
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

a hazai szervezett társadalom ismereteiről és konzultációs részvételéről 

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben és az Európai Szemeszter folyamatban 

 

1 A munka célja 

Feltáró munkánkhoz két fő feladatot tűztünk ki: 

1.1 A szervezett társadalom ismereteinek és részvételének felmérése a készülő hazai 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben (RRF/HU) 

1.2 A szervezett társadalom ismereteinek és aktivitásának megismerése az Európai 

Szemeszter (ES) gazdaságkormányzási eszköz kapcsán 

2 A fő konzultációs és kommunikációs csatornák: 

Az uniós tervekről, programokról, tevékenységekről folyó kétirányú információáramlásnak – 

az uniós vezető egységek és a szervezett társadalmi szereplők között – jellemzően három fő 

csatornája azonosítható: 

2.1 A tagországok kormányzatai által kidolgozott és működtetett társadalmi konzultáció: 

ennek végzését a fenti első feladatban uniós szabályozás is előírja. Esetünkben a 

témában illetékes államtitkárság több helyi vitafórumon ismertette az EU Helyreállítási 

és Ellenállóképességi Tervét, a hazai RRF/HU első tervvázlatát. Ezután megnyitotta a 

társadalmi konzultációs folyamatot a szokásos ’pályázat. gov.hu’ weboldalon, és az EU 

itthoni Állandó Képviselete által szervezett vitafórumon prezentálta a tervvázlatot. A 

tervvázlatot megküldték véleményezésre 650 társadalmi, érdekképviseleti, civil 

szereplőnek. A tervváltozatról januárban visszaérkezett első uniós ajánlások és a 

vázlatról a társadalmi konzultációs visszajelzések feldolgozása és beépítése után 

előkészületben van egy második körös konzultáció végzése is a végső teljes terv április 

végi beküldési határideje előttig. 

2.2 Kétirányú információáramlás az EU itthoni Állandó Képviseletén (ÁK) át: az ÁK – jól 

hozzáférhető könyvtárán, kiadványtárán és e-információkon túl – rendszeresen szervez 

ismertető és vitafórumokat a fenti első két feladat kapcsán. A Szemeszterben évente 

kiadott Éves Növekedési Jelentésről (AGS) és a hazai Országjelentésről (CR), azok egyes 

fő fejezeteiről illetékes magas rangú uniós és saját szakpolitikusok részvételével 

szerveznek vitával követett előadásokat nagyszámú meghívott társadalmi képviselő 

körében. A most induló uniós Többéves Pénzügyi Alap (MFF 2021-27) és a 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv aktualitása még fokozza ezt a tevékenységet, 

már 2020. nov-dec. folyamán tartottak fórumot a két témában, államtitkári 

részvétellel, és még tervben is vannak továbbiak. 

2.3 Információáramlás a társadalmi szereplők képviseleti szintjein át: az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottság, mint a civil társadalom képviselője, évente kétszer kritikailag 



véleményezi a Bizottság (EC) által a Szemeszterben kiadott Éves Növekedési Jelentést. 

Három éve létrehozta az Európai Szemeszter Csoportját (ESG), amely 2021. 

márciusban, határozatban fogja tájékoztatni a Tanácsot a Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terv követésére történt felkészülésről. Az európai érdekképviseleti 

ernyőszervezetek esetenként véleményt vagy összefoglaló állásfoglalást adnak ki az 

adott szemeszter kapcsán. A tagországi ernyőszervezetek általában vagy célzottabb 

vagy akár operatív, de testre szabott információt adnak ki tagjaiknak az uniós tervek és 

jelentések őket érintő részfejezeteiről (pl. munkáltatói szervezetek az elérhető 

fejlesztési erőforrásokról, környezetvédő szervezetek a vonatkozó eredménymutatók 

alakulásáról és javaslataikról stb.). Az információáramlás itt jóval heterogénebb.  

3 Az alkalmazott munkamódszerek: 

3.1 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Európai Szemeszter Csoportja 

munkacsoportot alakított a tagországokban, itthon is (ESG/HU) 

3.2 a hazai csoport mintegy 1500 elemű kontaktlistát állított össze 

3.3 kb. 25 kérdésből és alkérdésekből álló kérdőívet dolgozott ki a hármas munkafeladat 

feltárására, első körben 200 kiválasztott címre megküldve 

3.4 a visszaérkező első 69 jelentős megválaszolt kérdőív nyomán meghívásos online-

kerekasztal fórumot szervezett 37 résztvevővel 

3.5 tájékoztató konzultációkat folytatott az illetékes államtitkársággal, az EU itthoni 

Állandó Képviseletével és több jelentős érdekképviseleti és civil szervezettel 

3.6 a tapasztaltakról összefoglalókat készít a munkában résztvevő érintettek és az EGSzB 

számára 

A két megjelölt feladatra vonatkozó tapasztalatokat, véleményeket és javaslatokat a jelen 

összefoglalóhoz csatolt tematikus jegyzetekben mellékeljük. Az ezek közötti átfedések célja 

az, hogy az egyes összefoglalók egyenként, külön is olvashatók legyenek. 

 


