
 

Minden tudnivaló az ötletek benyújtásáról és a közösségi 

költségvetés folyamatáról (2022/23) 
 

A Fővárosi Önkormányzat 2022-ben harmadik alkalommal indítja el közösségi költségvetését, 

amelynek keretében budapestiek ötletei alapján ismét 1 milliárd forint felhasználásáról dönthetnek 

majd a város lakói.  

TUDNIVALÓK AZ ÖTLETEK BENYÚJTÁSÁRÓL 

Az ötletbeküldő felületen is megtalálod a lenti szabályokat rövid, lényegre törő formában. 

 

Mi lehet az ötletek témája? 

A közösségi költségvetésbe az Otthon Budapesten programunk céljaival azonos három tematikus 

kategóriában várjuk az ötleteket: 

Zöld Budapest 

• Zöldebb utcák, üdébb parkok, mindenki számára elérhető, környezettudatos megoldások. 

Budapest reagál a klímaváltozásra. 

A Zöld Budapest kategória azt képviseli, hogy a Fővárosi Önkormányzat szerepet vállal 

abban, hogy városunk zöldebbé váljon és segíti a budapestieket, hogy környezettudatosan 

éljenek, közlekedjenek. Közös célunk, hogy a főváros alkalmazkodjon a 21. század egyik 

legnagyobb kihívásához, a klímaváltozáshoz. 

Esélyteremtő Budapest 

• A cél a társadalmi különbségek csökkentése, hátrányos helyzetű közösségek életét 

támogató ötletekkel. 

Az Esélyteremtő Budapest kategóriába benyújtott ötletek révén az önkormányzat csökkenti 

a társadalmi különbségeket, segíti a hátrányos helyzetű közösségek életét. Ide soroljuk az 

akadálymentes közlekedést megkönnyítő, illetve az idősek, fogyatékosok, rászorulók, vagy 

más társadalmi hátrányt elszenvedők gondjait orvosló ötleteket. 

Nyitott Budapest 

• Egy nyitott város a szívügyed? Együttműködések, kísérleti megoldások, digitális 

fejlesztések, közösségépítő ötletek. 

A Nyitott Budapest kategória célja a kísérletezés és az együttműködés fejlesztése a város 

közösségeiben, illetve a budapestiek és a főváros, valamint intézményei között. Ennek 

megvalósítása érdekében keresünk praktikus, kísérleti megoldásokat, mindenki által 

könnyen elérhető digitális fejlesztéseket és közösségépítő ötleteket. 

Vannak ötletek, amelyek esetleg több kategória céljaihoz is illeszkednek. Ezeknek a besorolásáról a 

Főpolgármesteri Hivatal dönt.  

 

 

  

https://otthonbudapesten.hu/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia.html


 

 

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az ötleteknek? 

Az ötleteknek illeszkedniük kell a Zöld Budapest / Esélyteremtő Budapest / Nyitott Budapest 

kategóriák minimum egyikének céljaihoz és a bele kell férniük az egy ötletre fordítható 

keretösszegbe. Ezen túlmenően a következő szempontoknak kell megfelelniük: 

• ALAPELVEK: 

Az ötletek legyenek közérdekűek, tehát egyéni érdekeket támogató ötleteket nem fogadunk 

be. Emellett jó, ha ötleted a lehető legtöbb alapelvnek megfelel a következők közül: 

egyenlőség, közösségi szemlélet, minőségi változás, funkcionális megfelelőség, biztonság, 

fenntarthatóság és szerethetőség. 

• MIRE KÖLTHETŐ? 

A közösségi költségvetésből egyaránt megvalósíthatóak beruházások (azaz például építés, 

ültetés, eszközök telepítése, informatikai fejlesztések) és szolgáltatások, valamint az új 

beruházások üzemeltetése (amit összefoglalóan működési kiadásnak nevezünk, és ide 

tartoznak egyebek mellett a közösségi programok, a szociális segítségnyújtás is). Fontos 

azonban, hogy a közösségi költségvetésből legfeljebb 5 évig biztosítható a működés, ezt 

követően nem. Az ötlet költségét úgy kell meghatározni, hogy a nyertes ötlet teljes, akár 

ötéves működését fedezze az összeg. 

• HATÁSKÖR / JOGSZABÁLYOK: 

A közösségi költségvetésben javasolt projekteknek a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe 

kell tartozniuk. Ezen belül az ötlet fejleszthet fővárosi vagy kerületi területet, utóbbi esetben 

a kerület hozzájárulása is szükséges. Az egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzat intézi. A 

projekteknek meg kell felelniük a mindenkori jogszabályoknak. 

• HELYSZÍNEK: 

Helyszínek szempontjából két kategóriában várjuk az ötleteket: 

Egész Budapest ötletek: egész Budapestet, vagy a város, illetve lakóinak nagyobb részét 

érintik; nem kötődnek konkrét helyszínekhez; illetve egy, vagy sok, később meghatározandó 

helyszínen valósulnak majd meg. Ide soroljuk azokat a konkrét helyszínre érkezett ötleteket 

is, amelyek támogatható célt fejeznek ki, de az ötletek szakmai bírálatára rendelkezésre álló 

időszak rövidségére való tekintettel nem lehet róluk megállapítani, hogy a javasolt 

helyszínen megvalósíthatóak-e. 

Helyi ötletek: kategóriában olyan ötletek indulhatnak, amelyeket jellemzően egy, kivételes 

esetben több konkrét helyszínre javasol beadójuk és ott meg is valósíthatóak ezek az ötletek. 

A Helyi ötleteken belül vannak Kis és Nagy ötletek. 

Mekkora összeg áll rendelkezésre? 

A Fővárosi Önkormányzat ismét 1 milliárd forintot különített el közösségi költségvetésére. 

Az összeghatárok az alábbiak szerint vannak megállapítva: 

• Helyi kis ötletek: 1-50 millió Ft / min. 8 nyertes lesz, 400 millió Ft-ból. 

• Helyi nagy ötletek: 51-120 millió Ft / min. 2 nyertes lesz, 240 millió Ft-ból. 

• Egész Budapest ötletek: 1-120 millió Ft / min. 3 nyertes lesz, 360 millió Ft-ból. 

  



 

Milyen ötletet NE adjunk be? 

• Karbantartás, javítás - A közösségi költségvetés keretösszege nem fordítható olyan 

karbantartási, fenntartási feladatokra, amelyek egyébként is a Fővárosi Önkormányzat, a 

kerületek, vagy valamelyik közfeladatot ellátó cég feladata, például útfelújítás, 

szemétszedés, közterületek, parkok karbantartása, meglévő szolgáltatások finanszírozása. 

Célunk, hogy ne elromlott dolgok megjavítására, hanem új funkciók, új dolgok létrehozására 

költsük ezt a forrást. 

• Állami vagy magántulajdon - Az ötlet nem eshet a központi kormányzat hatáskörébe, 

területére (ilyen például az iskolák többsége, vagy a MÁV), illetve nem érinthet 

magántulajdonban lévő területet, ingatlant (például társasház, magáncég tulajdona). 

• Szabályozás vagy újra-szabályozás - Nem áll módunkban olyan ötletet sem elfogadni, amely 

valamilyen tevékenységnek vagy szolgáltatásnak a szabályozására, újra-szabályozására 

irányul. Ezen belül a forgalomszabályozási feladatot is tartalmazó ötletek közül nem tudjuk 

befogadni azokat, amelyek révén nem jön létre új funkció (hacsak nem egy komplex 

megújítás része). Azaz kiesnek például a tömegközlekedés menetrendjére, hálózati 

kialakítására vonatkozó fejlesztési ötletek; míg a sebességkorlátozó táblák, fekvőrendőrök 

csak akkor maradhatnak, ha kihelyezésük csak része egy adott helyszínre vonatkozó átfogó 

fejlesztési javaslatnak.  

• Folyamatban lévő fejlesztés - Már folyamatban, illetve előkészítés alatt lévő fejlesztést érintő 

ötlet nem adható be, csak amennyiben az kimondottan illeszkedik a meglévő tervekhez, 

elképzelésekhez (tehát például nem kell áttervezni a már előkészítés alatt lévő fejlesztést).  

• Tervezés, tanulmányírás - A közösségi költségvetésből fejlesztések finanszírozhatóak, 

tanulmány-, stratégiaírás önmagában nem. 

• Saját termék - A közösségi költségvetés nem alkalmas arra, hogy saját termékünket, 

műtárgyunkat vagy szolgáltatásunkat eladjuk a városnak. A benyújtott és nyertes ötleteket a 

hivatal fogja megvalósítani, a kivitelezésben az ötletgazda csak a társadalmi egyeztetés egyik 

szereplőjeként vesz részt. Ha mégis partnert von be az önkormányzat a megvalósításba, 

akkor azt pályázat útján választja ki, kérjük ezt vedd figyelembe ötleted beküldése előtt. 

• Szobor - A főváros szoborkoncepciója nem támogatja az egyéni kezdeményezések alapján 

való szoborállítást, így köztéri műalkotás létrehozására, szoborállításra javaslatot tenni a 

közösségi költségvetés keretén belül nem lehet. 

• Kirekesztő tartalom - Nem utolsósorban a közösségi költségvetésbe ne adj be kirekesztő 

tartalmat megfogalmazó ötletet se! 

Kik adhatnak be ötleteket? 

Budapesten élő vagy dolgozó, tanuló személyek (bejelentett lakóhely/tartózkodási hely nem 

szükséges) adhatnak be ötletet, akik betöltötték 16. életévüket, és regisztráltak az otlet.budapest.hu 

oldalon. A közösségi költségvetésben a felsorolt feltételeknek megfelelő külföldi állampolgárok is 

részt vehetnek, de egyelőre minden információ csak magyar nyelven áll rendelkezésre. 

A Főpolgármesteri Hivatal munkatársai csak olyan témában nyújthatnak be ötletet, amely nem 

kapcsolódik munkaköri leírásukban szereplő feladataikhoz. A közösségi költségvetést koordináló 

Nyitott Budapest Osztály munkatársai és közvetlen feletteseik egyáltalán nem adhatnak be ötletet, 

és nem buzdíthatnak konkrét ötletre való szavazásra. 

Egy budapesti hány ötletet adhat be? 

Bármennyit. 

Mikor lehet ötletet beadni? 

Az ötleteket 2022. október 15. és december 31. között várjuk. 

https://otlet.budapest.hu/


Hogyan lehet ötletet beadni? 

Ötletet az interneten, az otlet.budapest.hu felületén keresztül lehet beadni. A beküldés folyamata 

egyszerű, de segítséget is kérhetsz hozzá a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., 

V. Bárczy István utca 1-3.). 

MI TÖRTÉNIK AZ ÖTLETEK BEADÁSA UTÁN? 

 

ÖTLETEK BEKÜLDÉSE – 2022. október 15. – december 31. 

Ötleted és a regisztrációnál megadott neved a beküldés után, rövid ellenőrzést követően mindenki 

számára láthatóvá válik a honlapon a beküldött ötletek között (erről e-mailen kapsz jelzést, de ez 

még nem jelenti azt, hogy az ötletedet véglegesen megvalósíthatónak ítélte a Főváros). Ez alól csak 

azok a beadott ötletek jelentenek kivételt, amelyek sértő, kirekesztő tartalmúak, vagy egyáltalán 

nem adnak konkrét fejlesztési javaslatot.  

A szavazólistán az ötletgazda neve már nem lesz feltüntetve. 

SZAKMAI ELBÍRÁLÁS – 2023 első negyedév 

Ezután a Fővárosi Önkormányzat és szükség esetén az érintett kerület jogi, pénzügyi, tartalmi 

szempontból megvizsgálja az ötletet, és eldönti, hogy az illeszkedik-e a közösségi költségvetés 

szabályaihoz, szakmailag lehetséges-e megvalósítani. A kieső ötletek elutasításának okát a honlapon 

is közzétesszük (erről e-mailen kapsz jelzést). 

Az elbírásálási folyamat időigényes, hiszen számos szempontot kell mérlegelni, ezekben gyakran 

több szereplővel is egyeztetni. 

 

ÖTLETFEJLESZTÉS – 2023 tavasz 

Az alapvető szakmai jóváhagyást megkapó ötleteket fejlesztjük, azaz szükség esetén tartalmukat 

annyiban módosítjuk, hogy illeszkedjenek a közösségi költségvetésből való megvalósítás 

feltételeihez, illetve a hasonló témájú és/vagy helyszínű ötleteket esetenként összevonjuk, hogy ne 

versenyezzenek egymással (hiszen ekkor kisebb eséllyel nyernek, mert a szavazatok is megoszlanak 

közöttük). Azokkal az ötletgazdákkal, akiknek az ötletét lényeges átalakítás, összevonás érinti, a 

hivatal szakértői személyesen is konzultálnak, és együtt alakítják ki a szavazólapra kerülő ötletet. 

Az ötletek szövegezését minden esetben lerövidítjük, átalakítjuk annak érdekében, hogy a 

szavazólapra közérthető megfogalmazású ötletek kerüljenek. Ennek eredményéről az ötletgazdákat 

tájékoztatjuk. 

SZAVAZÁS – 2023 nyár 

A szavazólapra kerülő ötletekre előreláthatóan 2023 nyarán lehet majd szavazni egy hónapon 

keresztül. Az egyes kategóriákban legtöbb szavazatot kapó, nyertes ötletek megvalósítását ezt 

követően megkezdi a Fővárosi Önkormányzat. 

https://otlet.budapest.hu/
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