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KEDVES BUDAPESTIEK!

A főváros vezetésének kiemelt célja, hogy 
a várostervezés folyamatába aktívan be-
vonja azokat, akikről ez a folyamat valójá-
ban szól: önöket, akik itt élnek, közleked-
nek, dolgoznak, szórakoznak. 

A részvételiség elsőre talán megfoghatat-
lannak tűnő gondolata valójában nem szól 
másról, mint arról a felismerésről, hogy egy 
várost, egy közösséget akkor lehet mindenki meg-
elégedésére vezetni, ha az érintettek magukénak érzik a döntéseket, 
lehetőségük van érdemben véleményt nyilvánítani, mielőtt meghoz-
zák őket, és értik azok hátterét is. 

Budapest részvételi költségvetésének most induló tervezése ponto-
san erről szól. Önökhöz fordulunk, hogy a városi mindennapok so-
rán szerzett tapasztalataik alapján javasoljanak olyan fejlesztéseket, 
programokat, amelyeket szükségesnek tartanak ahhoz, hogy Buda-
pest, mindannyiunk közös otthona élhetőbbé váljon. 1 millárd forintot 
különített el a Városháza, amelyet a budapestiek elképzelései és ja-
vaslatai alapján fogunk felhasználni, széleskörű, sokszínű konzultáci-
ós folyamatot követően.

Forduljanak lakóhelyük, környezetük felé, küldjék be ötleteiket, javas-
lataikat, vegyenek részt rendezvényeinken! Építsünk együtt egy élhe-
tő, szolidáris és zöld Budapestet!

KERPEL-FRONIUS GÁBOR
Okosvárosért és részvételiségért felelős 
főpolgármester-helyettes

BEVEZETŐ
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MINDEN, AMIT TUDNI ÉRDEMES 
A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
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2020-ban elindult Budapest első, kísérleti részvételi költségvetési  
ciklusa, amire a Fővárosi Önkormányzat 1 milliárd forintot szán.

• Nézzen körül lakóhelyén, gondolkodjon, beszélgessen szomszé-
dokkal, ismerősökkel, mi tenné Budapestet, vagy az ön környékét 
még jobb hellyé!  

• Töltse fel az otlet.budapest.hu oldalra, hogy mit fejlesztene a 
városban. 2020. október 1. és december 31. között. 

• A beküldött ötletek közül a legtöbb szavazatot szerző javaslato-
kat a Fővárosi Önkormányzat megvalósítja. 

• Szavazzon! 2021. március 1-31-ig az otlet.budapest.hu oldalon és 
papíron a város több pontján. 

• Minden Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló, 18. életévét be-
töltött személy jogosult ötletet beküldeni és szavazni a szerinte 
legjobb ötletekre.   

• A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egységei, a részvételi költség-
vetés partner-intézményeiként, képzett munkatársakkal állnak 
rendelkezésükre válaszokkal, és segítenek ötletet beadni az inter-
netet nem készségszinten használóknak is.

Szálljon be az ötletelésbe, majd a szavazásba, hogy Budapest,  
az önök ötleteivel is színesebb, jobb hely legyen!

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



MILYEN ÖTLETEKET KÜLDJEK BE?
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A LEGFONTOSABB SZEMPONTOK 

MIRE KÖLTHETŐ? A részvételi költségvetés keretéből elsősorban 
építkezni, ültetni, utcabútorokat, eszközöket lehet telepíteni, emel-
lett csak kiegészítő jelleggel, indokolt esetben - főleg a Gondosko-
dó Budapest kategóriában - van lehetőség kapcsolódó közösségi 
események, szolgáltatások megvalósítására. Olyan beruházásjellegű 
projektekre lehet javaslatot tenni, amelyek egyszeri fejlesztéssel meg-
valósíthatók, minőségi változást, vagy újragondolt funkcionalitást ér-
nek el, és nem egy folyamatos tevékenység végzését jelentik. Fontos, 
hogy fenntartási, karbantartási feladatokat (például padok lefestése, 
járda és útjavítások) nem, csak új beruházást támogat a Fővárosi Ön-
kormányzat a részvételi költségvetés keretéből.

ALAPELVEK
A projektjavaslatok feleljenek meg a lehető legtöbb alapelvnek és ér-
téknek az alábbiak közül: 

HATÁSKÖRÖK 
Ötletét mindenképpen küldje be, a Főpolgármesteri Hivatal munkatár-
sai utánanéznek, hogy megvalósítható-e. Nem várjuk el, hogy eliga-
zodjon a hatáskörökön és jogszabályokon. Ez a hivatal munkatársainak 
feladata. 

A Fővárosi Önkormányzat csak olyan projekteket tud megvalósíta-
ni, amelyek a Fővárosi Önkormányzat (és gazdasági társaságai, pl. a 
BKK) vagy a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartoznak és meg-
felelnek a mindenkori jogszabályoknak. (Kerületi hatáskörbe tartozó 
projektek esetében a megvalósítás az adott kerület hozzájárulásá-
hoz kötött.) Fontos, hogy a projektötlet ne essen a Magyar Állam és  
szerveinek hatáskörébe (pl. az iskolák többsége, vagy a MÁV) és ter-
mészetesen ne érintsen magántulajdonban lévő területet, ingatlant.

minőségi változásközérdekűség egyenlőség közösségi szemlélet

a város felpezsdítése funkcionalitás biztonság fenntarthatóság



EBBEN A 3 KATEGÓRIÁBAN  
VÁRUNK ÖTLETEKET
1. ÖTLET KATEGÓRIA
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EGÉSZ BUDAPEST 

Az egész fővárost (de legalább 3 kerületet) érintő javaslat. 

Ebben a kategóriában 2 projekt megvalósítására lesz lehetőség, 
egyenként legfeljebb 250 millió forintos keretösszeggel. 

Gondoljuk újra Budapestet! Olyan projektötleteket várunk, melyek na-
gyobb, akár egész Budapest léptékűek, és valamilyen szempontból 
újat, minőségi változást hoznak Budapest lakóinak életébe. Témáját 
tekintve bármire lehet ötletet beadni, ami megfelel a 4. oldalon sorolt 
alapelveknek és igen, lehet ez a téma „Zöld” vagy „Gondoskodó” is, 
épp csak nagyobb területet, vagy több városlakót érintő léptékben. 
Az ötletek erősítsék a város kerületeinek kötődéseit, együttműködé-
seit, fejlesszék azok infrastruktúráját, vagy szolgáltatásaiban hozza-
nak minőségi változást.
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ZÖLD BUDAPEST

A fővárosi zöldterületek fejlesztését és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást elősegítő ötletek. 

Ebben a kategóriában egy projekt költsége nem haladhatja meg a 50 
millió forintot. A teljes keretösszeg 250 millió forintot tesz ki. 

„Zöld” fejlesztési ötleteket várunk a lehető legtágabb értelemben. 
Közterületi zöldítések, eddig kihasználatlan, sokszor apró városi te-
rületeken ún. zsebparkok telepítése mellett számítunk a városlakók 
életvitelét zöldebb irányba befolyásoló fejlesztési ötletekre (pl. újra-
hasznosítás, gyalogos-, kerékpárosközlekedés témakörben) és más 
olyan kísérleti jellegű ötletekre, amelyekben benne van a potenciál, 
hogy elterjedve hozzásegítsék Budapest lakóit a sikeres éghajlati al-
kalmazkodáshoz.

EBBEN A 3 KATEGÓRIÁBAN  
VÁRUNK ÖTLETEKET
2. ÖTLET KATEGÓRIA
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GONDOSKODÓ BUDAPEST

A társadalmi szolidaritást elősegítő vagy közösségfejlesztő javaslatok. 

Egy projekt felső értékhatára 50 millió forint, a kategóriára szánt  
teljes keretösszeg pedig 250 millió forint.

Tegyenek javaslatot például a város akadálymentesítését szolgáló,  
a hajléktalan emberek életét megkönnyítő fejlesztésekre, vagy olyan 
találkozási pontokra, játszó-, fitnesz parkokra, amelyeket lehetőleg 
minél több korosztály szívesen használ. Budapest közösségeinek fej-
lődését célzó ötleteket várunk, olyan projektek formájában, amelyek 
növelik az esélyegyenlőséget, mérséklik az elesett csoportok kiszol-
gáltatottságát, segítik a különböző társadalmi csoportok gyakoribb, 
konfliktusmentes közös térhasználatát. 

EBBEN A 3 KATEGÓRIÁBAN  
VÁRUNK ÖTLETEKET
3. ÖTLET KATEGÓRIA



8

GONDOLATÉBRESZTŐ PÉLDÁK  
BUDAPESTI ÖTLETEKRE

ZÖLD BUDAPEST

Kerületi hatáskör, pl. VII. kerület

Zöld tűzfal létrehozása

Budapest VII. kerülete, a zöldet leginkább nélkülöző kerület a város-
ban. Szeretném, ha egy kiválasztott tűzfalon, egy függőleges kertet, 
vagy zöld tűzfalat hoznánk létre. Ez nem csak esztétikailag tenné kel-
lemesebbé a környéket, ahol megvalósul, de a nyári hőségben is se-
gítséget nyújtana a hősziget kialakulása ellen, egy kicsit képes lenne 
megszűrni a port, szmogot. Alapvetően képes lenne megváltoztatni a 
környék hangulatát. 

Költségbecslés: 30.000.000 Ft

A növények elültetésében, és azokban a munkálatokban, melyek nem 
igényelnek szaktudást, én és közösségem is tud segítséget nyújtani.

EGÉSZ BUDAPEST

Kerületi és fővárosi hatáskörök, I., II., III., kerület, Főváros

Ehető kertek budai hálózata

Az „ehető” kertek olyan kertek, amiben ültetett vagy vadon növő 
zöldségek, gyümölcsök, fűszer- és gyógynövények vannak. Szeret-
ném, ha a három kerület összefogásával, a kerületekben olyan par-
kok, vagy meglévő parkoknak olyan részei jönnének létre, ahol egy 
gyümölcsös-, zöldséges-, fűszerkertbe megyünk ki friss levegőt szív-
ni, barátokkal találkozni és közben például friss gyümölcsöt szedni és 
eszegetni. 

Költségbecslés: 3.000.000 Ft

Szívesen részt veszek a megvalósításban.
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GONDOLATÉBRESZTŐ PÉLDÁK  
BUDAPESTI ÖTLETEKRE

GONDOSKODÓ BUDAPEST

VIII. kerület, Mátyás tér

Közös aszfalt és térkő festés, közösségi színház és élő  
könyvtár sorozat a Mátyás téren

A tér nagyon sokféle embert vonz, fiatalokat, családosokat, időseket. 
Anyagi helyzetüket nézve szintén sokféle a tér közönségének össze-
tétele. Szeretnénk a tér közönségét egyfajta egymást ismerő és segí-
tő közösséggé kovácsolni egy két hónapos koordinált rendezvény-, 
és alkotó sorozat segítségével, mely lendületet adhatna annak, hogy 
a térnek a későbbiekben erősödjön a közösségi jellege. Szeretnénk a 
taktikai urbanizmus, a színház és az élő könyvtár módszereiből egya-
ránt meríteni, a teret olyanná alakítani egyszerű eszközökkel, melyben 
mindenki befogadva, elfogadva „otthon” érzi magát, és tenni is akar 
ennek fennmaradásáért.   

A felhasznált eszközök közül a taktikai urbanizmussal a tér egysze-
rű vizuális átalakítását céloznánk meg, a közösségi színház és az élő 
könyvtár kiegészítő elemként jelenne meg a két hónapos program 
során. Ezekkel az eszközökkel erősíthető az emberek egymás iránti 
érzékenysége, elfogadása és az egymásról való gondoskodás hajlan-
dósága.

Költségbecslés: 7.500.000,- Ft

Részvétel: Egy, vagy több civil és művészeti szervezet koordinációjá-
val valósítanánk meg a projektet, lehetőleg minden, a teret használó 
ember részvételével. 
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MENNYIBE KERÜL 
EGY ÖTLET MEGVALÓSÍTÁSA?

Az ötlet beadásához érdemes végiggondolnia a megvalósítás költ-
ségeit, már csak azért is, hogy a maximálisan megkapható összegből 
reálisan megvalósítható ötletet küldjön be. A költségbecslést minden 
esetben a Fővárosi Önkormányzat munkatársai véglegesítik. 

Egy darab fa ültetési költségén szeretnénk bemutatni, hogy milyen 
összetett is ez a téma: 

Egy fa ültetése a külvárosban*: 110 ezer Ft. 
(*olyan helyen, ahol kevés közmű kábel, csatorna stb. fut) 

Fa: 50 ezer Ft. 
10-12 cm átmérőjű törzs, ami jobb esélyekkel nő meg, szállítással 

Ültetés, védelem: 46 ezer Ft. 
talajcsere, karózás, védőgyűrű 

Nevelés: 14 ezer Ft. 
két év öntözés, metszés 

Egy fa ültetése a belvárosban*: akár a 2 millió Ft-ot is meghaladhatja 
(*közművekkel sűrűn behálózott talajban) 

Fa: 50 ezer Ft. 
10-12 cm átmérőjű törzs, ami jobb esélyekkel nő meg, szállítással 

Ültetés, extra védelem: 51 ezer Ft. 
talajcsere, karózás, védőgyűrű, öntözőzsák  

Nevelés: 14 ezer Ft. 
két év öntözés, metszés 

Közműkiváltások: 1,5-2 millió Ft. 
gyökérgátak, szerkezeti talajok, drénezés, betonfeltörés, új sze-
gélyépítés, gyökércellás megoldások, közművek védőcsövezése 

Tuskóeltávolítás 100-200 ezer Ft. 
ha a fa helyén elszáradt fa áll 
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HOGYAN LESZ AZ ÖTLETEMBŐL JÓ ÖTLET?

Javasoljuk, hogy nézzen körül lakóhelyén, járjon nyitott szemmel 
az ön által használt köztereken, gondolkodjon együtt, beszélgessen 
szomszédokkal, ismerősökkel, találja meg, mire van igény, mely ötlet 
tenné Budapestet még jobb hellyé!

Legjobb, ha már ebben a stádiumban sokat beszélget az ötletéről. Ez-
által megerősítéseket, de új szempontokat is kaphat ötletére, többen 
megismerhetik és sajátjuknak érezhetik azt, ami később, a szavazás-
nál a siker egyik kulcsa lesz.

HOGYAN TUDOK ÖTLETET BEADNI 
AZ OTLET.BUDAPEST.HU-N?

Aki otthonos az internet világában, annak egyszerű lesz, és ha jól át-
gondolta a részleteket, akkor nagyon sok idejébe sem fog telni. Az 
internetes beadás azonban senkit ne bizonytalanítson el, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár egységei, a részvételi költségvetés partner-in-
tézményeiként, képzett munkatársakkal állnak rendelkezésükre vála-
szokkal, és segítenek ötletet beadni az internetet nem készségszinten 
használóknak is. 



MI TÖRTÉNIK AZ ÖTLETEMMEL  
A BEKÜLDÉST KÖVETŐEN?
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1. ÖTLET BEKÜLDÉS - 2020. október 1. - december 31.  > Ötlet fel-
töltése az otlet.budapest.hu oldalra. Minden Budapesten élő vagy 
dolgozó/tanuló, 18. életévét betöltött személy jogosult ötletet 
beküldeni az otlet.budapest.hu oldalon való gyors regisztrációt 
követően. 

2. ÖTLET BEÉRKEZÉS - 2020. október - 2021. január > Az ötleteket 
a Fővárosi Önkormányzat rövid ellenőrzést követően megjeleníti 
a Beküldött ötletek menüpont alatt, „közzétéve” jelzéssel ellátva. 
Amennyiben az ötlet gyűlöletkeltő megfogalmazásokat, politizá-
lást tartalmaz, abban az esetben az ötletet nem áll módunkban 
megjeleníteni.  

3. FORMAI MEGFELELTETÉS - 2020. október - 2021. február > „For-
mailag megfelelő” jelzéssel jelennek meg a honlapon a Fővárosi 
Önkormányzat által jogi, pénzügyi, formai szempontból elemzett 
ötletek, amelyek megfelelnek a részvételi költségvetés szabá-
lyainak. A kerületi hatáskörbe tartozó ötletek esetében az ille-
tékes Kerület pozitív elbírálására is szükség van ahhoz, hogy az 
ötlet ebbe a fázisba jusson. „Formailag nem megfelelő” jelzéssel 
jelennek meg a honlapon azok az ötletek, amelyek nem mentek 
át ezen a szűrésen. Ennek okát megküldjük az ötletgazdának és a 
honlapon is feltüntetjük. 

4. ÖTLET FEJLESZTÉS - 2020. november - 2021. január > Ameny-
nyiben egy helyszínre, vagy témában több ötlet is érkezik, úgy a 
Fővárosi Önkormányzat munkatársai felveszik a kapcsolatot az 
ötletgazdákkal annak érdekében, hogy az érintettek együtt dol-
gozzák ki a legjobb javaslatot. 

5. ÁLLAMPOLGÁRI TANÁCS - 2021. február > „Szavazó listán”  
jelzéssel látjuk el azokat az ötleteket, amelyeket a budapesti  
civilekből álló állampolgári tanács tagjai beválogattak.  

6. SZAVAZÁS - 2021. március 1 - 31.  > Szavazással dől el,  
mely ötletek valósulnak majd meg. Minden Budapesten élő vagy  
dolgozó/tanuló, 18. életévét betöltött személy jogosult szavazni 
az otlet.budapest.hu oldalon való gyors regisztrációt követően,  
vagy papíron a város több pontján.
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MI TÖRTÉNIK AZ ÖTLETEMMEL  
A BEKÜLDÉST KÖVETŐEN?

7. EREDMÉNYHIRDETÉS - 2021. április > A nyertes ötletek kihirde-
tése. „Nyert” jelzést kapnak azok az ötletek, amelyek a legtöbb 
szavazatot kapták és beleférnek az adott kategória keretössze-
gébe.  „Nem nyert” jelzést kap az összes többi ötlet. Ezek  
továbbfejleszthetőek és következő évben ismét beadhatóak.

2020. október 1.
- december 31.

ötlet feltöltése az 
otlet.budapest.hu-ra

2020. október 
- 2021. február

ötletek elemzése, 
szurése szavazatokért 

induló ötletek 
kiválasztása 
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2021. március  
1 - 31. szavazás

a legjobb
ötletekre

2021. május - 
a nyertes ötletek 

megvalósítása 
folyamatosan

8. MEGVALÓSÍTÁS - 2021. május - 2023. december > A különböző 
léptékű ötletek, eltérő időtartamú előkészítést és megvalósítást 
igényelnek. Azt, hogy melyik ötlet hol tart a megvalósításban, 
szintén a projektekhez rendelt kulcsszavakkal lehet nyomon  
követni. 
„Előkészítés” tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, kerületi 
egyeztetések zajlanak. 
„Megvalósítás” folyamatban van az építés, megvalósítás.  
„Kész!” ez az ötlet elkészült!



HA RÉSZT VESZ, A DÖNTÉS AZ ÖNÉ IS LESZ. 
DÖNTSÖN ÚGY, HOGY RÉSZT VESZ!

A Fővárosi Önkormányzat részvételi költségvetését az önkormány-
zat„Nyitott Budapest” csapata valósítja meg. Amennyiben kérdése 
van, vagy segítségre van szüksége ötlete beküldéséhez, írjon nekünk  
a nyitott@budapest.hu címen.

Levelezési címünk: 
Budapest Főváros Önkormányzata, 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefonszám:
06-1-999-9242.


