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Melléklet a Közgyűlés 172/2022. (XII.15.) határozatához 

 

BESZÁMOLÓ 

a miskolci Részvételi Program részeként 2022-ben végzett tevékenységekről 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021 decemberében fogadta el az 

Állampolgári Részvételi Koncepciót. Egy olyan, hosszantartó folyamat kiemelt jelentőségű 

mérföldköve volt ez, amelyben részt vett az Önkormányzat, a szakmai és civil szervezetek, illetve 

a részvételi demokráciára nyitott állampolgárok. 

A dokumentum megteremtette annak a kereteit, hogy miként érhetjük el kitűzött célunkat: a 

miskolci állampolgárokat a lehetőségekhez mérten minél inkább bevonni a döntéselőkészítési 

folyamatokba, ezáltal pedig a részvételi demokráciát a képviseleti demokrácia működését 

hatékonyan kiegészítő eszközzé tenni. 

Az elmúlt egy év a közös tanulásról, az innovatív részvételi módszerek adaptálásáról, a tapasztalatok 

összegzéséről szólt. Hogy mi mindent próbáltunk ki és milyen eredményekkel, arról hiteles képet 

nyújt a részvételi program online felületeként kialakított https://tervezzukmiskolcot.hu/ weboldal, 

amit 2022 júniusában indítottunk útjára – jelenleg 246 regisztrált felhasználóval működik. 

Partnerségek: 

A Részvételi Programot megalapozó koncepció kidolgozását végző részvételi munkacsoportban és 

civil partnerségi munkacsoportban dolgozó civil szervezetek tagjainak egy része a koncepció 

elfogadása után tovább folytatta a közös szakmai munkát és megalakították a Részvételi Pontok 

Hálózatát, amelynek a Részvételi Iroda is tagja, egyidejűleg koordinátora. A részvételi pontok olyan 

közösségi terek, amelyek társadalmi bevonáson alapuló közösségfejlesztő alaptevékenységet 

végeznek, így eleve rendelkeznek azzal a társadalmi beágyazottsággal, amire alapozva hatékonyan 

tudják bekapcsolni a részvételi folyamatokba a velük kapcsolatban lévő aktív állampolgárokat és 

közösségeket. A hálózatban végzett közös szakmai munka egyrészt növeli a részvételi pontok, 

beleértve a Részvételi Iroda szakami kapacitását, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy összeálljon a 

részvételi folyamatok magas színvonalú lebonyolításához szükséges szakemberi gárda. Részvételi 

pontjaink: Célpont Közösségi Tér, Avasi Közösségi Kávézó, Pontközpont, Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület, Kilián Észak Közösség. 

Mivel a részvételi programok civil szervezetekkel és helyi közösségekkel együttműködésben 

valósulnak meg, ezért a hozzáadott önkéntes munka értéke jelentős. 

Részvételi programok 2022-ben: 

 2022. január 15-22-ig Részvételi Napok-programsorozat megrendezése a Részvételi 

Pontok Hálózatának és a Részvételi Program népszerűsítése céljából hat helyszínen, a 

Részvételi Pontok bevonásával. 

o 2022.01.15 (szombat) Bábonyibérc (Új telep) 

o 2022.01.17 (hétfő) Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44) 

o 2022.01.19 (szerda) Kilián Észak Közösség (Szinyei Merse Pál utcai garázssor vége) 

o 2022.01.20 (csütörtök) Civil Központ Iroda (Széchenyi út 12.) 

o 2022.01.21. (péntek) Célpont Közösségi Tér (Arany János u. 29.) 

https://tervezzukmiskolcot.hu/
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o 2022.01.22 (szombat) Pont Központ (Weidlich Udvar - Széchenyi u. 19.) 

Az eseményeken összesen közel kétszáz fő vett részt. 

 

 2022. január 24. Elindult a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület „Közösség és 

részvétel Miskolcon” című pályázati programja az OSIFE támogatásával. A 

pályázatban az Önkormányzat együttműködő partnerként vesz részt. Együttműködésben 

érintett részvételi programelemek: Miskolci Ötletmaraton, részvételi költségvetés, Szinva-

Zöld folyosó közösségi tervezése, Városi Esték) 

 

 2022. február 14. „Önkormányzás és társadalmi részvétel” címmel workshopot 

tartottunk a fejlesztések stratégiai tervezését végző szakemberek és a közösségfejlesztéssel 

foglalkozó civil szervezetek, szerveződések szakemberei részére. A mintegy harminc 

résztvevő arra kereste a választ, hogy milyen módszerrel vonhatók be az érintettek a 

fejlesztések előkészítésének tervezési szakaszába. 

 

 2022. 02.19 Hogyan veszünk részt a közös ügyeink alakításában? Milyen fórumok 

szükségesek ahhoz, hogy közösen fejlesszük a városunkat? címmel a DemNet 

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal együttműködésben egynapos deliberatív 

műhely megtartása 25, véletlenszerűen kiválasztott miskolci polgár részvételével. A 

műhelyen az érintett állampolgárok döntéselőkészítésbe történő bevonásának hatékony 

formáira tettek javaslatot a jelenlevők. 
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 2022. május 6-8. Az első Miskolci Ötletmaraton megrendezése a Dialóg a Közösségekért 

Közhasznú Egyesülettel, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesülettel és a Horizont 

Alapítvánnyal partnerségben. A Miskolci Ötletmaraton lényegében egy 48 órás 

ötletverseny, amelyre a város polgárai jelentkezhetnek ötleteikkel, ügyeikkel önállóan vagy 

kisebb csoporttal. A maraton kezdetén az ötlethozók bemutatták elképzelésüket a 

jelenlévőknek és társakat toboroztak projektjük kidolgozásához. Ezáltal azok az érdeklődők 

is be tudnak kapcsolódni a közös munkába, akik nem hoztak ötletet, de szívesen részt 

vennének a folyamatban. A 48 órás maratoni munka során a felállt csapatok az ötlettől 

eljutottak a kész projekttervekig. Ezt a munkafolyamatot szakemberek, mentorok 

támogatták. A rendezvény végén a kidolgozott programokat szakmai zsűri értékelte és a 

legjobbakat díjazásban részesítette. A díj mellett fontos hozadéka volt az eseménynek, hogy 

a csapatok a kreatív alkotói munka során együttműködési, partnerségi szituációkban 

próbálhatták ki magukat. 36 ötlet érkezett, 6 csapat alakult ezek alapján és 6 kidolgozott 

ötlet indult el a megvalósulás útján. Kiemelten pozitív eredménye az eseménynek, hogy a 

nyertesek díjazásában a szervezők mellett a helyi vállalkozások is szerepet vállaltak. 

 

 

 

 2022.05.02-én elindult a „Fogadj örökbe egy közterületet” program, amelyre 17 örökbe 

fogadó közösség jelentkezett. Vállalták, hogy Főkertész asszony iránymutatásával 2022. 

november 31-ig gondozzák önkéntes munkában, saját költségükön a felvállalt 

közterületeket. 
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 2022. 05-06.: négy alkalomból álló közösségi tervezési folyamat zajlott le a görömbölyi 

pincesor fejlesztési lehetőségeiről. Ez a később említésre kerülő közösségi tervezési 

folyamatokat megalapozó próbálkozás volt. A pilot-jellegű kezdeményezés deklarált célja 

volt a tapasztalatgyűjtés, a helyes módszerek megtalálása. 

 

 2022.06-07. Lakossági szavazás lebonyolítása a Nagy Lajos király útja, Blaha Lujza 

utca kereszteződésében kialakított játszótér és pihenő elnevezéséről.  A 228 szavazó 

többsége az „Aranykapu kert” elnevezésre voksolt. Azóta az elnevezést elfogadta és 

hivatalossá tette a Közgyűlés döntése, illetve a keresztelő esemény is megtörtént. 

 

 2022.06.01-10.31-ig Részvételi Költségvetés 

Miskolc MJV Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy 15 millió forint 

felhasználásáról közvetlenül dönthetnek a miskolci lakosok. A részvételi költségvetés első 

szakasza az ötletgyűjtés volt. Olyan ötleteket vártunk az itt élőktől, amelyek kreatív, újító 

formában a lehető legtöbb itt élő ember érdekét szolgáló fejlesztéseket javasolnak. 

Ötleteket három kategóriában (Zöldülő Miskolc, Gondoskodó Miskolc, Közös tereink) 

lehetett beküldeni és kategóriánként 5 millió forint sorsáról dönthettek a szavazatukat leadó 

helyi állampolgárok. A szavazásra bocsátás előtt többlépcsős szűrési folyamaton mentek 

keresztül a beérkezett ötletek, amelyeket a gördülékeny lebonyolítás érdekében az 

ötletgyűjtéssel párhuzamosan végeztünk: 

o Az első szűrést a Koordinációs Osztály végezte, megvizsgálva, hogy a 

benyújtott ötletek illeszkednek-e a meghirdetett kategóriákba. A tartalmukat 

tekintve lakossági panaszként értelmehető elképzelések is ekkor kerültek 

kiszűrésre és továbbításra a Lakosságkapcsolati Csoport felé. 

o A továbbengedett ötleteket második körben a Polgármesteri Hivatal – az 

adott ötlet tárgya szerint – illetékes szakosztályának munkatársai vizsgálták 

meg megvalósíthatóság és becsült költség tekintetében, valamint abból a 

szempontból is, hogy nincs-e már folyamatban az elképzelés megvalósítása, 

például egy futó projekt részeként. 

o A második szűrőn is tovább jutott ötletek az úgynevezett Részvételi Tanács 

elé kerültek, akik elvégezték az ötletek priorizálását, adott esetben 

összevonását. A huszonöt tagú részvételi tanács 20 tagját az önként 



5 
 

jelentkező állampolgárok közül statisztikai szempontok mentén, 

véletlenszerűen választottuk ki. A maradék 5 főt a Polgármesteri Hivatal 

szakemberei adták. 

o Végül az összesen 179 beérkezett ötlet közül a Zöldülő Miskolc és a Közös 

tereink kategóriában 15-15, a Támogató Miskolc kategóriában pedig 9 

ötletre voksolhattak az itt élők a tervezzukmiskolcot.hu oldalon. 

 

Nyertes ötletek: 

Közös tereink kategória 

Ötlet  Becsült költség 

PIKNIK PLACC 2 000 000 Ft 

SZEBB MISKOLCÉRT ALAP 2 000 000 Ft 

SZEMETES KERÉKPÁROZÓK ÉS 
FUTÓK SZÁMÁRA 

800 000 Ft 

 

Zöldülő Miskolc kategória 

Ötlet  Becsült költség 

Esővízgyűjtő tartályok „a fenntartható 
Miskolcért”  

1 500 000 Ft 

Esővíz tárolása park locsolására, csatorna 
tehermentesítésére 

1500 000 Ft 

 Vörösmarty liget 3 500 000 Ft 

 

Támogató Miskolc kategória 



6 
 

Ötlet  Becsült költség 

Fitt Miskolcért 1 000 000 Ft 

Gyalogos vagy kerékpáros előnyitás jelzőlámpás 
csomópontokban 

600 000 Ft 

Segítő Miskolc 2 000 000 Ft 

Tetemvár, Miskolc új ékszerdoboza 500 000 Ft 

 

 Szinva Zöld folyosó közösségi tervezése 

Alapos előkészítés és kerékpáros bejárás után, mérlegelve a szakmai szempontokat, a 

Főépítészi Kabinet hat olyan helyszínt határozott meg, amelyek adottságai lehetővé teszik 

a térszerű fejlesztést: 

1. Hegyalja utcai lakótelep, a Székely utca végi gyaloghíd közelében 

2. Kiliáni-déli garázssorok mögötti partszakasz 

3. Győri kapu, Kiss Ernő utca menti patakpart, a Tímármalom és Gyula utcák 

torkolata magasságában 

4. Zrínyi Ilona Gimnázium mögötti partrész („Neptun búvárklub” feliratú falnál) 

5. Hadirokkantak / Kóris Kálmán utcai Szinva-szakasz (mindkét oldal: kutyafuttató, 

illetve garázssor) 

6. Selyemréti strand mögötti partszakasz 

 

 
 

2022.09.24-én nyilvános, vezetett Szinvamenti kerékpározás valósult meg Főépítész úr 

részvételével, a Kerékpáros Miskolcért Egyesület vezetésével.  A biciklis csapat 10 órakor 

gyülekezett a Majális-parki buszvégállomás mellett, onnan indult a 6 órányi városi 

kerékpártúrára a Tiszai pályaudvarig. Ezzel párhuzamosan a közösségi tervezés hat 

helyszínére települtek ki az adott terület tervezését irányító facilitátorok és önkéntes segítők. 

A kitelepülés elsődleges célja a helyzetfeltárás volt. Információt gyűjtöttünk a partszakaszt 

használókról és a használat formáiról, de kíváncsiak voltunk a résztvevők ötleteire, 

javaslataira is. Az akción összesen mintegy ötvenen vettek részt. 
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Ezt követően mind a hat helyszínen (a legközelebbi oktatási intézményben) közösségi 

tervezési alkalmakat tartottunk. 

 
 

 2022 októberében ingyenesen igénybe vehető energetikai tanácsadást indítottunk a 

lakosság részére önkéntes mérnökök bevonásával. 

 

 A Városi esték programsorozat lényege, hogy a lehető legtöbb, döntésünket érdemben 

befolyásoló információ birtokában alkossunk véleményt egy adott témában az érdeklődő 

lakossággal közösen. Megvalósult az egykori diósgyőri strand területét érintő, illetve a 

Népkert fejlesztési lehetőségeit taglaló alkalom. Az alkalmazott módszer fontos eleme, 

hogy minden eseményt hosszas előkészítés előz meg, ahol igyekszünk több szakember 

bevonásával a lehető legtöbb információt összegyűjteni, beleértve a lakosság kérdőíves 

felmérés segítségével összegyűjtött véleményét is. Ez képezi a beszélgetések alapját a Városi 

Esten. 

 

 
 

 TOP+ forrásból megvalósítani kívánt városrészi központok fejlesztése projekt 17 

helyszínéből eddig 5 helyszínen indult el a társadalmasításai folyamat: 

o  Belváros, Dísztér (Szent István–Hunyadi–Malomszög utcák, „Szökőkút”) – október 

27., Dísztér 

o Diósgyőr, Honfoglalás park (Berekalja, Fényesvölgyi–János–Havas utcák) – október 

29., Honfoglalás park 
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o Martinkertváros, Alföldy utca melletti tér – november 4., a Polgármesteri Hivatal 

kihelyezett ügyfélszolgálata, Kisfaludy u. 39-43. 

o Szirma, Szent András tér (Miskolci–Nagy László–Fáskert–Kaptár utcák) – november 

8., a postahivatal különterme, Erkel u. 47. 

o Észak-Kilián, Szinyei Merse Pál utca 10. és Munkás utca 1. közötti tér – november 19., 

Árkádsor (a tér dél-keleti sarkán). 

 

 

 
 

 
 

 Klímanagykövetek munkájának koordinálása: 5 alkalommal kitelepülés rendezvényekre a 

klímavédelem iránti érzékenyítés céljából elsősorban gyermekeknek szóló tematikával; 

figyelemfelhívó levél a város iskoláinak, hogy ne használjanak környezetszennyező lufikat 

a ballagáson. A klímanagykövetek azok az aktív miskolci állampolgárok, akik a tavalyi 

közösségi gyűlés résztvevőiből önként jelentkeztek, hogy szemléletformáló tevékenységet 

folytassanak. 

A részvételi program bemutatása szakmai rendezvényeken 

o 2022. március 10-11 Pécs MJV Önkormányzata és civil partnerei tanulmányútra érkeznek 

hozzánk a miskolci Részvételi Program tapasztalatainak megismerése céljából. 
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o 2022. 06.27 Citizens' assemblies as a global model of success for modern democracy 

konferencián Riekában bemutatásra került a 2021-es miskolci Közösségi Gyűlést. 

o 2022.06.22-23 Kunbábonyi Nyári Egyetemen Varga Andrea alpolgármester részvételével 

lezajlott az „Önkormányzati szerepvállalás részvételi ügyekben” című plenáris 

panelbeszélgetés, melyet a Civil Rádió élőben közvetített. 

o 2022.07 A szakmai Civil Rádió készített kimerített mélyinterjút Varga Andrea 

alpolgármesterrel A részvételiség az ÖNKORMÁNYZÁS része, alapja - Miskolci példa címmel. 

 

Az eddig megvalósult részvételi tevékenységek elősegítették az Önkormányzat demokratikusabb 

működését, a „nyitott Városháza” szemlélet érvényesülését és az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának 2007. június 20-án elfogadott, CM/Rec (2007) 7. számú Ajánlásában foglaltak 

megvalósulását, amely célok elérését a Részvételi Program végrehajtásának folytatása továbbra is 

segíteni fogja. 

 

Költségek 

 

A Részvételi Program 2022. évben megvalósult elemei a közgyűlési döntés alapján a Részvételi 

Költségvetés számára elkülönített 15 000 000 forintos keretösszegen felül a következő költségekkel 

jártak partnerenkénti bontásban. 

 

 

Tevékenység MMJV Önkormányzata

Dialóg a 

Közösségekért 

Közhasznú 

Egyesület

DemNet 

Demokratikus 

Jogok 

Fejlesztéséért 

Alapítvány

Északi 

Horizont 

Alapítvány

Esély és 

Részvétel 

Közhasznú 

Egyesület

Deliberációs Műhely 150 000 Ft 500 000 Ft

Részvételi Napok 857 500 Ft

Miskolci Ötletmaraton 4 000 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

Részvételi Költségvetés 2 000 000 Ft 2 300 000 Ft

Szinva-Zöld Folyosó közösségi tervezése 1 800 000 Ft

Városi Esték 1 000 000 Ft

tervezzukmiskolcot.hu weboldal 

fejlesztése
1 470 000 Ft

Kommunikációs feladatok 950 000 Ft

Összesen 5 427 500 Ft 9 100 000 Ft 500 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft


