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Kerpel- Fronius Gábor: 

Talán annyit szeretnék elöljáróban elmondani, hogy a legfontosabb gondolat, amit talán meg kell 

említeni ebben a környezetben, ahol a civil szervezeteket az elmúlt időszakban viszonylag sok 

üldöztetés érte, hogy mi a civil szervezeteket nem üldözendő ellenség, hanem együttműködő 

partnereknek tekintjük. Ezért gondoltuk azt, hogy ennek jogi formát is adunk, hiszen a jelenlegi 

rendelkezés, a 61/2008-as önkormányzati rendelet, több ponton is elavult rendelkezéseket, illetve 

hivatkozásokat tartalmaz, illetve szeretnénk új életet lehelni a főváros és a civil szervezetek kiüresedett 

kapcsolatába. Ezeket gondoltuk meghatározni ebben az új rendeletben. A fővárosban jelenleg mintegy 

13 000 civil szervezet tevékenykedik aktívan, illetve ennyi van bejegyezve, és ezek a szervezetek a 

szakértelmük, illetve a tagi bázisuk, az önkénteseik révén nagyon komoly erőforrást is jelentenek. 

Erőforrást jelentenek szellemi értelemben is, de kifejezetten a munkavégzési aktivitás szempontjából 

is, és fontos tulajdonságuk ezeknek a civil szervezeteknek, hogy fővárosi polgárok egyes csoportjainak 

érdekeit hatékonyan tudják megjeleníteni az egyeztetésekben. Budapest vezetése feladatának tekinti, 

hogy felismerje és azonosítsa azokat a területeket, ahol a civil szervezetek hatékonyabban, vagy 

nagyobb szakértelemmel tudnak fellépni, és igyekszik ezekkel a szervezetekkel megteremteni a minél 

hatékonyabb együttműködésnek a lehetőségét. Az a célunk, hogy valamennyi civil, illetve valamennyi 

civil szervezet érezhesse azt, hogy a várost érintő kérdések megtárgyalásakor van lehetősége arra, 

hogy hallassa a hangját, és hogy érdemben hallassa a hangját. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

mindig mindenkinek a véleményét elfogadjuk, annál is inkább, mert hogy adott esetben ezek 

ellentmondó vélemények, ellentmondó érdekek lehetnek, a mi feladatunk az, hogy minél több civil 

szervezetnek a véleményét felszínre tudjuk hozni, illetve be tudjuk építeni azokba a stratégiákba, 

azokba a tevékenységekbe, amelyeket a főváros végez. Nem csak a civil rendelet lesz az eszköze ennek, 

hanem új részvételi eszközök beindításával, kipróbálásával is próbálkozunk, éppen annak érdekében, 

hogy minél több embert elérjünk. Az új városvezetés kísérletező jellegű városvezetésnek is gondolja 

magát, sok új eszközzel fogunk próbálkozni, próbáljuk megtalálni, hogy a máshol adott esetben már 

bevált eszközök közül melyek válnak be jól Magyarországon, illetve milyen típusú kérdésekben milyen 

részvételi eszközöket érdemes használni. De most nem elsősorban a részvételi eszközökről van szó, 

hanem arról, hogy ezt a civil rendeletet megtárgyaljuk.  

Fontos leszögezni, hogy a fővárosi vezetés nem csak együttműködni akar a kompetens civil 

szervezetekkel, hanem például arra is készen vagyunk, hogy adott esetben szolgáltatásokat vásároljunk 

azoktól a civil szervezetektől, akik bizonyos területeken ilyen szolgáltatásokat nyújtani képesek. Azt is 

tudomásul kell vennünk, hogy sok tekintetben mintegy szimbolikusak ezek a nagyon vastag falak, amik 

között itt a Városházán ülünk, és bizonyos fajta merevség is érezhető a Városháza hivatalában, érezzük 

azt is, hogy dolgunk van azzal is, hogy az apparátust, a hivatal szervezetét képessé tegyük arra, hogy 

fogadják a civil szervezetektől érkező véleményeket, impulzusokat, és sokkal rugalmasabban tudjunk 

együttműködni a civil szervezetekkel. Ennek érdekében került létrehozásra egy új, elsősorban a 

részvételiséggel foglalkozó osztály, aminek szimbolikus a neve is, Nyitott Budapest Osztálynak hívjuk. 

Ez pontosan azt jeleníti meg, hogy egy nagyon új hozzáállást próbálunk kialakítani a társadalommal, a 

Városháza falain kívül lévő világgal.  

Támogatjuk ezen kívül egy új Civil Alap létrehozását is, annak érdekében, hogy pályázati rendszert 

tudjunk működtetni, illetve a terveink között szerepel az is, hogy a főváros ingatlanjai közül az egyiket 

úgy alakítsuk át, hogy az közösségi térként és irodaként funckionálhasson, amelyet civil szervezetek 

használhatnak. Emellett tervezzük szemléletformáló kampányoknak a civil szervezetekkel közös 



lebonyolítását is. Összefoglalva tehát úgy gondoljuk, hogy a város érdekét szolgálja, ha az elmúlt 

évekhez képest szorosabb és intézményesítettebb kapcsolat alakuljon ki a civil szféra és a főváros 

vezetése között.  

A civilekkel való együttműködésnek központi elemei lesznek az úgynevezett munkacsoportok, ezek 

közül három tematikus munkacsoportot fogunk létrehozni. Az egyik a Klímatudatos és Zöld Budapest, 

ami elsősorban klímával és zöld politikával, illetve közlekedésbiztonsággal foglalkozik; az Esélyteremtő 

Budapest munkacsoportot, amely esélyegyenlőséggel és lakhatási kérdésekkel foglalkozik; és a 

Kezdeményező Budapest munkacsoportot, amelynek a fő témái az állampolgári részvétel, illetve az 

átláthatóság kérdései. Ezek a munkacsoportok lennének az egyeztetésnek a fő fórumai, amelyek arra 

szolgálnak, hogy kétirányú kommunikáció legyen a főváros vezetése, illetve a civil szervezetek között. 

Nem csak arra teszünk javaslatot, hogy meghívjuk a civil szervezeteket arra, hogy azokat a dolgokat, 

amik akár stratégiaiak, akár kifejezetten rendeletalkotási tevékenységek, azokat véleményezzék, 

hanem kifejezetten arra hívjuk a civil szervezeteket, hogy kezdeményezzenek, és ők maguk legyenek 

kezdeményezői bizonyos tevékenységeknek. A munkacsoportokat úgy tervezzük, hogy legalább 

kétszer évente ülésezzenek, ezekre a munkacsoportokra úgy kell gondolni, hogy ezek plenáris üléseket 

tartanának, ahol valamennyi olyan civil szervezet képviselői megjelenhetnek, amelyek az adott 

munkacsoport tematikájában érdekeltek. A jelentkezés módjáról, illetve a taggá válás módjáról egy 

kicsit később fogok beszélni. A témája ezeknek a munkacsoportoknak többek között az lenne, hogy a 

munkacsoport tagjai áttekinthessék a főbb budapesti történéseket, olyan történéseket, amelyek az 

adott munkacsoport tematikájába tartoznak. Visszajelzést adjanak, ez egy nagyon fontos eleme a 

főváros új működésének, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több visszajelzést be tudjunk 

gyűjteni, amelyek legyenek akár adat alapúak, tehát hogy a döntéseink következményeit minél 

egzaktabb mérőszámokkal tudjuk mérni, ugyanakkor nagyon fontos, hogy az egyes területeken 

működő, akár szakmai, akár civil szervezetek, akár cégek benyomásait, kritikáit, javaslatait be tudjuk 

építeni. Hogy a civilek véleményt tudjanak mondani arról, hogy milyen minőségű munkát végez a 

főváros, illetve itt szeretnénk vitára bocsátani azokat a stratégiai terveket, amelyeket a főváros egyes 

területeken követni gondol. A munkacsoportok üléseinek nagy fontosságot tulajdonítunk, és ezért az 

a szándékunk, hogy főpolgármesteri szinten, vagy a témáért felelős főpolgármester-helyettes szintjén 

legyen képviselve a főváros. De ugyanakkor fontosnak gondoljuk azt is, hogy a hivatal megfelelői 

munkatársai, főosztályok képviselői, illetve a főváros által foglalkoztatott tanácsadók is benne legyenek 

a véleménycserében. Annak érdekében, hogy ezeknek a munkacsoportoknak is átlátható legyen a 

működése, ezért minden munkacsoporti ülésről emlékeztető készül, amit a főváros nyilvánosságra is 

fog hozni a budapest.hu portálon.  

A munkacsoportok természetesen sokféle szervezetet tömörítenek, és nem biztos, hogy ők az 

alkalmasak arra, hogy egyes részterületeken konstruktív és érdemi munka folyjon, ezért a 

munkacsoportokon belül létrehozhatók kisebb egységek, amelyek egy-egy témára szakosodnak, és 

végeznek részletekbe menő munkát. Témacsoportok tagjai lehetnek érdeklődés szerint mindazok a 

civil szervezetek, amelyek egy működő munkacsoportba regisztrálva vannak, és valamilyen módon 

illetékességet éreznek önbevallásos alapon az adott téma iránt. Azért is nagyon fontos az ilyen típusú 

regisztráció, mert a témacsoporti tagság lesz az iránymutató a Fővárosi Önkormányzat illetve a hivatal 

számára arra, hogy amennyiben egyes területeken valami fajta gondolkodás, rendelet előkészítése 

vagy stratégia előkészítése történik, akkor ezeken a témacsoportokon keresztül fogjuk eljuttatni a 

gondolatainkat az adott témacsoportba regisztrált civil szervezetekhez, így kiküszöbölve az 

önkényességnek még a látszatát is. Tehát ilyen módon mindazokhoz a civil szervezetekhez el fognak 

tudni jutni a kezdeményezéseink, akik önbevallásos alapon érdeklődésüket fejezték ki az adott téma 

iránt. Ez természetesen nem jelent korlátot, tudjuk, hogy a civil szervezetek tevékenysége is 

szerteágazó, ezért nem csak egy témacsoportba regisztrálhatnak, hanem érdeklődésük, vagy működési 



területeik szerint többe is. A Fővárosi Önkormányzat, annak érdekében, hogy a civil szervezetek és a 

főváros együttműködését támogassa, ezért az egyes témacsoportoknak havonta 10 órában, két-két 

órás időszakra helyiséghasználatot fog tudni biztosítani, annak érdekében, hogy személyes 

egyeztetéseken is megtárgyalhassák a témacsoportok az adott témákat.  

Itt van néhány formális szabály, ezt részletesen kifejtjük a dokumentumban, akkor lehet 

munkacsoportot alapítani, hogy ha egy adott munkacsoportba legalább tíz tag jelentkezik. Erre azt 

gondoljuk, hogy ez meg fog történni, hiszen olyan átfogóak a munkacsoportok, hogy biztosan lesz 

mindegyikbe tíz-tíz jelentkező. A munkacsoport megszűnik abban az esetben, hogy ha a regisztrált 

tagoknak a száma tíz alá csökken. Gyakorlatilag akkor szűnik meg a munkacsoporti tagsága egy adott 

civil szervezetnek, hogy ha kilép abból a munkacsoportból, vagy pedig két egymást követő alkalommal 

nem vesz részt munkacsoporti ülésen. Ez azonban nagyon komoly korlátot nem jelent, hiszen még ilyen 

esetben is azonnal újra lehet jelentkezni, és semmifajta plusz feltétel nincs az ismételt belépéshez az 

eredeti feltételhez képest. A munkacsoportokat a fővárosi önkormányzat hívja össze, mi 

gondoskodunk az üléseknek a levezetéséről, biztosítjuk azt, hogy kellő felkészülési idő legyen a 

munkacsoport ülése előtt, és ráadásul teljesen nyílt formában kívánjuk őket tartani. Minden civil 

szervezetnek lehetősége van arra, hogy javaslatot tegyen a munkacsoport napirendjére. Ehhez képest 

a témacsoportoknak a működése az egy sokkal kevésbé formális dolog, a témacsoportot informálisan 

is létre lehet hozni egy-egy munkacsoporton belül, és ezek önszerveződő alapon működnek, tehát itt 

sokkal inkább a résztvevő civil szervezeteknek az önszerveződésén, illetve az egymás közti 

kommunikációján fog múlni a témacsoport működésének a hatékonysága.  

Természetesen a jogalkotás során is véleményezési lehetőséget biztosítunk a civil szervezeteknek, és 

szeretnénk, hogy ha ez minél szélesebb körben megtörténne. Véleményezési lehetőséget biztosítunk 

a közgyűlés éves munkatervének a véleményezésére, és az eddigieknek megfelelően is gyakorlat lesz 

az, hogy előzetesen a rendelet-tervezeteket közzétesszük, illetve véleményezési lehetőséget 

biztosítunk. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy éppen a témacsoportok teszik lehetővé azt, hogy 

proaktívan tudjunk kommunikálni, nem csak azáltal, hogy megjelennek a honlapon bizonyos rendelet-

tervezetek, amelyeket a civil szervezeteknek maguknak kell észre venniük, hanem éppen a 

témacsoportokon keresztül proaktívan fogjuk ezeket a rendelettervezeteket kommunikálni, hogy 

minél inkább segítsük a tájékozódást.  

Úgy véljük, hogy ha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor sokkal hatékonyabb kereteket fogunk tudni 

kialakítani a civil szervezetekkel való együttműködésre, és ebből az egész város fog profitálni, hiszen 

rengeteg olyan gondolat van, amely a civil szférából érkezik, és eddig nem talált megfelelő utat arra, 

hogy a fővárossal szövetségben lehessen ezeket a gondolatokat, kezdeményezéseket megvalósítani.  

Ezzel gyakorlatilag a végére értem annak a prezentációnak, amit el szerettem volna mondani erről a 

koncepcióról. Tehát megismétlem, amit az elején mondtam, itt a koncepciónak a véleményezéséről 

van szó, kérjük, hogy ezt tegyék meg az itt rendelkezésre álló időkeretben, illetve kérdéseket, 

megjegyzéseket, javaslatokat lehet tenni szeptember 15-ig a civiliroda@budapest.hu email címen. Az 

írásban feltett kérdéseket ugyanúgy meg fogjuk válaszolni, és a javaslatokat ugyanúgy be fogjuk 

építeni, mint azokat, amelyek itt hangzanak el. És akkor a technikai lebonyolításra én most visszaadom 

a szót Szeles András kollégámnak, ő fogja sorban szólítani a felszólalókat, kérem, hogy M betűvel 

jelezzék azt, hogyha megjegyzést kívánnak tenni, K betűvel jelezzék azt, hogy ha kérdést kívánnak 

feltenni, a két perces időkeretet kérem, hogy tartsák, és András azt is fogja figyelni, hogy lehetőleg 

mindenkinek a hozzászólásán végigérjünk, de ha sokan állnak a listában, akkor először azokat fogja 

előre venni, akik korábban még nem szóltak hozzá, és ismételt hozzászólásra majd azután kerülhet sor, 

amikor már az első hozzászólok elfogytak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor kérem, hogy 

kezdjük el a beszélgetést!  
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Szeles András: Arany Lászlónak akkor megadnám elsőként a szót. 

Arany László: Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit a Magyarországi Roma Parlament képviseletében. 

Kérdésem az volna, hogy a Fővárosi Önkormányzat a civil koncepciót és a munkacsoportokat kívánja-e 

úgy az SZMSZ-be beemelni, hogy tanácskozási és javaslattételi joggal ruházza fel? Ez lenne a kérdésem 

és egyben javaslatom is.  

Kerpel- Fronius Gábor: Igen, ez jelenleg is így szerepel az SZMSZ-ben, és ezt továbbra is tartani kívánjuk.  

Szeles András: Akkor most megadnám a szót Móra Veronikának.  

Móra Veronika: Köszönöm szépen. Egyrészt nagy örömmel vettük ennek a koncepciónak a 

megküldését. Én tudom, hogy elég sok csúszást szenvedett az elmúlt hónapok eseményei miatt, és 

nagyon örülünk annak, hogy a Civilizációban együttműködő szervezetek tavalyi kezdeményezésének 

lett folytatása ilyen formában. A Civilizáció szervezetei közösen fognak részletes, írásos véleményt 

benyújtani a koncepcióra, úgyhogy itt most csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni, ami a 

javaslatainknak, véleményeinknek a főbb elemeit fogja bemutatni. Amellett, hogy abszolút üdvözöljük 

az előrelépést, illetve a koncepciónak a szellemiségét, és mindazokkal az elvekkel és irányokkal 

egyetértünk, amelyek a preambulumban foglaltak, úgy látjuk, hogy vannak azért hiányosságok, ahol a 

koncepció, illetve a majdani rendelet módosítást, bővítést igényel. Az egyik ilyen terület az ismertetett 

munkacsoportok és témacsoportok kérdése. Egyrészt a koncepció szintjén legalábbis mi úgy látjuk, 

hogy különül el kellőképpen a munkacsoportok és a témacsoportok szerepe, funkciója, kompetenciája, 

illetve ez többféle értelmezésnek ad teret, úgyhogy fontosnak tartanánk, hogy a majdani további 

munkában ezek jobban elkülönüljenek egymástól, és világos legyen, hogy melyik mire való és mit 

csinál. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben a témacsoport egy ilyen informális és viszonylag ad hoc 

együttműködési fórum, akkor az nem biztos, hogy egyenértékű lehet egy olyan munkacsoporttal, vagy 

egy munkacsoport részével, amely viszont a fővárosi önkormányzat és a civilek közötti 

együttműködésnek egy mondjuk úgy formálisabb fóruma. Tehát szükséges lenne szerintünk ennek az 

egyeztetési rendszernek egy újabb rátekintés, amelyre teszünk javaslatot írásban, illetve amit nagyon 

hiányolunk, hogy ezeknek az együttműködési fórumoknak milyen kompetenciái vannak, milyen 

jogosultságok fakadnak a létükből, a munkájukból, és milyen kötelezettségek. Gondolok itt arra, hogy 

például nagyon fontos lenne lefektetni, hogy az önkormányzat esetében, az önkormányzat mit csinál 

ezeknek a munkacsoportoknak a javaslataival, az elkészült anyagokkal, a felvetésekkel, stb. Tehát, hogy 

mennyiben, nem mondom azt, hogy kötelező, de mennyiben vannak kötelezve arra, hogy valamit 

ezekkel kezdjenek. Illetve, hogy mi történik, hogyha esetleg a figyelembe vételt elmulasztják, vagy ha 

az egyeztetés valamilyen ügyben, vagy témában nem történik meg, holott a munkacsoportnak a 

témájába tartozna. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, ezeknek a munkacsoportoknak a mandátumát, 

illetve a munkacsoportokból fakadó kötelezettségeket leszögezni, részletezni a majdani rendeletben. 

Hasonlóképpen a személyes ülésezés mellett, plána a 21. században abszolút kulcsfontosságú 

biztosítani a folyamatos kommunikációnak a lehetőségét, nyilván alapvetően elektronikus formában, 

hiszen évi két ülésezés ahhoz képest, hogy várhatóan milyen mennyiségű ügy, téma, feladat lesz, 

eléggé kevésnek tűnik. Tehát szintén, a további munka során pontosítani kéne, és megteremteni a 

lehetőségét annak, hogy ezekben a munkacsoportokban egy folyamatos párbeszéd és kommunikáció 

tudjon zajlani, például egy erre a célra dedikált tárhely, valamilyen email vagy kommunikációs csatorna 

segítségével. Picit hiányoljuk a határidőknek a részletezését is az anyagból. 

Szeles András: Elnézést kérek Vera, engedd meg, hogy félbeszakítsalak, engedd meg, hogy reagáljon 

Gábor az eddigi felvetéseidre, és akkor a későbbiekben lesz még idő a továbbiakra is, csak adjuk meg 

mindenkinek a lehetőséget.  



Kerpel- Fronius Gábor: Bocsánat, a két perces időhatárt nagyon örülök, hogy Andris ilyen keményen 

tartatja. A munkacsoport és a témacsoport kifejezetten nem egyenértékű, elfogadom azt a kritikát, 

hogy egy kicsit élesebben el kell határolni, és jobban ki kell fejteni azt, hogy mi a különbség a kettő 

között. Én azt gondolom egyébként, hogy pontosan az, amit utoljára kezdtél el mondani, hogy egy 

állandó kommunikációs lehetőség és egy állandó kapcsolattartás, én azt látom bele a témacsoportba, 

ami kifejezetten ilyen részletesebb jellegű kommunikációt, és részletesebb jellegű feladatokban való 

együttműködést jelent, és erre azt hiszem, hogy a témacsoportnak az önszerveződése az, ami a 

leginkább tudja biztosítani, hogy az adott témacsoport résztvevőinek a habitusához, saját 

megállapodásaihoz képest a legmegfelelőbb módszereket tudják használni. Azt hiszem, hogy be tudjuk 

építeni azt, hogy legyen elektronikus kapcsolattartásra lehetőség, ez egy nagyon jó javaslat, úgyhogy 

erre mindenféleképpen megyünk tovább. Azt nem mondtam el, szerintem az anyagban hangsúlyosan 

szerepel, és én nagyon fontosnak tartom mondani, hogy amikor véleményezés van, akkor mi a 

kötelezettséget mindenképpen vállaljuk, hogy érdemben válaszolunk valamennyi felvetésre. Tehát 

hogy van egyfajta indokolási kötelezettség, amit magunkra nézvést kötelezőnek fogunk előírni. Tehát 

értelemszerűen nem nagyon fogjuk indokolni azokat a javaslatokat, amiket beemelünk, viszont hogyha 

egy javaslatot nem veszünk figyelembe, vagy kifejezetten elutasítunk, az indokolni fogjuk. Én azt 

gondolom, hogy körülbelül ez az, amit lehet csinálni egy olyan helyzetben, amikor várható az, hogy 

egymásnak akár ellentmondó vélemények fognak egy-egy javaslattal kapcsolatban bejönni. A 

jogszabály véleményezés tekintetében igaz, amit mondok. Én azt hiszem, hogy ha még egyszer 

hozzászólsz, akkor majd megyünk tovább, és kifejezetten várjuk az írásbeli, részletes véleményeteket, 

úgy látom, hogy lesz vele munkánk.  

Szeles András: Akkor most megadnám a szót Hajdú Gergőnek. 

Hajdú Gergő: Sziasztok, én is csatlakoznék Verához több mindenben, de leginkább az első néhány 

mondatához, hogy szerintem szuper dolog, hogy végre összejött ez az egész, én személyesen nagyon 

örülök neki, hogy végre elindul. Nekem csak egy nagyon alap kérdésem lenne, hogy ugye írjátok a 

bevezetőben a 13 000 civil szervezetet, és sejtem, hogy van valamiféle stratégia, de hogy erről 

tudnátok-e többet mondani, hogy mi a terv azzal kapcsolatban, hogy még további szervezeteket- ugye 

most első körben itt vagyunk nagyon sokan, de azért nem elegen, ahogy mondani szokták- van-e arra 

terv, hogy még több civil szervezetet bevonjatok, és akár hasonló beszélgetéseket lefolytassatok velük? 

Vagy ezzel indulunk most, és számítotok ránk, hogy vigyük ennek a hírét? Mit gondoltok erről, hogyan 

lehet minél többet bevonni, hogy működőképes legyen ez a történet?  

Kerpel- Fronius Gábor: Kifejezetten számítunk arra, hogy viszitek a hírét. Mi éppen azért tartjuk nagyon 

fontosnak, akár a munkacsoportoknak, akár a témacsoportoknak a működését, mert hogy pont itt is, 

hogy mennyire nehéz terjeszteni ennek a civil rendeletnek a hírét, az azt jelenti, hogy nincs meg még 

arra sem az eszköz, hogy akár egy egyirányú kommunikációt folytassunk azokkal a civil szervezetekkel, 

akik érdeklődnének eziránt, hát akkor hogy lenne két irányú a kommunikáció? Ebben a véleményezési 

körben is nagyon szeretném még, ha szeptember 15-ig minél több civil szervezetet bíztatnátok arra, 

hogy nézze meg ezt a koncepciót, véleményezze, hogy be tudjuk építeni. Lesz még egy újabb kör, 

amikor a konkrét rendelettervezetet is társadalmi vitára bocsátjuk, én szeretném, ha arra is minél 

többen jönnének. Mi a saját eszközeinkkel próbáljuk ezt valamennyire hírelni, akár én a saját Facebook-

oldalomon, a Városházának a Facebook-oldalán, érezzük azt, hogy ha a honlapon kommunikáljuk, az 

nem egy nagyon proaktív dolog, az inkább a jogszabályi kötelezettség teljesítésére alkalmas, de 

szeretnénk hogyha azok, akik együttműködnek más civil partnerszervezetekkel, azok is vinnék a hírét, 

és bíztatnák a többieket.  

Szeles András: Akkor megadnám a szót a Civilzugló Egyesület képviselőjének. 



Várnai László: Sziasztok, Várnai László vagyok. Én amit jeleznék, itt látom ezeknek a csoportoknak a 

zöld és átláthatóság és hasonló, ami nekem nagyon hiányzó volt az három dolog. Az egyik az ilyen 

urbanisztikai, városfejlesztési témakör. Tehát ha nagyobb elképzelések vannak a város kapcsán, ez nem 

mindig zöld dolog. Azért, mert látom hogy van egy ilyen zöld, de a városfejlesztés, urbanisztika, ezek 

Budapest legnagyobb kérdései, mi legyen a rakparttal, mi legyen ezzel-azzal, amazzal. A másik a város 

üzemeltetés, a legtöbb lakó azzal küzd, hogy nincs zebra, és hogy ez a fajta városüzemeltetési 

problémák ezek én azt látom, hogy úgy nem mennek át. Nagyon sok, sok szemünk van, sok ezer civil 

van, sok ezer taggal, és szerintem nagyon fontos, hogy a Városháza visszajelzéseket kapjon mondjuk 

azokról a dinoszaurusz méretéből adódó típusú működésből, hogy a városüzemeltetésben milyen 

problémák vannak, beletartozhat mondjuk a BKV, vagy a BKK is, mivel ez fontos. A harmadik, amit én 

nem láttam, vagy nehezen tudnám ebbe az egész dologba belekapcsolni, az a kultúra köre, rengeteg 

olyan kulturális lehetőség, vagy ötlet, vagy nem tudom micsoda felmerülhet, ami a kultúra körébe 

tartozik. Tehát ezt a hármat javasolnám: városüzemeltetés, kultúra és a városfejlesztés, amit nem 

láttam, hogy hova csatlakozik be. 

Kerpel- Fronius Gábor: Az én értelmezésem szerint a városfejlesztés abszolút belepaszírozható az első 

munkacsoportba, tehát ebbe a Zöld Budapest munkacsoportba, ez definíciós kérdés, nyilván kell egy 

valamifajta rövid nevet találni, de ebbe ezt beleértjük. A városüzemeltetési kérdések én azt gondolom, 

hogy kevésbé stratégiai meg rendeletalkotási kérdések, itt például ha itt ül mellettem a Marietta, ezt 

például tudjuk támogatni olyan alkalmazásokkal, mint a Járókelő, úgy általában olyan dolgokkal, amik 

így közösségi tervezés dolog, tehát mindenféle olyan dolog, az ügyfélszolgálatunknak a fejlesztése, 

amit tervezünk, illetve hogy nem is csak tervezünk, hanem folyamatban van, szerintem ez nem annyira 

ilyen munkacsoporti kérdés, meg témacsoporti kérdés, sokkal inkább annak a kérdése, hogy mennyire 

tudjuk megnyitni a hivatalt afelé, hogy nyitott legyen arra, hogy milyen visszajelzések érkeznek a város 

működéséről a városlakóktól. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban ilyen rendeleti szintekről 

beszélünk, stratégiai szintekről beszélünk, és ehhez képest nem elhanyagolható az ügyfélszolgálat a 

működésünk szempontjából, de az nem ide való. A kultúra szintén egy olyan kérdés, aminek egy részét 

én bele tudom érteni - ugyanúgy, ahogy a városfejlesztést - az első csoportba, illetve akár a humán 

dolgok révén az esélyteremtő Budapest munkacsoportba is, egy másik részét viszont kifejezetten 

operatívnak érezném. Erről lehet gondolkodni, és szerintem ez nem csak nevezéktannak a kérdése, 

hanem annak a kérdése, hogy ezt a három nagy munkacsoportot tartalmilag miképp nevezzük el, de 

ezen el fogunk gondolkodni. 

Szeles András: Köszönöm, a következő kérdés Szalai Ároné.  

Szalai Áron: Köszönöm, Szalai Áron vagyok a Közlekedő Tömeg Egyesület képviseletében. Kettő 

kérdésem lenne: az egyik, hogy ez az évi két alkalommal történő munkacsoporti összejövetel pontosan 

milyen megfontolásból jött. Volt olyan felvetés a tagjaink közül, hogy akár évi három, vagy négy 

alkalommal is lenne akár elég téma, elég újdonság keletkezik rövidebb idő alatt is. A másik kérdésem 

pedig, amire mondjuk részben kaptam már választ, hogy van-e arra valami elképzelés, hogy az 

önkormányzati tulajdonú cégek is érdemi egyeztetést folytassanak a civil szervezetekkel, például 

nekünk a BKK-val van sajnos rossz tapasztalatunk, hogy ritkán kapunk visszajelzést az észrevételeinkre 

vagy a javaslatainkra.  

Kerpel- Fronius Gábor: Az elsőre azt mondanám, hogy a koncepcióban egyrészt az van, hogy legalább 

évi két alkalommal, másrészt pedig a munkacsoportok pedig miután ezek plenárisak, elég magas szintű 

egyeztetésnek gondoljuk, viszont a témacsoportok pedig kifejezetten olyanok, amik sokkal fürgébbek, 

sokkal aktívabbak, és adott esetben gyakrabban is üléseznek. Tehát ez egy elhatárolási kérdés, hogy 

milyen típusú ötlet az, ami témacsoport szinten is lekommunikálható a fővárossal, és mi az, amit 

eszkalálni kell munkacsoporti szintre, és olyan magas szinten kell egyeztetni, hogy a munkacsoport 



szükséges rá. Mi minimum két alkalmat gondolunk ebből évente, nincs kizárva, hogy ha a szükség úgy 

hozza, akkor akár több munkacsoporti ülés is legyen egy évben. Én mindenesetre szeretném, hogy ha 

maguk a témacsoportok is tudnának olyan választ kapni, ami talán szükségtelenné is teszi a nagyon 

magas szintű egyeztetést. Én abba, amikor azt mondjuk- rátérek a második kérdésre- akkor, amikor azt 

mondjuk, hogy egy munkacsoporton a főpolgármester, vagy az illetékes helyettes képviselteti magát, 

tanácsadók, illetve hivatalnokok, én bele tudom érteni azt is, hogy egy-egy kérdésben akár fővárosi 

cégeknek a képviselői is megjelenjenek és részt vegyenek az egyeztetésen, hogyha a szükség úgy 

kívánja, másrészt viszont ez megint nem annyira a témacsoportoknak és munkacsoportoknak a 

kérdése, hanem hogy tudunk-e ugyanúgy, ahogy a hivatalnak a nyitottságát tudjuk növelni, tudunk-e 

a cégeknek a reszponzivitásán illetve a nyitottságán növelni. Ezek megint nem csak stratégiai, meg 

rendeleti kérdéseket illetnek, kifejezetten azt gondolom, hogy ha a Közlekedő Tömegről van szó, akkor 

egészen kicsi gyakorlati ügyeket is jelentenek, amiket nem így kell megtárgyalni, hanem egy reszponzív 

ügyfélszolgálattal. Én nekem is van tapasztalatom fővárosi céggel, hogy mondjuk fél éven át nem 

nagyon reagálnak, végülis nem kicsi felvetésre, tehát van itt is fejleszteni való, de hogy ez nem biztos, 

hogy ennek a kérdése, vagy nem minden esetben ennek a kérdése. 

Szalai Áron: Értem, köszönöm szépen. 

Szeles András: Megadnám a szót Kovács Bencének.  

Kovács Bence: Köszönöm, Kovács Bence vagyok a Magyar Természetvédők Szövetségétől. Én úgy 

érzem, hogy végülis ezek a tematikus munkacsoportok nagyjából az ITS tervezős, vagy ilyen részvételi 

tervezős részében, ha jól látom, akkor már így elindultak, vagy legalábbis teszt alatt vannak. A Zöld 

város munkacsoport én úgy látom, hogy elég jól működik, és ebben így építészeti, várostervezési 

kérdések is elég jól benne vannak. Ez a megjegyzés része, a kérdésem az konkrétan arra vonatkozik, 

hogy az a rendelet, amelyik most létezik és e rendelettel átdolgozásra kerül, az tartalmazza a civilekre 

vonatkozó pályázati feltételeket, űrlapot, sok mindent. A koncepció egyelőre nem nagyon tartalmaz 

erre utalást, hogy mi ezzel kapcsolatban a terv, hogy csak a végső stádiumban kerül bele, akkor fogjuk 

tudni ezt véleményezni, vagy lesz erre hamarabb is lehetőség?  

Kerpel- Fronius Gábor: Az ITS-sel kapcsolatban szerettük volna, hogy ha olyan munkacsoportokat 

hozunk létre, amelyek azokat a területeket fedik le, amelyek a legfontosabbak a város számára. 

Értelemszerűen amikor az ITS-en gondolkodunk, akkor ugyanezek a területek kerülnek előtérbe, az ITS-

nek a tematikus munkacsoportjai azok nem azonosak ezekkel a tematikus munkacsoportokkal, amiket 

most felállítunk, értelemszerűen a fővárosi cégek vannak meghívva, szakértők vannak meghívva, tehát 

nem feltétlenül csak civil szervezetek, de igen, igyekszünk ezeket a különböző ágon folyó 

gondolkodásokat lehetőleg azonos értelmezési tartományban tartani, azonos nyelvben tartani, hogy 

az átjárás közöttük biztosítva legyen. A Civil Alappal kapcsolatban: eredetileg része volt ennek a 

koncepciónak, ugyanakkor a főváros jelenlegi helyzetében idénre nem feltétlenül tudtunk volna civil 

támogatási alapot létrehozni, vagy illetve bocsánat, nem nagyon van pályázatra lehetőség. Úgy 

gondoltuk, hogy ezt most elválasztjuk ettől, a preambulumban szerepel, hogy meg fogjuk ezt is alkotni, 

de valószínűleg nem ennek, bocsánat, nem ennek a rendeletnek a részeként. Hamarosan sor fog rá 

kerülni, gondolkodunk rajta, dolgozunk rajta, de ez nem ebben a keretben fog, tehát nincs az, hogy ezt 

eltitkoljuk ennek a rendelet megalkotásának az utolsó utáni pillanatáig, hanem egy külön rendeletben 

fogjuk ezt, és külön véleményeztetési ciklusban fogjuk ezt a nyilvánosság elé tárni.  

Kovács Bence: Köszönöm.  

Szeles András: Egyelőre nem látok több olyan kérdést, aki még ne szólt volna hozzá, úgyhogy megadom 

megint Veronikának a szót, az időkorlát betartását szeretném kérni, illetve a többieket is arra 



bíztatnám, hogy ha még van olyan kérdésük, amit szeretnének feltenni, akkor ne habozzanak. 

Veronika! 

Móra Vera: Köszönöm. Bence az előbb már elmondta az egyik gondolatot, amit már mi is el akartunk 

mondani, mi is hiányoltuk a Civil Alap működésmódjának, feltételrendszerének a részletezését. Azt 

gondolom, hogy azt valamilyen módon jelezni kellene, vagy kommunikálni kellene, amit az előbb 

alpolgármester úr mondott, mert az egyeztetés, a részvétel azért a civil szervezetek részéről is komoly 

erőforrást, befektetést igényel, nyilván az lenne a helyes, hogy ha ezt valamilyen módon ellentételezni 

tudná a főváros, nyilván nem arra gondolok, hogy közvetlen díjazás, de hogy legyen meg a civilek 

támogatásának, a feladatok kiszerződésének egy átlátható, elszámoltatható rendszere, ami 

alapvetően a két fél közötti bizalomnak egy fontos eleme. E tekintetben egyébként Civilizációs 

tagszervezetek között többen vagyunk, akiknek jelentős pályáztatási  tapasztalatai vannak, és ebbéli 

segítségünket egyébként a későbbi rendszer kidolgozásában nagyon szívesen felajánljuk. Emellett még 

két kisebb dologra akarnék kitérni: az egyik, hogy a preambulum írja, hogy nagyon fontos, hogy a 

hivatal többi része, az apparátus más osztályai, elemei is felkészültek legyenek a részvételre, a civilekkel 

való együttműködésre. Ennek a fontosságát szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, és azt 

gondolom, hogy itt szükséges lenne a többi osztály, tisztviselő felkészítése is erre a feladatra, akár 

érzékenyítő foglalkozások, felkészítések, stb. formájában, mert sajnos láttunk már olyat korábbi 

tapasztalataink alapján, hogy bármilyen jószándékú és elkötelezett civil osztály egy fecskeként nem tud 

nyarat csinálni egy teljes hivatali apparátussal szemben. És végül szintén egy nagyon jó gondolatnak, 

vagy felvetésnek tartjuk a Városháza épületének a megnyitását, illetőleg részben a civilek számára 

rendelkezésre bocsátását, azonban nem igazán világos az oka számunkra, hogy ezt miért korlátozza a 

javaslat havi tíz órában. Azt gondoljuk, hogy például egy állandó bázis, amolyan Agóraként, közösségi 

térként működő bázis megteremtése hasznos lenne, illetve mondjuk civil rendezvények helyszínként 

való befogadása a fővárosnak a kínálatát is színesítené és bővíteni tudná. Lenne még ezen túlmenő, 

apró részletekre irányuló észrevételeim, de azt majd az írásos anyagban. Köszönöm szépen! 

Kerpel- Fronius Gábor: Az első néhány felvetésre azt gondolom, hogy igen, egyetértek, és még valami 

hasonló szót kerestem volna. Tehát igen, az hogy a civil pályáztatás és a szolgáltatás kiszervezés 

átlátható legyen, ezt maximálisan fontosnak gondoljuk, és ezt meg is fogjuk csinálni abban a 

rendeletben, ami a civil alapról szól. Az érzékenyítéssel is maximálisan egyetértek, ezt Marietta 

osztálya is és én is kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy megváltoztassuk a szervezetnek a szemléletét, 

hogy minél inkább nyitottan és párbeszéd képesen, és reaktívan tudjanak együttműködni külső 

szereplőkkel, akik más gondolkodásmódot képviselnek, mint a hivatali gondolkodásmód. Tehát ezzel 

teljesen egyetértek. A tíz órában azért van egy kis félreértés, tehát itt van két dolog: az egyik a 

témacsoportokhoz kapcsolódóan, kifejezetten ezeknek a témacsoportoknak a működéséhez 

biztosítunk arra, hogy ezek megbeszéléseket tudjanak tartani ezeket a két órás idősávokat. Ettől eltérő 

az, amit a preambulumban mondunk, hogy tervezzük azt, hogy a Városháza épületének egy részét meg 

fogjuk nyitni arra, hogy civil közösségi tér legyen. Tehát ez a kettő ez nem azonos, az egyik a 

témacsoportoknak a működését hivatott támogatni, a másik pedig a nyitott városháza koncepció 

jegyében egyfajta ilyen shared office spacenek, meg közösségi térnek, tehát ilyen célokra akarjuk 

megnyitni a Városháza egy részét. Ennek jelenleg még egyelőre vannak ilyen állag problémái is, de 

igyekszünk minél hamarabb ezt megcsinálni, mert hogy ez elég szimbolikus is lenne, meg ha jól értem, 

akkor a civil szféra számára is hasznos lenne. Tehát igyekszünk ezt minél hamarabb, de ez két 

különböző dolog.  

Szeles András: Nyugtáztuk Várnai Lászlónak a megerősítését azzal kapcsolatban, hogy ő is a negyedévi 

találkozók mellett tette le a voksát az évi kettő helyett, és miután ezzel megvoltunk, akkor Kerekes 

Andreának adnám meg a szót.  



Kerekes Andrea: Kerekes Andrea vagyok, a MentaPro Alapítvány vezetője. Mi egyes típusú diabétesszel 

élő gyerekeket segítünk, illetve a gyerekek családjait elsősorban, és pont mint egy betegsegítő 

szervezet képviselőjeként az egészségügynek a megjelenését egy kicsit hiányolom a 

munkacsoportokból. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, hogy beleérthetjük-e magunkat az 

esélyegyenlőséggel foglalkozó munkacsoportba? Illetve szeretném is javasolni, hogy ezek a 

munkacsoportok legyenek egy picit jobban kifejtve, hogy melyik területek értendők hová. És ugyanígy 

hiányolom az oktatással- neveléssel kapcsolatos szervezeteknek a megjelenését ezekben a 

munkacsoportokban. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ezek a szervezetek hova fognak tartozni, ez a 

két nagy terület, az egészségügy és az oktatás- nevelés? A másik kérdésem pedig a civil adatbázissal 

lenne kapcsolatos. Az van most a tervezetben, hogy ha jól láttam, hogy a témacsoportokat úgy 

kívánjátok kialakítani, hogy a civil adatbázisból hívjátok meg a szervezeteket. Kérdésem, hogy a 

bekerülés módja az az-e, amit most látni a Városháza civil irodájának a honlapján, illetve változik-e 

esetleg ez a regisztráció, elég sok minden papírmunka van vele úgy látom. Tehát lehet-e arra számítani, 

hogy ez egyszerűsödik? Illetve hol érhető el ez a civil adatbázis, hogy egyáltalán lássuk, hogy kik azok a 

szervezetek, akik ott vannak ebben az adatbázisban? Köszönöm szépen! 

Kerpel- Fronius Gábor: Az első kérdésedre egyértelműen látjuk, hogy alaposabb kifejtésre szorulnak a 

munkacsoportok, hogy ki hova tartozik, az egészségügyet én egyértelműen beleértem, és az 

oktatásnak is jelentős részét is beleértem, azt nem tudom, hogy más munkacsoporthoz kapcsolódik-e, 

de a másodikba az oktatásnak a nagy része szerintem simán beleérthető. Törekvésünk az, hogy minél 

kevésbé formális, és minél inkább tartalmi legyen a részvétel ezekben a munkacsoportokban, és ezt 

igyekszünk a jelentkezés módjának változtatásával, és jelentős egyszerűsítésével is elősegíteni. A civil 

adatbázis az voltaképpen csak nekünk segítség, hogy legalább azokat a civil szervezeteket meghívjuk, 

akikről nekünk tudomásunk van. A jelentkezés szempontjából is kifejezetten számítunk azoknak a civil 

szervezeteknek a segítségére, akikhez valamilyen módon eljutottunk, hogy vigyék tovább ennek a 

hírét, mi is igyekszünk minél inkább hírelni. Én őszintén nem tudom, hogy a civil adatbázis hol érthető 

el. 

Le Marietta: Elnézést kérek, a maszklevétel gyorsasága az még nem az erősségem. Szóval a civil 

adatbázisról én még annyit mondanék, hogy ez ugye a korábbi pályáztatói gyakorlat révén jött létre, 

és egyrészt a kommunikációban, ahogy a Gábor is említette szeretnénk erre alapozni, és szeretnénk 

ezt az adatbázist felülvizsgálni és megnyitni civil szervezetek számára, pontosan azért, hogy a tematikus 

csoportoknak a tagjai is egymással könnyebben kapcsolatba léphessenek. Ez a munka még abszolút az 

elején tart, megmondom őszintén, hogy magáról a civil adatbázisról is annak a keretnek a révén 

kezdtünk el beszélgetni, hogy a kerületi kollégáink, a civil referensek révén is felmerült már korábban 

ez. Sok önkormányzatnak van saját adatbázisa, ezek az adatbázisok nem fedik egymást. Mi azt 

gondoljuk, hogy nálunk relatíve sok szervezet regisztrált már, és azzal hogy önmagában a regisztrációt 

megkönnyítjük egy olyanfajta publikus kapcsolatteremtési lehetőséget tudnánk létrehozni, ami 

szerintünk hasznos a fővárosi önkormányzat számára is, és a civilek számára is. Ez a munka még 

abszolút az elején tart, ez tulajdonképpen még ennek a koncepciónak a megosztásával kezdődik meg, 

és aztán amikor majd elfogadjuk a rendeletet, akkor fogunk tudni elkezdeni dolgozni azon, hogy ez 

majd valóban megvalósuljon. Tehát biztos, hogy látni fogtok még új megkereséseket, akár kérdéseket 

is azzal kapcsolatban, hogy ti milyen információt osztanátok meg, illetve a tematikus 

munkacsoportoknál is milyen kategóriák szerint rendeződjön majd a kommunikáció. 

Szeles András: Remélem ez kimerítő válasz volt Andreának, és akkor mehetünk tovább. Vera 

kommentje, hogy hasznos lenne akkor pontosítani egyes pontokon az anyagot, mert láthatóan 

félreérthető. Ezt nyugtáztuk, és természetesen meg is fog történni. És akkor a következő megjegyzést 

pedig Dombos Tamástól várjuk. 



Dombos Tamás: Dombos Tamás vagyok a Magyar LMBT Szövetségtől, LMBT ernyőszervezetként 

működünk, és így képviselem itt most az összes tagszervezetet is. Én igazából a 

rendeletvéleményezésnek a rendje kapcsán szeretnék egy részletesebb szabályozást látni a 

rendeletben. Szerintem a koncepció-tervezet véleményezése az már nagyon késő, tehát nagyon fontos 

lenne egy nulladik kör egy rendeletalkotás előtt, amikor teljesen szabadon mindenki elmondhatja, 

hogy szerinte milyen kérdéseket lenne érdemes behozni, mik a fontos tématerületek. Amikor egy 

koncepció már olyan állapotban van, mint ez a koncepció, addigra nagyon sok minden eldőlt már, és 

szerintem fontos lenne egy nulladik kör lehetőségét is biztosítani, és az is nagyon jó lenne, hogy ha 

kiszámítható lenne a rendelet-véleményezés, tehát mondjuk lehetne előre látni azt, hogy mikor 

várható egy rendelet, tehát amikor elindul egy jogalkotási folyamat egy önkormányzaton belül, akkor 

ez rögtön publikus legyen. Nyilván nem minden tervezet minden formában, de az hogy mondjuk mikor 

várható egy tervezet publikálása, mikorra kell arra majd véleményt adni, ez akár fél évvel, vagy évvel 

korábban is tervezhető legyen, és akkor tudnak a civil szervezetek is erre kapacitást telepíteni, nyilván 

hogy ha csúszás van, vagy ilyesmi, akkor ez folyamatosan frissítődne ez az adatbázis. Tehát ha lehet 

látni ezeket a folyamatban lévő jogalkotásokat, szerintem ez segítene, hogy a civil szervezetek 

hatékonyan be tudjanak kapcsolódni a rendeletalkotás véleményezésébe. Köszönöm! 

Kerpel- Fronius Gábor: Az elmondottakkal elég nagyrészt egyetértek, nyilván valamennyire a világnak 

a működése felül tudja írni az előre definiált jogalkotási tervet, tehát erre majd valamifajta 

rugalmasságot majd kérünk a civil szervezetektől is, de ugyanakkor pedig igyekszünk benneteket is 

olyan helyzetbe hozni, amivel érdemben tudtok reagálni a mi rendeletalkotásainkra. Az, hogy nulladik 

lépés is legyen, szerintem például az a mondata ennek a dokumentumnak, vagy prezentációnak, hogy 

kifejezetten szeretnénk, hogy ha maguk a civil szervezetek is kezdeményezőként lépnének fel, ők 

tennének fel olyan kérdéseket, amikről azt gondolják, hogy a fővárosnak lépnie kéne, ez például 

szerintem egy nagyon fontos lehetősége annak, hogy befolyásolják azt, hogy egyáltalán miben fog lépni 

a főváros, és adott esetben valamennyire meghatározzák azt is, hogy milyen keretek között kezd el 

gondolkozni erről a főváros. Nyilván, hogy ha utána a főváros a kezébe veszi a jogalkotást, akkor ez 

lehet, hogy valamennyire át fog alakulni, de a kezdeményezést, illetve a nulladik lépésben beleszólást 

azt én támogatom.  

Szeles András: A meghirdetett időkeretből még rendelkezésünkre áll húsz perc, de jelen pillanatban 

nem látok új kérdést. De látok mostmár, Vera. 

Móra Vera: Ha ennyire adott a lehetőség, akkor nem tudom kihagyni. Le is írtam, de szeretnék 

reflektálni itt a civil adatbázissal kapcsolatos kérdésekre. Amellett, hogy az a rendszer, vagy az az 

elképzelés, hogy civil szervezetek maguk bejelentkezhetnek az adatbázisba, és ilyen formában 

válhatnak részévé az egyeztetés rendszerének, vagy mondjuk így kerülhetnek bele a vérkeringésbe, azt 

teljes mértékig pozitívnak és jónak tartjuk. Emellett azonban a hírelésnek szerintem ilyen nulladik 

lépése lenne, hogy a KSH-tól lekérni ennek a bizonyos 13 000 szervezetnek az adatait, és mindenkinek 

felhívni a figyelmét erre a lehetőségre. Szerintem nyilván ez némi erőfeszítést, vagy energiabefektetést 

igényel, de azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen az önkormányzat azt mondhatja, hogy tényleg 

mindent megtett az ügy érdekében.  

Kerpel- Fronius Gábor: Elvi szinten ezzel egyetértek, meglátjuk, hogy hogy tud ez megvalósulni, de 

köszönöm a javaslatot.  

Szeles András: Továbbra sem látok új kommentet, vagy kérdést,  úgyhogy amennyiben már nincsen 

senkinek hozzászólni valója megint Gábornak adnám meg a szót egy zárszó erejéig.  

Kerpel- Fronius Gábor: Én azt hiszem, hogy elég sokat beszéltem, szeretném megköszönni mindenkinek 

a figyelmét és a hozzájárulását. Ahogy mondtam, rögzítettük a kép- és hanganyagot, ezek alapján fog 



egy jegyzőkönyv készülni, amit publikálni fogunk, illetve a civiliroda@budapest.hu email címen 

szeptember 15-ig továbbra is várjuk az észrevételeket. Érkezett már jónéhány, látjuk, hogy van vele 

munkánk, kifejezetten várjuk a Civilizáció csoporttól a hogyha jól értem, akkor meglehetősen vaskos 

paksamétát, és akkor igyekszünk ezekre a felvetésekre érdemben reagálni, akár úgy, hogy kibővítjük 

vele a koncepciót. Itt elhangzott néhány olyan dolog, amiből már világosan látszik, hogy például a 

munkacsoportoknak a tartalmi definícióját alaposabban meg kell tenni, és néhány ilyen dolgot, például 

az elektronikus ülésezés, illetve az elektronikus véleménycserének a beépítését. És igyekszünk 

érdemben válaszolni azokra a felvetésekre, amikkel nem értünk egyet, vagy azt gondoljuk, hogy nem 

férnek be az adott keretek közé. És akkor októberben pedig a már kodifikált szöveggel fogunk 

visszamenni hozzátok annak érdekében, hogy azt is társadalmi vitára bocsássuk, hogy be tudjon menni 

a november végi közgyűlésre. Úgyhogy köszönöm szépen a részvételt, előre is köszönöm majd az írásos 

megjegyzéseket, és nagyon remélem, hogy valami olyasmit fogunk tudni létrehozni, ami olyan 

kereteket teremt, hogy jóval praktikusabb, és hatékonyabb együttműködést tudjunk kialakítani, mint 

ami eddig jellemző volt, mert az gondolom, hogy irdatlan sebességgel változik körülöttünk a világ, és a 

főváros egyszerűen nem tud mindent maga megoldani. Nagyon keressük annak a lehetőségét, akár 

civil együttműködési szinten, de a fejlesztésekben is, technológiai fejlesztésekben is, hogy egyre inkább 

partnerségeket tudjunk kialakítani, és ez az egyik legfőbb küldetése ennek a városvezetésnek, hogy 

ennek a kereteit megteremtsük. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen! Viszontlátásra! 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szeles András 
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