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készült. Néhány kép és elem forrása:
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A tartalomjegyzék és az oldalakon elhelyezett
gombok hivatkozások, amik segítségével
könnyedén válthatsz a tartalmak között.

Momentum Szakpolitika 2019

BEVEZETŐ
BUDAPEST VERSENYBEN VAN KÖZÉP-EURÓPA NAGYVÁROSAIVAL,
ÉS EBBEN A VERSENYBEN VESZTÉSRE ÁLL.
Budapestnek egy összefüggő jövőképre
van szüksége ahhoz, hogy felvegye
a versenyt a régió nagyvárosaival.
Jelenleg ilyen jövőkép nem létezik.

Korábbi vezető szerepünket átvette
Varsó és Bécs, keleti vetélytársaink
pedig rohamtempóban érnek be minket.
Ma Budapest életminőségben közelebb
van Bukaresthez, mint Varsóhoz.
A budapestieknek a legdrágább a
lakhatás a visegrádi országok közül.
A mindennapi korrupciót tapasztaló
emberek száma pedig kétszer annyi itt,
mint Varsóban. Budapest tehát
versenyben van és ebben vesztésre áll.

BERLIN

Milyen Budapesten szeretnél élni? A jelenlegi hatalom eddig bejelentett tervei kimerülnek közlekedési beruházásokban és
pár ingatlanberuházás ígéretében, de nem
állnak össze jövőképpé. A már évtizedek
óta ígérgetett közlekedési tervek leporolása jó hír, és az elővárosi vasútvonalak
rendbetétele is jó irány. De a rengeteg vas
és acél önmagában nem fogja megoldani
a budapesti emberek problémáit. Nem ad
választ a külvárosok kihaltságára, a gyereknevelés nehézségeire vagy a lakhatási
válságra. Önmagában nem fog jól fizető
munkahelyeket létrehozni és nem hozza
haza a kivándorolt százezreket sem. És
ennyi nem lesz elég arra, hogy felvegyük
a versenyt régiós versenytársainkkal tovább folytatódik Budapest
lassú lecsúszása.

VARSÓ
KIJEV

PRÁGA
BÉCS

POZSONY
BUDAPEST

BUKAREST
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Milyen Budapesten szeretnénk élni?
Erre a kérdésre keressük a választ.

A Momentum célja a Budapest 2.0-val az,
hogy létrehozzon egy középtávon megvalósítható, összefüggő jövőképet. A Budapest 2.0 irányt mutat, megfogalmazza, hogy milyen Budapesten szeretnénk
élni. Elhelyezi Budapestet Közép-Európa
nagyvárosai között és felvázol egy olyan
várost, amely nemcsak felveszi a versenyt
a többi várossal, hanem példát mutat
a lakhatási válság megoldásában, innovációban és a XXI. század kihívásaira adott
válaszokban.
Budapestet a kis távolságok városává
tesszük, hiszen a kisebb távolságok kevesebb autózást, kevesebb lég- és zajszennyezést, felszabaduló köztereket
és zöldebb várost jelentenek, Te pedig
kevesebb időt pazarolsz közlekedésre, és
egészségesebb életet élhetsz, ha többször mész biciklivel vagy gyalogosan.
A lakhatási válság megoldására elérhető
otthonokat építünk és növeljük a lakósűrűséget az elővárosi vasúti megállók
körül. A kivándorolt százezreket egy
olyan versenyképes és befogadó Budapesttel csábítjuk haza, ahol a városvezetés aktívan harcol a nemi egyenlőtlenségek ellen, tudományos központtá
teszi a várost és nem tűri tovább
az állami korrupciót.
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A Budapest 2.0 nem főpolgármesteri
program és nem csak a 2019-es
önkormányzati választásokra írtuk.

Nem tud és nem is akar mindenről beszélni. Budapest nem független az országtól
és annak kormányától. Ezért a Budapest
2.0-ban több olyan javaslatunk is van,
amelyekhez szükséges a társadalom és
az állam együttműködése. Minden politikai közösségnek, amely Budapest vezetésére jelentkezik be, rendelkeznie kell egy
jövőképpel. A célunk egy olyan Budapest
képét megmutatni, amelyet minden polgár a magáénak érez és közös elhatározásunkkal megvalósítható. Egy olyan
Budapest képét, amiért együtt dolgozik
baloldali és jobboldali, fiatal és idős,
belvárosi és agglomerációban élő.
Tehát Te és mi, budapestiek.
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LEGYEN A VÁROS
AZ OTTHONOD! – 10 | 20 | 30
MA BUDAPEST EGY LASSAN SZÉTESŐ
PESTI BÉRHÁZRA HASONLÍT. TOLDOZOTT-FOLDOZOTT,
SZÉTHÚZÓ ÉS KORSZERŰTLENÜL VAN KARBANTARTVA.
A lépcsőház lepukkant, a lift büdös, a falak mállanak, a tető meg beázik. A 70-es
évek óta csak karbantartásra telik, mert a
megválasztott képviselő elsikkasztja, amit
a lakók félretesznek. Ami pedig marad,
abból olcsó festékkel újrafesti a 19. századi stukkókat. A bérház földszinti, sötét lakásában lakó család örül, ha ki tudja fizetni a számlákat és retteg a kilakoltatástól.
Az első emeleti polgári lakásba rengeteg
gyanús cég van bejelentve, pedig soha
senki nem használja. A másodikon a fiatal,
kreatív pár a gangon tárolja a biciklijét és
a málló falakba csavarja az okoslámpát.
A harmadikon lakó család most költözött
vissza az agglomerációból, mert az egész
életük az ingázásról szólt, és hiányoztak a
barátok.
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A negyediken lakó kedves néni alig mozdul ki a lakásából, mert fél az utcán és hazafele gyakran beragad a liftbe. Az ötödiken lévő Airbnb-lakás vendégeit pedig
mindenki közösen utálja, mert játszótérnek nézik mások életét.
Budapest ma egy toldozott-foldozott
pesti bérház, amit mindig hagynak lerohadni, aztán drágán és korszerűtlenül
felújítják, hogy nagy csinnadratta keretében újra és újra átadhassák. Majd megint
hagyják lerohadni. Itt az ideje egy teljes
felújításnak, ahol korszerűen és fenntarthatóan, évtizedekre előre gondolkodva
tervezzük meg a várost. Itt az ideje felújítani otthonunkat, Budapestet!

Itt találod nagy
felbontásban
7
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BUDAPEST HÁROM ÜGYE
Budapest sokunk szerint talán Magyarország legélhetőbb városa, mégis rengeteg problémával és megoldandó üggyel küzd. A tudományos kiadványokon és újságcikkeken túl
szerettük volna megismerni azokat az ügyeket, amelyek a városiakat érdeklik, ezért rengeteg budapesti és agglomerációban élő lakossal beszélgettünk. Ezekből a visszajelzésekből
építettük fel ezt a fejezetet, ahol megmutatjuk, hogy a városban élők szerint mik jelenleg
Budapest legégetőbb ügyei.
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BUDAPEST NEM LÉTEZIK:
A VÁROS KETTÉSZAKADT

Budapest városként kettészakadt: a belvárosiakat világszíntű szórakozási lehetőségek várják, és kis sétával szinte mindent
elérhetnek, a légszennyezettség miatt
azonban 3 évvel korábban halnak meg,
mint egy átlagos magyar. A külső kerületekben vagy az agglomerációban élők
sokszor újabb házakban és egészségesebb környezetben élnek, viszont naponta több órát vesztegetnek el a dugóban
vagy a buszon ülve.
A technológiai és társadalmi
folyamatok mind abba az irányba
mutatnak, hogy a már most
meglévő óriási anyagi és
lehetőségekbeli különbségek
nőni fognak.
Egy budai hegyvidéki férfi átlagosan 5 évvel tovább él, mint egy soroksári. Míg az
ötödik kerület ingyen BKK-bérlettel és évi
többszöri Erzsébet-utalvánnyal kényezteti a helyi lakókat, addig pár száz méterre
Józsefvárosban több ezer embert hagy
teljesen magára a szociális ellátórendszer.
Míg a pesti külső kerületekben a bölcsődék és óvodák férőhely-hiánnyal küzdenek, ez fel sem merül a budai hegyvidéken, ahol szebbnél szebb játszóterek és
magas színvonalú iskolák működnek.
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Míg a belvárosban a levegő minősége és
a mindent ellepő közúti forgalom jelenti a
problémát, addig a külső városrészekben
a helyi szolgáltatások és a közösségi élet
kisebb választéka, az intézmények hiánya
és a naponta megtett nagy távolságok
jelentik a kihívást. A probléma minden
reggel jelentkezik: a tapasztalt autósok
inkább egy órával korábban kelnek, csak
hogy el tudják kerülni a csúcsforgalmat.
Mára Budapest felélte zöldfelületeinek
jelentős részét.
Mindannyiunk közös élménye minden
nyáron a városba beszoruló meleg, az elmúlt 30 évben megkétszereződött az évi
32 oC hőmérsékletet elérő napok száma.
Ilyenkor aki csak teheti, menekül a városból, és a jövőben csak a helyzet forrósodására számíthatunk.
A kis távolságok városa fejezet
ad erre az ügyre választ.
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VERSENYKÉPESSÉG ÉS
KIVÁNDORLÁS: LEMARADUNK
A TÉRSÉG VÁROSAITÓL

Magyarország és Budapest versenyképtelensége nemzeti tragédiához vezetett. Az
utóbbi évtizedben több százezer magyar
hagyta el az országot, mert Budapesten
is egyre nehezebb egyről a kettőre jutni.
Ezek a rátermett és tehetséges magyarok ma más országok gazdaságát építik
és kultúráját színesítik. Az ő döntésük a
lehető legjobb visszajelzés arról, hogy jó
hely-e Budapest. A ma Budapestje nem
tudja felvenni a versenyt, nemhogy a nyugat-európai nagyvárosokkal, de közép-kelet-európai közvetlen versenytársaival
sem. De ha Varsónak sikerül visszacsábítania az elvándoroltakat, Budapestnek is
sikerülhet.
Budapest ma nem
a szabad emberek városa.
Az elmúlt évtizedben fokozatosan épültek le a szabadság és a tolerancia értékei.
A jog uralma helyett rövid távú politikai
döntések alakítják a várost és a városiak
mindennapjait. Ráadásul a gyűlöletpropaganda Budapestre is hatással volt: sokan
tartanak az idegenektől és a bevándorlóktól. Egy bezárkózó, xenofób nagyváros
nem tud sikeres lenni, hiszen létének pont
az ad értelmet, hogy itt találkoznak a világ minden tájáról jövő emberek, gondolatok és értékek.
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A budapesti nőkben ma óriási,
kihasználatlan gazdasági
és társadalmi lehetőség rejlik.
Napjainkban egy magyar nőnek nincsen
olyan életszakasza, amikor legalább anynyit keresne, mint egy vele egyidős férfi.
A házimunka és a gyereknevelés aránytalan mértékben a nők feladata, és ezt a
szabályozás és a munkahelyi környezet
is erősíti. Ott születik több gyerek, ahol
könnyű összehangolni a családi és munkahelyi kötelezettségeket, és a gyermekvállalás nem jelenti a nők szakmai céljainak feladását.

A ma Budapestje nem segíti
a felemelkedést.
Az oktatásból és a szociális hálóból való
folyamatos forráskivonás miatt több százezer fiatal tehetségnek nem adjuk meg a
lehetőséget, hogy elérhesse céljait. Eközben a legtehetségesebb fiataljaink pedig
már középiskolába, egyetemre is külföldre mennek, hiszen nincsen nemzetközileg
híres, igazán versenyképes szakmai műhelyünk.
A teljesítményelv
visszaszorulóban van.
Ma már nem lehetsz sikeres vállalkozó jó
politikai kapcsolatok nélkül. Nálunk bármelyik sikeres vállalkozót felhívhatja valaki, hogy “hallom, eladó a céged!”. Az intézményesült korrupció az állami szintről
egyre lejjebb és lejjebb hatol. Budapest
lakosainak 73%-a tapasztalt már korrupciót és lefizetést a mindennapjai során (ugyanez az adat Varsóban 45%). A
nemzetközi vállalatok legtöbbször csak a
legegyszerűbb munkafolyamatokat hozzák Budapestre, régiós központnak más
nagyvárost választanak.
Eközben a közepes- és nagyvállalatok tulajdonosainak átlagéletkora 2018-ban 65
év volt. Budapesten a 90-es évek óta alig
lehet előrejutni: nagyon kevesen indítanak saját vállalkozást, és még kevesebb
az igazi sikersztori. A bezárkózás, a romló
oktatás, a teljesítményelv hiánya és a mindent elborító korrupció miatt a vállalkozni
vágyók és a legtehetségesebb magyarok
kénytelenek elhagyni Budapestet és Magyarországot.
A versenyképességről szóló fejezet
ad erre az ügyre választ.
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LAKHATÁSI VÁLSÁG:
DRÁGA ÉS ROSSZ
MINŐSÉGŰ LAKÁSOK

Budapesten ma lakhatási válság van.
Ez az ügy a társadalom minden részét
érinti. Az utóbbi évek elszabadult lakásár-növekedését nem tudta követni a bérek emelkedése, emiatt sokan kényszerülnek rosszabb körülmények közé. Vannak,
akik kénytelenek elhagyni a várost.
Több emberöltő óta a kerületben élő családok kényszerülnek elhagyni azt a közösséget, ahova tartoznak. Pályakezdő,
gyarapodni akaró fiatalok költöznek haza
vidékre, mert nem tudják kigazdálkodni a
bérleti díjat se. Sokan sötét és egészségtelen lakásba kényszerülnek, hogy munkába, iskolába tudjanak járni.
A külvárosokban lakók kénytelenek reggel és este a folyamatos dugókban tölteni értékes idejüket. Az energiahatékonysági felújítások kifulladtak, miközben sok
társasház rossz állapotban van és sürgős
felújításra szorul. Ráadásul a kilencvenes
évek óta tartó kiköltözési hullám miatt,
melyben a lakók az agglomerációban
lévő családi házakba költöznek, rengeteg
energiát pazarol a város.

A budapesti lakosok kevesebb
mint 20 százaléka lakik albérletben,
az állam mégis a saját lakás
vásárlását támogatja.
A legtöbb diák és hallgató rossz körülmények között kénytelen lakni, mivel
az állami kollégiumok korszerűtlenek,
az albérletek pedig drágák. Több tízezer
embert fenyeget a hajléktalanság, mivel gondot okoz nekik a lakbér kifizetése
vagy a saját lakás fenntartása. Az önkormányzatok pedig egyre kevesebb szociális lakásban próbálnak elszállásolni egyre
több igénylőt. A kevés felújított lakás
pedig sokszor titokban és kéz alatt jut
nem rászorulókhoz.
A lakhatással foglalkozó fejezet
ad erre az ügyre választ.
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BUDAPEST KIHÍVÁSAI
Az előző fejezet arról szólt,
milyen Budapest jelene. Ez a fejezet
arról szól, milyen kihívások várnak
Budapestre. Ha jól látjuk a kihívásokat,
fel is tudunk rájuk készülni.
Ezeknek a kihívásoknak egy része már évtizedek óta észlelhető: a lakosság a 70-es
évek óta öregszik, a rendszerváltás óta a
feltöltődő agglomeráció problémáit nem
sikerül orvosolni, és növekednek a városon
belüli társadalmi egyenlőtlenségek.

Ezekhez a társadalmi-gazdasági
kihívásokhoz adódnak hozzá a környezeti
és technológiai kihívások. A XXI. század
legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás és környezeti károsodás elleni küzdelem, ami Budapestet is próbára teszi.
A robotizáció átalakítja a munkát: a mai
fiatalok olyan munkaköröket fognak betölteni, amik ma még nem is léteznek.
A jövő technológiái új infrastruktúrát és
okos szabályozást igényelnek.

Ezek a kihívások esélyt is teremtenek
Budapestnek: egy erős és a helyét
értő állam okos szabályozással és
okos beruházásokkal elérheti, hogy
a budapestiek ezeknek a kihívásoknak
a nyertesei legyenek.

BUDAPEST LEMARADÓBAN VAN
KÖZÉP-EURÓPA NAGYVÁROSAITÓL
Az az előny, amivel Budapest érkezett a
XXI. századba, folyamatosan eltűnik. Míg a
90-es évek elején Budapest még Prágával
állt versenyben Közép-Európa központjának címéért, ma már a nagy hátrányból induló Bukarest és Kijev a kihívóink. A régió
többi városához képest Budapesten rossz
minőségű a lakhatás, drága a szórakozás,
a mindennapokban érezhető a korrupció
és egyre kevésbé befogadó a társadalmi
környezet.
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Az öregedő népesség új kihívások elé állítja a városvezetést: több egészségügyi
központ kell, minimalizálni kell az idősek
mozgásbeli kihívásait, és másfajta szórakozási lehetőséget kell biztosítani. Ez kiélezheti a generációk közötti különbségeket: a szűkös állami keret elosztásában és
a város használatában konfliktusok várhatóak.

BUDAPEST LAKOSSÁGA ÖREGSZIK
Budapestet a rendszerváltás óta a fiatal,
aktív lakosságának jelentős része hagyta
el az agglomeráció és a külföldi nagyvárosok irányába. Ettől függetlenül is megfigyelhető a fejlett társadalmak idősödése,
amely a javuló egészségügy és a növekvő várható élettartam következménye. Az
öregedéssel változnak a lakhatási, közlekedési és szociális igényeink. A nyugdíjazás általában korlátozott keresetet jelent,
és növekednek az egészségügyi intézmények fenntartási költségei is.

A régiókat tekintve Dél-Alföld mellett ma
Budapesten a legmagasabb a 65 év feletti
lakosság aránya Magyarországon (19,9%).
Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-ben
a jelenlegi fejlett országok lakosságának
akár 40 százaléka 60 év feletti, 15 százaléka 80 év feletti lesz.
Az idősbarát programpontunk
erre a kihívásra külön figyel.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján (KSH)
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BUDAPEST KÜLSŐ TERÜLETEI
ALVÓVÁROSOKKÁ VÁLNAK
Budapest agglomerációja növekszik, és
mind lakosságszámban, mind kiterjedésben növekedni is fog az előrejelzések szerint. A nem megfelelő jogszabályok miatt
egyre több alvóváros jön létre. Az állam
által támogatott családi házas beépítés
a nem létező vagy rossz tömegközlekedéssel együtt évtizedekre teszi tönkre a
budapestiek életét. Az ide beköltözőknek
nincs más választásuk: mindenhova autóval kell menniük. Iskola, óvoda, munkahely
a reggeli csúcsban, munkahely az esti
csúcsban, bevásárlás, szórakozás.

Egyre messzebb kell utazni a mindennapi
szolgáltatásokért, ami rengeteg hasznos
időt és pénzt vesz el a lakóktól. A hatékony közösségi közlekedéssel elérhetetlen területek ingázói pedig tovább növelik
a belvárosban már most is elviselhetetlen
gépkocsiforgalmat.

Az új területeken nem alakulnak ki új
városközpontok, míg a meglévő külső
kerületek központjai elsorvadnak.

A túlturistásodás az a jelenség, amikor
egy helyet annyira sok turista látogat
meg, hogy ezzel jelentős mértékben rontják a helyiek életminőségét és rombolják
a hely értékeit. Belső-Erzsébetvárosban
elértük ezt a szintet, és több más terület
is gyorsan túlturistásodhat. A következő
évtizedekben várhatóan egyre több turista fogja felkeresni Budapestet, tehát a
városnak fel kell készülnie erre a kihívásra.

Ezt a folyamatot erősíti a zöldterületek folyamatos felparcellázása. Az online kereskedelem és az autós plázák térnyerésével
a városi és helyi kisboltok megszűnőben,
a főutcák eltűnőben vannak.

A kis távolságok városa fejezet
erre a kihívásra ad választ.

A TÚLTURISTÁSODÁS
ELÜLDÖZI A LAKÓKAT

Forrás: Otthontérkép, KSH
SZENTENDRE
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SZIGETSZENTMIKLÓS

26-30%

A nagyüzemi turizmus kellemetlen mellékhatásai a zsúfolt városrészek, a túlterhelt infrastruktúra, az eltömegesedő,
hangulatát vesztett helyek, valamint a
városi élet megdrágulása, ami a helyi lakosság kiszorulásához vezet. Budapest
sem mondhat le a turizmusból származó
bevételekről, ugyanakkor fel kell készülni
a turizmussal járó negatív jelenségekre,
hogy mi, Budapest lakosai ne szoruljunk
ki saját városunkból.
A lakhatásról szóló fejezetünk külön
foglalkozik a rövid távú lakáskiadással
és a bulinegyeddel is.

A Liszt Ferenc repülőtér
éves forgalma 2013-ról 2018-ra
8,5-ről 15 millió utasra nőtt.

A ROBOTIZÁCIÓ
ÁTALAKÍTJA A MUNKÁT
Ha a következő évtizedben csak a jelenleg már működő technológiák beérnek és
olcsóbbak lesznek (például az önvezető
autó, önjáró robotok vagy az egyre okosodó mesterséges intelligenciák), alapjaiban változik meg a társadalom
és a gazdaság.
Ez a változás a gazdaság igényeit is meg
fogja változtatni. Senki sem tudja, hogy
pontosan milyen munkakörökre lesz szükség a jövőben, de valószínű, hogy a változásokkal azok fognak jól járni, akik jól képzettek, kreatívak, és képesek rugalmasan
új munkakörökre váltani.

szervezetek helyévé válik (infokommunikáció, pénzügy, kutatás és fejlesztés,
vállalati központok, stb.). A magas hozzáadott értéket előállító vállalatok pedig
világszintű versenyben döntik el, hogy
hova helyezzék irodáikat. Budapesten
jelenleg nincsenek világszínvonalú egyetemek, nem vagyunk startup-főváros és
a fiatal tehetségeink inkább elhagyják
a várost. Így fel sem tudjuk venni a versenyt a világ feltörekvő városaival: Isztambullal, Új-Delhivel vagy akár Kijevvel.
A versenyképesség fejezet
nagyvállalati klaszter és tudományos
központ programpontja külön
foglalkozik ezzel a kihívással.

Forrás: Mckinsey

JEL ENL EG I
TECH NO LÓ G I Á KKA L
KIVÁLTHATÓ MUNKAID Ő
A RÁ NYA
MENEDZSMENT 9%

TUDOMÁNY 18%

KISZOLGÁLÁS 20%

FIZIKAI MUNKA 25%

Ezzel párhuzamosan egyre kevesebben
fognak rendes munkaidőben nyolc órát
dolgozni és egyre kevesebben lesznek
fizikailag egy helyhez kötve.
A város egyre inkább a szolgáltatások
és a magas hozzáadott értékű gazdasági
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ADATFELDOLGOZÁS 67%

GYÁRI MUNKA 78%

A ROBOTIZÁCIÓ ÚJ
INFRASTRUKTÚRÁT
ÉS OKOS SZABÁLYOZÁST
IGÉNYEL
A világon jelenleg több technológiai forradalom is egy időben zajlik: az adatforradalom hozza magával a mesterséges
intelligencia fejlődését, az elektromos és
önvezető autókat és a megosztott felhasználást. A jövő nyerő kombinációja
még nem látszik, az azonban biztosnak
tűnik, hogy a jövő elektromos lesz, okos
alkalmazásokon keresztül fog működni és
birtoklás helyett a szolgáltatásokon lesz
a hangsúly. A jövő városában egyre kevesebbet fogunk birtokolni és egyre
többször csak a szolgáltatás
használatáért fizetni.
Ez a technológiai forradalom kényszeríti rá
Budapestet arra, hogy új infrastruktúrákat
fejlesszen ki: gyors és biztonságos internetelérést mindenkinek, töltőinfrastruktúrát az elektromos autóknak, az összes
megosztott közlekedési módot integráló
közlekedési alkalmazást, a lakók igényeit
kiszolgáló önkormányzati applikációkat,
okos egészségügyet, és így tovább. Ezek
az új rendszerek pedig csak akkor tudják
növelni a fogyasztók jólétét, ha hatékonyan és hozzáértően vannak szabályozva.
Budapestnek sem idegen ez a probléma:
az egyértelmű hatékonysági és kényelmi
előnyök ellenére a városvezetés annyira
nem tudott mit kezdeni az UBER jelentette kihívásokkal, hogy inkább betiltotta.
A Budapest 2.0 több helyen is
foglalkozik ezzel a kihívással, például
az E-közigazgatásról vagy Airbnb-ről
szóló programpontoknál.
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AZ ÖNVEZETŐ AUTÓK
FELFALHATJÁK A VÁROST
Az önvezető autók okosan adagolva orvosságot jelenthetnek, mértéktelenül
azonban megmérgezhetik a várost. Ha és
amikor a megbízható önvezető autó elkészül, a világ összes városa a XXI. század
talán legnagyobb kihívása előtt áll majd. A
technológia várhatóan annyira kényelmes
és olcsó lesz, hogy pár év alatt teljesen
megváltoztathatja utazási szokásainkat.
Az utakat ugyan hatékonyabban tudjuk
majd kihasználni, azonban sokkal többen
(gyerekek és idősek) és sokkal gyakrabban akarjuk majd használni.
Ennyi autót és ekkora plusz forgalmat
azonban Budapest XIX. századi belvárosi utcái nem tudnak elviselni. Ugyan akár
80-90 százalékkal is eshet a városban
tartózkodó autók száma, állami szabályozás nélkül azonban a főként önvezető taxiként funkcionáló maradék 10-20% által
generált utcai forgalom növekedni fog,
ráadásul nemcsak a főutcákon, hanem
a mellékutcákban is. Ez óriási zaj- és levegőszennyezést is jelent majd a városlakóknak - az önvezető autók felfalhatják
a belvárost.

Budapestnek értenie kell ezt a forradalmat és okosan kell szabályoznia. A belvárosi közlekedésben várhatóan nem tudják
az önvezető autók kiváltani a közösségi
közlekedést, hiszen fizikailag lehetetlen a
belvárosi szűk utcákon minden utast háztól házig szállítani. A belvárosban felszabaduló rengeteg parkolóhely és köztér az
egész város képét megváltoztathatja. Az
agglomerációban és a külső kerületekben viszont alapvetően változhat meg a
közlekedés. Az itt élőknek új ajánlatot kell
tenni: gyors és kényelmes alternatívákat
kínálunk nekik azért, hogy ne autóval
érjék el a belvárost.
Ráadásul a legújabb közlekedési forradalomnak köszönhetően egyre-másra terjednek a kisméretű, elektromos járművek.
Budapestnek erre a kihívásra felkészülten,
kezdeményező szerepben kell fellépnie,
hogy ezek a járművek ne okozzanak
közlekedési konfliktusokat.
Erre a kihívásra válaszol
a kis távolságok városa fejezet
hatékonyabb várost! programpontja.
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS MIATT
EGYRE TÖBB TERMÉSZETI
KATASZTRÓFA SÚJTJA
BUDAPESTET
1960-ban átlagosan öt kánikulai forró nap
volt Budapesten. A nyolcvanas évek óta
egyre több a forró nap, 2017-ben már 12
ilyen volt Budapest környékén. 2060-ra,
vagyis bő negyven év múlva az előrejelzések szerint évi 25 kánikulai nap lesz
Budapesten. A nyár 2100-ra olyan lesz,
mint a mai Törökországban, Izmirben ez a világ 10. legnagyobb nyári
hőmérséklet-növekedése.

A kánikulán kívül fel kell készülnünk az
egyre szélsőségesebb időjárás más hatásaira is: növekvő árvízveszély, viharok,
szmog, szélsőségesen hideg napok. A
hevesebb időjárás próbára teszi a városi
infrastruktúrát is: kánikulában sokan lehetnek rosszul, illetve nyáron rendkívül
ingadozó áramfogyasztás várható a klímaberendezések miatt. Az egyre erőteljesebb, viharos esőzések megoldhatatlan
feladat elé állítják a csatornarendszert,
melynek köszönhetően Budapestet minden nyáron többször elönti a víz. A kevesebb szél tovább növeli a városi szmog
kialakulásának esélyét, még nagyobb levegőszennyezést előidézve még több
ember halálát okozza. A helyi kihívások
leküzdésén túl ráadásul Budapestnek fel
kell tudnia venni a harcot a globális klímaváltozás megfékezéért is.

Erre a kihívásra válaszol a kis távolságok
városa és a lakhatással foglalkozó
fejezet is.

Forrás: www.climatecentral.org adatai
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MAGYARORSZÁG

24.8 oC
F E L M E L EG E D É S
2100-IG

IZMIR 32.2 oC
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VÁROSFEJLESZTÉS
CÉL

ÉLETTEL TELI VÁROSRÉSZEK, EGYSZERŰBB KÖZLEKEDÉS, FENNTARTHATÓ VÁROS

Jövőközpontú várospolitikánk alapja,
hogy Budapest összes városrészében külső és belső kerületekben, valamint az
agglomerációban - jó legyen élni. Ehhez
olyan kerületekre és településekre van
szükségünk, amelyek teljes értékű, önálló városrészekként képesek működni.
A Momentum célja, hogy kevesebb időt
tölts feleslegesen közlekedéssel, és amikor muszáj utaznod, akkor legyen valódi
lehetőséged autózás helyett sétálni, biciklizni vagy közösségi közlekedést használni. Kevesebb araszolás a dugóban
vagy ücsörgés a buszon, gyorsabb eljutás
munkába vagy iskolába, több idő szórakozásra, sportolásra és kikapcsolódásra.
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A Momentum városa aktívan harcol a klímaváltozás ellen, és készen áll a klímaváltozás hatásaira: jöhet hőség vagy esőzés,
Budapestnek fel kell készülnie ezek kezelésére, az itt lakók és a város értékeinek
megvédésére.

PROBLÉMA

KETTÉSZAKADT VÁROS, ROSSZ KÖZLEKEDÉSI
KÍNÁLAT, FUNKCIÓ NÉLKÜLI ALVÓVÁROSOK

Budapest városszerkezetét drámai
kettősség jellemzi az elmúlt közel
száz év irányítatlan fejlődése
következtében.
A külső kerületekbe és az agglomerációs
településekre irányuló kiköltözési hullámok hatalmasra duzzadó kertvárosi területeket eredményeztek, amelyek azonban
a legtöbb esetben nélkülözik a városokra
jellemző szolgáltatási ellátottságot. Budapest sűrű, lehetőségekkel és élettel teli,
világszínvonalú belvárosát alvóvárosok
övezik. Így a külső kerületekben és településeken élők hatalmas számban igyekeznek a centrumba: a belvárosban dolgoznak, tanulnak, ott érnek el kulturális
vagy szórakozási lehetőségeket.
Ebből következik, hogy a város
egészére túlzott mobilitási nyomás
helyezkedik: az embereknek hatalmas
távolságokat kell utazniuk naponta.
Az egykori településmagokat övező zöldterületek észnélküli beépítésének következtében a legtöbbször távol esik az
emberek lakhelye a metró-, HÉV- és vasútvonalaktól, így sokan autózásra kényszerülnek. A helyzetet tovább súlyosbítja
az integrált közösségi közlekedés hiánya:
a különböző városi és elővárosi vasútvonalak (ideértve a metrót és a HÉV-eket
is) nem alkotnak egységes hálózatot, az
emberek többszöri átszállásra kényszerülnek, és különböző jegyrendszer van
érvényben a BKK, a MÁV és a Volánbusz
járatain.

FŐBB MUNKAHELYEK
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FUNKCIONÁLIS SOKFÉLESÉG

A kerékpározás sajnos kizárólag a bátrak
kiváltsága: biztonságos és gyors kerékpáros folyosók csak mutatóban vannak, a
külvárosok sokszor elérhetetlenek a belvárosból, és hiányzik a kerékpárutak öszszefüggő hálózata - a jelenlegiek pedig
sokszor veszélyesen vannak kialakítva.
A gyalogosok pedig a legtöbbször alá
vannak rendelve a közúti közlekedés
igényeinek.
A közterek minősége, néhány
kirakatberuházáson túl kritikán
aluli, az utcákat elsősorban autók
parkolására és közlekedésére
használjuk, minden más,
a gyalogosok és a városi élet
szempontjai csak ezek után
következnek.
A zöldfelületek városszerte visszaszorulóban vannak, minden szinten: mindennaposak a fák kivágásáról szóló hírek, legyen
szó egy-egy utcáról, hatalmas közparkról,
vagy a városrészeket elválasztó potenciális zöldsávok beépítéséről. A város nincs
felkészülve a klímaváltozás jelentette kihívásokra, a köztereink nem nyújtanak
védelmet az egyre sűrűbben jelentkező
hőhullámok ellen, és nem képesek a várost évről évre egyre gyakrabban elöntő
felhőszakadások kezelésére.

Forrás: Budapest 2030

SŰRŰ, MAGAS BEÉPÍTÉS

KEVÉS ZÖLDFELÜLET

MEGOLDÁS

A KIS TÁVOLSÁGOK VÁROSA

A Momentum Budapestjén
bárhol is laksz, 10 perc sétával,
kerékpározással, esetleg
autózással elérheted majd
a hozzád legközelebb eső
helyi alközpontot vagy főutcát.
Itt megtalálod a napi rutinhoz szükséges
szolgáltatásokat: boltokat, iskolát és óvodát, háziorvost és szakrendelőt, éttermeket, kávézókat, mozikat és könyvtárat. Mivel ezek mind közelebb kerülnek hozzád,
többször választhatod majd a sétát vagy
a biciklizést, kevesebbszer kell majd autóba ülnöd. Ez a városnak és neked is jó: a
kisebb távolságok kevesebb autózást, kevesebb lég- és zajszennyezést, felszabaduló köztereket és zöldebb várost jelent,
te pedig kevesebb időt pazarolsz közlekedésre, és egészségesebb életet élhetsz,
ha többször mész biciklivel
vagy gyalogosan.
Ennek a víziónak a megvalósításához
a külvárosok és az agglomerációs
települések végiggondolt
fejlesztésére van szükség.
Az új kereskedelmi- és lakófejlesztéseket
nem zöldmezős területeken, hanem meglévő kerületi és települési alközpontokban, valamint nagy kapacitású közösségi
közlekedési vonalak mentén szorgalmazzuk. Így a belvároshoz hasonlóan a külvárosokban is minőségi szociális, gazdasági
és kulturális szolgáltatások jöhetnek létre
az emberek lakóhelyétől nem túl távol.
Ezeket a területeket sétálva és kerékpáron is könnyen elérhetjük és bejárhatjuk.
A forgalomcsillapított főutcákban és tereken éttermek, kávézók, üzletek, kulturális
programok jelennek meg, erősítve a helyi
identitást: célunk, hogy a hétköznapi élet
plázák helyett a főtéren bontakozzon ki.
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Tudjuk, hogy sokatoknak munkába menet
így is Budapest egy távolabb eső részébe kell majd utazni. Ezért a Budapestet
alkotó városrészeket és agglomerációs
településeket egy integrált közösségi
közlekedési rendszerrel kötjük össze. Ez
a rendszer a már meglévő metró-, HÉVés vasútvonalakra támaszkodik. Elsősorban menetrendi átszervezéssel és apróbb
beruházásokkal (új megállókkal, vonalöszszekötésekkel) teremtünk egységes hálózatot. Az utasok életét egységes, regionális bérlet (Budapest és az agglomeráció),
kényelmes átszállópontok, ésszerű menetrend teszi majd könnyebbé. A vasúti
megállóhelyek mentén P+R+B parkolók,
közbringa- és autómegosztó-állomások
létesülnek. Így az, aki autóval vagy biciklivel érkezik, könnyen továbbutazhat vonattal, a vasútról leszállók pedig elbiciklizhetnek, esetleg autózhatnak
a célpontjukhoz.
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TOVÁBBI FONTOS
MEGOLDÁSOK

1.1 SŰRŰBB VÁROST!
Olyan szigorú városrendezési szabályozás megalkotását javasoljuk, mely nem
engedi Budapest térségében új zöldmezős lakóterület kijelölését. Nem támogatjuk azt sem, hogy 60 méter feletti
magasházak épülhessenek. A térségre
jelentkező fejlesztési igényt elsősorban
nagy kapacitású tömegközlekedési tengelyek mentén, barnamezős területek,
valamint a külső városrészek központjai
felé kívánjuk terelni. Ennek érdekében a
kötöttpályás megállók 1000 méteres körzetében modern társasházas övezeteket
jelölnénk ki, a vegyes funkciót (lakó, iroda
és szolgáltatások) pedig a megállók 500
méteres körzetében összpontosítanánk.
Ahhoz, hogy minőségi szociális, gazdasági és kulturális szolgáltatások jöjjenek
létre a külső kerületekben, a lakósűrűség
egy kritikus értékét szükséges elérni. Ennek szellemében javasoljuk a külső kerületek központjaiban a beépítési sűrűségnek
az adott kerület léptékéhez illeszkedő,
mértéktartó emelését, ami a város hosszú
távú fenntarthatóságát is szolgálja. A központokban a vegyes területhasználat bővítésével elősegítenénk, hogy a földszinti
részeken boltok és egyéb szolgáltatások
települjenek meg.
Kötöttpályás megállók 500 és 1000 méteres körzetei

SŰRŰBB BEÉPÍTÉS
AUTÓ- ÉS KERÉKPÁRPARKOLÓ

HELYI
KÖZPONT
HELYI
VÁLLALKOZÁSOK
KÖZÖSSÉGI
FUNKCIÓK
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REGIONÁLIS
BÉRLET
ELÉRHETŐ
OTTHONOK

PARKOSÍTÁS

PLÁZÁK HELYETT HELYI
VÁLLALKOZÁSOK!
Budapesten és környezetében a rendszerváltás óta aránytalan mennyiségű pláza és
bevásárlóközpont épült ki, amelyek az utcai üzletektől vonzzák el a vásárlóerőt és
ráadásul növelik az autóforgalmat. Ezért
indokoltnak tartjuk a plázastop fenntartását. Javasoljuk, hogy kizárólag tömegközlekedéssel megfelelően elérhető területeken, kisebb boltok épülhessenek,
a városképhez illeszkedő megjelenéssel
(legfeljebb 1000 m2 - 50x20 méter).
Mivel a Momentum számára fontos az élő
Budapest megőrzése, ezért támogatni
fogja a közterületek kereskedelem-serkentő, gyalogosbarát átalakítását. A külső
és belső kerületek központjainak megerősítését (beépítési paramétereken túl) forgalomcsillapított, sétáló főutcákkal és terekkel szükséges támogatni. Így bővíthető
az éttermek, kávézók, üzletek és kulturális
programok jelenleg gyakran szegényes
kínálata. Ezeken a tereken folyamatosan
helyi közösségi események kaphatnak helyet, erősítve a helyi identitást.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, üzlethelységben helyi érdekeltségű
vállalkozások működését segítjük átlátható pályáztatással. Csökkentjük a helyi iparűzési adóját a közösségi funkciót ellátó
vállalkozásoknak (pl. közösségi bölcsőde vagy óvoda, rendezvényhelyszín, közösségi tér, kulturális központ, oktatási
helység, stb). Közterületi engedélyekkel
KÖZÖSSÉGI
RÉSZVÉTEL
serkentenénk
a helyi termelői piacok fellendülését, melyek nem csupán a helyi
szintű gazdaság fontos színterei, hanem
a helyi identitás, a közösségi élet
meghatározó elemei.

1.2 HATÉKONYABB VÁROST!
TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
Budapest területén rengeteg vasútvonal
halad át, de ezek jelenleg csak problémát
okoznak. Óriási kihagyott lehetőséget
jelentenek a MÁV vonalai, hiszen egy új
elővárosi és városi hálózat törzsét képezhetnék. Tervünkben a városrészek közötti
közlekedés kulcsa a már kiépített hálózatra épülő integrált gyorsvasút:
• menetrendi átszervezéssel és buszos
/biciklis/P+R+B parkolós ráhordással
• integrált vasút-HÉV-metróhálózattal
• átszálló, intermodális (több közlekedési eszközt kombináló) csomópontok
kialakításával
• egységes regionális bérlet
bevezetésével (Budapest +
agglomeráció)
Az elővárosi vasúti megállóknál P+R+B
parkolókat hozunk létre, hogy minél jobban csökkentsük az autós forgalmat és
minden autóútnak legyen kötöttpályás
alternatívája. A fejpályaudvarok területén
található üzemi funkciók kiköltöztetésével
kisebb helyen is biztosítható a jelenlegi
kapacitás. Hosszabb távon a fejpályaudvarok az integrált kötöttpályás fejlesztések részei lesznek. Bár önmagában elegendő rozsdaövezet áll rendelkezésre a
városban új beruházásokra, a fejpályaudvarok üzemi területein mindenképp a barnamezős beruházásokat serkentenénk,
azokat a városszövetbe ágyazva.
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KERÉKPÁROZÁS ERŐSÍTÉSE
Ahhoz, hogy a helyi sétálóutcák, városközpontok, vasútállomások 10 percen belül elérhetők legyenek, helyi kerékpárutak létrehozására van szükség, melyek a
városrészek teljes egészét kiszolgálják. A
vasútállomásokon P+R+B parkolókat alakítunk ki, hogy a vasútra felszállva hátrahagyhassuk kerékpárunkat - csúcsidőn
kívül pedig lehetővé tesszük a kerékpárok
szállítását minél több közlekedési eszközön. Ugyanitt közösségi kerékpárállomásokat telepítünk, akár 24 órás kölcsönzési
lehetőséggel.
A belvárosi hálózatfejlesztés célja, hogy
minden fontosabb közlekedési irány mentén épüljön ki gyors és biztonságos kerékpárút. Emellett folytatni kell a kis forgalmú
utcákban a kerékpársávok kijelölését, melyet a BKK 2014-ben abbahagyott, valamint kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy
a fontosabb beruházások során érvényesüljenek a kerékpárosok érdekei is. Ki kell
egészíteni a városrészeket összekötő kerékpárút-hálózatot egy teljes rendszerré,
és biztosítani a megfelelő parkolási lehetőséget a kerékpárok számára.

ÚTDÍJ ÉS DINAMIKUS ÁRAZÁS
A nagymértékű ingázás kordában tartására a Momentum az országos programjában is bemutatott dinamikus árazást
Budapest területén is bevezetné. Így csak
azok ülnek autóba, akiknek valóban szükségük van rá, illetve a valós úthasználók
finanszírozzák az utak fenntartását. A
dinamikus árazás az autósok érdekét is
szolgálja, mivel a forgalom csökkentésével javul a menetideje azoknak, akik nem
tudják nélkülözni az autó használatát.
SEBESSÉGCSÖKKENTÉS
Az utcák biztonságossá és élhetővé tételének egyik legfontosabb eszköze a járművek sebességének csökkentése, ennek
érdekében nagy mértékben növeljük a
30-as övezetek kiterjedését. A lakott területeken a legnagyobb, városi fontosságú főutak kivételével minden út és utca
30-as sebességkorlátozást kap (ez idővel
a táblák mellett kiegészül a 30-as sebességnek megfelelő kialakítással is - sávszélesség csökkentése, minden utcatorkolat
járdaszintre emelése, stb.)
KÖZÖSSÉGI AUTÓK
A TÖMEGKÖZLEKEDÉS RÉSZEKÉNT
A Momentum távlati elképzeléseiben
a jövő lehetőségei felé orientálódik, így a
közösségi autózás (‘car-sharing’) részarányának jelentős emelkedését tűzi ki célul.
Ezzel is csökkentenénk a magángépkocsik
számát, és a jelenleg parkolásra használt
közterületek jelentős részét szabadítanánk fel. Ebben a rendszerben már most
is nagyobb részaránya van az elektromos
autóknak, így lényegesen csökkenthető
nemcsak a városi autózás térbeli helyigénye, de károsanyag kibocsátása is.
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EGY OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS
MINDEN KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZRE
A RIGÓ okoskártya-rendszer kiépítését
olyan sokáig húzta a városvezetés, hogy
ez a technológia mára már elavulttá vált.
A Momentum okoskártya helyett azonnal
érintő bankkártyás és mobilfizetési
rendszert épít ki. Ennek a rendszernek
az is előnye, hogy könnyen integrálható
a térségi és az országos díjfizetési
rendszerbe is.
Az érintőkártyás és mobilfizetési rendszer bevezetésének ugyanakkor csak akkor van értelme, ha ezzel párhuzamosan
újragondoljuk a budapesti közlekedés
árazását is. A jelenlegi menetdíjkedvezmények felülvizsgálatán túl csúcsidőn kívül mindenkinek olcsóbb lesz az utazás,
így ösztönzünk mindenkit, aki megteheti,
hogy ne csúcsidőben utazzon. Ezzel az
utasoknak és az államnak is olcsóbb lesz
a közösségi közlekedés.
A közösségi közlekedési rendszer elengedhetetlen része egy útvonaltervező
alkalmazás is, ami biztosítja, hogy mindenki az utazás módjától, időpontjától és
gyakoriságától függően automatikusan a
legalacsonyabb díjat fizesse. Ebbe a rendszerbe beépíthető a taxi és az önvezető
autós közlekedés is. Ezekkel együtt lehetővé válna, hogy a város okos árazással
érje el a közlekedési hálózat megfelelő
kihasználását, és az olyan, jövőben felmerülő problémákat is kellő rugalmassággal
tudja kezelni, mint az önvezető autókból
fakadó kockázatok.

KÖZTERÜLETEK ÚJRAGONDOLVA
Az elővárosi közlekedés kiépítésével és a
belvárosi kapcsolatok erősítésével jelentősen csökkenthető a központra zúduló
gépkocsiterhelés, így ezzel párhuzamosan fokozatosan nyerhetjük vissza Budapest közterületeit. Azonban gyökeresen,
rendszerszinten kell átalakítani a közterület-használatot:
• A belvárosban, kerület- és agglomerációs központokban és lakóövezetekben a
gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedést részesítjük előnyben az autóforgalommal szemben.
• A belvárosban csillapítjuk a forgalmat
a Rákóczi úton és a Nagykörúton.
• Lépésről-lépésre kikapcsolódásra alkalmassá tesszük a Duna-partot a forgalom
csökkentésével, hétvégi és nyár esti átmeneti lezárásokkal. A lezárásokba hidak
is beletartozhatnak. Javasoljuk a Lánchíd
egyirányúsítását is, budai irányba, ezzel is
a belváros tehermentesítését elősegítve.
Legyen a folyópart a lakosoké és a vendégeké. Tervünkben hosszabb távon a többi
belvárosi híd autópálya-jellegének csökkentését is fontosnak tartjuk.

• Csökkentjük a közterületi parkolás arányát a Hungária körúton belül. A belvárosi mellékutak vegyes használatú utakká
alakításával (egy szintre hozásával) nem
jönnek létre közlekedési zárványok, mégis
jelentősen nő a közterület-használat minősége. Emellett új fákat is ültetnénk.
• A köztereinken mindennek megvan a
maga helye. A közösségi közlekedés megállói és dokkjai - gépkocsitöltők, moped,
kerékpár, roller - könnyen elérhető és áttekinthető helyeken vannak elhelyezve. A
WC-k is jól látható helyen vannak. A terek
helyszínei a közösségi életnek, piacoknak,
előadásoknak, koncerteknek, sportolásnak és úgy általában a közös
kikapcsolódásnak.
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1.3
ZÖLDEBB VÁROST!

NAGYLÉPTÉKŰ PARKOSÍTÁS,
UTCAZÖLDÍTÉS
“A belvárosban most nem a fák laknak,
hanem az autók.”
Főkert

Célunk egy klímaváltozásra okosan
reagáló város, ahol nyáron is jó a szabadban lenni és biztosan eltűnik a víz heves
esőzések után, ezért növeljük a zöldfelületek arányát. Így csökkenthetjük a városi
hőszigeteket, hatékonyabban kezeljük az
esővizet és jobb levegőben, szebb környezetben pihenhetünk.
A Főkert 2016-ban megkezdett faültetési programjában egyszer tízezer új fa
ültetését végezte el egy átfogó program keretében. A Momentum egyetért a
faültetési program céljával, és évi tízezer
fa ültetését szorgalmazza, különösen a
zöldfelülettel alacsonyan ellátott belvárosi területeken. A 14 méternél szűkebb
utcák felújítása esetén kötelezővé tesszük
a közműalagutak kialakítását, hogy az
utcák alkalmasak legyenek fák ültetésére
és a belvárosban minden 12 méternél
szélesebb utcában fasorokat telepítünk.
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A köztereket parkosítjuk és növeljük a
pihenőfunkciójú terek nagyságát. A város
kővel burkolt felületeinek minimalizálásával és zöldfelületek segítségével csökkentjük a városban eluralkodó kánikula
és a heves esőzések káros hatását. Ehhez
többek között alacsony fenntartásigényű
növényeket és vízáteresztő burkolatokat
használunk melyek segítik a csapadékvíz
elszivárgását és megtartását. Szorgalmazzuk az olyan épületek közötti szélcsatorna-folyosók megóvását és kialakítását
(pl. beépítési tilalommal), ahol szeles idő
esetén a szmog és a hő is távozhat
a városból.
ZÖLDHÁLÓZAT
A zöldterületeket védjük, illetve újakat hozunk létre a városi és agglomerációs beépítetlen területek, fejlesztési zónák elválasztására. Megpróbáljuk megakadályozni
a városrészek végleges összenövését is.
Megvédjük a Budapest körüli zöld gyűrű
elemeit. Ezek egy összefüggő zöldhálózatba rendeződnének, így a lakók szabadon dönthetnek, hogy otthonukhoz közel
vagy távolabb szeretnének időt tölteni a
szabadban. Lényegesen több sportolási
lehetőségre van szükség, például labdajátékok pályáira és fitneszparkokra. Emberközeli módon fejlesztjük a Budapesten
belül kisvízfolyások - Rákos-, Szilas- patak
- partjait, míg a Duna-part hosszú távon
bekerül a város zöldhálózatába.

1.4 FELELŐS TÁRSADALMAT!
MÚLT ÉS JÖVŐ EGYSÉGBEN
A Momentum Budapestje egy olyan XXI.
századi város, amely organikus egészet
alkot, amely szimbiózisban létezik használóival, közösségi és kulturális tereivel,
és ahol nincsenek tájidegen beépítések.
A fejlesztéseket a környezetükkel összhangban valósítjuk meg, hogy kerékpáron
vagy gyalogosan járva is egy törődően
felújított és barátságos városképet érzékeljünk. Biztosítjuk a helyi védettség alatt
álló épületek megóvását, hogy a jövő generációi is megtapasztalhassák a múlt
örökségét. A megőrzésre és a legmodernebb infrastruktúra-igényekre egyaránt
figyelmet fordítunk, így a múlt és a jövő
egyensúlya határozza meg a jelent.
KÖZÖS DÖNTÉSEK
EGY KÖZÖS VÁROSÉRT!
Egy olyan várost hozunk létre, amelyet
mindenki magáénak érez, megvan benne
a helye és ezért felelősséget vállal érte.
Ahol csak az összes érintett lakó, szervezet, vállalkozás véleményének figyelembe
vétele után kezdődik a tervezés, akár a legfontosabb projektek kiválasztásáról, akár a
projektek részelemeiről legyen szó. A város fejlődéséhez, legyen az egy új metróvonal, vagy pad az utca végén, a szakmai
alapelveket nyíltan elmondjuk, hogy igazi
társadalmi vita bontakozhasson ki.

Meghallgatjuk a legártatlanabb városhasználók, a gyermekek véleményét is az
őket érintő kérdésekben, pl. egy park kialakításakor, hiszen az érdekeik nem különböznek a felnőttekétől. Döntéseinket
nem a pillanatnyi gazdasági és politikai
érdek vezényli, hanem a meglévő problémák és későbbi látható kihívások ellen
harcolunk már bevált és kísérleti lehetőségekkel, amit el is vár tőlünk a felhasználó és fenntartó lakosság.
AKADÁLYTALAN MOZGÁS
Nemcsak az egyes épületek bejárata, hanem minden új tömegközlekedési megálló és jármű legyen elérhető mozgáskorlátozottak, idősek és babakocsis szülők
számára. A járdaszegélyek és a közúti
átkelők mind legyenek akadálymentesítettek. Minden felújított csomópontnál
szintbeni gyalogosátkelőket alakítunk ki;
ahol ez nem lehetséges, ott az aluljárók
minden irányban akadálymentesen használhatóak lesznek.
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Ezen kívül a szociális és egészségügyi ellátás összekapcsolása kiemelten fontos
számukra (pl. az alapellátás megerősítése, szociális és krónikus ellátásért felelős
egyeztető csoportok létesítése, akik
szoros együttműködésben dolgoznak
a körzeti orvossal).
GYEREKBARÁT VÁROS

IDŐSBARÁT VÁROS
Az idősek közlekedési kihívásaira fel kell
készülnie a városnak. A kis távolságok városa segíti azt, hogy minden közel legyen
hozzájuk. Sok idősbarát lakás közelsége
lehetővé teszi a megosztott otthoni ápolást is, mely szolgáltatás elérhetősége
kiemelt hangsúlyt kell kapjon.
Az idősek gyakran választják a közösségi közlekedést és a sétát. Az mozgásra
való ösztönzésnek kiemelt szerepe van az
elhízás, krónikus megbetegedések és az
elszigetelődés ellen. Arra sarkallnánk az
időseket, hogy gyakrabban mozduljanak
ki a lakókörnyezetükből: ezt szolgálná a
tömegközlekedési állomások könnyebb
elérhetősége, a megállók közti távolság
csökkentése, és a járdák, kerékpárutak
biztonságossá tétele (például csúszásgátlás vagy hosszabb átkelési idők a kiemelt helyeken). Ezen kívül ügyelnénk
arra, hogy legyen elég pad, árnyékot adó
fa és nyilvános WC a városban. Könnyen
követhető, feltűnő, hangjelzést adó útjelző rendszerek segítsék a tájékozódást
látásromlás, demencia vagy más időskori
állapotok esetén.
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A kis távolságok városában a gyermekek az otthon-utca-környék-kerület-város
vonalon biztonságosan ismerhetik meg
városukat. A számukra szükséges szolgáltató funkciók közelebb kerülnek. A sebességcsökkentett közterületeken gyalog vagy kerékpárral, illetve a hatékony
közösségi közlekedés biztonságos hátterével nagyobb bizalommal hagyhatjuk,
hogy gyermekeink tapasztalatokat szerezzenek. Így egyedül is van lehetőségük
bekapcsolódni a városi vérkeringésbe, és
gyorsabban hozzászoknak a mindennapi
kihívásokhoz. A zöldebb környezetben
jobb levegő és a nagyobb közbiztonság
segíti a város felfedezését.
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VERSENYKÉPESSÉG
CÉL

SZABAD, EGYENLŐ ÉS LEHETŐSÉGEKKEL TELI VÁROS

Célunk, hogy Budapest középtávon egy
olyan város legyen, ahova évente legalább 20 ezer kivándorolt magyar jön
haza. Egy olyan város, ami felveszi a versenyt Európa nagyvárosaival versenyképességben, tudásban és befogadó környezetben. Szeretnénk megteremteni a
lehetőséget minden magyarnak ahhoz,
hogy itthon építsen karriert, alapítson
családot és sikeresen élje az életét.
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Ez a cél nem lehetetlen:
ha Varsónak sikerül,
nekünk is sikerülhet!
Néhány évvel ezelőtt még tízezrek hagyták el Lengyelországot a jobb élet reményében, ma azonban már a nemzetközi
sajtó is attól hangos, hogy Varsóba és a
lengyel nagyvárosokba egyre többen költöznek haza. Elsősorban a magasan képzett, értékes külföldi tapasztalattal bíró
fiatalokat vonzzák a növekvő bérek, az
egyre jobb karrierlehetőségek és persze a
barátok és a család. A Varsót 12 évig vezető polgármester idén így búcsúzott: “Ez a
szabad emberek városa. Varsó a szabadság és a tolerancia értékein alapszik. Ezt
a jog uralma garantálja”. A jog uralma,
szabadság és tolerancia nélkül mi sem
tudunk sikeres Budapestet építeni.

Célunk, hogy Budapest
a szabad emberek városa legyen.
Egy igazi, nemzetközi nagyváros, ahol
a világ minden tájáról jövő emberek, gondolatok és értékek találkoznak. Egy elfogadó és sokszínű város, amely egyenlő
lehetőségeket biztosít mindenkinek. Ahol
befogadóak az emberek, ott jobb élni és
dolgozni, ott több ötlet és több sikeres
vállalkozás születik, amikre együtt
lehetünk büszkék.

Célunk, hogy Budapest a nőknek
ugyanolyan esélyt biztosítson,
mint a férfiaknak.
A város küzdjön a nemi egyenlőtlenségekkel, segítse a bérkülönbségek eltűnését és az üvegplafon áttörését. Itt az ideje,
hogy a nők egyenlő esélyeket kapjanak a
sikerre otthon, munkahelyükön, vagy éppen a városházán.
Célunk, hogy Budapest
a lehetőségek városa legyen.
Egy hely, ahol minden fiatal és idős megvalósíthatja a benne rejlő lehetőségeket.
Ahol minél több magasan képzett budapesti dolgozik, minél magasabb bérért.
Ezt olyan munkahelyeken teszik, ahol
megbecsülik és hosszú távú karrierlehetőségeket kínálnak nekik. Ahol a felemelkedés útja a tanulás, a teljesítmény
és a vállalkozókészség.
Együtt egy olyan versenyképes
Budapestet építünk, ahonnan nem
kell elmenni, és ahova érdemes
hazajönni.
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PROBLÉMA

BEZÁRKÓZÓ ÉS A JÖVŐJÉT FELÉLŐ VÁROS

Budapest ma nem
a szabad emberek városa.

A ma Budapestje nem segíti
a felemelkedést.

Budapestet is elérte a kormánypropaganda idegenellenes és bezárkózó kommunikációja. A külföldön élő magyarok jellemzően toleráns nagyvárosokban élnek, ahol
természetes a másság tisztelete, illetve a
társadalom peremén élők segítése. Azok
a külföldön élő magyarok, akik melegek,
kisebbségiek, nők, kerekesszékesek vagy
akár családosak, kétszer is meggondolják,
hogy hazaköltözzenek-e a jelenlegi
Budapestre.

Az egyetlen út a hosszú távon fenntarthatóan növekedő bérek felé Budapesten
a munkaerő termelékenységének növelése. Az oktatás központosítása és a folyamatos forráskivonás miatt csökken az
oktatás színvonala és egyre kevesebb
nemzetközileg híres szakmai műhelyünk
van. Súlyos tanárhiány van az országban:
az alacsony fizetésért dolgozó, kizsigerelt
tanárok pedig sokszor nem tudnak versenyképes tudást adni. Ráadásul az iskolák gyakran nem rendelkeznek a tanításhoz szükséges eszközökkel.

Budapesten ma óriási,
kihasználatlan gazdasági
és társadalmi lehetőség
rejlik a nőkben.
Ma egy magyar nőnek nincsen olyan életszakasza, amikor legalább annyit keresne,
mint egy vele egyidős férfi. Szenvednek
az álláskereséssel a gyermekvállalási korban és nehéz kisgyermekes anyukaként
visszatérni a munkaerőpiacra. Az óvodai
várólisták több évesek is lehetnek, és néha
emiatt költözni is kényszerülnek családok.
Ma a budapesti nők előtt a közéletben
kevés a pozitív követendő példa: a rendszerváltás óta eltelt időszakban a teljes
magyar kormányzati elit (miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok) nagyjából
tíz százaléka volt nő. A helyi döntéshozatalban is erősen alulreprezentáltak a nők:
a budapesti képviselőtestületek tagjainak
kevesebb mint negyede nő, és van olyan
kerületi önkormányzat, ahol a húsz fős
testületben csupán egy női képviselő van.
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Jelenleg kevés a magas
hozzáadott értékű
munkahely Budapesten.
A nagy nemzetközi vállalatok jellemzően
csak az egyszerűbb munkaköröket telepítik a városba, kevés a regionális központ.
A magyar vállalatok pedig nem tudják
megtartani a helyi tehetségeket, mivel
sem bérben, sem karrierlehetőségekben
nem tudják felvenni nemzetközi versenytársaikkal a versenyt.
A budapestiek nem vállalkoznak, mivel
az állam és a korrupció mindent elural.
A teljesítményelv visszavonulóban van:
nem lehetsz sikeres vállalkozó jó politikai
kapcsolatok nélkül.
A városvezetés
szerepet tévesztett.
Ahelyett hogy aktívan és innovatívan a
változások úttörője lenne, csak a szűken
értelmezett városüzemeltetést tartja saját
feladatának. Ráadásul csendben elfogadta, hogy az elmúlt években folyamatosan
csökkentették az önkormányzati szerepköröket, és kiszolgáltatták az önkormányzatiságot a központi államnak.

MEGOLDÁS

BÁTOR ÉS INNOVATÍV VÁROSHÁZA

Budapestnek nem csupán
városüzemeltetési szakemberek
kellenek, hanem egy társadalmi
és gazdasági ügyekben bátor
és innovatív városvezetés.
Egy olyan városvezetés, amely akar és képes harcolni a budapestiek érdekeiért, és
képes összehangolni a különböző városi
érdekeket. Egy olyan városvezetés, amely
nyitott és befogadó és hitelesen tud egy
nemzetközi nagyvárost képviselni. Ennek
egyik szimbolikus lépése a nemi kvóta az
önkormányzati kompenzációs listákon.
A városvezetésnek képviselnie
kell minden budapestit.
Partnerként kell tekintenie nemcsak a
nagyvállalatokra, de a kis- és középvállalkozásokra, a civil szervezetekre és közvetlenül a budapesti lakosokra is. A városi döntéshozatalba minél jobban be kell
vonni a társadalom minél szélesebb körét.
A kerületi közösségi költségvetések és a
képviselőtestületi kompenzációs listák
nemi kvótája ezt segíti elő.
A városvezetésnek családbarát
várost kell létrehoznia, amely segíti
a fiatalokat a gyereknevelés és
a karrier összeegyeztetésében.
Növeljük a bölcsődei és óvodai férőhelyek
számát, jobban felszereljük az iskolákat és
szolgálati lakást biztosítunk a pedagógusoknak. Az önkormányzatoknál és az önkormányzati cégeknél pedig bevezetjük
az apahónapokat, akik így otthon maradhatnak a gyerekkel.
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A városvezetésnek aktívan kell védenie
az egyetemi autonómiát és minél több
tudományos műhelyt kell
a városba csábítania.
Az egyetemekkel való partneri viszony,
illetve a helyi kisvállalatok előnyben részesítése a közbeszerzéseknél elősegíti,
hogy minél több innovatív vállalat jöjjön
létre.
Budapestnek és a városvezetésnek
a lehető legjobb minőségű
alapinfrastruktúrát kell nyújtania
a kis- és középvállalkozásoknak:
kiszámítható szabályozói környezetet, olcsó és gyors közlekedést, megfizethető
bérleti díjakat és az önkormányzati ingatlanok kedvezményes használatát.
A városvezetésnek harcolnia kell
a korrupcióval szemben,
és jó példával kell elöljárnia.
Ezért támogatnia kell Magyarország
Európai Ügyészséghez való csatlakozását
és biztosítani a tiszta versenyt a közbeszerzéseken és nagyberuházásoknál.
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TOVÁBBI FONTOS
MEGOLDÁSOK

2.1 MEGREFORMÁLJUK
AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉST
A XXI. századi technológiák új
lehetőségeket nyújtanak az önkormányzati működés hatékonyságának
növelésére. Célunk, hogy a budapesti
önkormányzatok igazi szolgáltató állami intézményként működjenek, ezzel
versenyképesebbé és szerethetőbbé
téve a várost.
DÖNTSÜNK EGYÜTT!
A város fejlődéséről mind a nagyberuházások, mind a kis léptékű változások esetén közösen döntenek a városlakók, az
érintett vállalkozások és szervezetek és az
önkormányzat. Ez nem folyamatos népszavazást, vagy drága kérdőívezést jelent,
hanem gyakori közösségi fórumokat és
egy internetes oldalt a tervezett projektek és lakossági igények megvitatására.
A lehetséges tervek kapcsán adjon hangot a helyi közösség, hogy mit tart fontosabbnak. Olyan kezdeményezések, mint
a Budapest Dialog, vagy a Járókelő, mindennapi részei a városfejlesztésről szóló
párbeszédnek.
KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS
Nem vesszük természetesnek, hogy csak
a politikusok dönthetnek arról, mire költ
az önkormányzat. Az önkormányzati költségvetés egy részének elosztásáról helyi
kezdeményezésekről közvetlenül a helyben élők döntenek demokratikusan, nyílt
viták után. Kispesten már működik
a közvetlen, közösségi költségvetés.
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E-KÖZIGAZGATÁS
Az informatikai fejlődés az elmúlt évtizedekben megváltoztatta az emberek és a
vállalatok egymással való párbeszédét.
Az új lehetőségek ellenére ma a világ legtöbb országa alig változtatott azon, ahogy
az állam az állampolgáraival kommunikál.
Budapesten a döntések ma is még zárt ajtók mögött születnek és papíron íródnak.
A Momentum Budapestjén nincs döntés közügyekről internetes közvetítés és
meghallgatás nélkül, és nincs közzététel
könnyű, internetes kereshetőség nélkül.
ÜGYFÉLKÖZPONTÚ KÖZIGAZGATÁS
A közigazgatási hivatalokban elsődleges
cél, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat
és időt spóroljunk az ügyfeleknek. Minden
állampolgár számára lehetőséget biztosítunk 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 hány kattintásába kerül
egy ügy elintézése.

Ugyanezt a időt a személyes ügyintézés
folyamán is lehet mérni, és ez alapján
fejleszteni az ügyintézési folyamatokat.
Mindemellett elengedhetetlen, hogy az
ügyintézés során az ügyfelek megfelelően informáltak legyenek. Itt az ideje leszámolni a hivatalok bikkfanyelven megírt,
értelmezhetetlen leveleivel. Érthető, egyszerűen és célratörően fogalmazó tájékoztatást vezetünk be a közigazgatásban.
NEMI KVÓTA
AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN
Ma Budapesten az önkormányzati helyek
háromnegyedét férfiak töltik be. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nincs utánpótlás a
jövő női vezetői számára, hanem azt is,
hogy a nőket nem képviselik kellőképpen
a döntéshozók. A 18. kerületben csupán
két női tag jut húsz képviselő-testületi
tagra, tehát a került lakosságának 51%át tíz százaléknyi nő képviseli. Egyedül a
XX. kerületben haladja meg a női arány az
50%-ot, mindenhol máshol messze alatta
marad (a 12. kerület 41%-kal a második). A
414 képviselő-testületi helyből 121 helyet a
kerületi kompenzációs listák alapján osztanak el. Ebből a 121 helyből csupán 22-t
kaptak nők a legutóbbi, 2014-es budapesti helyhatósági választásokon.

Jelenleg 16 európai országban használnak nemi kvótát annak érdekében, hogy
biztosítsák a nemek kellő mértékű reprezentáltságát. A tudományos eredmények
szerint a nemi kvóták nem csökkentik
a képviselők minőségét, sőt, például
Svédországban nagy mértékben növelték a képviselők rátermettségét és több
nő jutott vezető pozícióba.
A Momentum fontosnak tartja a nemi
egyenlőséget a helyi demokráciában is,
aminek egyik szimbolikus kezdeményezése, hogy a kompenzációs listáról bejutó képviselők között egyik nem aránya se
lehessen kevesebb mint 40%. 2014-hez
képest így 27-el több nő juthatna be az
önkormányzati képviselő-testületekbe.

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

JAVASLAT:
40%-OS NEMI KVÓTA
A KOMPENZÁCIÓS LISTÁKON

75% FÉRFI TAGOK
25% NŐI TAGOK

414
TAG

31% NŐI TAGOK

22 NŐ A
KOMPENZÁCIÓS
LISTÁKRÓL

121 TAG A
KOMPENZÁCIÓS
LISTÁKRÓL
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N ŐK ALULREPREZENTÁLTSÁGA A BUDAPESTI
K É PV I S E LŐ -T E ST Ü L E T E K B E N ( 2 01 4 )

LEGALÁBB
49 (40%) NŐ
A KOMPENZÁCIÓS
LISTÁKRÓL

2.2 EGYETEMI VÁROS
ÉS TUDOMÁNYOS KÖZPONT
Budapest minden adottsága adott
ahhoz, hogy nemzetközi szinten
jegyzett egyetemi város legyen,
Közép-Európa tudományos központja.
Az egyetemek a város és egész Közép-Európa kutatás-fejlesztésének és innovációjának központját jelenthetik. A helyi gazdaság működtetői lehetnek, amelyek köré
gyűlnek a tudást értékelő vállalatok és az
új ötletekre alapuló, gyorsan fejlődő
startup-cégek is.
Egy ilyen tudományos központ csak a
felsőoktatási intézmények, a vállalkozások és a kormányzat hármasának szoros
együttműködésével és az egyes szereplők erős autonómiájára támaszkodva tud
működni.
IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNY
AZ EGYETEMI SZEREPVÁLLALÁSRA
Javasoljuk, hogy növekedjen a társasági
adóból leírható kedvezmény mértéke a
felsőoktatási intézményeket célzó vállalati támogatás esetén. Így a vállalkozások
és az egyetemek közt jobb viszony alakulhat ki. Lehetővé tesszük a felsőoktatási hallgatók részére nyújtott ösztöndíjak,
technológiai transzfer, tananyagfejlesztés
és a kutatás-fejlesztési együttműködés
helyi iparűzési adóból finanszírozott
támogatását.
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HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK NÖVELÉSE
A városvezetésnek bővítenie kell az önkormányzat által adható Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatások számát és nagyságát. Növelni kell a hallgatói ösztöndíjakat,
hogy azok valódi segítséget jelentsenek
a megélhetésben. Az ösztöndíjak mértéke jelenleg rendkívül alacsony, töredékét
sem fedezi a budapesti megélhetésnek.
Emellett egységessé és kiszámíthatóvá
kell tenni a jelenleg egyetemenként változó pályázási rendszereket.
ELÉRHETŐ OTTHONOK
AZ OKTATÓKNAK
Az önkormányzat nem tudja megváltoztatni az oktatói és kutatói bértáblát, viszont az Elérhető Otthonok programon
keresztül segíteni tud a lakhatásukban.
Az egyetemek környékén lévő elérhető
otthonokban kedvezményesen laknak az
oktatók, amivel arra ösztönözzük őket,
hogy Budapestet válasszák.

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK NÖVELÉSE
Egyre több diák szorul ki a budapesti
egyetemekről, mert nem tudja megfizetni az egyre dráguló albérleteket. Ezért
nagy mértékben növelni kell a kollégiumi
férőhelyek számát és azok lakhatóságát.
Ehhez állami, önkormányzati és magánberuházásokat egyaránt támogatnánk,
valamint különálló lakások rendszerét is
bevonnánk a kollégiumi körbe. Támogatjuk a virtuális kollégiumok létrejöttét is:
egy kollégiumnak nem kell egy épületben
működni, megfelelő minőségi garancia
mellett lehetséges több különálló lakásból
virtuális kollégiumot létrehozni. Megfelelő
minőségi garancia és szigorú szabályok
mellett magánvállalkozók is létrehozhatnak ilyen kollégiumokat, amelyekért megkapják a jelenleg csak állami kollégiumoknak járó állami normatívát. Így gyorsan és
rugalmasan lehet olcsó és jó minőségű
szállást biztosítani minden diáknak.
INNOVÁCIÓT
ÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁS
Szakokat nem betiltani vagy lecserélni
kell, hanem lehetővé kell tenni, hogy új, innovatív szakok induljanak. Változtatunk az
akkreditációs szabályokon, és javasoljuk a
Magyar Akkreditációs Bizottság függetlenítését, és az egyetemi szakok rugalmasabb bejegyzési folyamatát. Ez a záloga
a képzési szerkezet folyamatos megújulásának és a gazdasági igényekhez való alkalmazkodásnak. Ösztönözzük az idegen
nyelvű és alternatív képzések, valamint az
internetes kurzusok indítását, hogy minél
jobban megfeleljen a hazai felsőoktatás
az átalakuló igényeknek, és minél több
külföldi hallgató érkezzen hazánkba.
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2.3 NAGYVÁLLALATI KLASZTERT
ALAKÍTUNK KI BUDAPESTEN
Egy klaszter az önálló cégek
együttműködése, melyek ugyanabban
az ágazatban dolgoznak, és területileg
közel állnak egymáshoz.
Általában piaci versenyzők, de összeköti
őket hosszú távú érdekeik azonossága,
és a közösen végzett tevékenységeik
költségcsökkentő, hatékonyságot
növelő hatása.
Jelenleg sok nemzetközi nagyvállalat foglalkoztat jó képességű, nyelveket beszélő
munkaerőt Budapesten, azonban ezek
főként nem nagy hozzáadott értékű háttérmunkakörök. Egy nagyvállalati klaszter (ágazati központ) vonzóvá teszi Budapestet a magasabb hozzáadott értékű
munkakörökre is, regionális központokat
a városba csábítva. Ezek a munkakörök
pedig jobb megélhetést biztosítanak,
így vonzóak a kivándorolt munkaerőnek.
Olyan nagyvállalati körzeteket
szeretnénk létrehozni Budapesten,
amik európai szintű nagyvállalatok
székhelyei lehetnek.
Ideális klaszterterület az a helyszín, ahol
sok, hasonló vállalat működik, és nem
korlátozott az irodapiac, fejleszthetőek
új központok, és megoldott a lakhatás a
környéken, valamint jó az infrastrukturális
ellátottság. A dél-pesti kaputérség megfelelő helyszínnek tűnik egy nemzetközi
nagyvállalati klaszter kialakítására.
A klaszter növeli az adóbevételeket és
élénkíti a gazdaságot. Több pénze lesz
az önkormányzatoknak, a kapcsolódó
helyi vállalkozások pedig stabilabb környezetben tudnak növekedni és tanulni
egymástól. Nem elhanyagolandó, hogy
sokkal fehérebben működik, mint egy
átlagos vállalkozás.
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Szeretnénk, ha a várostervezők kihasználnák az alkalmat, és úgy terveznék
meg ezen klasztereket, hogy az ne csak
a vállalatoknak, hanem a lakosoknak is jó
legyen. A vállalati jelenlét rengeteg fejlesztéshez adhat forrást, illetve sok kis
üzletet fellendíthet, feldúsíthatja a rozsdaövezetek foltszerű lakottságát egy
egységes szintre. Élhető közösségi tereket és infrastruktúrát alakítunk ki helyi
kerekasztalok létrehozásával.
Ebben részt vesz a kormányzat, a helyi
vezetés, a lakosok és a jelen lévő vállalatok, és együtt hoznak döntést infrastruktúráról, közösségi terekről. A lakosság
alkupozícióját ezekben a testületekben
állandó szavazataránnyal kell szavatolni,
és döntéseiket legalább félévenkénti
gyakorisággal nyilvánossá kell tenni
a szavazatokkal együtt.

2.4 TELJESÍTMÉNYELVŰ ÜZLETI
KÖRNYEZETET TEREMTÜNK
Csak úgy fognak hazajönni a fiatalok,
ha ugyanolyan tiszta, átlátható
üzleti környezet várja őket,
mint Nyugat-Európában.
Meg kell állítanunk az elharapódzó
korrupciót, átlátható üzleti környezetet
kell teremtenünk, ahol az érvényesül,
aki innovatív és aki keményen dolgozik.
ÁTLÁTHATÓ KÖZBESZERZÉSEK
Az önkormányzati szervek a pályázatokkal, szerződésekkel, közbeszerzésekkel
kapcsolatos információkat egységes felületen teszik közzé. Így ezek az információk egységes tartalommal jelennek meg,
és könnyen kereshetőek lesznek. Korlátozzuk, hogy bárki egyéni vagy lobbiérdekből zárt adattá nyilvánítson valamit,
aminek a köz számára elérhető információnak kellene lennie. Ezzel valósítjuk meg
a felelős, számonkérhető, átlátható
közpénzköltés alapjait.
OFFSHORE-STOP
A KÖZBESZERZÉSEKBEN
Kiszorítjuk az offshore hátterű cégeket
a gazdaságból és a közbeszerzésekből –
csak úgy lehet pályázni közbeszerzésekre, ha a pályázó cég bizonyítja, hogy tisztességesen adózik és nincs offshore cég
a céghálójában. Az önkormányzat ezen
felül megvizsgálja és kizárja a pályázásból
azokat a pályázókat, akikkel kapcsolatban
felmerült korábban offshorozás
vagy korrupció ténye.
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EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
A budapesti városvezetésnek támogatnia
kell az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, mert Magyarország jelenlegi vezetése képtelen biztosítani saját szerveinek
kellő ellenőrzését. Ha ez sikerül, ez a gazdaságra is rendkívül nagy hatással lesz,
mert a külső ellenőrzés gátat szabhat az
elharapózó korrupciónak.
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LAKHATÁS
CÉL

CSÖKKENŐ ÁRAK, NÖVEKVŐ MINŐSÉG
ÉS LASSÍTOTT DZSENTRIFIKÁCIÓ

A lakhatási biztonság anyagi és egészségügyi értelemben is alapvető eleme
a mindennapjainknak. A tudat, hogy
esténként olyan helyen hajthatjuk álomra a fejünket, ami biztonságos, tiszta,
valamint a befizetett számlák miatt
fennakadás nélkül rendelkezésre áll víz,
villany, gáz, elengedhetetlen a következő
napok, hetek, évek tervezése miatt. Ezek
hiánya bármely ember életét megingathatja akár hosszabb távon is.
Ezt a kockázatot nem csak egyénileg kell
kezelni. Az államnak, a fővárosi vezetésnek és az egyes önkormányzatoknak is
tisztában kell lenniük ezekkel a feltételekkel és az emberek mindennapjaira
kifejtett hatásaival.
Olyan Budapestet szeretnénk, ahol a lakhatási kockázatok a minimálisra csökkennek, ahol mindannyian megfizethető és jó
minőségű lakásokban élhetjük az életünket. Ez alapvető feltétele az élet más területein való boldogulásunknak, a munkahelyen nyújtott jó teljesítményünknek és a
meghitt családi élet megteremtésének is.
A Momentum látja az egyre erősödő
dzsentrifikáció negatív hatásait a helyi
közösségeken, emiatt szükséges megteremteni annak a feltételeit, hogy a helyiek
meg tudják engedni maguknak a közösségben maradást.
Ezért olyan Budapestet szeretnénk, ahol
a budapesti lakosok a havi bérüknek maximum 30%-át költik lakhatásra. Hogy
senki se rettegjen a kilakoltatástól és mindenki kiköltözhessen sötét és málladozó
lakásából.
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Az utóbbi években igen nagy mértékben
megnőttek a lakhatást érintő kiadások a
fővárosban. 2016-ban már egy 40 négyzetméteres lakás bérleti díja is elérte a régiós átlagjövedelem 97%-át. 2011 és 2016
között a lakásbérleti díjak csaknem kétszeresükre emelkedtek a belvárosban és
külső kerületekben is. Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a lakások fenntartását és egyéb kiadásokról - ételről, ruhákról
vagy kikapcsolódásról - kell lemondaniuk
az embereknek, hogy egyszerűen legyen
hol lakniuk.

PROBLÉMA

NÖVEKVŐ LAKÁSÁRAK,
KEVÉS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS

A lakhatási veszélyek ráadásul nem
csak a szociálisan rászorulókat érintik.
A társadalom minden részén találunk olyanokat, akik nem engedhetik meg maguknak
a megnövekedett költségeket. Ilyen helyzetben van számos nyugdíjas, felsőoktatásban
résztvevő fiatal, pályakezdő, vagy közös életüket kezdő házaspár is. Országos szinten az
emberek közel 90%-a él saját tulajdonú lakásban.
Még Budapesten is - ahol a legtöbb albérlet van - a saját tulajdonú lakások aránya
majdnem eléri a 80%-ot. Ennek következtében jelenleg nagyon rugalmatlan a lakáspiac,
a megnövekedett kereslet ellenére a kínálatot nem sikerült az utóbbi években érdemben bővíteni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy minden kilencedik ingatlan üresen áll.
Ez előfordulhat állapotuknál fogva, befektetési szempontok miatt, vagy
mert később egy családtag szeretne ott lakni.
Az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
száma is évről-évre csökken
a rendszerváltás óta.
A privatizáción kívül ennek más oka is van.
Az önkormányzatok a szűkös költségvetésükön túl úgy próbálnak meg további
forrásokra szert tenni, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat eladják cégeknek,
magánszemélyeknek. A fennmaradó állománynak sem a minőségéről, sem kiutalásának hátteréről nem áll rendelkezésre
elegendő mennyiségű információ. Mindez
tovább szűkíti azok lehetőségét, akik akár
piaci mértékű bérleti díjért, akár szociális alapon megállapított összegért igényt
tartanának ezekre az ingatlanokra.
Forrás: KSH
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MEGOLDÁS

ELÉRHETŐ OTTHONOK ÉS SŰRŰBB
BEÉPÍTÉS A VASÚTI MEGÁLLÓKNÁL

Ahhoz, hogy csökkenjenek a lakásárak,
növekedjen az ingatlanok minősége és
lassítsuk a dzsentrifikációt, a Momentum elérhető otthonokat teremt és sűríti
a beépítést az elővárosi vasúti megállók
környezetében.
Budapestnek új lakóingatlanokra van
szüksége, és ezeknek a már kiépült
elővárosi vonalak megállói környékén
kell megépülniük.
A modern, sűrű, társasházi beépítés lehetővé teszi az energiahatékonyság növelését és a helyi városközpontok kiépülését.
Ezek a városközpontok boltokat, szórakozási lehetőségeket, iskolákat, óvodákat, rendelőket és jobb nyugdíjas ellátást
tudnak nyújtani. Egy ilyen koncentráció
további munkahelyeket hoz létre és szolgáltatásokat vonz a környékre. A modernizálásra szoruló elővárosi vonalak gyors
és átszállásmentes kapcsolatot tudnak
biztosítani a belvárossal és a többi külső
városközponttal. A jó minőségű, új építésű, erősen növekvő lakáskínálat miatt
csökkennek a budapesti lakásárak, nő a
minőség, és az energiahatékonyság miatt
csökken környezetünk károsítása is.
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Az Elérhető Otthonok program növeli az
önkormányzati tulajdonú lakások számát.
Az elérhető otthonokkal az önkormányzatoknak lehetősége nyílik a helyi közösség
megtartására: kiadhatja pályakezdőknek,
friss házasoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak vagy egyéb módon rászorulóknak.
A nagy piaci befektetők minden új
ingatlanfejlesztésénél az önkormányzatok bizonyos lakásokat kötelezően a
piacinál alacsonyabb áron kapnak meg
az ingatlanfejlesztőtől, ami így beépül
az önkormányzati ingatlanállományba.
Ez az önkormányzatok számára egy egyszeri költséget jelent, amely folyamatos
bevételt fog hozni a lakás kiadásából.
Az ilyen típusú ügyletek mögött alapos
szabályozás szükséges, hogy fel se merülhessen a korrupció lehetősége. A lakásokra való pályázás minden esetben
nyilvánosan, a budapesti Egységes elérhető otthonok honlapon keresztül folyna,
a döntést pedig az önkormányzatok hoznák meg, átláthatóan.
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TOVÁBBI FONTOS
MEGOLDÁSOK

3.1 ELÉRHETŐ OTTHONOK
INTERNETEN KERESHETŐ SZOCIÁLIS
ÉS ELÉRHETŐ LAKÁSOK
Korrupt és átláthatatlan módon történik
a szociális bérlakások kiadása jelenleg.
Egy adott kerületben valójában csak az
önkormányzat van tisztában a szociális
bérlakások számával, elhelyezkedésével
és állapotával. Egy erre szolgáló honlap
létrehozásával mindenki számára hozzáférhetővé válnak az önkormányzat által
kiadott lakások adatai. Ez növeli a szociális és elérhető lakások rendszerének átláthatóságát is, megnehezíti a korrupciót,
valamint egy ilyen ingatlanra való pályázásnál maga a jelentkező tud keresni az
ingatlanok között. Ezáltal a későbbiekben
a lehető legközelebb lehet munkahelyéhez, gyermeke pedig óvodájához, iskolájához. Ezzel az egész igénylési folyamat
egyszerűbb, gyorsabb, mindegyik fél
számára átlátható lesz.
SZOCIÁLIS ÉS ELÉRHETŐ LAKÁSOK
PROGRAMHOZ CSATLAKOZÓ
INGATLANTULAJDONOSOK
A szociális és elérhető lakások programhoz csatlakozhatnak a kihasználatlan lakással rendelkező tulajdonosok. Szerződést kötnek velük a helyi önkormányzatok,
garanciát adva a lakások tulajdonosainak,
hogy a szerződés lejártával ugyanolyan
minőségben kapják majd vissza a lakást.
Az időközben felmerülő javítási vagy fejlesztési kérdésekben a tulajdonos beleegyezése szükséges, hosszú távú beruházás esetén mindhárom szereplőnek részt
kell vennie ennek finanszírozásában. Hátrányos helyzetű családoknak való bérbeadás esetén további kedvezmény jár
közvetlenül a bérbeadónak.
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KÖZÖSSÉGI MEGOLDÁSOK
KIHASZNÁLATLAN LAKÁSOK
FELKUTATÁSA
Az önkormányzatoknak kötelezővé teszszük az üresen álló, elhagyott, kihasználatlan lakások felmérését. Ezek az ingatlanok kihasználatlanságuk miatt a piacinál
alacsonyabb áron megvásárolhatók, majd
beépíthetők az önkormányzat erőforrásai
közé, hogy felújításukkal bővüljön
a kiadható bérlakások száma.
2018 végén majdnem 4 ezer
önkormányzati bérlakás állt üresen
Budapesten. Ez majdnem a duplája
a hét évvel korábbinak. (24.hu)

3.2

LAKÁSCAFETERIA
2019-től a lakáscafeteria már nem lesz
kedvezményes adózású. Azonban a rugalmas lakhatási lehetőségek és a mobilitás támogatása érdekében a Momentum fenntartaná a béren kívüli juttatások
e formáját. Ebben a rendszerben - ha a
bérlésről készül legális szerződés, és az
albérletbe be van jelentve a lakó - a béren
kívüli juttatásból maximum havi 40,000
forintot lehetne a lakbérre költeni.
VIRTUÁLIS KOLLÉGIUMOK
A kollégiumi férőhelyek száma korlátozott, több esetben sokszoros a túljelentkezés. A budapesti albérletek pedig közel
megfizethetetlenek azok számára, akik
valamilyen okból kifolyólag kiszorulnak az
állami kollégiumokból. Azonban ilyen intézményeket nem csak egyetemek építhetnek, vagy működtethetnek. Mi több,
egy kollégiumnak még csak nem is kell
feltétlenül egy épületben működnie, ha
megfelelő minőségi garancia mellett létrehozható több különálló lakásból ún.
virtuális kollégium. Megfelelő minőségi garancia és szigorú szabályok mellett
magánvállalkozók is létrehozhatnak ilyen
kollégiumokat, amelyekért megkapják a
jelenleg csak állami kollégiumoknak járó
állami normatívát. Így gyorsan és rugalmasan lehet olcsó és jó minőségű szállást
biztosítani minden diáknak.
Egy budapesti egyetemistának több,
mint kétszer annyit kell dolgozni
az albérletért, mint egy bécsinek.

RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS - A “ZUGLÓI MODELL”
Ez a támogatási forma a lakás fenntartásával kapcsolatban felmerülő tételekre
fordítható. Minden igénylő háztartásában
fel kell mérni, hogy a rendszeres
költségek közül mik azok,
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amik elmaradása a kérelmező lakhatását
a legnagyobb mértékben veszélyeztetik,
a támogatást pedig ezekre a problémákra
kell fordítani, így például közműszámlák
kifizetésére, apróbb javításokra,
nyílászárók cseréjére.
AZ AIRBNB BEVÉTELEI A KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉSBE
Ma budapesti népi játéknak számít az
Airbnb adóinak elkerülése. Az államnak
szinte lehetetlen behajtania a lakáskiadáshoz kapcsolódó adókat.
Ehelyett Budapestnek kell megegyeznie a lakáskiadó platformmal (például az
Airbnb-vel), hogy az összes adót a platformon keresztül szedje be, majd utalja tovább az önkormányzatnak illetve a
központi költségvetésnek. A rövid távú
lakáskiadásból befolyó összeget az önkormányzatok kötelesek lennének a kerületi közösségi költségvetési alapba tenni.
Gazdasági visszaesés vagy egyéb vis maior
esetén természetesen ettől el lehet állni.
A túlturistásodás komoly fenyegetés
Budapestnek, és a turisztikai szektornak
részt kell vállalnia a negatív hatások orvoslásában. A közösségi költségvetésen
keresztül a helyiek közvetlenül dönthetnek arról, hogy mire szeretnék költeni
a rövid távú lakáskiadásból
befolyt összeget.
Célunk az is, hogy csökkentsük a csak
rövidtávú lakáskiadás miatt épített, illetve
üzemeltetett lakások számát. Ezért megvizsgálnánk annak a lehetőségét, hogy
csak olyan lakosok adhassanak ki rövid
távon ingatlant, akik be vannak jelentve a
lakásba - ezzel kizárva a több lakást üzemeltető és ezáltal a lakásárakat növelő
nagyberuházásokat.

MI LEGYEN A BULINEGYEDDEL?
A belső erzsébetvárosi “bulinegyed” Budapest fontos értéke, ugyanakkor szükségesnek tartjuk a szórakozás kulturált
és szabályozott mederben tartását. Nem
lehet embereket elüldözni egy városrészből, de a bulinegyed ellehetetlenítése sem
lehet opció. A jelenlegi fővárosi kerületi
önkormányzati rendszer nem képes megoldani ezt a Budapest-szintű ügyet.
A jelenlegi állapot mindenekelőtt az intézkedésre képtelen kerületi önkormányzat
csődje, nem pedig az egymás ellen kijátszott vendéglátósoké és kerületi lakóké.

A VII. kerület vendéglátóegységei és
szálláshelyei közel 6,6 milliárd forinttal
járultak hozzá az államháztartás
bevételeihez 2016-ban.

Elsősorban az önkormányzat és a rendőrség tehetetlensége vezetett a problémákhoz és az élhetetlen környezet kialakulásához. A legfontosabb intézkedés az,
hogy a helyi önkormányzat lássa el feladatait, tartsa fenn az elvárt köztisztasági
és közbiztonsági színvonalat és tartassa
be a saját rendeleteit.
A bulinegyed ügyét nem kerületi, hanem
fővárosi szinten kell kezelni. Most ugyan
Belső-Erzsébetváros a problémás, de ha
ezt rosszul vagy nem oldjuk meg, hamarosan a szomszédos kerületekben is hasonló problémák lesznek, tehát a szabályozást egész Budapestre kell megalkotni.
Rugalmas és konszenzusos szabályozásra van szükség a vendéglátóhelyekre, és
minden változtatást óvatosan,
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pár hónapos próbaidő után szabad csak
véglegesíteni. A közterületek szabályozását is újra kell gondolni: sétálóutcákat
kell létrehozni, lassítani kell az autós forgalmat és ki kell világítani az utcákat és a
kapualjakat.
Az éjszakai polgármester intézménye segít a vállalkozók és lakosok érdekeinek
összeegyeztetésében. Nincsen jogi értelemben vett hatalma, de összehívhat
egyeztető fórumokat, segít új szabályozások kidolgozásában és megteremti
a bizalmat a szereplők között.
Hosszú távon pedig szükség van egy új,
rozsdaövezetben kiépített bulinegyedre
egy nem lakott környezetben. A modern
szórakozáshoz olyan tűz- és biztonságvédelmi rendszerek kellenek, amiket a belvárosi öreg házakban és szűk utcákon nem
lehet megvalósítani - Budapesten viszont
több rozsdaövezeti terület alkalmas lenne
az átalakításra. Több hasonló problémával
küzdő európai nagyváros önkormányzata
is szövetkezett magánberuházókkal és
új bulinegyedet épít (például Lisszabon),
amely tehermentesíteni tudja
a zsúfolt belvárost.
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