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Dr. Bősz Anett, főpolgármester-helyettes: 
 
Köszöntötte a résztvevőket, majd kérte az első napirendi pont előadóját, hogy kezdje meg előadását. 

 

1. napirendi pont: beszámoló a harmadik fővárosi közösségi gyűlés tanulságairól, 

tapasztalatairól   

 

Kiss Alexandra, részvételiségi titkár: 

 
Előadását prezentáció segítségével szemléltette. Elmondta, hogy 2022 szeptemberében került 

megrendezésre a főváros harmadik közösségi gyűlése, amelynek célja volt felderíteni, hogy a 
budapestiek reprezentatív csoportja hogyan vélekedik a légszennyezettség és a közlekedés témáiról.  
A közösségi gyűlés egy olyan véletlenszerűen kiválasztott, a budapesti lakosságra nézve reprezentatív 

csoportból áll, amelynek tagjai ismeretekre tesznek szert bizonyos kérdések kapcsán, majd 
csoportszintű vitát követően javaslatokat dolgoznak ki a témában. 

 
Emlékeztetett, hogy a közösségi gyűlés témáját a Zöld Budapest munkacsoport segítségével 
konkretizálták, emellett a Nyitott Budapest munkacsoporttal is történt egyeztetés az idei év folyamán. 

A közösségi gyűlés szervezői 10.100 véletlenszerűen kiválasztott budapesti lakos számára küldtek 
személyre szóló meghívót 2022 augusztusában. Ezt követően a meghívottaknak lehetőségük volt 
regisztráció útján jelezni részvételi szándékukat. A meghívottak ezen csoportjából sorsolták ki azt az 

50+4 főből álló csoportot, amelynek tagjai a lakosságot képviselve ajánlásokat fogalmazhattak meg. 
A meghívott lakosok adatait a Belügyminisztérium szolgáltatta a szervezők számára. A sorsolás a 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy külső szervezet, a Sortition Foundation által került 
megvalósításra. A program két hétvégén keresztül zajlott. 
 

Fontos újítás volt a korábbi közösségi gyűlések gyakorlatához képest, hogy a nemre, életkorra, iskolai 
végzettségre, illetve budapesti lakóhelyre vonatkozó adatok mellett a résztvevők által Budapest 

területén belül használt közlekedési módokra vonatkozó információk is rögzítésre kerültek. A csoport 
résztvevőinek kiválasztása folyamán ezen utóbbi adatok is figyelembe lettek véve a BKK Zrt. 
közlekedőkre vonatkozó adataival arányosan. Az 50 résztvevő reprezentálta Budapest sokszínűségét, 

beleértve a lakosok által igénybe vett közlekedési módokat. 
 

A folyamat előkészítését a Fővárosi Önkormányzattól független szervezet, a SocialFokus vezette, 
akik a gyűlés módszertanának kidolgozásáért is feleltek. Két vezető szakértő, Bart István és Ekés 
András voltak felelősek azért, hogy a résztvevők a gyűlés tanulási szakaszában kiegyensúlyozott 

információkhoz jussanak. 
 

Ismertette a tanácskozás folyamatát: az első hétvégén a résztvevők előadások útján szereztek 
információt a témával kapcsolatban, ezt követően facilitált beszélgetések keretében tárgyalták meg 
az elhangzottakat, ahol lehetőség volt kérdéseket feltenni a téma szakértőinek. Ezt követően kerültek 

meghatározásra a prioritások, majd a következő hétvégén kerültek kidolgozásra a részletes javaslatok. 
Elmondta, szeretnék még hatékonyabban megszervezni a tanácskozás folyamatát, illetve dolgoznak 

azon, hogy elmélyítsék a civilekkel való együttműködést, mivel a közösségi gyűlés a civil 
szervezetekkel való együttműködés egyik ideális terepe. Az idei év során három egyeztetés történt a 
Zöld, illetve a Nyitott Budapest munkacsoportokkal, a velük folytatott együttműködés során főként 

a téma keretezésére került sor.  
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Pozitívumként említette, hogy sikerült a korábbi gyűlésekhez képest nagyobb mértékű 
médiaérdeklődést generálni az esemény iránt, amely elősegíti, hogy a közösségi gyűlés keretében 

érintett témák szélesebb rétegekhez eljussanak.  Az idei évben Veiszer Alinda televíziós szerkesztő-
műsorvezető, újságíró elvállalta a közösségi gyűlés nagykövetének szerepét, ami szintén segíthetett 
szélesebb rétegek elérésben.  

 
A gyűlésen összesen 16 javaslat született, amelyek tematika szerint öt kategóriába sorolhatók: ezek a 

közlekedésbiztonság, forgalomcsökkentés és több zöldterület, parkolási és behajtási reform, 
szemléletformálás (oktatás és kampányok), illetve a szolgáltatás-fejlesztés. A javaslatok átadásra 
kerültek az illetékes szervezetek kollégáinak, akik jelenleg dolgoznak a javaslatok különböző 

tervezetekbe történő beépítésén. A gyűlés ajánlásai átadásra kerültek a főpolgármester részére is, 
illetve 2022 decemberében az ülésről készült beszámoló a Fővárosi Közgyűlés elé került. Az 

ajánlások a Klíma-és Környezetügyi Főosztály, illetve a Budapesti Közlekedési Központ érintett 
stratégiáiba kerülnek beépítésre. Jelezte, hogy a közösségi gyűlés internetes honlapján 
(kozossegigyules.budapest.hu) elérhető minden elhangzott információ. 

 
Zsolt Péter, Civil Rádiózásért Alapítvány: 

 
Érdeklődött a szakértők kiválasztásának szempontjai, illetve a vonatkozó költségek iránt. Véleménye 
szerint a szakértők kiválasztásának folyamata fejlesztendő terület. Jelezte, Budapesten kívüli 

lakosként az agglomeráció civiljeit is képviseli: egy agglomerációs hálózat létrehozásának terve 
kapcsán szeretnének kapcsolatot teremteni Budapesttel a közlekedésről és egyéb ügyekben történő 
egyeztetés érdekében. Érdeklődött, hogy volt-e szó az agglomeráció bekapcsolásáról a gyűlés 

folyamatába. 
 

Kiss Alexandra, részvételiségi titkár: 

 

A kérdésre válaszolva elmondta, a főváros fontosnak tartja az agglomerációban élők véleményének 

becsatornázását is, és felmerült, hogy legyenek az agglomerációt képviselő meghívottak a közösségi 
gyűlés résztvevői között. Azonban önkormányzati hatáskör alapján a Belügyminisztériumtól 

kikérhető lakossági elérhetőségi adatok nem vonatkoznak a Budapesten kívüliekre. Hozzátette, a 
gyűlésen is felmerült a téma, ám kevesebb hangsúllyal, mivel az önkormányzat kevés konkrét 
hatással tud lenni a Budapesten kívül történő közlekedésfejlesztésre. 

 
Az ülés költségeit illető kérdésre válaszolva említette a facilitátor csapat és a vezető szakértők 

juttatásait, a rendezvényszervezés költségeit, valamint a résztvevőknek járó tiszteletdíjak kifizetését, 
amely összesen kb. 15 millió forint költséget jelentett, beleértve a facilitátorok és szakértők díjazását, 
a négy napi cateringet és a résztvevők részére biztosított juttatást. Elmondta, a résztvevőknek adott 

juttatásnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy anyagi helyzettől függetlenül bárki részt vehet a 
gyűlésen. 

 
A szakértők kiválasztását illetően elmondta, a vezető facilitátor által összeállított programtervhez 
kapcsolódva történtek a felkérések, a Klíma-és Környezetügyi Főosztály, a BKK Zrt munkatársai, 

valamint a facilitátor egyeztetései eredményeképp. A facilitátor csapat és a vezető szakértők feladata 
volt programjavaslat összeállítása a Fővárosi Önkormányzattól függetlenül. Nagyban támaszkodtak 

az idén tavasszal, munkacsoportülés keretében lezajlott workshop eredményére és civilek 
javaslataira. A végleges programtervet a szakértőkkel folytatott egyeztetést követően hagyta jóvá a 
Fővárosi Önkormányzat.  

 
2. napirendi pont: tájékoztató a fővárosi közösségi költségvetés változásairól és a harmadik 

ötletbeadási ciklusról 

https://kozossegigyules.budapest.hu/
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Schanz Judit, részvételiségi titkár: 

 
A közösségi költségvetés koordinátoraként elmondta, hogy a Fővárosi Önkormányzat idén harmadik 
alkalommal indította el a közösségi költségvetés programot, amely jelenleg az ötletgyűjtési 

szakaszban jár. A közösségi költségvetés korábbi két ciklusához képest idén három hónapról két és 
fél hónapra rövidítették az ötletgyűjtési szakasz időtartamát. Jelezte, hogy 2022. december 31-ig lehet 

ötleteket leadni az otlet.budapest.hu weboldalon keresztül. A programban Budapesten élő, dolgozó, 
illetve tanuló, 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, így az agglomerációban élő, de a 
városhoz kötődő lakosok számára is biztosított a részvételi lehetőség. 

 
Ismertette, az idei évben 50, illetve 120 millió forint összeghatáron belül várják az ötleteket. Jelezte, 

hogy a program nem támogatási pályázat, tehát az ötletek megvalósítására előirányzott összeg nem 
kerül automatikusan kiszervezésre a civil szektor, illetve a szakmai partnerek részére. A nyertes 
ötleteket a Fővárosi Önkormányzat valósítja meg az ötletgazdák bevonásával, illetve azokban az 

esetekben, amikor az önkormányzat megítélése szerint egy külsős szereplő lenne az ötlet 
legmegfelelőbb kivitelezője, beszerzési vagy közbeszerzési eljárás útján kerül kiválasztásra a 

program megvalósítója. 
 
A legfontosabb idei változtatásokkal kapcsolatban elmondta, az előző években gyakran előfordult, 

hogy bizonyos népszerű témákban, pl. a nyilvános köztéri illemhelyek kapcsán, nagyon sok ötlet 
érkezett. A korábbi gyakorlat szerint az ugyanabba a kategóriába tartozóberuházásokra (pl. zebra, 
közvécé) vonatkozó javaslatok összevonásra kerültek, a szavazólapon együttesen szerepeltek, majd 

nyerés esetén az eredetileg a budapestiek által beadott helyszín-javaslatok közül szakmai szempontok 
alapján kerültek kiválasztásra a végleges beruházási helyszínek. Az idei év során újítás történt ezen 

a téren, az ötletek feldolgozása során igyekeznek az ötletgazdák által eredetileg megnevezett 
helyszíneket szem előtt tartani, az azonos jellegű ötletek nem kerülnek összevonásra, amelynek 
eredményeként várhatóan több hasonló ötlet fog egymással párhuzamosan versenyezni. Ezáltal 

könnyebb lesz meghatározni, melyik az a helyszín, ahol a legnagyobb igény mutatkozik a beruházás 
megvalósítására. Elmondta, a szavazólapra a beruházás becsült összegével együttesen kerülnek fel az 

ötletek. 
 
A lokalitás szempontjának előtérbe helyezéséből következik a második újítás. Az előző két ciklusban 

az elbíráláson átesett és szakmailag megvalósíthatónak ítélt ötleteket a lakosságra reprezentatív 
Közösségi Költségvetési Tanács tagjai szűrték tovább. Legutóbb körülbelül 140 ötlet közül az általuk 

választott 49 került végül a szavazólapra. Mivel az idei évben mellőzni kívánják az azonos jellegű, 
de különböző lokációjú ötletek összevonását, a Tanács tagjai elé túlságosan sok ötlet kerülne és a 
feldolgozásuk nehézséget jelentene számukra. Szintén problémát jelentett, hogy a Tanács 

kényszerhelyzetben volt az ötletek számának csökkentését illetően, és a mérlegelés során jellemzően 
a külkerületi, konkrét lokációra vonatkozóra ötletek kerültek kiszórásra. Az idei évben az ötletek 

konkrét lokációval együtt kerülnek a szavazólapra, mert szeretnék elkerülni, hogy kiszórásra 
kerüljenek a kevésbé ismert, de a környékbelieknek fontos helyszínek. Mindent összevetve az a 
döntés született, hogy ebben a ciklusban nem kerül felállításra a Tanács. 

 
Minden ötlet, amely az alapvető szakmai szempontoknak, tehát a közösségi költségvetés kiírásának 

megfelel, illetve szakmailag illeszkedik az "Otthon Budapesten" programba, vagyis az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiába, felkerülhet a szavazólapra. A nagyobb számú szavazásra bocsátott 
ötlet feldolgozhatósága érdekében az internetes szavazófelületen különböző kategóriák, például 

lokáció, tematika szerint lehet majd szűrni, így a szavazóknak lehetőségük lesz a számukra 
relevánsnak vélt szempontok alapján választani. 

 

https://otlet.budapest.hu/
https://otthonbudapesten.hu/
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Két különböző társadalmasítási módszer kerül idén bevezetésre a Közösségi Költségvetési Tanács 
megszervezésére fordított időben. Egyrészt tervben van, hogy a változtatások, összevonások 

folyamatába az idei évtől az ötletgazdákat is fokozottan bevonják egy személyes vagy online 
lebonyolított megbeszélés keretén belül. Ismertette, a beadott ötleteket három kategória szerint lehet 
csoportosítani. Azok az ötletek, amelyek valamilyen indokból elutasításra kerülnek (például amelyek 

költségei a pénzügyi kereten kívül esnek), a honlapon az elutasítás indoklásával együttesen 
szerepelnek. A minden szempontnak megfelelő ötletek felkerülnek a szavazólapra. A harmadik 

kategóriába azok az ötletek tartoznak, melyeknél némi módosításra, fejlesztésre vagy összevonásra 
van szükség. Összevonásra például azért lehet szükség, hogy nagyon hasonló, azonos témakörbe 
tartozó és konkrét lokáció alapján nem megkülönböztethető ötletek ne egymással versenyezzenek a 

szavazáson. Ezekhez a fejlesztendő ötletekhez kapcsolódik az említett másik, bevezetésre kerülő 
társadalmasítási módszer, azaz az ötletgazdák bevonása az ötletük kisebb változtatásairól, más 

ötletekkel történő esetleges összevonásáról meghozott döntési folyamatba. 
 
Másrészt létrejött a közösségi költségvetési ötletszalon intézménye, amelyet első alkalommal 2022 

november 23-án rendeztek meg. Az ötletszalon lehetőséget biztosított a budapestiek számára, hogy 
egy rendezvény keretei között találkozhassanak azokkal a főosztályi szakértőkkel (tájépítészet, 

városüzemeltetés, közlekedés, klíma, szociálpolitika, kultúra stb.), akik elbírálják a beadott ötleteket. 
A leendő ötletgazdák így inspirációt gyűjthettek és szakmai betekintéssel fejleszthették leendő 
ötleteiket még a beadás előtt. Elmondta, a rendezvényről pozitív visszajelzések érkeztek. Körülbelül 

35 önkormányzati munkatárs vett részt rajta, akik szinte minden szakterületet lefedtek, illetve 
nagyjából 45 ötletgazdát fogadtak. A visszajelzések alapján az esemény hasznos és érdekes volt, 
lehetővé tette a budapestiek és az önkormányzat munkatársainak a közös gondolkodást. 

 
Elmondta, idén augusztus 31-ig zajlott a szavazás az előző közösségi költségvetési ciklus során 

benyújtott ötletekről, amelynek eredményeként 18 ötlet nyert. A Nyitott Budapest munkacsoport 
tevékenységét érinti az egyik projekt, a 15 millió forintos keretösszegű “Legyenek közérthetőek a 
hivatali levelek, dokumentumok”. Az ötlet kapcsán 2022. november 29-én volt nyilvános 

konzultáció, amelyen az ötletgazda és több érdeklődő budapesti lakos is részt vett. A rendelkezésre 
álló keretösszegből célzott fejlesztés valósítható meg egy-két területen, átfogó szemléletformálásra 

nem elegendő. Ennek ellenére a cél nem csak az, hogy a most forgalomban lévő, nagy példányszámú 
hivatali levél közérthetően legyen megfogalmazva, hanem az is, hogy a közérthető fogalmazásra 
irányuló szemléletformálás is megkezdődjön. 

 
Dr. Bősz Anett, főpolgármester-helyettes: 

 
Mivel az előző napirendi ponthoz nem érkeztek kérdések, megnyitotta a Fővárosi Önkormányzat 
digitális adatvagyonáról szóló napirendi pontot. 

 
3. napirendi pont: a főváros digitális adatvagyonának feltérképezése és bővítése 

 
Vámos Krisztina, adatvagyon-hasznosítási szakértő: 

 

Előadását prezentációval szemléltette, amelyben összefoglalta a főváros digitális adatvagyonának 
feltérképezésével és bővítésével kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, digitális adatvagyonnak 

nevezünk minden, a város üzemeltetése során keletkezett digitális adatot. Ismertette az 
adatkormányzási keretrendszert, amelynek célja a gyorsulva növekvő adattömegekben rejlő 
lehetőségek kiaknázása, valamint a főváros működését illető átláthatóság biztosítása. Fontos 

információ, hogy hol, milyen rendszerekben, milyen formátumban keletkeznek ezek az adatok, 
átesnek-e valamilyen adattranszformációs folyamaton, hogyan kerülnek felhasználásra, van-e 

végfelhasználója a keletkezett adatoknak, az adatok hogyan segíthetik az adatfelhasználás 

https://otlet.budapest.hu/projektek/192
https://otlet.budapest.hu/projektek/192
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fejlesztését, esetleg egy szakterületen keletkezett adat egy másik szakterület számára is érdekes-e, 
illetve, hogy az adatok milyen formátumban jutnak el a döntéshozókhoz. Az adatkormányzási 

keretrendszer által lehetséges megválaszolni ezeket a kérdéseket. 
 
Elmondta, számos problémával szembesülnek az adatok feldolgozása során: előfordul, hogy az 

adatok tisztítatlanok, nem strukturáltak, egyes adatokat egyes osztályok vagy szakterületek 
különböző módon értelmeznek, nem léteznek az adatok feldolgozására vonatkozó szabványok, 

standardok, ezért az egyik rendszerben keletkező adatokhoz a másik rendszer nem rendelkezik 
hozzáféréssel, hiányzik az interoperabilitás, illetve az adott adatkörök tulajdonosainak köre nincs 
kijelölve. 

 
Elmondta, a fővárosi működés átláthatóságának biztosítása, illetve az adatokban rejlő lehetőségek 

kiaknázása érdekében négy feltételnek kell teljesülnie. Az első feltétel az adatok rendelkezésre 
állásának növelése, annak érdekében, hogy a lakosság számára hozzáférhetők legyenek a 
közfinanszírozás útján létrejött adatok. A második feltétel, hogy bizonyos szabványok és irányelvek 

mentén keletkezzenek az adatok. A harmadik feltétel, hogy rendelkezésre álljon egy megbízható 
adatforrás, amely alapján megvalósulhat a döntéshozatal. Jelenleg előfordul, hogy egyfajta adat vagy 

információ többfajta adatforrásban él, és ezek nem minden esetben ugyanazok az adatok, tehát 
szükség lenne ezek harmonizálására. A negyedik feltétel egy hatékony keretrendszer kidolgozása, 
egyfajta adatkezelési mechanizmus, adatkultúra elterjesztése a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a 

fővárosi intézmények és cégek dolgozói körében. 
 
Az adatkormányzási keretrendszer főbb jellemzőit ismertetve elmondta, a keretrendszer a 

Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi intézmények egészére vonatkozóan határoz meg irányelveket, 
szabványokat, ami egy koherens adat-ökoszisztémát hivatott megvalósítani. Elmondta, folyamatosan 

fejlődő, dinamikus rendszerről van szó, ahol egy-egy felhasználói esetre összpontosítanak. A 
hatékonyan működő irányelveket megpróbálják más esetekben is hasznosítani. A keretrendszer a 
város adatainak hatékonyan és eredményesen történő felhasználását hivatott elősegíteni a magasabb 

szintű szakpolitikai célok elérése érdekében. 
 

A keretrendszer induktív módszertanon alapul, amely abból a szempontból különbözik a 
hagyományos stratégiai tervezéstől, hogy az utóbbi esetben meghatározásra kerül a cél és ehhez 
különböző indikátorokat rendelnek, majd az alkalmazás során igyekeznek elérni a meghatározott 

célokat. Ez a fajta stratégiai tervezés kevésbé rugalmas. Mivel a hivatalon belül a jelenlegi szervezeti 
és technológiai környezetben nincs egyfajta horizontális információáramlás, egy-egy folyamat 

jelentősen összetett és szűkösek az erőforrások, ezért az agilis adatkormányzási keretrendszer 
kialakításához az induktív módszertan alkalmasabb. Ez négy fázisra osztható. 
 

Az első fázisban felmérésre kerül a jelenlegi helyzet, illetve folyamatok, a második fázisban 
fejlesztési javaslatok kerülnek megfogalmazásra az érintettekkel együtt, a harmadik fázisban ezeket 

az irányelveket és javaslatokat megpróbálják alkalmazni és megvalósítani. A negyedik fázisban a 
változtatások nyomon követése zajlik. Korrekció iránti igény felmerülése esetén, azt a következő 
iterációban valósítják meg. 

 
Kifejtette, hogy az egyes fázisokban mi várható a fővárosnál. A keretrendszer kialakítása során az 

első fázisban felmérés történik, amelynek célja a jelenlegi állapot meghatározása: feltérképezésre 
kerül a főváros adatvagyona, az adatintenzív folyamatok, illetve az adatok életciklusa. További cél a 
technikai és szervezeti igények, feltételek és korlátok meghatározása. Az eredménytermék egy 

adatleltár, ahol megtekinthetők az intézmények által felhasznált adatkörök, látható, hogy az adatkörök 
tartalmaznak-e személyes adatokat vagy sem, valamint a kapcsolattartó, akihez fordulhatunk abban 
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az esetben, ha kérdésünk van az adatkörrel kapcsolatban, illetve, hogy milyen formátumban tárolják 
őket. 

 
A második fázis a tervezés, amelynek során a szabványok, irányelvek, szabályok és stratégiák 
meghatározására az előző fázisban elvégzett felmérés eredményei alapján kerül sor. Az 

adatkormányzási irányelvek a következő kulcsfontosságú területeket fedik le: adatok rendelkezésre 
állása, adatminőség, adatintegritás, az adatok használhatósága (strukturáltság), adatbiztonság. Ebben 

a fázisban úgynevezett hibrid adatkormányzási modellezés történik, ami azt jelenti, hogy a hivatalon 
belül létrehoznak egy szervezeti egységet, amely meghatározza az irányelveket, viszont ezek 
implementálása már az adatkezelőknél történik. A szervezeti egység felállítása idén novemberben 

kezdődött, várhatóan a jövő év februárjában áll fel az adatirányítási csoport. 
 

Az irányelvek elfogadását követően történik a harmadik fázis, az alkalmazás és megvalósítás, 
amelynek során az irányelvek operacionalizálásának és betartásának biztosítása, valamint a 
folyamatok és az azzal kapcsolatos szerepek és felelősségi körök bevezetése történik. A végső fázis 

az értékelés és nyomonkövetés, amelynek során az előző fázisokban kialakított irányelvek és 
folyamatok nyomon követésére, visszajelzések becsatornázására, valamint ezek alapján történő 

korrekciójára kerül sor. 
 
Pósfai Orsolya, civil csoportvezető: 

 
Érdeklődött arról, hogy a munkacsoport előző ülésén ismertetett, a Fővárosi Önkormányzat új, 
szolgáltatásközpontú honlapjának előkészítése során begyűjtött adatok mennyiben függenek össze az 

adatkormányzási keretrendszer kialakításához elvégzett felmérés során összegyűjtöttekkel. 
 

Vámos Krisztina, adatvagyon-hasznosítási szakértő: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy van összefüggés a kettő között, a fő különbség, hogy az új 

honlapért felelős szervezeti egység főként a hivatali területekre koncentrál, a fővárosi adatvagyon 
nagy része pedig fővárosi cégeknél van. 

 
Sikolya Zsolt, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: 
 

Elmondta, a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület elektronikus közigazgatáson kívül 
adatpolitikával is foglalkozik. A szervezet honlapján található egy, a mesterséges intelligenciára 

specializált adatstratégiai javaslat, amelyet a Mesterséges Intelligencia Koalíció keretében dolgoztak 
ki, és amely megfelelne egy általános kormányzati adatstratégiának. A Nemzeti Adatvagyon 
Ügynökséggel (NAVÜ) szoros kapcsolatban állnak, szervezetük együtt dolgozik vele. A NAVÜ 

jelenleg készül egy nemzeti adatvagyonleltár létrehozására, valamint készül egy nemzeti közadat 
portál. Elmondta, a NAVÜ az Európai Unió metaadat profiljai alapján dolgozik, amely specializáltan 

a nyílt adatokra fókuszál, tehát nem a belső szervezeten belüli adathasznosításra. A nemzeti 
adatvagyon leltár nem a nyílt adatokkal kapcsolatos, ezért szükség volt a két szemlélet  
összeegyeztetésére, egy olyan közös metaadatstruktúra felállítására, ami jó a nyílt adatok 

szempontjából, vagyis az európai adatportállal is kommunikálni tud. Elmondta, Magyarországnak 
sajnos kevés adatkészlete jelenik meg az európai adatportál felületén. Fontos lenne, hogy a létrejövő 

adatleltárok alkalmasak legyenek az egymással történő kommunikációra, amelynek megvalósulása 
érdében szükséges egy közös szabvány létrehozása. Megjegyezte, érdemes lenne felvenni a 
kapcsolatot a NAVÜ-vel a szabványok összehangolása érdekében. 

 
Vámos Krisztina, adatvagyonhasznosítási-szakértő: 
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Megköszönte az észrevételt és elmondta, hogy a NAVÜ-vel való kapcsolatfelvétel folyamatban van. 
 

Sikolya Zsolt, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: 
 
A korábban Vámos Krisztina által említett agilis módszertannal kapcsolatban kérdezte, hogy vannak-

e megfogalmazott célok, elképzelések a felmérések irányát illetően, figyelembevételre kerültek-e más 
városok, illetve országok kitűzött céljai, vannak-e preferált elképzelések, amelyek mentén a felmérés, 

illetve a tervezés elindul. 
 
Vámos Krisztina, adatvagyonhasznosítási-szakértő: 

 

A felmérés kifejezetten a szervezet infrastruktúrájára vonatkozik, a hivatalon belül jól látható, hogyan 

kapcsolódnak a különböző szakrendszerek, milyen fajta adatok keletkeznek, viszont a fővárosi 
intézmények és cégek körében kevésbé ismert ez a szakrendszeri háttér. Dokumentáció sok esetben 
nincs, a felmérés inkább a fővárosi cégek szakrendszerére vonatkozik. A cél az átláthatóbb működés, 

illetve az adatok hozzáférhetőségének hatékonyabb biztosítása. 
 

Sikolya Zsolt, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: 
 
Érdeklődött, hogy a felmérés eredményeit elsősorban a belső működés javítására használják fel, vagy 

esetleg az adatok külső, gazdasági jellegű hasznosítására is sor kerül. 
 
Vámos Krisztina, adatvagyonhasznosítási-szakértő: 

 
Ez is megjelenik célként, viszont véleménye szerint ahhoz, hogy a külső felhasználók számára ezeket 

az adatokat elérhetővé lehessen tenni, először a saját rendszereket kell harmonizálni. 
 
Sikolya Zsolt, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: 

 
Véleménye szerint távoli cél lehet az ökoszisztéma külső szereplőkre történő kiterjesztése, annak 

érdekében, hogy lehetőség legyen kölcsönös érdekek mentén közös adatterek kialakítására. 
 
Pósfai Orsolya, civil csoportvezető: 

 
További kérdés hiányában jelezte, hogy a Zöld Budapest munkacsoport legutóbbi ülése során 

felmerült a résztvevők részéről, hogy a munkacsoportülések időpontjai nem ideálisak, ezért a Civil 
Iroda mindhárom civil munkacsoportnak kiküld egy űrlapot, amelynek kitöltésével a különböző 
részvételi opciókra, időpontokra való igényt jelezhetik a csoporttagok. 

 
Emlékeztetett, december elsején indult az Év Fővárosi Civil Szervezete díj szavazás, amelynek 

keretében tíz budapesti székhelyű civil szervezet közül lehet egyre szavazni. 
 
Sikolya Zsolt, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: 

 
Érdeklődött, kiküldésre kerül-e az elhangzott prezentáció. 

 
Pósfai Orsolya, civil csoportvezető: 
 

A kérdésre válaszolva elmondta, a prezentáció az ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül majd 
kiküldésre a résztvevők számára. Megköszönte az ülésen való részvételt, majd lezárta az ülést. 

 

https://civil.budapest.hu/civildij/
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mellékletek: 

1. (melléklet neve) 

2. (melléklet neve) 


