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A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló 12/2021. 

(III. 4.) önkormányzati rendelet módosításának indoklása 

A fővárosi civil rendelet 2021. március 14. napján lépett hatályba. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján 

egyrészt nevesíteni kívánjuk két területen – a sport és az ifjúsági ügyek – a főváros és a civil szervezetek 

között jelenleg is fennálló rendszeres kapcsolattartást, ezért két új munkacsoportot – „Fiatal Budapest” és 

„Aktív Budapest” – hozunk létre, beemelve ezzel őket a civil rendeletbe. 

A „Fiatal Budapest” munkacsoport a budapesti fiatalok helyzetével, ifjúságpolitikai kérdésekkel és ifjúsági 

részvétellel foglalkozik, az „Aktív Budapest” munkacsoport pedig a budapesti sport- és szabadidősport 

fejlesztési lehetőségeivel, sporthoz kapcsolódó gyermekvédelemmel, idősek sportjával, fogyatékkal élők 

sportolásával, ifjúsági- és diáksporttal, valamint az egészséges életmód előmozdításával. 

Másrészt, a hatályba lépés óta eltelt időszak alapján az alábbi, nem koncepcionális, de a gyakorlati 

alkalmazást segítő módosításokat javasoljuk a rendelet szövegében. 

A rendelet 2. § (3) és 9. § (7) bekezdésének módosítása 

A munkacsoportok nem minden esetben adnak alkalmas terepet egy-egy téma alaposabb megvitatására, így 

több alkalommal felmerült az igény témacsoportok megalkotására, ahol alacsonyabb létszám mellett több 

figyelmet lehet fordítani egy adott témakörre, szakterületre. A rendelet szövegét úgy módosítjuk, hogy a 

korábbiakhoz képest egyértelműbben szóljon a témacsoportok megalkotásának lehetőségéről. 

A rendelet 4. § (5) bekezdésének módosítása 

A rendelet jelenlegi szövege szerint, amennyiben egy munkacsoporttag két egymást követő ülésen nem 

képviselteti magát, automatikusan megszűnik a tagsága. Visszajelzések és a tapasztalatok alapján ezt a 

szabályt eltörölni javasoljuk. Mivel a munkacsoportok széles témákat fognak át, gyakran előfordul, hogy egy 

munkacsoporti ülés napirendjén csak olyan témakör szerepel, amely egy adott civil szervezetet nem érint, 

ilyenkor azonban nem elvárható, hogy képviseltesse magát csak azért, hogy ne kockáztassa a kiesést. A 

módosítást követően a munkacsoportból a tag erre irányuló nyilatkozatával lehet kilépni, a tagság 

automatikusan nem szűnik meg. 

A rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésének módosítása 

Annak érdekében, hogy a civil szervezetek jobban tervezhessenek a munkacsoportok ülésein való 

részvétellel, a javaslat szerint a jelenlegi tizenöt naphoz képest az ülést megelőzően húsz nappal kell 

közzétenni az ülés tervezett időpontját és napirendjét. A bővítés azt is szolgálja, hogy a munkacsoportok 

tagsága számára több idő álljon rendelkezésre az általuk megtárgyalni javasolt témák felvetésére; ez tíz napra 

emelkedne. A munkacsoport üléséig hátralévő időben a Fővárosi Önkormányzat képviselői számára is több 
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lehetőség nyílna a megtárgyalni tervezett témákban az alapos felkészülésre. Összességében a felkészülés 

egyes fázisaiban az időkeretek bővülése az érdemi diskurzus lehetőségét segíti. 

A rendelet 9. § (2) bekezdésének módosítása 

A munkacsoportba leadott jelentkezés a módosítás után egyúttal a Budapesti Civil Adatbázisba történő 

regisztrációt is jelenti, így nyilvánosan kereshetővé válik a munkacsoportok taglistája. A munkacsoporttagság 

eddig is nyilvános volt (az ülésekről készített emlékeztető a megjelentek névsorával mindig publikálásra kerül), 

de az adatbázisban való feltüntetés biztosítja az érdeklődők számára az egyszerű hozzáférést. A Budapesti 

Civil Adatbázisba továbbra is lehet a munkacsoportba történő jelentkezéstől függetlenül regisztrálni.  

A rendelet 9. § (9) bekezdésének módosítása 

A Budapesti Civil Adatbázisból csak az erre irányuló nyilatkozata alapján kerül törlésre a regisztrált szervezet, 

megszüntetve a regisztráció rendszeres (éves) megújításával járó adminisztratív terheket, illetve az annak 

elmulasztása esetén fennálló felesleges lemorzsolódás veszélyét.  

A rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésének módosítása 

A rendelet jelenlegi szövege szerint a rendelettervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett 

véleményekről szóló összefoglalót a budapest.hu honlapon közzé kell tenni, de magát a társadalmi 

egyeztetést megindító felhívást csak a Budapesti Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezetnek kell 

megküldeni; a nyilvánosságnak szóló felhívás közzététele kizárólag az előkészítő döntésén múlik. A 

módosítás előírja mind a felhívás, mind a beérkezett véleményekről szóló összefoglaló publikációját hírként a 

budapest.hu honlapon, ami szélesebb körű hozzáférést biztosít az egyeztetési folyamatban való részvételhez 

a mai gyakorlathoz képest, amikor ezek általában legfeljebb a budapest.hu E-információszabadság aloldalán 

jelennek meg. 


