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„Az Év Civil Szervezete” elismerő cím alapításáról szóló rendeletmódosítás koncepciójához 

beérkezett vélemények összefoglaló táblázata 

Észrevétel Elfogadásra került-e az 
észrevétel 

Indokolás 

Pontosítást igényel, hogy a 
cím elnyeréséből hogyan 
következik a díjazott 
mélyebb bevonása a 
Városháza tevékenységébe. 

Nem A főváros és a civil 
szervezetek közötti 
együttműködésre léteznek 
más csatornák (például civil 
munkacsoportok), a címnek 
elsősorban nem ez a célja. 

A közönségszavazás 
lehetséges következménye, 
hogy csak a népszerű 
témákban tevékenykedő 
szervezetek nyerik el a 
címet. Ennek elkerülése 
érdekében szakmai és 
közönségdíjra lehetne 
bontani a címet.  

Nem A legjobb 10 pályázatról a 
szakma dönt (a Fővárosi 
Civil Adatbázisban 
regisztrált szervezetek), 
ezzel a felvetett probléma 
kezelhető. Megfontolandó 
azonban, hogy a jövőben 
valóban szakmai és 
közönségdíjra legyen osztva 
a cím. 

A pályázati feltételkeret 
biztosítson megfelelő 
rotációt, azaz a címet 
elnyerő szervezet adott ideg 
ne pályázhasson újra. 

Igen A feltételek közé 
beemelésre került a 
következő: „A pályázaton 
nem vehet részt az a 
szervezet, amely a pályázat 
benyújtását megelőző 5 
éven belül már részesült „Az 
Év Fővárosi Civil 
Szervezete” elismerésben.” 

Érvényesüljön szigorúan a 
területi hatály, azaz 
országos szinten 
tevékenykedő szervezet ne 
pályázhasson, kizárólag 
budapesti tevékenységet 
végző. 

Nem A címet a Budapestért 
végzett tevékenységéért 
kapja a díjazott, de sok 
Budapesten fontos munkát 
végző szervezet egyben 
országos tevékenységet is 
végez. Őket nem szeretnénk 
kizárni a pályázás 
lehetőségéből. 
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Az átláthatóság érdekében 
legyen feltétel a 
közhasznúsági beszámoló 
bemutatása is a pályázás 
során. 

Nem A fővárosi civil rendelet a 
Civil törvény (2011. évi 
CLXXV törvény) alapján civil 
szervezetnek minősíti a civil 
társaságot is, amelynél nem 
elvárás a közhasznúsági 
beszámoló készítése.  

Ebben a formában a cím 
csupán jelképes gesztus, 
ehelyett erősebb személyes 
kapcsolatot kellene 
létrehozni a civilek és a 
főváros között például az 
önkormányzati helyiségek 
használati lehetőségének 
biztosításával, vagy 
hivatalos rendezvényekre 
történő meghívásokkal. 

Nem Ezek a lehetőségek jelenleg 
is adottak. 

A cím elnyerése járhat 
esetleges negatív politikai 
következménnyel a díjazott 
szervezet számára, amit 
egyes kerületekben létező 
közösségi alapítványok 
létrehozásával lehetne 
ellensúlyozni. 

Nem A javaslat kívül esik a cím 
keretein. 

A pályázati felhívásban 
részletesen és 
egyértelműen szerepelnie 
kellene annak, hogy mi 
alapján ítélik meg a 
szervezeteket. 

Igen A rendelettervezet szövege 
szerint: „A pályázat 
tartalmára vonatkozó 
részletes feltételeket a 
pályázati kiírás tartalmazza, 
amelyet a Fővárosi 
Önkormányzat évente tesz 
közzé.” 

Pályázó szervezet ne 
véleményezhesse a 
benyújtott pályázatokat. 

Igen A rendelettervezet szövege 
szerint: „a Fővárosi 
Önkormányzat az érvényes 
pályázatokat 
véleményezésre és 
rangsorolási javaslatra 
megküldi a Budapesti Civil 
Adatbázisban szereplő – 
adott évben pályázatot be 
nem nyújtó – civil 
szervezeteknek”. 

A pályázatok 
kiértékeléséhez és 
rangsorolásához 
zsetonrendszer használatát 
javasolja. 

Igen A rendelettervezet szövege 
szerint: „A véleményezés és 
rangsorolás úgy történik, 
hogy minden véleményező 
szervezet összesen 10 
pontot oszthat szét a 
pályázatok között úgy, hogy 
egy pályázat egész számú, 
legalább 1, legfeljebb 10 
pontot kaphat.” 
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A szakmai zsűri tagja 
lehetne a címet az előző 
évben elnyerő szervezet 
képviselője. 

Nem Jelenleg nincs tervben 
szakmai zsűri létrehozása. 

A budapesti székhelyre 
vonatkozó feltétel helyett 
elegendő a ténylegesen 
Budapesten végzett olyan 
tevékenység bemutatása, 
amely a fővárosnak javára 
vált. 

Nem A rendelettervezet szövege 
szerint a pályázás feltétele, 
hogy a pályázó szervezet 
„székhelye és tényleges 
működési területe Budapest 
területén” legyen – azaz 
feltétel a budapesti 
székhely. 

A pályázati felhívás részét 
képezze egy előre 
meghatározott 
szempontrendszer. 

Igen A pályázat tartalmára 
vonatkozó részletes 
feltételeket a pályázati kiírás 
tartalmazza, amelyet a 
Fővárosi Önkormányzat 
évente tesz közzé. 

A pályázatok részét 
képezhesse a szervezet 
tevékenységét bemutató 
fotó- és videóanyag is. 

Igen A pályázat tartalmára 
vonatkozó részletes 
feltételeket a pályázati kiírás 
tartalmazza, amelyet a 
Fővárosi Önkormányzat 
évente tesz közzé. 

Megfontolandó a következő 
évi tervek helyett az elért 
eredményekre helyezni a 
hangsúlyt. 

Igen A pályázat tartalmára 
vonatkozó részletes 
feltételeket a pályázati kiírás 
tartalmazza, amelyet a 
Fővárosi Önkormányzat 
évente tesz közzé. 

 

 

 


