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Felelős ellenzéki városvezetés 
 
2014-re a főváros fejlődése és önállósága veszélybe került. A budapestiek korábban 
büszkék voltak arra, hogy ez a város az otthonuk; mára ez megváltozott. Budapest 
elvesztette vízióját, regionális és európai jelentőségét és a lehetőséget, hogy 
meghatározza saját sorsát, jövőjét.   
 
A kormány egymással ellentétes érdekű kerületek harcára akarja bízni a főváros sorsát. 
Budapest tulajdona, vagyona egyre csökken. A Fidesz célja Budapest önállóságának 
felszámolása. A munka első részét elvégezte a Tarlós-Orbán féle városvezetés 2010 és 
2014 között. A következő ciklusban arra készülnek, hogy befejezzék a független város 
szétszabdalását huszonhárom versengő kiskirályságra. Így nem lesz, így nem lehet 
többé Budapest, a fővárosi vezetés a jobboldal politikai ellensúlya. 
 
Ezért különlegesen fontos, hogy olyan választási lehetőséget adjunk a budapestieknek, 
amit büszkén vállalhatnak. Olyan alternatívát kell mutatnunk, amely szakmailag 
megalapozott és képes leszámolni azzal a hamis mítosszal, hogy Fidesz-kormány alatt 
csak fideszes városvezetőnek lehet kedvező alkupozíciója. Ennek ugyanis az 
ellenkezője igaz: a pártkatonák nem harcolnak meg városukért, csak végrehajtják 
pártbeli főnökeik utasítását. Budapest akkor nyerheti vissza régi erejét, ha a város 
vezetője megharcol ezért. 
 
A szabadelvű városvezetés szakít az ambíciók feladásával. Ha kell, a kormánnyal 
szemben is megküzdünk a városlakók, az itt dolgozók és agglomerációban élők 
érdekeiért. Nem a kormány parancsait lesi, és nem is uralkodni vagy atyáskodni kíván a 
budapestiek felett, hanem segíteni saját ötleteik kiteljesítésében annak érdekében, hogy 
úgy élhessék életüket, ahogy ők szeretnék. Mert most mi, budapestiek, úgy vagyunk 
kénytelenek élni az életünket, ahogy mások szeretnénk. Ezzel  szakítanunk kell. 
 
Nem látszatberuházásokban és köztér-átnevezésekben gondolkodunk, hanem a 
mindennapi életet megkönnyítő fejlesztésekben – legyen szó közlekedésről, 
közbiztonságról, a szegények megsegítéséről vagy akár környezetvédelemről. Olyan 
várospolitikát fogunk megvalósítani, amely előbb újítja fel és változtatja meg a 
köztereket, és csak azt követően ad új nevet neki.  Budapestnek meg kell újulnia. Újra 
távlatokban kell gondolkodni. Fel kell dolgozni a múltat, tanulni kell a hibákból, és új 
fővárost kell építeni: a szabadság fővárosát.  
 
A professzionális várospolitika tudatosan és sikeresen választja ki azokat a 
szakembereket, akik a városfejlesztés, városüzemeltetés és a városgazdálkodás 
területén biztosítják számára a kiválóságot és a fenntartható jövőt. Budapest sikerének 
kulcsa a jövőt tervező, kooperáló várospolitika, a szakszerű várostervezés és 
városüzemeltetés. Budapest főpolgármesterének nemcsak a mindennapi problémákat 
kell megoldania, hanem meg kell határozni a város jövőjét, fejlődésének irányait is. 
 
A jelenlegi városvezetéstől eltérően nem „túlélni” akarom a 2014-től 2019-ig tartó öt évet, 
hanem lefektetni az elkövetkező két évtized alapjait: egy modern, erős, befogadó, 
európai városét. Hiszek abban, hogy Budapesten fel lehet építeni Közép-Európa 
gazdasági, kreatív és kulturális központját.  
 
 
Dr. Bodnár Zoltán 
A Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltje 
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40 pont Budapestért 
 

1. A parkolás egységesítése, a parkolási árak csökkentése 
2. 10 ezer új P+R parkoló Budapesten 
3. A 3-as metróvonal szerelvényeinek lecserélése 
4. A 3-as metróvonal meghosszabbítása (gyorsvasút a Liszt Ferenc repülőtérig) 
5. A 4-es metróvonal meghosszabbításának elkezdése Újpalotától a Budaörsi 

Virágpiacig 
6. A Millenniumi Földalatti járműveinek teljes felújítása 
7. Intermodális csomópontok kialakítása az Etele téren és a Keleti pályaudvarnál 
8. A Déli pályaudvar zöldterületté alakítása 
9. A Duna-parti közlekedés föld alá vitele a rakpartokon 
10. Használatarányos menetdíj bevezetésének felgyorsítása a BKK járművein 
11. A körvasúti körút továbbépítése az M3-as autópályáig tartó szakaszon 
12. Új Aquincumi híd építésének előkészítése 
13. A Nagy Lajos király útjának kiszélesítése 
14. A Szegedi úti feljáró megépítése 
15. Az Élessarok végleges rendezése 
16. M0-ás körgyűrű bezárásának előkészítése 
17. A fővárosi szakképzési intézmények visszavétele a KLIK-től 
18. Magántőke bevonása a szakképzésbe 
19. Tanodarendszer visszaállítása, működtetése 
20. A City-koncepció megvalósításának előkészítése 
21. A kerületi rendőrkapitányságok regionális átszervezésének kezdeményezése 
22. A közterület-felügyelet rendszer átalakításának kezdeményezése 
23. Fellépés a hajléktalanság büntethetőségének megszüntetéséért 
24. Szociális bérlakás-program indítása 
25. A díjhátralékosokat segítő Hálózat visszaállítása 
26. Új szerződés hajléktalanellátó intézményekkel 
27. A Népliget és Városliget felújítása 
28. Egységes turisztikai program Budapestnek 
29. Mindenki számára elérhető szelektív hulladékgyűjtés 
30. A panelprogram újraindítása a fővárosban 
31. Kerékpárutak fejlesztése a fontosabb körutak mentén 
32. Független szakmai bizottságok döntsenek a fővárosi fenntartású színházak és 

kulturális intézmények vezetéséről 
33. A Fringe Fesztivál, a Nyár a Lánchídon és az Urbitalis programsorozat 

feltámasztása 
34. Kerületenként legalább egy állatvédelmi pont létrehozása 
35. Oktatási és tudományos központ az Óbudai Gázgyár területén 
36. A munkahelyteremtő beruházások támogatása adókedvezményekkel 
37. Egységes elektronikus ügyintézés magánszemélyek és vállalkozások számára  
38.  Létrehozzuk a városvezetés és a civil szervezetek konzultációs fórumát 
39. Helyi népszavazás a legfontosabb stratégiai kérdésekben 
40. Minden, a főváros által kötött közpénzes szerződés nyilvános és online 

elérhetővé tétele 
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Helyzetértékelés 
 
Budapestre a jobboldal továbbra is bűnös városként tekint. Jogköreit leépítik, vagyonát 
államosítják. Budapesttől lépésről lépésre vették el a lehetőségeit. Az elmúlt négy év 
törvényi és strukturális változtatásainak következménye, hogy a kerületek befolyásának 
növekedése megnyirbálta a főváros tekintélyét. A városvezetés politikailag súlytalanná 
vált, Tarlós István nem tudott élni a rábízott felelősséggel. A város nem csak a 
kerületekkel szemben veszítette el arcát, jelentőségét, hanem csatát vesztett a 
kormánnyal szemben is: lemondott arról, hogy beleszólhasson saját életébe.  
 
A korábban magas színvonalon átalakított, európai források bevonásával korszerűsített 
szakképzési rendszer az újraállamosítás óta ismét az oktatáspolitika kezelhetetlen 
elemévé vált. Az egészségügyi ellátás színvonala romlott, a kórházak eladósodtak. A 
városvezetés lemondott zöldfelületeinek kezeléséről, szó nélkül hagyja kőtengerré 
változtatni parkjait. A kiszámítható közlekedésfejlesztést a káosz váltotta fel. 
 
Budapest vezetése 2010-ben harcot indított a kultúra és a szegények ellen, igazodva 
ebben is az Orbán-rendszer mintáihoz, elvárásaihoz. Az a városvezetés, amely politikai 
alapon osztogatott színházakat és szórakozóhelyeket, 2010 és 2014 között a nyolcadára 
csökkentette a kulturális kiadásokat. A szegénység bűn lett: drasztikussá vált a 
szegények és hátrányos helyzetűek elleni fellépés. A főpolgármester és politikustársai 
gondolkodását jól tükrözi, hogy miközben a sportra kiadott pénz duplájára nőt, a 
szociális kiadások 2010 és 2014 között 98 százalékkal csökkentek.  
 
 

1. ábra: A fővárosi kiadások alakulása egyes meghatározó ágazatokban  
2009-2014 (millió Ft) 

 

Ágazatok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szociálpolitika 15 116,6 15 205,7 14 628,9 14 873,2 1 557,7 329,9  

Kultúra 14 542,3 16 478,5 15 901,2 14 501,3 1 358,1 2 398,8 

Sport 601,4 653,9 500,6 525,6 926,3 1 184,6 

Összes ágazati 
kiadás 269 322 269 322 271 124,9 181 428,4 152 688,7 109 866,1 

 
forrás: budapest.hu 

 
Tarlós István sosem titkolta, hogy nincsenek nagy víziói a városról, csupán azt ígérte, 
hogy jó gazdaként sikeresen működteti majd Budapestet. Tarlós azonban a 
városüzemeltetés egyetlen területén sem tudott valós eredményeket felmutatni. A 
városüzemeltetési holding megbukott, a létrehozás költségei, az átszervezés által 
okozott fennakadások hiábavalók voltak. A Budapesti Közlekedési Központ projektjei 
sorra vallanak kudarcot: legyen szó a FUTÁR elektronikus irányítási rendszer 
kiszámíthatatlanságáról, a BuBi-ról, a Budaörsi út lezárásáról, a haveroknak osztogatott 
megbízásokról. Jellemző, hogy az új városüzemeltetési modell kudarcát maga Tarlós 
István is elismerte, a BKK és Tarlós csatározásait mindannyian nyomon követhettük. 
 
 
A fővárosi választási törvény legutóbbi változtatása során a kormányzat elérte, hogy a 
főváros a kerületi érdekek béklyójában teljes mértékben elveszítse befolyását, 
önállóságát. A Liberálisok meggyőződése, hogy Budapest csak akkor válhat ismét 
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meghatározó szereplővé a térségben, ha vezetői a város egészének érdekeit tartják 
szemük előtt: a részérdekek helyett a város egészére koncentrálva fejlesztik, működtetik 
azt. 
 
Budapest a kormányzattal szemben vallotta a legnagyobb kudarcot. Elveszítette 
befolyását korábbi intézményrendszerének szinte egésze felett. Az elmúlt években 
Budapest több százmilliárd forint értékű vagyont veszített el az önkormányzati 
intézmények és feladatok állami átvétele miatt. 2009-ről 2014-re pedig több mint 200 
milliárd forinttal csökkent a főváros által elkölthető költségvetési pénz. Ez a fővárosi 
önkormányzat kiürítését jelenti, azt, hogy helyi döntéshozatal egyre inkább elveszíti a 
jelentőségét. Amivel a budapestiek a városvezetést megbízták, azt – a családi ezüsttel 
együtt – szó nélkül adták át a kormánynak vagy a kerületeknek. Az államosítással és 
forráselvonással az önkormányzatiság elve sérült. A főváros pénzügyi helyzetéből 
fakadóan nem képes fejlesztő, szolgáltató és koordinációs szerepét betölteni. A főváros 
magára hagyta a még meglévő intézményrendszerét.   
 
Az állam megfosztotta Budapestet az alábbi intézményektől és feladatoktól, amivel a 
főváros 600 milliárd Ft értékű vagyont vesztett, többek közt:  
 

• 13 egészségügyi intézményt (12 fővárosi és 1 alapítványi) 
• 150 oktatási intézményt 
• 125 szociális és gyermekvédelmi intézményt 

 
1. táblázat: a fővárosi büdzsé fő összegének változása  

2009-2014 között (tervezett kiadás, millió Ft) 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

531 794  539 297  503 125 396 815 331 773  314 422  

 
forrás: budapest.hu 

 
 

2. táblázat: a főváros saját bevételi előirányzatainak alakulása  
2009-2014 (millió Ft) 

Bevételtípus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iparűzési adó 92 152 90 539,8 89 495,8 83 900 96 389,9 99 695 

Idegenforgalmi 
adó 700 660 150 30 15 70 

Átengedett  
SZJA 6 058 6 028,1 6 819,6 5 060 0 0 

 
forrás: budapest.hu 

 
 
 
 
Egy európai főváros vezetésének el kell tudnia érni a kormányzatnál, hogy 
szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően tekintsenek rá. A főváros jelenleg a 
működési költségeit is csak nehezen képes kigazdálkodni, folyamatosan állami 



 
 
  

6 DR. BODNÁR ZOLTÁN FŐPOLGÁRMESTERI PROGRAMJA 
 

segítségre szorul. Tarlós István képtelen és alkalmatlan volt arra, hogy tartós és 
kiszámítható pénzügyi megállapodást harcoljon ki a főváros számára. 
 
A fővárosi közösségi közlekedés működésének költsége évi 140 milliárd forint. Az 
összeg felének fedezete a jegyár-bevételből (52 milliárd) és a menetdíj-kiegészítésből 
(17 milliárd) áll össze. A fennmaradó összeg csak kormányzati segítséggel biztosítható, 
amelyre ma nincs biztos fedezet, eseti alkuk kérdése. 
 
A Fővárosi Önkormányzat ráadásul egyre kevésbé képes a társadalmi (oktatási, 
szociális, lakhatási, jövedelmi, munkaerő-piaci stb.) egyenlőtlenségek kompenzálására. 
Mindez komoly versenyhátrányt eredményezett Budapest számára az egyre kiélezettebb 
regionális versenyben, miközben a tudásra támaszkodó iparágak épp a saját oktatási 
hátteret, kultúrát és a különféle szereplők helyi együttműködését igénylik. Szinte alig van 
olyan statisztikai adat Budapesten, amely ne romlott volna az elmúlt négy évben. A 
legnagyobb baj a foglalkoztatás, a lakásépítés területén, valamint az állam által átvett 
oktatási és egészségügyi ágazatban van. 
 
 

3. táblázat: Munkanélküliek számának változása Budapesten 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

munkanélküliek 
száma 37 800 38 400 33 200 49 200 73 300 78 200 78 400 69 200 

 
forrás: KSH 

 
Magyarázat: 2011-2012-ben kétszer annyi munkanélküli volt a fővárosban, mint a 
válságot megelőző években. 2013-ra némileg javult ugyan a helyzet, de még így is több 
tízezerrel több munkanélkülit regisztráltak tavaly, mint 2006-2009 folyamán. 
 

4. táblázat: Kiadott lakásépítési engedélyek száma 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

11 514 11 065 12 084 7 537 6 528 2 901 1 972 1 430 

 
forrás: KSH 

 
A lakásépítési engedélyek száma soha nem látott szintre süllyedt 2013-ban. Az 1430-as 
szám azt jelzi, hogy lényegében megállt a fejlődés a Fővárosban ezen a területen. 
 
Akut probléma a BKV finanszírozása, amelyet a városvezetés lényegében áttolt a 
következő kormányzati ciklusra, hiszen a lejáró hitelállomány túlnyomó része 2015-ben 
válik esedékessé. Tarlós István azonban képtelen és alkalmatlan volt arra, hogy az 
állami finanszírozást illetően tartós és kiszámítható megállapodást harcoljon ki a főváros 
számára. A fővárosi közösségi közlekedés működtetése évi 140 milliárd forintba kerül, 
ennek a kiadásnak csupán fele származik a jegyárakból és a menetdíj-kiegészítésből. A 
fennmaradó összeg csak kormányzati segítséggel teremthető elő. 
 
 
 
A főváros költségvetését hátrányosan érinti a rezsicsökkentés is az önkormányzati 
tulajdonú közszolgáltató cégek jövedelmezősége révén. Jelentős osztalékbevételtől esik 
el Budapest: a 2013-as 6 milliárd forint osztalék helyett csupán 2 milliárdot vár a 
költségvetés a cégeitől.  
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Mivel Budapest versenyképességi mutatói jóval kedvezőbbek, mint az ország más 
régióinak számai, ezért a főváros az Európai Uniótól is korlátozottan számíthat 
fejlesztési forrásokra. 
Tarlós István „városüzemeltető” mítosza tehát kudarcot vallott, a kormányzattal történő 
folyamatos alkudozásban a városvezetés arcát és pozícióit elvesztette. A város 
fejlődésének kulcsa, Budapest európaiságának záloga egy politikailag megerősödött, 
autonóm városvezetés, valamit a jövőbenéző, vízióval rendelkező várospolitika. 
 
Budapestnek olyan főpolgármesterre van szüksége, aki pozícióját nem a pártpolitikai 
alkudozások eredményeképpen nyeri el, hanem a szakmai munkájának köszönhetően 
nyeri el a budapestiek bizalmát. Aki nemcsak a pártokat, hanem a budapestieket is 
maga mögé tudja állítani. Egyértelműen kimondható, hogy hamis az a mítosz, miszerint 
a Fidesz-kormánynál csak fideszes városvezetőnek lehet kedvező alkupozíciója. 
Ellenkezőleg: a pártkatonák nem harcolnak a városért, hanem csak végrehajtják pártbeli 
főnökeik utasítását.  
 
 
Közösségi közlekedés  
 
2010 és 2014 között a fővárosi közlekedés a Tarlós István vezette önkormányzat 
és a BKK harcától volt hangos. A főpolgármester ráadásul olyan fejlesztéseket 
állított be saját eredményeként, amelyekért az előző ciklusban harcoltak meg az 
önkormányzatokban a Combino villamosoktól a négyes metró elindításáig. 
Eközben alapvetően szükséges beruházások nem történtek meg. Ilyen például az 
életveszélyes állapotban lévő 3-as metró felújítása. Ez nem maradhat így tovább. 
Budapestnek új közlekedési koncepcióra van szüksége, amely egyszerűbbé, 
használhatóbbá és modernebbé teszi a fővárost – és hozzáférhetővé azok 
számára is, akik jelenleg ezt nehezen engedhetik meg maguknak. 
 
A fővárosi közlekedés fejlesztésének célja nem lehet más, mint Budapest 
autóforgalmának csökkentése, a kötöttpályás közlekedés megújítása és fejlesztése az 
átszállási lehetőségek és a parkolóhelyek bővítésével. Budapest közösségi hálózata ma 
is világszínvonalú: az emberek azonban okkal elégedetlenek a szolgáltatások 
minőségével. Budapest közlekedési reformjának nem lehet koncepció nélkül 
nekikezdeni. 
 
A most lezárult, 2007-től 2014-ig tartó uniós költségvetési ciklusban 100 európai uniós 
fejlesztési forrásból 7 közvetve vagy közvetlenül a közlekedést szolgálta. A napi 
többmilliós utasforgalom, többszázezer gépjárműves városhatár-átlépés azonban ennek 
ellenére túllépett a főváros környezeti fenntarthatósága és gazdasági teherbíró-
képessége keretein. De míg a szolgáltatások mindenki örömét szolgálják, addig a terhek 
túlnyomórészt Budapestet és annak lakosságát sújtják. Egy sokmillió embert kiszolgáló 
metropolisz közlekedése országos és regionális ügy. Emiatt a jelenleginél szélesebb 
körben be kell vonni a városhasználókat a közlekedés – ezen belül is a közösségi 
közlekedés – finanszírozásába, ami már régóta nem csak Budapest felelőssége.  
 
Egységes parkolás, csökkentett parkolási díjak 
 
A parkolási rendszer egységesítése régóta várat magára. A budapesti parkolás 
szabályozása, az információs rendszer, a parkolási tarifák meghatározása jelenleg nincs 
összehangolva. Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a kerületek végzik 
a parkolás-üzemeltetést, azonban Budapesten a Fővárosi Önkormányzat határozza 
meg rendeletben a fizetendő díjtételeket. A parkolási díjakból származó bevételek 
elenyésző része marad a kerületeknél a különböző költségek kifizetését követően – a 
díjak csökkentésének igénye tehát joggal merülhet fel. 
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A díjak csökkentésével párhuzamosan a P+R parkolók számát 6 ezerről 16 ezerre kell 
emelni. A parkolás egyéb szabályai változatlanok maradnának. Az új parkolóhelyek 
létesítése főként az elővárosi zónában prioritás, hiszen ezzel tehermentesíthető a 
belváros autóforgalma. A belvárosi parkolóházak és – megfelelő forrás esetén – 
belvárosi mélygarázsok építése így azt a célt szolgálhatná, hogy a jelenleg 
parkolóhelyként használt területeket más célra használhassák. Így újabb zöldfelületek, 
kerékpárutak építésére nyílhat lehetőség. 
 
A metróvonalak felújítása, meghosszabbítása 
 
A hármas metróvonalon közlekedő szerelvények évek óta életveszélyes állapotban 
vannak. Nem halogatható a megegyezés a főváros és a kormány között, ez a valódi 
garancia arra, hogy legkorábban másfél éven belül új szerelvények közlekedhessenek a 
3-as metró vonalán. A 3-as metró valódi fejlesztése azonban annak meghosszabbítása 
lenne gyorsvasútként a Liszt Ferenc repülőtérig, valamint – az eredeti terveknek 
megfelelően - Káposztásmegyerig. Ennek finanszírozása elsősorban állami feladat, 
azonban a Fővárosi Önkormányzatnak prioritásként kell kezelnie a projekt 
megvalósulását. Mindez lehetővé tenné a fővárosban lakók és a Budapestre érkező 
turisták számára a légiközlekedés egyszerű, gyors igénybevételét. Aligha van 
térségünkben még egy olyan főváros, ahol a repülőgéppel érkezők ne tudnának európai 
módon bejutni a repülőtérről legalább az első közlekedési csomópontig. A Liszt Ferenc 
repülőtér Budapest kapuja, ott szerzi meg az első benyomást minden Budapestre 
érkező. Tarthatatlan, hogy az ide látogatók azonnal a közlekedési problémákkal 
szembesüljenek. 
 
A négyes metróvonal rengeteg csúszás és akadályoztatás után 2014 márciusának 
végén indult el a  Kelenföldi vasútállomás és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon. A 
2014-2019 közötti ciklusban a metróvonal bővítését el kell kezdeni – Újpalotától a 
Budaörsi Virágpiacig. Ezzel a metróvonal jelenlegi kihasználtsága is jelentősen 
növelhető. Így az első szakasz építésének több mint 450 milliárd forintos költsége is 
elnyerhetné valódi értelmét. Az új állomások garázsokkal és parkolókkal párhuzamos 
megépítése hozzájárulna a főváros autóforgalmának csökkentéséhez is, hiszen a 
tömegközlekedésre való átszállás valós opcióvá válna a Budapesten élők és a 
fővárosba dolgozni járók számára. Meg kell teremteni a 2-es metróvonal átjárhatóságát 
a gödöllői HÉV-vel – az Örs vezér téri átszállás ugyanis értelmetlenül lassítja az 
utasforgalom áramlását. A szentendrei HÉV felújítása, a menetidő csökkentése a 
következő ciklus lezárandó feladata. 
 
Nemcsak a 3-as metró szerelvényei szorulnak cserére, de a Millenniumi Földalatti 
járművei is élettartamuk végéhez közelednek. A járművek egyedisége miatt kevés esély 
van arra, hogy reális összeg fejében a nagy külföldi gyártók pályázzanak az új járművek 
legyártására, ezért a Millenniumi Földalatti esetében megfontolandó a ma közlekedő 
vonatok minden részletre kiterjedő, teljes felújításának lehetősége is.  
 
Intermodális csomópontok kialakítása 
 
Évtizedek óta ismert elv, hogy a nagyvárosok – így Budapest is – a közlekedési 
problémáikat elsősorban nem kapacitás-, hanem minőségközpontú tervezéssel oldják 
meg.  Budapesten a soroksári intermodális központ mellett két új központ létrehozására 
van szükség és lehetőség: az Etele tér és a Keleti pályaudvar a terület fejlesztésével 
átalakítható olyan központtá, amely a városi közlekedésben játszott szerepe mellett 
kereskedelmi-logisztikai funkciókat is képest ellátni.  Az Etele téri központ kialakításának 
óriási előnye lenne, hogy a Déli pályaudvar tehermentesíthető lenne általa, ami 
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megnyitja az utat a rossz állapotban lévő pályaudvar területének parkosítása, 
zöldterületté alakítása előtt.  
 
A Duna-parti közlekedés föld alá vitele a pesti oldal belső szakaszán 
 
A Duna szerepét meghatározóvá kell tenni Budapest életében. Kevés olyan világváros 
van Európában, amely hagyná, hogy a város közepén egy sztrádát vezessenek 
keresztül. Márpedig a dunai rakpartok két-két sávja leginkább egy lehajtókkal teletűzdelt, 
folyóval elválasztott autópályára hasonlít. A Magyar Liberális Párt hosszú távú terve, 
hogy a rakparti autóforgalmat legalább a pesti oldal belső szakaszán a föld alá kell vinni. 
A rakpartok így megszabadulnának a túlzott forgalomtól. Ehhez azonban arra is szükség 
van, hogy a városon keresztülutazni vágyóknak megfelelő alternatívát kínáljunk: olyan 
járatot kell kiépíteni, ami a város északi végét összeköti a délivel. Ennek érdekében a 
szentendrei HÉV-et összefűznénk a csepelivel.  
 
A rakpart felszabadításával hatalmas terület nyílik meg a budapestiek számára. A 
magyar fővárostól északra egész Európa kihasználja a folyó nyújtotta lehetőséget, 
strandokat, szórakozó- és kiállítóhelyeket nyitnak a víz partján. Budapesten egyelőre 
csak az autók végeláthatatlan sora látható közvetlenül a Duna mellett. A rakpart 
parkosításával, a forgalom elterelésével jelentős környezeti terheléstől szabadítjuk meg 
a várost. A Duna-part revitalizációjának keretében rendezzük a Római-part ügyét is. 
Kiemelt projektként a modern Budapest igényeit kielégítő pihenő-, sport- és vendéglátó 
központtá alakítjuk a Duna római-parti szakaszát. 
 
Használatarányos menetdíj bevezetésének felgyorsítása 
 
A BKK jegy- és bérletár politikája évek óta nélkülöz minden racionalitást. A bérletárak 
10%-os csökkentése nem oldotta meg a legtöbb nehéz helyzetben lévő család 
problémáját: egy kétgyermekes család havi bérletköltsége továbbra is csaknem 30 ezer 
forint. Ez sokak számára megfizethetetlen, tarthatatlan. A 350 forintos vonaljegyár pedig 
egységes, függetlenül attól, milyen távolságot járnak be az utasok, a szakaszjegy pedig 
nem jelent valódi alternatívát. Ezt a jelenleg kiépítés alatt álló E-Ticket rendszer 
bevezetése jelentené, amelynek árképzése a használattal lenne arányos: mindenki 
annyit fizet a szolgáltatásért, amennyit igénybe vesz belőle. A rendszer kiépítését fel kell 
gyorsítani, hogy Budapest polgárai minél előbb használatba vehessék azt. 
 
A közúthálózat fejlesztése 
 
Budapest közúthálózatának felújítása 2010 és 2014 között lényegében megszakadt. Az 
útfelújítási program újraindításához a budapesti kerületek, a fővárosi közlekedési vállalat 
és a Fővárosi Önkormányzat teljes körű együttműködésére, a koncepciók 
összehangolására van szükség – illetve olyan prioritások felállítására, amelyek a városi 
autós közlekedés reformjához vezetnek. A legfontosabb cél a Körvasúti Körút 
továbbépítése az M3-as autópályáig tartó szakaszon, illetve az új 10-es útig tartó 
szakaszon.  
 
A főváros autósforgalmának racionalizálása érdekében egy új Aquincumi híd 
megépítése lenne kívánatos, ami a térség fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárulna. 
Az új híd építését a források ésszerű felhasználásának figyelembevételével lehetőség 
szerint már a 2014-2019-es ciklusban meg kell kezdeni.  A Fővárosi Önkormányzat és 
az érintett kerületek együttműködésével, uniós források bevonásával el kell kezdeni a 
Podmaniczky Tervben is felvázolt módon a Nagy Lajos király útjának kiszélesítését, a 
Szegedi úti feljáró megépítését és az Élessarok végleges rendezését. Az M0-ás 
körgyűrű bezárását – hiszen ez elsősorban nem fővárosi hatáskör – az uniós és 
költségvetési források párhuzamos felhasználásával tartjuk elképzelhetőnek.  
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Fővárosi oktatás 
 
2010 és 2014 között az oktatási intézményrendszer működése a forráskivonásról 
és a centralizációról szólt – a minőség javítása, a versenyképes közoktatás kárára. 
Ez több szempontból is problémát jelentett: a központosítás nem növelte a 
hatékonyságot, sőt,  kifejezetten rontott azon, a forráskivonás következménye 
pedig nem lehetett más, mint a további romlás. Budapest jövője az oktatásban 
van: ezért sem hagyhatjuk, hogy folytatódjon az oktatási rendszer leépítése. 
 
Vissza kell szerezni a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a fővárosi 
szakképzési intézményeket. Budapest ismét a térség szakképzési központjává válhat, 
bevonva olyan kiemelt területek szakembereit, mint a vendéglátóipar és a turisztika – 
ezzel kapcsolódva a város turisztikai koncepciójához. A hosszú szakmai munka során 
kialakított Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) rendszere nem kerülhet 
szemétdombra. A szakképzésbe megfelelő finanszírozási háttér mellett be kell vonni 
nemzetközi hírű – sokszor már nem hazánkban élő – mestereket, szakácsokat, 
fodrászokat. 
 
Az oktatási rendszer még Budapesten sem állhat kizárólag a saját lábán. A magántőke 
bevonása az oktatási rendszerbe kifizetődő, ezért meg kell állapodni a hazai és külföldi 
befektetőkkel, intézményekkel. Az európai munkaerő-mobilitás megállíthatatlan, a cél 
nem lehet a képzések leállítása vagy a kényszerű visszatartása, sokkal inkább az, hogy 
Budapest váljon a mobilitás központjává oktatásán, képzésein keresztül. 
 
Vissza kell állítani és tovább kell fejleszteni az úgynevezett „második esély” iskolákat, 
ahol az oktatási rendszerből kisesett tanulók integrálása hatékonyan valósítható meg. 
Kizárólag a szaktudás segítheti hozzá az oktatási rendszerből kiesett fiatalokat a 
munkához és a minőségi élethez. A munkaalapú állam jobboldali lózungja nem a 
foglalkoztatás bővítéséről és kiterjesztéséről, hanem a jóléti állam leépítéséről szól. A 
Liberálisok Budapesten nem munka-, hanem tudásalapú várost építenének. 
 
A tudásalapú város megteremtésében kulcsszerep hárulhat azokra a fővárosi 
fenntartású intézményekre (pl. könyvtárak, az államtól visszavett iskolák), amelyek 
alkalmasak az informatikai ismeretek és nyelvtudás közvetítésére. Valódi fejlődés nem 
képzelhető el a mindenki számára könnyen elérhető informatikai rendszerek nélkül: a 
szegényebb családoknak és időseknek kedvező számítógép-vásárlási lehetőségeket 
teremtünk, ingyenes és kedvezményes tanfolyamokat indítunk, a város minél több 
közterületén valósítunk meg a XXI. századi követelményeknek megfelelő gyors Wifi-
szolgáltatást. 
 
Nem fogadjuk el a közoktatás államosítását, meggyőződésünk, hogy a város általános 
iskoláit az államosítással kizárólag veszteségek érték mind szakmai, mind pénzügyi 
téren.  
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A City-koncepció 
 
Egymással versengő kerületek, városrészenként eltérő szabályok, a közös 
fejlesztések ellehetetlenítése – ez a Fidesz koncepciója Budapest jövőjéről. Céljuk 
az önálló, egységes, budapesti öntudattal rendelkező főváros felszámolása. A 
liberális várospolitika központjában az együttműködés, a főváros önállóságának 
tiszteletben tartása és megvédése szerepel. Le kell számolni azzal a koncepcióval, 
hogy mindenki kizárólag a saját portájáért felelős. Budapest egységes város, nem 
pedig különálló kerületek laza szövetsége. Az együttműködés a városmagban a 
„City” megvalósításával képzelhető el. 
 
Budapest fejlődését alapvetően határozza meg, hogy a fővárosi vagyont szétosztották a 
kerületek között, amelyek önálló szabályozási jogkörrel működnek. A kerületek kizárólag 
saját érdekeiket tartják szem előtt, ami lehetetlenné teszi Budapest számára, hogy 
alapvető fontosságú fejlesztéseket hajtson végre.  Budapest nem szegény város, mégis 
arra van ítélve, hogy a kerületi érdekek feszítsék szét és akadályozzák fejlődését. 
 
A City-koncepció lényege ennek a dilemmának a feloldása az egységes városmag 
létrehozásával. Budapesten belül létre kell hozni egy belső övezetet, központi kerületet 
vagy városmagot, ez az úgynevezett „City”. Ebben a belső övezetben az önkormányzati 
jogok gyakorlója a Fővárosi Önkormányzat, amely átadná az általa, illetve a törvény által 
meghatározott önkormányzati jogokat a belső övezeten belüli kerületi elöljáróságok 
részére. Ebből következően más típusú önállósággal rendelkeznének a Cityn belüli 
belső, azaz elöljárósági kerületek és a Cityn kívül eső külső kerületek, amelyek 
legfőképpen a tulajdonnal való rendelkezés különbségeiben nyilvánulnának meg. 
 
A City csak úgy hozható létre, ha a törvény létrehoz egy központi kerületet, melyben 
kerületi önkormányzati jogokat a fővárosi közgyűlés gyakorolja. A City többé-kevésbé az 
1949 előtti Budapest határait követné, mégpedig a következő megoldással. Tartalmazná 
a bel budai és a fontosabb hegyvidéki területeket: az I., II., XI., XII. kerületet, valamint a 
pesti városmaghoz tartozó, illetve abba belenyúló kerületeket: V., VI., VII., VIII., IX., XIII., 
XIV. kerületeket. Ezek válnának elöljárósági kerületté, összesen 11 kerület a jelenlegi 
23-ból. Ez egyébként a pesti oldalon – s a budai oldal egy része is – régi természetes 
határa volt Budapest városának. Így a Cityn kívül maradna és viszonylag nagyobb 
önállósággal rendelkezne a Budapestet északról keleti irányon át dél felé övező 
peremkerületi rész.  
Az új rendszer egyszerre biztosítaná a kooperációt és az egy irányba mutató 
városfejlesztést a területileg és funkció szempontjából összetartozó városrészek 
számára és a hatékonyságot, a pazarlás megszüntetését az intézményi működés 
szintjén. 
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Közbiztonság 
 
Érdekes dolog figyelhető meg Budapesten az elmúlt években. Miközben az 
erőszakos bűncselekmények száma csökken, az emberek biztonságérzete 
rohamosan romlik. Ezt használják ki populista politikusok, akik azonnali 
rendteremtést ígérnek - és persze belebuknak. Rendet tenni ugyanis két eszközzel 
lehet: megelőzéssel és a rendvédelmi szervek fejlesztésével. Fejlesztenie kell a 
rendőrség infrastruktúráját, át kell szervezni a rendőri egységek működését. A 
nagyotmondás helyett a cselekvés útjára kell lépni. 
 
A mai városvezetés a közbiztonságról úgy gondolkodik, hogy „ami nem látszik, az 
nincs”. Budapest közbiztonsági szempontból kettészakadt. A belső kerületekben komoly 
a rendőri jelenlét, azonnali reagálás jellemző. A peremkerületekben azonban súlyos a 
helyzet. Ennek oka, hogy a belső kerületek exportálták a közterületi bűnözés jelentős 
részét, emiatt a vagyon elleni bűncselekmények száma a külterületeken jelentősen nőtt. 
A legfontosabb feladat a rendőrségi rendszer széttagoltságának megszűntetése, hiszen 
a bűnözés nem áll meg a kerületek határán. Ezt a kerületi kapitányságok regionális 
átszervezésével, a helyi költségvetések racionalizálásával lehet végrehajtani, amelyhez 
szükséges néhány törvény módosítása is. Ez természetesen már nem tartozik sem a 
főpolgármester, sem a főváros hatás- és jogkörébe, de a kormánnyal való tárgyalások 
során ez a képviselendő fővárosi álláspont. 
 
Fel kell mérni, melyek azok a területek a fővárosban, amelyek valódi veszélyt jelentenek 
az ott élők számára. A lakosságot bevonva kell közbiztonsági programot alakítani – 
olyan rendőrökre és közösségi megbízottakra van szükség, akik állandó kapcsolatban 
állnak a lakossággal, ismerik a helyi viszonyokat, problémákat. A közterület-felügyelet 
rendszerének átalakítása, a hatóságokkal való lakossági kapcsolattartás reformja, a 
közvilágítás erősítése egyszerre vezet a közbiztonság és a szubjektív biztonságérzet 
erősödéséhez, növekedéséhez.  
 
A 2010-es választásokat követően a városvezetés szűklátókörűen kriminalizálta a 
hajléktalanságot, és ezzel kizárólag rendészeti kérdést csinált egy szociális problémából. 
Természetesen attól, hogy Budapest főpolgármestere a kerületi polgármesterekkel 
közös rendeletben tiltotta ki a hajléktalanokat a belvárosból, a koldusok és éhezők 
száma nem csökkent.  A legszegényebb, otthontalan emberek Soroksár, Csepel, 
Normafa területeire szorultak ki, ahol munkájuk, szállásuk, megélhetésük továbbra sincs. 
A városvezetés tehát a szegények kiszorításával mindössze annyit ért el, hogy a 
szociális problémából eredő rendészeti kérdések nem a belvárosban, hanem a külső 
kerületekben vetődnek fel, tehát még ez az egyszemléletű intézkedés is kudarcot vallott. 
A liberális várospolitika szerint a hajléktalanság problémájára nem rendészeti, hanem 
szociális válaszokat kell adni, például munkahelyteremtéssel, hajléktalanszállók 
építésével, valamint a nehéz sorsú embereket a társadalomba visszavezető programok 
indításával. Meg kell teremteni az elérhető árú lakhatást és fejleszteni kell a szociális 
szolgáltatások mennyiségén és minőségén is. 
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Szegénység és lakhatás 
 
Érdekes dolog figyelhető meg Budapesten az elmúlt években. Miközben az 
erőszakos bűncselekmények száma csökken, az emberek biztonságérzete 
rohamosan romlik. Ezt használják ki populista politikusok, akik azonnali 
rendteremtést ígérnek - és persze belebuknak. Rendet tenni ugyanis két eszközzel 
lehet: megelőzéssel és a rendvédelmi szervek fejlesztésével. Fejlesztenie kell a 
rendőrség infrastruktúráját, át kell szervezni a rendőri egységek működését. A 
nagyotmondás helyett a cselekvés útjára kell lépni. 
 
A Fővárosi Önkormányzat egyre kevésbé képes a társadalmi – oktatási, szociális, 
lakhatási, jövedelmi, munkaerő-piaci – egyenlőtlenségek kompenzálására, ami a város 
egészének fejlődésére és életminőségére is kihat. A város három részre szakadt: egy 
szűk kiváltságos rétegre, egy folyamatosan szűkülő, egyre inkább napról-napra élő 
középosztályra és a szegényekre, akikkel sem az országos, sem a helyi politika nem 
kíván semmit kezdeni. Támogatjuk a civil szervezetek és egyházak szociális 
tevékenységét, vissza kell állítani az egyházakkal és a civilekkel azt az együttműködést, 
melyet a jelenlegi vezetés szisztematikusan, szándékosan lerombolt. 
 
A szegénység általában a nagyvárosok peremére szorul. Budapesten azonban ez nem 
így történt, hiszen a világháborúk után a főváros szívében, a belső kerületekben 
konzerválódott a szegénység olyannyira, hogy ebből a mai napig nem sikerült kitörni az 
ott élőknek. Szegénység, munkanélküliség, alacsony élettartam, bűnözés, 
aluliskolázottság, hajléktalanság – ezek a társadalmi jelenségek Budapesten a 
belvárosban is jelen vannak. 
 
Vissza kell állítani a Hálózat működését. A közüzemi tartozással rendelkező 
hátralékosok problémáinak enyhítése számos sokkal súlyosabb anyagi terhet előz meg, 
amelyek egyaránt sújtják a családokat, az önkormányzatot vagy a közműcégeket. A 
tartós díjhátralékkal rendelkezőktől nem elvárható, hogy Münchhausen báró módjára 
saját hajuknál fogva húzzák ki magukat a bajból – csak akkor tudnak elkezdeni 
építkezni, ha ehhez az állam vagy a főváros kezdő segítséget ad számukra. 2010 előtt 
nemcsak népszerű, de hatékony rendszer működött a legszegényebbek megsegítésére. 
A program visszaállítása az első lépés ahhoz, hogy családok ezreinek adjunk 
lehetőséget a nyomorból való kitöréshez. 
 
A hajléktalanság kérdésének megoldása nem lehetetlen. Éppen ellenkezőleg. Eddig 
kizárólag a politikai akarat hiányzott hozzá. A hajléktalanság és a szegénység nem bűn 
– a lakhatási szegénység sem az. Célunk a társadalmi szolidaritás megerősítése, s 
mindazon civil, közösségi kezdeményezések támogatása, melyek a hajléktalan, szegény 
embertársainkat segítik. Hamis mítosz, hogy a hajléktalanság szociális eszközökkel való 
felszámolása a főváros erejét meghaladó költségeket emésztene fel. Vissza kell állítani 
a fővárosi hajléktalanellátó intézményekkel korábban meglévő, többlettámogatást jelentő 
ellátási szerződéseket, ezzel párhuzamosan pedig több és jobb minőségű, 
biztonságosabb szálláshelyet kell építeni a fővárosi vagy kerületi tulajdonú, üresen álló 
ingatlanokból kialakítva.  
Ma a várost a szociális lakáspolitika teljes hiánya jellemzi. Ahhoz, hogy a szociális 
bérlakások rendszere megújuljon, az államnak részt kell vennie azok finanszírozásában. 
Ki kell dolgozni annak feltételeit, hogy a jelenleg üresen álló lakások tulajdonosai 
garanciavállalás mellett részt tudjanak venni a szociális bérlakások rendszerének 
működésében. Az önkormányzatok feladata az üresen álló ingatlanok felmérése, 
nyilvántartás készítése azokról. Lehetővé tesszük, hogy a bontásra vagy felújításra váró 
ingatlanok kiadhatóvá váljanak szociálisan rászoruló lakók számára, természetesen a 
piaci árnál olcsóbban, úgynevezett átmeneti szerződésekkel. Ez szorult helyzetben lévő 
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családok és magánszemélyek ezrei számára jelenthetne átmeneti megoldást a szorult 
helyzetben.  
 
 
Zöld Budapest 
 
A Tarlós-féle városvezetés nem tett azért, hogy Budapest zöldebb, barátságosabb, 
fenntarthatóbb legyen. A jelenlegi városvezetés még a korábban megálmodott 
fejlesztéseket is átlag alatti szinten kivitelezte. Pedig a fővárosban élők 
életminőségén ezen a területen lehetne legkönnyebben és a leglátványosabban 
változtatni. A Magyar Liberális Párt szerint olyan zöld programra van szükség, ami 
nem merül ki a környezetvédelemben és a parkosításban. Úgy érdemes a 
környezetügyi programot megvalósítani, hogy ötleteinket összehangoljuk a város 
gazdasági, közlekedésfejlesztési, turisztikai és szociális igényeivel. 
 
 
A város jövője és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogyan használjuk ki 
Budapest természeti adottságait. Budapest egyedülálló fekvése; a dombokkal és 
erdőkkel övezett budai, a szélesen elterülő pesti oldal, a várost átszelő Duna, a föld alatt 
megbúvó termálvízkészlet olyan lehetőségeket rejtenek magukban, amikre építve 
évtizedekre befolyásolni lehet a város képét és jövőjét.  
 
Budapest zöldterületeit a városlakók jobban is kihasználhatnák. A Margitsziget 
tehermentesítése érdekében növelni kell a Népsziget és a Hajógyári Sziget 
látogatottságát. A nagyobb budapesti parkok, a Népliget és a Városliget is sokkal több 
embernek tudna megfelelő kikapcsolódást nyújtani, ha a városvezetés fejlesztené ezek 
infrastruktúráját és elérhetőségét. A közparkokban lehetőséget kell teremteni a 
sportolásra és az aktív kikapcsolódásra. Emellett a budai erdők és kirándulóhelyek 
népszerűségének növelésére is külön forrást kívánunk biztosítani. Esélyt kell adni a 
budapestieknek arra, hogy a kemény munka mellett minőségi regenerálódásban 
lehessen részük a város határain belül is. 
 
Budapest termálvizei nem csak a turizmus fellendítésére alkalmasak. Az egyedülálló 
földalatti termálvízhálózat alkalmas lehet arra, hogy bekapcsoljuk a városi 
fűtésrendszerbe. A fürdők meleg vízét nem a Dunába, hanem az épületek 
fűtésrendszerébe kell vezetni, ezzel jelentős összegeket tudnának a programban 
résztvevő budapestiek megtakarítani. Ez valódi rezsicsökkentést eredményezne. 
 
Budapesten az európai nagyvárosok között egyedülálló módon a barlangok fővárosa is. 
A fővárosi barlangok népszerűsítésére egységes turisztikai programot lehet és kell 
kialakítani. A még fel nem tárt járatok kutatása, a meglévő földalatti barlangok 
ismertségének növelése is a főváros feladata. 
 
A 2014-2019-es ciklus végére el kell érnünk, hogy minden háztartásban szelektíven 
tudják gyűjteni a szemetet, a közterületen elhelyezett szeméttárolók helyett minden 
otthonban biztosítani kell a környezettudatos hulladékgyűjtés lehetőségét. 
Amszterdamhoz hasonlóan egész évre kiterjesztenénk a lomtalanítást intézményét. Az 
adott utcáknak egy-egy szakaszán kulturált körülmények között válhatnának meg a 
lakók a már feleslegessé vált tárgyaiktól. 
 
Budapesten reggelenként komoly fennakadást okoz, hogy a kukásautóknak esetenként 
a város egyik végéből a másikba kell szállítaniuk a kommunális hulladékot. Ezért fontos, 
hogy a budapesti és pest környéki hulladéklerakókat fejlesszük és újabbakat építsünk. A 
csepeli szennyvíztisztítóban összegyűjtött iszap környezetbarát elszállítása és 
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újrahasznosítása egyelőre nem biztosított. A budapesti szennyvízprogramnak jelenleg 
ez a legsürgetőbb eleme, amelynek az új ciklusban azonnal neki kell látni. 
 
A budapesti lakosok számára az egyik legnagyobb nehézséget a rezsiköltségek 
kifizetése jelenti. A kormány rezsicsökkentési politikája ellenére is egyre nagyobb azon 
családok száma, akik díjhátralékot halmoztak fel. A Liberálisok az ő megsegítésükön túl 
átfogó lakásfelújítási programot hirdetnek. Támogatjuk az épületek energetikai 
felújítását, a lakóházak napelemmel való felszerelését. Abban hiszünk, hogy a 
rezsiköltségeket elsősorban a fogyasztás csökkentésével lehet fenntartható módon 
mérsékelni. A panelfelújítás mellett a régi bérházak korszerűsítése is hasonló prioritást 
kell, hogy élvezzen. 
 
Budapest légszennyezettségi mutatói különösen a téli időszakban komoly egészségügyi 
kockázatot jelentenek a fővárosi lakosokra nézve. Az autóforgalom mérséklésével, az 
alternatív közlekedési módok támogatásával ezen sokat lehet segíteni. Fejleszteni kell a 
kötöttpályás és elektronikus áramra épülő közlekedési hálózatot, és az egyre 
népszerűbb kerékpáros mozgalom igényeit figyelembe véve fejleszteni kell a kerékpáros 
infrastruktúrát. 
A budapesti tanintézményeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy havonta két napot 
a természetben tölthessenek a diákok. Ezzel elősegítenénk a jövő generáció 
környezettudatos gondolkodását: a gyerekek már fiatalon megtanulnánk a 
környezetvédelem fontosságát. 
 
Budapest főútjai mentén bővítjük a kerékpárutakat, a Kerékpáros Klub 
közreműködésével ésszerűsítjük és praktikusabbá alakítjuk a meglévő infrastruktúrát. A 
fő körutak mentén összefüggő kerékpárutakat hozunk létre, a külső városközpontokból, 
az agglomerációból a városközpontba vezető kerékpárutakat építünk. A Petőfi hídon is 
lehetővé tesszük a biciklis közlekedést. 
 
 
Kultúra és kreatív város 
 
Magyarországon a jobboldali kormány és városvezetés kultúrharcot indított. 
Ennek a harcnak az áldozatává váltak színházak, független művészek és 
társulatok. A kultúrára fordított támogatás drasztikusan csökkent, a művészet 
fokmérőjévé a párthűség vált a minőség helyett. Így a világszínvonalú budapesti 
kultúra lassú hanyatlásra van ítélve. A liberális kultúrpolitika a művészet 
önrendelkezésének visszaadásáról, a politika és a kulturális élet szétválasztásáról, 
a függetlenség és a minőség megóvásáról szól. 
 
A kormány által kezdeményezett kultúrharc legnagyobb vesztese egyértelműen 
Budapest lett. Szomorú példája ennek a Magyar Művészeti Akadémia „térfoglalása” és a 
nevetségességbe hajló színházvezetői kinevezések sora. A színházak igazgatói 
posztjára kiírt pályázatokat politikai alapon, pártkötődés alapján bírálták el. Ezt a 
kinevezési gyakorlatot azonnal meg kell változtatni, hiszen még a nézőszám és a 
színvonal alakulása is egyértelműen jelezte az „új” fővárosi kultúrpolitika kudarcát. A 
hatalmi szempontok felülírták a minőségi szempontokat: a kurzusszínházra pedig 
érthető módon kevesen kíváncsiak. A színházpályázatok elbírálásának rendszerét 
azonnal meg kell változtatni: 2014-től független bizottságok bírálják majd el az igazgatói 
pályázatokat a politikai kinevezettek helyett. 
 
A Múzeumi Negyed olyan mértékű beruházás, amelyre egy város életében ritkán kerül 
sor. A főváros jelenlegi tervei a Múzeumi Negyed megépítésére nem megfelelők, 
azonban a Városliget szélén fekvő Ötvenhatosok terének hasznosítása támogatható 
célkitűzés. Nem engedhetjük meg ugyanakkor, hogy a pályáztatás körülményei rossz 
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magyar szokás szerint gyanakvást adjanak visszaélésekre. Ennek érdekében a 
beruházás méretéhez illő módon nemzetközi tervpályázatra van szükség, a pályázatokat 
pedig pártatlan, nemzetközi zsűrinek kell megítélnie. 
 
Budapest mind épületei, mind a 19. századi műemlékei, kulturális öröksége alapján 
többet érdemel rossz minőségű zsánerszobroknál. A kortárs képzőművészek 
bevonásával és tudatos értékteremtéssel a város közterületein a város maga teremthet 
értéket. Ehhez javasoljuk, hogy a beruházások során ne eseti alapon készüljenek a 
műalkotások, hanem kötelezően fordítsa a város ezen fejlesztések forrásainak 
meghatározott részét (1%) kortárs képzőművészeti alkotások elkészítésére, 
természetesen pályázati úton. 
 
A különböző sör-, bor- és pálinkafesztiválok mellett a fővárosnak elsősorban a 
közcélokat szolgáló, ismeretterjesztő, kulturális fesztiválok létrejöttét kell a város 
szívében elősegítenie. Fontos cél, hogy a kereskedelmi célú programok minden esetben 
egészüljenek ki kulturális profillal is. A kereskedelmi célú rendezvényekből származó 
bevétel egy részét célzottan fordítjuk majd a kortárs művészetek megjelenésének 
támogatására. 
 
A Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál, a Zsidó Nyári Fesztivál még szerepel Budapest 
kulturális palettán, ám jó néhány közkedvelt fesztivál eltűnt a kínálatból. Vissza kell hozni 
a Nyár a Lánchídon sikeres programjait, fel kell támasztani a Fringe Fesztivált, és újra 
kell indítani az Urbitális programsorozatot, mely egyedülálló módon tette nyitottá a 
fővárosiak számára Budapest közszolgáltatásaink működését.  
 
Utazási kedvezményekkel kell támogatni a hagyományos éjszakai programokat: 
Színházak, Múzeumok Éjszakája, és nyitottan kell fogadni minden olyan újító 
kezdeményezést, amely a kulturális területen hagyományteremtő célzattal indul. A 
Budapesti Fesztiválzenekart a jövőben méltó anyagi és erkölcsi megbecsüléssel kell 
illetni. A budapesti artmozi-hálózat védelme és fejlesztése kiemelt kultúrpolitikai célunk. 
 
 
Állatvédelem 
 
Magyarországon az állatvédők hivatalos támogatást alig kapnak, a menhelyeket 
civil szervezetek üzemeltetik, az állatvédelmet az országban szinte kizárólag 
adományokból finanszírozzák. Hazánkban  az 1 %-os felajánlás és a pályázati 
forrás az egyetlen kézzelfogható támogatás állatvédelemre. A probléma 
megoldása az állatvédelem biztos alapokra helyezése, fővárosi és állami 
támogatása lenne. 
 
Az állatvédelmi törvény értelmében már egy évtizede meg kell volna teremteni 
az állatvédelem központi finanszírozását, ám a törvényalkotók ezzel a kérdéskörrel 
egyáltalán nem foglalkoztak. Annak a lehetősége, hogy az elkóborolt, bántalmazott, 
utcára kitett állatok befogadóra találjanak, kizárólag az állatvédők és állatszeretők 
emberfeletti terheinek köszönhető. Ők ugyanis a saját anyagi forrásukat és munkájukat 
felajánlva látják el azt a feladatot, amelyből az államnak is ki kellene vennie a részét. 
 
A Magyar Liberális Párt kerületenként legalább egy állatvédelmi pont létrehozását 
kezdeményezi önkormányzati ingatlanban. A létesítmény fenntartása a fővárosi és 
kerületi büdzsét együttesen terhelné, az ingatlant a főváros, esetlegesen a kerület adná, 
a működtetést pedig civil szervezetek segítségével lehet biztosítani.  A liberálisok el 
szeretnék érni, hogy a gazdáik hibájából utcára került állatok ügye ne 
elsősorban közegészségügyi kérdés legyen, melyre most a megoldás az elaltatás. 
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Ehelyett olyan állatvédelmi pontok, menhelyek kellenek, melynek finanszírozásából az 
állam és az önkormányzat egyaránt kiveszi a részét. 
 
 
Barnamezős beruházási program 
 
Budapest központi és külső részein is nagy területek vesztették el funkciójukat a 
rendszerváltást követően, miután a nagy állami vállalatok felszámolták gyáraikat. 
A városnak olyan területei ezek, amelyeknek jó elhelyezkedésük és kiépített 
infrastruktúrájuk van. Huszonöt évvel a rendszerváltás után még mindig nagy 
fejlesztési potenciált jelentenek ezek az úgynevezett „barnamezős területek”. 
 
Többek között a MOM Park, a Millenáris Park és a Trafó példája is mutatja, hogy 
érdemes ezekkel a területekkel foglalkozni, mert egy érintetlen területhez képest ezeken 
a helyeken kisebb befektetéssel jelentős eredményeket lehet elérni. Továbbá fontos a 
város jövője szempontjából, hogy ezek a sokszor központi vagy értékes telkek hasznos 
új funkciót nyerjenek. Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy ezeknek a területeknek 
tisztázatlan a jogviszonya, és sok esetben komoly szakértelemre van szükség a 
kármentesítésükhöz is. A főváros felelőssége nagy ebben a kérdésben. 
 
Az egykori ipari épületek és telkeik alkalmasak lehetnek kulturális beruházásokra, 
modern ipari tevékenység folytatására, új irodák kiépítésére és lakóingatlanok 
kialakítására egyaránt. Átfogó koncepciót kell kidolgozni, hogy az adott városrészeknek 
milyen típusú beruházásra van leginkább szüksége. Az Óbudai Gázgyár területén 
folytatni kell az oktatás és tudományos központ kiépítését. A dél-pesti raktárakból újabb 
irodákat és lakóingatlanokat lehet építeni. A Kőbánya környéki barnamezős területek és 
a Csepel-sziget északi felének újragondolásával Budapest új lendületet kaphat, ezért a 
választások másnapján neki kell állni a tervek kidolgozásának és megvalósításának. 
 
Önkormányzati üzlethelyiség ne álljon üresen! Célunk, hogy a főváros (és a kerületek) 
ingatlanvagyonát ne hagyjuk elpusztulni. A start-up cégek és a kisvállalkozások 
beindítása a város gazdaságpolitikai céljait is szolgálja. A kezdő vállalkozások számára 
kiírt pályázat megfelelő kormányzati partnerekkel együttműködve erősítheti a fiatal 
vállalkozók európai uniós támogatását helyiség- és ingatlanhasználat oldaláról. A 
jelenleg még csak tervek szintjén létező fővárosi inkubátorházat mihamarabb meg kell 
valósítani jól működő, nemzetközileg elismert start-up cégek, pénzügyi partnerek, kreatív 
szakemberek bevonásával. 
 
 
Munkahelyteremtés 
 
A főváros lehetőségei a munkahelyek teremtésében az elmúlt négy év 
„államosításainak” köszönhetően folyamatosan szűkültek. A kiszámítható 
gazdaságpolitika a mindenkori kormány kompetenciája lenne, a Fővárosi 
Önkormányzat elsősorban az infrastruktúra fejlesztésével és a koordinációs 
lehetőségek megteremtésével tudja elősegíteni új munkahelyek létrejöttét. 
 
A főváros eszközei korlátozottak a piaci munkahelyek teremtésében: az önkormányzat 
nem befolyásolhatja a központi adókat, a gazdaságpolitikát, nem biztosíthatja a 
jogszabályi környezet stabilitását – mindössze annyit tehet, hogy a fővárosi szabályok 
kiszámíthatóságával ellensúlyozza az unortodox gazdaságpolitika negatív hatásait. 
 
Annak érdekében, hogy a befektetők vonzó célpontnak találják a fővárost, elsősorban 
infrastrukturális fejlesztéseket – például a repülőtér és a belváros közötti gyorsvasúti 
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közlekedés megteremtésével – kell megvalósítani. A barnamezős beruházások révén 
megvalósuló, kedvezményes áron bérbe adható ingatlanok és irodahelyek szintén 
motivációt jelenthetnek a befektetők számára. Ehhez azonban az egykori ipari területek, 
volt laktanyák újraélesztésére van szükség.  
 
A főpolgármesternek belföldön és külföldön egyaránt kötelessége lobbiznia a 
munkahelyteremtés érdekében. Egy nyelveket beszélő, nem kizárólag a kormánytól 
megoldásokat váró főpolgármester akár munkahelyek ezreit is képes lehet a magyar 
fővárosba hozni. 
 
Az adminisztrációs terhek csökkentése önmagában is vonzerőt jelent a 
munkahelyteremtő beruházások számára. A 2014-2019-es ciklus első felében 
lehetőséget kell teremteni arra, hogy a vállalkozások egységes felületen, a lehető 
leggyorsabban, elektronikus formában intézhessék adminisztratív ügyeiket. 
 
 
Demokrácia a fővárosban 
 
A választók lenézése, pökhendiség, a valódi konzultáció hiánya – ez a Tarlós-
Orbán féle városvezetés négy évének mérlege. Az elmúlt négy év úgy telt el, hogy 
Tarlós István semmiféle kommunikációt nem alakított ki a választókkal, nem 
beszélt érdemben, nem állt szóba Budapest polgáraival. Hiszünk abban, hogy a 
demokrácia újjáépítése helyben, Budapesten kezdődik. Alternatívát mutatunk a 
kormány és a főváros „illiberális” koncepciójának – mert csak ez lehet egy új 
politikai kultúra megteremtésének alapja. 
 
Budapest főpolgármestere nem ülhet az elefántcsonttornyában, és téved, ha azt hiszi, 
kegyet gyakorol, ha a lakossághoz szól. A lakossággal való kommunikáció alapvető 
kötelessége. Éppen ezért sürgős és radikális változtatás kell: egy nyitott, az 
állampolgárokat tisztelő, a sajtószabadságot és a nyilvánosságot tiszteletben tartó, 
folyamatos információáramlást biztosító kommunikációra van szükség, melyhez a sajtó- 
és kommunikációs feladatok mielőbbi átvilágítása, a sajtókapcsolatok újbóli kiépítése, a 
tájékoztatási kötelezettség maradéktalan tiszteletben tartása elengedhetetlen. 
A választókkal való kapcsolattartás legközvetlenebb eszköze a helyi népszavazás 
intézménye. Hiszünk a képviseleti demokráciában, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy 
stratégiai fontosságú kérdésekben ne lenne érdemes kikérni a választók véleményét. 
Ezek költsége azonban igen magas lehet. A költséget csökkentésére a XXI. században 
teljesen reális alternatíva lehet az online népszavazás eszköze – az intézmény 
bevezetéseinek feltételeit meg kell vizsgálni. 
 
Minden olyan pályázati, bérleti vagy vagyonhasznosítási szerződést nyilvánossá és 
online módon elérhetővé teszünk a főváros honlapján, amelyhez közpénz kifizetése 
tartozik, és nem sért szigorúan értelmezett üzleti titkot vagy nemzetbiztonsági érdeket. 
Szemben a kormány gyakorlatával Budapest Főváros Önkormányzata megvalósíthatja 
az úgynevezett proaktív információszabadság értékeit, azaz elérhetővé teszi részletes 
költségvetését, gazdálkodásának részletes kivonatát a választók és a média számára. 
Igény esetén minden választó személyes online kimutatást kap e-mail címére a város 
költségvetéséről. 
 
A civil szervezetek bevonása a városi jogalkotásba alapvető célkitűzése a liberális 
várospolitikának, hiszen az adott szakterületek legjobb szakértőiről nem mondhat le az 
ország fővárosa. Kiemelten a környezetvédelem, a családok életének megkönnyítése, 
az egészségügy, az átláthatóság, a kisebbségpolitika és a hajléktalankérdés 
rendezésében számítunk a civilek részvéltére az újonnan létrehozandó Civil Kerekasztal 
havonta rendszeresített ülésein. 
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Turizmus  
 
Budapest Magyarország turisztikai központja. A város egyedülálló épületei, 
kivételes fekvése és a színes programkínálat akkor is rengeteg embert vonz ide, 
ha a városvezetés tudomást sem vesz róluk. A Magyar Liberális Párt szerint 
azonban a város fejlesztését úgy kell alakítani, hogy tovább öregbíthessük a város 
jó hírnevét szerte a világban. Ehhez arra van szükség, hogy a meglévő és az 
újonnan alakuló értékeinket jobban megbecsüljük, mint a jelenlegi városvezetés. 
 
Budapest fürdői már ma is hatalmas vonzerőt jelentenek a városnak. Budapest 
vezetésének viszont lehetősége lenne rá, hogy ezt az egyedülálló termálfürdő-hálózatot 
összekösse és egységében kezelje. Haladéktalanul meg kell kezdeni a Királyfürdő 
felújítását, és lehetőséget kell nyújtani a vendégeknek és a budapestieknek, hogy 
egységes jegyrendszerrel tekinthessék meg a különleges fürdőhelyeket. 
 
A VIII. kerületi Palotanegyed műemléki épületeivel olyan turisztikai potenciált rejt 
magában, amelyre alapozva a városrész új turisztikai központjává válhatna 
Budapestnek. Kiemelt beruházásként fel kell gyorsítani a negyed épületeinek felújítását 
és ki kell dolgozni egy olyan koncepciót, amely a területet bekapcsolja a városi turizmus 
vérkeringésébe. 
 
A város egyik legfőbb vonzereje ma a fiatalok számára a pesti Zsidónegyed egyre 
bővülő és színesedő szórakozóhely-kínálata. A szórakozóhelyek a csendtilalom idején 
érdekvédelmi szervezetbe tömörültek, a városvezetés azonban a mai napig nem találta 
ki, mit szeretne kezdeni az esténként bulizó fiatalokkal megtelő övezettel. A pesti 
Zsidónegyed – úgy tűnik - saját erőből már nem tud tovább fejlődni, viszont egy átfogó 
koncepcióval, városi segítséggel még tovább színesedhetne, bővülhetne és fejlődhetne 
a terület. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy városi pénzből kell újabb kocsmákat 
nyitni a negyedben. Arra van szükség, hogy infrastruktúrában támogassuk az új pesti 
vigalmi negyed fejlődését, biztosítsuk az odajárók kulturált és biztonságos szórakozási 
lehetőségét, ugyanakkor legyünk tekintettel az ott lakó emberek igényeire is. 
 
Terveink szerint a Zsidónegyedet fokozatosan tehermentesítjük a sétálóutcák számának 
és hosszának növelésével. Emellett a vendéglátóhelyek befizetéseiből lehetőséget kell 
teremteni  a helyi lakosok otthonainak zajmentesítésére, hangszigetelésére. Fontos 
továbbá, hogy az értéket képviselő romos kocsmaépületek mellett még éppen össze 
nem omló műemléki házak megmentésére átfogó programot dolgozzunk ki. Vagyis 
egyszerre kell a lakó és a vendéglátó környezetet is fejleszteni a negyedben. A 
városvezetésnek, a kerületnek, a helyi lakosoknak és a magánbefektetőknek együtt kell 
meghatároznia a negyed jövőjét, és a mi felelősségünk, hogy ez a közös fórum végre 
létrejöjjön. 
 
Ahhoz, hogy a kivételes panorámával megáldott, a világörökség részét 
képező Citadella végre elnyerje méltó helyét a budapesti látványosságok között, a 
városnak aktív szerepet kell vállalnia a rendezetlen jogi helyzet tisztázásában. Ezt a 
területet is kiemelt beruházás keretében kell megújítani. 
 
A városvezetésnek súlyos bűne, hogy nem ismerte fel, hogy nem csak a nemzetközi 
sporteseményeket, hanem a nagyszabású kulturális programokat is támogatnia kell. 
Budapest programkínálata, a magyar kultúrában betöltött irányadó szerepe megkívánja, 
hogy a városvezetés a helyiek és a turisták megszólítására egyaránt alkalmas 
programokra egységes koncepciót dolgozzon ki, és azoknak megfelelő támogatást 
nyújtson. 
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Amennyiben a liberálisok terve megvalósul, és a rakparti autóutakat sikerül a föld alá 
vinni, a város működése és turisztikai képe is gyökeresen megváltozik. Ez egy olyan 
terv, ami számtalan új lehetőséget rejt magában, és aminek kidolgozására egy önálló 
szervezetet kell kialakítani. 
 
 
Zárszó: Budapest a lehetőségek városa 
 
Budapest a lehetőségek városa: a fővárosban és vonzáskörzetében él az ország 
lakosságának negyede. Az ország GDP-termelésének 38%-át Budapest adja. A 
bejegyzett gazdasági vállalkozások majdnem negyede itt működik, és a beruházások 
negyede is Budapesten valósul meg.  A főváros most is az ország motorja – mégis 
gyengén teljesít a lehetőségeihez képest.  
 
A város anyagi lehetőségeihez képest túl sokan élnek szegénységben, 
reménytelenségben. Kevesek élvezhetik a város előnyeit a kultúrától a magas minőségű 
közszolgáltatásokon át a szórakozási lehetőségekig. Az elmúlt négy évben Budapestnek 
olyan vezetése volt, amely politikai végrehajtóként működött: nem állt ki a városban 
lakók érdekeiért, nem védte a főváros értékeit.  
 
A liberális program arról szól, hogyan őrizhetjük meg városunk önállóságát, értékeit – 
miközben egy nyitott, a huszonegyedik század kihívásainak megfelelő fővárost építünk. 
A szabadelvű város hisz a versenyben és a szolidaritásban: a kettő nem zárja ki, sőt: 
erősíti egymást. Abban hiszünk, hogy egy európai főváros nem hagyhatja magára 
polgárait, feladata nem merül ki a kormányzati akarat végrehajtásában.  
 
Olyan főpolgármesterre van szükség, aki megharcol a városért, aki képes erőt mutatni 
az illiberális kormányzattal szemben, és képviselni a főváros érdekeit belföldön és 
külföldön egyaránt. Magyarország és Budapest érdekei azonosak. Az illiberális állam 
helyett egy szabad, toleráns, a rászorulók megsegítése iránt elkötelezett országban és 
annak fővárosában szeretnénk élni.  
 
 
 


