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Koncepció „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

Előzmények 

A Fővárosi Önkormányzat „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” elnevezéssel elismerő cím alapítását tervezi. A 

cím adományozásának célja, hogy azzal a Fővárosi Önkormányzat elismerésben részesítse azt a civil 

szervezetet, amely a város életének, fejlesztésének aktív résztvevője, és kiemelkedő teljesítményével vagy 

újszerű tevékenységeivel hozzájárul a főváros élhetőségéhez. A cím elnyerése segíti a Budapestért 

tevékenykedő civil szervezeteket szakmai önbecsülésük javításában, láthatóságuk növelésében, szakmán 

belüli kapcsolataik erősítésében, illetve abban, hogy a Városháza tevékenységeihez jobban 

kapcsolódhassanak. A cím adományozása tehát az eredményesen működő civil szervezetek számára egy 

visszajelzés a közösségtől, másrészt lehetőség arra, hogy a legsikeresebb kezdeményezéseket, a civil szektor 

sokszínűségét és erejét, nélkülözhetetlenségét a nyilvánosság minél szélesebb körben megismerje és 

elismerje. 

A cím illeszkedik az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) „Nyitott Budapest” 

célkitűzéséhez, miszerint a Fővárosi Önkormányzat aktív partnerséget épít mindazokkal, akik felelősséget és 

szerepet vállalnak a város fejlesztésében, jövőjének alakításában. A főváros fejlődéséhez és élhetőségéhez 

hozzájáruló szervezetek ilyen módon történő díjazása a városvezetés, a Budapestért tevékenykedő civil 

szervezetek és a lakók közötti újabb együttműködési csatorna létesítésére is alkalmas.  

A pályázatok véleményezése és rangsorolása során szorosabbra fűződik a kapcsolat a Budapesti Civil 

Adatbázisban szereplő szervezetek között, az online szavazás során pedig a városlakók közelebbről 

megismerkednek a pályázó szervezetek tevékenységével és bevonódhatnak a budapesti döntéshozatalba. 

Az elismerő cím és az azzal járó pénzjutalom jelképes és kézzelfogható támogatást is nyújt a városért 

tevékenykedő civileknek, ezáltal pedig építi a két fél között a bizalmat.  

A cím alapítása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja szerint a képviselő-

testület hatáskörébe tartozik a kitüntetések, elismerő címek alapítása. A Fővárosi Közgyűlés ezért rendeletet 

alkot a cím alapításáról, az adományozás feltételeiről és folyamatáról. A koncepció szerint a cím annak a 
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szervezetnek lesz adományozható, amely huzamosabb ideje, de legalább egy éve kiemelkedő munkát végez 

a fővárosban, és tevékenységével hozzájárult Budapest lakosságának jólétéhez, a főváros fejlődéséhez és 

élhetőségéhez. A címből, amely 1 000 000 Ft pénzjutalommal és a Városháza szimbolikus kulcsának 

átadásával jár, évente egy lesz adományozható. Az elismert szervezet az odaítélés évében jogosult lesz „Az 

Év Fővárosi Civil Szervezete” cím használatára hivatalos kommunikációjában és médiamegjelenéseiben. 

A cím adományozása 

„Az Év Fővárosi Civil Szervezete” címet a Fővárosi Önkormányzat nyilvános pályázat útján fogja 

adományozni. Az adományozására kiírt pályázaton részt vehet minden olyan civil szervezet, amelynek 

• székhelye vagy tényleges működési területe Budapest területén van,  

• legalább egy éve bejegyzett civil szervezet, 

• és a Főváros által az adott évre meghatározott területtel foglalkozik. A Főváros meg szeretné tartani 

annak a lehetőségét, hogy bizonyos években meghatározzon egy fontos, sokakat érintő működési 

területet, és erre a területre fókuszálja a díjat. 

A díjra nem pályázhat olyan civil szervezet, amely valamely politikai párt érdekében fejti ki a tevékenységét, 

ezért a pályázaton nem vehet majd részt  

• pártalapítvány,  

• valamint olyan szervezet, amely párttól vagy pártalapítványtól a pályázat benyújtását megelőző 5 

évben jelentős összegű támogatást vagy adományt kapott (a konkrét rendelkezések meghatározása 

érdekében különösen várjuk a javaslatokat).  

További kizáró feltétel, ha a pályázó szervezet céljai vagy tevékenysége Magyarország alkotmányos 

rendjével, alkotmányos értékeivel, az Európai Unióról Szóló Szerződés 2. cikkében vagy az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában foglalt értékekkel nem összeegyeztethető. Különösen ilyennek minősül az a szervezet, 

amelynek tevékenysége mások emberi méltóságának megsértésére, vagy egyének meghatározott 

csoportjában félelem keltésére irányul. A pályázat benyújtása regisztrációs díjhoz nem lesz kötve. 

A kiválasztás érdekében a Fővárosi Önkormányzat minden évben felhívást tesz közzé a honlapján és egyéb 

kommunikációs csatornákon a pályázat benyújtására. A pályázatában a civil szervezet bemutatja 

tevékenységét, eredményeit, következő évi terveit, amelyek tartalma megalapozhatja az elismerés 

odaítélését. A Fővárosi Önkormányzat a pályázatok elbírálását a budapesti civil szférával és Budapest 

polgáraival szorosan együttműködve kívánja megvalósítani, a koncepció szerint az alábbi folyamatban: 

1. a beérkezettpályázatok előzetes, formai vizsgálata (az érvényesség megállapítása érdekében), 

2. az érvényes pályázatok megküldése véleményezésre és rangsorolási javaslatra a Budapesti Civil 

Adatbázisban szereplő (nem pályázó) civil szervezeteknek,  

3. e véleményezést figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat az általa 10 legjobbnak ítélt pályázatot 

legalább 30 napra online szavazásra bocsátja. A szavazáson, a minél szélesebb véleménynyilvánítási 

lehetőség érdekében minden tizennegyedik életévét betöltött, budapesti illetőségű (budapesti 
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lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy munkahellyel rendelkező, vagy budapesti oktatási intézményben 

tanuló) személy részt vehet majd, egy előzetes regisztrációt követően. A díj odaítéléséről 

önkormányzati szervnek (közgyűlés vagy a főpolgármester) kell döntenie, mert jogi korlátok miatt a 

döntés nem ruházható át online szavazásra. 

A címet minden évben február 1-je, a Civilek Napja alkalmából a főpolgármester adja át ünnepélyes keretek 

között. Az elismeréssel oklevél, a Városháza képzőművészeti kivitelezésű szimbolikus kulcsa, továbbá 1 000 

000 Ft pénzjutalom jár. Az elismerésben részesített az elismerés átadását követően egy évig jogosult „Az Év 

Fővárosi Civil Szervezete” cím használatára hivatalos kommunikációjában és médiamegjelenéseiben, 

valamint a cím tájékoztató- és reklámanyagain való feltüntetésére. A Fővárosi Önkormányzat pedig ebben az 

időszakban rendszeres időközönként tájékoztatja a fővárosi lakosságot az elismerésben részesített szervezet 

tevékenységéről. 

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Kerpel-Fronius Gábor  

főpolgármester-helyettes 
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