
 
 

Tárgy: civil szervezetek szakpolitikai megkeresése 

 

Tisztelt Polgármester! 

 

Először is engedje meg, hogy gratuláljunk a 2019. október 13-i önkormányzati választáson elért 

eredményéhez és polgármesteri megbízatásához. Munkájához sok sikert kívánunk! 

 

Az önkormányzatok lehetőségei és a polgármesteri megbízatás lehetőséget nyújtanak arra, hogy az 

elkövetkezendő években jelentős eredményeket érjen el az átláthatóság, a környezetvédelem és az 

emberi jogok területén. Meggyőződésünk, hogy a kívánt változások csak közösen érhetők el. 

Szükséges hozzájuk a változás iránti elköteleződés, valamint a civil szervezetek és az érintett 

közösségek bevonása is a döntéshozatalba. Ezeken a területeken dolgozó szervezetek 

képviselőiként javaslatokkal és személyes konzultációs lehetőséggel szeretnénk segíteni az 

elkövetkezendő évek munkáját. 

 

Valódi párbeszédre van szükség az önkormányzati vezetés és a civil partnerek között, amelynek 

keretei előre rögzítettek és amely magában foglalja a személyes eszmecsere lehetőségét is. Ez a 

párbeszéd akkor érheti el a célját, ha a nyitottság, az inkluzivitás, a partnerség és részvétel, a 

folyamatosság, az átláthatóság valamint a visszacsatolás és értékelés elvei mentén zajlik – mint 

arra civil szervezeteknek a közelmúltban készített javaslatcsomagja is felhívja a figyelmet.  

 

Önkormányzati szintű cselekvésre van szükség és lehetőség a helyi jogalkotásban, a stratégiák, 

akciótervek, valamint az erőforrás-allokáció kialakításában, hatástanulmányok és értékelések 

elvégzésében, valamint a képzések területén is. Ezeket az alábbi területeken tartjuk a 

legsürgetőbbnek: 

 

https://www.facebook.com/notes/civiliz%C3%A1ci%C3%B3/a-civiliz%C3%A1ci%C3%B3-koal%C3%ADci%C3%B3-javaslata-a-f%C5%91v%C3%A1rosi-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-%C3%A9s-a-civil-szervezetek-/1228374144038557/


1. KONZULTÁCIÓ 

Fontosnak tartjuk a helyi közösségek bevonását a normaalkotásba, a szakpolitikai döntések 

előkészítésébe és a megvalósításba is. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat a levelet aláíró 

civil szervezeteken körén kívül is proaktívan keresse a területén működő más civil szervezetekkel, 

kezdeményezésekkel a kapcsolatot, és vonja be őket a munkába. 

2. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK, EGYÉB DOKUMENTUMOK, TÁJÉKOZTATÓK 

KÖZÉRTHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

A szöveg felépítése, nyelvezete és kinézete legyen olyan, hogy a célközönség megtalálja benne azt 

az információt, amire szüksége van; megérti azt, amit talált; és az információ segítségével el tudja 

érni a célját. Fontos, hogy az állampolgárok ismerjék és értsék a kötelességeiket, mert így 

könnyebben tudják teljesíteni azokat, és így könnyebben tudnak élni a jogaikkal is. Ezáltal az 

önkormányzati döntéshozatal mindenki számára érthető és átlátható lesz, ami megkönnyíti az 

állampolgári részvételt az őket érintő döntésekben. 

3. ÁTLÁTHATÓSÁG: KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

Váljon információszabadság-pártivá az önkormányzat: főszabály szerint ne kérjen költségtérítést a 

közérdekű adatigénylések teljesítéséért. Proaktívan tegye közzé a közérdekű adatokat, a beérkező 

közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat az önkormányzat a válaszadást követően 

két héttel anonimizálva tegye közzé. 

4. HELYI SAJTÓ PÁRTATLANSÁGA, HELYI NYILVÁNOSSÁG 

Fontosnak tartjuk a kiegyensúlyozott, az objektív és pártatlan tájékoztatást a helyi közügyekben. 

5. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET INTÉZKEDÉSEI 

A közterület-felügyelő intézkedésével, kényszerítő eszköz használatával alapjogot sérthet, ezért 

fontos, hogy az intézkedés és a kényszerítő eszköz alkalmazása mindenben megfeleljen a 

jogszabályi felhatalmazásoknak, és ne járjon az emberi méltóság sérelmével. 

6. KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

A közösségi együttélés szabályai legtöbb esetben szankcionáló, büntető szabályok, amelyek 

Budapesten kerületről kerületre változnak, ami több ponton is aggályos. A rendeletek 

koncepciójának átgondolása, valamint Budapesten a kerületek közti koordináció szükséges. 

7. LAKHATÁSI ÉS SZOCIÁLIS TÁRGYÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

 

Mind a lakhatási, mind a szociális rendeletek sok esetben problematikusak. Itt is hiányzik egyrészt 

Budapesten a kerületek közti koordináció, másrészt több városban számos rendelet nem felel meg 

a jogállamiság követelményeinek. 



8. A HAJLÉKTALANSÁG ÉS A HAJLÉKTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK SZOCIÁLIS 

ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE 

 

A csatlakozó civil szervezetek álláspontja ebben évek óta megegyezik. A hajléktalanság egy szociális 

probléma, azt szociális eszközökkel (lakáspolitikával, szociálpolitikával) kell kezelni és nem 

rendészeti eljárásokban. 

 

9. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD A MUNKAVÁLLALÓKKAL AZ ÖNKORMÁNYZATI CÉGEKNÉL, AZ 

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSBAN 

Esélyteremtő önkormányzat: kifejezett programok és kezdeményezések révén, proaktívan hozzon 

létre olyan munkahelyi környezetet az önkormányzati igazgatásban, valamint az önkormányzati 

cégeknél, amely elfogadó és elősegíti a nők, a fogyatékkal élők, a romák, az LMBTQ emberek és 

más sérülékeny csoportba tartozók esélyegyenlőségének megvalósulását. 

10. NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG HELYI ÉS REGIONÁLIS SZINTEN 

 

Tegyen meg mindent az önkormányzat a nők és a férfiak egyenlőségéért helyi és regionális szinten. 

Többek között az önkormányzati cégeknél a női vezetők aránya közelítse meg az 50 százalékot, 

illetve az azonos munkakörben dolgozók esetében ne legyen fizetési különbség az érintett neme 

alapján. 

11. LMBTQ ÉS MÁS SÉRÜLÉKENY CSOPORTOK RENDEZVÉNYEINEK MEGFELELŐ VÉDELME 

 

Tegyen meg mindent azért az önkormányzat, hogy a sérülékeny csoportok által szervezett 

rendezvények, események megfelelő védelemben részesüljenek. Koordináljon a rendőrséggel, hogy 

megelőzze az esetleges támadásokat, illetve, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése 

esetén tisztességes és hatékony eljárásban vonják felelősségre az elkövetőket. Teremtsen az 

önkormányzat olyan körülményeket, hogy a sérülékeny csoporthoz tartozók félelem nélkül 

vehessenek részt nyilvános eseményeken, rendezvényeken. 

12. LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA, KÖRNYEZETSZENNYEZÉSSEL SZEMBENI FELLÉPÉS, 

ZÖLDTERÜLETEK ÉS KLÍMAADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása értelmében a városokban 9 négyzetméter egy főre 

eső zöldterület lenne kívánatos, a városi fák, parkok megléte és minősége sokszor helyi konfliktusok 

tárgya. Fontos, hogy az éghajlatváltozásra és a klímavészhelyzetre megfelelő lépésekkel reagáljon 

az önkormányzat. 

13. ÁRTALOMCSÖKKENTÉS ÉS A SZERHASZNÁLAT KEZELÉSE  

A civilek bevonásával szükséges a Fővárosi/városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum átalakítása, új 

fővárosi/városi drogstratégia, drogkoordináció és pályázati rendszer létrehozása. 



14.  MENEKÜLTEK ÉS MÁS NEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÍTETT SZEMÉLYEK INTEGRÁCIÓJA 

 

Segítse az önkormányzat a menekültek és más nemzetközi védelemben részesített személyek 

integrációját. 

 

15.  CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 

Az önkormányzati civil alapok átlátható szétosztása és hatékony felhasználása, illetve a civileknek 

nyújtott nem természetbeni segítség (pl. teremhasználat) felülvizsgálata és kiterjesztése 

Tisztelt Polgármester! 

 

Kezdeményező és csatlakozó civil szervezetekként szakmai tudásunk és tapasztalatunk 

felhasználásával szeretnénk hozzájárulni az elkövetkezendő évek változásaihoz. Válaszlevelében 

kérjük jelezze, milyen formában és ütemezésben tartja elképzelhetőnek a közös munkát, és jelezze, 

hogy mikor lát lehetőséget egy személyes egyeztetésre azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az 

Ön által legfontosabbnak tartott témákban a leginkább segíthetik a munkát. 

 

 

2019. december 13. 

 

 

Válaszát várva, tisztelettel: 

 

 

Dr. Vig Dávid 

igazgató 
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Dr. Szántó Diana 

elnök 

Artemisszió  

Interkulturális  

Alapítvány 

 

Faragó Renáta 

A Város Mindenkié 

 

Nagy Szilvia 

elnök 

Budapest Pride 

 

Dr. Sándor Beáta Judit 

ügyvivő 

Háttér Társaság 

 

Dombos Tamás 

ügyvivő 

Magyar LMBT Szövetség 

 

Dr. Pardavi Márta és  

Dr. Kádár András Kristóf 

társelnökök 

Magyar Helsinki Bizottság 

 

Lukács András 

elnök 

Levegő Munkacsoport 

 

 



Kocsis Györgyi 

alelnök 
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elnök 
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Sáfrány Réka 

elnök 

Magyar Női  
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Kováts András 

igazgató 

Menedék Egyesület 

 

Móra Veronika 

igazgató 

Ökotárs Alapítvány 

 

Sárosi Péter 

igazgató 

Jogriporter  

Alapítvány 

 

Dr. Szabó Máté 

szakmai igazgató 

Társaság a 
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Dr. Ligeti Miklós 

jogi igazgató 

Transparency  

International  

Magyarország 

 

Dr. Molnár Noémi  

Utcajogász  

Egyesület 

 

Kovács Vera 

Utcáról Lakásba  

Egyesület

 


