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A gazdaságpolitikai egyeztetésen részt vevő négy demokratikus párt – a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a 

Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt képviselői 2013. március 5-én megvitatták a 

fejlesztéspolitikával összefüggő kérdéseket, és az alábbi következtetésekre jutottak: 

 

Magyarország 2007-ben átfogó fejlesztési programot indított el az Európai Unió 

támogatásával, 8000 milliárd forinttal. Az Orbán-kormány ezt a programot megakasztotta, a 

fejlesztéspolitikai intézményrendszert szétzilálta, az EU-támogatásokat a FIDESZ mögött álló 

gazdasági érdekcsoportok prédájává tette. Az uniós források felhasználásában éllovasokból 

sereghajtók lettünk. 

 

Hatékony nemzeti fejlesztéspolitika nélkül kiegyensúlyozott és fenntartható társadalmi – 

gazdasági fejlődésre és felzárkózásra belátható időn belül nem számíthatunk. Az egyeztetés 

résztvevői a párbeszéd, az átláthatóság, a szolidaritás és a hatékonyság elveire épülő 

fejlesztéspolitikát akarnak.  

 

A sikeres fejlesztéspolitika legfontosabb előfeltétele az ország igényeihez és lehetőségeihez 

igazodó, reális és racionális fejlesztéspolitikai stratégia, valamint az erre épülő fejlesztési 

programok professzionális megtervezése és végrehajtása.  

 

Ennek érdekében: 

 A fejlesztéspolitika forrásait, azt EU-támogatásokat zsákmány helyett újra közüggyé 

kell tenni, tervezését és végrehajtását a kézi vezérlés és különböző parciális érdekek 

kiszolgálása helyett szakmai alapra kell helyezni. 

 Vissza kell térni a rendszeres párbeszédhez. A fejlesztéspolitikai irányairól a 

társadalmi partnerekkel, munkaadói és munkavállalói szervezetekkel, a civil szférával, 

a tudományos és közintézményekkel, a régiókkal és önkormányzatokkal együtt 

gondolkodva kell dönteni. 

 Véget kell vetni az intézményesült korrupciónak. Vissza kell állítani a közpénzek 

átlátható felhasználását szolgáló összeférhetetlenségi és garanciális szabályokat.  

 Újjá kell építeni a fejlesztéspolitika szakmai-igazgatási intézményeit. Jelentős 

mértékben egyszerűsíteni kell az uniós források felhasználására vonatkozó jogszabályokat. A 

hazai jogrendszer ne támasszon szigorúbb feltételeket a forrásfelhasználáshoz, mint amilyen 

feltételek a közösségi jogból fakadnak. Az intézményrendszer tagjai ne a felelősség 

áthárításában, hanem a források hatékony és gyors kihelyezésében, és a meghatározó 

gazdasági folyamatokhoz való rugalmas alkalmazkodásban legyenek érdekeltek. 

. 

 

Összhangban az EU 2020 program céljaival, legfontosabb céljaink  

 

 a gazdaság fenntartható növekedési pályára állítása, modernizációja, a KKV szektor 

támogatása érdekében a vállalkozások piacra lépését, termékeik piacképessé tételét, 

működésük és fejlesztésük finanszírozását támogató komplex programok indítása; 

 a szerkezeti reformok támogatása, különös tekintettel az oktatásra, egészségügyre, a 

közösségi közlekedésre és az energiatakarékosságra és a megújuló energiák fokozott 

használatára.  



 a foglalkoztatás növelése, a munkahelyteremtés, a munkaerő képzettségének javítása, 

a különösen hátrányos helyzetben lévők felzárkózásának segítése; 

 a területi, társadalmi különbségek csökkentése, az esélyteremtés.  

 

A fejlesztéspolitika hivatását csak akkor töltheti be, ha az ország minden szegletébe elér. 

Támaszkodnunk kell az önkormányzatokra, a helyi közösségek önszerveződésére, és olyan 

helyzetbe kell hozni őket, hogy élni tudjanak az EU által kínált fejlesztési lehetőségekkel.  

 

A 2014-2020 közötti évek fejlesztési programjainak előkészítése már 2013-ban, az Orbán-

kormány hivatali idejében megkezdődik. Az egyeztetés résztvevői elvárják, hogy – miként 

2010 előtt – a következő hét év fejlesztési stratégiáját és ágazati programjait az 

érdekképviseletek, az önkormányzatok, a civil szervezetek és általában minden állampolgár 

számára nyitott, valódi konzultációs folyamat keretében készítsék elő.  

 

Felhívjuk a gazdasági és társadalmi partnereket, szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, az 

önkormányzatokat és a civil szféra képviselőit, hogy a tervezés folyamatába aktívan 

kapcsolódjanak be – hallassák hangjukat, és nyilvánítsák ki az állami fejlesztéspolitikával 

kapcsolatos elvárásaikat és javaslataikat. 

 

 

 


