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Többfordulós tárgyalás-sorozat keretében tekintette át a demokratikus ellenzék a 

főváros jövőjének kérdéseit. Alapvető cél Budapest önrendelkezésének helyreállítása, 

a város fenntartható, kiszámítható fejlődése érdekében egy világos, átlátható, önálló 

Budapest-törvényben rögzített kormány-főváros viszony kialakítása. E mellett 

kiemelkedő cél a gazdaság felszabadítása a városban rejlő lehetőségek kihasználása 

érdekében és a városi szolidaritás kereteinek újjáépítése. Budapest működtetésében a 

demokratikus ellenzék intelligens városszervezésben gondolkodik, amely a modern 

technológiára építve a XXI. század elvárásainak megfelelő alkalmazkodó, nyitott és 

progresszív együttműködési modellt alkot a városban élőkkel közösen. 

 
Az elmúlt hetekben Budapest ellenzéki szervezetei és közösségei több fordulós egyeztetés-

sorozatot tartottak a város jövőjéről. A tárgyalás-sorozat a ma kormányzók rombolását 

követő helyreállításra, és egy új Budapest-jövőkép megfogalmazására irányult. 

 

Az első és legfontosabb lépés a 2014-es kormány- és városvezetés-váltást követően 

Budapest önrendelkezésnek helyreállítása. Budapestet az elmúlt időszakban megbénították. 

A város fejlődése, bővülése leállt, a szolidaritás megszűnt meg. Értékeit a kormány elveszi, 

államosítja vagy feléli, önálló döntési kompetenciáit felszámolja. 

 

Meghatározó lépésként egy új, önálló Budapest-törvényben kell rendezni a város 

fejlődésének garanciális kérdéseit, a város és a kormány, a város és az agglomeráció, a 

város és a kerületek kapcsolatrendszerét, a kiszámítható, biztos fejlődés, az új bizalom 

megteremtésének feltételeit. 

 

Budapest új jövőképének alapja a város és a városban élők szabadságának visszaszerzése. 

A mai korlátozó, elnyomni, uralkodni akaró politika helyett a budapestiekre építő, 

felhatalmazó, a tenni, dolgozni, kezdeményezni tudó és akaró emberekre építő 

városvezetésre van szükség. 

 

Budapestnek, mint nemzetközi regionális funkciókat ellátó nagyvárosnak van esélye 

dinamikus fejlődésre. A budapesti intézmények, vállalkozások és tudás rendszerszemléletű 

támogatásával a város tudáscentrum szerepének kiteljesítését meghatározó kitörési pontnak 

tekintjük. A városi gazdálkodás alapja a bizalom, a kiszámítható fejlődés feltételeinek 

helyreállítása, amely ösztönző keretet biztosít a városban meglévő kezdeményezéseknek, 



kiteljesedésnek. 

 

A város szolidaritását újjá kell teremteni. A visszaszerzett bizalom talaján újrainduló 

gazdaságra, vállalkozásokra és fejlődésre építve ismét biztosítani kell a rászorultaknak 

segítséget, második esélyt, a város szolgáltatásaihoz egyenlő hozzáférést nyújtó 

keretrendszert. 

 

A városvezetés technikáit modernizálni kell. Intelligens városban gondolkodunk, amely nem 

a budapestieket akarja szabályok közé szorítani, hanem fordítva, folyamatosan 

alkalmazkodik a városban élők igényeihez, elvárásaihoz. Az intelligens város a XXI. modern 

technikai infrastruktúráján keresztül teszi elérhetővé a közösség szolgáltatásait, így a 

városban élők és ide látogatók egyszerűen, kiszámíthatóan, könnyen vehetik igénybe 

mindezt, kaphatnak információt vagy épp segítséget Budapesttől. 

 

A tárgyalás-sorozatban keretében kilenc témát tekintettünk át. Voltak vitatott és egyetértésre 

okot adó ügyek. Megfogalmaztuk a tárgyalás-sorozat első körös záródokumentumát. Ez 

alkalmas kezdete, közös alapja egy egységes, fenntartható, modern és szolidáris 

várospolitikai alternatívának, amely 2014 után képes lesz újra kiszámítható, biztos fejlődést 

teremteni. 

 

A tárgyalás-sorozatot ezért a jövőben folytatjuk. Újabb várunk a város jövőjéről szóló 

tárgyaláshoz. 
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