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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. és a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. részvételével létrejött, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság mint Kedvezményezett által megvalósítandó KÖFOP2.2.6-VEKOP-18-00001 „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának
növelése” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) szakmai megvalósítását támogató konzorcium
nevében ezúton meghívjuk a Projekt egyik fő területét, az önkormányzati nyilvánosság helyzetét érintő
kutatást támogató fókuszcsoportos beszélgetésen való részvételre.
A Projekt célul tűzte ki az információszabadság alkotmányos alapjog magyarországi állapotának átfogó,
tudományos alapú feltérképezését és a kutatási megállapítások alapján a jogi és egyéb szolgáltató
környezet javítását célzó koncepciók, javaslatok és eszközök kidolgozását.
A fókuszcsoportos interjúk célja és egyben a Projekt kiemelt feladata az állampolgárok és a civil
szereplők bevonása, tapasztalataik becsatornázása a Projekt szakmai megvalósításába. Jelen esetben
az állampolgárok, civil szervezetek véleményét, meglátásait kívánjuk meghallgatni kapcsolatban,
hogyan látják el a helyi önkormányzatok a nyilvánossággal, átláthatósággal összefüggő
kötelezettségeiket, feladataikat. A beszélgetés keretében kitérünk, többek között, az alábbi témákra:
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•

Általános trendek, tudás és attitűd az önkormányzati működést érintő nyilvánossággal,
átláthatósággal kapcsolatban.

•

Átláthatóság és nyilvánosság teljesülése az önkormányzatoknál – közérdekű adatigénylés
gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatok megvitatása, elégedettség az általános tájékoztatás,
elektronikus közzétételi kötelezettség teljesülésével, közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban.

•

Javaslatok, fejlesztendő területek.
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A beszélgetés keretében a résztvevők közösen vitatják meg a fenti kérdéseket, lehetőség nyílik a véleményés tapasztalatcserére, javaslatok megfogalmazására.
A fókuszcsoportos interjút
2021. október 13-án 17 órakor tartjuk
az alábbi helyszínen:
HBH Stratégia és Fejlesztés Kft., 1022 Budapest, Bimbó út 7. 3. emelet
A fókuszcsoportos beszélgetés hossza várhatóan 120 perc. Kérjük, hogy részvételi szándékát a
jelentkezési lap kitöltésével jelezze, legkésőbb 2021. október 11-én 12.00 óráig.
JELENTKEZÉSI LAP – kérem, kattintson ide a megnyitáshoz. (Ha a link nem működne, kérem, másolja be
a böngészőjébe az alábbi sort: http:// http://rendezveny-regisztracio.hu/onkormanyzati1013)
Kérjük, hogy bármilyen kérdés vagy kérés esetén forduljanak a Konzorcium kollégájához, Szabó Mártához
közvetlen telefonszámán: 0630/304-15-63, vagy emailben: szabo@exante.hu.
Segítő részvételére és közreműködésére számítunk és azt előre is köszönjük. A Konzorcium szakértői teljes
titoktartási megállapodás mellett végzik az elhangzottak elemzését, így ennek megfelelően kívánjuk a
kapott információkat felhasználni.
Budapest, 2021. október 6.

Péterfalvi Attila
elnök
s.k.
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