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KEDVES BUDAPESTIEK!

A tavalyi év tapasztalataival felvértezve indítjuk el Budapest  
második közösségi költségvetését. 

A legilletékesebbekhez, Budapest lakóihoz, azaz hozzátok fordu-
lunk, hogy mondjatok ötleteket fővárosi fejlesztésekre. 

1 milliárd forintot különítettünk el idén is arra, hogy összhangban Bu-
dapest hosszú távú fejlesztési stratégiájával három területen – Zöld, 
Esélyteremtő és Nyitott Budapest – javaslataitok alapján élhetőbbé, 
vonzóbbá tegyük a várost. A beérkezett ötletek közül beszélgetéseket 
és vitákat követően a város lakói választhatják ki szavazással, melyik 
ötletek valósuljanak meg. 

Örömmel tapasztaltuk a fogadókészséget erre az elsőre újszerűnek 
ható kezdeményezésünkre, amely azonban egyre inkább bevett 
módszerré válik a modern várospolitikában. Célunk, hogy termé-
szetessé váljon minden városlakó számára: a város fejlesztése közös 
ügyünk, amelyben nemcsak számítunk az itt élők véleményére, de 
keressük és fejlesztjük a közös ötletelés intézményes formáit.

Hiszek abban, hogy a közös munka, a környezetünk javításán való 
gondolkodás közel hozhat egymáshoz a világról egyébként nagyon 
különbözően gondolkodó embereket, mint ahogy közelebb hozhatja 
a város lakóit és a város igazgatásával foglalkozó intézményeket is.

BEVEZETŐ
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Az első közösségi költségvetésben kiválasztott ötletek megvalósí-
tása, és egyben a második közösségi költségvetés ötletelési szaka-
sza is megkezdődött. Kérem, fogalmazzatok meg ti is javaslatokat a 
közvetlen vagy tágabb környezetetek fejlesztésére. Érveljetek mel-
lettük, népszerűsítsétek és vigyétek el a győzelemig, hogy együtt 
valósíthassuk meg.

Építsünk együtt egy zöld, esélyteremtő és nyitott Budapestet!

Kerpel-Fronius Gábor 
Okosvárosért és részvételiségért felelős 
főpolgármester-helyettes
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A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK RÖVIDEN

2021-ben, az első tesztévet követően ismét elindult Budapest közös-
ségi költségvetési ciklusa, amire a Fővárosi Önkormányzat 1 milliárd 
forintot szán. 

Adj be Te is ötletet, szólj bele, mire költsön a főváros, azaz:

Irány az otlet.budapest.hu oldal, 
vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár!

ADJ EGY JÓ ÖTLETET!

Nézz körül lakóhelyeden, beszélgess szomszédokkal, 
ismerősökkel, mi tenné Budapestet, a környékedet 
egy még jobb hellyé! 

Töltsd fel ötletedet az otlet.budapest.hu oldalra 
2021. november 2. és 2022. január 31. között.

1

2

Szavazz! Az ötletgyűjtést követően az ötleteket a 
Főpolgármesteri Hivatal és a közösségi költségvetési 
tanács szűri meg, majd ezután a budapestiek dönt-
hetnek arról, hogy melyik ötlet valósuljon meg. 

3

A legtöbb szavazatot szerző javaslatokat 
a Fővárosi Önkormányzat megvalósítja. 4

Minden Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló, 
16. életévét betöltött személy jogosult ötletet 
beküldeni és szavazni is a szerinte legjobb ötletekre.   
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MIKOR ADHATOK BE ÖTLETET?
2021. november 2. és 2022. január 31. között várjuk az ötleteket.

MI LEHET AZ ÖTLETEM TÉMÁJA?
Az ötleteket céljuk, tematikájuk szerint három kategóriában lehet  
beadni:

Budapest felkészül a klímaváltozásra. Zöldebb utcák, élettel teli 
parkok, mindenki számára elérhető, környezettudatos megoldá-
sok a cél.

A Zöld Budapest azt jelenti, hogy a főváros szerepet vállal benne, hogy 
városunk zöldebbé váljon és segítséget nyújt abban, hogy  a budapes-
tiek környezettudatosan éljenek. Közös célunk, hogy a főváros felké-
szüljön a 21. század egyik legnagyobb kihívására, a klímaváltozásra.

Cél a társadalmi különbségek csökkentése hátrányos helyzetű kö-
zösségek életét támogató ötletekkel.

Az Esélyteremtő Budapest témakörben az önkormányzat eltökélt cél-
ja, hogy csökkentse a társadalmi különbségeket és segítse a hátrá-
nyos helyzetű közösségek életét. 
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Együttműködések, új, kísérleti megoldások,  
digitális fejlesztések, rövid távú, közösségépítő ötletek.

A Nyitott Budapest kategóriában az együttműködések fejlesztésén 
van a hangsúly a város közösségeiben, illetve a budapestiek és a fő-
város, valamint annak intézményei között. Ennek megvalósítása ér-
dekében keresünk új, kísérleti megoldásokat, közösségépítő ötleteket 
és mindenki által könnyen használható és elérhető digitális fejleszté-
seket. Gyorsabb, okosabb és praktikusabb megoldásokat szeretnénk 
nyújtani a budapestieknek.

Vannak ötletek, amelyek több kategória céljaihoz is illeszkednek.  
Ezeknél a Főpolgármesteri Hivatal dönti majd el, hogy véglegesen 
mely kategóriába sorolja őket.
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MEKKORA ÖSSZEG ÁLL RENDELKEZÉSRE?

1 milliárd forintot különített el közösségi költségvetésre 2021-ben is 
a Fővárosi Önkormányzat, amit egyenlő arányban oszt el a kategóri-
ák között (Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest). 
Szeretnénk, ha több kisebb, de néhány nagyobb költségvetésű ötlet is 
megvalósulna, ezért a kategóriákat két részre osztottuk:

• 200 millió forintos keretösszegből maximum  
50 millió forintos kis projektek

• 133 millió forintból egy vagy két nagy projekt.

KATEGÓ- 
RIÁK

KIS 
ÖTLETEK

Max 
50 millió Ft / ötlet

Keret: 
200 millió Ft

Max 
50 millió Ft / ötlet

Keret: 
200 millió Ft

Max 
50 millió Ft / ötlet

Keret: 
200 millió Ft

NAGY 
ÖTLETEK

50 - 133 
millió Ft / ötlet

Keret: 
133 millió Ft

50 - 133 
millió Ft / ötlet

Keret: 
133 millió Ft

50 - 133 
millió Ft / ötlet

Keret: 
133 millió Ft

TARTALÉK: 1 MILLIÓ FT
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MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIE 
AZ ÖTLETEMNEK?

Az egyes kategóriák céljaihoz való illeszkedésen túl a következő 
szempontoknak kell megfelelniük az ötleteknek:

Legyenek közérdekűek és feleljenek meg a lehető legtöbb 
alapelvnek és értéknek az alábbiak közül: egyenlőség, kö-
zösségi szemlélet, minőségi változás, funkcionális megfe-
lelőség, biztonság, fenntarthatóság és szerethetőség.

Olyan beruházás jellegű projektekre várunk javaslatot, 
amelyek egyszeri fejlesztéssel megvalósíthatók és nem 
folyamatos tevékenység végzését jelentik; tehát elsősor-
ban építeni, ültetni, utcabútorokat, eszközöket telepíteni 
tudunk, és csak indokolt esetben van lehetőség kapcso-
lódó közösségi szolgáltatások, események megvalósítá-
sára.

Budapest vagy a kerületi önkormányzatok hatáskörébe 
kell tartozniuk a javasolt projekteknek, és meg kell felel-
niük a mindenkori jogszabályoknak. Kerületi hatáskörbe 
tartozó projektek esetében a megvalósítás az adott kerü-
let hozzájárulásához kötött, de az erre vonatkozó egyez-
tetéseket a Fővárosi Önkormányzat elvégzi.
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MILYEN ÖTLETET NE ADJAK BE?

A közösségi költségvetés keretösszege nem fordítható 
olyan karbantartási, fenntartási feladatokra, amelyek 
egyébként is a Fővárosi Önkormányzat vagy valamelyik 
közfeladatot ellátó cég feladata, például útfelújítás, sze-
métszedés, közterületek, parkok karbantartása, meglé-
vő szolgáltatások finanszírozása. Nem elromlott dolgok 
megjavítása a cél, hanem új funkciók, új dolgok létreho-
zása. 

A projektötlet nem eshet a központi kormányzat (pl.  
az iskolák többsége vagy a MÁV) hatáskörébe, területére, 
illetve nem érinthet magántulajdonban lévő területet,  
ingatlant.

Nem áll módunkban olyan ötletet elfogadni, amely  
valamilyen tevékenységnek vagy szolgáltatásnak a sza-
bályozására, újraszabályozásra irányul, ide értve a for-
galomszabályozást, a tömegközlekedés menetrendjére, 
hálózati kialakítására vonatkozó fejlesztési ötleteket.

Tanulmányírás nem finanszírozható közösségi 
költségvetésből.
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A közösségi költségvetés nem alkalmas arra, hogy saját 
termékünket, dizájnötletünket vagy szolgáltatásunkat 
valósítsuk meg a fővárossal közösen. A benyújtott és 
nyertes ötleteket a hivatal fogja megvalósítani, a kivite-
lezésben az ötletgazda alapesetben nem is vesz részt. Ha 
mégis partnert von be az önkormányzat, akkor azt pá-
lyázat útján választja ki, ezért kérünk, ennek tudatában 
küldd el ötleted.

A főváros elfogadás előtt álló szoborkoncepciója nem tá-
mogatja az egyéni kezdeményezések alapján való szobor- 
állítást, így köztéri műalkotás létrehozására, szoborál-
lításra javaslatot tenni a közösségi költségvetés keretén 
belül nem lehet.

Ne adj be kirekesztő tartalmat megfogalmazó ötletet!
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KI ADHAT BE ÖTLETET?

Minden Budapesten élő vagy dolgozó, tanuló személy (bejelentett 
lakcím nem szükséges), aki 16. életévét betöltötte és regisztrált az 
otlet.budapest.hu oldalon beadhat ötletet. A közösségi költségvetés-
ben a felsorolt feltételeknek megfelelő külföldi állampolgárok is részt 
vehetnek, de egyelőre minden információ csak magyar nyelven áll 
rendelkezésre.

HOGYAN ADHATOM BE AZ ÖTLETEM?

Ötletet az interneten, az otlet.budapest.hu felületén keresztül lehet 
beadni. Aki otthonos az internet világában, annak egyszerű lesz a fo-
lyamat és sok időbe sem fog telni. A beküldés folyamata egyszerű, és 
segítséget is kérhetsz hozzá a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárakban 
vagy a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., V. 
Bárczy István utca 1-3.).

MIT ÉRDEMES TENNEM, 
HOGY ESÉLYES ÖTLETET ADJAK BE?

Járj nyitott szemmel az általad használt köztereken, gondolkodj 
együtt ismerősökkel, találd meg, mire van igény, mely ötlet tenné Bu-
dapestet még izgalmasabbá, élhetőbbé! Beszélgess az ötletedről, kérj 
megerősítést és építs be új szempontokat!  Minél többen ismerik és 
szeretik az ötletedet, annál nagyobb esélyed lesz majd a szavazásnál. 
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MI TÖRTÉNIK AZ ÖTLETEK BEADÁSA UTÁN?

1. ÖTLETEK BEKÜLDÉSE  
2021. NOVEMBER 2. - 2022. JANUÁR 31. 
Ötleted és a regisztrációnál megadott neved a beküldés után 
rövid ellenőrzést követően mindenki számára láthatóvá vá-
lik a honlapon (e-mailen kapsz értesítést). Ez alól csak azok a 
beadott ötletek jelentenek kivételt, amelyek sértő, kirekesztő 
tartalmúak, vagy nem adnak konkrét fejlesztési javaslatot. A 
szavazólistán az ötletgazda neve már nem lesz feltüntetve. 

2. SZAKMAI JÓVÁHAGYÁS 
2022. ELSŐ NEGYEDÉV 
A Fővárosi Önkormányzat és szükség esetén az érintett kerület 
jogi, pénzügyi és formai szempontból megvizsgálja az ötletet, 
eldönti, hogy szakmailag megvalósíthatónak tartja-e. Ez a fo-
lyamat időigényes, hiszen számos szempontot kell mérlegelni,  
egyeztetni. 

3. ÖTLETFEJLESZTÉS  
2022. ELSŐ NEGYEDÉV 
Az ötletgazdákkal együttműködve/ őket tájékoztatva az ötleteket 
fejlesztjük, szükség esetén tartalmukat módosítjuk, hogy meg-
kaphassák a szakmai jóváhagyást, illetve a hasonló témájú vagy 
helyszínű ötleteket esetenként összevonjuk, hogy ne versenyez-
zenek egymással.  
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4. KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS DÖNTÉSE  
2022. TAVASZ 
A hivatali szakemberek és a kerületek döntése alapján tovább 
jutott ötletek egységes (szükség szerint rövidített, módosított) 
szövegezéssel egy budapesti lakosokból álló tanács elé kerülnek, 
akik a szavazható ötletek listáját véglegesítik. A tanács összetéte-
léről és szerepéről honlapunkon olvashatsz. otlet.budapest.hu 

5. SZAVAZÁS  
2022. NYÁR 
A szavazólapra kerülő ötletekre 2022 nyarán lehet szavazni. Az 
egyes kategóriákban legtöbb szavazatot kapó nyertes ötletek 
megvalósítását ezt követően megkezdi a Fővárosi Önkormányzat.
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A közösségi költségvetés lehetőséget teremt 
együttműködésre, párbeszédre, a hivatalok és 
a budapestiek közti kommunikációs akadályok 
lebontására. Budapest fejlesztéséhez minden 
tapasztalatra, minden nézőpontra szükség van, 
hogy szerethetőbb, igazságosabb legyen  
a város. 

A Fővárosi Önkormányzat közösségi költségve-
tését a Nyitott Budapest Osztály valósítja meg. 
Amennyiben kérdésed van, vagy segítségre van 
szükséged ötleted beküldéséhez, írj nekünk a 
nyitott@budapest.hu címre.

Levelezési címünk: Budapest Főváros Önkor-
mányzata, 1052 Budapest, Városház utca 9-11

Telefonszám: 06-1-999-9242


