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A Civil Összefogásban résztvevő társadalmi szervezetek vezetői sorban kiemeltek egy-egy 
sérelmes intézkedést, amelyeknél elmaradt a hatásvizsgálat, az érdemi egyeztetés, ami miatt 
közösen kérik a Kormányt az érdemi érdekegyeztetés megindítására, hatásvizsgálatok 
elkészíttetésére és közzétételére, a döntéshozók és az érintett társadalmi szervezetek 
megfelelő tájékoztatására. 
 
A Kormány részéről Nemoda István főosztályvezető a szokásos érdekegyeztetési 
mechanizmus működési zavarainak betudhatóan sajátos multipartit csoportnak, újszerűen 
széles koalíciónak értékelte a társadalmi szervezetek kezdeményezését, és javaslatot kért a 
Civil Összefogástól az érdekegyeztetési módra.  
 
A Civil Összefogás részéről elhangzott, hogy szükség lenne az egyeztető fórumok 
felülvizsgálatára, a kamarák szerepének helyreállítására, valamint a társadalmi párbeszéd 
fogalmi tisztázásra, a törvénysértések elkerülésére a Kormány részéről is, valamint a 
kormánykommunikáció megújítására. Nem érdemi érdekegyeztetés, hogy ha az egyik fél 
elmondja a véleményét, akkor az illetékes minisztérium azzal válaszol, hogy nem tud eltérni 
az előterjesztéstől. Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy hiányzik a miniszter 
kompetenciája az egyeztetés végrehajtására, a döntésre. Nem elfogadható, hogy a többi tárca 
nem képviseltette magát, sőt, volt, aki nem is válaszolt a meghívásra. 
A Civil Összefogás megállapította, hogy az elmúlt időszakban számos fontos törvényjavaslat 
esetében a kormány még az egyeztetés látszatának megteremtésére sem tett kísérletet. Nem 
végezték el a törvények által előírt társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket, 
így ezekről nem is tudták tájékoztatni sem a társadalmi partnereket, sem a jogalkotókat, amit 
pedig szintén törvény ír elő. A tervezett intézkedések, az új jogszabályok várható hatásairól a 
kormány egyoldalú propagandát folytat, elhallgatva a lehetséges hátrányokat, a kormány 
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álláspontjával ellentétes szakértői véleményeket. Így sérül az a törvényi előírás is, amely 
szerint a kormány kötelessége a pontos és gyors tájékoztatás. 
 
A Kormány részéről Kajtárné Botár Borbála elismerte, hogy miközben az oktatási 
területeken már kialakulóban van a megfelelő érdekegyeztetés, kulturális területen talán más 
felállásra lehet szükség. Hangsúlyozta, Hiller István miniszter azzal, hogy politikai 
főtanácsadóra bízta az érdekegyeztetési területet, fel kívánja értékelni a társadalmi 
párbeszédet. 
 
A Kormány részéről Nemoda István főosztályvezető kifogásolta, hogy a találkozón egy 
számára előre meg nem küldött nyilatkozattervezettel szembesült. Elismerte, hogy a rendkívül 
felgyorsult kormányzati munkában zavar keletkezett a szakmai szakértői egyeztetésekben. 
Felvetette, hogy elképzelhetőnek tartaná a megfelelő egyeztető fórum kialakítását, aminek 
végiggondolására néhány napot kért. A társadalmi szervezetekkel való párbeszéd tárcaközi 
koordinálása az SzMM-hez tartozik, Kiss Péter miniszteren keresztül Csizmár Gábor 
államtitkár felhatalmazással rendelkezik a szükséges katalizátori szerepre. 
 
Megállapodás aláírására, közös nyilatkozat kiadására nem került sor. 
 
Budapest, 2006. november 25. 
 

Összeállította: Morvayné Bajai Zsuzsanna elnökhelyettes, NOE 
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