendelkezik kistérségi hatókörrel.

A cEF-ben regisztrált szervezetek passzivitásának oka is kettős: egyrészt a 
tanácsüléseken a napi ügyek között elvesznek a hosszú távú feladatok. En-
nek oka, hogy a fejlesztési tanács feladatait többnyire a többcélú kistérségi 
társulások látják el, így a tanácsüléseken a fejlesztési ügyek keverednek a 
fenntartói feladatokkal, az arányok eltolódnak a fejlesztési iránytól a köz-
szolgáltatási, közigazgatási irányba. Másrészről kistérségi szinten fokozottan 
jelentkezik a kapacitáshiány, szakmai felkészültségben és a rendelkezésre álló 
idő vonatkozásában egyaránt.

A hivatkozott vizsgálat rámutat arra is, hogy a nagyobb városok kistérségeiben 
még kevésbé alakultak meg a cEF-ek. ugyanakkor ezekben a városokban 
gyakran működnek városi civil fórumok; több kistérségben tapasztalható, 
hogy ezen fórumok „helyettesítik” a cEF-eket, betöltik a szerepüket.

A vidéki kistérségeknél további problémát jelent a területfejlesztési és vidék-
fejlesztési intézményrendszer széttagoltsága, ami a külső szemlélők és 
gyakran az érintettek számára is szinte teljesen átláthatatlan.

A cEF hatékonyságát akadályozza az is, hogy napközben, gyakran délelőtt 
vannak a Tanácsülések és a cEF-összejövetelek is, melyeken a civilek rész-
vétele erősen korlátozott. Így szűkül és kontraszelektálódik a civil kör. A civil 
vezetők túlterheltek, nincs civil vezetői utánpótlás.

14MódSZErTANi úTMuTATó éS SEgédANyAg TérSégi TErülETFEJlESZTéSi civil 
EgyEZTETő FóruMoK MEgAlAKÍTÁSÁHoZ éS MűKÖdéSéHEZ, rajnai gábor (Ecovast), orszá-
gos civil érdekképviseletért Egyesület, 2005
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fejlesztési javaslatok:
A kistérségi identitás kialakítása érdekében a kistérségi jövőkép megfogal-
mazása nélkülözhetetlen. Ehhez szükséges a döntéshozatali folyamatokba a 
lakosság széleskörű bevonása.

A kistérségi fejlesztési tanácsokban tudatosítani kell, hogy törvény szerinti fe-
ladata közreműködni „a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében”.
Javasoljuk, hogy a munkaszervezetek a cEF-be való jelentkezés feltételét a 
kistérségben működő kisebb területi illetőségű, akár települési szintű, de 
szakmailag aktív szervezetek vonatkozásában rugalmasan kezeljék.

A munkaszervezetek készítsék el vagy frissítsék adatbázisukat a kistérség-
ben aktív civil szervezetekről. érdemes a városi, megyei és regionális 
cEF-ekben, a lEAdEr-csoportokban, valamint a különböző projektekben ak-
tív szervezeteket is számba venni.

rendszeresen, legalább évente tájékoztassák a civil szervezeteket az aktuá-
lis területfejlesztési ügyekről, valamint a cEF működéséről, a bejelentkezés 
módjáról. Amennyiben működik a kistérségi cEF, vagy van e feladatra alkal-
mas civil szervezet, akkor a fenti feladatokkal bízzák meg őket.

Tájékoztassák a civil szervezeteket a képzési lehetőségekről, vagy szervez-
zenek maguk ilyeneket a részvételre való képesség növelése érdekében. 
Az ülések, képzések időpontjának kiválasztásához az érintettekkel való 
egyeztetés elengedhetetlen. A közös (önkormányzati-civil) rendezvények 
szervezése a bizalmi légkör alakításához is hozzájárul.

megyei civil egyeztető fórum 
A megyei szint legitimitása és a választott megyei közgyűlések várható 
erősödése mellett a megyei jogú városok és a megyei közgyűlések viszonya 
továbbra is felvet problémákat. A közös ügyekben fontos szerep hárulhat a 
megyei területfejlesztési tanácsokra.
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A megyei civil egyeztető fórumoknak kb. háromnegyede alakult meg, közel 
fele működik változó rendszerességgel, mivel a megyei fejlesztési tanácsok 
feladatai is elapadtak. Az elkövetkezendő időszak kihívása lehet, hogy ha a 
megyei szint újra fejlesztési feladatokat fog kapni, akkor hogyan tudja majd 
újraéleszteni a jelenleg alvó cEF-eket.

érdemes összevetni, hogy a jogszabályi keretek hogyan biztosítják a 
kistérségek megjelenését a megyei és a regionális fejlesztési tanácsokban.

A 258/2004. (iX. 16.) Korm. rendelet 14. §-a szabályozza a megyei kistérségi 
fórum működését és feladatát. A fórum tagjai az adott megye kistérségi fej-
lesztési tanácsainak és többcélú kistérségi társulásainak elnökei. A fórum fe-
ladata, hogy tagjai közül 1 képviselőt delegáljon a regionális és 3 képviselőt 
delegáljon a megyei fejlesztési tanácsokba. Ezzel létrejön egy közvetlen ver-
tikális kapcsolat a kistérségi és a megyei valamint a regionális szintek között.
A kistérségi és megyei szint között a közvetlen kapcsolat a civil egyeztető 
fórumoknál nem tud hasonlóképpen létrejönni, mivel a megyei cEF-be je-
lentkezés feltétele, hogy a megye kistérségeinek többségére kiterjedjen az 
adott civil szervezet tevékenysége. célszerű lenne, ha legalább a kistérségi 
cEF-ek delegáltjai is bejelentkezhetnének a megyei cEF-ekbe.

A megyei fejlesztési tanács feladatai közül ki kell emelni a megyei területfej- 
lesztési koncepció elfogadását és a megyei területrendezési terv véle-
ményezését. Ez utóbbi 2010-ben lenne aktuális, így mindenképpen szükség 
volna a megyei fejlesztési tanácsoknak és a megyei cEF-eknek a tervezési 
folyamatba való mielőbbi bevonására.

Megyei szinten már felmerül az utazási költségtérítés kérdése a 
megyeszékhelytől távolabb élő cEF-tagok számára. Költségtérítés biz-
tosításával a munkaszervezetek ösztönözhetnék a civil szervezetek akti-
vitását.
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regionális civil egyeztető fórum
A regionális szintnek nincs nagyobb hagyománya sem közigazgatási, sem 
civil szervezeti szinten, ugyanakkor az európai uniós támogatások tervezése 
kapcsán fontos szerepet kapott, valamint az előző kormányzat közigazgatási 
feladatokat is osztott rá. Ez nem társult választási reformmal, az ebből adódó 
demokrácia-deficit miatt a társadalmi részvételnek nagyobb szerepet kellene 
kapnia regionális szinten.

A megyei feladatok regionálissá emelése helyett az erősebb decentra- 
lizáció mozdítaná elő a területi civil együttműködéseket, s ez bővítené a cEF 
lehetőségeit is. Más lenne a legitimációja, működőképessége a regionális 
tanácsnak, ha tagjait választott képviselők alkotnák, akik elszámoltathatók, s 
így az állam nem vindikálná magának a döntési jogköröket a források elosz-
tásában. Jelenleg a regionális Fejlesztési Tanács több mint felét a minisztéri-
umok által delegált tagok alkotják.

Minden régióban van működő civil egyeztető fórum, ugyanakkor nem 
mindegyik integrálja az adott régióban a területfejlesztésben aktív civil 
szervezeteket. A területfejlesztési törvényben regionális szinten a cEF-be 
jelentkezés feltételeként – a többi szinttől eltérően –  érthetetlen módon csak 
a területfejlesztési, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő 
szervezetek vannak nevesítve.

A munkaszervezetek gyakorlata megengedőbb a bejelentkezés megítélésében, 
ugyanakkor ezzel a potenciális régiós civil szervezetek nincsenek tisztában. 
A jogi feltételek lazításával aktívabb tagok kerülhetnének a rendszerbe. 
ugyanakkor a régiókba több olyan országos szervezet is bejelentkezett, 
melyeket soha nem látnak, nem is ismernek.

A régiós civilek véleménye szerint a cEF-et érintő támogatás nyújtásának 
alapja a működés minősége lehet. A felvállalt többletfeladatokra (pl. hírlevél, 
újság kiadása, toborzás, kampány, a régióban működő cEF-ek összefogása, 
segítése szakmailag) a Területfejlesztési célelőirányzatból kellene pályázati 

32



lehetőséget biztosítani. A létrehozandó szakértői bankból tudást, szakértőt 
kölcsönözni is csak a bizonyítottan működő cEF-nek lehetne. Ezzel párhuza-
mosan szakértői adatbank kialakítása lenne szükséges.

A regionális fejlesztési ügynökségeknek minden évben be kell számolni-
uk az országos Területfejlesztési Tanácsban a regionális fejlesztési tanács 
tevékenységéről. 2009-ben, a civilek javaslatát felvállalva, a területfejlesztési 
tárca kérte az ügynökségeket, hogy a jövőben beszámolójukban részletesen 
térjenek ki a civil egyeztető fórummal való együttműködésükre. Erre sajnos 
nem minden régiós beszámoló tért ki a tavalyi évben, ezért ennek szüksé-
gességét ismételten jelezzük.

A közösségi közlekedési hálózatok nem igazán regionálisan szerveződtek, 
esetenként a régióközpontokba való eljutás még a megyeszékhelyekről is 
nehéz. Ezért régiós szinten is indokolt lehet az utazási költségtérítés.

országos szint – oTT és oTcef
Az országos Területfejlesztési Tanács mellett működő országos Területfej-
lesztési civil Egyeztető Fórum 2004. év végi megalakulása óta folyamatosan 
működik. A regisztrált 55 szervezet aktivitása nagyban függ az oTT akti-
vitásától, illetve súlyától.

Az oTcEF ugyanakkor a rendelkezésre álló forrásai (egy alkalommal TrFc, 
több alkalommal NcA) függvényében önként átvállalt több olyan felada-
tot, amely a más-más minisztériumhoz kerülő államtitkárság feladata lett 
volna. Míg az oTT honlapja több év kihagyás után ma is csak minimális 
információkat tartalmaz, ezalatt az oTcEF létrehozta saját honlapját, ahol 
rendszeresen közzéteszi az oTT féléves munkatervét, az ülések meghívóját, 
előterjesztéseket, jegyzőkönyveket és a civil véleményeket. A KFTE kutatási 
anyagára támaszkodva 2010. közepére elkészült a működő civil egyeztető 
fórumok vezetőinek nyilvános adatbázisa. Az adatbázis, a honlap és a havi 
rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevél működtetéséhez szükség 
lenne normatív támogatásra.
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A korábban működött rEFKT, a regionális egyeztető fórumok konzultatív 
tanácsa kapacitáshiány miatt évek óta nem ülésezett. Szükségét érezzük an-
nak, hogy az oTcEF koordinálása mellett létrejöjjön a cEF-ek 4 szintje közötti 
együttműködés révén az országos Területfejlesztési civil Hálózat. Emel-
lett felmerült annak az igénye is, hogy az oTcEF az információnyújtáson és 
érdekképviseleten kívül területfejlesztési szakmai műhelyként is működjön. A 
fenti célok megvalósítására további forrásokra lenne szükség.

országos szintű ajánlások a területfejlesztésért felelős 
minisztérium részére:
Szükséges egy szakértői adatbank létrehozása. A civileknek ehhez állandó 
hozzáférést kell biztosítani, a szakértőknek szabályozott időközönként a 
civilek rendelkezésére kell állnia.

•	 A területfejlesztésért felelős tárca alakítson ki olyan szervezeti 
egységet, amely a civil kapcsolatért felelős, valamint alkalmazzon a civil 
szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tartó munkatársat.

•	 Az előterjesztések készítésénél a civil tükör folyamatában működjön. 
A civileket nem csak a kész anyagok megvitatásába, hanem az 
előkészítésébe is be kell bevonni. 

•	 A kistérségi, megyei és regionális szintű munkaszervezetek 
támogatásának legyen feltétele a cEF működtetése. Az érintett munkasz-
ervezetek éves beszámolójában önálló fejezetként jelenjen meg a cEF 
működési beszámolója.

•	 A tárca működtessen naprakész adatbázist a civil szereplők 
elérhetőségéről.

•	 A tárca gondoskodjon az előterjesztések és a háttéranyagok időben való 
eljutatásáról.
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oTcef.Hu –
A civil TerüleTfejleszTési PorTál

Az országos Területfejlesztési civil Egyeztető Fórum (oTcEF) tagjai által 
szerkesztett civil területfejlesztési portál.

Az országos Területfejlesztési Tanács mellett működő oTcEF küldetésének 
tekinti, hogy hazánkban a területfejlesztésben aktív civil szervezeteket össze-
fogja, munkájukhoz szakmai segítséget nyújtson, a döntéshozatali folyama-
tokban való civil részvételt ösztönözze a kistérségi szinttől az országosig. 
Honlapunk az NcA támogatásával 2009-2010-ben megújult, átalakult.

A honlap szerkezetéről:
Az OTCEF fül alatt találhatóak az oTcEF-fel kapcsolatos törvényi háttér; a 
tagok, szervezetek, delegáltak bemutatkozó oldalai; az ülések jegyzőkönyvei; 
vélemények.

Az OTT fül tartalmazza az országos Területfejlesztési Tanács féléves munkat-
ervét, az ülések meghívóját, jegyzőkönyvét, előterjesztéseit és egyéb hát-
téranyagokat.

A Hírmondó fül alatt havonta megjelenő elektronikus újságunk, a civil Terület-
fejlesztési Hírmondó számait gyűjtöttük össze.

A Szakmai tudástárban a területfejlesztéssel kapcsolatos, a mindennapi 
munka során elengedhetetlen honlapokat, szakmai cikkeket, kiadványokat, 
jogszabálytervezeteket, rövidítéseket, kifejezéseket gyűjtjük.

A Civil adattár fül alatt gyűjtöttük össze a civil Egyeztető Fórumok és a terület-
fejlesztéssel foglalkozó egyéb szervezetek elérhetőségeit kistérségi szinttől 
az országosig.
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A portálon folyamatosan megjelentetjük a területfejlesztéssel kapcsolatos 
eseményeket és híreket, melyeket elektronikus úton várunk olvasóinktól is.

Az oldalt a Független Ökológiai Központ Alapítvány (FÖK) üzemelteti. Felelős 
szerkesztője Kovács Bence, az oTcEF elnöke, a FÖK ügyvezető igazgatója.

Elérhetőség: info@otcef.hu
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mellékleT

rövidítések
cEF:    civil Egyeztető Fórum
dAr:    dél-Alföldi régió
ddr:    dél-dunántúli régió
éAr:    észak-Alföldi régió
EB:    Európai Bizottság
EcovAST Magyarország:  Falvak és Kisvárosok Magyarországi Műhelye 
   Egyesület
éMr:    észak-Magyarországi régió
Eu:    Európai unió
FÖK:    Független Ökológiai Központ Alapítvány
Kdr:    Közép-dunántúli régió
KFTE:    Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
KMr:    Közép-Magyarországi régió
lEAdEr:   Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági 
   fejlesztése érdekében
MNvH:    Magyar Nemzeti vidéki Hálózat
MTvSZ:    Magyar Természetvédők Szövetsége
NcA:    Nemzeti civil Alapprogram
NFgM:    Nemzeti Fejlesztési és gazdasági Minisztérium
NFü:    Nemzeti Fejlesztési ügynökség
NioK:    Nonprofit információs és oktató Központ
Nydr:    Nyugat-dunántúli régió
oTcEF:    országos Területfejlesztési civil Egyeztető Fórum
oTT:    országos Területfejlesztési Tanács
oTcH:    országos Területfejlesztési civil Hálózat
rFT:    regionális Fejlesztési Tanács
TEEN:    A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere
TéSZÁT:   Területfejlesztési és építésügyi 
   Szakállamtitkárság
TrFc:    Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
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Hasznos civil honlapok:
PAPirorSZAg.WordPrESS.coM
Akció a civil-nonprofit szervezetek méltóságáért!

cNNy.Hu
A civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért – cNNy honlapja

ddrcF.Hu
dél-dunántúli regionális civil Egyeztető Fórum honlapja

NoNProFiT.Hu
információ nonprofitokról - nem csak nonprofitoknak

oTcEF.Hu 
Az országos Területfejlesztési civil Egyeztető Fórum honlapja

ZoldrEgioKHAloZATA.Hu
A környezetvédő civil szervezetek együttműködése a regionális fejlesztés 
területén

A közszféra hasznos honlapjai:
EuTEr.NFu.Hu
Az Eu Tér térinformatikai alkalmazás az NFT i és úMFT operatív Programjai 
keretében támogatást elnyert projektek bemutatásához.
 
TEir.vATi.Hu
országos Területfejlesztési és Területrendezési információs rendszer
•	 Területfejlesztési fogalomtár - szócikkek, rövidítések, jogszabályok
•	 rEMEK - regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek

TErPorT.Hu
Szakmai portál – a TEir mindenki számára térítésmentesen elérhető inter-
netes szolgáltatása
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EuKN.Hu
Európai városok Tudáshálózata – EuKN magyar honlapja

TAJErTEK.Hu
Tájérték Kataszter program

WWW.NFgM.gov.Hu/FElAdATAiNK/TErFEJl/TErulETFEJlESZTES/oTT.
HTMl
Az országos Területfejlesztési Tanács honlapja

felhasznált irodalom:
Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület: A civil Egyeztető Fórumok 
helyzete, működésük hatékonysága, 2008

Kondor Attila: A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a 
területi szabályozásra

Környezeti Tanácsadók Egyesülete: éBrEdéS / TAlÁlKoZÁS, civil Kez-
deményezések Ösztönzése a Területfejlesztésben, 2006.

NioK Alapítvány: Kérdések és válaszok a társadalmi egyeztetésről, Kistérsé-
gi és regionális egyeztetések modelljei, civil szervezetek érdekképviseleti 
lehetőségei, 2008

NioK Alapítvány, Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz),reflex 
Környezetvédő Egyesület: A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere, 
2006

rajnai gábor (Ecovast): Módszertani útmutató és segédanyag térségi terület-
fejlesztési civil egyeztető fórumok megalakításához és működtetéséhez, 
országos civil érdekképviseletért Egyesület, 2005

Minisztériumi interjúk az oTcEF-ről, 2010, Független Ökológiai Központ
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felhasznált jogszabályok:
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXi. törvény

A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési 
tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával 
és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a 
megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az 
egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004 
(iX. 16.) kormányrendelet

Európai Parlament határozata A5-0399/2001
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AJÁNLÁSOK
a területfejlesztési folyamatokban részt

vevő civil szervezetek és a területfejlesztési
tanácsok munkaszervezetei részére

A kiadvány a Nemzeti civil Alapprogram támogatásával készült


