
Hogyan lehet ötletet beadni az otlet.budapest.hu oldalon? 

 

A budapesti közösségi költségvetés második évének lebonyolításához megújítottuk a program egyik 

legfontosabb színterét, az otlet.budapest.hu honlapot. Az ötletbeadás világosabbá, egyszerűbbé vált, 

az oldalon nyomon követhetjük a tavalyi ötletek sorsát is.  

Hol kell kezdened, ha ötletet szeretnél beadni? 

Ha kitaláltál egy ötletet, amit szívesen benyújtanál, a beadás előtt érdemes átnézned az idei 

közösségi költségvetés legfontosabb tudnivalóit. A leglényegesebb információ, hogy milyen 

kategóriákban várjuk idén az ötleteket, illetve milyen szempontoknak kell ezeknek megfelelniük. 

Erről itt olvashatsz bővebben: https://otlet.budapest.hu/hirek/tudnivalok-az-otletek-benyujtasarol-

2021 

Ha készen állsz arra, hogy ötleted beadd, lépj be az otlet.budapest.hu oldalra, ahol meg tudod nézni 

milyen kérdésekre kell majd válaszolnod a beadás során.  

Ha tavaly is ötletgazda voltál vagy szavaztál, az oldalra be tudsz lépni a tavalyról átmentett 

regisztrációddal (ezt emailben tudtad megerősíteni november 1-ig). Ha nem mentetted át, illetve, ha 

először jársz itt, akkor regisztrálj!  

Ha van felhasználói fiókod, ugord át a regisztrációról szóló lépéseket! 

Regisztráció 

A regisztrációhoz kattints a jobb felső sarokban lévő “Bejelentkezés” gombra! 

 

Ezután kattints a “Regisztráció” gombra! 

https://otlet.budapest.hu/hirek/tudnivalok-az-otletek-benyujtasarol-2021
https://otlet.budapest.hu/hirek/tudnivalok-az-otletek-benyujtasarol-2021


 

Ezután töltsd ki a regisztrációs űrlapot, figyelve arra, hogy mindenhol valós, pontos adatokat adj 

meg, majd kattints a “Regisztrálok” gombra! 

Ha regisztrációd sikeres volt, kapni fogsz egy megerősítő emailt, amiben arra kérünk, hogy email-

címed megerősítése céljából kattints a benne található linkre! 

 



Ha ezzel is megvagy, lépj be az oldalra az email-címeddel és megadott jelszavaddal az 

otlet.budapest.hu jobb felső sarkában lévő “Bejelentkezés” gombbal! 

Ötlet beküldése 

Ha beléptél, kattints az “Ötletet adok be” gombra! 

 

Az ötleted kifejtésekor a következő dolgokat fogjuk kérni tőled:  

- Nevezd el az ötleted 

- Röviden fejtsd ki nekünk, hogy ötleted mire megoldás 

- Írd le részletesebben, miről szól az ötleted 

- Nevezd meg ötleted helyszínét és jelöld be a térképen (ha van ilyen) 

- Adhatsz meg még referencia anyagokat az internetről, illetve fájlokat is csatolhatsz a jobb 

megértés céljából 

- Ha ezekkel készen vagy, válaszd ki, hogy ötletedet a három választható kategória közül 

melyikben adod be 

- Adj egy becslést arra, hogy ötleted megvalósítása mennyibe kerül 

- Nézd át, hogy mindent úgy írtál-e meg, ahogy szeretted volna (ha nem, akkor javíthatod), 

majd küldd be nekünk ötleted! 

 

Visszaigazolás 

A benyújtott ötletedet rövid technikai ellenőrzést követően közzétesszük, amiről emailben értesítést 

is küldünk. 


