HAJNAL MIKLÓS
A HEGYVIDÉK ÉS BEL-BUDA
KÉPVISELŐJELÖLTJE

VÁLASZTÁSI
PROGRAM

BEVEZETŐ
Mindenkinek van egy álma. Az én álmom az, hogy egy olyan
országban élek a családommal, ahol az állami oktatásban magas
színvonalú, használható diplomákat és nyelvtudást kapnak a
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benne, hogy a hivatását is hazánkban gyakorolja majd. Ez egy
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és felszíni víz.
Az ehhez vezető utat mutatom most be Önnek a következő
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végre megteremthessük ezt a Magyarországot.
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Zöldnek lenni alap, mondjuk sokan a
Momentumban. Elsőre lehet, kicsit erős,
de mégis remélem, kifejezi, hogy men�nyire fontos feladatunk a környezetünk
megőrzése. A minket körülvevő világ
ugyanis pusztul, és egyre kevesebb
lehetőségünk van visszafordítani ezt
a folyamatot. Pedig a természet olyan
örökségünk, amire, ha mi nem vigyázunk, a gyerekeink és unokáink jussát
tesszük tönkre.
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ZÖLD KORMÁNYZÁST:
VÉDJÜK MEG BUDA
ZÖLDFELÜLETEIT!
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Miért fontos ez helyi szinten is? Kön�nyen belátható, hogy a kerület jelenlegi vezetése elégtelenül szabályozza az
ingatlanfejlesztéseket. Csökkenő zöldterületek, kivágott fák, lebetonozott terek.
Hatékony képviselettel a helyiek és a
környezet érdekei egyszerre érvényesülnének, ez pedig Budapest és egész
Magyarország fenntartható fejlődésének kulcsa.
A jelenlegi kormány azonban teljesen
átláthatatlanul minősít építkezéseket
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá, amivel semmibe veszik a helyiek
érdekeit és megkerülik a fontos környezeti szabályozásokat. Rombolnak.
Így épülhet a Testnevelési Egyetem új
kampusza a Csörsz utcában úgy, hogy a
helyiek folyamatos tiltakozásuk ellenére sem kapnak megfelelő tájékoztatást
arról, milyen ormótlan épületkomplexumot húznak fel szomszédságukban.
Így veszít további ősfás zöld területeket
egyik legnagyobb kincsünk, a Normafa
is, és adhat teret egy hóágyúzott sípályának és egyéb átláthatatlan és felelőt-

len beruházásoknak. Megválasztásom
esetén vállalom, hogy a helyi lakosok és
a környezetvédelem szempontjait tekintem elsődlegesnek, fellépek azon múltvagy jövőbeli kormányzati intézkedések
ellen, melyek a látványberuházásokat
előrébb helyezik a helyiek életénél.
Éppen ezért a Momentum képviselőivel
felül fogjuk vizsgálni, hogy a jövőben,
mely beruházásokat minősíthetünk
nemzetgazdaságilag kiemeltté, szigorítani fogjuk a Kerületi Építési Szabályzatot,
ezzel erősítjük meg a fontos környezeti
és helyi szabályozásokat, és helyezzük
előtérbe a környezet, a helyi lakosok és
az ő hangjukat erősítő civil szervezetek
érdekeit. Kiemelten védeni fogom Buda
zöldterületeit, hogy új lakóparkok helyett a természet megóvása, az élhetőség
legyen elsődleges. Ha megválasztanak,
döntéseimet úgy fogom meghozni, hogy
Magyarország 2050-re karbonsemleges lehessen, és hogy több lehetőséget kínáljunk Buda lakóinak arra, hogy
modern, kényelmes és zöld közlekedési
eszközökkel utazhassanak.
Ezeket a szempontokat a közlekedés
területén is érvényesíteni fogom, segíteni fogom az alternatív közlekedési eszközök elterjedését, mint a car-sharing,
vagy az elektromos biciklik, rollerek és
motorok hálózatának sűrítését és olcsóbbá tételét. Új bicikliutak kiépítését
is elősegítem.
De nem csak az alternatívákat, hanem
az autósokat is segíteni fogom a zöld
szempontok figyelembevételével, ami-

9

BETON HELYETT ZÖLD

BETON HELYETT ZÖLD
„MINDEN ÉVBEN
ORSZÁGOSAN

hez nagyon fontos feladatomnak tekintem a csak helyiek által használható
parkolóhelyek bevezetését is. Azokra is
figyelni fogok, akik a tömegközlekedést
választják a mindennapok során: mindent meg fogok tenni a közösségi közlekedés fejlesztéséért és akadálymentessé
tételéért, kiemelt jelleggel a választókörzetemben.

1. Klíma
A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb globális kihívása. Mi is a bőrünkön érzékeljük a súlyosbodó hőingásokat, a nyári hőségeket, a városi
hőszigetek kialakulását. A túlzott széndioxid-kibocsátás pedig unokáink számára teszi élhetetlenné a bolygónkat.
A városi hőingások, hőszigetek csökkentése érdekében a zöldfelületek növelése,
ezáltal a közvetlen környezetünkben
jelenlévő vizek és a párologtatás növelése szükséges. A széndioxid-kibocsátás mérséklésére pedig leghatásosabb
eszközünk az épületek energetikájának
javítása.
Az elviselhető klíma megőrzése érdekében országgyűlési képviselőjelöltként
vállalom, hogy
1 parlamenti munkámmal Magyarország 2050-es karbon semlegességének elérését segítem elő,
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2 támogatom a városi zöldfelületek
területének növelését, valamint köztereken párakapuk, ivókutak, hűsítő
szigetek felszerelését és kiépítését,

LEGALÁBB 100 EZER
LAKÁS ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSÉT
TÁMOGATNÁM”

3 támogatom a lakások és házak energetikai korszerűsítését, a zöld energia
térnyerését,
4 támogatom, hogy minden költségvetési és jogalkotási javaslatnál szükséges esetben klímavédelmi hatástanulmány készüljön.
CSÖKKENTSÜK
A HŐSÉGHULLÁMOKAT!
A hőszigetek és a nagy hőingások a
Hegyvidéken és Bel-Budán is problémát
jelentenek. Ennek egyik legfőbb oka
a víztől való távolság és a víz mérséklő
hatásának hiánya.

Támogatom nagy lombkoronájú fák
elhelyezését a terek szerkezetében tér
felújításkor, valamint támogatom a homlokzatok zöldfelület arányának növelését
az erre irányuló társasházi pályázatok
értékének növelésével, valamint valamely
függőleges felület zölddel való befuttatásának megvizsgálását.
Párakapuk, ivókutak telepítését ösztönzöm a forgalmas csomópontokra, közparkokba, játszóterekre. Fokozott figyelmet
kap a nyári vízfogyasztás fontossága és a
nem eldobható vizespalackok magunkkal
hordása. A kisgyerekek számára elérhető
városi pancsolók számának növelése is
céljaim között szerepel.
ŐRIZZÜK MEG A BOLYGÓT
UNOKÁINKNAK!

„ CSÖKKENTSÜK
A HŐSÉGHULLÁMOKAT! 
PÁRAKAPUK,
IVÓKUTAK TELEPÍTÉSÉT
ÖSZTÖNZÖM
A FORGALMAS
CSOMÓPONTOKRA”

Az éghajlatromboló kibocsátások csökkentésében nekünk is részt kell vállalnunk, ezért Magyarországnak legkésőbb
2050-re klímasemlegessé kell válnia.
Ahhoz, hogy ezt valóban el tudjuk érni,
azonnal el kell kezdeni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.
A kormány terve nem elég ambiciózus,
ezért javaslom a 2030-as kibocsátáscsökkentési cél 40%-ról 55-60%-ra való
emelését. Emellett célom az is, hogy a
levegőszennyezés az egész országban az
egészségügyi határértékek alá kerüljön.

Célom, hogy azok is elérhessék az energetikai megújulást, akik önerőből ezt
nem tudják megvalósítani, mert ezáltal
védik a környezetet és jelentős megtakarításokat érhetnek el a rezsi költségekben
is. Minden évben országosan legalább
100 ezer lakás energetikai korszerűsítését
támogatnám: napelemek, hőszivattyúk
beépítésével, szigeteléssel, ablakcserével. A felújításokra úgynevezett “számlás
finanszírozással”, az energiaszolgáltatókon keresztül biztosítanánk a forrásokat,
valamint az uniós pályázati pénzek egy
jelentős részét is ide csatornáznánk át.
Feladatomnak tekintem, hogy ezen támogatásokra való pályázásban információkkal segítsem a kerületi lakosságot, így
az elérhető források minél nagyobb részét
hozzuk el a II. és XII. kerületbe.
Országosan évi 50 ezer új lakossági napelemes rendszer telepítésének elősegítését
vállalom, valamint a II. és XII. kerületben
is támogatom a napelemek telepítését
az erre alkalmas felületeken. Kiemelten
fogom kezelni a barnamezős naperőművek létrehozását, lehetőleg önkormányzati, vagy kisvállalati tulajdonban. Azt
szeretném, hogy minél többen maguk
termeljék meg a saját tiszta energiájukat:
támogatom a közösségi tulajdonban lévő
naperőműveket.
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2. Mértéktartó
ingatlanfejlesztések
A II. és XII. kerületben rengeteg épített
és természeti kincs van, elég csak a
Normafára, a Tündérhegyi pszichiátriára,
az OPNI-ra, vagy a Radetzky-laktanyára
gondolni. Az utóbbi évtizedekben azonban folyamatosan csökkent a zöldfelületek aránya, ezzel szemben megnőtt a
beépítettség, az utak többsége erősen
túlterheltté vált. Mindezen tényezők
kölcsönös hatásai, valamint a klímaváltozás miatt a levegő minősége is romlott. Természeti és épített örökségünk a
mindennapi életünk lényeges alakítója,
védelmüket éppen ezért politikai nézetektől független prioritásnak tekintem.

„TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉGÜNK
A MINDENNAPI ÉLETÜNK
LÉNYEGES ALAKÍTÓJA,
VÉDELMÜKET ÉPPEN EZÉRT
POLITIKAI NÉZETEKTŐL
FÜGGETLEN PRIORITÁSNAK
TEKINTEM.”
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A helyi fejlesztések mértéktartó keretek
közé szorítása érdekében képviselő-jelöltként vállalom, hogy
1 figyelembe veszem a helyi lakosok és
civil szervezetek véleményét ,
2 támogatom a túlzott beépítések korlátozását országos keret szabályokkal,
3 felülvizsgálatot kezdeményezek a
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások körét illetően,
4 támogatom a Kerületi Építési Szabályzatok rendkívüli felülírási gyakorlatának visszaszorítását,
5 támogatom a közérdekű kötelezettségvállalások szempontjainak a helyi
lakosokkal való közös kialakítását.

VALÓDI KÉPVISELETET!
A Hegyvidéken több helyi civil kezdeményezés, szervezet is alakult annak
érdekében, hogy a zöldterületek további
beépítését, valamint a kapcsolódó fakivágásokat és természeti károkozást
megakadályozzák. Fontosnak tartom
a kerületben szerveződő helyi kezdeményezések – például a Normafa-természetesen vagy a Nem kell lakópark
a Svábhegyre – véleményének figyelembe vételét, különösen, ha az aggályaikat olyan országos civil szervezetek
is támogatják, mint a Védegylet. Az ő
véleményük figyelembe vételét, a velük
való közös munkát, az ő hangjuknak a
felerősítését magától értetődő képviselői kötelességemnek tartom, akár az
önkormányzattal, akár a kormánnyal
szemben.
ÉLHETŐ LAKÓKÖRNYEZETET!
Számomra a legfontosabb, hogy a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) ne a
befektetők szándékát szolgálja, hanem
a lakók érdekét védje. A kerület túlzott
beépítését határozottan ellenzem, mivel fontos számomra, hogy ne az egyre
újabb lakóparkok, hanem a természet
nyerjen további teret a kerületben. Erre
két lehetséges eszközöm lesz képviselőként: egyrészt az önkormányzattal való
egyeztetés és nem titkolt nyomásgyakorlás a zöldfelületek védelme érdekében, másrészt a KÉSZ kormányrendeleti
szinten való korlátok közé szorítása.
A KÉSZ megalkotása során ugyanis már
most meg kell felelnie minden önkormányzatnak a 2012. november 8-i kormányrendeletben meghatározott köve-

„ FONTOSNAK TARTOM
A KERÜLETBEN
SZERVEZŐDŐ HELYI
KEZDEMÉNYEZÉSEK
VÉLEMÉNYÉNEK
FIGYELEMBE VÉTELÉT”

telményeknek. Amennyiben módosítjuk,
szigorítjuk ezeket a követelményeket, úgy
ahhoz az önkormányzatnak is alkalmazkodnia kell, ezzel pedig több súlyos probléma is kezelhető, például megakadályozható a megalapozatlan döntések szerinti
beépítettségi arány növelése.
A Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)
2020-as módosítása során nem lett
figyelembe véve a civil szervezetek és a
helyi lakosok véleménye a Hegyvidéken.
A XII. kerületben az elmúlt években rengeteg lakópark építésének szabad utat
engedtek: például az Eötvös úti lakótelepnek, a Királyhágó téri beruházásnak,
vagy a Németvölgyi út 26. alatti lakópark
építésének.
Hiszem, hogy országosan kell olyan
keretszabályokat alkotnunk, amelyek
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megvédik a városokban egyre csökkenő
zöldfelületeket, és korlátozzák a zöldfelületek rovására történő beépítéseket,
mivel semmilyen politikai felhatalmazás
nem legitimálhatja súlyos és maradandó környezeti károk okozását.
TISZTA SZABÁLYOKAT,
A KIVÉTELEZÉSEK
MEGSZÜNTETÉSÉT!
A XII. kerületben is használta a kormány
a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánítást arra a célra, hogy
pénzügyi és környezeti szempontból
átláthatatlan beruházásokat létesítsen.
A Fidesz kormányzása alatt a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások az
átláthatatlanság melegágyai lettek – ezt
a túlburjánzást meg kell szüntetni! Támogatom, hogy szigorúbb szabályozást
vezessünk be arra, hogy mely beruházások lehetnek nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűek, ezzel egyidejűleg
felülvizsgáljuk a jelenleg ilyen besorolású projektek létjogosultságát.
Az önkormányzatok önrendelkezését
másféle eszközzel is csorbíthatja a kormány. Jelenleg “a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzetre” vonatkozó törvény alapján a kormány a KÉSZ-t gyakorlatilag bármikor, bárhogyan felülírhatja – ezt a lehetőséget pedig meg kell
szüntetnünk. Természetesen az is megfontolandó, hogy egyáltalán fenn kell-e
tartani a migrációs válsághelyzetet,
indokolt-e ez még 2022-ben. Azonban
még ha így is van, akkor sem szabad a
kormányt korlátlan beavatkozási lehetőséggel felruházni, ezt pedig a törvény
módosítása biztosíthatja, amit képviselőként támogatni fogok.
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Közérdekű kötelezettségvállalások
megkötésére kötelezzük az ingatlanberuházókat, így elérjük, hogy a nagyobb
ingatlanberuházásoknál a befektető
fejlessze a környék infrastruktúráját is,
megóvva ezzel a helyi utak, illetve a II. és
XII. kerületben amúgy is szűkös férőhel�lyel rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák túlterheltségét. A közérdekű kötelezettségvállalások tartalmi elvárásainak
kialakításába bevonjuk a helyi lakosokat,
hogy a már meglévő ingatlanok értéke
növekedjen a környezet és szolgáltatások javulása miatt, és ne csökkenjen a
túlzsúfoltság következtében.

PÉLDA A KIEMELT KORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOKRA:

Testnevelési Egyetem
Egy 2016. október 13-i kormányrendelet
értelmében a Testnevelési Egyetem Csörsz
utcai kampuszának megújulása is kiemelt
kormányzati beruházásnak lett minősítve. Ezt a beruházást egy Mészáros Lőrinc
érdekeltségébe tartozó cég, a ZÁÉV Építőipari Zrt. végzi. Csak a tervezés 1 milliárd
forintjába került az adófizetőknek, a tervezési közbeszerzésen egyetlen cég indult.
Az építkezések kezdete óta folyamatosan
panaszkodnak a környékbeli lakók a porés zajszennyezésre, valamint a fakivágásokra. A Hegyvidéki Önkormányzat is bevallotta: “Mivel nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűnek minősített beruházásról van szó, az önkormányzatnak meglehetősen kevés közvetlen ráhatása maradt
a projektre”
(2020. december 2. - hegyvidek.hu).

3. Közlekedés
A nagyvárosokban egyre nő a légszen�nyezettség, ami átlagosan 3 évvel rövidíti meg a várható életkorunkat. Az
utóbbi évtizedben végletesen túlzsúfolt
lett a belváros: autóval közlekedve hos�szasan csak a dugóban ülünk és a legtöbb helyen szinte lehetetlen parkolni.
Fontos igénye azonban mindenkinek,
főként a kisgyermekes családoknak,
hogy kényelmesen és gyorsan juthassanak el Budapest egyik pontjából a
másikba.

„TÁMOGATJUK
A SZELÍD KÖZLEKEDÉSI
MÓDOKAT”

Támogatjuk a szelíd közlekedési módokat, segítjük a dugómentes autós közlekedést!
Ennek minél kényelmesebbé, olcsóbbá
és gyorsabbá tétele érdekében országgyűlési képviselőjelöltként vállalom, hogy
1 támogatom a közösségi autózás
(car-sharing), a Bubi, és egyéb modern és zöld közlekedési hálózatok
sűrítését, a szolgáltatás elérhetőségének növelését, és a költségek csökkentését,
2 támogatom a csak helyiek által használható parkolóhelyek bevezetését,
3 támogatom a közösségi közlekedés
fejlesztését és akadálymentessé tételét, kiemelten a választókörzetemben,
4 támogatom a kerékpáros közlekedési
lehetőségek fejlesztését, kerékpárutak építését országszerte.

KÉNYELMESEBB
MEGOSZTOTT KÖZLEKEDÉST!
A közösségi autózás (car-sharing) részarányának jelentős emelése a célom.
Ezzel csökkentjük a magángépkocsik
számát, ezáltal a jelenleg parkolásra
használt közterületek jelentős részét
szabadítjuk fel. A “car-sharing” rendszerben már most is nagyobb részaránya van az elektromos autóknak, így
ennek megtartásával és kiterjesztésével
lényegesen csökkenthető nemcsak a
városi autózás térbeli helyigénye, de
károsanyag kibocsátása is. Ez pozitív
hatással lesz az egészségünkre és a
városképre, valamint felszabadítja köztereinket egyéb közösségi és kulturális
funkciókra.
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Ezzel párhuzamosan a belvárosokban
tiszta zónákat hozunk létre, ahova a
legszennyezőbb autók nem hajthatnak
be, törvénybe iktatjuk, hogy 2035-től
Magyarországon sem lehet új benzines vagy dízelüzemű autókat üzembe
helyezni, valamint megakadályozzuk a
legszennyezőbb autók importját.

vizsgálatát, és közreműködöm a szükséges pénzügyi forrás odaítélésében.
Javaslom a 105-ös buszjárat sűrítését,
mellyel az áthaladás a Lánchíd felújítása
után gyorsabb lesz a belváros felé.

TÖBB ÉS JOBB PARKOLÓHELYET
A HELYIEKNEK!
Szükségesnek tartom a kerület sűrűn
beépített részén csak helyi lakosok
számára használható parkolók bevezetését, például a Csörsz utcában. Az
ilyen módon lezárt parkolóhelyeket a XII.
kerületen kívül élők nem használhatják,
így tisztább lesz a környezet, és a helyi
lakosok számára több parkolóhely jut.

„ CÉLOM A KÖZÖSSÉGI
AUTÓZÁS
(CAR-SHARING)
RÉSZARÁNYÁNAK
JELENTŐS EMELÉSE”

Támogatom a Budakeszi út szélesítését
és azon buszsáv létrehozását. Ezáltal
javítanánk a Budakeszi út forgalmi helyzetén, valamint ösztönöznénk, hogy az
agglomerációban élők ne autóval jöjjenek be a városba, ezáltal csökkentve a II.
és XII. kerület, valamint egész Budapest
forgalmi terheltségét.
Kérvényezem a 908, 950 és 990-es
éjszakai buszjáratok sűrítését. Ezzel
elérjük, hogy a Hegyvidéken élő fiatalok gyorsan, olcsón és biztonságosan
juthassanak haza este, így könnyyítjük
a helyi fiatalok kikapcsolódását, anélkül, hogy növelnénk a zajszintet vagy
az éjszakai rendbontások esélyét.

BIZTONSÁGOS ÉS
ÉLVEZETES KERÉKPÁROZÁSI
LEHETŐSÉGEKET!
Segítjük a kerékpáros közlekedést
biciklisávok kialakításával, és ahol
indokolt, biciklisávok felfestésével.
Kerékpáros-baráttá tesszük a Normafa-Budakeszi sétautat.
Országosan évente legalább 100
kilométer kerékpárutat építünk
nagyvárosainkban, valamint a nagyforgalmú megyei viszonylatokban.
Szabályozzuk az elektromos rollerek
és hasonló közlekedési eszközök
használatát, hogy úgy válhassanak
a közlekedés részévé, hogy mind a
biztonsági szempontok érvényesüljenek, mind a használatból eredő
konfliktusok csökkenjenek.

SŰRŰ ÉS AKADÁLYMENTES BKV-T!
Ahhoz, hogy a magángépjárművek
számát és használati gyakoriságát
csökkenteni tudjuk, szükséges kényelmessé, tisztává, gyakran közlekedővé
és akadálymentessé tenni a budapesti
tömegközlekedést. Ezért célul tűzöm
ki, hogy elérjem, a választókerületben
elsődlegesen környezetbarát, lehetőleg
Euro6-os besorolású buszok közlekedjenek, ezzel is javítva a levegő minőségét. Indítványozom továbbá a meglévő
buszok és villamosvonalak akadálymentesítését.
A BKK-nál kérvényezem, hogy a 212N
próbaüzem mintájára újra növeljük a
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hegyvidéki BKK járatok számát. A fiatalok és autó nélkül közlekedő helyi lakosok számára gyorsabbá és könnyebbé
tesszük a forgalmasabb csomópontokból történő hazajutást, ezért felmérjük
a kerületiek igényeit azzal kapcsolatban, hogy mely vonalakra szeretnének
közvetlen buszjáratot, és ezen igények
kielégítésén fogok dolgozni a Főváros
vezetésével. Megvizsgáljuk a Budaörsi
út és Kelenföld felé a továbbhaladás
lehetőséget biztosító járatok indítását.
Indítványozom az 56-os villamosvonal
felújítását és gyorsítását. Támogatom
ezzel kapcsolatban a megvalósíthatóság

„SZÜKSÉGES KÉNYELMESSÉ,
TISZTÁVÁ, GYAKRAN
KÖZLEKEDŐVÉ
ÉS AKADÁLYMENTESSÉ
TENNI A BUDAPESTI
TÖMEGKÖZLEKEDÉST”
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sáért tevékenykedő civil szervezetekkel,
és mind őket, mind a XII. kerület lakosait
rendszeresen és részletesen tájékoztatom
a tervezett lépésekről.

4. Normafa
A Normafa egyértelműen a Hegyvidék
egyik legszebb pontja, és nem csak a
kerületiek, hanem minden budapesti
egyik kedvenc kirándulóhelye is. Jelenleg viszont a Normafa környéke sajnos
rendkívül túlzsúfolt, a környezete minden szempontból túlterhelt – éppen
ezért az egyik legfontosabb célom a
Normafa természeti értékeinek megőrzése.
Ezért országgyűlési képviselőként
vállalom, hogy
1 módosíttatom a Normafa-törvényt
és leállítom a felesleges látványberuházásokat,
2 indítványozom a Normafa nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű
beruházás státuszának megszüntetését, így biztosítva, hogy a fejlesztések
a környezet és a lakók érdekeit egyaránt tiszteletben tartsák,
3 megakadályozom, hogy a Normafán
hóágyúzott sícentrum jöjjön létre, és
elérem, hogy a Normafa-tanösvény
fenntartható módon, a forgalmi viszonyokat figyelembe véve épüljön fel.
A Normafa-törvény módosítását elérem,
és leállítom a felesleges látványberuházásokat.
A Normafa és környékének beépítése egy
2015-ös népszavazáson alapul – legalábbis erre hivatkoznak azok, akik újabb és
újabb építkezésekkel csökkentik a zöldterületet, növelik a forgalmat, közben közpénz milliárdokat pazarolnak el. Miközben
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„A NORMAFA EGYÉRTELMŰEN
A HEGYVIDÉK EGYIK LEGSZEBB
PONTJA, ÉS NEM CSAK
A KERÜLETIEK, HANEM MINDEN
BUDAPESTI EGYIK KEDVENC
KIRÁNDULÓHELYE IS.”

jogilag a népszavazás eredménytelen
volt, és az, ami megvalósul, csak részleteiben emlékeztet arra a határozatra, melyet
annak idején az önkormányzat elfogadott.
Támogatom, hogy a Normafa lekerüljön a
nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű
beruházások listájáról – ezzel megvalósul, hogy az állampolgárok és a helyieket
képviselő civil szervezetek nagyobb befolyással legyenek a megépülő beruházás
elemeire, valamint így a korrupció lehetősége is mérséklődik. Szoros együttműködést alakítok ki a Normafa megóvá-

Megakadályozom, hogy a Normafa-tanösvény további jelentős forgalomnövekedést és környezeti károkat okozzon a
Normafán. Se az ide látogató turisták,
se a tanösvény fenntartása nem lehet
káros hatással a Normafa ökoszisztémájára. A tanösvény célja a környezeti
nevelés és a Normafa természeti értékeinek bemutatása kell, hogy legyen. Támogatni fogok minden olyan fejlesztést,
ami a rendezettséget, a kulturált környezetet segíti elő (mint például a karbantartás, pihenőpadok, szemétgyűjtők,
illemhelyek, tájékoztató táblák, ivókutak), de ellenezni fogok minden olyan
beruházást, amely még a jelenleginél
is nagyobb látogatótömeget vonzana
a Normafára. A lombkorona-tanösvény
tervei sokat finomodtak a kezdeti elképzelésekhez képest – amelyet a kerületi
polgármester, Pokorni Zoltán által aláírásával is támogatott, 800 m hosszú,
20 m magas monstrum volt. A jelenlegi
tervek valóban egy sokkal környezetbarátabb koncepciót jelenítenek meg,
azonban végleges döntés nem hozható
részletes, alapos környezeti és gazdasági hatásvizsgálat nélkül, mely kiterjed az
erdő ökoszisztémájára és a gazdasági,
megtérülés jellemzőire is, valamint arra,
hogy milyen szakmai program kerül bemutatásra. A Hello Wood által tervezett
lombkorona-tanösvénynek jobb helye
lenne más, hasonlóan szép, de kevésbé
látogatott kirándulóhelyen, ezzel is másfelé terelve a látogatókat a Normafától.
Tanösvényt a talajszinten is ki lehet ala-

kítani. Nem szabad olyan létesítményt
építeni, mely nemcsak drága, de fenntarthatatlan is!
Nem támogatom a Normafán sícentrum
kialakítását. Elérem, hogy megszüntessék a Normafa sétaútjainak, ösvényeinek kőporos, murvás felszórását.
Javaslom a hóágyús hópótlás tervének
visszavonását. Indítványozom az önkormányzatnál a parkolás fizetőssé tételét
a Normafán. Ezáltal megakadályozható
az autósok korlátozás nélküli beáramlása, elérhető a környezetszennyezés és a
károsanyag-kibocsátás visszaszorítása,
és elérhető a túlzott tömeg megszüntetése a Normafán.
Feladataim között szerepel a Libegő bontását-újjáépítését célzó tervek felülvizsgálata is. Helyes irány az akadálymentesítés,
de a költségeket messze eltúlzottnak
tartom. A Magyar Kerékpáros Klubbal
és más civil szervezetekkel egyeztetve
downhill (biciklis) pályát fogok javasolni
a Normafán. A downhill pályán kívüli
downhill-ezőket bírságoljuk.
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TISZTESSÉGES
KORMÁNYZÁST:
IRTSUK KI A KORRUPCIÓT
A KORMÁNYZATBÓL!

A Fidesz jelenlegi rendszerét a fenntarthatatlan rövid távú érdekei, saját
oligarcháinak helyzetbe hozása, a mérhetetlen korrupció és a magyar emberek érdekeinek semmibe vétele jellemzi. A kormány zárt ajtók mögött, valódi
társadalmi és szakmai konzultáció és
politikai kontroll nélkül hoz az ország
helyzetét hosszú évtizedekre meghatározó döntéseket. Elég csak pár kiemelt
ügyre gondolni a közelmúltból, mint a
Kínai Kommunista Párt rekord hitelével,
főleg külföldi diákokat támogató Fudan
Egyetem megépítése a magyar diákokat segítő Diákváros helyén, az autópályák üzemeltetésének koncesszióba
adása, Paks 2 hitelszerződései, vagy a
választási törvény utolsó pillanatokban
történő módosítása. Vagy a közpénz
jellegét elvesztett milliárdok alapítványi kézbe rendelése a felsőoktatástól a
Millenárisig.
Mi a Momentumban abban hiszünk,
hogy Magyarországnak egy új, tisztességes és felelős kormányra van
szüksége. Megválasztásunk esetén
garantáljuk, hogy végre felállítjuk a
Korrupcióellenes Ügyészséget, melynek feladata a korrupciógyanús ügyek
és kormányzati szereplők érintettségének vizsgálata lesz, illetve azonnal belépünk az Európai Ügyészségbe, ezzel
biztosítva, hogy semelyik kormány se
szervezhesse ki saját oligarchái zsebébe az Európai Uniós támogatásokat.
De a korrupció ellen helyi szinten is fel
kell lépni: éppen ezért kiemelt értéknek tekintem az átláthatóságot és a
tisztességet. Szeretném, hogy minden

képviselő vagyonosodása lekövethető
legyen egy egységes vagyonnyilatkozati rendszer alapján, és a közbeszerzések
szintén elérhetőek és könnyen kereshetőek legyenek közvetlenül mindenki
számára.
A korrupció megállítása és az elszámoltatás csak a mérleg egyik nyelve.
A másik oldalon ott van az állam azon
feladata, hogy segítse az embereket
abban, hogy tisztességesen, önállóan,
vagy célzott segítséggel boldogulhassanak az életben. Ehhez pedig olyan
intézményrendszerre, adópolitkára van
szükség, ami nem csak a fideszes haveroknak, hanem minden magyar embernek segítséget jelent.
Kiemelt feladatomnak tekintem továbbá az átlátható és a helyi lakosok
érdekeit szolgáló önkormányzati ingatlangazdálkodást, kezdve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok megfelelő hirdetésével és bérbeadásával.
Emellett megkövetelném az önkormányzatoktól egy 3 évre előre szóló ingatlangazdálkodási koncepció elkészítését és nyilvánosságra hozatalát, ezzel
visszaszorítva az ingatlanbefektetők
túlzott befolyását a helyi lakosokéval
szemben.
A meggondolatlan fakivágások és felelőtlen környezet beépítés helyett, mi a
helyiek érdekeit részesítjük előnyben.
Szeretnénk így többek között a Városmajor zöldfelületeinek arányát növelni, átgondolni a Vérmező felújítását.
De lakóhelyünk védelme túlmutat az
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épített környezetünk megőrzésén és
gyönyörű parkjaink ápolásán: részei
a helyi vállalkozók üzletei, a kulturális
helyszínek, a galériák, és kávézók, melyeknek köszönhetően Budán igazán
jó élni. Emiatt különösen fontos célomnak tekintem Bel-Buda új kulturális
központjának, a Margit-negyednek
megújítását, emellett visszahoznám a
Hegyvidék főutcáját is, ahol végre teret
kapnának a helyi társadalmi célú kezdeményezések, kulturális programok
és helyi vállalkozások.
De nem szabad elfeledkeznünk történelmünkről sem: országgyűlési képviselőként vállalom, hogy valódi párbeszédet indítok a II. világháború helyi
vonatkozású eseményeiről, miközben
támogatom a Lex Turul eltörlését.
Emellett, ahogy a Momentum mindig
is, megválasztásom esetén továbbra is
kiállok az ügynökakták nyilvánosságra
hozása mellett..
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5. Átlátható
képviselet
Egy tisztességes képviselő nem maradhat csendben tíz év NER után. Főleg nem
egy olyan időszakban, amikor a kormánypártok szinte a teljes közvagyonunkat – a
Millenáristól az egyetemekig – alapítványi
kiszervezés útján privatizálták saját helytartóiknak. A munkámban az átláthatóság
pártján állok. Az átláthatóság számomra
a felelős közszolgálat és a demokrácia
alapja – hiszen ahol ez nem biztosított, ott
nem lehet elszámolni sem a sikerekkel,
sem a hibákkal. Ennek a szemléletnek a
megjelenése a kormányzás minden szintjén fontos prioritás kell, hogy legyen, és
ebben partnernek kell lennie az önkormányzatoknak is.
Ezért országgyűlési képviselőként
vállalom, hogy
1 mindent meg fogok tenni azért, hogy
visszaszerezzük az alapítványokba kiszervezett közvagyont,
2 támogatom a kormányzat és az önkormányzatok átláthatóságát szolgáló
intézkedéseket,
3 kiállok azon kezdeményezések mellett,
amelyek közelebb hozzák a hivatalokat
az emberekhez, közérthetővé teszik a
közügyeink intézését,
4 kiemelt figyelmet fordítok a Hegyvidéki Önkormányzat munkájának átláthatóságára, vagyongazdálkodására, cégeinek gazdálkodására, és a helyi újság
kiegyensúlyozott tájékoztatására.
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KORRUPCIÓMENTES ÁLLAMOT
ÉS ÖNKORMÁNYZATOKAT!

KÖZÉRTHETŐEN MŰKÖDŐ
HIVATALOKAT!

A korrupciós ügyek vizsgálatát kiemelt
ügyként kezelem: csatlakozunk az
Európai Ügyészséghez és felállítjuk a
Korrupcióellenes Ügyészséget, melynek feladata a korrupciós ügyek és
azokban külön jogszabályban felsorolt,
kormányzati és más fontos közéleti szereplők érintettségének vizsgálata lesz.
Emelett a parlamenti vizsgálóbizottságokat megerősítjük, mozgásterüket
tágítjuk, hogy hatékonyan tudják felderíteni, hogyan játszotta át mindannyiunk pénzét a fideszes elit számára
a mostani kormányzat.

A jogállamiság kézzelfoghatóvá válik
a mindennapokban: felhasználóbarát,
átláthatóságot biztosító, az Európai
Unión belül kompatibilis e-közigazgatási és hivatali ügyintézési számítógépes
online rendszereket valósítunk meg.
A hivatali nyelvezettel írt szabályokat
közérthetően átfogalmazva minden
állampolgár számára hozzáférhetővé
tesszük a közigazgatási eljárások során.

Azért fogok dolgozni, hogy az alapítványokba botrányos módon kiszervezett
közvagyon felett a mindenkori kormányzat visszaszerezze a kontrollt.
Bel-Budán a Millenáris Parkot, mint
sok más korábbi közvagyont fideszes vagyonkezelőbe szervezte ki
a kormány. A kuratórium elnökének
a 2019-es önkormányzati választáson a II. kerületben megbukott
Láng Zsoltot nevezték ki. A Millenáris a munkám nyomán újra egy
nyitott, befogadó hellyé fog válni.
Feltett szándékom, hogy nyilvánosan
elérhető legyen minden politikus vagyonnyilatkozata, azoké is, akik jelenleg
csak zárt borítékban kötelesek leadni
azt. A Momentum képviselői feltöltötték az internetre a vagyonnyilatkozataikat.

A közigazgatási hivatalokban elsődleges cél a folyamatok egyszerűsítése és
idő spórolás az ügyfelek részére. Minden állampolgár számára biztosított
lesz a lehetőség arra, hogy visszajelzést
adjon az ügyintézések folyamatával
kapcsolatban. Mindegy, hogy személyes vagy internetes ügyintézésről van
szó, a legfontosabb, hogy hatékony legyen a folyamat, ne kelljen sokadszorra
ugyanazokat a személyes adatokat bevinni, vagy egy újabb igazolványképet
készíttetni. Az internetes ügyintézés
során egyszerűen mérhető, hogy egy
ügyfél mennyi időt tölt az ügyintézéssel, vagy épp mennyi kattintásába kerül
egy ügy elintézése.
ÁTLÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATOT,
KIEGYENSÚLYOZOTT MÉDIÁT!
Tarthatatlan, hogy az Hegyvidéki Önkormányzat testülete, a Polgármesteri
Hivatal és a jegyző kifejezetten nehezíti
azt, hogy a munkájuk a választópolgárok számára átlátható és könnyen
utánkövethető legyen. Ez megengedhetetlen egy olyan testület esetében,
amely közpénzből kapja a fizetését és
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tiszteletdíját, valamint közpénzzel gazdálkodik. Az Önkormányzat átláthatatatlanságot teremt a testületi munka,
a vagyonértékesítés, a parkolás, a saját
kommunikációjára fordított költségei
tekintetében. A nyilvánosság erejével
elérjük, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat a választók számára átlátható és elszámoltatható módon végezze a munkáját és gazdálkodjon a közvagyonnal.
A Hegyvidéki Újság az adófizetők pénzéből fenntartott, mindenki számára
biztosított lap. Ezért indítványozni fogom, hogy abban – legalább a választásokat megelőző időszakban – minden
párt megjelenhessen politikai tartalommal, indulónként azonos arányban, így
egyenlő feltételekkel léphet fel minden
választáson induló jelölt, és nem lejt
többet a pálya a fideszes jelölt felé.
Azért, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat, vagy bármilyen más település
vezetése ne működhessen átláthatatlanul, kezdeményezem az “Ez a minimum!”-program országos bevezetését!
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TISZTESSÉGES INGATLANGAZDÁLKODÁST, VALÓDI
PIACI VERSENYT!
A jelenlegi hegyvidéki ingatlanértékesítési szabályozás versenyszűkítő, két
hétig elérhetőek csak a hirdetett ingatlanok, melyeket nem is tesznek fel
a legnagyobb ingatlanértékesítő portálokra, csak az önkormányzat honlapjának almenüjében találhatók meg a
pályázatok. Így sokan nem értesülnek a
meghirdetett ingatlanokról, amit szívesen megvennének, verseny hiányában pedig áron alul kerül értékesítésre
közös vagyonunk.
Az értékesítendő önkormányzati ingatlanokat a könnyebb áttekinthetőség,
hatékonyabb értékesítés érdekében
országosan egy platformra kívánom terelni a nemzetközi ProZorro.Sale mintájára. Ez egy nyílt adatokat és nyílt bejelentkezést támogató rendszer, mellyel
Ukrajnában a bevezetés óta évi körülbelül 40 milliárd forint többlet bevételhez jutott az állam.

„ AZ ÁTLÁTHATÓSÁG
SZÁMOMRA A FELELŐS
KÖZSZOLGÁLAT ÉS A
DEMOKRÁCIA ALAPJA”
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Legalább 3 évre előre szóló ingatlangazdálkodási koncepció benyújtása lesz az elvárás minden önkormányzattól. Az ingatlangazdálkodási koncepció visszaszorítja
az ad-hoc, az ingatlanbefektetők felmerülő igényei alapján megvalósuló adás-vételek számát, segíti az önkormányzat és
a befektetők számára a tervezhetőséget,
átláthatóvá teszi az értékesítéseket, és az
ezek következtében megvalósuló városfejlesztést.
Átláthatóvá válik a közbeszerzési rendszer: könnyen kereshető online adatbázis-

ba rendezzük a múltbeli beszerzéseket és
közbeszerzéseket, és folyamatosan mérjük a beszerzések hatékonyságát. A rendszer segítségével összehasonlíthatóvá válnak egyes alapanyagok és elemi munkák
fajlagos árai, mely segíti az átláthatóságot
és a legkedvezőbb ajánlat megtalálását.
Az önkormányzatok közöljék részletesen
a kerületi cégek és intézmények költségvetését is, továbbá világítsák át ezen
cégek és intézmények gazdálkodását,
és tegyék elérhetővé az átvilágítás eredményét.

6. Kiemelt helyi fejlesztések
Egy élhető főváros alapja számomra
az, hogy Budapest nem csak beton,
térkő és panel keveréke. Budapestet a
parkjai, a sétálóutcái, műemlékei teszik
különlegessé. Ezek a helyek nem csak
történelmi örökséget jelentenek mindannyiunknak, hanem közösségi helyek
is, melyekben otthon érezheti magát
minden generáció. Éppen ezért fontos
megvédenünk és a helyi igények szerint fejlesztenünk közösségi tereinket.
Ezen túlmutatnak azok a kezdeményezések, amelyek a helyi vállalkozókat,
kulturális helyszíneket, galériákat, kávézókat helyezik előtérbe – és amelyeknek köszönhetően Budán igazán jó élni.
Ezek a kezdeményezések számomra
kiemelt fontossággal bírnak.

Ezért országgyűlési képviselőként
vállalom, hogy
1 bevonom a lakosságot a területet érintő település- és zöldfelületfejlesztési
kérdésekbe,
2 figyelemmel kísérem a fővárosi jelentőségű, Hegyvidéken és Bel-Budán zajló
park fejlesztéseket, mint a Városmajor
és a Vérmező fejlesztése, küzdök az
adott területeken a zöldfelületek megtartásáért és a lakosság bevonásáért,
3 támogatom Buda kulturális megújulását, a Margit-negyed programot, és
azért dolgozom, hogy az itt lakóknak
kedvező kulturális programok valósulhassanak meg,
4 támogatom a közösségi zöld pályázatok körének bővítését, mint például társasház felújítás, vagy a közösségi kertek
létrehozása.
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ELSŐK A LAKÓK!
Hiszek abban, hogy minden, a közösséget
fejlesztő projekt a helyi lakosság széleskörű bevonásával kell, hogy megvalósuljon,
úgy, mint kérdőíves, komplex használati
felmérés, lakossági fórum, társadalmi vita.

Németvölgyi park
A Hegyvidéki Önkormányzatnak van a Lejtő
utca és a Hegyalja út sarkán egy hatalmas
telke. Ez a terület mára sajnos teljesen lepusztult, miközben az adottságai kiválóak:
területe összesen 12 000 nm, azaz több, mint
40 teniszpályányi lehetőséget jelent, amit
csak meg kellene tölteni élettel. A Momentum Mozgalom konzultációt indított, hogy
megtudja, a helyi lakosok mit látnának
szívesen a területen: szabadtéri strandot,
fás parkot, focipályát vagy egyebet. A legnépszerűbb elképzeléseket a Momentum
beviszi az Önkormányzatba, és a Képviselő
testület elé terjeszti.

KIEMELT ZÖLDFEJLESZTÉSEK
A KÖRZETBEN
Városmajor
Ahhoz, hogy a Városmajor igazán a
helyi közösség része legyen, a felújítása a helyiek igényei szerint kell, hogy
megtörténjen, ebben nem köthetünk a
beruházók érdekei szerinti kompromis�szumokat! Mindenben az itt lakók érdekei kell, hogy érvényesüljenek! A Fővárosi Önkormányzat által indított közösségi
tervezés eredményeit figyelembe kell
venni, helyi jelentőségű kérdésekben
a környéken lakók véleményét ki kell
kérni. Többek között a játszótéren folyamatosan takarított, pelenkázóval ellátott
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illemhely létesítéséért fogok kiállni.
A Városmajor tisztább és biztonságosabb hely kell, hogy legyen!
A Városmajor ⅔ részét beépítették, ennek
ellentételezéséül a zöldfelületek arányát
növelni kell.
A park átfogó szemléletű megújítása
érdekében a zöldfelületek fejlesztése, a
parkba ékelődő rekreációs funkciók fe-

lülvizsgálata, a közhasználatú területek
kiterjesztése a cél. A park zöldfelületi
kapcsolatainak erősítése szükséges a
kapcsolódó közterületekkel. A rekreációs funkciók fejlesztését a történeti park
rekonstrukciójával összehangoltan, lakossági igényekhez igazodóan kell elvégezni. Csillapítani kell a Városmajor utca
és a Maros utca forgalmát!
Néha mindenki számára probléma az
elérhető közelségben lévő, tiszta, kulturált illemhelyek hiánya a közterületeken,
de kiemelten sújtja ez az időseket és a
kisgyermekes családokat. Szükségesnek
tartom köztéri nyilvános illemhelyek létrehozását a II. és XII. kerületben, többek
között a Városmajor területén.

Vérmező
Feladatomnak tekintem továbbá a
Vérmező megújítását, folyamatos karbantartását, hogy hasznosabbá váljon
a helyi közösség számára! Az I. kerületi
önkormányzattal együttműködve minőségi, biztonságos és funkcionális park
létrehozása a cél, ami megfelel a nyugat-európai sztenderdeknek. Közösségi
tervezéssel alakítjuk ki a Vérmező stratégiai fejlesztési irányait, és nyugat-európai színvonalon tartjuk karban a parkot.
A Vérmező megújításának célja a zöldfelületek védelme, és a közparki rekonstrukció mellett kulturális és szabadidős
tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása.
A zöldfelületek színvonalas fejlesztésével, meglévő infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak stb.) megújításával,
a gyalogos közlekedés fejlesztésével jelentősen növelhető a park vonzereje.
Déli pályaudvar környéki
rozsdaövezet
Támogatom a Déli pályaudvar környéki
rozsdaövezetek megújítását. A megújítás tervezését és kivitelezését a lakosság
bevonásával kell elvégezni. Ezért társadalmi konzultációt kezdeményezek a
terület hasznosításáról.

KULTURÁLIS MEGÚJULÁST
BUDÁN!
Margit-negyed
Támogatom a bel-budai Margit-negyed
tervezett megújulását, amelynek célja
a városrész megtöltése a közösséget
szolgáló, társadalmi célú civil kezdeményezésekkel, kulturális élettel, illetve
kis- és középvállalkozásokkal. A városrész megújításának kidolgozásába külső
szakértők bevonása is fontos ugyanúgy,
ahogy a II. kerület vezetése számára is:
építészek, kulturális és művészeti szakértők, nem utolsósorban a helyi kreatív
szakma, civil szervezetek és a kerületi
vállalkozások képviselői is részt vesznek
majd abban a folyamatban, amelynek
célja a városrész megújítása.
A Hegyvidék főutcája
Megvizsgálnánk, hogy van-e lehetőség
a Böszörményi út vagy a Csaba utca alsó
szakaszának fejlesztésére a Margit-negyed revitalizációjának megfelelő elvek
alapján. Támogatjuk, hogy a környéken
teret kapjanak társadalmi célú kezdeményezések, kulturális helyszínek és helyi
kis-középvállalkozások. A környék megújítása csak a helyi civil szervezetek bevonásával, a lakosság szempontjai szerint,
valamint építészek és kulturális szakértők
véleményét beépítve valósítható meg.

27

BETON HELYETT
ZÖLD
KORRUPT
HELYETT
TISZTA

Nem járható út, hogy vigalmi negyed legyen a Böszörményi úton! A Böszörményi út maradjon meg a környéken élőknek, és váljon a kultúra és a visszafogott
időtöltés utcájává! Kávézók és galériák
létrejöttét, teraszok kitelepülését kell
ösztönözni, hogy a Böszörményi út gazdaságilag és kulturálisan sokszínű, pezsgő és eleven utcává változzon. Lehetővé
kell tenni a gyerekekkel látogatható helyek megnyitását a helyiekkel való konzultáció után, igény esetén futópálya és
kutyafuttató kialakítása a cél. Szélesítjük
a járdát, és lépéseket teszünk az áthaladó forgalom csillapítása érdekében.
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előadóművészek (kísérleti színházak,
könnyűzenei zenekarok) otthont kaphatnak.
Manapság sokszor akadályt jelent egy
hallás- vagy látássérült, mozgáskorlátozott, netán szellemi fogyatékkal élő embernek kulturális élményhez jutnia, vagy
művészeti képzésben részt vennie. A kulturális intézmények lehető legteljesebb
akadálymentesítése, az előadóművészeti
ágakban a közvetítő eszközök tárházának
bővítése elengedhetetlen és támogatandó folyamat.

Megóvjuk a már létező parkolóhelyeket.
A Böszörményi út 20-22-es háztömb
helyére épülő komplexum úgy kerül
kialakításra, hogy túlzott plusz autóforgalommal ne terhelje a környéket. A kialakított parkolókat kedvezményes áron
vehetik bérbe a helyi lakosok.

A modern kor igényeinek megfelelően
a helyi könyvtárakat fel kell újítani, állandó választékukat naprakészen kell tartani.
A helyiségeket úgy kell kialakítani és
megújítani, hogy a felújított könyvtárakban lehessen kulturális programokat tartani, író-olvasó találkozókat, mesedélutánokat, gyermekeknek bábos vagy zenés
előadásokat..

Alkotóházak, közösségi terek
és könyvtárak támogatása

KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK
FEJLESZTÉSE

Támogatom és ösztönzöm, hogy a választókerületemben minél több művészeti alkotóház, műteremlakás legyen,
ezzel is idevonzva és felpezsdítve Buda
kulturális életét. Buda nagy hagyományokkal rendelkező művészeti életét
becsben tartom, azon fogok dolgozni,
hogy egy még színesebb, pezsgőbb budai kulturális élet legyen jelen a választókerületben.

Az önkormányzat pártkötődéseitől függetlenül támogatom a lakosokat bevonó
kezdeményezéseket. Támogatom
a Fővárosi Önkormányzat “Égig Érő Fű”
udvarzöldítési pályázatának kibővítését,
valamint kezdeményezni fogom az ehhez
kapcsolódó kerületi kertfelújítási pályázat
létrehozását. Jó példának tartom a XII.
kerületi önkormányzat által évek óta lebonyolított Társasházfelújítási pályázatot,
az Otthon megöregedni programot, az
Értékvédelmi pályázatot. Ezek láthatóságát növelni kell, így a pályázók köre bővül
és a pályázatok nyertesi köre is fokozatosan növekedik.

Támogatom és elősegítem, hogy civil
közösségi terek bevonásával művészeti- és közösségi inkubátorházak jöjjenek
létre a választókerületben, ahol a független alkotók (kreatív ipar, design) és
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„TÁMOGATOM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
LAKOSOKAT BEVONÓ
KEZDEMÉNYEZÉSEIT,
A PÁLYÁZATOK KÖRÉNEK
BŐVÍTÉSÉT”

Kezdeményezni fogom, hogy az önkormányzat pályázatot indítson a kerületi
kisvállalkozók, kiskereskedők és kisiparosok támogatására konkrét célok mentén, melyet felhasználhatnak kisebb
költségeik fedezésére (pl. raktárprogram beszerzésre, modernizációra, de
akár festésre vagy üvegcserére is).
Közösségi kertek létrehozását is kezdeményezem, a Kortárs Építészeti Központ
(KÉK) módszertana szerint. A közösségi
kertek nemcsak az asztalunkra kerülő
zöldségek megtermelése miatt fontosak, hanem helyi közösségépítő erővel
is bírnak. Indítványozni fogom az önkormányzati vagy állami tulajdonú intézmények kertjének megnyitását erre a
célra.

lehetőségük lesz egy zöldfelületről gondoskodni, valamint garantálhatják, hogy
a házuk előtti terület rendezett marad.
Ösztönzési módszerek bevezetését fogom javasolni, hogy a közterületi felújításoknál kevesebb betonfelület épüljön,
és sokkal nagyobb területen legyen
vízáteresztő burkolat, zöldfelületek és
ágyások. Utcazöldítési program elindítására teszek javaslatot, amelynek segítségével minden kerület évente ki tud
zöldíteni egy utcát.

Támogatom azt a Zöld Iroda kezdeményezésében megvalósuló projektet,
melyben a Hegyvidéken társasházban
lakók a társasházuk előtti zöld sávot
örökbefogadhatják. Ezzel a lakosoknak
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7. Tisztességes
emlékezetpolitika
Magyarországon, Budapesten, a Hegyvidéken és Bel-Budán szörnyű dolgok
történtek a 20. század során.
Szörnyű dolgok, melyek az itt élőkkel
történtek és hatásuk máig tart a ma
élőkön, gyermekeken, unokákon keresztül. A hatalom akadályozta és sokszor akadályozza ma is az igazság megismerését, a történetek megosztását.
Sokan félelemből vagy óvatosságból,
vagy a fájdalmak elkerülésének céljával
a hallgatást választották és választják
ma is. Gyógyulást és igazi erőt a cselekvéshez csak múltunk megismerése,
feldolgozása adhat.
Ezért országgyűlési képviselőként vállalom, hogy
1 párbeszédet kezdeményezek a XII.
kerület II. világháborús emlékezetével kapcsolatban,
2 támogatom a Lex-Turul eltörlését,
hogy a Fővárosnak újra beleszólása
legyen az emlékezetpolitikába,
3 kiállok az ügynökakták nyilvánosságra hozása mellett.
A II. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE
A Fidesz vezette Hegyvidéki Önkormányzat a II. világháború és a Holokauszt áldozatainak kardot vivő
Turul-szobrot állított, ami katonai
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szimbólum, pedig a kerületi áldozatok
többségében civilek voltak. Csak méltó
módon szabad emlékeznünk a történelmünkre! Ezért támogatom a jelenlegi emlékmű helyszínének átalakítását,
átértelmezését, és egy Városmajori új
emlékmű építését.
De önmagában ez nem elég. Be kell
vonni a lakosságot rendezvényekkel,
beszélgetésekkel az emlékhelyek tartalommal való megtöltésébe.
A Fidesz vezette önkormányzat hátráltatta az áldozatok történeteinek megismerését, sokáig nem engedte megvizsgálni kiknek a nevei szerepelnek az
emlékművön, így maradhattak köztük
tömeggyilkosok is. Titkolózás helyett
a lakosok és családtagok bevonásával,
a kerület világháborús történeteinek
hozzáférhetővé tételével fogom ápolni
az áldozatok emlékét.

kezdeményezni fogom a Lex Turul
eltörlését, hogy a jövőben csak olyan
szobrok kapjanak helyet a fővárosban,
amelyeket a lehető legszélesebb társadalmi konszenzus és minden érintett
önkormányzat jóváhagy, így biztosítva azt, hogy minden csoport számára
megfelelő módon emlékezzünk.
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKEZETE
Nyilvánosságra kell hozni az ügynökaktákat! Az ügynökakták kérdése 28 éve
lezáratlan. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nélkül sosem fog befejeződni a rendszerváltás. Sosem fogjuk
magunk mögött hagyni a múltat. Sosem fognak beforrni az előző rendszer
okozta sebek. Amíg nincs teljes aktanyilvánosság, politikusaink zsarolhatók, így nem tudják az ország érdekeit
képviselni. Ma már nem az a lényeges,

hogy kit és hogyan szerveztek be, hanem az, hogy a nyilvánosság megteremtésével éppen a további zsarolások
lehetőségeit vegyük ki az ezzel visszaélni bármikor képes erőcsoportok, személyek kezéből.

LEX TURUL ELTÖRLÉSE
Kezdeményezni fogom a Pokorni Zoltán által benyújtott fővárosi Lex Turul
eltörlését. A Lex Turul arra irányul, hogy
a Fővárosnak és kulturális intézményeinek ne legyen beleszólása a területén
felállított szobrok koncepciójába.
Én fontosnak tartom, hogy a Főváros
egységes emlékezetpolitikai koncepcióval és arculattal rendelkezzen, ezért
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A modern kormányzás két alappillére
a XXI. századi egészségügy és oktatás,
hiszen a magyar emberek ugyanolyan
jó minőségű állami szolgáltatásokat
érdemelnek, mint az angolok vagy a
németek.
Mert a modern egészségügy képes
arra, hogy segítse a betegségek elkerülését, megelőzését, nem pedig akkor
lép az emberrel kapcsolatba, mikor már
nagy a baj.

3

MODERN KORMÁNYZÁST:
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN ÉS
AZ OKTATÁSBAN IS
HOZZUK EL A XXI. SZÁZADOT!

Ezért országgyűlési képviselőként vállalom, hogy soha többé nem söpörjük
szőnyeg alá a rendszerszintű problémákat: a koalíciós kormány kiemelt figyelmet fordít majd az egészségügy helyzetére. Mindeközben erősíteni fogom a
kerületi szakrendelőkkel a kapcsolatot,
hogy a járóbeteg-ellátás körülményei
látványosan javuljanak minden helyi
lakos számára. Ehhez azonban szükséges az egészségügyi dolgozók bérének
rendezése. Bérlakások építését fogom
kezdeményezni számukra, hogy semmiképpen ne szoruljanak ki abból a
közösségből, amelyet ellátnak. Emellett
az intézmények fejlesztése is elengedhetetlen: támogatni fogom az Európai
Uniós források kórházfejlesztésre való
elköltését, európai felszereltségű szuperkórházak megnyitását.
A másik alappillér az oktatás. Megfelelő
színvonalú oktatás szükséges ahhoz,
hogy önállóságra, az életben való boldogulásra nevelje a gyerekeket, hogy a
lexikális tudáson túl, az önkifejezésre,
együttműködésre, konstruktív együttélésre készítsen fel. Az utóbbi hónapok
politikai csatározásai ellenére is azt
gondolom, hogy a gyermek továbbra

sem közvagyon, és kizárólag a család
dönthet a gyermeke neveléséről, jövőjéről, nem pedig a napi politika.
Háromgyerekes családban nőttem
fel, középső gyerekként. Tudom, hogy
mennyit számít a szülői törődés. Azonban az, hogy ez mindenkinek megadatik-e, nem csak a szülőkön múlik.
Mindannyiunk érdeke, hogy különböző
eszközökkel segítsük a családok helyzetét: hogy javítsuk a bölcsődei, óvodai
ellátást, elérhetővé tegyünk rugalmas
foglalkoztatási formákat is, valamint az
időseket se hagyjuk támogatás nélkül.
Ezért országgyűlési képviselőként vállalom, hogy kiemelt feladatomnak
tekintem a bölcsődei és óvodai ellátás
rugalmasabbá tételét, az általános iskolák technikai és személyi feltételeinek
javítását.
Vállalom, hogy idős állampolgárainkra
kiemelt figyelmet fordítok, mikor különböző várostervezői és építési munkákról beszélünk. Hiszem, hogy egy
zöldebb Buda, padokkal, árnyékot és
nyugalmat adó fás környezettel, ivókutakkal és sűrű közösségi közlekedési
hálózattal megkönnyíti az idősek életét
is.
Emellett támogatni fogom azt is, hogy
minden, a munkából hosszabb távon
kieső ember, beleértve a kismamákat,
segítséget kapjon a hozzá illő rugalmas
foglalkoztatási lehetőségekkel. Azért is
mindent el fogok követni, hogy a közbiztonságot növeljem, ezzel is segítsem
az időseket és családokat.
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8. Egészségpolitika
Az egészségügy fontosságára senkinek nem kell felhívni a figyelmét - ezen
múlik, meddig és milyen körülmények
között élünk. Sajnos az elmúlt évtizedben folyamatosan romló, már-már katasztrofális állapotba jutó egészségügyi
szolgáltatásokat láttunk Magyarországon. Kiemelt elszenvedője az egészségügyi forráselvonásnak a Hegyvidék és
Bel-Buda: elég csak a Szent János Kórház rossz felszereltségére vagy a Kútvölgyi Kórház omladozó homlokzatára
gondolnunk.

KÖRZETI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE

Ezért országgyűlési képviselőként vállalom, hogy

A választókerület országgyűlési képviselőjeként elsődleges feladatomnak fogom tartani, hogy mindkét intézmény
teljes, az épületeket, berendezéseket és
működést érintő felújításon essen át,
hogy újult erővel tudja szolgálni a kerület és Buda lakosainak gyógyulását.

1 többé nem söpörjük a szőnyeg alá a
rendszerszintű problémákat: a koalíciós kormány kiemelt figyelmet fordít majd az egészségügy helyzetére,
2 együttműködöm a kerületi szakrendelőkkel a járóbeteg-ellátás körülményeinek javítása érdekében,
3 támogatom az ápolók és orvosok
bérrendezését, számukra bérlakások
építését, hogy a segítők ne szoruljanak ki abból a körzetből, amelyet
ellátnak,
4 támogatom Európai Uniós források
kórházfejlesztésre való elköltését, európai felszereltségű szuperkórházak
megnyitását.
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Kerületünkben, részben a főváros és
kormány megállapodásának köszönhetően megújul egy háziorvosi rendelő
épülete. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére 2020-ban 300 millió
forintot, 2021-ben 250 millió forintot
biztosít az Egészséges Budapest Program. A háziorvosi rendelőkkel szemben
éles kontrasztban áll kerületünk kórházainak állapota: a Szent János Kórház,
illetve a Kútvölgyi Kórház rendbetétele
már évekkel ezelőtt is halaszthatatlan
lett volna.

Az infrastrukturális megújulás mellett támogatni kell az alapellátás és
a szakellátás működését is: a praxisközösségek, védőnői szolgálat, az
egészségfejlesztési iroda, a járóbeteg-szakellátás és a civil szervezetek
együttműködésének elősegítésére állandó kerületi egészségügyi kerekasztal létrehozását szorgalmazom.
Újra kell gondolni a kerület járóbeteg-ellátását. Nem betonban és telekben kell gondolkodni, hanem olyan

terveket kell készíteni, melyek a helyiek
igényeinek megfelelnek. Ezt a következő parlamenti ciklusban képviselni
fogom.
EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE
Olyan ellátórendszert tartok megfelelőnek, melyben a betegutak egyértelműek, a betegek nem vesznek el
a rendszerben, és mindenki időben
hozzájut a számára szükséges vizsgálathoz, ellátáshoz. Ennek támogatására
a háziorvosi praxisokban egyablakos
ügyintézést és diszpécsereket, krónikus
betegellátási nővéreket, praxismenedzsereket, ellátásszervezőket alkalmazunk, akiknek feladata az alapellátásban felfedezett és a krónikus betegek
ellátásának, gondozásának menedzselése lesz.

A kórházak és a háziorvosok számára
digitális egészségügyi, távdiagnosztikai
eszközöket biztosítunk, illetve kibővítjük a gyógyszerfelírási hatásköröket
az alapellátásban. Így az embereknek
nem kell minden esetben elmenniük
a legközelebbi szakellátóba, sok vizsgálat, gyógyszerbeállítás távkonzultációs
formában a háziorvosnál is meg tud
majd valósulni. Ez közvetlenül időt és
pénzt spórol meg az emberek számára,
rövidíti az előjegyzési listákat és minimalizálja az indokolatlan orvos-beteg
találkozásokat. Ezek által nemcsak
az ellátás hatékonysága növelhető,
hanem csökkenthető a járványok
kialakulásának kockázata is a jövőben.

A magánszolgáltatókat is bevonjuk
az állami betegellátásba: a szektorsemlegesség elve alapján – ahol
a magánszolgáltató jobb minőségű
ellátást tud nyújtani kedvező áron,
pl. kapacitáshiányos területeken –
az államnak lehetősége lesz szabályozott, szerződéses keretek között kapacitást vásárolni a magánellátóktól.
A szerződés kötelezni fogja a magánellátót a kezelések minőségi elvégzésére, az államot pedig a szerződésben
foglalt betegszám biztosítására.
A komplex kezelésért fizetett, valós
költségeken alapuló térítési összeg
mind az állami-, mind a magánellátó
esetében egyezni fog; közvetlenül
az ellátásért ezen felül nem kérhet
pénzt egyik ellátó sem.
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8. Családok
helyzete
„BÖLCSŐDEI ELHELYEZÉST
BIZTOSÍTUNK MINDEN
GYERMEKNEK”

Háromgyerekes családban nőttem
fel középső gyerekként. Tudom, hogy
mennyit számít a szülői törődés. Az,
hogy ez mindenkinek megadatik-e,
nem csak a szülőkön múlik. Mindan�nyiunk érdeke, hogy különböző eszközökkel segítsük a családok helyzetét:
hogy javítsuk a kisgyermekkori bölcsődei, óvodai ellátást, elérhetővé tegyünk
rugalmas foglalkoztatási formákat is,
valamint az időseket se hagyjuk támogatás nélkül.

A LEHETŐ LEGJOBBAN
TÁMOGASSUK GYERMEKEINKET!

2 azért dolgozom, hogy a munkavállalók élhessenek a rugalmas foglalkoztatási formák lehetőségével,

Bölcsődei elhelyezést biztosítunk minden gyermeknek, hiszen a bölcsődei
férőhelyek hiánya komoly akadályt jelent
azoknak a kisgyermekes szülőknek, akik
szeretnének visszatérni a munka világába. Emellett bölcsődékben kezdhető el
a gyermekek korai fejlesztése. Még az
elmúlt években is több mint 70 ezer gyermek számára hiányzott a helyben elérhető napközbeni ellátás. A helyi közösségekre építve sok kisebb bölcsőde létrehozását
tesszük lehetővé. A rendelkezésre álló
források bővítése mellett ennek érdekében technikai segítséget is nyújtunk az
önkormányzatoknak, kiemelt figyelmet
fordítva a gyorsan bővülő népességű településekre.

3 mindent elkövetek a közlekedés
elérhetőbbé tételéért és a közbiztonságot növelő megoldások bevezetéséért,

Rugalmasabbá tesszük az óvodák nyitva tartását mind napközben, mind az év
folyamán, ehhez többlet erőforrást biztosítunk.

4 kiemelt figyelmet fordítok a hegyvidéki és bel-budai bölcsődék, óvodák
és iskolák körülményeinek javítására,
az idősek segítésére.

Minden 10 éven felüli tanuló számára
laptopot biztosítunk, kiemelten kezeljük
a digitális kompetenciák elsajátítását az
iskolában.

Ezért országgyűlési képviselőként
vállalom, hogy
1 támogatom a bölcsődei és óvodai
ellátás rugalmasabbá tételét, az általános iskolák technikai és személyi
feltételeinek javítását,
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Ismét lesz beleszólása a helyi iskolák
működésébe a szülőknek, diákoknak,
mert azokat visszaadjuk a helyi közösségek számára. Az iskolák fenntartóinak döntéshozó testületében az önkormányzatok, a szülők, a diákok és
a pedagógusok is képviselettel fognak
rendelkezni, ezáltal közösen, a helyi
igényeknek megfelelően tudnak döntést hozni az iskola működéséről.
MINDENKI NYER A RUGALMAS
FOGLALKOZTATÁS ELTERJEDÉSÉVEL!
Ösztönözzük a rugalmas foglalkoztatási
formák terjedését. A részmunkaidő, a
rugalmas munkaidő vagy munkahét, a
távmunka és más foglalkoztatási formák segítséget nyújtanak a szülőknek,
hogy a munka mellett a családra is
több idejük jusson.
Lehetővé tesszük mindenki számára az
internethez való hozzáférést. Rászorultsági alapon támogatjuk a mobilinternet-csatlakozást és használatot.

„MINDEN 10 ÉVEN FELÜLI
TANULÓ SZÁMÁRA LAPTOPOT
BIZTOSÍTUNK, KIEMELTEN
KEZELJÜK A DIGITÁLIS
KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁT
AZ ISKOLÁBAN.”

BOLDOG ÉS NYUGODT IDŐSKORT!
Összegyűjtjük az idős emberek ellen
rendszeresen elkövetett tipikus bűncselekmények részleteit, és széles körben elérhetővé tesszük azokat, hogy
visszaszorítsuk a kerületben megnövekedett, időseket célba vevő csalások
számát.
Az idősek közlekedését segíti a tömegközlekedési állomások könnyebb megközelíthetősége, a megállók közötti
távolságok csökkentése, és a járdák, kerékpárutak biztonságossá tétele (például csúszásgátlók kiépítése, vagy hos�szabb átkelési idők a kiemelt helyeken).
Ezen kívül ügyelünk arra, hogy legyen
elég pad, árnyékot adó fa, hűsítő ivókút
és nyilvános WC a városban. Könnyen
követhető, feltűnő, hangjelzést adó
útjelző rendszerek segítsék a tájékozódást látásromlás vagy más időskori
állapotok esetén.
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