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<h1 style="margin-bottom: 0.49cm;">Az ��eteket h�om szinten �t�elj�k</h1> <p
style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">(1) a kamp�y f�usza: mennyire sz� a fontos
t��r�<br />(2) az ��etek megalapozotts�a: a javasolt megold�ok �szhangban vannak-e
egym�sal � a deklar�t c�okkal � kivitelezhet?k-e<br />(3) n��y, elegend?en konkr� ��et
k�ts�vet�i hat�� is megpr��juk kisz�olni</p> <h2 style="margin-bottom: 0.49cm;">1
C�zotts� - mir?l besz�nek?</h2> <p style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">A fontos
t��at �gy jel�t�k ki, hogy egy �talunk �sze�l�ott <a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=20" target="_self">27 elem?
list�</a> elk�ldt�nk a v�em�yform���telmis� 41 jeles k�visel?j�ek, arra k�ve ?ket, hogy
jel�j� meg, ezek k��l melyek a leg�et?bb k�d�ek ma Magyarorsz�on. K�d?��nket az
al�bi�20 felk�t k�ls? szak�t?, � a kezdem�yez��nk hat tagja t�t�te ki. Ezut� az �taluk
legfontosabbnak ��t k�d�ek eml��� � az ezekre adott megold�okat figyelj�k a p�tok
kamp�y�an. Projekt�nk az EU parlamenti v�aszt�okon � sz�al� feletti eredm�yt el�t
p�tokat fedi le.</p> <h3>A felk�t ��zek:</h3> <p style="margin-bottom: 0.49cm;"
align="LEFT">�on Ada, Babarczy Eszter, Baksa Roland, Barab� Gyula, Bod P�er �os, Boj�
G�or, Bogsch Erik, Br�ckner Gergely, Chik� Attila, Fazekas K�oly, Ferge Zsuzsa, Hamecz
Istv�, Jaksity Gy�gy, Kaderj� P�er, Kir�y J�lia, Kopits Gy�gy, Kopp M�ia, K���yi Andr�,
L�czi Andr� L�zl�Csaba, Lelkes Orsolya, Ludassy M�ia, Martin J�sef, Mong Attila, Nagy
Zolt�, Oblath G�or, �k�y Antal, Pete P�er, Pr?hle Gergely, <span class="il">Raffay</span>
Ern?, Simor Andr�, S�yom L�zl� Stumpf Istv�, T�h Istv� Gy�gy, T�gyessy P�er, T��
G�or, Urb� L�zl� V�szegi Asztrik, Vojnits Tam�, Voszka �a � Vukovich Gabriella.</p>
<h3>A v�aszol�:</h3> <p style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">�on Ada, Baksa
Roland, Bod P�er �os, Br�ckner Gergely, Chik� Attila, Fazekas K�oly, Ferge Zsuzsa,
Hamecz Istv�, K���yi Andr�, L�zl�Csaba, Lelkes Orsolya, Ludassy M�ia, Mong Attila,
Nagy Zolt�, �k�y Antal, Pete P�er, T�� G�or, Vukovich Gabriella � k� anonim k�ls?
szak�t?.</p> <h2 style="margin-bottom: 0.49cm;">2 A p�tprogramok � az ��etek
megalapozotts�a</h2> <p style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">A p�tprogramok �
az ��etek megalapozotts�� egy el?re �sze�l�ott szempontsor alapj� ��j�k meg. Arra
t�eksz�nk, hogy minden ��etet k� tag is �t�elje, hogy szem�yes szimp�i�nk hat��
amennyire lehet, kiiktassuk.</p> <p><a href="images/docs/program_ert_modszer10feb18.doc"
target="_blank">�t�el�i m�szer r�zletes le��a</a> |� <a
href="images/docs/prog_ertekelo_tabla_10feb18.xls" target="_blank">p�tprogramok
�t�el?lapja</a><strong> | </strong> <a href="images/docs/prog_ertekelotabla_10marc26.xls"
target="_blank">p�tprogramok �t�el?lapja - jav�ott</a><strong> </strong></p> <p
style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">A p�tok �szes megnyilv�ul�� nem tudjuk
vizsg�ni - ehhez sokkal t�b id?re, vagy sokkal t�b tagra lenne sz�ks�. Az els? tervek szerint
minden nap mint� vett�nk volna az aznapi m�ia megjelen�ekb?l, � ��t�k, hogy a jelent?s,
sok embert el�? megnyilv�ul�okat (p�teln�i besz�, interj� nagy n�etts�? tv csatorn�, stb)
is vizsg�juk. Ezt menet k�ben k� okb� m�os�ottuk: egyr�zt, a kamp�y elej� �gy l�tuk,
hogy a p�tok nem tesznek olyan ��eteket, amelyek nem szerepelnek a programjukban (kiv�e
a Fideszt, akik k�?n publik�t� a programjukat), �y nincs sok �telme az egyedi ��etek k�l�
�t�el��ek. M�r�zt, az eredetileg tervezettn� sokkal t�b id?be tellett a p�tprogramok
vizsg�ata, �y kev� energi�k maradt a tov�bi ��etekre.</p> <h2 style="margin-bottom:
0.49cm;">3 Egyes ��etek k�ts�vet�i hat�a</h2> <p style="margin-bottom: 0.49cm;"
align="LEFT">A k�ts�vet�i hat�ok kisz����oz olyan szak�t?ket k��nk fel, akik az adott
k�d�sel r��a foglalkoznak � birtokukban vannak azok az adatok, amelyekkel a p�tok
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��eteinek hat�� gyorsan � megb�hat�n ki tudj� sz�olni. Ezeknek a szak�t?knek a t�bs�e
�lami alkalmazottk�t dolgozik, �y arra sz��unk, hogy csak n� n�k�l fogj� v�lalni a
feladatot. A sz���ok hiteless�� azzal tudjuk biztos�ani, hogy az adatforr�okat � a sz���
menet� is k��j�k: �y b�ki ellen?rizheti � vitathatja azok helyess��.</p> <p
style="margin-bottom: 0.49cm;" align="LEFT">Nem mag�� �tet?d?, hogy a p�tokt� olyan
pontoss�� ��eteket v�junk, amelyek hat�� forint fill�re ki lehet sz�olni - de vannak olyan
orsz�ok, ahol ez a gyakorlat. A legjobb p�da tal� Hollandia, ahol a korm�yt� f�ggetlen
tervhivatal (<a href="http://www.cpb.nl/eng/" target="_blank">CPB</a>) k��re a v�aszt�ok
el?tt �t�eli a p�tprogramok makrogazdas�i hat�ait. A legut�bi, 2006-os v�aszt�ok el?tt
p�d�l nyolc p�t programj�<a
href="http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/139/doc139.pdf" target="_blank"
title="CPB: Charting choices 2008-2011"> vizsg�t�</a>.</p>
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