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Az elmúlt félévben több, a témában hasznos esemény, konferencia került megrendezésre, 

melyek közül volt, amint rész tudtam venni, volt, amelyiknek az anyagait tekintettem át 

tüzetesebben és adott esetben fel is vettem a kapcsolatot az érintett szakemberekkel. 

 

Szeptember 23-án a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete 

konferenciát rendezett a demokratikus innovációk vezető kutatóinak részvételével, ahol egy 

kerekasztal beszélgetés során a meghívott előadók megvitatták a terület legfontosabb 

kérdéseit. Ezen az eseményen öt külföldi szakértő mutatta be tapasztalatait az elmúlt évek 

fejlődési irányaival kapcsolatban, valamint emelték ki azokat a nehézségeket, melyekkel a 

demokratikus innováció szembe néz. Többek szerint például a legnagyobb kihívás abban, 

hogy az embereket közvetlenebbül vonják be a demokratikus folyamatokba, az a döntéshozók 

ellenállása a demokratikus innovációk intézményesítésére. Ha egy intézmény és annak 

politikai vezetése nem áll teljes mellszélességgel egy adott innováció mögött, az nagyon 

könnyen rossz lebonyolításhoz és az állampolgárok eltávolodásához vezethet. 

 

Emellett október 21-én tartott a K-monitor egy a részvételi költségvetéssel kapcsolatos 

workshopot, melyen egyrészt előadás keretében foglalkoztak a témával, másrészt pedig kis 

csoportokban lehetett az ezzel kapcsolatos problémákat feltérképezni, átbeszélni. Ezen a 

workshopon rengeteg olyan fontos tapasztalás és információ hangzott el, melyeket érdemes 

lesz/lenne felhasználni abban az esetben, ha a XI. kerület úgy dönt, mi is megpróbáljuk a 

demokrácia innovációjának ezen fajtáját. Az ötletek kidolgozásától, a hivatal bevonásán 

keresztül, a projekt operatív lebonyolításáig érintve volt nagyjából minden téma és az érintett 

budapesti kerületek, valamint vidéki városok képviselői részéről rengeteg hasznos információ 

hangzott el. Törekszem rá, hogy ezeket mi is hasznosítsuk.  

 

A fenti független kezdeményezések mellett fontos megemlíteni, hogy momentumosként az 

előválasztás lebonyolításában is szervesen részt vettem, melynek tapasztalatait – akár az 

online, akár az offline térben – a kerületi működésbe is igyekszem becsatornázni.  

 

Az események, workshopok tapasztalatainak, tudás anyagainak begyűjtése mellett folytattam 

a kerületi vendéglátóipari helyiségek és lakók közötti mediáló munkát. Nagyon fontos, hogy 

az általunk képviselt civilek – legyenek akár lakók, akár kisvállalkozások – becsatornázhassák 

a véleményüket és teremtsünk egy olyan platformot, amelyen a véleményeiket megoszthatják 

egymással és az érdekeiket ütköztethetik.  

 

A kerület egyébként véleményem szerint nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban a 

választók, a civilek bevonása szempontjából. Gondoljunk csak a Kelenföldi városközpont, a 

Saroktelek ügyére, vagy épp a kis közösségek növény ültetéseire. Ezek mind olyan lépések, 

melyek ahhoz segítik hozzá a kerület fejlődését, hogy egy, a lakókkal sokkal szorosabb 

kapcsolatot ápoló vezetés legyen. 

 

Ami mindenképp feladatunk, az az ujbuda.hu oldal felhasználó barátabbá tétele. A COVID és 

a kormányzati elvonások előtt már volt erről szó, viszont ezek természetesen más prioritási 

sorrendet alakítottak ki. Újbuda honlapja nagyon nehezen használható, nem jól strukturált, 

nehéz megtalálni a keresett információkat. Ez egyébként a pandémia alatt okozott is 

nehézséget a választók tapasztalatai alapján, ezért kiemelten fontos, hogy ezen belátható időn 
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belül fejlesszünk. Ezzel kapcsolatban már a pandémia előtt több szakemberrel egyeztettem, 

mindenképp célom, hogy a közeljövőben ezt a projektet újra indítsuk.  
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