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Hogyan kapcsolódsz a témához?
Így szavaztak az eseményen résztvevők (N=64)

• Civil / szakértő vagyok. 42%

• Önkormányzatnál dolgozom. 25%

• Érdeklődő állampolgár vagyok. 22%

• Józsefvárosi vagyok és érdekel, mi készül. 9%

• Véletlenül kerültem ide. 2%



• Kiábrándulás a képviseleti demokráciából: városi mozgalmak, közösségi kampányok –

a politika új felfogása (megoldandó és megoldható közös ügyek)

• Globális problémák lokális szinten, vízió egy szolidáris városról: reális utópiák

• Újfajta lokálpatriotizmus vs. szakértők, bürokraták és laikusok elválasztás

• Digitális platformok: az „írjon levelet, utánanézünk” már nem elég

• Demokratikus potenciál vagy PR eszköz a részvétel?

• Részvételi fordulat Magyarországon?

Részvételi fordulat?



• Közösség tagjai közvetlenül befolyásolhatják a költségvetés egy részének felhasználását

• Nem egyszeri, kampányszerű, hanem éveken át ismétlődik; 

• Nyilvános tanácskozások keretében aktív állampolgári részvétel valósul meg; 

• A folyamat összességében valódi hatalommal ruházza fel a résztvevőket az 
eredményeket illetően; mely eredmények átláthatóak és számonkérhetőek. 

Nem minden RK, ami annak látszik: több, mint konzultáció, közterületi 
problémabejelentés, ötletbörze, egyéni kreativitás versengése

Demokratikus potenciál: a legszélesebb kör számára hozzáférhető közös javakká formálni. 
Alapelvek: átláthatóság, hozzáférhetőség (közérthetőség, akadálymentesség), közös 
felelősség

A részvétel teszi a részvételi költségvetést

Demokratikus közvita Valódi hatalom döntések meghozatalára
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Önkormányzat újraválasztása

Civil társadalom mobilizálása, 
közösségszervezés

Demokrácia erősítése
Politikai szocializáció

Átláthatóság
elszámoltathatóság

Közigazgatás modernizálása

Költségvetési írástudás,
tájékozottabb állampolgárok

Társadalmi igazságosság, szolidaritás

Kreatív energiák felszabadítása

Társadalmi konfliktusok becsatornázásaÉlhetőség, jóllét, elégedettség

Helyi identitás erősítése

Szervezeti tanulás

Fenntarthatóság



Szerinted mi a részvételi költségvetés lényege?
Így szavaztak az eseményen résztvevők (N=68). Mindenki három elemet jelölhetett meg.

• Demokrácia közös gyakorlása, tanulás. 76%

• A folyamat átláthatósága, a döntések elszámoltathatósága. 71%

• Az önkormányzat általában is nyitottabbá váljon a lakossági igényekre. 63%

• Sokféle hátterű ember vegyen részt a folyamatban (igazságosság). 50%

• A résztvevők közül senki se távozzon csalódottan (konszenzus). 13%

• A résztvevők büszkék legyenek a településükre. 10%

• A legkreatívabb, leginnovatívabb ötletek valósuljanak meg. 6%

• A leadott szavazatok száma (részvételi arány). 3%

• A felhasználható összeg nagysága. 1%





Körzeti és tematikus gyűlések
Közfeladatok súlyozása

Konkrét projektjavaslatok
Delegáltak kiválasztása

Kerületi és tematikus gyűlések

Részvételi költségvetés tanácsa

Helyi önkormányzat

delegál

delegál delegálmegvitat

megvitat

tárgyal
Javaslatokat bemutató expó, szavazás

Körzeti / tematikus gyűlések
Problématérkép

Konkrét projektjavaslatok
Mindenki részt vehet

RK delegáltak gyűlése
Tematikus csoportokban végignézik a 

javaslatokat – kidolgozzák őket és 
kialakítják a végső szavazólapot

Helyi önkormányzat: megvalósítás

Jelentkezők közül delegáltak
kerülnek kisorsolásra/kiválasztásra

javaslatok

előterjeszt

Körzeti / tematikus gyűlések
Problématérkép

Konkrét projektjavaslatok
Mindenki részt vehet

Porto Alegre New York



Közép-Kelet Európa

Projekt-
javaslatok

Formális 
jóváhagyás

Szavazás
Beépítés a 

költségvetésbe
Megvalósítás

Oktatás és népszerűsítés

Kiértékelés



Elkülönített keret <-> Teljes költségvetés

Informális ígéret <-> intézményesített módon része lesz a költségvetésnek (erőforrásokkal)

Kiválasztott csoportok részvétele <-> Közvetlen és részvételi demokrácia 

Felülről szabott keretek, kiszervezés <-> Procedurális autonómia

Szomszédsági ügyek <-> Városi szintű, állampolgári ügyek

Egyéni döntés <-> Közösségi döntés, tekintettel a háttérbe szorított csoportokra

A megvalósítás az önkormányzat normál működésébe épül <-> Kontroll és részvétel

Szűk körben, a fejlesztési források terhére <-> Adóügyi vagy más költségvetési javaslatok is

Önmagában áll <-> Részvételi koncepcióba illeszkedik a tervezés más eljárásaival

Nincsenek szociális szempontok <-> Az alulfejlesztett negyedekbe több forrás jut

Beengedni a civil projekteket (versengés) <-> Egyéni javaslattétel közösségi kidolgozással

Jellemző dilemmák, hiányosságok



• Minden fázisban a polgár van a 
középpontban, mindenki számít!

• Profi, célozott, tervezett kommunikáció

• „Mi döntöttünk” érzése – mi kell hozzá?

• Hogyan kampányolj az ötletedért? 
Ötletbörze (expó)

• Képzett facilitátorok, közösségszervezők 
segítik a folyamatot

• Költségvetési írástudás: 
értsék, mi miért történik

Motiváció, kommunikáció, facilitáció



Digitális eszközök

• Technológia: lebonyolításban, 
kapcsolattartásban, 
visszacsatolásban

• Adat a döntéshozatalnak-
összehasonlítható

• Állampolgárok költségvetése

• Közösségi média

• Nem pótolja a személyes 
kapcsolatfelvételt!





Két év múlva ilyenkor…

• Őszinteség: érdemi viták viták vs. pártos konfliktusok, szlogenné válás

• Tapasztalatcsere, hálózatosodás, a felhalmozódott tudás, adatok dokumentálása

• Szakértői kapacitás, források bővítése, bevonása

• Közös erőfeszítések: IT eszközök, összehangolt kampányok, kutatások

• A RK helye a részvételi kormányzás átfogó koncepciójában

• A megélt demokrácia eseményei, ünnepei

• Látható, nyomon követhető eredmények – fenntarthatóság

Két év múlva ilyenkor…?



Köszönöm a figyelmet! Folytassuk!

Részvételi költségvetés –
Magyarország FB csoport

Köszönöm a figyelmet!


