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A társadalom egyetlen szabadfelhasználású erőforrását azok 
a törvények jelentik, amelyek alapján szabályozza saját 

magát. A természeti vagy humán erőforrásoktól eltérően, a 
törvények a társadalom alkotásai, tehát viszonylag gyorsan és 
korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésünkre. A minőségi 

törvények meghozatala viszont már sokkal nehezebb. 

A Marosvásárhely helyi adminisztrációjának működését 
biztosító törvényi keret azt feltételezi, hogy az országos 

szabályozás hiányos, teret enged a különböző 
értelmezéseknek, vagy épp szem elől téveszti a 

fontosabb problémákat. A mérleg másik nyelvét, amely 
némiképp egyensúlyt teremt, a Románia által ratifikált 

nemzetközi szerződések jelentik, amelyek garantálják – 
legalábbis jelenleg – a romániai jogállam működését. 
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polgárra. a azaz
 haszonélvezőjére, szféra civil a és adminisztráció
 az lehetnek hatással jótékony csakis észrevételei
 alapozó know-how-ra kritikus, objektíven
 szereplő külső érdekelt sikerében adminisztráció
 az egy, transzparencia-infúzió, egy Röviden:
 Hivatalt. a tudja „büntetni” bármikor társadalom
 civil a így javítani, lehet megteremtésével
 transzparenciájának valós Hivatal Polgármesteri
 a megélését célú polgári keret törvényi jelenlegi A
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CÉL: a marosvásárhelyi hatályos törvényi keret javítása 

IRÁNYELVEK:

● A helyi adminisztráció teljes és valós transzparenciájának megvalósítása
● A helyi hatóság összes normatív aktáinak monitorizálása, már a kezdeti szakasztól fogva
● A normatív akták helyi hatóságoktól FÜGGETLEN csoport által végzett elemzése, és szükség
esetén „büntetés” kiszabása, még azok elfogadása előtt
● A helyi hatóságtól független, harmadik fél által készített, a helyi normatív döntésekre vonatkozó
elemzések elkészítése, javaslatok, vagy szakértők véleményére támaszkodó konkrét intézkedések
megfogalmazása

● A polgárok bátorítása, hogy minél többen vegyen részt a város döntéseiben
● Eszközök és szakmai know-how felajánlása a város hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozásához

(urbanisztikai tervek, PUG, tevékenységre vonatkozó stratégiák stb.

Célok és irányelvek

● A helyi tanácsosok informálása, képzése és tanácsadás számukra a polgári szabadságjogok, és
általános emberi jogok tekintetében

CEI BUNI. 
AJÓK.



A Jogi Információs Iroda az alábbi két ambiciózus terv alapján alakul 
meg és folytatja működését: 
● A végrehajtó hatalom és a civil társadalom közötti kapcsolat digitális
alapokra helyezése
● A civil társadalom pro-bono beavatkozása, amely saját célja, érdekei és
tudása mentén szervezi meg saját magát.
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Digitális 
átalakítás

azt! alkalmazni és megfelelőt,
 a választani kell ki csak közül

 forráskódok nyílt szükséges
 transzparenciájához

 tevékenységének
 Hivatal Polgármesteri

 a létezik, keret törvényes
 a létezik, információ Az
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Lépések

Eszközválasztás Jogi keret 
tisztázása Elindítás

A DMS/open 
democracy eszközök 

elemzése, hogy a 
Polgármesteri Hivatal 

dokumentumainak 
publikálása valós 
időben történjen – 

azon dokumentumok, 
amelyek integrálhatók 

a Hivatal 
IT-rendszerébe.

A Polgármesteri 
Hivatal 

szakembereinek 
segítségével 

meghatározásra 
kerülnek azok a belső 

dokumentumok, 
amelyek a hatályos 
törvények alapján 

közérdekű 
dokumentumnak 

számítanak.

A bevezetésre licitet 
írnak ki, működésbe 

lép az 
eszközrendszer, és 

az adatok az 
érdeklődő közönség 

rendelkezésére 
állnak.

● Online viták

● Projektek,
javaslatok
megfogalmazása
● Közösségi
állásfoglalások
generálása

A technológia 
bevezetése 

A társadalmat 
képviselő civil 
reagálótestület 
önszerveződése a 
következő célok miatt: 
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Működési elvek

Civil társadalom

Független, valós idejű 
input, az adminisztráció 

transzparenciájának 
köszönhetően. A reagáló 

szerepet felváltja a 
pro-aktív szerepkör.

Adminisztráció
Neki csak a keretet kell 

megteremtenie, a többi a 
civil társadalom feladata 
aszerint, hogy mennyire 

sikerül konstruktív 
nyomást gyakorolnia.
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Működési elvek

Viták

Keret a konstruktív 
vitákhoz 

Szavazás

Javaslatok
Ötletek/javaslatok 
befogadásának 

kerete

Költségvetés
Részvételi 

költségvetés a teljes 
büdzsé százalékából

Open democracy 
platform 
csatlakozása a 
közérdekű 
dokumentumokhoz, 
de a Hivataltól 
függetlenül

Eredmények – jobb 
helyi törvénykezés

Keret a helyi 
népszavazásokhoz, 

különböző témák mentén 
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Működési elvek

Átláthatóság
Egy DMS-eszköz biztosítja az „elsődleges 
anyaghoz”, a Polgármesteri Hivatal által generált 
dokumentumokhoz való hozzáférést, valós 
időben, külön engedélyeztetés nélkül

Részvétel
A BID nem intézmény, és nem követel 
munkavégzést az állami intézmények 
személyzetétől. Amit a hatóságoknak meg kell 
tennie, az nem több, mint megteremteni a 
keretet, hogy a civil társadalom kinyilváníthassa 
akaratát. 

Kommunikáció/lobby

érdekében. meghozatalának határozatok
 helyi legjobb a gyakoroljon nyomást mértékű

 kellő és önmagát, megszervezze társadalom civil
 a hogy függ, professzionalizmustól Érdeklődéstől,
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PLATFORME OPEN DEMOCRACY
● Consul
● Decidim
● DemocracyOS

EGYÉB FORRÁSOK 
● The Democracy Foundation
● Open Democracy
● Resilience

Források
CEI BUNI. 
AJÓK.

http://consulproject.org/en/
https://decidim.org/
http://democracyos.org/
https://democracy.foundation/similar-projects/
https://www.opendemocracy.net/en/
https://www.resilience.org/


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Köszönöm!
Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen 
fogadunk a pol@oameniliberi.com e-mail 

címen.
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr



