
Járókelő 
2021



Mi vagyunk a 
Járókelő csapat





Kik csatlakoztak idén?

2021-ben különböző pozíciókban 26 önkéntessel gazdagodott a a 
Járókelő csapata.

Bővült az önkéntes pozíciók köre. Immár adminisztrátorok, fordítók, 
jogászok, nagykövetek és ügykezelők is segítik az egyesületünk 
tevékenységét.
 
Átalakult történt a szakmai, urbanista munkatársunk pozíciójában és 
év végére új operatív vezetőnk is lett.



Miért fontos nekem, hogy a Járókelő tagja vagyok? - 
idézetek

„A gyerekeim egy kicsivel jobb városban fognak élni a járókelős 
munkám miatt.”

„Én is sikerélményként élem meg, ha a bejelentések nyomán egyre több 
probléma megoldódik.”

„Büszke vagyok rá, hogy ilyen menő önkéntes munkám van, ráadásul 
rengeteg hasznos és érdekes dolgot tanulok a városomról.”

„Így nem csak panaszkodok, hanem tényleg teszek is érte, hogy jobb 
legyen itt élni.”



Közös 
élményeink 

2021-ben



A járvány ellenére az idei évben is megpróbáltunk minél 
több programot szervezni az önkénteseinknek:

● Kirándulni voltunk Normafán, a Solymári várnál és 
Nagymaroson.

● Önkéntes találkozókat tartottunk a Margit-szigeten és a 
H13-ban, vendégeink az FKF-től és a BKK-tól érkeztek.

● Megszerveztük az ötödik Járókelő Fesztivált a Kőhegyi 
Menedékházban.

● Tartottunk egy nyárnyitó és egy őszbúcsúztató sörözést.
● Üzemlátogatáson jártunk az FKF rákospalotai 

hulladékhasznosító művében.





Ez ám a 
teljesítmény



2018-ban 
13 200

2019-ben
17 000

2020-ban
18 000

Ennyi új ügyet közvetített ki az önkéntes csapat a Járókelőn

2021-ben

~18 000



Bejelentések száma havi bontásban 2013-2021 között



Médiamegjelenéseink 2021-ben

 

Bemutatkozó cikk a 
Funzine 

Budapestben:
A csapat, akik 

élhetőbbé teszik 
Budapestet

https://funzine.hu/2021/07/05/goodapest/a-csapat-akik-elhetobbe-teszik-budapestet-a-jarokelo-onkenteseivel-beszelgettunk/
https://funzine.hu/2021/07/05/goodapest/a-csapat-akik-elhetobbe-teszik-budapestet-a-jarokelo-onkenteseivel-beszelgettunk/


Médiamegjelenéseink 2021-ben

 

atv
Lekopott zebrák, utcán felejtett szobabútorok és gazdátlan roncs autók 
- ezekre panaszkodtak a legtöbben tavaly

index.hu
Hogy kerül a cipő a magasba?

nlc.
Hatalmas rakás elszáradt karácsonyfát hagyott valaki Újbudán, nem 
viszi el senki

Octogon
Itt a Zöldinfrastruktúra füzetek újabb száma

http://www.atv.hu/videok/video-20210102-lekopott-zebrak-utcan-felejtett-szobabutorok-es-gazdatlan-roncs-autok-ezekre-panaszkodtak-a-legtobben-tavaly
http://www.atv.hu/videok/video-20210102-lekopott-zebrak-utcan-felejtett-szobabutorok-es-gazdatlan-roncs-autok-ezekre-panaszkodtak-a-legtobben-tavaly
https://index.hu/belfold/2021/07/21/cipo-dobalas-hobort-villanyvezetek-aramszolgaltato/
https://nlc.hu/otthon/20210414/hatalmas-rakas-elszaradt-karacsonyfat-hagyott-valaki-ujbudan-nem-viszi-el-senki/
https://nlc.hu/otthon/20210414/hatalmas-rakas-elszaradt-karacsonyfat-hagyott-valaki-ujbudan-nem-viszi-el-senki/
https://www.octogon.hu/epiteszet/itt-a-zoldinfrastruktura-fuzetek-ujabb-szama/


Médiamegjelenéseink 2021-ben

 

ripost
Egyre dühösebbek a lakók: ennyi elhagyott autó okoz fennakadást

RTL Klub
Parkolásgátló oszlop a bicikliút közepén

telex.hu
● Oszlop a kerékpárúton: a Fogd meg a söröm-megoldás
● Itt az utolsó esély átkelni Budapest horroralagútján
● Zöld szuperblokk csillapítja az autóforgalmat Bécsben
● Büntetést küldtek a rendőrök egy biciklisnek azért, mert elesett a 

Bajcsy-Zsilinszky úton

https://ripost.hu/politik/insider/buntetes-rekordra-hajtanak-2892645/
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/parkolasgatlo-oszlop-a-bicikliut-kozepen-vaci-ut-akadaly
https://telex.hu/belfold/2021/01/23/oszlop-a-kerekparuton-a-fogd-meg-a-sorom-megoldas
https://telex.hu/belfold/2021/08/17/bulcsu-utca-podmaniczky-utca-alagut-felujitas
https://telex.hu/kulfold/2021/08/17/zold-szuperblokk-csillapitja-az-autoforgalmat-becsben
https://telex.hu/sport/2021/05/03/buntetes-eleses-bajcsy-budapest-kerekpar
https://telex.hu/sport/2021/05/03/buntetes-eleses-bajcsy-budapest-kerekpar


Legolvasottabb bejegyzések a Járókelő blogon 2021-ben:

1. Városi mikrotüdők - Miniatűr városi erdőkkel a biodiverzitásért, a 
jólétért és a klímaváltozás hatásainak csökkentéséért
Fordító: Szalai Kriszta

2. A teherbiciklik nemcsak környezetkímélőbbek, de gyorsabbak is, mint 
a teherautók
Fordító: Ghira Zsófia Anna

3. A közúti forgalom a zajszennyezés legnagyobb forrása Európában
Fordító: Váradi Hajnalka

4. Félig felforrva: a város 50 fokban
Fordító: Albert Zsuzsa

5. 5 lépés vezet el egy jobb, élhetőbb városig
Fordító: Albert Zsuzsa

https://jarokelok.blog.hu/2021/01/29/varosi_mikro_tudok_miniatur_varosi_erdokkel_a_biodiverzitasert_a_joletert_es_a_klimavaltozas_hatasai
https://jarokelok.blog.hu/2021/01/29/varosi_mikro_tudok_miniatur_varosi_erdokkel_a_biodiverzitasert_a_joletert_es_a_klimavaltozas_hatasai
https://jarokelok.blog.hu/2021/09/23/a_teherbiciklik_nem_csak_kornyezetkimelobbek_de_gyorsabbak_is_mint_a_teherautok
https://jarokelok.blog.hu/2021/09/23/a_teherbiciklik_nem_csak_kornyezetkimelobbek_de_gyorsabbak_is_mint_a_teherautok
https://jarokelok.blog.hu/2021/10/13/a_kozuti_forgalom_a_zajszennyezes_legnagyobb_forrasa_europaban
https://jarokelok.blog.hu/2021/07/30/felig_felforrva_a_varos_50_fokban
https://jarokelok.blog.hu/2021/11/11/5_lepes_amely_egy_jobb_varos_fele_vezet


Események, workshop-ok

Klímaklub kerekasztal beszélgetés Gödör 
Klubban a nemzetközi Autómentes Nap 
alkalmából
A beszélgetésről készült felvétel itt érhető el.

Közhasznú civil szervezetek 
bemutatkozását segítő Visszhang Expo 
a BCE hallgatóinak szervezésében

https://www.youtube.com/watch?v=DDhvsuM2vT8


Események, workshop-ok

Az Egészséges utcák koncepcióját 
bemutató workshop az EIT Urban 
Mobility RIS HUB és a Járókelő közös 
szervezésében
Az esemény keretein belül munkatársaink, Luca 
és Máté előadása mellett, ami az Egészséges 
utcák elképzelésről és a Járókelő tevékenységéről 
szólt, egy kerekasztal beszélgetésre is sor került, 
Budapest élhetőbb jövőjével kapcsolatban 



Szakmai események, amelyeken részt vettünk mint gyalogos 
érdekvédelmi szervezet. Különböző szakmai egyeztetéseken képviseltük az 
állampolgárokat:

Több civil szervezettel 
együtt dolgoztunk a 
KRESZ módosításán, és 
előterjesztettünk egy 
javaslatot.

Ez, a védtelen közlekedők 
biztonságosabb közlekedését segíti, 
és rendezi a mikromobilotási 
eszközök használatának feltételeit, 
szabályait.

Részt vettünk a Budapesti Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
konzultációján.

A Fővárosi Önkormányzat civil érdekegyeztető 
fórumán a Zöld Budapest munkacsoport tagjává 
váltunk, ahol más civil szervezetekkel együtt 
dolgozunk Budapest élhetővé és fenntarthatóvá 
tételéért.



És ezt még 
lehet fokozni!



Plakátkampány a MAHIR Cityposter / Publimont támogatásával

 



Offline hirdetőfelületek a BKK járatain és megállóiban:

 

● Citylight plakátok
● 210 db autóbuszos 

plakát
● Ügyfélcenter plakátok
● TV kijelző



Offline hirdetőfelület az ESMA támogatásával:

 



Átalakult a weboldal, új menüpontokkal bővült

 

Mire jó a Járókelő? Önkormányzatoknak Adó 1%



2021-ben folytattuk a tavaly elindított önkormányzati 
együttműködési programunkat 

Együttműködési és támogatási szerződést 
kötöttünk Budapest VIII. és XIII. kerületi 
önkormányzatával.



2021-ben pályáztunk és működési támogatást nyertünk 
Belváros-Lipótváros és Erzsébetváros Önkormányzatától, a Fővárosi 
Vízművektől és a Nemzeti Együttműködési Alaptól



Így álltunk 
2021-ben a 

pénzügyekkel



Egyesületi kiadások 2021-ben
18 017 433 Ft



Egyesületi bevételek 2021-ben
16 577 743 Ft

Hálás köszönet vállalati és magánadományozó támogatóinknak! 



Kommunikációs elemek:
● 1%  landing page
● Külön 1% hírlevél
● Facebook-, Instagram posztok, hírlevél 

tartalmak

Eredmény:
● 2020 - 892.983 Ft
● 2021 - 1.469.889 Ft

2021-ben 577.000 Ft-tal emelkedett az 1%-ból 
befolyó támogatás összege. Nőtt az 
egyénenkénti átlagos felajánlások összege is.

1%  kampány: 2021. április-május



Kommunikációs elemek:
● adománykérő landing page
● Külön adománykérő hírlevelek
● Facebook-, Instagram posztok, 

hírlevéltartalmak

Együttműködés: 
Bobo Restaurant, BKK, Fortepan, 
GreenGo, hosszúlépés.járunk?, Libri, 
Zöldítők

Kampányarcok:
Balogh Samu, Dalos Péter, Dienes 
Adrienn, Fecske Zoltán, Halász Áron, 
Koniorczyk Bori és Merker Dávid, 
Mihaleczky Bálint, Müller Tímea, Prácser 
Attila, Vitézy Dávid, Walter Katalin

Kisadomány kampány: 2021. október - 2021. december



Kisadomány kampány: támogatók és ajándékok



Köszönjük 
mindenkinek ezt a jól 

sikerült évet!


