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A tavalyi országgyűlési választás helyi eredménye nyilvánvalóvá tette, hogy az I. 

kerületiek változást akarnak. 

Idén szövetséget kötöttünk mi, a kerületi ellenzéki képviselők, pártok és aktív civilek, 

hogy megismételjük ezt az eredményt. 

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kormánypárti többségű 

önkormányzat - élén   a  polgármesterrel - vörös szőnyeget terít a kormány vári 

terjeszkedése  elé az itt élők  kárára. Tarthatatlan a kerületi ingatlanvagyon 

szemérmetlen átjátszása a NER kegyeltjei számára. A kerületben élni és vállalkozni  

csak néhány kiváltságosnak jó, mindenki más ki van szolgáltatva az önkényes 

döntéseknek. Ennek a rendszernek a félelemben és bizonytalanságban tartás  

a legfőbb eszköze. 

A nagy múltú Várkerületből mi egy élhetőbb, valódi jövőképpel rendelkező városrészt 

fogunk teremteni, a kerületben rejlő lehetőségeket a lakosság érdekében fogjuk 

használni! Mi nem a kormányt akarjuk szolgálni, hanem a kerületiek érdekét. Jól 

működő, hatékony, szolgáltató önkormányzatot hozunk létre.

Egyértelművé tesszük, hogy az I. kerület nemcsak a Vár, hanem a Gellérthegy, 

Naphegy, Tabán, Krisztinaváros és Víziváros is, ezért kiemelten fontos ezen kerületrészek 

identitásának erősítése, közterületeinek fejlesztése, az adott városrészek kulturális, 

közösségi programjainak felkarolása, akár kerületeken átívelően.

Nem megmagyarázzuk, hogy miért nem a mi dolgunk megtenni valamit, hanem 

elvégezzük, majd rendezzük azzal, akinek a dolga lett volna. A Fővárosi Önkormányzattal, 

a közműszolgáltatókkal és a szomszédos kerületekkel együttműködve, de ha kell, velük 

szemben is érvényesítjük az itt élők érdekeit.

Fejlesztés alatt mi nemcsak építkezéseket értünk, hanem minden olyan intézkedést, 

amely a helyiek életét jobbá teszi. A jóléti szolgáltatások kiterjesztésével és az egészséges 

környezet biztosításával fogjuk segíteni a kerületi családokat.

A kerületi választópolgárok aktív és tudatos részvételére számítunk, bízunk benne, hogy 

mi, akik itt élünk, tudjuk együtt a legjobb döntéseket hozni a helyi ügyekről.

Ezek megvalósításáért fogok én és a teljes csapatom minden erőmmel dolgozni 

átláthatóan, Önökkel és Önökért.

Üdvözlettel: 

Váradiné Naszályi Márta polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek
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BUDAPEST VELÜNK KEZDŐDIK ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM 2019

 ÁTLÁTHATÓSÁG, RÉSZVÉTELISÉG1
1.1. Átláthatóság 

Az átláthatóságnak kiemelt szerepe van abban, hogy a kerületben élők                     

követni tudják a források felhasználását. Az átlátható működés nyomán                   

biztosítható a korrupciómentesség, ahogy az is, hogy a lakosság nem 

lesz kiszolgáltatva a hivataloknak.      

HOGYAN?  

A K-Monitor ajánlásai alapján teljes körű átláthatósági rendeletet alkotunk.  

A közbeszerzések múltját feltárjuk és nyilvánossá teszünk minden, az elmúlt 10 évben 

megkötött  kerületi szerződést az önkormányzati portálon kereshető formában.    

Megbízzuk a négy nagy nemzetközi könyvvizsgáló cég egyikét az előző ciklusok teljes és 

részletes gazdasági átvilágításával. Az átvilágítás részévé tesszük a meglévő önkormányzati 

szerződések, továbbá a tisztviselők önkormányzati szerződéseinek átvizsgálását is.   

Az üresen álló önkormányzati lakásállományt gondos feltérképezés után nyilvántartásba 

foglaljuk.  

Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti szerződéseit 10 évre visszamenőleg 

felülvizsgáljuk, az üzlethelyiségek jegyzékét nyilvánosságra hozzuk.  

Ügyfélbarát honlapot hozunk létre, amelyre strukturáltan, könnyen kereshető formában 

töltjük fel az információkat.  

A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát és képviselői beszámolóját 

nyilvánosságra hozzuk a kerületi honlapon.  

Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit nyilvános pályázaton választjuk  ki.  

A kerületi költségvetést – beleértve az önkormányzati tulajdonú cégeket is közérthető 

formában tesszük közzé. 

Az évi egy kötelező közmeghallgatás helyett kerületrészenként tartunk meghallgatást 

évente, kötelező közmeghallgatás lebonyolításának formáját a lakókkal közösen  

dolgozzuk ki.  

Mindenkinek elérhető lesz a polgármester: a fogadóórákra nyilvános online felületen 

lehet majd regisztrálni és online polgármesteri fogadóórákon is válaszolunk a lakosság 

kérdéseire. 

I.
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IV.
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Jól kereshető, informatív és interaktív honlapot hozunk létre a minőségi tájékoztatás 

érdekében, könnyű kapcsolatfelvételi lehetőséggel és hírlevéllel. 

Legalább egy héttel az ülések előtt megismerhetővé tesszük a képviselőtestületi és 

bizottsági ülések előterjesztéseit, hogy a lakossági észrevételekre is jusson idő, és azokra 

érdemben tudjunk reagálni. 

A kerületi civil szervezeteket állandó meghívottként várjuk a testületi és bizottsági ülésekre, 

valamint a kerületi ügyeket tárgyaló tematikus konzultációkra. Civil információs központot 

hozunk létre.

Egyes kerületi ügyekben a Nyugat-Európában már több helyen bevált állampolgári tanács 

és internetes felületen zajló szavazás dönthet (interaktív város).

Az önkormányzati költségvetés egy részének felhasználásáról a helyben élők 

demokratikusan, nyílt vitákat követően dönthetnek. Az ilyen módon megszavazott források 

közvetlenül helyi kezdeményezéseket támogatnak.

A jelentősebb közterületeink átalakítását az itt élőkkel közös tervezésben (részvételi 

tervezés) valósítjuk meg.

A Várnegyed újságtól valódi, objektív tájékoztatást várunk a jövőben. Ezt civil szerzőknek 

és állampolgároknak teret adva biztosítjuk. Ingyenessé tesszük a Várnegyed hirdetéseit  

a kerületi civil szervezeteknek és közösségi terek ingyenes programjai számára.

A képviselőtestületi üléseket online közvetítjük, a testületi ülésekről készült videókat, 

jegyzőkönyveket és határozatokat könnyen megtalálható módon közzétesszük az 

önkormányzat honlapján.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1.2. Részvételiség 

Hiszünk abban, hogy a kerületben élők bevonásával hozhatunk jó 

döntéseket - olyanokat, amiket ők is igazán a magukénak éreznek.

HOGYAN?  

1.3. Közösség, önszerveződés, civil szervezetek 
A civil szféra együttműködése, tudása és ereje nélkül nem képzelhető 

el valódi önkormányzat, nem érvényesülhet a helyben élők akarata  

a döntések során. A civil közösségek pótolhatatlan értéket teremtenek: 
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Kettéválasztjuk a kerületi civil és egyházi pályázati rendszert és felemeljük mindkettő 

keretösszegét. Az elbírálást szakmai alapokra helyezzük, egyes szolgáltatások elvégzését 

eleve civil szervezeteknek hirdetjük meg.

Támogatjuk a közösségi  terek  kialakítását és működését, az önkormányzati 

ingatlanállomány egy részét ennek szolgálatába állítjuk.

Megjelenést biztosítunk a civil közösségeknek a kerületi újságban és az önkormányzat 

online felületein.

Kiemelten támogatjuk a közösségteremtő, művészeti és kulturális kezdeményezéseket.

Meghonosítjuk a Váriak éjszakája című rendezvényt, amely a helyi művészek, alkotók, 

filmesek, zenészek bemutatkozását, a váriak turistamentes művészeti tevékenységeit 

szolgálják. Támogatjuk, hogy más kerületrészek is hasonló rendezvényeket indítsanak el.

A Villamos teherelosztó épületében közösségi teret hozunk létre a budai vár 

lakóközösségének kulturális, szabadidős és közösségi kezdeményezéseinek kiszolgálására.

Technológiai házat hozunk létre gyerekek és fiatalos felnőttek számára, ahol a 3D 

nyomtatástól kezdve a robotikán át a hagyományos szakmákig sok minden kipróbálható, 

megtanulható. A HackerSpace műhelyeket jó mintának tekintjük, ahol akár az időseket is 

lehet oktatni digitális készségekre.

Újra élővé tesszük Budavári Művelődési Házat és megtöltjük családosoknak és 

időseknek is szóló programokkal. Olyan hellyé tesszük, amely befogadja a helyben élők 

kezdeményezéseit, rendezvényeit.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

a kerületben élők, egészsége, életminősége és a közügyekben való 

részvétele fejlődik a civil szervezetek munkája nyomán. A civil közösségek 

képesek elvégezni azt a személyes munkát, amire az önkormányzatnak se 

jogi lehetősége, se kapacitása nincsen. A civil szakmai szervezetek pedig 

kiemelkedően értékes tudást és aktivitást vonnak be a kerületi közéletbe. 

Éppen ezért támogató-támogatott viszony helyett magas színvonalú, 

aktív partnerségre törekszünk a helyi civil szervezetekkel, építünk a kreatív, 

független civil aktivitásra.

HOGYAN? 
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Az önkormányzat az itt élőkért van: az a dolga, hogy szervezze  

a kerület életét, és szolgáltatást nyújtson az itt élő állampolgároknak.  

A kerületben élő ember nem akadály, nem alattvaló, hanem megrendelő. 

Az I. kerületben élőknek, a gazdasági és civil szervezeteknek tudniuk 

kell, hogy a kérdéseikre, problémáikra gyors és érdemi választ kapnak 

az önkormányzat intézményeiben; udvariasan és segítőkészen bánnak 

velük.

HOGYAN? 

Az ügyfélszolgálatot megerősítjük, a nyitvatartási időt az ügyfelek igényeihez igazítjuk. 

Gyors, szakszerű és személyre szabott tájékoztatásra törekszünk.

Egyetlen lakossági megkeresés sem maradhat válasz nélkül, a gyakran ismételt kérdésekre 

adott válaszokat online közzétesszük.

Az ügyeleti rendszereknél telefonon és emailben munkaidőn túl és hétvégén  

is rendelkezésre állunk.

Más kerületekben már jól működő online bejelentő rendszert indítunk.

Fejlesztjük az önkormányzati cégek és intézmények munkakultúráját, személyi ügyeit  

és kommunikációját. Felülvizsgáljuk és kiterjesztjük az alvállalkozói kört.

A polgármesteri hivatalban és a kerületi közintézményekben dolgozók munkakörülményeit 

és megbecsültségét javítjuk, a hivatali működést akadályozó személyi fluktuációt 

megállítjuk. Kiszámíthatatlan egyszemélyi döntéshozás helyett jól működő hivatali 

struktúrát és döntési mechanizmusokat hozunk létre. A XXI. századi digitális átállás  

és a korszerű technológiák segítségével is fejlesztjük a hivatali hatékonyságot 

A bérlemény-ellenőrzésekről minden esetben helyben két példányban jegyzőkönyvet 

készítünk, azok összesítését a szakbizottság havonta megkapja.

Az állami szolgáltatások hiányosságainak ellensúlyozására törekszünk pl.: hétvégi 

egészségügyi szűrések, nyelvvizsga előkészítők, iskolai szabadidős tevékenységek, 

drogprevenció.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT
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Szolgálati lakás program: kedvező feltételekkel, biztosítunk szolgálati lakásokat 

közalkalmazottaknak, bölcsődei gondozóknak, óvónőknek, tanároknak, orvosoknak, 

védőnőknek, rendőröknek, és minden olyan foglalkozási csoportnak, amelyből a kerületben 

hiány van, amennyiben a kedvezményezett hosszú távú letelepedést vállal a kerületben.

2.1. Lakásgazdálkodás 
A kerület egyik leginkább feszítő kérdése az önkormányzati tulajdonú 

lakások bérbeadása és kezelése. A jelenlegi gyakorlat nem szolgálja 

sem a kerületben élők lakhatását, sem az önkormányzati lakásállomány 

megőrzését, karbantartását és fejlesztését. A jelenlegi helyzetet 

igazságtalannak, fenntarthatatlannak és kockázatosnak tartjuk, ezért 

első lépésként alapos felülvizsgálat után egy hosszú távú, minden 

önkormányzati bérlakásban élő bérlő számára megnyugtató rendszer 

kialakításában gondolkodunk. Rendezni kívánjuk azt a méltánytalan 

helyzetet, amely az I. kerületi műemléklakások elidegenítési tilalmára 

vonatkozik. Kidolgozzuk azt a tervet, amely alapján kezdeményezzük  

a vári lakások forgalomképessé tételét. Mindamellett az önkormányzati 

ingatlanállomány megtartása és növelése szükséges. Fel kívánjuk tárni 

és a lakhatási problémák megoldásának szolgálatába kívánjuk állítani 

a kerületben üresen álló önkormányzati és magántulajdonú lakásokat.

HOGYAN? 

Kezdeményezzük, hogy azok a bérlők, akik a 90-es évek lakásprivatizációjakor nem 

vásárolhatták meg a bérleményüket, ebben az önkormányzati ciklusban megtehessék azt. 

Ezekre a lakásokra az önkormányzat elővásárlási jogát fenntartjuk.

Csak egy elég nagy önkormányzati lakásállomány segítségével tudunk megfizethető 

I.

II.

IX.
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lakhatást nyújtani a kerületi családoknak, ezért az önkormányzati lakásállományt bővítjük,  

a lakások esetleges eladásából és bérbeadásából befolyó forrásokat a kerületi lakásállomány 

bővítésére,  fejlesztésére és a kerületi családok lakhatásának támogatására fogjuk fordítani

Szociális és valóban piaci önkormányzati bérlakáspályázatot is hirdetünk, amely  

a folyamat minden pontján átlátható és méltányos. A pályáztatott lakás teljes felújítása 

az önkormányzat vagyonkezelő szervezetének bevonásával történik, azaz a pályázati 

vállalásokat ellenőrizhetővé és számon kérhetővé tesszük.

Önkormányzati lakbéreket differenciálni kell a szociális helyzet és a lakásra fordított 

költségek figyelembe vételével. A szociális rászorultságot rendszeresen felül kell vizsgálni. 

Támogatási és hitelkonstrukciós rendszert indítunk a bérelt lakások felújításának segítésére.

A teljes önkormányzati lakásállományra vonatkozó épületgépészeti és tűzvédelmi 

felülvizsgálatot végzünk, a szükséges beavatkozásokat elvégezzük.

A műemlékházak, önkormányzati bérlakások felújítása az önkormányzat feladata  

és felelőssége. A magántulajdonosok bevonásával, arculati kézikönyv alapján  

tervezetten végezzük a XXI. századi lakáskomfort, klímatudatosság és akadálymentesség  

figyelembevételével. 

Ösztönözzük a magánlakások tulajdonosait, hogy ne tartsák üresen a lakásaikat, hanem 

hosszú távra adják bérbe kerületi családoknak

A tulajdonosok számára megfelelő anyagi és vagyon-megőrzési garanciát nyújtva,  

az üresen álló magánlakásokat önkéntes alapon kezelésbe vesszük és a lakásgazdálkodási 

programban bérbe adjuk.

Felelevenítjük az életjáradéki programot, amelyben idős lakástulajdonosokkal méltányos 

szerződést kívánunk kötni. A megörülő lakásokat szociális alapon bérbe kívánjuk adni. 

On-line lakásportált indítunk, amelyen folyamatosan bemutathatók és pályázhatók  

a pillanatnyilag üres lakások. A portál nemcsak tavasszal és ősszel, hanem az év minden 

napján, az aktuális állapotot tükrözi, és aktív.

A kerületben újonnan épülő társasházakban minden 20 lakásból egy önkormányzati 

bérlakásként épül meg. 

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2.2. Helyiséggazdálkodás, vállalkozásfejlesztés 
A kerületi önkormányzati tulajdonú helyiségállomány  jelenleg  

a klientúraépítés kiemelt eszköze. 
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Ehelyett mi a kerületi helyiségállomány felhasználásával egyszerre 

akarunk jól működő szolgáltatásokat nyújtani a kerületben élőknek és 

az idelátogatóknak azáltal, hogy támogatjuk a helyi, kreatív vállalkozói 

aktivitást, a megfizethető jó minőséget és az értékteremtést.

Átlátható és méltányos helyiséggazdálkodási rendszert alakítunk ki, 

kiszámítható és mindenkire érvényes gazdasági és jogi környezetet 

biztosítunk. Megszüntetjük a kerületi monopóliumokat.

A jelenleg üresen álló önkormányzati helyiségek (~15-20%) kihasználására, 

a kerületi induló vállalkozások és civil aktivitás segítésére inkubációs 

rendszert állítunk fel. 

HOGYAN? 

1. Felülvizsgáljuk a kerületi lakás- és helyiséggazdálkodási rendeletet, a helyiségbérletre 

vonatkozó díjak és kedvezmények rendszerét, átláthatóvá tesszük a vagyongazdálkodási 

folyamatokat.

On-line üzlethelyiség-portál elindítása után folyamatosan bemutatjuk és pályázhatóvá 

tesszük a pillanatnyilag üres üzlethelyiségek. Ez a portál nemcsak tavasszal és ősszel, 

hanem az év minden napján tükrözni fogja az aktuális állapotot.

Támogatjuk a helyi kis- és középvállalkozásokat, inkubációs rendszert állítunk fel számukra. 

Ingatlan bérbeadáskor előnyben részesítjük az értékteremtő hazai tervezőket, a hazai 

termékeket,  befogadjuk a kulturális kezdeményezéseket, a start-up vállalkozásokat,  

a távmunkát segítő infrastruktúrát alakítunk ki helyieknek és turistáknak.

Támogatjuk a kisiparos, kiskereskedelmi örökséget, a még működő, hagyományos 

kisiparosokat és új, kézműves és design műhelyek létesítését. Az “eldobható” fogyasztási 

cikkek helyett a tárgyak javítására alapuló és maguk köré közösséget is szervező 

műhelyeket helyezzük előtérbe, ami a környezettudatosság és a lokális hagyomány ápolása 

szempontjából is üdvös.

Közigazgatási rendszerben biztosítjuk a kerületi éttermeknek a biztonságos és átlátható 

közterület-használatot a kiülő teraszok számára.

Elvégezzük az üzlethelyiségek teljes körű épületgépészeti és tűzvédelmi felülvizsgálatát 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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VII.
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és támogatást, ügyintézési segítséget nyújtunk a fejlesztésekhez. Olyan szabályozást 

vezetünk be, amely összehangolja a szakhatósági előírásokat és az üzlethelyiséggel érintett 

épületekben élők érdekeit (zaj-, rezgés- és szagszennyezés).

Az utcai portálok, reklámfeliratok megjelenését az Arculati Kézikönyvben szabályozzuk, 

amelynek betartását ellenőrizzük, a megfelelő kialakításukhoz pedig szakmai segítséget 

nyújtunk a bérlőknek. 

Előnyben részesítjük és kedvezményekkel támogatjuk a csomagolásmentes  

kereskedelmet és a teljes körű csomagolóanyag visszaváltást

Az önkormányzat hivatalos online felületein, a Várnegyed újságban és a kerületi 

reklámtáblákon kedvezményes lehetőséget adunk a helyi vállalkozásoknak

Kiterjesztjük és korszerű, online, mobil-technológiás rendszerré fejlesztjük a kerületi kártyát.

Ösztönözzük, hogy a kerületi vendéglátóhelyek csatlakozzanak a drogmegelőzés 

szempontjából “Biztonságos Vendéglátóhelyek” rendszeréhez és megnyissák mosdójukat 

az utcáról betérők számára.

2.3. Közterületek, településüzemeltetés 
A lakosság kéréseire odafigyelő, jó gazda szemlélet 

kialakítására törekszünk a városüzemeltetési gyakorlatban.   

Olyan  rendszert  építünk  fel, amelyben a közterületeken keletkező 

bevételek fenntartható módon arra szolgálnak, hogy folyamatosan 

karbantartsuk és fejlesszük utcáinkat, parkjainkat.  Jelenleg az 

önkormányzat nem használja ki az ebben rejlő lehetőségeket,  

az évi egyszeri közterület-használati pályázat alkalmatlan az érték-  

és bevételteremtésre. 

Emellett viszont nem vagyunk kellőképpen védve a zavaró, városképet 

vagy országimázst romboló tevékenységek ellen. Éppen ezért rugalmas, 

inspiráló rendszerre és hatékony ellenőrzésre van szükség.
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A közterület-használatból befolyó bevételeket a közterületek és közparkok karbantartására 

és fejlesztésére fordítjuk

Monitorozzuk es megőrizzük az utak állagát, mivel költséghatékonyabb egy út meglévő 

állapotát fenntartani, mint veszni hagyni, majd újat építeni.

A parkolási bevételeket a közutak karbantartására és fejlesztésére fordítjuk.

Egyedi kerületi arculatú felszereléseket dolgozunk ki és adunk bérbe a közterületen folyó 

kereskedelem és szolgáltatások céljára pl. mozgóárus kocsi, piaci pult stb.

A vendéglőterasz engedélyeket átlátható módon és piaci áron adjuk ki, gondoskodunk 

róla, hogy a gyalogos forgalmat ne akadályozzák a vendéglátás során.

Rugalmas, ösztönző és hatékony közterület-használati rendszert dolgozunk ki (pl. egy szép 

nyári napon az is rajzolhat portrét a Halászbástyánál, aki nem pályázott még áprilisban, ha 

megfizeti a helyfoglalási díjat és megfelel a szabályoknak).

Megerősítjük a kerületi közterület-felügyeletet és növeljük a létszámát, hogy hatékonyan 

ellenőrizze a közterület-használatot és szigorúan fellépünk a jogsértők ellen.

A lakosság bevonásával rendeletbe foglalt szabályozást dolgozunk ki a tűzijátékozásra.

Esténként és éjszaka rendszeres zajméréseket végzünk a hangos mulatozások, tűzijátékozás 

és motorozás visszaszorítása érdekében

A kerületi zöldfelületek szakszerű és intenzív fenntartására, a Főkert Zrt-vel való 

I.
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Az arculati kézikönyvnek a műemléki szempontok mellett ki kell térni 

a környezetkultúra egyéb elemeire is: növényzet, ablakok (pl. fém és 

fa anyaghasználat, világítástervezés, stb.) Fiatal magyar tervezők, 

tértervező iparművészek bevonását kezdeményezzük a közösségi terek, 

kapualjak, kapu előtti terek kialakításába.

Online felületet biztosítunk a közösségi alapú “kátyú regisztráláshoz”,  

a közterületei problémák bejelentéséhez és hatékony kezeléséhez. 

A kerület közbiztonsága nem romolhat, folyamatosan készen kell 

lenni az új kihívásokra. A rendőrség támogatása mellett megerősítjük  

a hatékony és a közterületeken állandóan jelenlévő polgárőrséget. 

HOGYAN?
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XI.

XII.

XIII.

együttműködés erősítésére kiemelt figyelmet fordítunk. Gyepfelújítási programot indítunk.

A rendszeres köztéri rendezvények helyszínein kialakítjuk a csatornába bekötött ideiglenes 

mosdó-blokkok, az elektromos betáplálás és a hulladékgyűjtők fogadó helyeit.

Az építéssel vagy bontással járó nagyobb munkák után a kivitelező számára kötelező park- 

és zöld felület rehabilitációt írunk majd elő.

Más kerületekben már jól működő online probléma bejelentő rendszert indítunk.

2.4. Településtisztaság 
A közterületek tisztasága nem egyszerűen esztétikai kérdés: a városi 

élet alapvető komfortját jelenti. Felmérések alapján a kerületben élőket 

zavarja az utcák, terek, parkok szennyezettsége, takarítatlansága,  

a hulladékgyűjtés akadozása.

HOGYAN?

Az elhanyagoltság vonzza a szemetelést és rongálást. Megakadályozzuk, hogy ez a “törött 

ablak” effektus működhessen - minden bejelentést azonnal kezelünk.

Adók és kedvezmények rendszerével ösztönözni fogjuk, hogy ne legyenek felhagyott, üres, 

elhanyagolt telkek és épületek.

Kiemelt feladatunk a Vérmező közrend, köztisztaság és közbiztonság tekintetében történő 

átfogó rehabilitációjának kezdeményezése a kezelő Fővárosi Önkormányzatnál. 

Fejlesztjük a kerület térfigyelő kamera (CCTV) hálózatát. 

Fejlesztjük a köztéri WC állományt – minden játszótéren és nagy forgalmú közterületen 7/24 

órás, ingyenesen használható mosdókat hozunk létre. A rendszeres köztéri rendezvények 

helyszínein kialakítjuk a csatornába bekötött ideiglenes mosdó-blokkok fogadó helyeit.

Kedvezményekkel támogatjuk azokat az üzleteket és vendéglátóhelyeket, amelyek 

beengedik a járókelőket a mosdóba.

Rendezvényekre csak megfelelő mennyiségű szelektív hulladékgyűjtő kihelyezésével lehet 

engedélyt kapni, támogatjuk a „nulla-hulladék” rendezvényeket.

Életre keltjük a parkőri szolgálatot a nagyobb parkok területén.

Megerősítjük a közterület-felügyeletet, következetesen szankcionáljuk a közterületi 

szemetelést, a kutyák utáni eltakarítást megköveteljük, rendezvények után a terület teljes 

körű takarítását, helyreállítását ellenőrizzük.

I.
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VI.

VII.

VIII.

IX.
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A meredek utcákról és lépcsőkről a lehullott lombot és havat azonnal eltakarítjuk, 

fenntartjuk a biztonságos gyalogosközlekedést.

A járdák csúszásmentesítését ellenőrizzük, a sózást és az el nem végzett hó eltakarítást 

szankcionáljuk.

Támogatjuk a körkörös gazdaságot: az önkormányzat intézményeiben bevezetjük a teljes 

körű szelektív hulladékgyűjtést.

Rendezett és jól felszerelt konténeres hulladékudvarokat létesítünk, hogy ne kelljen 

messzire vinni a veszélyes és/vagy újrahasznosítható hulladékokat.

Támogatjuk az újrahasználati szolgáltatásokat, ezzel is csökkentjük a hulladék mennyiségét 

(pl. szociális bolt).

3
A klímavédelem korunk legfontosabb kihívása. Az általunk vezetett 

önkormányzat a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét követi, 

és részt vállal a klímaváltozás elleni harcban. A kibocsájtás-csökkentés, 

az alkalmazkodás és a szemléletformálás területén egyaránt lépünk: 

kivesszük az íróasztalfiókból a kerületi klímastratégiát és gyakorlatra 

váltjuk.

Csatlakoztunk a zöld civil szervezetek felhívásához és vállaljuk, hogy  

az általuk rögzített elvek alapján hozunk döntéseket. 

Az “Egészséges utcák” irányelvei alapján az emberközpontú 

területhasználatot helyezzük a középpontba, amivel egyszersmind  

a közösségépítésre és a klímabarát város megerősítésére is előrelépést 

teszünk. Ennek legfőbb kulcsa a motorizált - elsősorban a gépkocsi 

KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELEM, 
ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉS
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- forgalom csökkentése. Egy egészséges utca lakóinak magasabb  

a komfortérzete, otthon érzik magukat, így szívesebben töltik itt az idejüket.

Különös figyelmet fordítunk a veszélyeztetett csoportokra, az idősekre és 

a gyermekekre, hogy a nyári hőség ártalmaitól megóvjuk őket. Segítjük 

a kerületi családokat a klímabarát életmód kialakításában.

A városi zöldterületeket kiemelt értékként kezeljük, zöldfelületi 

moratóriumot hirdetünk, azaz a meglévő zöldfelület nem csökkenhet. 

Ezek nem csupán elősegítik a klímabarát város kialakítását, de növelik  

a területhasználók, a lakók komfortérzetét és a kerületi ingatlanok  

értékét is. A köztér- és utcafelújítások során kulcskérdéssé tesszük  

a biológiailag aktív felületek növelését. 

Térkövek helyett fákban és növényzettel borított területekben 

gondolkodunk: a fák árnyékot adnak, télen pedig átengedik  

a napfényt, védenek az esőtől és a széltől. Sűrűbb, fás területen akár 

5-10 °C-kal alacsonyabb lehet egy ember hőérzete. Egy egészségesen 

fejlődő 4 méteres fa akár 6 kW hűtőteljesítményt is lead, ami nagyjából 

két légkondicionálónak felel meg.

HOGYAN? 

Energiahatékonysági lakáskorszerűsítési támogatási programot indítunk a fűtésből 

származó légszennyezés és a családok rezsiköltségeinek csökkentése érdekében.

Lehetővé tesszük és ösztönözzük a megújuló energia hasznosítását, a műemléki 

szempontokat is figyelembe vevő napelemes rendszerek telepítését

A kerületi Klímastratégiát részvételi folyamatban felülvizsgáljuk, a többi rendelettel 

harmonizáljuk és végrehajtjuk - törekszünk rá, hogy a kormánytól függetlenül is 2050-re 

klímasemlegessé tegyük a kerületet

I.

II.

III.
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A többi közművekével azonos védelmet biztosítunk a városi fáknak és zöldfelületeknek – 

nem lehet közműfektetés miatt egészséges fákat kivágni vagy csonkolni. Ennek érdekében 

szigorítjuk és betartatjuk a kerületi fakivágási rendeletet.

Kerületi főkertészt alkalmazunk, elkészítjük a kerület zöldfelületi kataszterét.

Környezetbarát csúszásmentesítő anyagot adunk a kerületi társasházaknak és szigorúan 

szankcionáljuk az utak vagy járdák sózását.

Zöld tető, zöld tűzfal és gyepfelújítási programot indítunk; új zöldterületeket alakítunk ki  

a régiek megtartása mellett.

A kerületi zöldfelületek szakszerű és intenzív fenntartására több forrást szánunk, a Főkerttel 

való együttműködést erősítjük.  

A Főkerttel együttműködve kezdeményezzük a Vérmező kiemelt fejlesztését, életteli, 

többgenerációs használatát minőségi közparki funkciók telepítésével.

Csatlakozunk a 10 millió Fa faültetési programhoz és már 2019. november 9-én fát ültetünk 

a Tóth Árpád sétány kivágott gesztenyefasorának emlékére.

Kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál az elválasztott rendszerű csatornák 

kiépítését, hogy a csapadékvíz a növényzethez folyjon, valamint a közműalagutak 

rendszerének kiépítését a városi fák védelmében. A közparkokban és játszótereken 

rotterdami példa alapján kreatív ideiglenes záportározók kialakítását kezdeményezzük.

Önkormányzati támogatással ösztönözzük a közösségeket a saját környezetük zöldítésére, 

napelemek telepítésére, ehhez a társasház felújítási pályázatok esetén önkormányzati 

kedvezményt biztosítunk. Adókedvezményekkel támogatjuk a telken belüli zöldfelületek 

kialakítását és minőségi fenntartását, arra ösztönözzük a lakókat, hogy az ablakaikba,  

a kapuk mellé helyezzenek el növényeket, azokat szakszerűen gondozzák, ápolják. 

Ugyanezt a kereskedők és a vendéglátásban érdekeltek számára pályázati feltételül szabjuk.  

A minőségi kialakítást az Arculati Kézikönyvvel és tanácsadással is segítjük.

Lehetőséget és támogatást biztosítunk közösségi kertek létrehozására.

A kerületi tűzcsapokat a nyári hőség idején ivókúttá alakítjuk. A meglévő ivókutak 

karbantartására gondot fordítunk, a nagyobb köztereken párakapukat állítunk fel.

3.1. Állatvédelem 
Minden állat és növény része  a  minket  körülvevő  komplex  

ökoszisztémának, létezésük, életük körülményei meghatározzák 
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Csatlakozunk a Budapesti Állatvédelmi Chartához.

Szakemberek és civil közösségek (a kerületben 5 aktív kutyás közösség működik!) 

bevonásával kerületi állatvédelmi rendeletet hozunk létre.

Kutyás-gyerekes mintajátszóteret létesítünk a Tabáni Kutyások Környezetvédő Egyesület 

javaslata nyomán.

A technológiai forradalomból fakadó generációs szakadékok leküzdésének, és a kerület 

lakóinak közösséggé kovácsolásának érdekében “kutyasétáltatás program”-ot vezetünk 

be. Ezzel megkönnyítjük a kerületben élő idős emberek mindennapjait, és közelebb hozzuk 

hozzájuk a fiatalabb generációkat.

A  kerületi állatorvosok és civil szervezetek bevonásával élőhelyükön gondozzuk a kerületben 

élő kóbor állatokat. Az ivartalanított és rendszeresen fertőtlenített állatok területvédő 

magatartása akadályozza meg a leginkább hatékonyan a bevándorló beteg és korlátlanul 

szaporodó populáció betelepülését.

Kutyák- és macskák azonosító chipes ellátásának támogatása, ösztönzése és ellenőrzésére, 

chipleolvasó készülékeket telepítünk az éjjel-nappal nyitva tartó helyeken.

Pályázati rendszert szervezünk az állatmentésben érdekelt városi közösségek, civil 

szervezetek támogatására, támogatjuk az ivartalanítást, az ideiglenes befogadást és 

rehabilitációs tevékenységet.

I.

II.

III.

IV.
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életünk minőségét. Minden budapesti közös érdeke, hogy ismerje és óvja  

a körülöttünk élő természetet, a társként velünk élő és a természetben 

körülöttünk létező állatok létfeltételeit. Ez nem pusztán morális 

kötelezettségvállalás, de közvetlen érdekünk is: az állati élet minősége 

visszahat minden budapesti életére is.

Elsődleges célnak tekintjük a budapesti  emberek  és  az állatok 

harmonikus együttélésének megteremtését, a felelős állattartás 

szabályainak betartását. A Budapesten élő, itt előforduló vagy áthaladó 

vadon élő állatokat a komplex természeti ökoszisztéma részeiként 

kezeljük.

HOGYAN?
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Színvonalas állatvédelmi tájékoztató programokat szervezünk a kerület iskolái számára.

Elősegítjük a kerületi állatvédelmi járőrszolgálatok és állatvédelemmel foglalkozók 

tevékenységének összehangolását, az állatokkal kapcsolatos jogi háttérről tájékoztató  

és érzékenyítő programot szervezünk a hatóságok számára. 

A kutyafuttatókat intenzívebben fogjuk fenntartani, futtatók rendszerét és állapotát 

kétévente felülvizsgáljuk.

4
Aki turistaként Magyarországra érkezik, az jó eséllyel megnézi a Budai 

Várat. Az évi 5-7 millió turista egyszerre lehetőség és kihívás az I. kerület 

számára. Jelenleg az idegenforgalomból származó bevételek egy szűk 

kört gazdagítanak, de a turizmus terheit az egész kerületi lakosság viseli.

A túlzott idegenforgalmi terhelés (overtourism) világszerte feszültségeket 

kelt a közkedvelt nagyvárosokban, félő, hogy Budapesten is a város 

normális működésének rovására megy az ide érkezők áradata. A kerületi 

önkormányzat pedig jelenleg nem foglalkozik a lakók és a turisták 

igényeinek érdemi összehangolásával.

A kerületbe érkező turisták mintegy fele turistabuszokon érkezik, a buszok 

fogadása és kezelése viszont évtizedek óta megoldatlan. Nincs elegendő 

buszos le- és felszállóhely, nincs buszparkoló, nincs a buszok számára 

helyszíni eligazítás és az ideérkező buszok nem fizetnek a megállásért 

és parkolásért.

Miközben a kerület gazdasági programja a turizmus köré épül, 

valójában nem nyújt megfelelő szolgáltatásokat a turisták számára. 

Nincs látogatóközpont (a Várbazárt, ami erre alkalmas lehetett volna, 

IDEGENFORGALOM
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rendezvénytérnek használja a kormány), megfelelő tájékoztatás, 

elegendő nyilvános WC és a csoportokat fogadó vendéglátás.  

A kereskedelmi kínálatot nem ellenőrzi senki, számos bolt silány minőségű 

árut tart és van, amelyik csak az egyes csoportok érkezésekor nyit ki. 

Nincs a Várban érdemi attrakció a fiatalabb és/vagy kevésbé tehetős 

turisták számára. Regisztrálatlan idegenvezetők hoznak csoportokat, 

akiket nem tájékoztatnak a helyi szabályokról, majd azután senki sem 

vállal felelősséget.

Szintén megoldatlan a turisták által használt kisbuszok és elektromos 

hobbieszközök (pl. segway, roller stb.) használata.

HOGYAN?

Az utazásszervező szakemberek szervezeteinek bevonásával kezdeményezzük  

a turistabuszok fővárosi szintű kezelését, elhelyezését. Lehetőséget kell kínálni (firenzei 

példa alapján) a város bevezető útjai mentén buszparkolók kialakítására. 

A 16-os járat sűrítése, a 16-os buszcsalád viszonylatainak bővítése a Palota körüljárásával, 

kapcsolat létesítése a Batthyány térrel, a kerületi rendelővel és a piaccal. Több BKV jegykiadó 

automatát helyezünk el a 16-os busz vonalán.

Minden nagy forgalmú közterületen 7/24 órás, ingyenesen használható mosdót  

hozunk létre. 

Támogatjuk azokat a kerületi vállalkozásokat, amelyek magas színvonalú, állandóan nyitva 

tartó szolgáltatást kínálnak.

Biztosítjuk, hogy a vári közszolgáltatások ne a turistákra legyenek beárazva, a kerületi 

kártya szolgáltatásait kiterjesztjük, a kártya érvényességi idejét meghosszabbítjuk.

Kezdeményezzük a KRESZ módosítását illetve egész Budapesten egységes szabályozást  

a mikromobilitási eszközök (elektromos roller, stb.) használatára.

Szabályozzuk a Várba felhajtó, turistákat szállító kisbuszok rendszerét.

A kerületi tűzcsapokat a nyári hőség idején ivókúttá alakítjuk, a nagyobb köztereken 

párakapukat állítunk fel.

Továbbfejlesztjük a többnyelvű információs applikációt, információs pontokat, látogató 

I.
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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központot alakítunk ki, a közterületeken egységes megjelenésű és tartalmú térképes 

táblákat helyezünk el, nyelvi és idegenforgalmi képzést szervezünk a kerületi rendőröknek 

és közterület-felügyelőknek, buszsofőröknek.

Megnyugtató szabályozást állítunk fel a rövid távú szállásszolgáltatásokkal kapcsolatban.

További szállodák akkor kaphatnak működési engedélyt, ha megnyugtatóan rendezni 

tudják a vendégek érkezésének-indulásának közlekedési kérdéseit.

X.

XI.

5
A közlekedés nem pusztán a kerület, hanem az egész főváros egyik 

legfontosabb kérdése. Mivel a város közepén vagyunk, csak a fővárosi 

folyamatokkal együttműködve, azokat érdemben befolyásolva tudjuk 

az itt élők érdekeit képviselni.

Az egyik legfontosabb kérdés az átmenő forgalom csökkentése - 

nagyságrendi különbség van a hétköznapi-hétvégi illetve az iskolaévi-

nyári gépjárműforgalom között. Látnivaló, hogy ez nem pusztán kerületi 

feladat, hanem leginkább a külső kerületek, agglomerációs települések 

és a belváros közötti hivatásforgalmi ingázás csökkentésén múlik. 

Környezettudatosság kiemelt szerepet játszik a közlekedésben, 

ezért gyalogos- kerékpáros övezetek létesítését szorgalmazzuk.  

A sebességcsökkentett közterületeken gyalogosan vagy kerékpárral, 

illetve a biztonságosabb közösségi közlekedéssel nagyobb bizalommal 

hagyhatjuk, hogy gyermekeink tapasztalatokat szerezzenek. Így egyedül 

is van lehetőségük bekapcsolódni a városi vérkeringésbe, és gyorsabban 

hozzászoknak a mindennapi kihívásokhoz. 

KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁSI RENDSZER
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Kerületünkben 5500 parkolóhelyre jut 8000-nél is több parkolási 

engedély. Világos, hogy változásra van szükség, amelynek a lakosság 

nem autóval közlekedő 70%-ának javát kel szolgálnia. A parkolásból 

befolyó nyereséget kötelezően a közösségi közlekedésre, útfelújításra és 

közterület-fejlesztésre kell fordítani. A mellékutcák forgalmi terhelését 

csökkenteni kell. 

A kormányzati negyed vélhetően tovább fogja növeli az autóforgalmat 

nemcsak a Budai Várban, hanem az egész kerületben. A fővárosi 

önkormányzat által a kormányzati szerveknek számolatlanul adott 

behajtási és parkolási engedély miatt az amúgy is korlátozott számú 

parkolóhely tovább csökken.

HOGYAN?

Határozott lobbizás a főváros kezelésében lévő kerületi főútvonalak felújítása, a kerületre 

vonatkozó behajtási és parkolási szabályozás módosítása és a közösségi közlekedés 

feltételeinek javítása érdekében. 

Együttműködünk a Fővárosi Önkormányzattal a belváros tehermentesítésében, a külső 

kerületek városközpontjainak kialakításában, a behajtási díj rendszerének bevezetésében

A kerületen átmenő autóforgalom radikális csökkentése – ennek érdekében lobbizás 

a Lánchíd forgalomcsökkentéséért, hogy azt kizárólag gyalogosok, kerékpárosok,  

és közösségi közlekedési gépjárművek vehessék majd igénybe.

Kerületi kerékpárforgalmi fejlesztési koncepció felállítása a szakmai civil szervezetekkel 

együttműködésben.

Gyalogos-kerékpáros és forgalomcsillapított övezetek fejlesztése, a járdán vezetett 

kerékpárutak visszaszorítása.

Hatékony együttműködés és érdekérvényesítés a Déli pályaudvarral kapcsolatos 

kormányzati tervekkel kapcsolatban.

Fővárosi szintű díjfizetési rendszer kezdeményezése a turistabuszok behajtása, megállása 

és parkolása tekintetében.
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

„Okos” parkolási rendszer bevezetése.

BKK jegykiadó automaták számának növelése az e-jegy bevezetéséig is, hogy a turisták 

jegyvásárlása ne akassza meg a forgalmat.

Elektromos töltésinfrastruktúra fejlesztése.

A Déli vasút melletti leomlott fal helyett zajvédő fal építése.

A Széna tér felől a Fő utca felé érkező forgalmat az iskolával és játszótérrel is érintett 

Batthyány utcán csökkentjük.

Kedvezmények rendszerével és mobilitási alapjövedelem bevezetésével ösztönözzük 

az autó tulajdonlás helyett a közösségi közlekedés és az autó-megosztási (carsharing) 

rendszerek használatát. Kijelölt parkolóhelyeket biztosítunk a carsharing autóknak.

Fő utca – Bem rakpart funkcionális felülvizsgálata, az átmenő gépjárműforgalom fokozatos 

visszaszorítása, gyalogos-kerékpáros konfliktusok enyhítése; 

Gellérthegy, Naphegy és Krisztinaváros összekötése a buszhálózat fejlesztésével  

(„127-es busz”).

Újragondoljuk a vári parkolási rendszert: az éttermekbe és konferenciákra érkező személyek 

és a nagy vári munkáltatók dolgozói csak mélygarázsban parkolhatnak. Felülvizsgáljuk 

az önkényesen kijelölt, intézményekhez kapcsolódó parkolók indokoltságát. Elérhetővé 

tesszük a Lovas úton történő parkolást a budavári lakosok számára.

Rendezvények idején a parkolóhelyekről kitiltott kerületi autóknak ingyenes parkolási 

lehetőség a  mélygarázsokban.

 AZ EMBEREK AZ ELSŐK6
6.1. Esélyegyenlőség, szociális biztonság
Az   önkormányzat jelenleg igyekszik a kerületen kívülre szorítani 

azokat, akik segítségre, figyelemre vagy támogatásra szorulnának. 

A rendszerszintű segítségnyújtás helyett az alkalomszerű, adomány-

típusú osztogatást gyakorolják.

Ehelyett mi esélyteremtésben gondolkodunk: kiszámítható és személyre 
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szabott támogatási rendszert dolgozunk ki az egészségügyi, szociális  

és kulturális hátrányok csökkentésére. Kiemelten foglalkozunk 

az elöregedés kérdésével és gátat szabunk a jelenlegi gyorsuló 

lakosságcserének. Mindent megteszünk az iskolai szegregáció ellen.    

HOGYAN?  

Felülvizsgáljuk a kerületi szociális rendeletet, hogy ne fordulhasson elő, hogy létminimum 

alatt élő emberek nem jogosultak támogatásra.

Olyan ösztöndíjprogramot dolgozunk ki, amely lakhatási támogatással és többlet 

juttatásokkal segíti a szakszolgálatok munkatársait és a védőnőket. Célzott támogatásokat 

biztosítunk a hátrány-kompenzációban elöljáró és integráló intézményeknek, támogatást 

biztosítunk ezen intézmények személyzetének. 

Támogatjuk a Pedagógiai Szakszolgálatot, hogy egyetlen kerületi gyermek se maradjon 

megfelelő ellátás nélkül, és szakmai mentor hálózatot építünk ki, amely aktívan támogatja 

azokat az intézményeket, amelyekben kiemelten foglalkoznak sajátos nevelési igényű (SNI) 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő gyermekekkel. 

Ingyenes szakmai továbbképzéseket szervezünk a helyi pedagógusok számára  

a BTMN gyermekek, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével, oktatásával 

kapcsolatban. 

Tanodákat és a továbbtanulásra felkészítő programokat indítunk. (Best practice: Studium 

Generale). A korszerű pedagógiai módszertani tudás kialakítása érdekében képzéseket 

biztosítunk a pedagógusok számára (kooperatív tanulás, differenciális tanulásszervezés, 

projektoktatás, árnyalt értékelés). Támogatva a területi gyermekvédelmi szolgálat 

munkáját, segítjük a nevelőszülői hálózatot.

A 6 éves kortól kötelező iskola miatt az óvoda utolsó évében felkészítő pedagógusok 

segítségével személyre szabott fejlesztést nyújtunk a kerületi gyerekeknek.

Az önkormányzat által szervezett ösztöndíjakat és részösztöndíjakat alakítunk ki ezzel 

segítve a hátrányosabb helyzetű tanulók felzárkózását. Önkormányzati diákprogramokat 

szervezünk.

Digitális esély programot indítunk az idősek és hátrányos helyzetűek számára képzések  

és eszközhasználat biztosításával.

Hétvégeken és iskolai szünetek idején közétkeztetést nyújtunk a rászoruló családban élő 

gyermekeknek, hogy minden gyermek minden nap meleg ételhez jusson.
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Emeljük a szociális és iskolai közétkeztetés minőségét.

Bővítjük a Bursa Hungarica önkormányzati forrású ösztöndíjat. Hatékonyan tájékoztatjuk 

a célcsoportot a lehetőségről. Támogatjuk az egyetemi előkészítők és nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyamok indítását.

Komplex, személyre szabott tanácsadást indítunk, amely jogász,  szociális munkás és pénzügyi 

szakemberek, pszichológus, építész team-munkájával segíti a bajba került családokat.

A Zuglói Szociális Modell mintájára adósságkezelési programot indítunk a kerületi 

családoknak, amely már egy hónap hátralék után hozzáférhető, hogy elkerüljük  

az adósságok felhalmozódását. 

Lakáshiteles kilakoltatás esetén az önkormányzat élni fog az elővásárlás jogával,  

és a családnak lakásbérleti szerződést kínál. Megakadályozzuk, hogy a kerületben 

gyermeket nevelő családokat elhelyezés nélkül kilakoltassák, ehelyett hatékony 

lakásfenntartási támogatási rendszert alakítunk ki.

Szociális bérlakáspályázatot hirdetünk az erre alkalmas önkormányzati lakásokra. Olyan 

szociális bérlakás- és lakhatási támogatási rendszert állítunk fel, amelyben mindenki 

biztonságban érezheti magát, tudhatja, hogy mire számíthat és mire jogosult.

Akadálymentesítési lakásfelújítási támogatási rendszert indítunk, amely a mozgásukban 

korlátozott, idős vagy érzékszervi akadályozottságban szenvedő emberek számára nyújt 

segítséget.

Vakbarát honlapot üzemeltetünk, a testületi ülések közvetítéséhez jeltolmácsot  

is meghívunk.

Minden kerületi közintézményt akadálymentesítünk és a kerületi üzlethelyiségeket 

is ösztönözzük az akadálymentesítésre. A Kerületi Építési Szabályzatot és  

az Arculati Kézikönyvet az akadálymentesség és a műemlékvédelem szempontjainak 

összehangolásával alakítjuk át.

Biztonságossá és akadálymentessé tesszük az egyes épületek bejáratát,  

az útkereszteződéseket, a tömegközlekedési megállókat a mozgáskorlátozottak,  

idősek és babakocsis szülők számára. Könnyen követhető, feltűnő, hangjelzést adó 

útjelző rendszereket telepítünk, hogy azok segítsék a tájékozódást látásromlás vagy  

más korlátozott állapot esetén.

A meglévő érzékenyítő programokat kiterjesztjük és fejlesztjük a kerületi oktatási 

intézményekben.

Szociális boltokat indítunk.

Segítjük a kerületi társasházakat, ha szakmai támogatást kérnek a rövid távú lakáskiadás 

(pl. AirBnb) szabályozásához.
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6.2. Hajléktalanság
A kerület egyik sokak számára láthatatlan, de annál súlyosabb 

problémája a hajléktalanság.  A helyzet megoldása nem a hajléktalanság 

kriminalizálásában rejlik, hanem olyan önkormányzati hátterű  

és támogatású programok létrehozásában, amik segítik az utcán élőket 

abban, hogy újra teljes értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. 

Felhagyunk azzal a gyakorlattal, amelyik az elesettek elleni uszítással 

akar politikai tőkét kovácsolni magának. A lakással rendelkezőknek nem 

a hajléktalanok vegzálása, hanem a probléma megoldása az érdekük. 

Erre a jelenlegi vezetés alkalmatlannak bizonyult.

A hajléktalanság szociális probléma, a lakhatási szegénység szélsőséges 

megjelenése. Egy kerületi önkormányzat nem fogja tudni egyedül 

kezelni a teljes budapesti hajléktalan kérdést, de a magunk részét 

felelősségteljesen vállaljuk.

HOGYAN?

Az “Elsőként lakhatás!” irányelveit szem előtt tartva, szakmai civil szervezetekkel 

összefogásban, az ő szakértői támogatásukkal, az “Utcáról lakásba” programhoz illeszkedő 

inkubációs program segítségével adunk lehetőséget az utcán élőknek arra, hogy  

az utcáról lakásba kerülve visszaintegrálódjanak a társadalomba, és képesek legyenek 

újra munkába állni és önfenntartóvá válni. 3-5 önkormányzati ingatlant biztosítunk a fél 

éves rotációban működő program alapfeltételeinek megteremtésére, továbbá vállaljuk, 

hogy az ingatlanokban keletkező rezsiköltséget önkormányzati forrásokból támogassuk. 

Addiktológusok, pszichológusok és pszichiáterek szaksegítségét igénybe véve biztosítjuk 

azt, hogy a fél éves periódusok sikerrel záruljanak.

A jelenleginél nagyobb mértékben támogatjuk a kerületi hajléktalan ellátást biztosító 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott hajléktalanszállót, speciális orvosi rendelőt 

és utcai gondozó szolgálatot.

I.

II.



BUDAPEST VELÜNK KEZDŐDIK KERÜLETI VÁLASZTÁSI PROGRAM

25

Kibővítjük a minden hajlék nélküli ember számára elérhető, alacsony küszöbű nappali 

ellátás lehetőségeit.

A közmunka program lehetőségeit kihasználva méltó és előremutató foglalkoztatást 

kínálunk a hajlék nélküli embereknek.

Az érzékenyítő  programba bevonjuk a hajléktalanság kérdését is;  szakmai  civil  

szervezetekkel együttműködve érzékenyítő programokat szervezünk az oktatási 

intézményekben.

III.

IV.

V.

6.3. Egészséges kerület
A kerületi önkormányzatnak az egészségügyi szolgáltatások mellett az 

egészséges környezetet is biztosítania kell. Sajátos helyzetben vagyunk: 

mind az ellátó kórház, mind a szakrendelő intézet a kerületen kívül 

esik. Ezekre a helyekre a kerületi parkolási engedélyek nem érvényesek, 

közösségi közlekedéssel pedig nehezen megközelíthetők ezek az 

intézmények. Különösen problémás a gyermekorvosi ügyelet, ami  

az ügyeleti időn kívül (éjszaka és hétvégén) csak a kórházban lehetséges. 

HOGYAN?

1. 7/24 órás ingyenes telefonos orvosi ügyeletet és tanácsadást kínálunk a kerületben 

élőknek.

Hétvégenként egészségügyi szűréseket biztosítunk, ha kell, új szűrőkészülékek 

beszerzésével kínálunk lehetőséget az állami kórházak várólistáinak kiváltására.

Az egészséges életmód támogatásaként a Vérmezőn és a várfal körül margitszigeti 

mintára futópályát létesítünk, vízvételi lehetőséggel, továbbá a jelenleg meglévő szabadtéri 

edzőparkokat is fejlesztjük.

Kezdeményezzük, hogy a kerületiek számára ingyenes legyen a parkolás a szakrendelő 

előtt és a Szent János Kórháznál, valamint a 39-es busz sűrítésével és a visszafelé menő 

megálló forgalomba állításával segítjük a rendelő megközelítését.

Kezdeményezzük, hogy a Várból és a kerület más részeiből is közvetlenül elérhető legyen  

a szakrendelő. Az önkormányzati kisbuszokat is a nehezen közlekedők szolgálatába állítjuk.
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Az egészséges város elveinek megfelelően csökkentjük az autós forgalmat és növeljük  

a gyalogos övezeteket.

Megfelelő tornatermeket és sportudvarokat építünk, amelyek napközben a kerületi oktatási 

intézmények, délutánonként a tanórán kívüli szabadidős sportfoglalkozások, esténként  

és hétvégeken pedig a felnőttek rekreációs tevékenységét segítik.

Támogatást nyújtunk a szabadidős „örömsportolás” különböző formáihoz, elősegítjük  

a gyermekek és fiatalok tanórán- és (verseny) sportegyesületeken kívüli sportolását.

Kiszélesítjük a kerületi lakók uszodabérlet-kedvezmény rendszerét.

Szakmai civil szervezetek bevonásával továbbfejlesztjük, monitorozzuk, és megfelelő 

módon finanszírozzuk a jelzőrendszeres segítségnyújtási és az otthonápolási rendszert.

Szén-monoxid mérő támogatást vezetünk be a kerületi háztartásoknak.

Rendszeres zajméréssel ellenőrizzük, hogy a rendeletet betartják-e és nem zavarják-e  

a lakók nyugalmát.

Biztosítjuk a kerület patkánymentes állapotát.
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6.4. Családbarát kerület
Kerületünk népessége elöregedőben van. Hiába a számos családsegítő 

intézkedés, ha mindez nem áll össze egységes rendszerré, ha  

a kerületi szolgáltatások egésze nem tükrözi a családra fókuszáló 

gondolkodást. Éppen ezért megvizsgáltuk a kerületi közterületeket,  

és közszolgáltatásokat a családok szemszögéből és ennek alapján  

fogjuk szervezni az önkormányzat munkáját.

A kerületi bölcsődei, óvodai és szociális ellátórendszer feltételeit javítjuk, 

a helyi oktatást emelt szinten támogatjuk. A kerületben szükség van 

az óvodák és bölcsődék kapacitásbővítésére is: 722 bölcsődés korú 

gyermekre 172 férőhely jut jelenleg. Szülőnek és hivatalnak egyaránt 

megalázó az a procedúra, hogy a kevés férőhelyre hogyan kerülhet be 
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egy-egy gyermek. Az önkormányzat felelőssége, hogy ingatlant 

biztosítson ezekre a bővítésekre, fejlesztésekre a meglévő, de jelenleg 

nem használt intézményépületek felújításával. Minden óvodát 21. 

századivá kell tenni, ehhez pedig megfelelő eszközökre van szükség, 

ezért javítjuk az óvodák felszereltségét.

Arra sarkalljuk az időseket, hogy gyakrabban mozduljanak ki  

a lakókörnyezetükből, legyen elegendő pad és árnyékot adó fa.

Tesztüzemben működő pótnagyszülő programot indítunk. 

Támogatjuk a péntekről szombatra virradó éjszakai gyerek 

felügyeletet. A “kutyasétáltatás program”-ot indítunk, könnyítve  

a kerületben élő idős emberek mindennapjait, és a közösséggel való 

kapcsolattartást.

HOGYAN?

Óvodai és bölcsődei férőhelyek növelése – nem a csoportlétszámok növelésével, hanem  

a felhagyott önkormányzati intézmények épületeinek újra használatba vételével.

Az állami támogatások felhasználásával is támogatjuk a kerületi céges családi napközik 

beindítását. Nyári gyermekfelügyeletet szervezünk a polgármesteri hivatalban.

Más kerületekben és külföldön már bevett gyakorlat az önkormányzati bébiszitter szolgálat, 

amellyel az eltérő munkarendben dolgozó (pl. kereskedelem) szülőket kívánjuk támogatni.

Pótnagymama és “péntek éjszaka vigyázunk a gyerekedre” programok  beindítása.

A külföldön már bevált gyakorlatot követve pilot programot indítunk, ahol az idősek  

és kisgyermekek közösen kapnak ellátást (óvoda az idősek klubjában).

Tovább fejlesztjük az otthonápolási és a jelzőrendszeres segítségnyújtási szolgáltatást.

„Fedett játszótereket”,  ingyenes játszóházakat hozunk létre rövid idejű gyermekmegőrzéssel.

Minden játszótéren felállítunk és tisztán tartunk WC-mosdó-pelenkázó blokkot.

Továbbképzést nyújtunk a kerületi óvónőknek, pedagógusoknak.

Forgalomcsökkentett közterületeket alakítunk ki a gyermekek és idősek biztonságos 

közlekedése érdekében.
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Többgenerációs kutyasétáltatás programokat indítunk.

Az állami támogatásból nem a kerületi vezetőknek veszünk új elektromos autót, hanem 

a családsegítő akadálymentes kisbusz állományát növeljük, amellyel a kerületi időseket  

és fogyatékkal élőket szállítják.

Fejlesztjük az online és telefonos ügyintézést, az étkezési díjakat átutalással is lehet majd 

fizetni.

XI.

XII.

XIII.

 A MÚLT ÖRÖKSÉGE ÉS A JÖVŐ7
7.1. A kormány várba költözése 
A miniszterelnök és számos minisztérium várba költözése új helyzetet 

teremtett a vári lakók számára. A csendes, békés, a lakók, a vállalkozók 

és a turisták együttműködésén alapuló viszonylagos egyensúlyi helyzet 

mára megbomlott és további romlás várható a közeli években. Hatalmas 

közlekedési problémák jelentkeznek már most: a reggeli órákban 

nagyon nehéz felférni a buszokra, az itt dolgozók parkoló autói a lakók 

parkolóhelyeinek számát csökkentik. Ebben a helyzetben további több 

ezer munkavállaló beáramlása a várba láthatóan katasztrofális helyzetet 

eredményez majd.

Bár a kormányzati terjeszkedés leginkább a Vár területét érinti,  

a protokoll és hivatásforgalom megnövekedése az egész kerületet terheli. 

A kormányhivatalok idetelepülése pedig az itt élők számára biztonsági 

kockázatot is jelent.

Szintén jelentős terhelést jelent a protokoll étkezések polgárvárosi 

bonyolítása, az indokolatlan és tervezhetetlen lezárások, a lakók 
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értesítésének hiánya, a gyakori közlekedési és parkolási káosz.

A legfőbb baj azonban a Hauszmann-tervet kitalálók, végrehajtók 

és a lakók közötti kommunikáció teljes hiánya. Semmilyen érdemi 

információval nem bírunk, nem látjuk előre, hogyan változtatja majd 

meg az életünket, hogyan rontja vagy javítja a vári élethelyzeteket  

a további beruházások beindítása. Nincs információ és nincs egyeztetés. 

Nem látjuk, milyen előnyökkel jár majd a számunkra a terv megvalósítása 

és nem tudjuk kivédeni a felmerülő problémákat előre.

Látható, hogy miközben a kormány a világörökségi helyszínre hivatkozva 

elővásárlási jogot jegyzett be a kerület valamennyi ingatlanára, 

maga az építkezések során egyáltalán nem veszi figyelembe  

a világörökségekre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat. A Kerületi Építési 

Szabályzat rendelkezései az itt élőket nehéz keretek közé szorítják, de  

a kormányzati építkezések nemzetgazdasági érdekre hivatkozva 

kibújnak ezek alól. A kiemelt kormányberuházások nincsenek egyeztetve 

a kerületi hatóságokkal, nem veszik figyelembe az örökségvédelmi  

és környezetvédelmi szabályokat, a terveket nem ismerhetjük meg, így 

valójában fogalmunk sincs, hogy mire költik számolatlanul a közpénz 

milliárdokat.

Az idealizált történelmi múlt épületeinek visszaépítése nem   

a lakóközösség érdeke, az egész folyamat szakmai és társadalmi 

egyeztetésének hiánya miatt pedig még az egyébként elfogadható 

projektek is félrecsúsznak (ld. Várbazár), közpénznyelő, de a közösséget 
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nem szolgáló, öncélú presztízsberuházássá válnak, ami elfogadhatatlan. 

Látszik, hogy a tudomány, a kultúra és a közművelődés intézményei sorban 

szorulnak ki a Várból (MTA, Forster Központ, Országos Széchényi Könyvtár, 

Nemzeti Galéria),  és helyükre kormányhivatalok és a kormányzati 

protokoll szolgáltatások kerülnek. Mindez része annak a kormányzati 

szándéknak, hogy a fővárost az 1944 márciusi állapotában állítsák vissza. 

Ezzel alapvető ideológiai és műemlékvédelmi-városfejlesztési-építészeti 

vitánk van, de emellett látjuk azt is, hogy a kerületben élők érdekei  

is súlyosan sérülnek. Az általunk vezetett önkormányzat pedig az itt 

lakók érdekeit fogja képviselni.

HOGYAN?

Kezdeményezzük a Várkapitányság Kft., a kerületi önkormányzat és a lakók közössége 

közötti rendszeres és érdemi kommunikációs felület létrehozását.

Elszámoltatható és számon kérhető közlekedési-logisztikai tervet dolgoztatunk ki  

a beruházások által okozott forgalom megnövekedésének kezelésére. A közlekedési káosz 

elkerülése érdekében folyamatos és hatékony egyeztetést folytatunk a BKK-val, mert  

a megnövekedő hivatásforgalmat a közösségi közlekedésnek kell kiszolgálnia.

Ellátjuk a fejlesztések környezetében működő vállalkozások érdekvédelmét.

Az építkezések felvonulási területein megfizettetjük a közterület-használati díjat, amelynek 

bevételét a nehézségek kompenzálására fordítjuk.

A kormányzati építkezések miatt szükségessé váló közműfejlesztéseket a kormányzati 

beruházás terhére elvégeztetjük.

Közvetlen kapcsolatot építünk ki az UNESCO megfelelő szakértői szintjével a világörökségi 

területről, és az általuk megfogalmazottakat folyamatosan közvetítjük a lakosság és  

a nyilvánosság számára.

Korlátozzuk a Vár területére kiadható nem lakossági behajtási és parkolási engedélyek 

számát
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7.2. Kulturális sokszínűség
Kerületünk példátlan kulturális értékekkel bír. Az épített környezet, 

az irodalmi, zenei, képzőművészeti múlt számos emlékét őrizzük 

városrészeinkben, vagy az itt élők emlékezetében. Az önkormányzat 

idáig az örökségvédelmet a Monarchia korabeli, vagy korábbi épületek 

védelmeként értelmezte, miközben a kerület bővelkedik a közelmúlt 

értékeivel, beleértve az 1960-as, 70-es évek épített örökségét is.

Támogatási gyakorlatában elfogult   volt azokkal a műhelyekkel, 

művészekkel kapcsolatban, akik „nem lógnak ki a sorból”. A kerület 

életében nincsenek merész, XXI. századi, nagyszabású kulturális és 

művészeti projektek, az emléktábla-avatások pedig elterelik a figyelmet 

a korszerű, élő művészeti eseményekről. Az archaizáló támogatási 

kultúra és a kurzus számára megfelelő ideológiát felmutató művészek 

támogatása jelentős mértékű, de jobbára nem bír tömegeket vonzó 

hatással még akkor sem, amikor valóban értékteremtő. Az utóbbiak 

megtartása mellett új, színes és korszerű kulturális és művészeti 

programkínálatot kívánunk nyújtani a kerületieknek.

Nem teremtődött hagyomány a városrészek lakossági 

együttműködéseiből, ezek a kezdeményezések az önkormányzat 

támogató figyelme nélkül elhaltak (vári farsangi felvonulás, Vízivárosi 

Vigasság).

Az önkormányzat által támogatott művészeti tevékenységek gyakran 

rejtve maradnak a nagyközönség számára, sokszor éveken át 
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ugyanazokat az arcokat lehet látni az eseményeken.

Miközben számos beruházás folyik a kerületben, a vizuális 

kultúra fejlesztése esetleges. Nagy szerencse, ha olyan építész jut 

megrendeléshez, aki kurzusoktól és megrendeléstől függetlenül időtálló 

vizuális megoldásokat kínál. A kerületi környezetkultúra igen erőteljes 

fejlesztésre szorul, nagyon nagy hiányunk van egy olyan közösségi 

térből, ahol találkozni, dolgozni, kiállítani lehetne, workshop-okat 

tartani, pályázatokat indítani, a designhoz kapcsolódó társművészeti 

eseményekkel, egyfajta szigetet képezve.

HOGYAN?

Azokban a városrészekben, ahol lakók kezdeményezik, meghonosítjuk az 1-2 napos, az ott 

élőkre koncentráló fesztiválok rendszerét: Váriak éjszakája, Vízivárosi Vigasság, stb.

Az építészeti tervtanács mintájára és ahhoz részben kapcsolódva felállítunk egy 

szakemberekből álló vizuális-design stúdiót, amely ajánlásokat tesz az építtetők, 

üzemeltetők számára. Feladatai közé tartozik majd azoknak az arculati kézikönyveknek az 

aktualizálása is, amely hosszú távon határozzák meg a kerület vizuális kultúráját, kinézetét.  

A helyi művészek (képzőművészek, iparművészek, írók, designerek stb.) számára 

bemutatkozási lehetőségeket biztosítunk.

A közelmúltban itt élt művészek emlékét ápoljuk, világnézettől függetlenül felvállaljuk  

a kiemelkedő alkotók örökségét és támogatjuk műveik bemutatását, kutathatóságát  

a helyi közösség javára.

A modern (1930-as, 40-es évek Bauhaus és 1960-as, 70-es évekbeli funkcionalista) épített 

örökséget megóvjuk és szakszerűen bemutatjuk. 

Támogatjuk az egyes kerületrészekben történő helytörténeti kutatásokat, helytörténeti 

gyűjtemény (múzeum) létrehozásával. Egyházi, kulturális és civil szereplők bevonásával 

erősítjük az épített és kulturális örökség hozzáférhetővé tételét, méltó bemutatását, 

népszerűsítését.

Támogatjuk egy-egy városrész könnyűzenei örökségének feltárását és élővé tételét, mint 

például a Vízivárosban az eddig méltatlanul elfeledett Bilicsi Tivadar emlékének ápolásával 
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és a Cseh Tamás-örökség helyi bemutatásának ösztönzésével.

A Tabán és a Víziváros műteremlakásainak számát növeljük, alkotókat vonzunk ide,  

és a már itt élő művészek nyitott műtermeit, kiállításait, performanszait és galériáit 

támogatjuk.

Támogatjuk  az alternatív színházi kultúra és játszóhelyek létrejöttét.  

Egységes kerületi vizuális katasztert hozunk létre, amely garantálja, a  vizuális eltévedések 

minimalizálását.
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