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Előszó 

Délkelet-Európa (South East Europe-SEE) gazdag építési aggregá-
tumokban, mint zúzott kő, kavics, homok és egyéb szemcsés inert 
anyagok, melyeket az építőipar használ fel; azonban ezek a nyers-
anyaglelőhelyek nem egyenletesen oszlanak el a régióban, ami 
egyes helyeken bőséget, másutt pedig hiányt eredményez. Ezen 
túlmenően az egyéb infrastrukturális fejlesztések és környezetvé-
delmi elvárások miatt egyre nehezebb hozzáférni ezekhez az elő-
fordulásokhoz. Mivel az aggregátumok nagy terjedelműek és ne-
hezek, szállításuk drága, ezért létfontosságú, hogy a lelőhelyek a 

piacok közelében helyezkedjenek el. A SEE régióban 2020-ra valószínűleg 50%-kal több 
aggregátumkitermelésére lesz szükség annak érdekében, hogy kielégítse a növekvő inf-
rastrukturális igényeket. 

A fentiek miatt szükséges áttérni a fenntartható aggregátumkészlet-gazdálkodásra 
(SARM) és megvalósítani az aggregátumokra vonatkozó fenntartható kínálati mixet (SSM) 
a régióban, a nyersanyag-hatékonyság növelése és a fenntartható fejlődés támogatása 
érdekében. A SARM hatékony, alacsony társadalmi-környezeti terheléssel járó külszíni 
bányászat és hulladékkezelés, ami széleskörű, érdekeltek közti párbeszéddel társul. Egy 
SSM többféle forrásból származó aggregátumból áll, beleértve az újrafeldolgozott építési-
bontási hulladékokat, valamint az ipari melléktermékeket (salak), továbbá mind a hazai 
kitermelésből, mind az importból származó elsődleges nyersanyagokat, amik generáció-
kon át együttesen maximalizálják az aggregátumok nettó hasznát. 

A SARM és SSM végrehajtásához szükség van politikai támogatásra és tervezési keret-
programra. A regionális eltérések és történelmi háttér miatt az aggregátumpolitika, -
tervezés és -gazdálkodás a SEE régió szerte eltérő a különböző politikai szinteken, és csak 
néhány esetben tekinthető teljesen megvalósultnak. Kihívást jelentenek az 
aggregátumgazdálkodásra hatással lévő politikák és tervek, valamint a különböző jogi 
dokumentumokban jelenlévő előírások, melyek megnehezítik a koordinációt és az átfogó 
értelmezést. Hiányzik továbbá az elsődleges és másodlagos aggregátumtervezés koordi-
nációja. A SEE régióban nem áll rendelkezésre elegendő adat az aggregátumtervezés tá-
mogatásához, nincs megfelelő kapacitás és hozzáértés akár az elsődleges, akár a másod-
lagos aggregátumtervezéshez, és nem megfelelő az érintettek bevonása az 
aggregátumgazdálkodási tervek elkészítésébe. A SNAP-SEE projekt e hiányosságokkal fog-
lalkozott a SEE régióban, egy élénk, felelősségteljes és fenntartható aggregátum-iparág 
kialakításának elősegítése érdekében.  

A Fenntartható Aggregátumtervezés Délkelet-Európában (SNAP-SEE) projekt konkrét cél-
kitűzése az volt, hogy létrehozzunk és terjesszünk egy Aggregátumtervezési Eszköztárat, 
ezáltal segítséget nyújtva a SEE régióbeli kormányzatok és érintett felek részére az 
aggregátumtervezési és -gazdálkodási eljárásaik kifejlesztésében. A SNAP-SEE az ezt meg-
előző, SEE alap által támogatott, Fenntartható Aggregátumkészlet-gazdálkodás (SARMa) 
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projekt (http://www.sarma.eu) eredményeire épült. A SNAP-SEE-t az EU Délkelet-Európai 
Transznacionális Együttműködési Programja támogatta (SNAP-SEE, SEE/D/0167/2.4/X), és 
12 SEE országból, valamint Törökországból 27 közreműködője volt. A vezető partner a 
Leobeni Bányászati Egyetem (Ausztria) volt. A SNAP-SEE két évig tartott, 2014 novembe-
rében ért véget. 

A SNAP-SEE Aggregátumtervezési Eszköztár 4, egymást kölcsönösen támogató terméket 
tartalmaz. 
1. A délkelet-európai aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak jövőképe 

Az „Ajánlott eljárások” dokumentum a SEE-beli integrált, átfogó, fenntartható terve-
zésre való áttérés jövőképét mutatja be. Ez tartalmazza a megoldandó kérdések 
megvitatását, a fenntarthatóbb tervezéshez szükséges közbülső lépéseket, valamint 
azoknak az összetevőknek az áttekintését, amiket egy fenntartható tervnek tartal-
maznia kell.  

2. Egy fenntartható aggregátumterv felépítése 
A módszertani dokumentum egy tervezési ütemtervet mutat be, ami magába foglalja 
magát a tervezési folyamatot, valamint annak különböző lépéseit. Jól megírt tervezé-
si modulokat nyújt, melyek megtestesítik az „Ajánlott eljárások” jelentésben lefekte-
tett jövőképhez szükséges alapelveket, megközelítéseket és tevékenységeket. 

3. Konzultáció az érdekelt felekkel a fenntartható aggregátumtervezés ajánlott eljárá-
sainak alkalmazása során 
A „Konzultációs” dokumentum lépésről lépésre útmutatást ad ahhoz, hogy hogyan 
kell megtervezni és levezényelni az érdekelt felekkel a konzultációkat, ezáltal bizto-
sítva, hogy az ipar, a kormányzat, a kormányzaton kívüli szervezetek és a civil társa-
dalom képviselői hozzá tudnak szólni és részt tudnak venni a tervezési folyamatban. 
Tartalmaz továbbá kapacitásfejlesztési segédanyagokat is.  

4. Adatok és elemzési módszerek az aggregátumtervezéshez: a fenntartható 
aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak támogatása 
Ez a dokumentum a tervezési folyamathoz elengedhetetlen háttérinformációk bizto-
sításához szükséges, a különféle adattípusokat tárgyalja. Adatok definíciói, jelentősé-
gükkel, hozzáférhetőséggel, szerkezettel és szükségletekkel foglalkozik. Ismerteti az 
adatok hitelesítésének és elemzésének módszereit, beleértve az kereslet-
előrejelzésének megközelítéseit is. 

Projektkoordinátor 
Günter Tiess  

 
Montanuniversität Leoben 
(Leobeni Bányászati Egyetem) 
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1. Bevezető információk 
  

Az aggregátumellátás tervezéséért az országos, regionális 
és/vagy helyi kormányzatai szervek felelősek az ásványva-
gyon-tervezési, a bányászati és környezetvédelmi politika 
részeként. A hatékony tervezés biztosítása érdekében alapve-
tő fontosságú a konzultáció az aggregátumpolitika és -
iparág által érintett célcsoportokkal, vagyis az érdekelt felek-
kel, beleértve minden szinten a kormányzati szerveket és a 
különböző szinteken működő háttérintézményeket, az ipar-
ágak képviselőit, a szakma és a tudomány képviselőit, a civil 
szervezeteket és társadalmat.  

Az érdekelt felek döntéshozói folyamatokba történő bevoná-
sa különböző megközelítések szerint történhet, az informá-
ciószolgáltatástól a közös döntéshozatalig. A megközelítés 
kiválasztása a folyamat céljától és a folyamat elindítójától 
függ. 

Ez a kézikönyv betekintést nyújt az érdekelt felekkel történő 
konzultációba, amely egy támogatja az aggregátumtervezés 
ajánlott eljárásainak megvalósulását országos, regionális és 
helyi szinten. Bemutatja a részvételen alapuló megközelítés 
hasznosságát, és gyakorlati tanácsot ad arról, hogyan kell 
meghatározni az érdekelt felek bevonásának céljait, hogyan 
kell a gyakorlatban megtervezni és lebonyolítani egy konzul-
tációs rendezvényt. 
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1.1 A kézikönyv rendeltetése 

Az aggregátumtervezés  olyan közpolitikák összességére vonatkozik, amelyek célja a 
biztonságos aggregátumellátás biztosítása bármilyen, az országban vagy régióban 
felmerülő építési igény kielégítése céljából a házépítéstől az infrastrukturális beruhá-
zásig. Az elsődleges aggregátumok főképp a homok, kavics, zúzott kő, a másodlagos 
aggregátumokat az építési ás bontási hulladékok, ipari aggregátumok, építési munká-
latok maradékai stb. újrafeldolgozásával állíthatják elő. 

Az aggregátumtervezési politikák az aggregátum szakterület deklarált kormányzati 
célkitűzései; a tervezés a célkitűzések eléréséhez követendő, hivatalos eljárások lét-
rehozása; a gazdálkodás pedig a tervek adminisztrációja. A SNAP-SEE-Fenntartható 
Aggregátumtervezés Délkelet-Európában (SEE) projekt fő kérdése: hogyan kell a SEE 
országoknak és régióknak fejleszteniük az aggregátumtervezési eljárásaikat, integrál-
ni a tervezésbe az elsődleges és másodlagos aggregátumokat az erőforrás-
hatékonyság növelése érdekében és megnövelni a hatóságok, az iparág és a civil tár-
sadalom között a kapacitási szintet, figyelembe véve az aggregátumgazdálkodást, -
tervezést és - ellátást. 

Így az egyik fő célkitűzés a tervezési hatóságok kapacitásának növelése, hogy megis-
merjék ezeket a kérdéseket, és fokozzák az érdekelt felek bevonását a tervezésbe, 
valamint a folyamatok végrehajtásába. Az érdekelt felek „olyan emberek vagy szer-
vezetek, amelyekre hatással van, vagy amelyeket befolyásol egy program, projekt 
vagy tevékenység” (EC Guidence, 2010). Következtetésképpen, az érintett felek be-
vonása magába foglalhatja különféle intézmények számos különböző tevékenységét 
az információnyújtástól és vélemények beszerzésétől a közös döntéshozásig.  

 

A kézikönyv célja, hogy gyakorlati tanácsokat adjon a következőkhöz: 
� hogyan növelhető az aggregátumtervezéshez kapcsolódó célcsoportok 

kapacitása 
� hogyan azonosíthatók az érdekelt felek különböző célcsoportjai, és meg-

felelő technikák a bevonásukhoz 
� hogyan kell tervezni egy konzultációs folyamatot 
� hogyan kell megvalósítani egy konzultációs folyamatot és rendezvényt 
� milyen módszerek és technikák használhatók a konzultációk és a kapaci-

tásépítések során. 
Az aggregátumtervezés részletes útmutatója megtalálható az 
Aggregátumtervezési Eszköztár első kötetében: A délkelet-európai 
aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak jövőképe. Ez általános információt ad az 
ásványvagyon-tervezésről és dokumentumairól, valamint bemutatja a tervezési 
dokumentumok tartalmát és módszereit. 
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A kézikönyv elsődleges célcsoportját a politikusok és az országos, regionális és helyi 
hatóságok/kormányzati és minden egyéb, aggregátumtervezésben érintett szektor 
(bányászati, építési, gazdasági, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, területren-
dezési, vízügyi, közlekedési, stb.) intézményeinek tisztviselői jelentik.  

A másodlagos célcsoportok az aggregátumtervezésbe vagy gazdálkodási tevékeny-
ségbe bevont, vagy azok által érintett összes fél a szakértőktől és az iparág képvise-
lőitől a helyi közösségekig és a civil szervezetekig. 

1.2 A kézikönyv szerkezete 

A kézikönyv a SNAP-SEE projektben szerzett tapasztalatokon alapuló, elméleti 
háttéret és gyakorlati tanácsokat mutatja be. A 2. fejezet ismerteti a tervezésben 
résztvevő különböző célcsoportok részvételének és elkötelezettségének legfőbb 
hasznát és alapelvét. A 3-8. fejezetek nagymértékben gyakorlatorientáltak, és taná-
csot adnak annak, akinek egy sok, különféle tevékenységből és eseményből álló kon-
zultációs folyamat megszervezésének kihívásával kell szembenéznie. A rendezvény 
tervezéséhez különböző tippeket és sablon táblázatokat tartalmaz. Az általános sab-
lonok letölthetők a http://snapsee.eu/ honlapról. Az útmutatók és sablonok célja, 
hogy végigvezessék az olvasót a meghívási folyamat tervezésén, és segítsék abban, 
hogy legyen tekintettel különféle szempontok figyelembe vételére. A 9. fejezet össze-
foglalja az ajánlásokat. Az 1.1 ábra a kézikönyv szerkezetét, vagyis az érdekelt felek 
bevonása tervezésének lépéseit mutatja. 

 

 
1.1 ábra: Az érdekelt felek bevonása tervezésének fő lépései 
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1.3 Az aggregátumtervezés, mint a politikai körforgás részre 

Minden közpolitikát azért hoznak létre, hogy egy bizonyos szakterült szükségleteire 
választ adjanak. Az aggregátumtervezési politika választ ad az építési nyersanyag tár-
sadalmi szükségletére. Az aggregátumtervezési politika követi az 1.2 ábrán bemuta-
tott közpolitikai körforgás szakaszait. Általánosságban a politika kialakításának célja 
számos szakaszra osztható – a jelenlegi helyzet meghatározásától az ajánlott eljárá-
sok és nehézségek vizsgálatáig, amelyek javító célú ajánlások megfogalmazásához, 
ezen fejlesztések gyakorlatba való átültetésére vonatkozó cselekvési terv létrehozá-
sához, és az eredmények ellenőrzéséhez vezetnek. 

 
 
Pontosabban meghatározva az aggregátumtervezési politika része az országos 
(és/vagy regionális) ásványvagyon-politikának. Az ásványvagyon-politika kiadható 
egy útmutató dokumentumként (pl. Osztrák Ásványvagyon-gazdálkodási Terv), de 
sokkal gyakoribb, hogy ezt országos és/vagy regionális kormányzat alá tartozó, több 
különböző szakterület (bányászati szabályozások és eljárások, környezetvédelem, 
hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, stb.) számos dokumentumában veszik figye-
lembe, ami azt jelenti, hogy nem létezik egységes megközelítés. Az érintettekkel való 
konzultáció a politikai körforgás bármely fázisában elvégezhető, megcélozva az adott 
helyzet értékelését és megoldásokat, fejlesztéseket javasolva. A konzultációkat a po-
litikai körforgás adott szakaszához kell igazítani, és célját egyértelműen meg kell ha-
tározni. Erősen ajánlott az érintettekkel való konzultációt a lehető legkorábbi sza-
kaszban elkezdeni. 

 
1.2 ábra: Közpolitikai körforgás 

(http://www.mfe.govt.nz/publications/rma/drafting-issues-jul03/html/page2.html)   

Időrend felállítása

Kérdéskörök 

meghatározása

A politika 

célkitűzéseinek 

felállítása

A politika kialakítása

Szakpolitikai opciók 

meghatározása

Opciók vizsgálata

Politikai eszközök 

kiválasztása (opciók)

Konzultáció a módszerekről

Együttműködés más 

politikákkal

Módszerek felderítéseA politika végrehajtása

Végrehajtási stratégia 

kialakítása

 Erőforrások bevonása (emberi, 

pénzügyi, egyéb )

A politika értékelése

Értékelés 

(megfigyelési adatok 

és elvárt 

eredmények 

összehasonlítása)

Eredmények 

megfigyelése
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2. Az érdekelt felek bevonásának alapelvei  

  

Összehasonlítva a nyilvános közmeghallgatási megközelítés-
sel, mikor a döntést emberek egy szűk csoportja hozza, amit 
aztán elmagyarának a közönségnek, egy integratív részvéte-
len alapuló megközelítésnek számos előnye van. Megalapo-
zott, információkon alapuló döntéseket eredményez, ame-
lyeket könnyű végrehajtani. Valódi problémákkal foglalkozik, 
és minden bevont részvevő garantálja a megoldások elfoga-
dását. Mindezeken túl a költségek alacsonyabbak, és tartós 
változások várhatók. 

Ez a fejezet megmutatja különbséget a hagyományos köz-
meghallgatás és a bevont érdekelt felek résztvevői megköze-
lítése között. Az előnyök mellett elmagyarázza az érdekelt 
felek bevonásának különböző módjait, és bevonásuk fő alap-
elveit.  

A SNAP-SEE projekt során végrehajtott konzultációk számos 
előnyét mutatták ki a különböző érdekelt felek tervezési fo-
lyamatba, résztvevői módon történő bevonásának: különbö-
ző vélemények kerültek megosztásra, jobb megoldások szü-
lettek és számos intézmény közt erősödött az együttműkö-
dés. 
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2.1 A résztvevői folyamat célja 

Amikor fontos közügyek kerülnek megvitatásra, mint pl. azok, amelyek hatással van-
nak a következő 20 év aggregátumtervezésére, építőiparára és számos kapcsolódó 
iparágra, általában mindenki egyetért abban, hogy a nyilvánosságot be kell vonni a 
párbeszédbe. Azonban jelentős különbség van a hagyományos közmeghallgatás és az 
érdekelt felek közti párbeszéd között.  

Hagyományos közmeghallgatás: jellemzően emberek egy szűk csoportja dönti el, 
hogy mi történjen, majd tájékoztatják az érintetteket. Hosszú idő telik el a döntés 
ismertetésével és indoklásával. Az érdekeltek széles körének korlátozott lehetősége 
van a tervek befolyásolására, és általában csak konzultálnak velük, azután hogy a 
legtöbb döntést már meghozták és írásba foglalták. A végrehajtás nagyon nehézkes 
lehet, különösen, ha néhány érdekelt, vagy ágazat úgy érzi, hogy nem vették figye-
lembe a nézőpontjukat (Pound, 2008). A folyamat tovább tart, és kisebb a jó vég-
eredmény esélye.  
Az érdekelt felek bevonása (a szövegben szinonimaként használt kifejezések: pár-
beszéd érdekelt felekkel/kapcsolatfelvétel/közös együttműködés/a nyilvánosság 
részvétele): egy másik lehetőség a kezdetektől való közös együttműködés. Ez azt je-
lenti, hogy az érdekelt felekkel egy korai szakaszban vesszük fel a kapcsolatot, amikor 
a választási lehetőségek még nyitottak, és befolyásolhatják a kimenetelüket. Min-
denki megosztja az ismereteit és tapasztalatait. Feltárják a lehetséges intézkedéseket 
és ötleteket, mielőtt véglegesítnék és írásba foglalnák a döntéseket. Egy széles cso-
port ismereteinek, nézőpontjának és ötleteinek felhasználása társadalmi tőkét ered-
ményez, gazdagítja a párbeszédet és jobb eredményre vezet (Pound, 2008). Minél 
több időt töltünk a jó előkészítéssel és az érintett emberekkel történő párbeszéddel, 
annál simább lesz az egyetértésben kapott kimenet végrehajtása (Creighton, 2005). A 
különböző érdekelt csoportok képviselőit, beleértve a politikai döntéshozókat és vég-
rehajtókat, a szakembereket, a tudomány, az iparágak és a civil szervezetek képvise-
lőit, valamint az általános közvéleményt, a lehető leghamarabb be kell vonni a terve-
zési folyamatba. 
A nyilvánosság döntéshozásban való részvétele arra az igényre utal, hogy a nyilvá-
nosságot tájékoztatni kell az összes lényeges projektről, és esélyt kell adni a részvé-
telre a döntéshozói és jogalkotói folyamatban. A döntéshozók előnyükre fordíthatják 
az emberek ismereteit és tapasztalatait; ez a hozzájárulás nagy lehetőséget ad a kör-
nyezetvédelmi döntések, kimenetek minőségének javítására és az eljárás legitimitá-
sának garantálására.  

 

Az Århus Egyezmény és a Nyilvánosság részvételéről szóló irányelv (2003/35/EK) 
kötelezi a közhivatalokat a nyilvánosság részvételének tiszteletben tartására bizo-
nyos, környezetvédelemhez kapcsolódó projektek és programok tervezésére vagy 
végrehatására vonatkozó döntések meghozatalakor. 
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Résztvevői folyamat: olyan folyamat, amely során meghatározzuk a kívánt intézke-
dési területre az érdekelt felek bevonásának módját. Meghatározzuk a folyamat cél-
ját, a kívánt kimeneteket és eredményeket, azokat a tevékenységeket és azon ese-
mények számát, amelyeket végre fogunk hajtani, és azt is, hogy kiket fogunk bevonni, 
stb. Az érdekelt felek bevonását a résztvevői folyamat határozza meg, amelynek lé-
péseit ez a kézikönyv ismerteti. 

Az érdekelt felek bevonásasával elérhető eltérés látható a 2.1 ábrán. A kezdetektől 
való jó előkészítéssel később időt és pénzt takaríthatunk meg. Szeretnénk időt áldoz-
ni a legjobb lehetséges javaslatok és ötletek begyűjtésére, így hatékonyabban tudjuk 
beilleszteni az ajánlott eljárásokat az aggregátumellátási szakpolitika tervezésébe. A 
cél nemcsak a politika elkészítése, csak akkor leszünk sikeresek, ha végrehajtjuk a jól 
előkészített politikát. Széleskörű egyetértés megszerzésével biztosíthatjuk, hogy a 
szakpolitika ne csak papíron maradjon, hanem minden bevont részvevő részéről 
használatba és végrehajtásra kerüljön. Ez elmozdulást jelent egy terv vagy stratégia 
leggyorsabb létrehozásától afelé, hogy egy olyan folyamatra összpontosítunk, amivel 
eldöntjük a tervet, és biztosítjuk, hogy elfogadható legyen azok számára, akiket érint. 
Ez egy elmozdulás attól, hogy döntünk az emberekről afelé, hogy velük döntünk. 

 

2.2 A jól működő résztvevői folyamat előnyei 

Egy jól működő résztvevői folyamat számos előnyt jelent minden bevont tag számára. 
Végeredményben megalapozottabb és támogatott döntésekhez vezet, amelyek 
mindenki jövőjére hatással vannak, ahol mindenki nyertes szituációba kerül, időt és 
pénzt takarítva meg. Egy jól megtervezett és végrehajtott folyamat az érdekelt felek 
bevonására az alábbi hasznot hozza:  
 

 
2.1 ábra: A hagyományos konzultáció és az érdekelt felek bevonása közti eltérés 

(Creighton, 2005 alapján) 

Egyoldalú 

döntés

Nyilvánosság 

részvétele

Azonosított 

probléma

Megoldás-

keresés

Döntéshozás

Végrehajtás

Nyilvánosság 

részvételének 

haszna

Érdekelt felek bevonása
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� Megalapozott döntések: egy jó folyamat elősegíti a különböző, aggregátumokra 
vonatkozó ismeretek összegyűjtését a résztvevőktől: tudomány, szakértelem, tapasz-
talat, értékek és megítélések. 
� Tartós változás: amikor a döntéshozók vagy a programok végrehajtói egyéb 
érdekelt feleket bevonnak a döntéshozatalba, és közösen határoznak a szükséges 
változtatásokról, akkor motiváltabbak minden érintett résztvevő számára a pozitív 
eredmények és hosszú távú hasznosulások biztosításában. 
� Tulajdonjog: egy jól végrehajtott folyamatnál a bevont résztvevők beszervezése 
jön létre, ami aktív támogatást nyújt a végrehajtásra. 
� Valódi problémákkal foglalkoznak: az érdekelt felek bevonásával a megoldások 
alapját inkább a valódi szükségletek és problémák feltárása adja, nem pedig azok, 
amiket a kívülállók annak gondolnak. Megvizsgálják továbbá a megoldásokat, hogy 
biztosak legyenek abban, hogy azok nem okoznak új problémákat valaki másnak. 
� Konfliktusok elkerülése vagy kezelése: az érdekelt felek korai szakaszban törté-
nő bevonásával, amikor a lehetőségek még nyitottak és rugalmasak, azonosíthatók a 
lehetséges vagy létező konfliktusok, és aktívan kidolgozható a megoldásuk. 
� Költségcsökkentés: egy résztvevői folyamat végrehajtása pénzbe kerül, de hosz-
szútávon megtérül a gyorsabb és gördülékenyebb végrehajtás során. Ezzel további 
meggyőző PR anyagok és eseményekre szánt idő és pénz takarítható meg, és elkerül-
hetők a jogi eljárások jelentős pénzügyi, időbeli és hírnévbeli káros hatásai. (Pound, 
2008). 
Az érdekelt felekkel való kapcsolatfelvétel a részvételi módban a folyamat minden 
tevékenységének elsődleges alapelve; nem csak egy bizonyos célra alkalmazott mód-
szer vagy technika. Az érdekelt felek bevonásának alapelveit és értékeit, amikre a 
könnyítések alapoznak (befogadás, átláthatóság, nyitottság és egyértelműség, füg-
getlenség, elkötelezettség és fogékonyság), az előkészítési folyamat minden lépésé-
nél figyelembe kell venni (Környezetvédelmi Tanács, 2004). 

2.3 Az érdekelt felek bevonásának módjai 

Különböző megközelítések léteznek az érdekelt felek az aggregátumellátást érintő 
folyamatok tervezésébe, döntéshozatalába és végrehajtásába történő bevonásáról. 
Beszélhetünk (a) tájékoztatásról, (b) információgyűjtésről, (c) konzultációról és (d) 
közös döntéshozatalról. Ebben a modellben egyik érintett felekhez kapcsolódó mód-
szer sem tekinthető jobbnak a másiknál. Mindegyik láthatóan értékes és más-más 
célra alkalmas. A négy kategória annak mértékén alapul, hogy az érdekelt felek 
mennyire befolyásolják a kimenetet; ez nem a rendezvény stílusának kategóriája. 
Három kategóriában is lehet teljesen előrevivő résztvevő rendezvényt tartani: 

� Információgyűjtés: az embereknek nincs befolyásuk arra, hogy hogyan 
használják fel az információt (pl. kérdőíves visszajelzés-gyűjtés); 

� Konzultáció: a nézőpontok eljutnak a döntéshozókhoz; vagy 
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� Közös döntéshozatal: az érdekelt felek közvetlenül segítenek a döntések 
meghozatalában. 

Bármelyiket is használják, létfontosságú, hogy az érdekelt felek megértsék, hogy mit 
kérnek tőlük, és egyértelmű legyen, hogy milyen mértékben tudják befolyásolni a 
döntéshozatalt. Az érdekelt felek bevonása kiválasztott típusának a résztvevői folya-
mat célját kell tükröznie. Egyértelmű és vitathatatlan helyzetekben kiadható egy saj-
tóközlemény. Egy összetettebb és/vagy vitatható eset egy jól átgondolt, érdekelt fe-
lek közti párbeszédbe való idő és pénz befektetésével átfordítható egy megfelelő 
megközelítéssé (Pound, 2008). Az egyes megközelítések részletei a 2.2 ábrán látha-
tók.  
Az integrált megközelítés gyakorlati végrehajtásához figyelembe kell venni a sokféle 
érdekelt felet, különböző nézőpontjaikat, véleményeiket és megközelítéseiket, ame-
lyeket egy egyszerűsítő folyamat során táblázatba kell foglalni, hogy meg lehessen 
egyezni a fenntartható aggregátumtervezés számára egy hosszú távú megközelítés-
ben. Ha szeretnénk létrehozni valóban résztvevői módot, akkor már a kezdetekkor 
ki kell kérni az emberek véleményét.  

 

  

Az érdekelt felek bevonásának előnyei – a SNAP-SEE projekt tapasztalata: 
� A nagyon sokféle szervezetet képviselő érdekelt felek összegyűltek, és  

beszélgetni kezdtek egymással, több esetben első alkalommal. 
� Jelentős érdeklődés és lelkesedés volt megfigyelhető a konzultáción való 

részvétel kapcsán, még ott is, ahol más reakciót vártunk. 
� Bátorítottuk a különböző szektorok hatóságai, mint pl. bányászat, kör-

nyezetvédelem, vízügy, területrendezési tervezés, közlekedés stb., és kü-
lönböző szintjei (országos, regionális, hely) közti párbeszédet. 

� A tervezés jelentőségéhez kacsolódó ismeretek bővültek. 
� Megjelent a nemzeti ásványi nyersanyagpolitikák iránti igény. 
� A tervezésnél felmerülő fő problémákat azonosították (pl. eljárások, ille-

gális kitermelés, ismeretek hiánya stb.). 
� Megoldási javaslatok készültek és kerültek elfogadásra a bevont csopor-

tok többségének támogatásával.  
� Felmerült az aggregátumok újrahasznosításának fontossága. 
� Kialakult, vagy javult a jövőbeli együttműködés alapja. 

Az aggregátumtervezési folyamatokról részletes információ található az 
Aggregátumtervezési Eszköztár többi részében: 

� A délkelet-európai aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak jövőképe 
� Egy fenntartható aggregátumterv felépítése 
� Adatok és elemzési módszerek az aggregátumtervezéshez: a fenntartha-

tó aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak támogatása  
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2.2 ábra: Érdekelt felekhez kapcsolódó különböző megközelítések (Pound, 2008) 

 

 Tevékenység típusa Ki dönt el mit? Érdekelt felek 
kimentre 
gyakorolt 
hatásának szintje  

Példák  Mikor a legjobb használni? 

1 Tájékoztatás A hatalomgyakorlók elmondják az 
embereknek, hogy mit tettek, 
vagy hogyan döntöttek. 
 

Semennyi (hacsak 
az emberek nem 
tiltakoznak) 
 

Reaktív: 
� Sajtóközlemények 
� Levelek 
� Szórólapok 
� TV interjúk 
� Jogi nyilatkozatok 
� Hirdetések 

Interaktív módok:  
� Interpretáció 
� Nyilvános gyűlések 
� Megjelenítések 
� Nyílt napok/események  

� Ha vitathatatlan az információ, vagy 
kiépült a jó szándék és a bizalom 

� Ha az érdekeltek megbíztak egy 
szervezetet a döntéshozatallal 

� Vészhelyzetben  

2 Információgyűjtés A hatalomgyakorlók információt 
kérnek az emberektől, hogy 
eldönthessék, mit kell tenni. 
  

Semmi Reaktív: 
� Kérdőívek 
� Interjúk 
� Fókuszcsoportok 
� Felmérések 
� Közvélemény kutatások 

Interaktív módok: 
� Életminőség 
� Prioritás keresés 
� Közösségi térképek 
� Lakossági panelek  

� Ha valószínűleg önként és 
gyanútlanul adnak tájékoztatást 

� Ha egyértelmű, hogy hogyan fogják 
felhasználni az információt–ki és 
hogyan fogja használni 

3 Hagyományos 
konzultáció 

A hatalomgyakorlók konzultálnak 
az érdekelt felekkel a 
véleményükről, de megtartják a 
jogukat ahhoz, hogy az 
elhangzottakat figyelembe 
vegyék, vagy elvessék. Vitás 
esetben a hatalomgyakorlók 
döntenek arról, hogy hogyan 
oldható meg a kérdés. 
 

Korlátozott  Reaktív: 
� Tervek írásbeli 

véleményeztetése 
� Kiállítás visszafelzési 

űrlappal 
� Nyilvános gyűlések 
� 1:1 gyűlések  

Interaktív módok:  
� Interaktív workshopok 

elősegítése 
� Valós tervezés 
� Konszenzus konferenciák 
� Közösségi fórumok  

� Ha az érdekelt felek megbíznak a 
döntéshozói szervezet(ek)ben 

4 
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Részvétel a 
döntéshozásban 

A hatalomgyakorlók megosztják a 
döntéshozást a többiekkel és 
megbeszéléseket tartanak a 
kérdések megvitatására és 
megegyeznek a továbbiakban. 
 Nem használnak különös 
könnyítéseket vagy technikákat.  

A résztvevők 
megosztják a 
döntéshozatalt  

� Akciócsoportok 
� Témacsoportok 
� Irányító csoportmegbeszélések 
� Szakmai csoportok 

� Ha már rendelkezésre áll megfelelő 
társadalmi tőke és az emberek 
valószínűleg együttműködőek  

� Ha nincsenek vitás kérdések 
� Ha egyetlen résztvevő/érdekelt sem 

fog dominálni 
� Ha kis létszámú a csoport  

Kötött , vagy 
nyitott, érdekelt 
felekkel való 
párbeszéd 

A döntéshozó kezdeményezi a 
folyamatot, vagy felismeri, hogy 
csak egy a sok érdekelt fél között. 
 

Az érdekelt 
feleket teljesen 
bevonják a 
döntéshozási 
folyamatba 

Testre szabott folyamatok 
� Érdekelt felek közti párbeszéd: tudatosan tervezett, 

semleges harmadik fél által támogatva. A folyamat 
bevonja az érdekelt felek workshopjait, tarkítva további 
fázisokkal információgyűjtés, tájékoztatás vagy 
konzultáció céljából. Mindez előre eltervezett és 
koherens módon történik. 

� Ha a szervezet szándékozik és képes 
engedni másokat befolyásolni a 
kimenetet 

� Ha a kérdések összetettek, és 
integráció szükséges 

� A feszültségek és konfliktusok 
feloldásához, vagy ha létszükséglet 
első helyen megállítani a 
továbbterjedésüket.  
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3. A résztvevői folyamat tervezése  

  

Ha eldöntöttük, hogy az érdekelt felek lelkiismeretes bevoná-
sával hozunk létre egy ásványvagyon/aggregátum szakpoliti-
kát, gondosan meg kell terveznünk és meg kell határoznunk a 
részvételük folyamatát, egy ilyen folyamat céljait, a vállalt 
tevékenységeinket és a bevont emberek szerepét. 

Ez a fejezet a résztvevői folyamat tervezésére összpontosít, 
míg a következő fejezetek ismertetik az érdekelt felek vizsgá-
latát, és ötleteket adnak a folyamat során létrejövő rendez-
vények tervezéséhez és végrehajtásához.  

A SNAP-SEE projektben a konzultációs folyamat átfogó célja 
az volt, hogy a résztvevő országokban vagy régiókban elérhe-
tő legyen egy fenntarthatóbb aggregátumellátás. Minden 
ország/régió számára a kimenet az aggregátumtervezés je-
lenlegi megközelítésének multiszektorális elemzése és az 
aggregátumtervezés fejlesztésének útmutatója volt. Az elért 
eredmény magában foglalja az aggregátumtervezési folya-
mat mélyebb megértését, egyetértést az elfogadható megol-
dásokról, a SARM és SSM koncepciók megnövekedett kapaci-
tását, más országokban működő ajánlott eljárásokat, a fenn-
tarthatósági megközelítés mélyebb ismeretét, valamint a 
naprakész adatok és módszerek behatóbb ismeretét. 
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3.1 Kezdés előtt 

Az érdekelt felek aggregátumtervezésbe történő bevonásának együttműködésen 
alapuló megközelítése annak felismerését jelenti, hogy te egy vagy a többi érdekelt 
fél között, és a legjobb döntés meghozása érdekében a többieknek is részt kell venni-
ük a vitában. Ha ezt jól végzik el, akkor az érdekelt felek bevonása számos előnnyel 
jár, de az intézményeknek gondosan meg kell gondolniuk ezt a lépést, és meg kell 
bizonyosodniuk a felől, hogy ez megfelelő céllal történik. Azért kell meghívni a részt-
vevőket a tervezéshez, mert ez egy valódi lehetőség arra, hogy befolyásolják az 
eredményeket. A részvételt nem szabad a már meghozott döntések jóváhagyatására 
használni. Ha az emberek úgy érzik, hogy az idejüket vesztegetik a gyengén működő 
workshopokon, vagy a jelenlétük nincs hatással a kimenetre, ami gyakran előfordul, 
akkor elveszítik az érintett intézménybe vetett bizalmukat és tiszteletüket. 

Az érdekelt felek meghívásakor egyértelműen tisztában kell lenni annak céljával. Ha 
az érdekelt felek időt biztosítanak a rendezvényünk számára, akkor tudniuk kell, hogy 
mi történik, miért kértük fel őket a részvételre, milyen hatással lehetnek az eredmé-
nyekre, és a rendezvény hogyan kapcsolódik a teljes döntéshozói folyamathoz. Valódi 
elkötelezettség szükséges ahhoz, hogy meghalljuk és figyelembe vegyük, amit a töb-
biek mondanak. A kulcsembereknek meg kell érteniük és támogatniuk kell ezen meg-
közelítés használatát. A folyamat működtetéséhez elegendő idő, képzett emberek és 
anyagi ráfordítás szükséges (Pound, 2008). 

A sikeres folyamat kulcsa a jó előkészítés. A hozzáértők azt mondják, hogy maga a 
rendezvény csak a jéghegy csúcsa. Becslések szerint egy jó folyamat hatékonysága 
80%-ban az előkészítésen múlik. A cél az, hogy kellően előkészüljünk ahhoz, hogy 
biztosítsuk a rendezvény gördülékeny lebonyolítását, és valódi különbséget jelent-
sen az, ahogy az emberek közösen dolgoznak (Pound, 2008). 

3.2 A résztvevői folyamat tervezésének lépései 

Ha egyszer eldöntöttük, hogy bevonjuk az érdekelt feleket egy fenntartható 
aggregátumtervezést célzó résztvevői folyamatba, létfontosságú, hogy gondos terve-
zéssel és előkészítéssel kezdjünk. A résztvevői folyamat megtervezése számos lépés-
ből áll, akár egy év hosszúságú eseményt, akár egy egyszeri rendezvényt tervezünk. A 
jelen és a többi fejezet ismerteti a hatékony résztvevői folyamat öt részét: 

1. A helyezet tisztázása: célok és kimenetek 
2. Folyamattervezés: cselekvési terv 
3. Rendezvényszervezés: tervezés, végrehajtás és utánkövetés 
4. Feladat vagy szekciók tervezése 
5. Gyakorlati szervezés 
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Ezek a részek nem egymást követő szakaszok, hanem egy interaktív folyamat alkotói, 
ahol minden részről jön visszajelzés, ami segít a többi rész tervezésének alakításánál. 
A 3.1 ábrán látható módon a folyamat minden lépésénél figyelni kell a többi részre, 
és szükség esetén igazítani kell azokon. 

 

A folyamtervezés legfőbb célkitűzése a leghatékonyabb folyamat biztosítása: illesz-
kedik a célokhoz, a résztvevők szükségleteire, az elvárt eredményekre és a rendel-
kezésre álló erőforrásokra szabott. 

3.3 A résztvevői folyamat célja, és a folyamat lépései   

Az alábbi táblázat pontjai és kérdései segítik a helyzet tisztázását és a folyamat kívánt 
eredményének elérését, valamint lehetővé teszik a folyamat jó megértését még az 
egész elindulása előtt. A kérdések elvezetnek minket a teljes résztvevői folyamat cél-
jának meghatározásához – mit szeretnénk, milyen körülmények közt elérni. 

A folyamat céljának meghatározása – vezető kérdések (Pound, 2008) 
Cél Mi a folyamat/rendezvény elsődleges célja?  

Az elérhető erőforrások (személyzet, idő, költségvetés) keretei közt mi reá-
lis és elérhető? 

3.1 ábra: Egy hatékony résztvevői folyamat tervezésének lépései (Pound, 2008) 

A helyzet megismerése:
- cél
- kimenetek, eredmények
- érdekelt felek
- időkeretek

Folyamattervezés:
- Időrend
- workshopok/rendezvé-
nyek száma
- fő feladatok
- cselekvési terv

Rendezményszervezés:
- időzítés
- cél
- kimenetek
- szekciók

Feladat/szekciók tervezése:
- cél
- kérdések
- csoprtok kialakítása
- technikák

Gyakorlati 
kérdések:
- a szervezők
- a  helyszín
- az eszközök
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A folyamat végére mi olyat szeretnének elérni a kezdeménye-
zők/hatalomgyakorlók, amivel most nem rendelkeznek? 
Honnan tudható majd, hogy a folyamat sikeres volt? Milyen lesz, hogyan 
fog kinézni? 

Végtermékek Mik a létrejövő termékek? 
Például: szakmai jelentést, cselekvési terv, prioritási lista  

Eredmények A folyamat eredményeként mit szeretnénk változtatni? 
Kapcsolati eredmények tartalmazzák: jobb kapcsolatok, jobb megértés, 
több beszervezés és tulajdonjog, aktív támogatás, erősebb csapatok, több 
bizalom, erősebb együttműködés, feszültségcsökkenés, jobb döntések 
Tartalmi eredmények lehetnek: jobb környezetgazdálkodás, fenntartha-
tóbb felhasználás/fejlődés, megegyezés az ajánlott eljárásokról 

Emberek Kiért van ez a folyamat? 
Kit kell bevonni, milyen kapacitással? 
Kik az érdekelt felek (lásd még: 4. fejezet)? 

Tartalom Mire fókuszáljon a vita? 
Mik a kérdéskörök, témák és aggodalmak? 
Mit kell megoldani? 

Mi egyéb tör-
ténik még? 
 

Ismert határidők: jogszabályi, találkozók, nyomtatási, pénzügyi, stb. 
A projekt szempontjából érdekes fő rendezvények/események, hasonló 
rendezvények, várható változások a személyzetben vagy a szervezésben 
Nyilvános események: állami vagy vallási ünnepek, választások, nemzetközi 
sportesemények, helyi rendezvények 
Korlátozások: elfoglalt időszak az érdekelt felek számára, ünnepnapok, 
pénzügyi év vége, a szervezői személyzet, a moderátor és a csapat elérhető-
sége 

Ha egyszer átgondoljuk a fentieket, akkor képesek leszünk sokkal tisztábban megér-
teni, hogy miről szól az egész folyamat, és sokkal részletesebben megkezdeni a terve-
zési folyamat lépéseit. A résztvevői folyamatnak különböző céljai lehetnek, amik kü-
lönböző típusú tevékenységeket és feladatokat eredményeznek, amelyek hasznosít-
hatók a rendezvények között és alatt. Meg kell határozni az előírt cél eléréséhez 
szükséges kisebb részcélkitűzéseket, amelyek a folyamat kisebb feladatainak elvégzé-
sével érhetők el, valamint az átfogó cél és a részcélkitűzések eléréséhez szükséges 
rendezvények számát. Az esetek többségében a részvételi folyamat az alábbi lépések 
sorozatát követi: 
� A helyzet, a problémák és a háttérindokok vizsgálata (azaz mi a tervezés jelenlegi 

állapota, ki vesz részt benne, kinek kellene még résztvenni, milyen munkák van-
nak, és mit kellene fejleszteni, stb.); 

� Közös jövőkép meghatározása: hová szeretnénk eljutni a jövőben; 
� Megoldások azonosítása; 
� Megoldások megvalósíthatásának és az érdekelt felek általi elfogadhatóságának 

vizsgálata; és 
� Megoldások kiválasztása, a cselekvési terv meghatározása (ki, mit, mikorra csinál). 
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Az érdekelt felek közti párbeszéd fő része az, hogy minden rendezvényt vagy fo-
lyamatot úgy tervezünk és alakítunk, hogy illeszkedjen a szituációhoz. A fent leírt 
elemzés alapján meghatározható: (a) a folyamat átfogó célja, (b) a rendezvények 
száma (workshopok, kisebb találkozók, stb.) és (c) az esemény idősorába illesztendő 
fő fázisok.  
Az aggregátumtervezés ajánlott eljárásairól szóló konzultáción a részvételi folyamat 
három fő célkitűzése az alábbi: 

1. A (fő) érdekelt felek kapacitásépítése a fenntartható aggregátum-
készletgazdálkodásról (SARM) és egy biztonságos fenntartható kínálati mix 
(SSM) biztosításáról 

2. Konzultáció az érintett felekkel a meglévő helyzetről: a jelenlegi tervezési 
megközelítés, jogi helyzet, eljárások, korlátozások, hiányok, szűk kereszt-
metszetek stb. vizsgálata; és 

3. Konzultáció az érintett felekkel a lehetséges megoldásokról: lehetséges 
megoldások javaslata az akadályok leküzdésére és az ezek eléréséhez szük-
séges lépések, időzítés, valamint a felelősségi szintek meghatározása. 

A fenntartható aggregátumtervezésnél az ajánlott eljárások támogatásának általános 
folyamata a következő:  

Az érdekelt felekkel való konzultáció tervezésének átfogó folyamat a SNAP-SEE projektben: 

Átfogó cél megha-
tározása 

Fenntarthatóbb aggregátum ellátás elérése az országomban/régiómban 

A résztvevői folya-
mat céljának meg-
határozása  

A meglévő aggregátumtervezési helyzet vizsgálata és a meglévő akadá-
lyok leküzdéséhez szükséges megoldások keresése az összes érintett ága-
zat különböző célcsoportjainak képviselőivel együttműködésben. 
Egy aggregátumpolitikai fejlesztési ütemterv létrehozása, vagy annak 
fenntarthatóbbá tétele, az elsődleges és másodlagos aggregátumellátás 
összekapcsolása. 

A fő érdekelt felek 
meghatározása 

Lásd 4. fejezet: közhivatalok, szakértői szervezetek, iparágak, helyi közös-
ségek, civil szervezetek és a média képviselői. 

A konzultációk 
termékei 

Az aggregátumtervezés jelenlegi megközelítésének multiszektorális elem-
zése; országos/regionális útmutató az aggregátumtervezés javításáról. 

A konzultációk 
eredményei  

Az aggregátumtervezési folyamatok és a jelenlegi korlátozások jobb meg-
értése, egyetértés a megoldásokról, megnövelt kapacitású SARM és SSM 
koncepciók, megnövelt kapacitás más országok ajánlott eljárásaihoz, a 
fenntarthatósági megközelítések behatóbb ismerte, a naprakész adatok 
és módszerek mélyebb ismerete. 

A rendezvények 
számának megha-
tározása 

Ajánlott legalább két konzultációs rendezvényt (kapacitásépítési 
workshop, információgyűjtés, megoldások azonosítása és elemzése) szer-
vezni, ahol az összes bevont ágazat képviselői jelen vannak; közben kisebb 
találkozókat és a központi csoportnak megbeszéléseket kell tervezni. 

Időzítés  Általánosságban körülbelül egy év szükséges egy ilyen folyamat véghezvi-
teléhez. 
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Az 1. sablon használható az együttműködési folyamat céljának megtervezéséhez. 

1. sablon: Az együttműködési folyamat célja az országomban/régiómban  

Kérdések Válaszok az országomban/régiómban zajló folya-
mathoz 

Mit szeretnénk elérni a folyamat végé-
re? 
Mik a várható eredmények? 

 

Milyen információkat szeretnék meg-
osztani vagy megszerezni? 
Mik lennének a fő üzenetek? 
Hogyan nyerhetnek a résztvevők a 
folyamatból és eseményekből? 

 

Mik lesznek a folyamat kézzelfogható 
eredményei? 

 

Hogyan hasznosíthatók majd a termé-
kek és eredmények? 

 

Hány rendezvényt tervezünk megtar-
tani? 

 

 

 

A szükséges lépések meghatározása után azokat a rendelkezésre álló időn belül kell 
figyelembe venni, hogy megbizonyosodjuk a felől, hogy elegendő idő áll rendelkezés-
re minden lépés végrehajtására. A következő fejezet bemutatja, hogyan kell megha-
tározni a résztvevői folyamat időrendjét. 

A résztvevői folyamat célja – példák a SNAP-SEE projekt konzultációiból: 
� A legfontosabb érdekelt felek, mint pl. állami vezetők, helyi hatóságok, 

magánszféra, civil társadalom és közösségek, bevonása az 
aggregátumtervezési folyamatba. 

� Egyezségre jutni az aggregátumkitermelési tervről, ami garantálja a fenn-
tartható fejlődést, és növeli az újrahasznosítás lehetőségét. 

� A másodlagos aggregátumok potenciális erőforrásként való bevonása az 
aggregátumtervezésbe a környezetbarát infrastruktúrafejlesztés számá-
ra. 

� Összhangba hozni az országos és uniós stratégiai politikákat. 
� Az aggregátumokra vonatkozó különböző tervek és stratégiák közti szi-

nergia megteremtése. 
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3.4 A résztvevői folyamat időrendje  

Miután meghatároztuk a folyamat átfogó célját és különböző fázisainak egyedi célki-
tűzéseit, nagyon hasznos elkészíteni egy időrendet, ahol időskálára kerülnek az aláb-
biak: 

� A megszervezendő rendezvények száma és típusa; 
� Kisebb közbülső találkozók; 
� A szervezőcsoport tevékenységei a rendezvények előtt és után; 
� A körülményekhez legjobban illeszkedő időrend (munkaszüneti napok, stb.). 

Az időrend táblázat felső sora egy időskálát (hónapok a tervezés kezdetétől a folya-
mat lezárásáig), valamint a baloldalon különböző típusú tevékenysége-
ket/akadályokat tartalmaz. A táblázatba be kell illeszteni az alábbiakat: 

� A folyamatot érintő projekt-/egyéb mérföldkövek; 
� Akadályok, mint pl. munkaszüneti napok, szabadság, iskolai szünetek, egyéb 

fontos események stb.; 
� A folyamat rendezvényeihez (workshopok az érdekelt feleknek, kisebb talál-

kozók, stb.) megfelelő dátumok; 
� A koordinációs csapat tevékenységei; és 
� Az érdekelt felekkel való tevékenységek 

A 2. sablon a SNAP-SEE projekten alapuló példatáblázat, amely lentebb látható. A 
későbbi fejezetek részletes útmutatást adnak a folyamat tervezési lépéseihez, és be-
mutatnak egy egyszeri eseményt, míg a következő fejezet az érdekelt felek meghatá-
rozására összpontosít. 
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A lehetséges 
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Előkészí-
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feleknek/felekkel  
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Jelentés 

elküldése  
     

Meghívá-
sok 

Report 
sent 
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4.  Kik az érdekelt felek, és hogyan történjen a 

bevonásuk? 

  

Érdekelt félként bármilyen személy, csoport vagy szervezet 
meghatározható, akit/amit várhatóan érinteni fog a megho-
zandó döntés, vagy érdekelt abban. Ez magába foglalja az 
összes, aggregátumtervezésért felelős szervezetet vagy sze-
mélyt, azokat, akik/amik közvetlenül érintettek a tervezési 
folyamatban, vagy abba bevonásra kerültek, illetve akik-
re/amikre hatással van a bányászat, illetve az azt megelőző 
vagy követő tevékenység.  
 
Ha az érintett feleket bevonó eljárást tekintjük, az első lépés a 
különböző érdekelt felek azonosítása. A második lépés kulcs-
fontosságú: a különböző csoportok szerepeinek és érdeklődé-
seinek vizsgálata, amely alapján meghatározhatjuk, hogy mit 
szeretnénk elérni és mi e csoportok bevonásának a legmegfe-
lelőbb módja. Sokszor azt gondolják, hogy az összes érdekelt 
felet azonos módon kell végigvinni a folyamaton; azonban 
nem ez a helyzet. Az egyik lépés az érdekelt felek bevonásá-
nak tervezésekor az, hogy meghatározzuk: az információgyűj-
téstől a konzultációs rendezvényig tartó lehetőségekből me-
lyik a legmegfelelőbb a különböző csoportok bevonásához.  
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4.1 Az aggregátumtervezés érdekeltségi körének meghatározása  

Az aggregátumtervezésben érintett feleket ágazatonként és szervezettípusonként 
listáztuk. Ügyeljünk arra, hogy az érdekelt felek listája (érintett szervezetek, csopor-
tok és személyek) soha nem kerül lezárásra, és folyamatos: az elemzése-
folyamatosan át kell gondolni, és a folyamat előrehaladta során, szükség esetén 
kiegészíteni.  
Az aggregátumtervezésben érdekelt felek csoportjai ágazatonként:  

� Bányászat 
� Gazdaság – vállalatok és azok képvi-

selői 
� Területrendezési tervezés 
� Hulladékgazdálkodás 
� Szállítás 
� Vízgazdálkodás 

� Környezet- és természetvédelem, 
védett területek 

� Erdészet 
� Mezőgazdaság 
� Közegészségügy 
� Kulturális örökségvédelem, régészet 

 
4.1 Táblázat: Érdekelt felek szervezettípusonként 
Kormányzat/az alábbi szektorok hatóságai: 
� Országos kormányzat: minisztériumok, 

szervezetek, közintézmények  
� Regionális önkormányzat 
� Helyi önkormányzat: polgármesteri hi-

vatalok, regionális/helyi fejlesztési 
szervezetek 

� Bányakapitányságok 
� Egyéb szabályozó intézmények 
� Uniós szintű intézmények 

Aggregátumipar: 
� Bányatulajdonosok 
� Bányaüzemeltetők 
� Újrafeldolgozott aggregátumokat előállí-

tók 
� Munkások és szakszervezetek 
� Szövetségek: regionális, hazai és nem-

zetközi 
� Kereskedelmi kamara 
� Építőipar 
� Aggregátumfogyasztók 
� Egyesületek  

Szakértők:  
� Geológiai szolgálatok, kutatóintézetek 

és hasonlók 
� A fenti szektorok intézményei (terület-

rendezés, környezetvédelem, termé-
szetvédelem, hulladékgazdálkodás, 
szállítás, vízgazdálkodás, mezőgazda-
ság, erdészet stb.),  

� Egyetemek és egyéb oktatási intézmé-
nyek 

� Bányászati szakértők, geológusok stb. 
� Nemzetközi intézetek 
 

Közösségek és civil szervezetek: önkéntes 
szektor: 
� Földtulajdonosok 
� Helyi lakosok, földművesek 
� Civil szervezetek a környezetvédelem, 

ökológia és madárvédelem területéről 
� Civil szervezetek 
 

Média, általános közvélemény 
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Ha az érdekelt felek kapcsán a tervezett rendezvényhez kapcsolódó felek azonosí-
tásán gondolkodunk, akkor az alábbi kérdések segítenek eligazodni: 

� Milyen szervezetek vagy személyek felelősek az aggregátumtervezésért, 
vagy melyek érdekeltek abban? 

� Kik képviselik ezeket/őket? 
� Milyen információra/ismeretekre van szükségük? 
� Kiket fog közvetlenül érinteni a rendezvény/projekt eredménye? 
� Ki felelős közvetlenül a megvitatott kérdésről hozott döntésért? 
� Kinek van befolyása az adott témában/régióban/szervezetben? 
� Ki volt már korábban bevonva ebbe a kérdéskörbe? 
� Ki az, aki nem volt bevonva, bár szükséges lett volna?  
� Kik az a fő „előrevivők” és „mozgatórugók”, akik segíthetnek az eredmények 

és döntések előremozdításában? 
� Kik az ötleteink, kezdeményezéseink „ellenzői” vagy „hátráltatói”, akiket 

jobb inkább általánosan bevonni a projektbe, mint hogy kívülről leszólják az 
erőfeszítéseinket, ami így rossz publicitást okozna? 

Oda kell figyelni a különböző csoportok vagy személyek döntéseket befolyásoló ere-
jére, és a vonatkozó témában való érdekeltségük szintjére. Ez a két kategória adja az 
alapjait az érdekelt felek olyan csoportokba osztásának, amelyeket a folyamat során 
különböző módon kell megközelíteni; erre majd a következő fejezet ad magyarázatot. 

4.2 Az érdekelt felek csoportosítása szerepük szerint  

Azon érdekelt feleket, akik magas szintű hatással vannak az aggregátumtervezést 
érintő döntések meghozatalára (pl. felelős minisztériumok) a többi felsorolt csoport-
nál aktívabban kell bevonni a folyamatba. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek vélemé-
nyét nem kell meghallani, vagy figyelembe venni, hanem azt jelenti, hogy a folyama-
tot a saját végrehajtási lehetőségeinkhez és a kívánt kimenethez kell szabni.  

Így a különböző érdekelt felek a bevonásuk szintje, szerepük és érdekeltségük szerint 
négy, különböző szereppel bíró csoportba oszthatók. 

Csoport  Szerep   

Szervezőcsoport A koordináló szervezet(ek) képviselői, vagyis minden országból/régióból a 
projektpartnerek és megfigyelők: együttműködnek minden projekt tevé-
kenységben, meghatározzák, megtervezik és végrehajtják a részvételi fo-
lyamatot, megszervezik a rendezvényeket, szövegeket és jelentéseket ír-
nak. Irányítják és végrehajtják a teljes folyamatot és dokumentumokat 
készítenek.  

Munkacsoport  Az elsődleges és másodlagos aggregátumtervezésért felelős fő szervezetek 
képviselői: ők szolgáltatják az elemzések és jelentések elkészítéséhez szük-
séges anyagokat, és részt vesznek az érdekelt felekkel tartott rendezvénye-
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ken. Aktív szerepük van végig a folyamat során. A rendezvények mellett 
kisebb találkozókat lehet velük szervezhetni, hogy biztosítsák a résztvevői 
folyamat megfelelő tervezését, végrehajtását és utánkövetését, és napra-
kész adatokat nyújtsanak a jelentések számára. A dokumentumok beme-
netét adják, és részt vesznek az érdekelt feleknek tartott rendezvénye-
ken. 

Az érdekelt 
felek legfőbb 
csoportjainak 
képviselői  

A fent felsorolt, a fő döntéshozókat és véleményformálókat is képviselő, 
különböző érdekelt felek csoportjainak (ágazatok és szervezettípusok), 
képviselői. Ők érintettek az aggregátumtervezés tevékenységei által, és 
hallatgatni kell rájuk. Kritikus szerepük van a konzultációs rendezvényeken 
a véleményük megismerésének és információnyújtásnak. Ha szükséges, 
menet közben is lehet velük konzultálni. Részt vesznek a rendezvényeken. 

Közvélemény és 
média  

A média és a közvélemény témai iránt érdeklődő képviselői: ők az általános 
promóciós tevékenység, mint pl. a projekt honlapja, cikkek, hírlevelek és 
brosúrák, célcsoportjai. Őket tájékoztatják a projektről. 

 

 

Mind a négy csoportnak különböző a szerepe és a feladatai. A szervező- és munka-
csoport feladatait a következő fejezetek részletesen elmagyarázzák. 

 
 

4.1 ábra: Érdekelt felek beosztása négy csoportba a bevonásuk szintje alapján 

4. KÖZVÉLEMÉNY ÉS 
MÉDIA

tájékoztatják őket az 
eredményekről

3. AZ ÉRDEKELT FELEK 
LEGFŐBB 

CSOPORTJAINAK 
KÉPVISELŐI   

részvétel a rendezvényeken

2. MUNKACSOPORT

dokumentumok 
bemenetének biztosítása, 

részvétel a rendezvényeken

1. SZERVEZŐCSOPORT

a folyamat irányítása, 
jelentések és projekt 

dokumentáció készítése
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Az érdekelt felek képviselőinek kijelölése és elemzése során nemcsak a bevont szer-
vezetek, hanem azon személyek azonosítása is kulcsfontosságú, akik felelős pozíció-
ban vannak, vagy érintettek az általunk képviselt témában. A lent látható 3. sablon 
feladata, hogy felsorolja a fő érdekelt feleket, hol kell odafigyelni a területet ismerő, 
vagy bizonyos felelősséggel, illetve kifejtendő véleménnyel rendelkező személyek 
beazonosítására. Az érdekelt felek listája alapján el kell készíteni az érdekelt felekkel 
való kommunikáció céljára az összes érintett személy elérhetőségi listáját címmel, e-
mail címmel és telefonszámmal: 

� Kapcsolódó információk gyűjtésekor a rendezvény előtt vagy közben; 
� A rendezvényre való meghívó kiküldéséhez 
� A megvalósult eseményekről készült jelentések kiküldéséhez 
� A folyamat következő lépesiről való tájékoztatáshoz 
� Kapcsolatba lépéshez, ha további információra van szükség 

  

A SNAP-SEE projektben szerzett tapasztalatok a különböző érdekelt felek bevo-
násáról 

� A különböző célcsoportok érdekei nagy eltérést mutatnak. A véleményük 
sokban különbözik, és ellentétes is lehet. Emiatt alaposan meg kell fon-
tolni a közös együttműködés és a konfliktusok kiterjedése elkerülésének 
módját. A 6. fejezet bemutat néhány tippet a moderálási technikákhoz.  

� A különböző érdekeltségi csoportok képviselői érdeklődést mutattak a 
konzultáción való részvétel iránt.  

� Kritikus pont, hogy ne csak a felelős szervezetet, hanem a konzultáció 
témájával foglalkozó megfelelő személyt is azonosítani tudjuk. 

� A legnagyobb kihívást a hatóságok képviselőinek motiválása jelenti. Lét-
fontosságú, hogy tájékoztassuk őket a konzultáció előnyeiről és az elvárt 
eredményeiről.  

� Az ipar nagyon motivált az együttműködésben, és oda kell figyelni arra, 
hogy egyenlően legyenek képviselve. Leginkább abban érdekeltek, hogy a 
hatóságok stabil és méltányos munkafeltételeket biztosítsanak a műkö-
désükhöz. 

� A szakértői szervezetek és a különböző területek szakértői fontos bete-
kintést tudnak nyújtani a különböző témákhoz.  

� A környezetvédelmi ágazat, a civil szervezetek és közösségek szintén sze-
retnének már a kezdetektől részt venni a párbeszédben, így az ő vélemé-
nyüket is figyelembe lehet venni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ők 
előzetesen nem ellenzik a (bányászati) műveleteket, azonban őket gyak-
ran csak a folyamat utolsó fázisában vonják be. 



 
30 

3. sablon: Érdekelt szervezetek és kapcsolattartó személyek listája  

Szervezettípus Szervezet 1-4 cso-
portba 
tartozik? 

Kapcso-
lattartó 
személy 

E-mail 
cím 

Telefon-
szám  

Ki tartja 
vele a 
kapcso-
latot?  

Orsz. minisztéri-
um – bányászat  

      

Orsz. minisztéri-
um – körny. véd. 

      

Egyéb érintett 
országos minisz-
térium vagy szer-
vezet  

      

Regionális kor-
mányzat 

      

Hulladékgazdál-
kodásért felelős 
szervezet 

      

Szállításért fele-
lős szervezet 

      

Vízgazdálkodás-
ért felelős szer-
vezet 

      

…-ért felelős 
szervezet 

      

Intézetek, kutatá-
si szervezetek, 
egyetemek 

      

Helyi hatóságok 
képviselői 

      

Civil szervezetek       
Helyi közösségek 
képviselői  

      

…       
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5.  Rendezvény tervezése az érdekelt felek számára  

  

Miután meghatároztuk a résztvevői folyamat fő szem-
pontjait, vagyis a célt, az érdekelt feleket, valamint a ren-
dezvények számát és idejét, elkezdhetjük tervezni az első 
rendezvény részleteit. Az előző fejezetek azon fő paramé-
terekre összpontosítottak, amelyek meghatározzák a fo-
lyamat egészét, míg a következő fejezetek gyakorlati ta-
nácsokat tartalmaznak egy rendezvény (azaz egy 
workshop, szeminárium vagy találkozó) végrehajtásához. 
Jelen fejezet egy rendezvény szervezésének részleteit mu-
tatja be: időrend, csapat, megfelelő hely és idő, napirend 
és meghívók. 

A SNAP-SEE projekt során tíz országban húsz konzultációs 
rendezvényt szerveztek, az összes célcsoportból 90 szerve-
zet több mint 800 képviselője részvételével. Jelen fejezet 
összefoglalja az ilyen rendezvények szervezésének tapasz-
talatait, míg a részletek a záró projekt publikációban ke-
rülnek bemutatásra (elérhető a http://snapsee.eu honla-
pon). Létfontosságú, hogy időben induljon tervezés, jól elő 
legyen készítve, a feladatok kerüljenek szétosztásra a csa-
pattagok között és biztosítva legyen a rendezvény 
utánkövetése. Mindez hozzájárul a rendezvény céljának 
sikeres eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy megtalálják a közös 
megoldásokat egy jobb aggregátumtervezéshez. 
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6-8 HÉTTEL A 

RENDEZVÉNY 

ELŐTT

• Rendezvény 

céljának 

meghatározása

• Érdekelt felek 

kijelölése

• Szervező 

csapat 

felállítása

• Előadók 

kijelölése és 

meghívása

4-6 HÉTTEL A 

RENDEZVÉNY 

ELŐTT

• A rendezvény 

idejének és 

helyszínének 

kiválasztása

• A rendezvény 

napirendje első 

változatának 

elkészítése

• Meghívók 

kiküldése, vagy 

legalább a 

rendezvény 

bejelentése

1-2 HÉTTEL A 

RENDEZVÉNY 

ELŐTT

• Emlékeztetők 

kiküldése

•Média 

tájékoztatása

• Részletes terv 

készítése és a 

csapat 

eligazítása

• Szükséges 

segédeszközök 

beszerzése

ON THE DAY OF 

THE EVENT

• A csapatta-

gokkal átvenni 

a részletes 

tervet

•Ellenőrizni, 

hogy a terem 

felszereltsége 

és az ellátás 

megfelel-e a 

terveknek

•A rendezvény 

moderálásával 

betartani a terv 

szerinti idő- és 

témakereteket

MAX. EGY 

HÉTTEL A 

RENDEZVÉNY 

UTÁN

• Azonnal 

megköszönni a 

részvételt

• Azonnal 

tájékozta-

tást/sajtóköz-

leményt 

küldeni a 

médiának

• Elküldeni a 

résztvevőknek 

a rendez-

vényről szóló 

teljes jelentést, 

minden 

előadást, 

értékelő 

jelentést, 

fényképet, 

médiában 

megjelent 

cikket, stb.

RENDEZVÉNY TERVEZÉSE
RENDEZVÉNY 

SORÁN
RENDEZVÉNY UTÁN

MAX. EGY 

HÉTTEL A 

RENDEZVÉNY 

UTÁN
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5.2 Kikből áll a csapatom?   

Egy érdekelt felek számára rendezett találkozó vagy workshop megrendezése számos 
tevékenységből áll. Emiatt ajánlott létrehozni egy szervezőcsapatot, és kiosztani tag-
jai közt a feladatokat. Mindenekelőtt a szervezetből ki kell jelölni valakit, aki felelős a 
rendezvényért. Még akkor is, ha úgy döntünk, hogy egy külső cégnek kiszervezzük a 
rendezvényszervezést, mindig ki kell jelölni házon belül egy vezető szervezőt, aki át-
látja a cég munkáját, és minden kérdésben kapcsolatot tart velük. Ha azon gondolko-
dunk, hogy szétosztjuk a feladatokat a csapattagok között, az alábbi fő feladatokat 
kell megtervezni a rendezvény előkészítése, végrehajtása során és azt követően:  

Szakasz   Fő feladatok 

A rendezvény 
előkészítése 

� A rendezvény tartalmának és részletes programjának elkészítése 
� Meghívók és egyéb információs anyagok elkészítése 
� Az előadók meghívása, az előadások megszervezése 
� Helyszín lefoglalása, élelmezés megszervezése 
� A médiával való foglalkozás (sajtóközlemények kiküldése, interjúk az 

újságírókkal, rendezvényismertetők különböző weboldalakon) 
� Az összes szükséges irodai kellék beszerzése (poszterpapír, tollak, név 

kitűzők vagy címkék stb.) 
� Technikai felszerelés megszervezése a rendezvényre (laptop, projekto-

rok, mikrofonok stb.) 
� Költségvetés megtervezése és a kifizetési megbízások egyeztetése a 

gazdasági/jogi részleggel 
A rendezvény 
során 

� A rendezvény helyszínén lévő, felelős koordinátor kijelölése, aki bármi-
lyen utolsó pillanatban meghozandó döntésért és változtatásért felel 

� Gondoskodni a regisztrációról, a résztvevők fogadásáról, szóróanyagok 
terjesztéséről 

� Az előadók fogadása, előadásaik feltöltése laptopokra/projektorokra 
� A terem elrendezése és a műszaki eszközök beüzemelése 
� Kiadványok és egyéb anyagok intézése 
� A büféhez kapcsolódó ügyek intézése 
� Poszterek kihelyezése 
� A rendezvény moderálása 
� A viták rögzítése 
� A rendezvény után a helyszín rendbetétele 
� Ügyelni a kifizetésekre, számlákra. 

A rendezvény 
után  

� Jelentést készíteni a rendezvényről, és elküldeni azt a résztvevőknek és 
a többi meghívottnak 

� Köszönőlevelek kiküldése a meghívott előadóknak 
� Sajtóközlemény megírása és kiküldése a médiának 
� A rendezvényhez vagy a projekthez kapcsolódó, további utánkövetési 

feladatok meghatározása (pl. tájékoztató a projektjelentések számára 
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A szerepek szétosztásához és a határidők megszabásához használható a 4. sablon, 
amivel kijelölhetők a bevont csapattagok felelősségi körei. 

4. sablon: A szervezőcsoport felelősségi körei  

Szervezőcsoport 

Főszervező:   

További csapattagok és feladatok:  

Személy Feladatok Határidők 

… … … 
   

5.3 A rendezvény megfelelő időpontjának és helyszínének kiválasztása   

Annak érdekében, hogy haladjunk a tervezéssel és a meghívók elkészítésével, a kö-
vetkező lépés a rendezvény időpontjának és helyszínének meghatározása.  
 
A rendezvény időtartama: nincs szabály arról, hogy milyen hosszú legyen egy ren-
dezvény. A legfontosabb tudni azt, hogy mit akarunk elmondani a résztvevőknek, és 
hogy legyen elég idő ezt megtenni. Így tervezhetünk egész napos rendezvényt, vagy 
rövidebb rendezvények sorozatát a fő érdekelt felek számára. Egy átfogó workshop 
megszervezésére egy egész napos rendezvény ajánlott. Ilyenek voltak a SNAP-SEE 
konzultációk is, amik 4-8 óra hosszan tartottak. Az alábbi táblázat bemutat néhány 
megfontolandó szempontot a dátumra és helyszínre vonatkozóan. 

A rendezvény időpontja A rendezvény helyszíne 

� Mi zajlik még abban az időpontban – 
próbáljuk elkerülni az iskolai szüneteket; 
a hét közepére eső nemzeti ünnepek mi-
atti hosszú hétvégéket; fontos, orszá-
gos/regionális szintű eseményeket, mint 
választási időszak; vagy egyéb népszerű 
eseményeket, mint egy világkupa, vagy 
olimpia. 

� Vannak-e hasonló, azonos közönséget 
célzó rendezvények ugyanabban az idő-
ben – lehet, hogy az előadók már foglal-
tak, és a résztvevők egy-két héten belül 
nem fognak elmenni hasonló rendez-
vényre 

� Másrészről – indokolt esetekben ki lehet 
használni az alkalmat, és hozzákapcsolni 
a rendezvényt egy hasonló témájú ese-
ményhez. 

� A helyszín megközelíthetősége – könnyen 
elérhető? Elérhető tömegközlekedéssel? 
Van elég parkolóhely? 

� Mennyi ideig használhatók a rendezvény-
termek? 

� Elég nagy a rendezvényterem a várt lét-
szám számára? 

� Nem túl nagy a terem? 
� Ha olyan workshopot tartunk, ahol az 

embereket csoportokba osztjuk – van 
elég hely több munkacsoport kialakításá-
ra? 

� Van hely a regisztrációs asztal számára? 
� Ellenőrizzük, hogy a helyszínen megvan-e 

a szükséges technikai felszerelés, vagy 
hoznunk kell a sajátunkat. 



 

35 

5.4 A rendezvény célja 

A konzultációs folyamat átfogó céljának meghatározását ismertette a 3. fejezet. Az 
első rendezvény megszervezése előtt újra végig kell gondolni annak célját és a célkö-
zönséget, amit követni kell a rendezvény felépítésének és az előadóinak meghatáro-
zása során. 

A cél meghatározása egy kritikus első lépés, ami végig fog vezetni minket az egész 
folyamaton, és alapul szolgál majd a megfelelő közönség kiválasztásához, és az elő-
adások, vagy a résztvevőkkel való konzultáció legjobb módjának kijelöléséhez. Egy 
rendezvény céljának helyes megadásához itt van néhány segítő kérdés. Tehát a 
meghívók kiküldése előtt le kell ülni a csapattagokkal, és végiggondolni ezeket a kér-
déseket: 
 

� Mit akarunk elérni a rendezvény végére –mik a várható eredmények (pl. a 
fő érdekelt felek tájékoztatása a projektről és annak eredményeiről; megnö-
velt kapacitás a SARM, SSM és egyéb kapcsolódó téma esetén; közös meg-
egyezés az országos ásványvagyonterv elkészítésének fő lépéseiről és fele-
lősségekről. 

� Milyen információt szeretnénk megosztani, mi legyen a rendezvény fő 
üzenete? Hogyan fogják a résztvevők a rendezvényhasznát látni? (pl. az or-
szágos minisztériumok munkatársai jobban megismerik a SARM-t és SSM-t, 
az adatokat és módszereket, más országok jó esettanulmányait). 

� Milyen kézzelfogható kimeneteket/termékeket akarunk nyújtani a rendez-
vény végén/milyen információkat szeretnénk visszakapni a résztvevőktől (pl. 
listázva a jelenlegi koncessziós eljárások végrehajtásának szűk keresztmet-
szetei vagy az újrafeldolgozott aggregátumok felhasználását gátló akadályok 
listája). 

� Hogyan fogjuk hasznosítani a rendezvény eredményeit/kimeneteit (pl. 
ajánlások készítése az országos/regionális kormányzat számára) 

Az érdekelt felek eltérő igényei befolyásoljak a velük való kommunikáció módját a 
rendezvény során. Emiatt fontos jobban megérteni a célcsoportunkat a 4. fejezetben 
leírtaknak megfelelően. Végezetül itt az ideje, hogy meghatározzuk az első konzultá-
ciós rendezvény időpontját, helyszínét, célját és fő információit az 5. sablon szerint. 

5. sablon: az első konzultációs rendezvény legfőbb információi 

AZ ELSŐ RENDEZVÉNY LEGFŐBB INFORMÁCIÓI 

A rendezvény időpontja:   
Helyszíne:    
A rendezvény célja és típusa: 
Ez egy információmegosztó szeminári-
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um? Ez véleménygyűjtő hely? Az a 
célja, hogy ötleteket és javaslatokat 
gyűjtsön? Ez az előbbiek kombináció-
ja? 

Időtartam:  
Résztvevők várható száma:  

5.5 Milyen legyen a rendezvény szerkezete?   

Ha egyszer meghatároztuk a rendezvény célját, elkezdhetjük megtervezni annak rész-
letes felépítését. Számos lehetőség van a rendezvény legmegfelelőbb felépítésére. 
Általában az alábbi három lehetőséget, vagy azok kombinációját használjuk, ami szin-
tén előfordult a SNAP-SEE konzultációk során: 

� Általános előadások és kapacitásépítő előadások; 
� Moderált vita: ahhoz, hogy inputokat gyűjtsünk a résztvevőktől, készülhe-

tünk kérdésekkel a moderált vitához; és 
� Workshop a résztvevők aktív részvételével: különböző módszerek használa-

tával bátoríthatjuk a résztvevők nagy részét aktív közreműködésre, lehető-
séget adhatunk véleményük ismertetésére. 
 

5.5.1 Általános előadások  

Az általános előadásokat a rendezvény beindítására, valamint egy adott téma részt-
vevők számára történő bemutatására használják. Általában a rendezvény a keret-
program – pl. a projekt, aminek keretei közt azt megszervezték, illetve hogy a 
workshop a projekt mely pontján, hogyan támogatja annak megvalósítását – bemuta-
tásával kezdődik. A bevezető rész a következőkre összpontosít: 

� A projekt kulcsinformációi, fő céljai és várható eredményei 
� A résztvevők tájékoztatása az érdekelt felek bevonásának folyamatáról, an-

nak céljairól, arról, hogy hol tart a folyamat; és 
� A résztvevők tájékoztatása a workshop kívánt kimeneteléről, és az inputok 

felhasználásának módjairól 
 

5.5.2 Kapacitásépítési előadások  

A SNAP-SEE projekt egyik célja bizonyos témákban az érdekelt felek kapacitásának 
növelése volt. Ha még fenntarthatóbbá szeretnénk tenni az aggregátumtervezési 
megközelítést, fontos, hogy foglalkozzunk az érintett emberekkel, és vigyük közelebb 
hozzájuk az ismereteket. Emiatt a projekt során különböző témákban számos kapaci-
tásépítési előadás készült angol nyelven, amelyeket  a SEE országok 11 hivatalos 
nyelvére is lefordítottak. Az alábbi keretben felsoroltuk ezeket, és letölthetők a pro-
jekt honlapjáról: http://snapsee.eu 
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5.5.3 Moderált vita  

A konzultációk második célja a rendezvények résztvevőitől visszajelzések gyűjtése az 
aggregátumtervezés különböző szempontjairól. Ezt meg lehet tenni egy moderált 
vitával, vagy egy interaktív workshopon való részvétellel. A módszer kiválasztása 
számos jellemzőn múlik: a résztvevők száma, kívánt kimenetek, a moderá-
tor/közvetítő képezettsége, stb. A két módszert az alábbiakban összehasonlítjuk. 
 
Ha szeretnénk egy megbeszélést minden résztvevővel/ között, akkor jól elő kell ké-
szülnünk a megfelelő módon történő moderálásra, hogy választ kapjunk a minket 
érdeklő kérdésekre. Javaslatok a vita moderálásához: 

� Jól kell ismerni a közönséget – kitől várjuk el a részvételt, mi lesz az ő véle-
ményük? Mi vonzó nekik a rendezvényben? Milyen kérdésekre fogják re-
mélhetőleg megtalálni a választ? 

� Adjunk megfelelő időt az előkészületekre, beleértve a jelenlegi terepi ese-
ményeket, az előadók tapasztaltságát és a téma széleskörű ismeretét. 

� Gondosan kell kiválasztani a vita moderátorát – tapasztalt, a témát ismerő 
személy legyen. 

� Előre el kell készíteni a nyitó-záró, közönséget érdeklő témájú kérdéseket 
� Ahelyett, hogy magunk tennénk fel az összes kérdést, hagyunk inkább, hogy 

az előadók és a résztvevők vitassák meg a nyitott kérdéseket. 

A kapacitásépítő előadások listája. Elérhetők angolul és Délkelet-Európa nyelve-
in: 

1. Fenntartható Aggregátumtervezés Délkelet-Európában (A SNAP-SEE és az 
azt megelőző SARMA projekt bemutatása) 

2. Az aggregátumok fenntartható kínálati mixének (SSM) biztosítása 
3. Az aggregátumellátás uniós szintű jogi és szabályozási keretei 
4. Aggregátumok: tervezés –kereslet –adatok – zöld közbeszerzés 
5. Aggregátumok újrahasznosítása és kapcsolódó adatok 
6. Aggregátum Információs Rendszer és Földrajzi Információs Rendszer az 

erőforrás-hatékonyság támogatására; egy GIS rendszer példája 
7. Anyagáram-számítás 
8. Aggregátumigény-előrejelzés 
9. Döntési modellek 
10. Uniós zöld közbeszerzési (GPP) szakpolitika és szállítási kritériumok 
11. Fenntartható Aggregátumtervezés –életciklus megközelítés 
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� A moderátor szerepe a párbeszéd irányítása, a megfelelő hangnem fenntar-
tása, az emberek témán tartása és annak biztosítása, hogy mindenki kapjon 
elegendő időt nézőpontja bemutatására. A moderátor nem azért van, hogy 
formális előadást tartson, vagy kifejtse a nézeteit. 

5.5.4 Workshop a résztvevők aktív bevonásával   

Egy másik lehetőség a rendezvény egy részének interaktívabbá tételére, hogy a részt-
vevőket több csoportba osztjuk, és a csoportoktól külön-külön gyűjtjük a visszajelzé-
seket. Ez a lehetőség kisebb rendezvényeknél (maximum 50 résztvevő) alkalmazható, 
mivel több moderátor/segítő szükséges hozzá. Először összehasonlítjuk a plenáris 

ülést (előadások vagy moderált vita) és az interaktív workshopot.  

PLENÁRIS ÉS KIS CSOPORTOKBAN TÖRTÉNŐ MUNKA ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A plenáris munka előadások bemutatásakor hatékony, de nem működik jól, ha a cél 
egy mélyebb véleménycsere kialakítása. A plenáris vita megtartásának az alábbi hát-
rányai vannak: 

� Néhány ember szerepel – a többség nem fog benne részt venni 
� Minél nagyobb a csoport, annál kevesebb embernek lesz elég bátorsága ah-

hoz, hogy felszólaljon 

A SNAP-SEE konzultációk során a vitatémák kapcsolódtak az átfogó célhoz: mit 
kellene tenni az országunkban/régiónkban az aggregátumtervezés fenntartha-
tóbbá tételéhez. Ez az alábbi kérdéseket tartalmazza: 

� Milyen az aggregátumtervezés jelenlegi állapota, mik a kérdések, szűk 
keresztmetszetek, hiányok? 

� Ki felelős az aggregátumtervezésért? Együttműködnek egymással a kü-
lönböző hatóságok? Ha igen, akkor ez hogyan működik? Ha nem, miért 
nem? Ki gátolja az együttműködést? 

� Milyenek az eljárások? Esetleg túl lassúak? Miért? 
� Az ipar oldaláról milyen akadályok láthatók?  
� Mik a civil szervezetek, helyi közösségek és a lakosság által érzékelt fő 

problémák?  
� Mik a javaslatok ezen akadályok elhárítására? 
� Más országok milyen esetei szolgálhatnak modellként a problémák meg-

oldásához (a megfelelően illesztve egy másik ország-/régióbeli helyzet-
hez)? 

� Milyen megoldást kellene végrehajtani, milyen feletételek mellett, ki ál-
tal, milyen keretek közt? 
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� Akik mégis felszólalnak, azok korlátozva fogják magukat érezni a mondandó-
juk kapcsán 

 
A kisebb csoportokban történő munka jobb az alábbi körülmények esetén: 

� Ha a csoport túl nagy ahhoz, hogy mindenki elmondja, amit szeretne. 
� Ha mélyebb véleménycsere szükséges 
� Ha lehetővé akarjuk tenni, hogy az emberek kötetlenül beszélhessenek 
� Ha több bizalmat és megértést szeretnénk kialakítani az érdekelt felek közt. 

Ha csoportos munkát tervezünk, figyelembe kell venni, hogy a résztvevők legjobban 
7-10 személyes csoportokban dolgoznak. A résztvevők jelentkezhetnek abba cso-
portba, amelyikbe szeretnének, vagy mi oszthatjuk be az embereket a 6. fejezetben 
leírt technikák alapján. 

Hogyan kell megvalósítani egy interaktív workshopot? 

A workshop megkezdése előtt el kell dönteni, hogy csoportokba osztjuk-e a résztve-
vőket, és hány csoportot fogunk létrehozni, majd ki kell választani azt a technikát, 
amivel összegyűjtjük az információt, és később megismertetjük a workshop eredmé-
nyeit összes résztvevővel. A csoportok kialakítása után azt a technikát kell használni, 
amellyel képesek leszünk egy bizonyos témáról a lehető legtöbb választ, ötletet és 
visszajelzést kapni. Ezen a ponton a következőkre kell figyelni: 

� Legyünk tisztában a workshop céljával; mik az elvárt kimenetek. 
� Legyenek egyértelműen meghatározva azok a kérdések, amelyekre választ 

várunk a résztvevőktől.  

Ha az összes résztvevőtől különböző, de egymáshoz kapcsolódó kérdésekre szeret-
nénk választ kapni, íme, két módszer arra, hogyan lehet viszonylag könnyen, kevés 
időráfordítással ezt megtenni: a körhinta és világkávézó (world café) módszer. A rész-
leteket a 6. fejezet ismerteti. 

Ezen a ponton el kell gondolkozni az érdekelt felek rendezvényének felépítéséről. 
Milyen részekből fog állni? Ezek hogyan követik majd egymást? Kik lesznek az elő-
adók? Mit szeretnénk megvitatni? Mit szeretnénk megtudni a vita végére? Szüksé-
günk van segédanyagokra, mint szórólapok, kérdőívek, poszterpapír, táblafilc, stb.? A 
válaszokat az alábbi, 6. sablonban kell megadni. 

6. sablon: A rendezvény felépítése 

A RENDEZVÉNY FELÉPÍTÉSE 

A rendezvény részei Cím, célok  Lehetséges előadók Szükséges anyagok 

Bevezető előadások    
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Kapacitásépítő szekció 1    
Kapacitásépítő szekció 2    

Kapacitásépítő szekció 3    
Vita/1. szekció inputjának begyűjtése    
Vita/2. szekció inputjának begyűjtése    
...    

5.6 A napirend és a meghívók elkészítése   

Eddig meghatároztuk a rendezvény fő paramétereit: cél, időpont, helyszín és szekci-
ók. Itt az idő elkészíteni a résztvevők számára a napirendet és a meghívókat. 

5.6.1 A rendezvény napirendje  

A rendezvény napirendjének elkészítésekor először a kezdési és befejezési időt kell 
meghatározni, figyelembe véve, hogy mennyi idő szükséges a résztvevők számára a 
rendezvény helyszínének megközelítésére, és nekünk mennyi idő szükséges a terem 
előkészítésére. A következő lépés a fix időpontok kijelölése – minden rendezvényen 
szükség van szünetekre, kezdő és záró tevékenységekre és bevezető előadásokra. 

Szünetek 

A szünetek szerves részei bármely rendezvénynek. Az alábbiak miatt szükségesek: 
� Időt adnak a résztvevőknek, hogy informálisan elvegyüljenek egymás közt. 
� Megtörik a jeget, és időt biztosítanak informális beszélgetések számára, vagy 

lehetővé teszik, hogy folytassák az ülések során megkezdett vitát – ez külö-
nösen a közös ebédek időszakára érvényes. 

� Lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek a témák és az ülések közti pihenés-
re, felfrissülésre, erősítve a koncentrációjukat és növelve az energiájukat.  

Kezdő és befejező tevékenységek 

Minden rendezvény elején tervezzünk időt az alábbiakra: 
� Idő szükséges a résztvevők összegyűlésére, regisztrációra; 
� Ha van rá lehetőség, akkor legyen némi kávé/tea vagy frissítő a regisztráció 

idején – ez lehetőséget ad a résztvevőknek kötetlen beszélgetések folytatá-
sára, ami segíthet egy jó munkalégkör kialakításához, és bizalmat építhet ki a 
résztvevők között.  

� A vendéglátó szervezet képviselőinek és a fontos vendégek (például polgár-
mester, egy minisztérium a rendezvény témájáért felelős képviselője stb.) 
üdvözlésére. 

� A moderátorok és az előadók bemutatására; 
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� Mutassuk be a napirendet és ismertessük a rendezvény folyamatát, emeljük 
ki, hogy mikor lesznek szünetek, hol szolgálják fel a frissítőket, hol vannak a 
mosdók és a vonatkozó biztonsági információkat. 

� Magyarázzuk el, hogy fog lezajlani a rendezvény, különösen, ha interaktív 
workshopot szervezünk – magyarázzuk el, hogy fog történni a munka a cso-
portokban, ki fogja segíteni a munkát, stb.; 

� Ismertessük a kiosztott segédanyagokat; és 
� Ha a csoport elég kicsi ahhoz, hogy interaktív rendezvényt tervezzünk, jó, ha 

van egy bemutatkozó kör, így a résztvevők be tudnak mutatkozni. Vagy ez 
megtehető később, amikor az emberek már csoportokban dolgoznak. 

 
Minden rendezvény végén időt kell szánni az alábbiakra: 

� Összefoglalni a rendezvényt; 
� Ismertetni a következő lépéseket – mikor fogják megkapni a rendezvényről 

szóló jelentést, mik a következő határidők; 
� Ha releváns – mikor lesz a következő rendezvény; és 
� Zárszó – a részvétel megköszönése. 

Miután mindezt megterveztük, látni fogjuk, mennyi időnk maradt a rendezvény té-
májára összpontosító szekciókra. Az alábbi, 7. sablon egy példa arra, hogy hogyan 
kell felépíteni egy napirendet. 
7. sablon: Egy SNAP-SEE konzultációs rendezvény napirendje  

Időpont  Téma Előadók 

 9.00 – 9.30 Regisztráció és kávé/tea  
 9.30 – 9.40  Köszöntések Előadó 1 
 9.40 – 9.50 Bevezetés, napirend és előadók bemutatása, hogyan 

zajlik a nap  
Levezető elnök  

 9.50 – 10.05 Projekt/résztvevői folyamat céljainak bemutatása  Levezető elnök  
10.05 – 10.20 SNAP-SEE projekt az országomban/régiómban – fő 

tevékenységek és eredmények, a konzultációk célja 
Előadó 2 

10.20 – 10.40 1. és 2. kapacitásépítő szekció  Előadó 3, 4 
10.40 – 11.00 Kávészünet  
11.00 – 11.30 3. és 4. kapacitásépítő szekció Előadó 5, 6 
11.30 – 12.30 Vita/inputgyűjtési szekció 1.: 1. téma (vita vagy cso-

portmunka egy kiválasztott témán) 
Levezető elnök 
vagy moderáto-
rok 

12.30 – 13.30 Ebédszünet  
13.30 – 14.15 Vita/inputgyűjtési szekció 2.: 2. téma (vita vagy cso-

portmunka egy kiválasztott témán) 
Levezető elnök 
vagy moderáto-
rok 

14.15 – 14.40 Beszámolók a csoportok részéről és közös vita  … 
14.40 – 15.00 Rendezvény zárása … 
15.00 Vége  
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Meghatároztuk a rendezvény szerkezetét. Még ha talán nincs is meg minden szekció 
részletes terve, ismerjük azokat a kérdéseket és témákat, amiket meg szeretnénk 
vitatni, így a következő lépés a meghívók kiküldése. 

5.6.2 Meghívók 

Egy csábító meghívó a sikeres rendezvény kulcsa. Egy egyértelmű, rövid, tömör, de 
ugyanakkor informatív meghívó felkelti az emberek érdeklődését a témánk iránt, és 
részvételre csábítja őket. Tervezhetünk nagyszerű programot, lehet fontos és rele-
váns mondandónk, de mindez kimondatlan marad, ha nincsen jól kommunikálva a 
megcélzott résztvevők irányában. 

Egy jól elkészített meghívónak tartalmaznia kell:  
� A rendezvény címét; 
� Rövid háttér-információt a rendezvényről – egy nagyobb folyamat része-e, 

melyiknek és hogyan illeszkedik ahhoz ez a rendezvény; 
� Ki a célközönség, és mit nyernek a rendezvényen való részvétellel; 
� Mi a rendezvény célja, mik az elvárt kimenetek, ki és hogyan fogja azokat 

felhasználni a továbbiakban; 
� A rendezvény programját; 
� Tájékoztatást a regisztráció helyéről, módjáról és határidejéről; 
� Elérhetőségeket, ahol a résztvevők további tájékoztatást kaphatnak a ren-

dezvényről – lista a kapcsolattartó személy e-mail címével és telefonszámá-
val; 

� Tájékoztatást a helyszínről és (ha szükséges) arról, hogy hogyan érhető el a 
helyszín és egyéb szükséges logisztikai információkat. 

Nem létezik csodaképlet arra, hogy hogyan kell megírni egy jó meghívót. Az a fontos, 
hogy a meghívást a célközönségre szabjuk, folyékony és könnyen követhető nyelve-
zetet használjunk. 

Biztosítsunk elég időt a rendezvényhez szükséges előkészületekre: 
� Egy országos/regionális rendezvényt 6-8 héttel az esemény előtt kezdjünk el 

szervezni. 
� Az esemény előtt 4-5 héttel ki kell küldeni a meghívókat, vagy legalább egy 

rövid ismertetést a rendezvényről. 
� 1-2 héttel a rendezvény előtt, majd 2 nappal előtte, minden meghívottnak ki 

kell küldeni a részletes programot (ha még nem tettük meg) és egy emlékez-
tetőt. 



 

43 

� Egy nemzetközi rendezvényt legalább 6 hónappal hamarabb el kell kezdeni 
szervezni, hogy meg tudjuk szerezni a kívánt előadókat, különösen, ha egy 
szakértői konferenciát kívánunk szervezni, ahol szakértői anyagokat kívá-
nunk bemutatni; a meghívókat három hónappal korábban kell kiküldeni; ne 
feledkezzünk meg emlékeztetőket küldeni, ahogy közeledik a rendezvény –
egy hónappal és két héttel a jelentkezési határidő lejárta előtt. 

5.7 Az esemény részletes terve  

A meghívók kiküldése után a rendezvény részletes megtervezésére összpontosíthat-
juk a figyelmünket. Ez valójában a rendezvény végrehajtásáról szóló forgatókönyv 
elkészítését jelenti, amely alapján minden csapattag egy irányba haladhat. Ezen túl-
menően részletesen meg kell határozni a vitára bocsátott témákat és/vagy kiválasz-
tani az interaktív workshopokban folyó munka technikáit és módszereit. Ha minde-
zeket a kérdéseket tisztáztuk, le kell írni a részletes tervet, és meg kell bizonyosod-
nunk arról, hogy az minden csapattaghoz eljutott. Az alábbi, 8. sablon a rendezvény 
részletes tervének táblázata. 
 
8. sablon: Egy félnapos rendezvény részletes terve  

Idő Teendők és felhasznált technikák Ki Segédanyagok 

8.00 – 
9.00 

Terem előkészítése: 
� Poszterek kirakása 
� Regisztrációs asztal előkészítése 
� Számítógép kikészítése és a PPT előadá-

sok feltöltése, stb. 

Az egész 
csapat 

� Poszterek 
� Jelenléti ív 
� Szóróanyagok 
� Laptop 
� Projektor 
� Poszterpapír 
� stb. 

9.00 – 
9.30 

Regisztráció és üdvözlőital 
� Jelenléti ív aláíratása a résztvevőkkel 
� Szóróanyagok kiosztása 
� Kávé és sütemények felszolgálása  

Csapattag 
 
Büfészol-
gáltató 

� Szóróanyagok 
� Jelenléti ív 

 …   

9.40 – 
9.50  

Bemutatkozás, a program ismertetése, az 
előadók és a nap menetének bemutatása. 

Levezető 
elnök 

� A napirendet be-
mutató PPT 

 …   

10.20 – 
10.40 

1. és 2. kapacitásépítő előadások 1. előadó 
2. előadó 

� PPT 
� szórólapok? 

 …   

11.00 – 
12.30 

1. szekció: 1. téma 
1. rész, technika: Körhinta: munka három 
csoportban; kérdések a csoportoknak 
� 1. kérdés 

Levezető 
elnök  
1., 2. és 3. 
segítő 

� poszter papír – 
csoportonként öt 
darab 

� három különböző 
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� 2. kérdés 
� 3. kérdés 
2. rész, technika: prioritások kijelölése 
pöttyökkel 

színű táblafilc 
 
� színes öntapadós 

pöttyök 
� … 

 …   

12.30 – 
13.00 

A rendezvény befejezése Levezető 
elnök 

� Összefoglalás  

Ezt a tervet az igényünknek megfelelő részletességgel készítsük el – minden lépés-
hez minden egyes technikájához adható részletes leírás. Ez nagyon hasznos lesz, kü-
lönösen, amikor először használunk egy technikát. Néhány nappal később felül kell 
vizsgálni a tervet, és ki kell dolgozni B és C terveket az előre látható problémák ese-
tére – például a tervezettnél kevesebb résztvevő jön el, és nem tudnak csoportokban 
dolgozni – mi lehet a megoldás? 

 

  

Konzultációs esemény tervezése – a SNAP-SEE projektben szerzett tapasztala-
tok: 

� A szervezést megfelelően korán kell kezdeni (legalább 3 hónappal koráb-
ban), hogy érdekes előadókat tudjunk vonzani, és motiváljuk a résztve-
vőket a megjelenésre. 

� Gondoskodnunk kell arról, hogy ne szervezzük a rendezvényt nemzeti 
ünnepek közelébe, mivel az emberek szeretnek ilyenkor több napot ki-
venni. 

� A meghívóban egyértleműen jelöljük meg a rendezvény célját, és hogy ki-
jelölt témákban a résztvevőktől kapott válaszokat össze fogjuk gyűjteni. 

� Megfelelő számú résztvevő (nem túl kevés, nem túl sok, 20 és 60 fő kö-
zött) szükséges a csoportmunkához. 

� Nem szabad túl sok előadást tartani, mert a résztvevők elfáradnak, és túl 
hamar távozhatnak. 

� Nagyon elővigyázatosan kell meghatározni, hogy mit szeretnénk kihozni a 
vitából vagy a csoportos feladatból. Egy képesített és jól felkészített mo-
derátor (és/vagy segítők) kritikus szerepet játszik a vita sikeres 
kimenetelelében. 

� A kávészünetek és az ebédszünet nagyon fontos lehetőség arra, hogy a 
különböző célcsoportokat képviselő résztvevők folytathassák a vitát, és 
kötetlenül elvegyüljenek egymás között. 
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6. Interaktív workshoptechnikák 

  

A kisebb csoportokban folytatott vitának számos előnye 
van. Ez a fejezet néhány, interaktív workshopokhoz hasz-
nálható technikát ismertet. Valójában nincs recept arra, 
hogy hogyan kell kiválasztani egy workshop megvalósítá-
sához megfelelő technikát; ez az egész folyamat kreatív 
része, ahol játszhatunk az ötleteinkkel, hogy összeállítsuk 
azon tevékenységek sorozatát, amelyek a rendezvény kap-
csán kitűzött céljaink eléréshez vezetnek. 

A legfontosabb, hogy megtaláljuk a megfelelő technikát 
ahhoz, hogy a szekciókban rendelkezésünkre álló időn be-
lül elérjük, amire szükségünk van.  

A SNAP-SEE rendezvényeken szerzett tapasztalatok igazol-
ták, hogy a kis létszámú, 7-10 fős csoportokban való mun-
ka sok előnnyel jár, pl. több ember vesz részt a vitában, 
több vélemény- és tapasztalatcsere történik, és különböző 
megoldások kerülnek elő. 
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6.1 Kezdés előtt 

Egy olyan konzultációs rendezvénynek, ahol a résztvevők csoportokba osztva dolgoz-
nak, számos előnye van, és nagyon ösztönző eredményekre vezethet, ahogy ez a 
SNAP-SEE rendezvényeken meg is történt. Számos technika használható, amelyek 
közül a céljaink alapján kell választanunk. El kell dönteni: 
� Egy vagy több csoportban fogunk-e dolgozni; 
� Mindegyik csoport ugyanazon a témán/kérdésen fog dolgozni, vagy mindegyik 

csoportnak saját témája lesz; 
� Hogyan osszuk csoportokba a résztvevőket; 
� Készítsünk listát a megfelelő technikákról, és hasonlítsuk össze őket a rendelke-

zésre álló idő, hely és segítők száma alapján – ezek alapján el lehet dönteni, me-
lyik a leginkább megfelelő; és 

� El kell dönteni, hogy hogyan legyen berendezve a terem a rendezvény interaktív 
részének idejére. 

A továbbiakban döntést kell hoznunk az alábbiakról: 
� Szükséges segédanyagok: poszterpapír, tollak stb. 
� A segítőknek szükséges segédanyagok; 
� A résztvevők számára készített, és köztük szétosztott segédanyagok; és 
� A szerepek szétosztása a szervezőcsapat tagjai között: ki lesz a főszervező, kik 

lesznek a csoportok segítői, ki fogja rögzíteni az elhangzottakat, ki felügyeli a 
gyakorlati intézkedéseket. 

6.2 Az emberek csoportokra osztása 

Ha úgy döntünk, mi osztjuk csoportokba az embereket, az azzal az előnnyel jár, hogy 
elkülöníthetjük egymástól az azonos szervezettől jövő, vagy hasonló érdeklődésű 
embereket. Az így kialakított csoportok sokkal „színesebbek”, mint azok a csoportok, 
amelyek saját választással alakulnak, mivel a hasonló gondolkodású emberek valószí-
nűleg azonos csoportot választanak. 
Az emberek csoportosításának néhány módja 
� Megszámozzuk az embereket, és megkérünk minden „egyest”, hogy menjen az 

egyes munkaterületre, a „ketteseket”, hogy a kettesre, stb.. Az azonos helyről 
jövő emberek sokszor együtt ülnek vagy állnak, ezáltal így keveredésre bírhatók. 

� A regisztrációnál adjunk az embereknek véletlenszerűen egy-egy színt vagy 
alakzatot. Ez történhet úgy, hogy színes pontot ragasztunk a névkártyájukra, 
vagy különböző színű névkártyákat adunk nekik. Aztán megkérjük az összes na-
rancssárga résztvevőt, hogy menjenek az egyik csoportba a „pirosakat” egy má-
sikba, és így tovább.  

� Ha össze akarjuk keverni a különböző szektorokat, akkor kimondottan hasznos 
ez a módszer. Adjunk minden szektornak egy színt, és utána úgy tudjuk keverni 
a csoportokat, hogy korlátozzuk bennük a „zöldek”, „kékek” stb. számát. 
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� Ha nem igazán fontos számunkra a csoportok összetétele, osszuk be őket egy-
szerűen úgy, hogy az első tíz ember üljön együtt egy csoportban, a következő tíz 
egy másikban, és így tovább.  

6.3 Körhinta-ötletbörze 

A körhinta-ötletbörze egy hasznos módszer egy adott kérdéskörben rövid idő alatt 
nagyszámú válasz generálására. Előnyei: 

� A módszerrel egy kérdéskör több perspektívája feltárható 
� A különböző kérdésekkel körbe rendezett állomások lehetővé teszik külön-

böző javaslatok összeszedését.  
� A csoportmunka a félénkebb embereket is megszólalásra bátorítja. 
� Lehetővé válik egy gyakorlati kérdés vizsgálata emberek egy csoportjának át-

fogó tudása alapján.  
� Ez egy fizikai aktivitást kívánó szekció, így energikus légkört teremt. 

A körhinta-módszer 60 résztvevőig használható, akiket tíz emberenként hat különbö-
ző csoportba oszthatunk. Az alábbiakban a végrehajtás öt lépését foglaltuk össze. 

Hogyan zajlik a körhinta ötletbörze – amelyet a SNAP-SEE konzultáción az érdekelt felek 
véleményének begyűjtésére használtak.  

1. Csopor-
tok számá-
nak megha-
tározása 

� Egy csoport = egy kérdés. 
� Használhatjuk a lenti kérdéseket, vagy a projekt témájára szabottan készít-

hetünk újakat/továbbiakat. 
� A körhinta-technika 6 kérdésig/csoportig kezelhető. 

2. Emberek 
csoportok-
ba osztása 

� A 6.2 fejezetben ismertetettek szerint oszthatjuk csoportokba az embere-
ket. 

3. Indul a 
körhinta 
 

� A körhinta úgy működik, hogy állomásról állomásra haladnak az emberek. 
� Az állomások a teremben körben legyenek elrendezve – minden kérdéshez 

egy állomás 
� Minden állomáshoz különböző, de egymáshoz kapcsolódó kérdés tartozik.  
� Mindegyik csoportnak saját jelölőszíne van.  
� Mindegyik csoport másik állomáson kezd, és válaszol az ott feltett kérdésre, 

a válaszokat pedig felírják az állomáson lévő poszterpapírra. Az összes vá-
laszt (lehetőleg változtatás nélkül) feljegyzi a segítő.  

� Kis idő elteltével (maximum húsz perc) megkérjük a csoportot, hogy fárad-
jon tovább a következő állomásra. Magukkal kell vinniük a filctollukat, hogy 
minden csoport a saját színével jelenítse meg a véleményét. 

� Amikor a csoportok megérkeznek a következő állomásra, a segítő röviden 
összefoglalja az előző csoport válaszait.  

� Az érkező csoport hozzáadja a saját gondolatait vagy megjegyzéseit. 
� Az egyes állomásokon töltött idő csökkenjen (pl. 20, 15 és 10 perc). 
� A körforgásnak lehetővé kell tenni, hogy a csoport visszajusson a kezdőál-
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lomásra, hogy lássák, hogyan reagáltak a többiek a munkájukra. 
� A folyamat akkor ér véget, ha minden csoport minden kérdésre válaszolt.  
� Általában 45-60 perc elég idő három vagy négy csoportnak, maximum más-

fél óra kell hat állomáshoz. 
� Végül a teljes közönség előtt minden csoport segítője összefoglalja a fő 

megállapításokat.  

Szükséges 
segéd-
anyagok 

� Színes táblafilcek (minden csoportnak más szín) 
� Poszterpapír és poszterállványok, vagy gyurmaragasztó, hogy nyom nélkül a 

falra ragaszthassuk a papírt.  
Megállapí-
tások rögzí-
tése 

� Fényképezzük le a teleírt posztereket és/vagy vigyük azokat magunkkal. 
� A további munkánk inputjaként használjuk fel a rendezvény jelentésében a 

megfigyeléseink összefoglalásához.  

6.4 Világkávézó-módszer 

A körhinta egyik változata az úgynevezett világkávézó-módszer. Ez egy egyszerű 
módszer, ami egy megadott kérdéskörben párbeszédre bátorítja a résztvevőket. Ez a 
módszer lehetőség nyújt rövid időn belül (1-2 óra) minden csoporttag ötleteinek és 
tapasztalatának összegyűjtésére. A módszer fő jellemzői:  

� Kérdésenként egy asztal, a résztvevők körbeülik az asztalokat. 
� Kerüljön poszterpapír és filctoll az asztalokhoz (minden asztalhoz másik 

szín). 
� Tegyünk ki az asztalra rágcsálnivalókat, kekszet és kávét, hogy kávézóhoz ha-

sonlóvá tegyük – a módszer egy nyugodt kávéházi beszélgetést imitál. 
� Minden csoportból egy embert (vagy a segítőt) kijelölünk az „asztal házigaz-

dájának”, aki az egész folyamat során az asztalnál fog maradni. 
� Húsz perc elteltével beszélgető csoportok asztalt cserélnek 
� Az asztal házigazdája röviden elmondja az előző csoport eredményeit, majd 

elkezdhetik összeállítani a saját válaszaikat. 
� Azonos kérdést is kaphatnak a csoportok. Ekkor a résztvevők végig ugyanan-

nál az asztalnál maradnak, nem haladnak körbe. 

 

Az interaktív vitamódszerek alkalmazása a SNAP-SEE rendezvényeken: mind a 
körhinta-, mind a világkávézó-módszert alkalmaztuk. Több, különböző kérdést 
tettünk fel, visszajelzést vártunk a résztvevőktől országukban az 
aggregátumtervezés problémáiról és egyéb témákról (pl. hogyan integráljuk az 
elsődleges és másodlagos tervezést; hogyan lehetne természetbarátabbá tenni a 
külfejtést, hogy kellene motiválni a helyi közösségeket, hogy elfogadják a bányá-
szatot, stb.). Mindezek mellett lehetséges megoldásokat kértünk, lépéseket e 
megoldásokhoz, és olyan szervezeteket kerestünk, amelyeknek ezekkel kellene 
foglalkozniuk. Összességében nagyon pozitív tapasztalat volt az interaktív vita-
módszer használata, mivel több ember vett részt a vitában, és hasznos javaslato-
kat osztottak meg. 



 

49 

7. A rendezvény lebonyolítása 

  

A rendezvény napjának legfőbb teendői közé tartozik a 
csapat eligazítása, a terem berendezése, gyakorlati elin-
téznivalók, valamint jó szervezés, hogy úgy végződjön a 
rendezvény, hogy a résztvevők jó benyomásokkal távozza-
nak.  
 
A rendezvény napján biztosnak kell lenünk abban, hogy az 
elkészített tervünk működni fog, és a nap simán le fog zaj-
lani. Ehhez hozzátartozik a rendezvény tervének ellenőrzé-
se, a csapat eligazítása és megbizonyosodni arról, hogy a 
gyakorlati tennivalók jó kézben vannak. 
 
A SNAP-SEE rendezvények egyik fő tapasztalata az, hogy 
rugalmasnak kell lennünk – biztos, hogy lesz valami, ami 
nem pontosan a terv szerint történik, de maradjunk nyu-
godtak, és alkalmazkodjunk az új körülményekhez, az 
eredményt így is elérhetjük.  
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7.1 A rendezvény áttekintése és a csapattagok eligazítása 

Közvetlenül a rendezvény kezdete előtt fussunk át csapatunkkal még egyszer a prog-
ramon. Menjünk végig a résztvevőknek szánt tájékoztatásokon és instrukciókon, bi-
zonyosodjunk meg arról, hogy ezek érthetően kerültek megfogalmazásra. Bizonyo-
sodjunk meg arról, hogy minden csapattag tudja, hogy mit várnak tőle. 

7.2 A terem kialakítása  

Ellenőrizzük, hogy a termet kívánságunknak megfelelően rendezték be. A rendez-
vényteremben a székek és asztalok elrendezése attól függ, hogyan juttatjuk el a 
résztvevőknek az üzenetet. Olyan termet válasszunk, amely segít a rendezvénytől 
várt célok eléréséhez. A terem elrendezését általában a véletlenre bízzák, pedig az 
ülésrend jelentősen befolyásolja a rendezvény lefolyását, ahogy ez az alábbi táblá-
zatból látható. 

Színház-
elrendezés 

A terem eleje felé forduló széksorok, amelye-
ket általában középen és/vagy oldalt közleke-
dőkkel felosztanak. Maximális helykihasználást 
tesz lehetővé. A színház akkor működik jól, ha a 
közönségnek minimálisan kell jegyzetelnie 
és/vagy az előadások legfeljebb két órán ke-
resztül tartanak. 

 

Osztályterem-
elrendezés 

Sorba rendezett asztalok, asztalonként 2-3 
előre néző székkel. Akkor jó, ha a konferencia 
egy tájékoztató típusú előadás. Az előadók 
tájékoztatást adnak, némi párbeszédet folyat-
nak a közönséggel. 

 

U alakú el-
rendezés 

Az egyenlőséget és az interaktivitást támogatja, 
és lehetővé teszi, hogy az előadó szabadon 
odamenjen az egyedi csoporttaghoz, és egyé-
neket szólítson meg. Ez egy vitához jó elrende-
zés. 

 

Kerekasztal-
elrendezés 

Ha vitát tervezünk a rendezvényhez, bátorítja 
az összes résztvevő véleménynyilvánítását. Ha 
az összes résztvevővel tervezünk közös vitát, 
akkor vigyük ki az asztalokat, és rendezzük 
körbe a székeket. Ha „világkávézó” módszert 
tervezünk, akkor a képen látható módon, több 
kisebb kerek asztalra van szükség.  
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Ezen túlmenően el kell még intézni: 
� Regisztráció: regisztrációs asztal, névkártyák a résztvevők neveivel és szóró-

anyagok a részükre; 
� Segédanyagok és eszközök a teremben: poszterek, előadások, stb.; és 
� Frissítők a büfészolgáltatóval. 

7.3 A rendezvény során  

És végül – a termet felszerelték, a résztvevők megérkeztek, és most kezdődhet a ren-
dezvény. Jól előkészítettük a rendezvényt, így a rendezvény kezdetén nyugodtak le-
hetünk. A rendezvény sikere most már a következőkön múlik: (a) jó moderáció; (b) a 
programban rögzített időkeretek és témák betartása; és (c) az elhangzottak gondos 
rögzítése, minden résztvevő és minden hozzászólás figyelembe vételével. 

7.4 Moderáció és moderátorok 

A sok, különböző érdeklődési körrel futó, interaktív workshopokhoz jól felkészített 
moderátorcsapat szükséges. A moderáció az emberek csoportjaival való munka egyik 
fő szükséglete. A moderátor nagyon egyértelműen képviseli azt, ami miatt a csoport-
nak ott kell lennie, kevésbé aktív abban, hogy a csoport hogyan jusson el a kimenetig. 
Egy jó moderátor képességeit – a jó szóbeli és nem szóbeli kommunikációs képessé-
gen túl –az alábbi táblázat mutatja be. 
 
Érdeklődés  Mutassa meg, hogy érdeklődő mindaz iránt, amit mondanak, és amiért mond-

ják. Ez bizalmat és támogató légkört alakít ki. 
Kérdezés Tegyen fel megfelelő kérdéseket a megfelelő embereknek a megfelelő idő-

ben, a megfelelő módon. Ez fogja előrevinni a vitát. 
Korlátozás A közös célokra összpontosítva kezelje a feszültséget és a negatív kisugárzást. 

Ez a képesség különösen fontos, ha sok konfliktus és feszültség van a terem-
ben. 

Leállítás Álljon készen a túl beszédes, agresszív vagy a témát elterelő csoporttagok 
leállítására. Segít, ha van előre elkészített leállító szövegünk. Pl. ha valaki nem 
a témáról beszél, az, ami hasznos összességében a témának, félbeszakíthatjuk 
így: „Érdekes a véleménye erről, de mi ________-ről szeretnénk többet meg-
tudni”. Hasonlóan, ha valaki dominál a vitában, figyeljük meg a személy ter-
mészetes légzési ritmusát, és két levegővétel között szúrjuk közbe: „Köszön-
jük, Júlia. Most halhassuk meg Róbert véleményét a témáról.” 

Rögzítés 

Kis csoportoknál lehet ugyanaz a személy a moderátor, és aki rögzíti az elhangzotta-
kat, de nagyobb csoportoknál tanácsos két embert alkalmazni, minden feladatra 
egyet. A jó rögzítés kulcsa, hogy a párbeszéd tömör leirata legyen egyértelmű, köny-
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nyen olvasható és könnyen követhető. Meg kell ragadni a lényeget, és mindent leírni, 
ami elhangzik. Néhány további tanács a jó rögzítéshez: 

� Figyeljünk és legyünk precízek – próbáljuk a beszélő szavait használni; 
� Ha bizonytalonok vagyunk, egyeztessük a résztvevőkkel, hogy jó-e a megfo-

galmazás; 
� Ne aggódjunk túl sokat a helyesírás miatt; 
� Minden sort kötőjellel (-) kezdjünk; 
� Számozzuk meg az összes felhasznált posztert; és 
� Kellően nagy betűkkel írjunk (a kisbetűket is) 

A moderátortól elvárt: A moderátornak nem szabad:  

� Mutatkozzon be 
� Legyen megnyugtató 
� Legyen magabiztos 
� Használjon megfelelő hangnemet és nyitott kérdé-

seket 
� Bátorítson mindenkit a részvételre 
� Reagáljon megfelelően az elhangzottakra: meg-

erősítéssel, bátorítással, megértéssel 
� Barátkozzon meg a csenddel, dolgozzon vele, ne 

próbálja kitölteni 
� Mindenki véleményét azonos súllyal kezelje 
� Kezelje a nehéz embereket 
� Rögzítsen mindent, ami elhangzik 

� Túlmagyarázni 
� Közbevágni 
� Előrevetíteni a következteté-

seket 
� Saját véleményét és néző-

pontját erőltetni 
� Kiemelni bárkit 
� Elveszteni a türelmét 

 

7.5 A rendezvény befejezése  

A rendezvény lezáró résszel fejeződik be, ami tartalmazza a következtetések levoná-
sát, a folyamat következő lépéseinek, vagy a workshop eredményei felhasználásának 
ismertetését, és visszajelzések szerzését a résztvevőktől. Egy értékelő kérdőív megfe-
lelő erre a célra. A rendezvény végén terjesszük a résztvevők között, miközben szá-
mos kérdésben kérjük a véleményüket: megfelelt a rendezvény az elvárásaiknak, ta-
nultak valami újat, volt lehetőségük kérdések feltételére, vagy nézőpontjuk átadásá-
ra, jól volt megszervezve a rendezvény, van javító észrevételük a következő esemény-
re, stb.  

 

A rendezvény befejezésekor: 
� Mondjunk összefoglalást, válaszoljuk meg a megválaszolatlan kérdéseket. 
� Egyértelműen ismertessük, hol és hogyan leszek a workshop eredményei 

felhasználva, mik a következő lépések, és mikor fognak megtörténni. 
� Osszuk szét az értékelő kérdőíveket.  
� Zárszó/a részvétel megköszönése. 
� Gyűjtsük be a kérdőíveket és a segédanyagokat 
� Hozzuk rendbe a termet. 
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8. A rendezvényt követően – utánkövetés  

  

Nem számít, hogy milyen sikeres volt a rendezvény, és 
mennyire elégedettek voltak a résztvevők, mindezt köny-
nyedén elronthatja, ha nem biztosítjuk az esemény megfe-
lelő utánkövetését. Emiatt fontos, hogy tartsuk a megálla-
pított határidőket az ígért anyagok kiküldésére és tájékoz-
tatásra. Fel kell vennük a kapcsolatot a résztvevőkkel, 1-2 
héttel a rendezvény után. 

Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk, hogy mit kell 
elküldeni a rendezvény résztvevőinek, miért és hogyan in-
dítjuk a következő rendezvényt, vagy a folyamat követke-
ző lépését. 

A SNAP-SEE rendezvények után a résztvevők számos kiad-
ványt kaptak e-mailen: összefoglaló jelentést a rendez-
vénytől, rögzitett (interaktív) vitát, résztvevők listáját és az 
előadásokat. 
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Mit kell elküldeni a rendezvény résztvevőinek?  

A rendezvény résztvevőinek az alábbiakat kell kiküldeni:  
� Egy rövid jelentést a rendezvényről a workshopon elhangzottak szószerinti átira-

tával – ne próbáljunk rövidíteni, hagyjuk megírva a résztvevők saját szavaival. 
� Ismertessük, hogyan fogjuk felhasználni a workshopon elhangzottakat, és annak 

inputjait. 
� Csatoljuk az értékelés eredményeit. 
� Mellékeljük a rendezvényen bemutatott előadásokat, a szkennelve jelenléti ívet 

és fényképeket. 
� Tájékoztassuk őket a következő lépésekről, vagy következő rendezvényekről. 

Miért?  
� Hogy megmutassuk, értéklejük a véleményüket és gondosan rögzítettük, amit 

elmondtak. 
� Hogy fenntartsuk a résztvevők bevonását és tájékoztatását. 
� Lehetővé kell tenni, hogy a résztvevők megtudják, mi történik a véleményükkel 

(amit megosztottak a workshop során), ha szeretnénk, hogy legközelebb is eljöj-
jenek. Így minden résztvevőtérzékelheti, hogy figyelembe vették a véleményét.  

 
Amikor véget ért a rendezvény, a saját szervezeten és a szervezőcsapaton belül is ki 
kell értékelni, és el kell helyezni a teljes folyamat látószögében.  

� Elértük a rendezvény célját? 
� Kik voltak a résztvevők? Képviselték a (fő) érdekelt szervezeteket? 
� Ki hiányzott? Miért? Mit tehetünk, hogy bevonjuk a folyamatba? 
� Mihez kezdünk a visszajelzésekkel?  
� Ki fogja elkészíteni a projektjelentést? 

� Szükségünk van további vizsgálatokra, információra stb.? Szükséges konzul-
tálnunk további szakértőkkel, hogy ezt megoldjuk? 

Ha elkezdünk gondolkodni a következő rendezvényen, újra át kell vennünk az 
összes végrehajtott lépést, és átgondolni, (ha szükséges) hogyan javíthatók leg-
közelebb az egyes tevékenységek. 

A rendezvény után:  
� Minden résztvevőnek (és azoknak is, akik meg voltak hívva, de nem tud-

tak eljönni) küldjünk jelentést a rendezvényről/workshopról (fényképek-
kel és az előadásokkal). 

� Készítsünk a média számára sajtóközleményt a rendezvényről.  
� Tartsuk naprakészen a résztvevőket, és vonjuk be őket további, kapcso-

lódó rendezvényekbe is. 
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9. Következtetések és ajánlások  

  

Összegzésként összefoglaljuk az egyes fejezetek ajánlásait. 
Ezek fő útmutatást nyújtanak ahhoz, hogy mit kell figye-
lembe venni egy résztvevői folyamat tervezésekor, egy 
egyedi workshop megvalósításakor, vagy az interaktív 
technikák egyikének használatakor.  

Az ajánlások a SNAP-SEE projektpartnerek és a kézikönyv 
szerzőinek saját maguk által tartott konzultációkon szere-
zett tapasztalatain alapulnak. Erősen ajánlott kipróbálni 
és használni a javasolt módszereket, hogy megtaláljuk az 
előnyeiket, és gyakorlat közben tanuljunk. 
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A SNAP-SEE projekt célja az érdekelt felek kapacitásának növelése, valamint a délke-
let-európai aggregátumellátás fenntarthatóságát biztosító eszközök kialakítása volt. 
Tizenhárom országban huszonhét partner vizsgálta a saját aggregátumtervezésének 
aktuális állapotát, készített útmutatást a folyamat erősítésére és jutott egyetértésre a 
Délkelet-Európai Aggregátumtervezés Ajánlott Eljárásainak Jövőképéről. 

A megállapítások egyike az, hogy a következő húsz évre minden országnak ki kell fej-
lesztenie a saját aggregátum- vagy ásványi nyersanyagtervét. Azonban a tervezést a 
kormányok végzik, így ezt nem valósíthatják meg kizárólag a projektpartnerek. Az 
Aggregátumtervezési Eszköztár a projekt tapasztalatainak eredménye, és támogató 
dokumentumokat ismertet minden olyan érdekelt szervezet számára, amely ilyen 
kihívással szembesül. Létszükséglet az érdekelt felek résztvevői módon, a lehető leg-
korábban történő bevonása a folyamatba. Ennél a pontnál foglaljuk össze az ajánlá-
sokat. 

Az érdekelt felek bevonásának előnyei a fenntartható aggregátumtervezés ajánlott 
eljárásainak támogatásába 

� A különböző véleményeket képviselő érdekelt felek – kormányzati szervek, 
szakemberek, az iparág, civil szervezetek és helyi közösségek– bevonása le-
hetővé teszi szélesebb ismeretek és különböző vélemények begyűjtését, va-
lamint jobb megoldások kijelölését. Ha mindenki számára nyertes szituációt 
szeretnénk elérni, létfontosságú meghallgatni a különböző véleményeket és 
figyelembe venni számos célcsoport nézőpontját.   

� Egy résztvevői folyamat megvalósítása hosszabbnak és költségesebbnek 
tűnhet elsőre, de összességében jobban alátámasztott, szélesebb támoga-
tással bíró döntést eredményez. 

� A konzultáció jó módszer a célcsoportok motiválására annak érdekében, 
hogy végrehajtsák az ajánlott eljárásokat az aggregátumtervezés során, és 
figyelembe vegyék a többi bevont fél véleményét. 

� A résztvevői módon elért egyezségeket könnyebb végrehajtani. 
� Konzultációs rendezvények szervezése az aggregátumtervezésben érintett, 

vagy azért felelős különböző intézmények közti együttműködést kiemelten 
erősíti. 

� Az eredmények közé tartozik továbbá: erősebb meggyőződés a tervezés fon-
tosságáról, igény országos vagy regionális ásványi nyersanyagterv vagy szak-
politika kialakítására, másodlagos aggregátum felhasználásának támogatása. 

� Az emberek belefáradtak az értelmetlen rendezvényeken való részvételbe. 
Ha meghívjuk őket, legyen egyértelmű a cél és a hozzáadott érték, amit ők 
hoznak, illetve megkapnak. 
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Érdekelt feleknek szánt részvevői folyamat tervezése 
� Egyértelműen meg kell határozni a konzultációk célját, mit akarunk elérni, 

kiknek kellene részt venni, és hogyan fogjuk hasznosítani a megszerzett in-
formációkat.  

� A résztvevőket tájékoztatni kell a célokról, a szerepükről, és hogy hogyan be-
folyásolhatják a döntéseket. 

� A folyamat átfogó célja az volt, hogy az érintett célcsoportok bevonásával 
elérjük a fenntarthatóbb aggregátumellátást. 

� A kimenetel lehet: az aggregátumtervezési folyamat jobb megértése, egye-
tértés a megoldásokról, megnövekedett kapacitás a SARM és SSM koncepci-
ók irányában és ajánlott eljárások más országokból, a fenntartható megkö-
zelítések behatóbb ismerete, jobb ismeretek a naprakész adatokról és mód-
szerekről. 

� Az átfogó cél elérése érdekében gondosan meg kell határozni a folyamat és 
különböző lépések időzítését. 

Kik az érdekelt felek, és hogyan történjen a bevonásuk? 

� Minden konzultációs folyamatnak eltérő célcsoportjai vannak. Gondosan 
meg kell határoznunk, hogy kik a csoportok felelős döntéshozói, akiket be-
vonunk, vagy akiket befolyásol a folyamat. 

� Az aggregátumtervezés fő célcsoportjai: különböző ágazatok kormányzati 
hatóságai, aggregátum iparág, szakértők, helyi közösségek és civil szerveze-
tek, valamint az általános közvélemény és a média. 

� A különböző érdekeltségi csoportoknak eltérők a szükségleteik, amit figye-
lembe kell venni a bevonásuk típusának és mértékénak megtervezése során. 
Néhányuk boldogan fog részt venni egész napos workshopokon, míg mások-
nak rövid találkozókat kell szervezni, ahol megszerezhetők tőlük a szükséges 
információk. 

� A különböző célcsoportok érdeklődése széles skálán változik. Nagyban eltér 
a véleményük, és egymással ellentétes is lehet. Emiatt gondosan át kell gon-
dolni, hogy hogyan működjünk együtt mindegyikükkel, és kerüljük el a létre-
jövő konfliktusokat.  

� Az ipar képviselői nagyon nyitottak az együttműködésre, és gondoskodnunk 
kell arról, hogy egyenlően legyenek képviselve. Abban érdekeltek, hogy a 
hatóságok stabil és méltányos munkafeltételeket biztosítsanak a működésük 
számára. 

� A szakértői szervezetek és a különböző területek szakértői a különböző té-
mákhoz értékes betekintést nyújthatnak. 

� A környezetvédelmi szektor, civil szervezetek és közösségek képviselő szin-
tén már a kezdetektől érdekeltek a párbeszédbe történő bevonásban, így az 
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ő véleményük is figyelembe vehető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
alapvetően nem ellenzik a (bányászati) tevékenységeket, ám túl gyakran 
háttérbe kerülnek a folyamat utolsó fázisáig. 

A rendezvény megtervezése 

� Kritikus a rendezvény végrehajtása megtervezésének időzítése. Egy egyszeri 
rendezvényt 6-8 héttel korában kezdjünk megtervezni. Nemzetközi ese-
ménynél az időpont előtt hat hónappal kell nekikezdeni. 

� Gondosan jelöljük ki a rendezvény időpontját, kerüljük el a mozgalmas idő-
szakokat, nemzeti ünnepeket, iskolai szüneteket, vagy nagyobb sportese-
ményeket. 

� Válasszunk olyan rendezvényhelyszínt, amely megfelel az igényeknek: meg-
közelíthető, megfelelő méretű a tervezett résztvevői létszámhoz és prog-
ramhoz. 

� Jelöljük ki az előkészítő csapat vezetőjét, tagjait és a szerepeiket. Rendszere-
sen ellenőrizzük a kiosztott feladatok előrehaladását.  

� Egyértelműen határozzuk meg minden egyes rendezvény célját, és azt, hogy 
hogyan kívánjuk azt elérni – célunk a résztvevők tájékoztatása, és sok elő-
adásra van szükség, sok ötletet szeretnénk begyűjteni, vagy egyetértésre 
szeretnénk jutni? 

� A rendezvény felépítésének illeszkednie kell a fent említett célokhoz – ke-
rekasztal megbeszélés, csoportos, interaktív munka, rangsorolás. 

� A rendezvény kívánt szerkezete alapján el kell készíteni a megfelelő napi-
rendet.  

� A kávészünetek (és az ebédszünet is) fontos, mert lehetőséget ad a résztve-
vőknek közvetlen találkozásra és nézőpontok megosztására. 

Interaktív workshop technikák 

� A csoportmunkának számos előnye van, mivel lehetővé teszi több résztvevő 
bevonását a párbeszédbe, és véleményük elmondását. 

� A technika kiválasztásának az elérendő célt kell alapul vennie – számos ötlet, 
részletes vita, rangsorolás. 

� További információ itt található: http://participationcompass.org/. 

A rendezvény lebonyolítása 

� A kezdés előtt nézzük át a csapattal a feladatokat. 
� Legyünk nyugodtak és pozitív hozzáállásúak. Bízzunk a jó eredmények eléré-

sében. 
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� Készítsük elő a termet az időbeosztással összhangban, és tegyük lehetővé a 
lehető legjobb részvételt azok számára, akik a rendezvényünkre áldozták az 
idejüket. 

� A siker kulcsa a jól felkészített és tapasztalt moderátorokban rejlik. 

A rendezvény zárása és utánkövetés 

� A rendezvény végén tájékoztassuk a résztvevőket arról, hogy mi fog történni 
legközelebb.  

� Egy-két napon belül küldjünk köszönőlevelet a résztvevőknek (és azoknak, 
akik nem tudtak eljönni), valamint a rendezvényről szóló jelentést és segéd-
anyagokat 1-2 héten belül. 

� Ha gondosan megterveztük a folyamatot és a rendezvényt, akkor ez garan-
tálja a sikeres végrehajtást és a résztvevők elégedettségét. 
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