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Kissé borús gondolatok Budapest Fekete Könyve elé 

Nem azért kezdtünk a „Fekete Könyv – Budapest tönkretétele I.” című virtuális könyv elkészítéséhez, 
mert a kákán is csomót keresünk! Nem azért hozzuk létre, mert egy ellenzékben lévő politikai erőnek 
minden fekete, ha nincs hatalmon. Ha ez lenne a célunk, akkor megelégedhetnénk a hagyományos 
politikai eszközökkel.  
 
Ezt a könyvet felkiáltójelnek, vészkiáltásnak szánjuk, mert Budapesten tényleg nagy a baj! A 
budapesti emberek a fideszes kormány bosszúvágyának áldozatai, a város jégbefagyott - a fejlesztések 
leálltak, vagyonát elrabolják, egészségügyét-oktatási rendszerét szétverték, kulturális élete a rombolás 
és a gusztustalan kultúrharc színtere, meg akarják fosztani a budapestieket az önkormányzás és a 
főpolgármester választás jogától, amely egy vidéki kistelepülésnek is jár, csődbe viszik a várost, 
csökkentik a szolgáltatások színvonalát, a fideszes belháború Budapest 23 részre szabdalásához, 
Budapest halálához vezethet.  
Talán álom, de még az is előfordulhat, hogy egyes, a fővárost jelenleg irányító politikus, látva így 
összegyűjtve, hogy mi mindenben ártottak, akarva-akaratlanul a fővárosnak és a budapestieknek, 
jobban megfontolják további döntéseiket.  
 
A város jövőjéért és a budapestiek boldogulásáért elkötelezett baloldali várospolitikusként 
kötelességünk, hogy minden lehetséges eszközzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy hová vezet, ha 
folytatódik az elmúlt egy év fideszes politikája.  
A Fekete Könyv célja, hogy magyarázatot adjon a fővárosiak érzéseire: miért egyre rosszabb 
Budapesten, miért nehezebbek a mindennapjaik, honnan az érzés, amit korábban nem ismertek: 
bárhol lennének inkább, mint a fővárosban.  
Azért is kezdeményeztük ennek a munkának az elindítását, mert elegünk lett abból, hogy 
miközben a Fidesz feldúlja mindennapjainkat és lehetetlenné teszi a jövőt, a múlt 
meghamisításával akarják magyarázni tehetetlenségüket, és egyre bizonyosabbá váló 
alkalmatlanságukat. Ezért született meg a városvezetés, úgynevezett Fehér és Zöld Könyve. A 
fideszes városvezetés Fehér Könyvvel azt akarta elérni, hogy senki ne emlékezzen rá milyen fejlődő és 
szabad város volt Budapest, mielőtt elárasztotta a várost fideszes sötétség. A Semmitmondás 
Kiskönyvéből, a Zöld Könyvből, megtudhattuk mi az, amit a saját sikerüknek tartanak az előző 
városvezetés tetteiből (a Margit-híd felújításától a Károly Körút rendbetételéig). 
 
Mi hisszük, hogy a budapestieknek joguk van az igazsághoz!  Ezért mielőtt előállna a Fidesz a 
szivárványos jövő illúziójával, és megjelentetne egy újabb politikai propaganda kötetet, helyére kell 
tennünk a dolgokat. Egy éve kezdődött Budapest történetének legsötétebb korszaka Budapestből 
kifosztott, szociális katasztrófába taszított, megalázott, megfélemlített, a létezésében fenyegetett 
romvárost csináltak. Ennek sajátos krónikája, dokumentum gyűjteménye, és a Budapest ellen 
elkövetett hibák és bűnök gyűjteménye a Fekete Könyv. 
 
Hadd szóljak néhány szót a formabontó formáról. Ez nem egy, a hagyományos értelemben vett 
könyv. Ez egy élő, dinamikusan, akár naponta változó virtuális kiadvány.  
Nem fogjuk papírra kinyomtatni, mert sajnos a sötétség térfoglalása folytatódik, így nap mint nap újabb 
fejezetek nyílnak meg, és a már nyitott fejezetek újabb történésekkel „gazdagodnak”. Talán az is 
előfordulhat – bár ennek kevés esélye van - , hogy egy-egy fejezet más irányt vesz valamilyen csoda 
folytán: talán le kell zárnunk egy-egy történetet, mert a Fidesz visszatalál a helyes útra.   
Ez egy nyitott könyv, nyitott fejezetekkel. Többféleképpen nyitott.  
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Rosszértelemben, ugyanis ez egy tragikomikus politikai szappanopera, amelynek szerzői - 
úgymint Alkalmatlanság, Ostobaság, BÖSZmeség, Mérhetetlen Hatalomvágy, Bal Sors, Budapest 
Gyűlölet, Bosszúvágy, Hazugság, Példátlan Esküszegés, Szabad Rablás - , hála támogatóiknak – 
Orbán Viktornak, Tarlós Istvánnak és a Fővárosi Fidesznek – továbbra is nagy munkában 
vannak. 
Jó értelemben is nyitott, ugyanis létezésének színtere az internet, és minden budapestinek 
lehetősége lesz saját tapasztalataival gazdagítani a tartalmat. Így egy idő múlva ez a csalódott és 
elégedetlen budapestiek közös krónikája, elégedetlenségüknek közös dokumentuma lesz.  Ezért 
hónapról hónapra újabb tényeket tárunk a nagyközönség elé, akár a kerületek szintjéig kibontva a 
budapesti visszásságokat. 
Jellegét tekintve a Fekete Könyv egyszerre tematizált adatbázis, kronológia és dokumentumtár. 
Úgy gondoljuk a tények, adatok, idézetek összegyűjtve és tematikusan csoportosítva sokkal többet 
érnek minden propagandát. Épp csak annyi magyarázatot fűztünk az egyes témakörökhöz, amely a 
megértést segíti. 
 
Reméljük, hogy három év múlva befejezhetjük a budapestiekkel együtt írt sötét krónikát. Mert 
hisszük, hogy Budapest legkésőbb 2014-ben lerázza magáról a sötét gondokat és talpra áll.  
 
Addig is várunk minden budapesti polgárt, hogy legyen a szerzőtársunk, mert minél többen 
vagyunk annál valószínűbb, hogy a sötétséget legyőzi a fény.   
 
 
 
 
 
 
Horváth Csaba az MSZP fővárosi közgyűlési képviselőcsoportjának vezetője 
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Hazugságokkal megszerzett főváros 

 
 
Tarlós István és a budapesti Fidesz  „A NEMZET FŐVÁROSA (Biztonság, esély, rend, szolidaritás) című 
Budapest-programjával állította maga mellé a 2010 októberében a Fideszre szavazókat. A kötetet Orbán 
Viktorral közösen mutatták be, de Orbán egy szóval sem árulta el Tarlósnak, ígérhet bármit az hazugság, 
mert miniszterelnökként teljesen más elképzelései vannak Budapestről, mint a választási programban 
szereplők. Tarlós István és a budapesti Fidesz azóta tehetetlenül asszisztál szinte az összes ígéretük 
megszegéséhez. Röviden: Orbán becsapta, Tarlós és a fővárosi Fidesz elárulta a budapestieket.  
 
2010. szeptember a program bemutatása 
Tarlós István: „Rendre, biztonságra, esélyre és szolidaritásra van szüksége a budapestieknek.” 
 
Vajon megkapják az esélyt az üldözött hajléknélküliek, biztonságban érzik magukat a bajba jutott 
devizahitelesek, a díjhátralékosok, akik támogatását megszüntették, a budapesti betegek, akik feje fölül eladják a 
kórházakat? 
 

A kampány egyetlen őszinte mondata Orbántól 
 
2010. szeptember a program bemutatása 
O.V.: „Budapest súlyos és közvetlen veszélybe került” 
 

Az ígéret: példás együttműködés a polgármesterekkel és  a kormánnyal – 
 A valóság Budapestet szétszakító fideszes belháború: 
 
2010. szeptember a program bemutatása 
O.V.  hangsúlyozta, hogy már korábban egyeztettek  Tarlós Istvánnal az említett fontos, sarkalatos törvények 
módosításának szükségességéről, s a Fidesz jelenlegi parlamenti és leendő kormánypárti frakciója ezeket a 
törvénymódosításokat támogatja, és végre fogja hajtani. 
 
2011. napjainkban  
Ma már Orbán inkább a kerületi fideszes polgármesterekkel egyeztet. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 10.o közigazgatási célkitűzések: 
A fővárosi önkormányzatnak aktív kezdeményező szerepet kell vállalnia a fővárosi önkormányzati rendszer 
átfogó, strukturális és hatásköri felülvizsgálata érdekében. Bevonjuk a kerületi polgármestereket az átalakított 
főpolgármesteri kabinet munkájába.  
 
2011. április 21. VG Tarlós István 
„Néhány erőszakos és korlátolt ember hatalmi törekvései” állnak elsősorban az egységes városfejlesztés útjában 
– fogalmazott Tarlós István a szokottnál is élesebben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének 
(MGYOSZ) rendezvényén.  
 
2011. július 15. MTI 
Megkezdte a tárgyalásokat a kormányzattal az egy hete alakult Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. A 23 
kerület részvételével alakult érdekképviselet elnökségét hivatalában fogadta Pintér Sándor belügyminiszter. 
Megalakulásakor Tarlós István főpolgármester súlytalan gittegyletnek nevezte az új testületet. Az elnökség 
beszámolt a BÖSZ alakuló üléséről, a szervezet felépítéséről és célkitűzéseiről, valamint egyeztetett a 
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Belügyminisztérium vezetésével az előkészítés alatt lévő új önkormányzati törvény fővárost érintő 
munkaanyagáról.  
 
2011. július 14.  Origo.hu 
A budapesti kormányhivatal "vazallusainak" nevezte Tarlós István a budapesti kerületi polgármestereket, akik a 
múlt héten megalapították a főváros nélkül a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (BÖSZ). A főpolgármester 
azt mondta az [origo]-nak, hogy a polgármesterek közül sokan a helyére pályáznak, és parlamenti mandátumukat 
is féltik. 
 
2011. szeptember 22. Origo.hu 
A fővárosi kerületek pénzéhsége és egyes polgármesterek hatalomvágya áll a mögött, hogy a kerületek 
hatásköröket akarnak elvenni a fővárostól - mondta az [origo]-nak adott interjúban Tarlós István 
főpolgármester. Tarlós azt mondta, nem gondolkozik azon, mi lesz 2014-ben, nem akar nyűg lenni Orbán 
Viktor nyakán, Rogán Antal belvárosi polgármester pedig még csak rövidgatyában szaladgált, amikor ő már 
Budapestért dolgozott. 
 

Talán egykor komolyan gondolt szép szivárványos tervek, ígéretek és a fekete fideszes 
valóság 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 15.o.  
Kezdeményezzük a Fővárosi Közmunkák Tanácsának újraélesztését. 
 
2011. napjainkban  
A Fidesz talán Budapesti Önkormányzatot sem akar, Közmunkák Tanácsát meg végképp nem! 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 17.o.  
Megkezdjük a komplex-elvű lakótelepi rekonstrukcióknak az előkészítését. 
 
2011. napjainkban  
Megszűnt a panelprogram, a kormány a szegény emberek lakhelye helyett a családi házakra koncentrál. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 21.o.  
A budapesti gyermekek egészségi állapotának javítása érdekében fővárosi programot kell indítani egészségi-
fizikai állapotuk felmérésére és fejlesztésére. 
 
2011. február a költségvetés elfogadása a Fővárosi Közgyűlésben 
A prevenciós program leállítása, a Heim Pál egészségi-állapotfelmérő, gyermek-prevenciós programjának 
folytatására tett szocialista javaslat leszavazása. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 26.o.  
Kezelhetővé fogjuk tenni a lakbér- és közüzemi tartozásokat. 
 
2010. december 
A fideszes többség megszünteti a Díjhátralékosokért Közalapítvány támogatását. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 50.o célkitűzéseink 
Folyamatos és finanszírozható fejlesztések a közlekedésben, az elérhető uniós források lehívása. 
 
2011. szeptember 
A városvezetés kontársága miatt elveszhet közel 200 milliárdos EU-s közlekedésfejlesztési támogatás. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 60.o.  
Kis projektek nagy eredménnyel. Számos kis projekt mihamarabbi elindításával, viszonylag kis 
beruházással komoly eredmények érhetők el. Ilyenek lehetnek: buszsávok kialakítása. 
 
2010 nyara  
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Megszületik az első kis projekt komoly eredménye a budaörsi buszsáv-botrány. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 23.o.  
Fővárosi Önkormányzat tartja fenn … a Petőfi Csarnok Ifjúsági Központot, Az intézmények állapota a legtöbb 
helyen mind az épületet, mind a felszereltséget tekintve elmarad a korszerű követelményektől. Felújítási, 
fejlesztési programokra van szükség. 
 
2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlés 
Miután döntöttek a PECSA, mint önálló intézmény megszüntetéséről, elbocsájtották az összes alkalmazottat, 
bérbe adták a helyi büfésnek, aki megvalósítja a felújítási programot. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 24.o.  
Szmogriadó és hőségriadó terveket készítünk, vizsgáljuk a „finompor” probléma mérséklésének lehetőségeit. 
 
2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlés 
Leszavazták a szmogrendelet szigorításáról szóló szocialista javaslatot. 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 40.o.  
A közműcégeknél nem elsősorban a profittermelés, hanem a hosszú távú üzembiztos működés fenntartása az 
elsődleges gazdasági prioritás. 
 
2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlés 
A sokadik fővárosi cégtől követelik az osztalékot 
 
2010. szeptember Tarlós István programja 111.o.  
A beépített területek csatornázottsága érje el a 100%-ot, a szennyvizek tisztítása legyen 100%-os 
 
2011. február 24. Fővárosi Közgyűlés 
Milliárdokat vonnak el a komplex szennyvízelvezetési rendszer megvalósítására szánt összegből. 
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Elszabadult Régi Bosszúvágy 

 

A fideszes bosszúvágy jelmondata 
Kósa Lajos 2010. május. 29. Kossuth tér 
„a főváros az utolsó fészke annak a gondolkodásnak, amelyet szeretnénk múlttá tenni.” 
 
Ígérték, mégsem lesz II. szakasz a 4-es metrónak, így torzó marad 
2010. december 29., szerda (MTI)  
A főváros cáfolta azt a lapértesülést, amely szerint az önkormányzat letett volna a 4-es metró második szakaszának 
megépítéséről. A főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-nek azt mondta: akkor lesz gazdaságos 
a beruházás, ha elkészül a folytatása is. 
 
2011. március 25., péntek (MTI)   
A kormány 10 milliárd forintot von el 4-es metróvonal építéséből, az összegből a fővárosi közlekedésnek juttat rendkívüli 
támogatást.     Pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a kormány a 2011-es költségvetés önkormányzati fejezetén 
belül 10 milliárd forintot csoportosít át. A rendelet szerint ezt az összeget elvonják el a 4-es metró második, azaz a 
Kelenföldi pályaudvar és a Bosnyák tér közötti szakaszának építéséből, és abból a fővárosi közösségi közlekedés zavartalan 
működését támogatják. 
 
2011. április 20., szerda (MTI)   
Nincs pénz a 4-es metró második szakaszára, de az első szakasz megépülhet - mondta Tarlós István (Fidesz-KDNP) 
főpolgármester szerdán a Magyar Televízió reggeli műsorában.     A főpolgármester közlése szerint a második szakasz 
építését senki nem állította le, hiszen "csak azt lehet leállítani, ami elkezdődött". 
 
 
Ígérték, de eszük ágában sincs segíteni a BKV-t, a budapestiek közlekedést 
 
2011. január 12. Fővárosi Közgyűlés ktg .vita 
Tarlós István: „nem is akarok vitatkozni, mert arról is szó van, hogy az állam esetleg átvállalja a BKV teljes 77 milliárdos 
adósságállományát.” 
 
2011. szeptember 23. 
Újabb részhez érkezett a konszolidáció-saga, most éppen az a hír, hogy nincs pénz a MÁV és a BKV korábban meghirdetett 
állami konszolidációjára. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának nyilatkozata szerint a Kormány 
felülvizsgálja korábbi álláspontját, így a konszolidáció kimarad az idei tervekből. 
 
2011 az első megszorítások éve Budapesten – a hazug kormány és az áruló fideszes városvezetés 
közös akciója a nyomor szélére taszítja a várost és a budapestieket 
 
2011. január 12 és február 24. Fővárosi Közgyűlés megtárgyalja és elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 
2011. évi költségvetését. 
 
Horváth Csaba a január 12-i ktg vitában. 
„Csak engedje meg, hogy felidézzek néhány tételt. Egészségügyi feladatok tekintetében 330 millió forinttal kívánják 
csökkenteni a költségvetést; sportfeladatoknál egész pontosan 54 százalékkal, a 653 millió forintról kerek 300 millió 
forintra, a szociálpolitikai feladatoknál 1 milliárdos a csökkentés, az oktatási feladatoknál szintén közel 1 milliárdos, a 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatoknál 100 millió forint.” 
 
Tüttő Kata a január 12-i ktg vitában. 
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„Rogán Antal-féle idegenforgalmi adó indítvány a hét év tekintetőben 8,2 milliárd forinttal rontja a Fővárosi Önkormányzat 
helyzetét. Az energiaadó, ami a Fővárosi Gázműveket érinti, évi 2 milliárddal, összességében 6 milliárddal rontja a társaság 
eredményét. Ennél még jelentősebb tétel a BKV és a kormány közötti megállapodás felrúgása. Ez csak a valorizáció 
tekintetében évi 2 milliárddal, a hét év tekintetében 14 milliárddal rontja a helyzetet, az évi 10 milliárdos támogatás 
elmaradása pedig 70 milliárd forinttal a hét év tekintetében. Ez 84 milliárd forint. Már lassan közeledünk ahhoz a hiányzó 
100 milliárdhoz, amiről beszélnek.” 
 
 
 
2011. január 12., szerda (MTI)   
A Fővárosi Közgyűlés szocialista frakcióvezetője szerint a megszorítások költségvetése lehet a 2011. évi fővárosi büdzsé; 
Horváth Csaba szerint a városvezetés semmibe veszi a rászorultakat, és a város hosszú távú érdekeit. Horváth Csaba szerint 
az első Orbán-csomag 1998-2002 között "nagyon sok kárt okozott a budapestieknek", a második Orbán-csomag pedig 5 
milliárd forint bevételkiesést jelent a fővárosnak. Mint hozzátette, nem tud olyan területet mondani, ahol jobb szolgáltatást 
kapnának a budapestiek; ehelyett romló életminőségre, romló környezetre számíthatnak. 
 
2011. február: részlet az MSZP fővárosi frakciójának a megszorításokat összefoglaló háttéranyagából 
 
A kormányzati intézkedések és a kerületi fideszes polgármesterek adósságainak kezelése miatt 2011-ben Budapest 
bevételei 6,7%kal, azaz 36 milliárddal csökkenetek! 
Mivel nem tudni mekkora vagyona marad jövőre a városnak, elveszi a kormány minden bevételét, melyek lesznek a 
feladatai, a város jövője tervezhetetlen és bizonytalan. 
Csökkentették a kórházak fővárosi támogatását 46%-kal.  
Megszűntek a prevenciós programok (a drogprevencióra 79%-kal kevesebbet, a budapesti prevenciós programra 
100%-kal kevesebbet, azaz 0 forintot akarnak költeni, de még a gyermekeink fogain is akarnak 10%-ot spórolni.) 
A szociális ágazatra, egy szociális válság közepén 576 millióval kevesebbet kötöttek, mint 2010-ben 
Az oktatásügy is a megszorítás áldozata, mintegy 1 milliárdos elvonást akarnak (42,3 milliárdról 41,4-re). 
A legfelháborítóbb a gyermek és ifjúságvédelem 210 milliós megkurtítása és 130 fő elbocsájtása az intézményektől.  
A ktg.vetés egyik nagy vesztese a sport, amely ugyanúgy hozzátartozik az egészség védelméhez, mint a megelőzés.  
Idén 23%-kal (153 millióval) jut kevesebb erre az ágazatra. Budapesten már nincs olyan sportklub, amely bármiben is 
kiemelkedőt tudna nyújtani, míg vidéken telve vannak a sportcsarnokok, a vidéki városok csapatai több sportágban európai 
kupasorozatokban menetlenek. 
A Közösségi közlekedést 5 milliárddal akarják megkurtítani, ami 13,4%-os csökkentést jelent. Teszik mindezt akkor, 
amikor a kormány 9,2%-kal csökkenti a közösségi közlekedés támogatását.  
Az igazgatási apparátus feladataira szánt összeg 18,9%-kal (2 milliárddal) csökken. Nőni fognak a sorok, lassulni fog az 
ügyintézés. 
 
A Fidesz és a kultúra köszönőviszonyban sincs Budapesten – végveszélyben a József Attila színház, 
megszűnnek a fiatalok szórakozóhelyei (Pecsa, Zöld Pardon, Rió) 
 
2011. február 24. Fővárosi Közgyűlés 
Az MSZP frakció eléri, hogy a fideszes városvezetés ne 2 milliárddal „csak” 657 millióval csökkentse a kultúra támogatását. 
 

 
 



10 
 

2011. március 3., részletek Léner Péter, a létében fenyegetett József Attila színház igazgatójának leveléből: 
Tisztelt Főpolgármester Úr!  
Sokan biztattak, kérjek Öntől személyes találkozót. De úgy éreztem, nehezen tudna rám időt szakítani. … Szeretném, ha 
végső döntése előtt valóságosabban értené a József Attila Színházat. …. 
Budapesti színházaink sokáig a belvárosban tömörültek. A külső városrészekben nem volt kulturálódási lehetőség, ezért 
az államosítás után az akkor még „proletár Angyalföldön” is színházat akartak adni az ott élőknek. A József Attila 
Színházat 1956-ban nyitották meg. Szeptember 1-jén hét óra tíz perckor Bilicsi Tivadar azzal lépett színpadra: 
„Gyerekek, megérkeztünk.” Bízom benne, hogy most, ötvenöt évvel később Bodrogi Gyulának nem kell majd azt 
mondania egy előadás végén: „Gyerekek, távozunk.” …. Megtalálta a helyét és feladatát a fővárosi színházi struktúrában: 
sok műfajt játszó, nívósan szórakoztató népszínház. …… 
Az Önök ígérete, hogy megmarad a színház – kevés, nem megnyugtató. Hogyan marad meg? Milyen koncepcióval?  
 
2011. szeptember 16. index 
Mint ismert a Fővárosi Közgyűlés még tavaly év végén hozott elvi döntést arról, hogy a Petőfi Csarnok beolvad a 
Trafó Kortárs Művészetek Házába, de ez időközben elmaradt, sőt áprilisban nyilvános pályázatot írtak ki az ingatlan 
üzemeltetésére, amiben a jelenlegi közművelődési profil megtartása is feltétel volt. (augusztusi állás szerint ezt a büfés 
nyerte) 
Új üzemeltető bejelentése helyett jelenleg a nonprofit Kft. végelszámolása zajlik. Erről augusztus 31-én hozott döntést a 
fővárosi közgyűlés. A végelszámolást 2012 január elsejéig le kell zárni, ekkor megszűnik a cég. Szeptember 15-ével az 
összes szakalkalmazottat elbocsátották, és az év végéig a maradék ötnek is felmond a Fővárosi Önkormányzat. Az 
ingatlanba jelenleg még be lehet menni, de lényegében a hétvégi bolhapiacon kívül, ami október végéig maradhat, 
megszűnt minden program. 
 
2011. szeptember 22. NOl 
Az önkormányzat jelenlegi döntését értékelve azt kell mondanunk, most vitathatatlanul egy kisebbség erőltette rá 
akaratát a többségre, amelyhez Újbuda képviselőtestületének jelentős része – inkompetenciából vagy egyéb okokból – 
lelkesen asszisztált - írta közleményében a döntés után a "Zöld Pardon munkatársai nevében" Kővári Zsuzsa ügyvezető. 
Biztosak vagyunk benne, hogy az a 110 000 aláírás – ebből a 9377 XI. kerületi – és a 40 ezres tüntetés nem volt hiába. 
Bebizonyítottuk, hogy igenis szükség van a Zöld Pardonhoz hasonló profilú, biztonságos szórakozóhelyekre, és az is biztos, 
a Zöld Pardon tovább fog működni - írja. 
A Zöld Pardon természetesen tudomásul veszi a képviselőtestület döntését és új helyszín után néz. 
 
Megindult a budapesti lakótelepeken élők ellen folytatott bosszúhadjárat! 
 
2011. március 30. szerda  MTI 
Panelprogram 2011, úgy tűnik, hogy vége? 
Bencsik János klíma és energiaügyért felelős államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a panelprogram keretében korábban 
beérkezett pályázatokat majd csak a széndioxid-kvóta eladásokból fogják kifizetni, miközben már új pályázatot nem is írnak 
ki ebben a témában. Arra azonban számítani lehet, hogy családi házak energiakorszerűsítésére lesznek a jövőben pályázatok. 
A panel-programot, amelynek keretében a 241 ezer budapesti panellakásból eddig közel 80 ezer lakás újult meg. Úgy 
látszik több nem is fog. 
 
2010. december 
Katasztrófát, a budapesti szegények tömeges hajléktalanná válását fogják előidézni 2012 telén azzal, hogy lenullázták a 
Hálózat a Budapesti Díjfizetők és Díjhátralékosokért Alapítványt.  
 
2011. augusztus 30. Fővárosi Közgyűlés döntése 
Azt ígérték könnyebb lesz a távfűtéses lakásban élőknek, ehelyett elvették osztalékként a Főtáv 6,2 milliárdos 
megtakarítását, amelyből folytatni lehetne az Öko Plusz programot, a panelházak felújítását, támogatást lehetne 
nyújtani az emelkedő hődíjakhoz, segíteni lehetne a számlájukat fizetni nem képes családokon.  
 
Azonnal leállított létfontosságú fejlesztések 
 
4. sz. metró II. szakasza - 26 732 M Ft 
Útfelújítások - 4 700 M Ft 
Hídfelújítások - 1 287 M Ft 
Budapest Komplex szennyvízcsatornázása - 8 900 M Ft helyett előkészítés 728 M Ft + 2 253 M Ft ra módosult 
Roma Kulturális Központ, 800 M Ft  
 
Leszavaznak minden, ami a bajba jutott budapestieken segítene 
 
2010. december 15., szerda (MTI)   
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A Fővárosi Közgyűlés levette a napirendjéről Horváth Csaba (MSZP) javaslatát, amely lakáshitel-támogatást vezetne 
be a bajba jutott devizahitelesek megsegítésére. Horváth Csaba a bajba jutott budapesti lakáshitelesek megsegítésére új 
támogatási formát vezetne be, amely idén és jövőre összesen tízmilliárd forintot biztosítana az érintetteknek. Az e célra 
létrehozott alapból "a kilakoltatás elkerüléséhez szükséges, elmaradt törlesztőrészletek kifizetésére igényelhetnek 
visszatérítendő támogatást" a rászoruló fővárosiak - javasolta a Horváth. 
 
 
 
2011. augusztus 30. A Közgyűlés leszavazza az MSZP javaslatát a díjhátralékosok segítésére (részlet az 
előterjesztésből) 
A Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében 2011. évre a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és 
Díjhátralékosokért Alapítvány támogatását megszüntette. Az alapítvány számára a támogatást a Főváros tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok is megszüntették. Ez az intézkedés a devizahitelek növekedése miatti problémát tovább 
mélyítette, súlyos szociális katasztrófa bekövetkezését vetítve előre. 
A probléma mérséklése érdekében javasoljuk, hogy a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért 
Alapítvány támogatását 2011. év hátralévő részére 100 millió forint előirányzattal biztosítsa.  
 
A budapestiek megkülönböztetése, a bosszúhadjárat folytatódik….. 
 
2011. szeptember 29. MTI 
Csütörtökön hat megyei jogú város fideszes, illetve KDNP-s polgármestere olyan törvényjavaslatot terjesztett az 
Országgyűlés elé, hogy a Ház emelje meg a kedvezményes árú helyi utazási bérletek után igénybe vehető fogyasztói 
árkiegészítés mértékét. Ez az érintett nagyvárosoknál 40-47 százalékkal növelné meg az árkiegészítésnek a mértékét, 
vagyis vidéken teljesen meg lenne finanszírozva a kedvezményes ár és a teljes ár különbözete - magyarázta Vitézy 
Dávid. 
Azt mondta ugyanakkor, hogy a városvezetés és a BKK szakmai álláspontja szerint a javaslat nagyon kedvezőtlen és 
elfogadhatatlan Budapest számára, mert a fővárosban változatlanul hagyja az árkiegészítést.  
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„Sikeres”, sajnálatraméltó pótcselekvések 

 
Szellemidézés – leszámolás a soha nem létező díszpolgárokkal,  

2004. április 29. Fővárosi Közgyűlés 

Úgy dönt, hogy J.V. Sztálin nem tekinthető a Fővárosi Közgyűlés, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar 
Köztársaság fővárosa, Budapest díszpolgárának. Sztálin súlyos bűnöket követett el az emberiség, Európa, 
Magyarország, a magyar nép, Budapest, a budapestiek ellen, ezért méltatlan arra, hogy bárhol és bármikor 
Budapest díszpolgárának minősüljön. 921/2004.(04.29.), 922/2004.(04.29.) 

2011. március 2. szerda(MTI) Sztálintól elveszik budapesti díszpolgári címét       

Sztálint és Haynaut várhatóan még a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülésén törlik a budapesti díszpolgárok sorából 
- jelentette be a főpolgármester. Lehet ezen vitatkozni, de nem lehet mindenkinek megfelelni vagy tetszeni; ha 
Magyarországon ma demokrácia van, akkor nehéz amellett érvelni, hogy Sztálin még ma is hivatalosan Budapest 
díszpolgára. Közölte azt is, hogy második lépcsőben, várhatóan az ősszel a közterületi szobrok felülvizsgálatára 
is sor kerül."Nem vagyunk szobordöntögetők" – hangoztatta a főpolgármester; mint mondta, elsősorban 
hiányzó szobrok felállítására gondol, és csak másodsorban a meglévő szobrok felülvizsgálatára, bár, jegyezte 
meg, ezen is lehet gondolkodni. 
 

2011. március 23. Fővárosi Közgyűlés 

Díszpolgári cím visszavonása. 305/2011.(03.23.) úgy dönt, hogy hivatalosan, örökre törli az alábbi személyeket a 
díszpolgárok sorából. A jövőben a felsorolt személyek nem díszpolgárai a Magyar Köztársaság (Magyarország) 
fővárosának, Budapestnek: 3. Joszif Visszarionovics Sztálin (Dzsugasvili) 306/2011.(03.23.) 

 
Szégyenteljes díszpolgárüldözés,  
 

2011. szeptember 21. Fővárosi Közgyűlés (zárt ülés) 

Kertész Ákos díszpolgári címének visszavonása. 

Hadüzenet nélküli szélmalomharc Oroszország és az USA  ellen – leszámolás a Moszkva térrel és 
Roosevelttel 
 

2011. március 25., péntek (MTI) 

Tarlós: körvonalazódik a megegyezés a Moszkva tér átnevezése ügyében      "a (magyar) kormány egyik tagja 
már beszélt erről az orosz nagykövet úrral (...) és körvonalazódik egy megegyezésféle". 
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2011. április 27.  

Fővárosi Közgyűlés döntése  fővárosi közterületek nevének megváltoztatására. 917/2011.(04.27.) 

 

 

2011.04.28. 16:51 - Index/MTI 
Az orosz külügyminisztérium értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy döntés született a budapesti 
Moszkva tér átkereszteléséről – közölte Alekszej Szazonov, a minisztérium helyettes szóvivője. A 
Főpolgármesteri Hivatal válaszul azt közölte Budapesten még ebben az évben egy másik közterületet neveznek el 
Moszkváról. 

 

2011. március 22. OS - Az Akadémia és a főváros és együttműködése  

Az MTA elnöke a főpolgármester támogatását kérve indítványozta a Roosevelt tér elnevezésének Széchenyi térre 
történő változtatását. Pálinkás József azzal indokolta a kezdeményezést, hogy a volt amerikai elnök semmilyen 
történelmi összefüggésbe nem hozható azzal a közterülettel, amelyen Széchenyi István alkotásai találhatóak. A 
főpolgármester és az Akadémia elnöke egyetértettek abban is, hogy az egykori amerikai elnökről egy vele 
összefüggésbe hozható másik közterületet célszerű elnevezni. 

 

2011. április 6. Fővárosi Közgyűlés 

Döntés a Budapest V. kerületi Roosevelt tér átnevezéséről. 604/2011.(04.06.) 

 

Budapest, 2011. május 17., kedd (MTI)  

Csalódottságát fejezte ki az ötödik kerületi Roosevelt tér átnevezése miatt az Egyesült Államok egykori 
elnökének, Franklin D. Rooseveltnek az unokája;  Anna Eleanor Roosevelt Seagraves, a Roosevelt Institute 
elnöke a tér nevének elvétele miatt levelet írt Tarlós István főpolgármesternek. 

 

Budapest, 2011. április 22., péntek (MTI) - Az Egyesült Államok tudomásul veszi, hogy Budapest városa átnevezi a 
Roosevelt teret.  

Magyarország és Budapest polgárainak joga, hogy saját belátásuk szerint, külső befolyás nélkül nevezzék el 
utcáikat, tereiket - foglalt állást a nagykövetség. Franklin D. Roosevelt amerikai hős, aki kivezette az Egyesült 
Államokat a nagy depressziónak nevezett gazdasági válságból, és az ország élén állt a második világháborúban. 

Az amerikaiak hálásak azért, hogy Magyarország 65 évvel ezelőtt úgy döntött, a fasizmus elleni küzdelemben 
vállalt szerepéért teret neveznek el a volt amerikai elnök tiszteletére - közölte a nagykövetség. 

 

Budapest a háromzászlajú város  
 

2011. június 16. (MTI) Megváltoztatná Budapest zászlaját a városvezetés.      
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Fehér színű, nemzeti színekből összeálló háromszög-díszsorral szegélyezett zászlaja lehet Budapestnek, ha a 
Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén elfogadja az erről szóló előterjesztést. A zászló közepén a jelenlegi címer 
szerepelne ezután is. A főpolgármester javaslatában az is szerepel: Budapest zászlaja más zászlóval könnyen 
összetéveszthető a nagyfokú hasonlóság miatt. A jelenlegi - vörös, arany(sárga), égszínkék - zászló ereklyeként, 
mellérendelt feladatkörben kap szerepet a Fővárosi Közgyűlés ülésein és más ünnepi alkalmakkor. 
 

2011. június-július Fővárosi Közgyűlés 

Döntés a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosításáról. 36/2011.(07.07.) 
1686/2011.(06.22.) 

 

 

Budapest, 2011. július 21., csütörtök (MTI) Változtat Budapest új zászlaján a főváros  

Változtat az új budapesti zászló szegélyén a főváros; az erről szóló előterjesztést várhatóan az augusztus végi 
ülésen tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés.     Az MTI információi szerint a változtatásra azért van szükség, mert az 
új zászló szegélyén lévő, háromszögekből álló díszsor a honvédség farkasfogas zászlaján lévőre hasonlít. A 
készülő előterjesztés szerint Budapest zászlajának szélén egy egyszerű díszsor lesz. 

     

Budapest, 2011. augusztus 2., kedd (MTI) Saját rendeletét sérti meg a főváros az új budapesti zászló 
kapcsán  

Alighanem saját, 20 éve elfogadott rendeletét fogja megsérteni a főváros augusztus 20-án, amikor a nemzeti 
ünnepen fel kell lobogóznia a város közterületeit a nemzeti és a fővárosi zászlóval. A három hét múlva esedékes 
nemzeti ünnepre ugyanis aligha áll majd rendelkezésre a megfelelő hivatalos fővárosi lobogó. 

 

2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlés 

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 48/2011. (...) önkormányzati rendeletét a fővárosi címerről és zászlóról szóló 
5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 48/2011.(09.15.) 

 

Elvis Presley tér - számit a budapestiek véleménye, de nem nagyon. 
 

2011. március. 16 (Origo) Nem tetszik Tarlósnak a legtöbb szavazatot kapott Elvis tér 
Hiába szavaztak legtöbben arra, hogy a fővárosi Margit híd budai hídfőjénél legyen az Elvis Presley tér, a 
főváros vezetése mégis egy másik helyszínt, a Ferenc körút és az Üllői út kereszteződését nevezné el Elvis 
Presley térnek. Március 15-éig lehetett szavazni az interneten a leendő tér helyszínéről. 
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Bermuda háromszög a Városházán – a Budapesti Közlekedési 
Központ 

 

A fideszes városvezetés csodaszervezetnek szánta, amely minden közlekedéssel kapcsolatos 
problémát megold. Megoldások helyett eddig kisgömböcként csak milliárdokat nyelt el, 
megbízásokat, melyeket nem teljesít. Egyetlen kitűzött cél az 1000 fős BKK létszám látszik 
megvalósulni, - akikről közel 300 napja nem tudhatjuk, hogy érdemben mit csinálnak- 
budapestiként mindenesetre nem érzékeljük a javulást. 
 

2009. szeptember 1. A Nemzet Fővárosa – Tarlós István Budapest Programja (14.o.) 
„Az új közszolgáltatási modell másik fontos eleme lesz a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) 
létrehozása. Ez az egyéni és közösségi közlekedéssel kapcsolatos tulajdonosi, megrendelői feladatok 
előkészítését és végrehajtását látja el, végre egy intézményben összefogva és felelősséggel vállalva Budapest 
teljes közlekedési rendszerének működtetését és fejlesztését.” 
 
2011. január 31. Fővárosi Közgyűlés – a Budapesti Közlekedési Központ születése 
A fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatásához szükséges döntések meghozatala. 89/2011.(01.31.) 
91/2011.(01.31.) 92/2011.(01.31.) 93/2011.(01.31.) 94/2011.(01.31.) 95/2011.(01.31.) 96/2011.(01.31.) 97/2011.(01.31.) 
98/2011.(01.31.) 
 

A Vitézy-uradalom az  átláthatósági kirakatszervezet helyett az átláthatatlanság szimbóluma 

2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlés – a szocialista képviselők figyelmeztetik a fideszes városvezetést. 
HORVÁTH CSABA (MSZP): Mindig van bennem egy rossz érzés, amikor a BKK egy-egy újabb 
kisgömböcös előterjesztésével találkozunk. Az étvágy láthatóan nagy. Az étvágy láthatóan kiterjedne az 
égvilágon mindenre. A BKK pamfletje, ami tájékoztató anyagként a közgyűlési kötetbe bekötésre került, a 
legfinomabb kifejezéssel élve sem túl meggyőző, már ami az elvégzett munka minőségét, mennyiségét és 
hatékonyságát illeti, ezért nagyon nehéz azt érzékelni az elvégzett munkából – gondolva akár a jól sikerült 
buszsáv akciójukra is –, hogy a szervezet képes lenne érdemben, hatékonyan és korszerűen ellátni a 
feladatait. Lehet, hogy egyszer majd alkalmassá válik rá, de egyelőre a kisgömböcöt látom ebben a 
szervezetben. Éppen ezért megfontolásra javasoljuk a város vezetésének, hogy olyan projekteket, 
feladatokat és hatásköröket adjunk át szinte egy lendületben - ebben a közgyűlési előterjesztés-csomagban 
több napirend is érinti a BKK hatásköreit -, ami egyre nagyobb és nagyobb üzemeltetői, működtetői és 
városvezetési kockázatot hordoz magában. 
 
BIHARY GÁBOR (MSZP): Azért vagyunk nehéz helyzetben – és ezt kénytelenek vagyunk elmondani minden 
alkalommal a BKK-val kapcsolatban –, mert magát a koncepciót, a fővárosi közlekedésirányítás, 
közlekedésmenedzsment átszervezésének ezt a fajta koncepcióját elviekben támogattuk. Ezt el is mondtuk akkor, 
amikor egy évvel ezelőtt a Közgyűlés elé került az ezzel kapcsolatos javaslat, és a BKK létrehozatala megtörtént. 
Ehhez képest azzal kell szembesülnünk folyamatosan, hogy ennél sokkal lassabban és visszatekintve sem 
egészen áttekinthetően zajlik az átszervezés, egészen egyszerűnek tűnő lépések közel egy év alatt nem 
történtek meg az átszervezés tekintetében. Ezért aztán ezt a konkrét előterjesztést mi nem fogjuk most 
támogatni, méghozzá azért nem, mert azt szeretnénk látni, hogy ami eddig el lett döntve, az világosan 
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végrehajtásra kerüljön, világosan áttekinthetővé váljon, hogy mi az, amivel foglalkozik a BKK, és mi az, 
amivel nem foglalkozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A félkarú rabló 
 
Eddig 11 Közgyűlési döntés a BKK részére történő működési célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között összesen 1,306 milliárd Ft 
értékben: 

 A BKK alaptőkéjét a Közgyűlés 2010. 10. 27-i döntésével 50 MFt. -ban határozta meg. 
 A BKK további finanszírozására 100 MFt. Működési célú támogatást kapott 2010. 10. 27-i döntéssel. 
 A BKK finanszírozhatósága érdekében a KGY 2011. 03. 23-i döntésével az alaptőkéjét 250 Mft.-tal 

megemelte. 
 A Főváros és a BKK közszolgáltatási szerződése (06.22-i KGY döntés) 2011. évre 690,5 MFt 

közszolgáltatási díj   megfizetését irányozza elő (hat hónapon át). 
 A Főváros 2011. évi költségvetésben 215,467 MFt. Előirányzat szerepel, ami a BKK 

intézményrendszerének kialakítását szolgálja. 
 

 
Forrás: Népszabadság 

 
A feladatbegyűjtő: 
A BKK által végzett beruházások finanszírozása uniós és fejlesztési célú pénzeszköz átadásokkal történik. Az 
átadott feladatok száma 32-35 db (a titokzatosságot növeli, hogy három Közgyűlési döntésnél nem állapítható 
meg az átadás egyértelműen.) 

2011. január 31. Fővárosi Közgyűlési döntés.   
18 milliós projekt átvétele a BKV-tól, elektronikus. jegyrendszer előkészítése elkészítése, behajtási díj 
elkészítés,, Moszkva tér, Nyugati tér Koncepció Terv elkészítése,, BP Szive II. előkészítése 
 
2011. június 22. Fővárosi Közgyűlési döntés.   
 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás napirend keretében 2011. évre összesen 418 MFt, 2012. évben 94 MFt 
átadásáról 
 
2011. április 27. Fővárosi Közgyűlési döntés.   
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Parkolási feladatok, Közlekedési rendszerfejl. Terv, 96 villamos (majd II. ütemben további 37) és 93 troli 100%-
os Eu-s pénzből történő beszerzése. 
 
2011. május 25. Fővárosi Közgyűlési döntés.   
Fonódó villamosok projekt 
 
2011. május 25.  Fővárosi Közgyűlési döntés.   
Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft a BKK Zrt, és a Budapest Airport Nemzetközi Repülőtérrel kötött 
együttműködési megállapodás 
 
 
 
2011. június 22.  Fővárosi Közgyűlési döntés.   
Kerékpáros rendszerfejlesztési terv, parkolás fejlesztés (hogy 688 MFt a költsége), közösségi közlekedés 
előnyben részesítése (84+40  MFt a költsége), 1-3 villamos fejlesztése. 
 
2011. augusztus 31. Fővárosi Közgyűlési döntés.   
Dunai partszakasz rendezése,, Móricz Zs. körtér forgalom technika, rendezése, Közútkezelői feladatok,, Szigettel 
együttműködési megállapodás 2012-re. 
 
A milliárdos befektetés eredménye 200 milliárdos bukás és egy országos buszsáv botrány 
 
2011. június 1., szerda (MTI) 
Székesfehérvár polgármestere nyílt levélben fordult Tarlós Istvánhoz az ingázók érdekében 2011. június 1. - 
Székesfehérvár polgármestere nyílt levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez a Budaörsi út 
megváltozott forgalmi rendje miatt. Cser-Palkovics András szerint a változás miatt a korábban is zsúfolt 
útvonal szinte járhatatlanná vált. 
 
Budapest, 2011. június 2., csütörtök (MTI)  
Budaörs polgármestere tárgyalásokat kezdeményez a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) a Budaörsi úton 
felfestett buszsáv és az emiatt kialakult torlódások miatt. Wittinghoff Tamás (független) az MTI-hez csütörtökön 
eljuttatott, Tarlós István főpolgármesterhez intézett nyílt levelében azt írta: a BKK intézkedésével olyan, régen 
látott dugókat generáltak, amelyek megkeserítik az agglomerációban élők mindennapjait.  
A sor gyakran a budaörsi bevásárlónegyedig ér, ahol a buszok a dugóban állnak addig, amíg el nem érik a Sasadi 
útnál a buszsávot. Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója szerda este az MTI-nek elmondta, folyamatosan 
figyelemmel kísérik a Budaörsi úton nemrég kialakított buszsáv hatásait, és szükséges korrekciókat fognak 
végrehajtani. 
 
 
2011. június 2., csütörtök (MTI)   
Tarlós István főpolgármester utasítására haladéktalanul felfüggesztik a Budaörsi úton május 30-án kialakított 
buszsáv üzemeltetését. 
 
2011. június 2., csütörtök (MTI)  
Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a fővárosi MSZP-frakció, mert szerintük "a legkevésbé sem 
megnyugtató" Tarlós István főpolgármester indoklása a Budaörsi úti buszsáv üzemeltetésének felfüggesztése 
ügyében. Bihary Gábor, a párt fővárosi frakciójának tagja csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: 
ha valamilyen műszaki probléma miatt kellett felfüggeszteni a buszsáv működését, akkor ebből az is következik, 
hogy az problémásan működött az elmúlt három napban, akár veszélyes is lehetett. Ezt mindenképpen tisztázni 
kell a következő időszakban - tette hozzá. Az MSZP-s képviselő úgy fogalmazott: a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) és a főváros vezetése "megdöbbentő politikai dilettantizmusról tett tanúbizonyságot, 
előkészítetlen intézkedéssel katasztrofális állapotokat idézett elő" az M1-es és az M7-es autópálya közös 
bevezető szakaszán. 
     
2011. június 22., szerda (MTI)  
Megkezdődhet a budapesti 1-es és a 3-as villamosvonal fejlesztése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén 
megszavazta az ehhez szükséges önrész biztosítását. 
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2011.szeptember.18. MTI  
Aláírta vasárnap az 1-es és a 3-as villamosvonal fejlesztésének 41 milliárd forint értékű uniós támogatási 
szerződését Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és Vitézy Dávid, a Budapesti 
Közlekedési Központ vezérigazgatója a Mobilitási Hét Andrássy út rendezvényén Budapesten. Az aláírás után 
kezdődhet el a kivitelezési tervek kidolgozása, majd a tényleges munka. Vitézy Dávid vezérigazgató az aláírás 
előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a munkák várhatóan 2014-re fejeződnek be, a pénzügyi zárás 
pedig 2015-re várható. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a sajtótájékoztatón azt 
hangsúlyozta, hogy fontos eleme az aláírás a Budapest és a kormány közötti stratégiai együttműködésnek. "Nem 
presztízsberuházásokat erőltetünk, hanem nyolc-tíz éves adósságokat tudunk ledolgozni" - mondta, hozzátéve, 
hogy nemcsak új beruházásokról van szó, hanem a régi infrastruktúra megújításáról is. 
 
 
2011. szeptember 19: Index 
A fejlesztési miniszter támogató levelének hiányában, formai okok miatt az uniós fejlesztésekért felelős KIKSZ 
Zrt. elutasította a főváros április óta dédelgetett járműbeszerzési projektjét, pedig korábban úgy tűnt, a 120 
milliárdos bevásárlás mindenkinek tetszik. A támogató levélre több mint egy hónapja hiába vár a főpolgármester, 
a remélt 100 százalékos uniós támogatásról lecsúszhat a főváros. Vasárnap Völner Pál infrastruktúráért felelős 
államtitkár (NFM) és Vitézy Dávid vezérigazgató (BKK) aláírták az 1-es és 3-as villamosprojekt támogatási 
szerződését. Az eseménynek különös bájt ad, hogy a beruházás addig nem indulhat el, azaz a vállalkozó 
szerződését addig nem írhatják alá, míg egy másik projekt, a 96 új villamos és 93 troli beszerzése el nem dől. 
Utóbbit ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke feltételül szabta az előbbi fejlesztés elindításához. A 
fővárosi közgyűlés áprilisban határozott arról, hogy uniós támogatással 96 villamost és 93 trolibuszt vásárol, 
mintegy 120 milliárd forintért. Az unió ugyanis a buszvásárlást nem támogatja, de az elektromos járművek 
vételét igen. 
 
Ami összejött Vitézyéknek – a kis siker is siker  
 
2011. július 1., péntek (MTI) 
Megkezdi a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. a budapesti HÉV-vonalak beszámozását, és új színeket 
és logót is kapnak az elővárosi vonalak.     A központ pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a nyáron 
folyamatos lesz az átszámozás, a szerelvények 5-től 9-ig jelzéseket kapnak. A békásmegyer-szentendrei az H5-ös 
(lila), a ráckevei a H6-os (barna), a csepeli a H7-es (narancs), a gödöllői a H8-as (rózsaszín), az ebből elágazó 
csömöri HÉV pedig a H9-es (szintén rózsaszín) számmal lesz ellátva. 
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Budapest, ahol életveszélyes lesz betegnek lenni 

(Egészségügy) 

 

Színjáték volt az egész, csak játszadoztak, kihasználták a budapesti betegeket? 

 

Tarlós István és Orbán Viktor már ekkor tudta, hogy államosítani fogják a kórházakat, így felesleges 
budapesti egészségügyi programot írni, mindenesetre sokat ígértek, és most széttárhatják a karjukat, 
megcsináltuk volna, de …… 

 

2010. szeptember a Tarlós féle Budapest-program bemutatása 75. o. Egészségpolitikánk alapelvei 

Egészségpolitikánk a kiszámíthatóságra és a stabilitásra, az emberségre és a partnerek tiszteletére épül. 

 

2010. szeptember a Tarlós féle Budapest-program bemutatása 76.o. 

Mind a diagnosztikában, mind a terápiás eljárásokban kiemelt figyelmet szentelünk a kor színvonalán álló 
technikai, infrastrukturális és humánerőforrás adta feltételek megteremtésének. A meglévő egészségügyi 
infrastruktúra értékeit megőrizve fejlesztjük a betegellátás infrastruktúráját. 

 

Kiemelt figyelmet szentelünk a szűrőprogramok működtetésére mind az alapellátásban, mind a szervezett 
vizsgálatok során. A főváros lakosságát ösztönözni kívánjuk a prevenciós programokban való részvételre. A 
megelőző szemlélet hirdetésében és koordinálásában meg határozó szerepet szánunk a megerősített gyermek-
egészségügyi ellátórendszernek. 

 

Szülészeti osztályok ágyszám-veszteségeit korrigáljuk. Szükség van minél több kényelmes, anya- és bababarát 
szülőszobára. A sürgősségi ellátást is racionalizálni kell, Népegészségügyi szempontból mind az infarktusos, 
mind a szélütött betegek megfelelő ellátásának kiemelt a jelentősége. A szívinfarktusos és a stroke-betegek 
rövid időn belüli és szakszerű ellátásának döntő szerepe van a betegek túlélésében és későbbi 
életminőségében. A szélütött betegek ellátásának alapjaiban majdnem összeomlott rendszerét 
újjászervezzük. a főváros onkológiai ellátásában megszervezzük az onkológiai ellátók egységes rendszerét, 
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hogy a várakozási idők megszűnjenek, és az arra rászorulók a kor színvonalán, megfelelő ellátást 
kapjanak. 

 

Hosszabb távon a fővárosnak az egyik legfontosabb beavatkozási lehetősége az ápolói, szakdolgozói képzési 
rendszer fejlesztése. 

Hogyan számolnak el a közgyűlés 2011. szeptember 31-i döntése után a rákosoknak, a gyermekek 
szüleinek, akiknek mindent megígértek. A kórházbezárások után mit mondanak az ellátás nélkül maradó 
budapestieknek? Ez és egy éves huzavona lenne a fideszes kiszámíthatóság, stabilitás és emberség? 

 

Amikor még is elhittük, hogy ugyan ellopva terveinket, de tenni akarnak ! 

 

2010. szeptember 1., (OS)  

Azzal a javaslatukkal, hogy holdingba szerveznék a 12 budapesti kórházat, azt a Horváth Csaba főpolgármester-
jelölt és a budapesti szocialisták által kidolgozott kész tervet lopták el, amely már meg is valósult volna, ha a 
Fidesz nem szavaz rendszeresen a terv megvalósítása ellen. 

 

Amikor még voltak olyanok a Fideszben, akik nem tudták kár a strapáért 
 
2309/2010.(XII.15.) Főv.Kgy.h. felkéri a főpolgármestert, készítse el Budapest  főváros egészségtervét 
annak érdekében, hogy a problémákra reflektáló népegészségügyi akcióterv születhessen, mely alkalmas a 
főváros lakossága egészségi állapotának javítására és ezáltal a főváros nemzetközi versenyképességének 
javítására. Határidő: az egészségterv elkészítésére: 2011. március 31. Felelős: Tarlós István  
 
Persze a terv soha nem készült el. Talán ettől a feladattól ijedt meg annyira a főpolgármester, 
hogy átadta a 12 kórházat? 
 

Titkos szobák árnyas mélyén 8 hónapig tervezgették a 150 milliárdos ingatlan mutyit 

 

Az MSZP a budapestiek egészsége érdekében havonta beadta a Budapesti Egészségügyi Modell tervezetét- 
persze a fideszes többség leszavazta. Addig a főpolgármester és a kormány lelketlenül, esküszegő módon 
bizniszelt a budapestiek egészségével és vagyonával. A végeredmény, hogy jövő januártól egyetlen 
budapesti sem lehet biztos abban, hogy ha rászorul, akkor kap is ellátást.  

 

2010. december 1.,(OS)  

Az elmúlt hetekben a Fidesz kormányzati és parlamenti egészségügyi politikusai, Pesti Imre egészségügyért 
felelős főpolgármester-helyettes és Tarlós István főpolgármester különféle fővárosi egészségügyi tervek mellett 
állt ki nyíltan és zárt ajtók mögött.     Úgy tűnik, teljes a káosz. A kormány, a főpolgármester és a területért 
felelős főpolgármester-helyettes nem tudja eldönteni, hogy állami vagy önkormányzati fenntartású kórházakat 
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szeretne, hogy holdingba szervezné, államosítaná vagy valamilyen ismeretlen formában működtetné a fővárosi 
kórházakat. (MSZP Budapesti Frakció) 

 

 

 

2011. január 31.,(MTI)  

A 12 fővárosi fenntartású kórházból egyelőre négy országos hatáskörű intézmény kerülne állami kézbe. 
    "Leveszünk a napirendről minden, a budapesti egészségügy átalakítását érintő előterjesztést, amíg meg nem 
állapodunk a kormány képviselőivel, végső soron Orbán Viktor miniszterelnökkel a kórházak finanszírozásáról" 
- fogalmazott a lapnak Tarlós István. 

 Budapesten a korábbi összevonások után egyedüliként működő Heim Pál Gyermekkórház, az egykori országos 
baleseti intézettel az előző ciklusban összeolvasztott Péterfy Sándor utcai Kórház, a Szent István Kórházzal 
egyesített, a fertőző betegségek gyógyításában egyedülálló Szent László Kórház, valamint a fogászati betegségek 
terén speciális ellátást biztosító Központi Stomatológiai Intézet kerülhet állami kézbe. Tarlós István azt mondta: 
megállapodás esetén a további nyolc fővárosi kórház sorsáról a későbbiekben döntenek. 

 

2011. február 2., (MTI)  

A főpolgármester szerint egységesen "állami gondozás alá kell venni" a fővárosi kórházakat.     Tarlós István és a 
vele együtt a szerdai budapesti ajtótájékoztatót tartó Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár azt 
mondta, a 12 egészségügyi intézmény átadásához még a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása és kormányzati döntés 
is szükséges. Úgy fogalmazott, "csacsiság", hogy vagyonvesztéssel járna az egészségügyi ellátás átadása az 
államnak. Valójában arról van szó - magyarázta -, hogy a feladat átadásával az ahhoz tartozó infrastruktúrát is 
átadják. 

 

2011. február 7.,(MTI) – 

Tarlós István főpolgármester kedden találkozik a fővárosi kórházak vezetőivel - Az Index múlt kedden közölte: 
információi szerint "a fővárosi kórházigazgatók egymásnak adták a kilincset az egészségügyi főpolgármester-
helyettesnél, aki sorban rugdosta ki őket". Az akkor Újvidéken tartózkodó Tarlós István azonban még aznap 
leállíttatta. 

Másnap, szerdán Tarlós István Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkárral tartott sajtótájékoztatót, ahol 
azt mondta, egységesen "állami gondozás alá kell venni" a fővárosi kórházakat, a 12 egészségügyi intézmény 
átadásához azonban még a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása és kormányzati döntés is szükséges. 

 

2011. február 8.(MTI)  

Az MSZP szerint a Fidesz városvezetése és kormányzati politikusai az elmúlt hetekben együttes erővel 
teremtettek káoszt a főváros egészségügyi ellátórendszerében. Az ellenzéki párt színvallásra szólítja fel a 
kormányzatot az ügyben, mit kíván tenni az egészségüggyel kapcsolatban.     Kökény Mihály, a szocialista párt 
egészségpolitikai tanácsadó testületének elnöke az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kifogásolta, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök egyetlen szót sem szól az egészségügy megmentéséről, miközben a főváros 
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egészségügyi rendszerében egyre mélyebb válság alakul ki. Kiemelte: minden budapesti polgárnak joga van 
tudnia, hogy mit terveznek a fővárosi egészségüggyel kapcsolatban, különösen azért is, mert a fővárosban 
jelenleg is több tízezren várnak operációra, több ezer embert vesznek fel a kórházi osztályokra. A szocialista 
politikus szerint Budapest évente 5-6 milliárd forintot veszít a tétlenségen, a városvezetés asztalfiókjában ugyanis 
ott hever a kidolgozott, a közgyűlés által elfogadott Budapesti Egészségügyi Modell koncepciója, 

 

2011. március 1., (MTI) – 

Az egészségügyi államtitkár szerint a fővárosi kórházak állami "gondozásba" adásához meg kell tenni a 
szükséges előkészületeket.   

Szócska Miklós keddi budapesti sajtótájékoztatóján utalt arra, hogy egy hónappal ezelőtt Tarlós István 
főpolgármesterrel közösen jelentették be: mind a tárca, mind pedig a főváros a fővárosi fenntartású fekvőbeteg 
intézmények állami gondozásba vételében érdekelt. 

 

2011. március 19., (MTI) – 

A fővárosi MSZP változatlan formában terjeszti az áprilisi közgyűlés elé a budapesti egészségügyi modellt, 
amelyet az előző városvezetés idején a szocialisták mellett még a Fidesz-KDNP képviselői is támogattak - 
közölte Horváth Csaba frakcióvezető szombaton újságírókkal.     Az ellenzéki politikus azután tartott 
sajtótájékoztatót, hogy délelőtt részt vett a fővárosi MSZP által szervezett egészségügyi kerekasztal-
beszélgetésen. 

A fórumon és a sajtótájékoztatón is részt vevő Havas Szófia fővárosi szocialista egészségpolitikus szerint az 
egészségügy átalakításával kapcsolatban "hatalmi harcok dúlják fel" a Fidesz fővárosi és országgyűlési frakcióját 
is. 

 

2011. május 17. (MTI) - Az MSZP felszólította Tarlós István főpolgármestert, hogy valljon színt, tudott-e a 
kormánynak a főváros egészségügyi intézményeit illető terveiről. Horváth Csaba, a szocialista párt fővárosi 
elnöke keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: azt várja a főváros vezetőitől és a fideszes kerületi 
polgármesterektől, hogy akadályozzák meg a kórházbezárásokat.     Az elmúlt hetekben, hónapokban számos 
egészségügyi koncepció jelent meg a kormányzat részéről, egy másfél hete kiszivárgott, nem valódinak titulált 
javaslat pedig a politikus értelmezése szerint a fővárosi kórházak felének bezárását jelentené. Kifejtette: nemcsak 
elherdálnák a fővárosi vagyont, hanem a kapcsolódó Országos Egészségbiztosítási Pénztár-finanszírozást is nem 
fővárosi fenntartású intézmények működtetésére szánnák. Ezzel a fővárosi betegek egészséghez való 
alkotmányos alapjoga is sérülne - tette hozzá. 

 

2011. június 28.,  (MTI)   

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami átvétele azonnal 
megkezdődik. A kórházak legkésőbb 6-9 hónapon belül állami tulajdonba kerülnek. A főváros és a 
vonzáskörzete egészségügyi ellátásának tervezett átalakításához szükséges fedezet biztosítása érdekében a 
korábban egészségügyi célt szolgáló, valamint a tervezett átalakítások során felszabaduló egészségügyi 
ingatlanok hasznosításából, esetleges értékesítéséből fedeznék. Hangsúlyozták, hogy az ebből származó bevétel 
kizárólagosan egészségügyi beruházási célú forrásként használható fel. 
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2011. június 30., (MTI) –  

Az MSZP kártékonynak, cinikusnak és hazugnak tartja a szerdán életbe lépett Semmelweis Tervet, amely 
szerintük a tizenkét fővárosi kórház kétharmadának bezárásához vezethet.     Horváth Csaba, a fővárosi MSZP 
frakció vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: a terv életbelépésével "megkezdődött Budapest 
lenyúlása és kifosztása". A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő fekvőbeteg-ellátó egészségügyi 
intézmények állami átvételéről is szóló kormányhatározat szerint az állam a budapesti gyógyító intézményeket, 
mint ingatlanportfóliót kezeli majd, amely nyolc kórház bezárásához is vezethet - mondta. A politikus arra 
szólította fel a főpolgármestert, nyilatkozzon arról, tudomása szerint melyek lesznek a bezárandó intézmények. 
Horváth Csaba arra is választ vár Tarlós Istvántól, fenntartja-e azt a korábbi állítását, amely szerint a főváros nem 
kívánja ingyen átadni az államnak a mintegy 160 milliárd forint értékű kórházi ingatlanvagyonát. 

2011. augusztus 26.,(MTI)  

Az MSZP szerint életveszélyes lesz 2012 január elsejétől Budapesten betegnek lenni, ha megvalósul a kórházak 
felügyeletének átadása.   Horváth Csaba, a fővárosi MSZP-frakció vezetője és Havas Szófia az egészségpolitikai 
bizottság alelnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülése 
elé vitt előterjesztés csak az egészségügy tönkretételéről szól és szociális, kulturális és egészségügyi romvárossá 
teszik Budapestet. A frakcióvezető a sajtótájékoztatóra magával hozta a közgyűlési előterjesztéseket tartalmazó 
kötetet, majd ledobta a földre és megjegyezte: "ennyit is ér". Elmondása szerint a Fidesz előterjesztése 
törvénysértő, ezért a kormányhivatal vezetőjéhez fordulnak beadvánnyal. Hozzátette: törvényellenes, hogy 
jogszabályi háttér nélkül már most átadja a főváros az egészségügyi ellátórendszer felügyeletét a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI). Az MSZP inkább 
arról tárgyalna a kormánnyal, hogy hogyan lehet jobb ellátórendszert csinálni, hogyan oldják meg a rezidensek 
bérezését, és hogyan lesz jobb a betegeknek; a főváros azonban eltökélte magát, hogy megszabadul a teljes 
humánszférától – mondta 

 

Az egy-ügyű, ügyetlen főpolgármester, némi ügyetlenkedés után kaphat egy kórházat 
„házi” használatra.(ha orvosa: O.V. másképp nem rendeli) 

 

Elvárható lett volna, hogy nem csak ebben az „egy-ügyben”, hanem esküjéhez híven a budapesti kórházak 
és betegek megvédése érdekében lett volna ilyen aktív és elszánt a főpolgármester. 

 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&sessionid=6006&command=showsessionJavaslat az 

önálló Szent Margit Kórház visszaállítására. 2068/2011.(06.22.) 
2069/2011.(06.22.) 

Horváth Csaba: „Azt gondolom, hogy ennek így, ebben a formában nincs létjogosultsága, és noha nem akarom 
megbántani a főpolgármester urat, mert értem az óbudai lelkét, de biztos vagyok benne, hogy amikor a 
budapestiek főpolgármesternek szegődtették, akkor nem azt gondolták, hogy ön majd Óbuda polgármestereként 
fog eljárni Budapest ügyeiben, hanem azt gondolták, hogy felülemelkedve óbudai lelkületén budapestiként fogja 
szolgálni a főváros érdekeit.”  
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Budapesti Kultúrafrász  (Kultúra) 

 

Kulturált fideszes kampányálarc mögül már elő-előbújt az ördög 

 

A Fidesz előéletéből lehetett tudni, hogy gyűlöli Budapestet, mert ez a város nem hódol, szabad, és 
szabadságának legerősebb védelmi eszköze, a kultúrája. Ezért, ha meg akarják törni Budapestet, el kell 
söpörniük Budapest szabad, sokszínű kultúráját. A főpolgármester-jelöltjükről is tudni lehetett, hiszen 
számtalan tettel, nyilatkozattal bizonyította húsz év alatt, hogy nem igazán nevezhető a kultúra nagy 
barátjának.  Nem meglepő, hogy csupán ez az a terület, ahol nincsen semmi ellentét a főpolgármester és a 
Fidesz között. 

 

2010. szeptember 9. HVG  

„Ami Demszkyt illeti: bár a vezetői képességeiről megvan a véleményem, … például Budapest sokszínű 
kultúrája a főpolgármester úr elévülhetetlen érdemei közé tartozik.”  

 
2010. szeptember a Tarlós féle Budapest-program bemutatása  

 

Minőség, lokalitás, sokszínűség, korszerűség 96.o. 

Budapest kulturális élete nem egy meghatározó szellemiséget mutat, hanem a sokféleség egymás mellett élését. 
Budapest nem „liberális”, hanem olyan sokszínű, gazdag kulturális élettel rendelkező város, amely több, egymás 
mellett jól megférő tradícióra is támaszkodik. Ezt a sokszólamúságot kell a jövőben is megőriznünk. A kulturális 
intézményeknek minőségükben, a kultúrát közvetítő eszközeikben, eljárásaikban a 21. század igényeihez kell 
igazodniuk. 

 

Színházak 97-98.o 

Budapest különlegessége kulturális téren abból is ered, hogy a város – nemzetközi összehasonlításban is – 
páratlanul értékes színházi intézményrendszert tart fönn.  Budapest a magyar színházi élet központja, ezen 
belül a fővárosi fenntartású színházak jelentős szerepet játszanak, ezt a látogatottsági adatok is bizonyítják.  A 
fővárosi színházak finanszírozási rendszere átalakításra szorul. Az önkormányzatnak a színházi életben nem 
irányító, hanem katalizátor szerepet kell játszania. A színházakban meg kell teremteni a technikai lehetőséget 
az előadások első lépésben németül és angolul, második lépésben az igények figyelembevételével további 
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nyelveken történő megtekintésére. Támogatni kell a színházak és a középiskolák közvetlen kapcsolatát. Új 
nemzetközi fesztivállal szeretnénk gazdagítani fővárosunk kulturális életét: a Vasfüggöny Színházi Fesztivál 
Célszerű volna a nyári időszakokra egy közép-európai musicalfesztivált szervezni, kifejezetten a kulturális 
turizmus segítésére. 

 

 

 

Zenei élet 101.o. 

Budapest egyik büszkesége a Fesztiválzenekar, amely nemzetközi téren is nagy elismerést vívott ki 
magának. Valamennyi zeneszerető fővárosi lakos kívánsága, hogy ez a rangos együttes minél többször 
lépjen fel Budapesten. Ennek érdekében új megállapodás kidolgozása és aláírása szükséges a zenekar és a 
Fővárosi Önkormányzat között.  

A kulturális kormányzattal közösen szeretnénk létrehozni az Irodalom Házát. Budapest irodalmi életének 
múltja a sokszínűség gazdagságát hordozza magában. A főváros úgy járulhat hozzá ennek fennmaradásához, ha a 
kormányzatnál kezdeményezi közös állami és önkormányzati irodalmi mecenatúra program kidolgozását, 
javasolja újabb ösztöndíjak létrehozását. Fontos szakmai feladat a budapesti irodalmi emlékhelyek pontos 
feltérképezése. Mindezeknek, valamint a főváros pezsgő irodalmi életének, irodalmi esteknek helyet adó új – 
részben befogadó – intézmény lehet az Irodalom Háza, amit az állammal közös beruházásban szeretnénk 
megvalósítani. 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, FESZTIVÁLOK KÖRE 102.o. 

A Fővárosi Önkormányzat két közművelődési intézményének – a Budapesti Művelődési Központnak, 
illetve a Petőfi Csarnoknak (PeCsa) – az állapota rossz, ezért meg kell oldani az elhelyezésük problémáit. 
Budapesten szükség van legalább egy olyan központi művelődési intézményre, amely egy kb. 1000 
férőhelyes nagyterem köré épülne; több kisebb teremmel, kiállítótermekkel, könyvesbolttal, könyvtárral, 
filmtárral, filmüzlettel, étteremmel, kávézóval, olyan kisebb-nagyobb olvasótermekkel rendelkezne, ahol 
kényelmesen lehet olvasni, beszélgetni, s ahol gyermekmegőrző is rendelkezésre áll.  A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megtartása mellett a magyar kultúra népszerűsítésére és Budapest 
közép-európai fesztiválváros státusának megerősítésre újabb fesztiválok rendezése javasolt. Ezek: a 
határon túli magyar kultúra fesztiválja, Vasfüggöny Színházi Fesztivál, közép-európai musicalfesztivál. 

 
Hamar lehullott az álarc  
 
2010. szeptember 23.(OS)  Horváth Csaba közleménye 
Lehullt Tarlós István álarca. Tegnap az index.hu-n megjelent interjújában azt nyilatkozta: Meg akarom 
mutatni másik arcomat" - e helyett úgy tűnik, valódi arcát mutatta meg a budapestieknek. Az 56-osok 
terén álló emlékmű lerombolásával kapcsolatban tett kijelentései nem méltóak egy demokrata 
politikushoz. Ilyen gondolat egy demokratikusan érző, a szabadságot tiszteletben tartó politikus fejében meg 
sem fordulhat. Felmerül bennem a kérdés, mi jöhet, ha elfoglalja Budapestet? Könyvégetések is lesznek az általa 
elképzelt önkény rendjének Budapestjén? Tarlós István ezzel átlépett egy határt, amelyet politikus soha nem 
léphet át: le akar rombolni egy művészeti alkotást, korlátozni akarja a művészet és a kultúra szabadságát, 
ami nem tetszik neki, azt betiltja, felszámolja. Tarlós István minden budapestinek bebizonyította: meg kell 
védeni tőle a szabadság városát, meg kell védeni tőle Budapest jövőjét. Tarlós István számára is hasznos lenne 
tudni a következőket: Az emlékművet egy nemzetközi zsűri választotta ki, amelynek többek közt tagja volt 
Fónay Jenő, a POFOSZ alapító elnöke, az 1956-osok delegáltja, aki írásban méltatta a győztes pályaművet. 
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Tarlós István nyilván arról sem tud és lehet, hogy nem is érdekli, hogy az emlékművet a világ 20 legjobbnak ítélt 
emlékműve közé választották. Azzal sincs tisztában, hogy az 1956-os Emlékbizottság elnöke, a néhai Kosáry 
Domokos professzor egyeztetést kezdeményezett 2006 tavaszán a politikai pártok vezetőivel, hogy 1956 ne 
legyen kampánytéma és az emlékmű se váljon azzá. Ezen a megbeszélésen minden akkori parlamenti párt 
vezetője részt vett, és ígéretet tett erre. Amennyiben Tarlós István több információt akar kapni a megbeszélésről, 
javaslom, forduljon főnökéhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz útmutatás végett. 
 
 
 
 
 
 
Villámháború minden létező fegyverrel a budapesti kultúra sokszínűsége és szabadsága ellen 
 
Hamar kiderült, mit jelent, ha a fideszes városvezetés a színházi élet katalizátora akar lenni. Kiderült, 
hogy a középiskolákkal való kapcsolattartás segítéseként megvonják a színházba menő diákok ingyenes 
utazását. Kiderült, hogy több 100 millió forinttal csökkentik a kultúrára szánt forrásokat. Kiderült, hogy a 
kulturális és fesztiválélet gyarapítása címén idén nem volt: Vendégségben Budapesten, a Határon Túli 
Magyar fiatalok Találkozója, Határon Túli Magyar Színházak Vendégjátéka, Moziünnep, Titanic 
Nemzetközi Filmfesztivál, Hídünnep, Szünidödő ingyenes nyári gyermekprogramok, Évadnyitó Színházi 
Fesztivál, Városligeti Évadnyitó, Metró Galéria, és nem épül meg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ, vagy éppen, hogy a PECSA méltó körülmények közé a megszüntetésével kerülhet.  

 
2010. november 3. Magyar Hírlap 
Tarlós Budapestjének nem lesz kulturális bizottsága 
A kulturális bizottság megszűnik, az ügyek közvetlenül a Fővárosi Közgyűlés elé kerülnek. A tervek szerint - és 
a Nemzet fővárosa program alapján - a pályázatok előkészítése és akár a döntési folyamat is szakmai és civil 
szervezetek bevonásával történik majd: ez átláthatóbb rendszert jelent. A cselekvési terv már elkészült, 
reményeink szerint néhány hónapon belül nyilvánosságra hozhatjuk. Első lépésben a színházakat fogja érinteni - 
mondta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Csomós Miklós. 

 
A kultúratámogatás új módja: a kulturális események területfoglalási díja 
 
2011. január 13. (MTI) 
Tarlós István szerint a város jelenlegi pénzügyi helyzetében véget kell vetni az ingyenes szolgáltatásoknak. A 
főpolgármester a Sziget fesztiváltól beszedendő közterület-használati díjjal kapcsolatban csütörtöki 
sajtótájékoztatóján kijelentette: az nem lehet, hogy egyesek kapnak ingyenességet, mások meg nem. A Sziget 
sajtóirodája az elhangzottakra reagálva közölte, örülnek, hogy lehetőségük van egyeztetni a fővárossal. A 
főpolgármester elmondta: a Sziget fesztivál szervezőinek az előző városvezetés által kalkulált díjtételek alapján 
2,5 milliárd forintot kellene fizetniük, de a Sziget ebből "nagyon komoly kedvezményt fog kapni". Arra a 
kérdésre, mekkora lesz ez a kedvezmény, közölte, hogy 1-1,5 milliárd forint között "ingadoznak" a kedvezmény 
mértékével. A főpolgármester feltette a kérdést, milyen alapon volt az ingyenesség, amikor százmilliárdos hiánya 
van a fővárosnak. Senki nem kap ingyenes közterület-használatot; a közelmúltban a kulturális államtitkár 
ingyenes közterület-használati engedélyét utasította el. Tarlós István közölte azt is: meg kell keresni gazdag 
kerületeket, virágzó vidéki városokat, például Szegedet, a Sziget támogatása érdekében. "Ki lehet húzni a kardot 
a haza védelmében, a belváros és Szeged is beszállhat a Sziget támogatásába" - fogalmazott. 

 

2011. január 14. (OS) Horváth Csaba 
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Tarlós István és Atkári János a jövőben nem járul hozzá a Sziget-fesztivál területének térítésmentes 
használatához, azért díjat kíván szedni. A bejelentés a Szigeten túl a város minden más közterületi 
rendezvényére is érvényes.     A Sziget pedig drágább lesz. Számításaink szerint már 1 milliárdos plusz teher 
mellett is 4.000-13.000 Ft között drágulhatnak az egyes jegytípusok, ami miatt kevesebben fognak eljönni, 
vagyis csökkenni fognak a város bevételei: kevesebb turista, kevesebb adóbevétel. Tehát 2011-ben az új 
városvezetés a kulturális fejlesztések leállításán és a 2 milliárdos működési spóroláson túl további 
százmilliókkal igyekszik megcsapolni a város kulturális költségvetését. Nem elég, hogy az ország 
szégyenpadra került a kormány intézkedései miatt, most Budapest került le Európa kulturális térképéről. Úgy 
látszik, Tarlós István egy dolgot kifelejtett kampányából: megőrzi ugyan a város sokszínűségét, de csak 
azoknak, akiknek - ahogy ő fogalmazott - van rá pénze". 

 

Színházak  a bezárás szélén 

 

2011, február 24. (MTI)   

Megszűnhet önálló intézményként működni a József Attila Színház, amelynek társulatát feloszlatják; a 
teátrum dolgozóival csütörtökön Méhes László igazgató ismertette Csomós Miklós főpolgármester-
helyettes erről szóló levelét.     A főváros vezetése arra kérte fel az igazgatót, hogy a következő évadtól ne 
hosszabbítsa meg a munkavállalók és egyéb foglalkoztatottak szerződését - közölte a színház az MTI-vel. Mint 
írták, ez azt jelenti, hogy az idén 55 éves József Attila Színház nyáron megszűnhet önálló intézményként 
működni és a társulatot feloszlatják. Az épületre hamarosan hasznosítási pályázatot ír ki a tulajdonos 
önkormányzat. "Tarlós István főpolgármester egy hónappal ezelőtt hivatalában fogadta Méhes László 
igazgatót és a társulatot képviselő Esztergályos Cecíliát. A megbeszélésen világossá tette, hogy a főváros 
vezetése nem tervezi a színház bezárását, és a társulat a jövőben is a jelenlegi magas színvonalon 
működhet tovább" – idézte fel az előzményeket a színház kommünikéje. " 

2011. február 24., (OS) Horváth Csaba közleménye 

Azonos klisé szerint zajlik a József Attila Színház igazgatójának és a fővárosi kórházak igazgatóinak 
magaláztatása.     Nem is olyan régen még Tarlós István hivatalában fogadta Méhes László igazgatót és a 
társulatot képviselő Esztergályos Cecíliát. A megbeszélésen világossá tette, hogy a főváros vezetése nem 
tervezi a színház bezárását, és a társulat a jövőben is a jelenlegi magas színvonalon működhet tovább. Eltelt 
egy hónap és ma már Csomós Miklós, főpolgármester-helyettes levele egyértelművé tette, hogy nem tud az 55 
éves színház tovább működni. Elfogadhatatlan, hogy másodszor játssza el a városvezetés szavahihetőségét. 
Elfogadhatatlan, hogy ilyen horderejű témában nincs egyetértés és a jelek szerint egyeztetés a 
főpolgármester és helyettese között. Felszólítjuk a Fideszt, hogy ne tegye kockára Budapest kulturális 
sokszínűségét, ne sajátítsa ki a színházat. Biztosítsa a színház és a társulat további működését, hiszen a 
József Attila Színház nézőszáma és bevételei folyamatosan emelkedtek az elmúlt fél évben, az előző évekből 
örökölt adósságok nagy részét az új színházvezetés visszafizette, és garanciát vállalt a fennmaradó tartozás 
kiegyenlítésére is. 
 
2011. február 25., (MTI)  
Levélben fordult Tarlós Istvánhoz két színházi szakmai szervezet, amely arra kéri a főváros vezetését, 
hogy álljon el a József Attila Színház szerződtetési tilalmára vonatkozó kezdeményezésétől, mivel az a 
teátrum társulatának megszűnését eredményezi.     "Ez egy olyan horderejű döntés, amely megítélésünk szerint 
nem hozható meg a szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül, és mindenképpen hosszabb, legalább egy 
éves előkészítő munkát igényel" - szerepel a Magyar Színházi Társaság, valamint a MASZK Országos 
Színészegyesület által a főpolgármesternek a héten írt, az MTI-hez pénteken eljuttatott levélben. A Tarlós 
Istvánnak írt levelében szerepel: "Ön megválasztásakor Budapest kulturális sokszínűségének megtartását 
ígérte. Ez összeegyeztethetetlen működő színházak egyik pillanatról a másikra történő radikális 
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átszervezésével, társulatok megszüntetésével. Arra kérjük főpolgármester urat, gondolja át még egyszer a 
helyzetet és vonja vissza a szerződtetési tilalmat.". 

 
  2011. március 2.(MTI)   

Nyílt levélben tiltakozott a József Attila Színház társulatának felszámolása ellen Tarlós István főpolgármesternél a Magyar 
Teátrumi Társaság (MTT).     "A Magyar Teátrumi Társaság megdöbbenéssel értesült a budapesti József Attila 
Színház társulatának váratlan felszámolásáról szóló hírekről" - fogalmazott az MTI-hez szerdán eljuttatott 
nyíltlevelében a magyarországi vidéki színházak többségét tömörítő szakmai érdekvédelmi szervezet. Mint a 
dokumentumban szerepel, a színházi alkotófolyamat és a színházi lét egyik alapját a társulati működési forma jelenti, 
amelynek megteremtése évek, évtizedek kemény munkájának eredménye. "Magyarországon az utóbbi húsz év politikai és 
gazdasági nehézségei ellenére sikerült megőrizni azt az egyedülálló színházi struktúrát, amelynek legnagyobb értéke éppen a 
társulati működési formában érhető tetten" - hangsúlyozta az MTT. 

 A levél megfogalmazói szerint a színházi működés Magyarországon megőrzött társulati rendszerére számos 
nyugat-európai országban "irigykedve tekintenek", mivel a kultúra képviselői ott is tisztában vannak azzal az 
alapelvvel, hogy a színház nem az épületet jelenti, hanem a benne működő "művészi organizmust", vagyis a 
társulatot. "Annak megszüntetésével gyakorlatilag a színház lelkét likvidáljuk".  

 

„Budapest egyik büszkesége a Fesztiválzenekar” részlet a Tarlós Programból. Mi lenne, ha nem lenne az és 
nem lenne a főpolgármester zenebarát? 

 

2011. március 27., (MTI)  

Nem tudja megrendezni idén a Budapesti Fesztiválzenekar hagyományos júniusi ingyenes szabadtéri 
hangversenyét a Hősök terén. Az együttes támogatáscsökkentése a főváros újabb 6 milliós elvonása miatt 
181 millióra nőtt.     Körner Tamás, a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) igazgatója a hét végén az MTI-nek 
elmondta, támogatásának csökkentése után külső társrendező hiányában a BFZ - bármennyire szeretné is – 
sajáterejéből képtelen megrendezni hagyományos nyári koncertjét, de bízik 
abban, hogy a jövőben a sorozat folytatódhat. Hozzátette: pénteken meglepve olvasták a fővárostól kapott 
levelet, amelyben a korábban jelzett 395 millió forintos támogatás helyett csak 389 millió forintról szólt az 
értesítés. Megjegyezte a hétfőn átadott mintegy két és fél ezer aláírást tartalmazó csomag, amelyet a közönség 
nevében juttattak el a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz illetve a fővárosi önkormányzathoz, egyelőre érdemi 
visszhang nélkül maradt. Az aláírók azt kérték, hogy a két fenntartó állítsa vissza a támogatási összegeket. A 
Hősök terén tartott koncerteknek 1991 óta a Budapesti Búcsú adott keretet, az előkészületeket a Budapesti 
Fesztiválközpont koordinálta. Körner Tamás azt feltételezi, hogy a főváros a hagyományosan június utolsó 
hétvégéjén rendezett Budapesti Búcsút az eddigi formában nem kívánja folytatni. 

 

Fővárosi Közgyűlés 2010. április 6. 810/2011.(04.06.) sz. határozat 

 A csökkentett programelem és a módosításról szóló értesítés elmulasztása miatt visszavonja az 1990 (20 éves a 
rendszerváltás) fesztiválhoz az A38 Nonprofit Kft. részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 
4.000 eFt támogatást és a szerződést annak 25. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a 
főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 



29 
 

2011. június 17. 
Budapesten eddig nem kellett engedély ahhoz, hogy valaki kiálljon zenélni egy-egy aluljáróba vagy 
forgalmas térre. A Fővárosi Közgyűlés április végén azonban úgy döntött, hogy ezentúl engedélyhez köti 
az utcai zenélést. Az erről szóló rendelet szabályozza a közterület-használati tarifákat is, igaz, lehetőség van 
a díj "korlátlan mértékű csökkentésére” is. 

 
Van másik! – Új módszer a megszüntetésre ítélt színházak ellehetetlenítésére a szakma által nem támogatott 
színházigazgatók kinevezése, a színházak átadása az államnak. 

 

2011. június 9.(MTI)  

Támogatásáról biztosította a József Attila Színház társulata Koltay Gábort, a teátrum szerdán leváltott megbízott 
igazgatóját, valamint nyílt levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez, hogy mielőbb gondolja át, mi a 
szándéka a fővárosnak az angyalföldi teátrummal.     A főpolgármester szerdán azonnali hatállyal mentette fel 
Koltay Gábort, az indoklás szerint azért, mert megrendült benne a városvezetés bizalma. A színházban tartott 
csütörtöki sajtótájékoztatón Koltay Gábor elmondta: megdöbbenéssel vette tudomásul Tarlós István döntését, 
megítélése szerint a fővárossal egyetértésben szerződtette a társulat tagjait. A leváltott direktor emlékeztetett arra, 
hogy a március 16-i társulati ülésen Csomós Miklósnak, Budapest kultúráért felelős főpolgármester-
helyettesének Fehér Anna színművész tette fel a kérdést, hogy Koltay Gábornak joga van-e szerződtetni a 
színészeket. "A kérdésre egyértelmű válasz érkezett: a megbízott ügyvezető igazgató teljes jogkörrel járhat el" 
Újréti László színművész felolvasta a társulat nyílt levelét Tarlós Istvánhoz, ebben emlékeztették a 
főpolgármestert arra, hogy nemcsak a főváros, de a társulat is bizalmat szavazott Koltay Gábornak. Szerintük 
nem az igazgatót, hanem Csomós Miklóst kellett volna leváltani, hiszen Koltay Gábor az ő beleegyezésével 
kötötte meg a szerződéseket. "Csomós Miklós olyan ellentmondásokba ütközött saját magával, amire csak azt 
reagálhatjuk, hogy nekünk megrendült a bizalmunk Csomós Miklósban, ezért azonnali hatállyal menesztjük a 
kulturális gondolkodású emberek köréből" - áll a levélben, amelyben arra kérik a főpolgármestert, gondolja át, 
mi a terve a színházzal és a társulattal. 
 

2011. július 22.,(MTI)   

A Magyar Színházi Társaság elnöksége nehezményezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat a József Attila 
Színház esetében a szakmai bizottság meggyőző arányú ajánlása ellenében hozta meg döntését, és nevezte 
ki Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművészt a teátrum élére.     A Magyar Színházi Társaság az ügy 
kapcsán levélben fordult pénteken Tarlós István főpolgármesterhez. Mint az MTI-hez is eljuttatott levélben írják, 
nem a nyertes pályázó személye ellen van kifogásuk - bár az ő pályázata a szakmai kuratórium többsége által 
támogatott Horgas Péter dolgozatával ellentétben nem nyilvános -, hanem azt nehezményezik, hogy a meggyőző 
arányú, szakmai indokokkal alátámasztott ajánlás ellenére a fenntartó más döntést hozott.  

2011. július 22., MTI 

Mivel senki nem pályázott, a főváros újragondolja, hogy mi legyen a Mikroszkóp Színpaddal. Kulturális 
intézmény marad, de lehet, hogy nem színházként üzemel majd.  

 
 2011. június 21.,(MTI)  

A fővárosi MSZP-frakció szerint a Városliget állami kézbe adásával a Tarlós István (Fidesz-KDNP) 
főpolgármester vezette önkormányzat folytatja Budapest "kifosztását". Horváth Csaba, a 
képviselőcsoport vezetője keddi sajtótájékoztatóján céltalannak, kártékonynak, haszontalannak és 
alkalmatlannak nevezte a másnapi közgyűlés napirendjére szánt előterjesztések tucatjait.      Közölte, a 
főváros vezetése a figyelemelterelés közben olyan"sunyi" előterjesztéseket kíván bevinni a közgyűlés elé, 
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melyeknek még a címében sem meri felvállalni, mit is akarnak valójában. Példaként a Trafó és az 
Operettszínház állami tulajdonba adását említette.   

A színházi élet katalizálása: szinte a működési támogatással egyenlő bérleti összeget kér a Főváros a saját 
színházaitól! 

 

2011. szeptember 1. (MTI) 

Bérleti szerződést köt színházaival a főváros, a teátrumok ezentúl nem használhatják ingyenesen az 
ingatlanokat. A főváros megszüntet ugyanis minden olyan ingyenes használatot, amely bevételt von el a 
költségvetésből.  

További szempont, hogy az állami támogatás egyik felosztási ismérve az önkormányzati saját támogatás, ezért a 
bérleti díj bevezetése, és annak támogatással való ellentételezése hitelesebben tükrözi a tényleges fővárosi 
hozzájárulást. Az ingatlanok bérleti szerződései határozatlan időtartamra jönnének létre, felmondási idő 
kikötésével. A színházi társaságoknak mint leendő bérlőknek 3 havi bérleti díj + áfa összegnek megfelelő 
megszerzési díjat, valamint öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő mértékű óvadékot is meg kell fizetniük 
december 31-ig. A közgyűlés a József Attila Színház esetében a szerződés tárgyát képező ingatlanok havi bérleti 
díját összesen 6.028.417, a Madách Színház esetében 19.669.767, a Mikroszkóp Színpad esetében 1.456.750, az 
Örkény István Színház számára 3.898.333, a Trafó Kortárs Művészetek Háza számára 186.142, a Szabad Tér 
Színház számára 1.586.708, a Centrál Színház számára 6.597.333, az Új Színház számára 4.007.250, a Thália 
Színház számára 11.360.900, a Budapest Bábszínház esetében 599.890, a Katona József Színház esetében 
7.312.000, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház esetében 1.796.104, a Radnóti Miklós Színház esetében 
2.339.083, a Vígszínház esetében 26.923.767 forint + áfa összegben határozta. 

 

Fideszes kultúrharc az európaiság ellen – létrehozták Európa egyetlen náci színházát  

2011. október 7.(MTI)  
Megdöbbenéssel értesült a Magyar Színházi Társaság arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat a többségi 
szakmai javaslat ellenére döntött az Új Színház igazgatói kinevezése ügyében - írja a szakmai 
érdekvédelmi szervezet Tarlós István főpolgármesternek címzett levelében. Mint nehezményezik, a 
korábbi döntésekkel ellentétben most indoklás sem jelent meg az főpolgármesteri hivatal részéről. 
Kifogásolják továbbá, hogy a meggyőző arányú, szakmai indokokkal alátámasztott ajánlás ellenére (a 
bizottság 6:2 arányban a másik pályázót támogatta) a fenntartó más döntést hozott, és ismételten egy 
ismeretlen tartalmú pályázatot ítélt győztesnek a széles nyilvánosságot kapott másik pályázattal szemben."Ez a 
döntése is azt a hitet erősíti a szakmában s a választópolgárokban, hogy a politikai célú területszerzésen túl 
más nem motiválja Önöket" - fogalmaz az MTI-nek pénteken eljuttatott nyílt levelében a Magyar Színházi 
Társaság elnöksége nevében Csizmadia Tibor elnök."Tudnia kell, hogy evvel rövid idő alatt fel fogja számolni 
fővárosunk világszerte elismert, gazdag színházi, kulturális életét" - írja Tarlós Istvánnak az érdekvédelmi 
szervezet. 
 

2011. október 8.,  (MTI) – 
Nyílt levélben fordult Tarlós István fővárosi főpolgármesterhez az Új Színházban történt igazgatóváltás 
miatt kilenc fővárosi színházigazgató.  Az MTI-hez szombaton eljuttatott levél aláírói úgy fogalmaznak: 
"megismerve a győztes pályázatot, az a véleményünk, hogy az szakmai program helyett szélsőségesen 
radikális manifesztum, amelynek felháborító tartalma 2011-ben Európában elfogadhatatlan". A 
színházigazgatók szerint a fővárosi színházi élet az elmúlt évtizedekben, több mély társadalmi változás 
közepette "őrizte meg nézőit, minőségét és nemzeti elkötelezettségét", ennek oka mindvégig a megalapozott 
szakmaiság volt. "Nézőink és színházi műhelyeink megtartása közös felelősségünk" - zárják a levelet, amelyet 
Bálint András (Radnóti Színház), Eszenyi Enikő (Vígszínház), Mácsai Pál (Örkény Színház), Máté Gábor 
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(Katona József Színház), Meczner János ( Budapesti Bábszínház), Puskás Tamás (Centrál Színház), Szabó 
György (Trafó - Kortárs Művészetek Háza), Szirtes Tamás (Madách Színház) és Zimányi Zsófia (Thália 
Színház)írt alá. 
 
2011. október 8., (MTI)  
Tarlós István főpolgármester lezártnak tekinti "a fővárosi színházigazgatók kinevezése körül kialakult 
vitát" - mondta a fővárosi önkormányzat kommunikációs igazgatója szombaton az MTI-nek. Szűcs 
Somlyó Mária hozzátette, a városvezetés azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a "legkisebb változás is ilyen 
agresszív hozzáállást vált ki a színházigazgatókból". A kommunikációs igazgató arra a nyílt levélre reagált, 
amelyet kilenc fővárosi színházigazgató írt a főpolgármesternek.  

Egy-ügyű szociálpolitika (Szociálpolitika) 

 

Hajléktalanok nélkül fideszes szociális program sem lenne  

 

A fideszes Budapest Program és a kampány sem szólt szinte semmi másról, ha szociálpolitikáról esett szó, 
mint a hajléktalanokról. Az idősekről, fogyatékkal élőkről, szegény gyermekekről csak egy-egy esemény 
kapcsán, egy-egy általános mondat erejéig esik szó. (Az időseknek alacsonypadlós buszokat és tiszteletet, 
fogyatékkal élőknek egy városházi állást ígért). A városvezetés azóta is tartja magát ehhez, és a 
szociálpolitika az elvonásokon túl a hajléktalanüldözést jelenti ma Budapesten. Így a Fidesz a 
hajléktalanoknak köszönheti, hogy egyáltalán volt mondanivalója erről a területről. 

 

2010. szeptember Tarlós István programja 

Minden gyermek tisztességes lakáskörülmények között nevelkedjen fel Budapesten. Az alapellátás 
intézményhálózatát felhasználva óvodai, iskolai programok indítása a gyermekszegénység teljes felszámolására.  

 

Az idős embereket egyre inkább aktív résztvevőként kell kezelni, ahelyett, hogy a társadalompolitika passzív 
alanyainak – választóknak, betegeknek, gondozottaknak – tekintenék őket. Az egészségügyi és szociális ellátáson 
túl szélesebb értelemben is el kell gondolkodni azon, hogyan lehet jobban bevonni az idős embereket az életüket 
érintő döntésekbe. Az idősek jövedelembiztonságának és foglalkoztatásának előmozdítása ( beleértve az 
öngondoskodás intézményeinek megteremtését, karbantartását és garanciák vállalását). Az élethosszig tartó 
oktatás, képzés segítése, valamint kulturális és közoktatási ösztönzők az időskori élet méltóságának előmozdítása 
érdekében. 

 

2010. szeptember 23. (MTI) 
 A politikus sajtófőnökének az MTI-hez eljutatott közleménye Tarlós István szerda este tartott, interaktív 
lakossági fórumáról számol be, amelyen egyebek mellett a főpolgármester-jelölt arról is beszélt, hogy a jövőben 
csak alacsonypadlós buszok járják majd a várost, hogy az idősek és a gyermekes kismamák is 
kényelmesen, biztonságosan használhassák azokat. 
 
2010. október 1., (MTI)  
A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint fel kell mérni, hogy az idősek mit akarnak, mik az igényeik. 
Tarlós István szerint ma az idősek gyakran nem azt kapják, amire valóban szükségük van.     A jelölt szerint ma a 
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fővárosban nem veszik figyelembe az időseknek a legegyszerűbb igényeit, például azt, hogy az utcán 
közlekedésbiztonságra van szükségük, arra, hogy a járdák rendben legyenek, vagy  hogy a lámpák beállítása 
megfelelő legyen. Tarlós István egy III. kerületi gondozó intézményben tett látogatása alkalmából azt 
hangoztatta: meg kell hallgatni az időseket, fel kell mérni, mit akarnak. Közölte, ha megválasztják, arra fog 
törekedni, hogy ezeket az igényeket helyesen állapítsák meg. 
 
2010. szeptember 28., (MTI)  
A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint nem látványosan kell segíteni a fogyatékkal élőknek, hanem az 
életformájukban kell számukra praktikus segítséget nyújtani, például a fővárosi közlekedés 
akadálymentesítésével.     Tarlós  István - aki kedden, egy VI. kerületi intézményben tartott fórumon a különböző 
érdekképviseleti szervezetek javaslatait hallgatta meg - azt mondta, hogy megválasztása esetén, a Városházán 
a fővárosi fogyatékos szervezeteknek is lenne egy képviselője, aki főállásban irányíthatná a szakterületet. 
Jelezte: nem tartja elegendőnek, hogy jelenleg egyetlen nyugdíjas foglalkozik a Városházán a fogyatékosok 
problémáival. 
 

2009. június 18., (MTI) 
"Ha csak a hajléktalanok gyámolítását tűzzük ki célul, akkor a város szét fog esni, ha pedig csak hatósági 
eszközökhöz 
ragaszkodunk, akkor a társadalomnak ez a növekvő szegmense teljesen magára fog maradni" - összegezte szavait 
Tarlós István, aki szerint a probléma kezelése a mindenkori városvezetés felelőssége. 
 
Együgyű megoldás az egy-ügyü fideszes szociálpolitikában: a hajléktalanok láthatatlanná tétele  
 
2010. november 3. (MTI)  
A főpolgármester december 15-éig rendet kíván tenni a főváros kiemelt aluljáróiban;  A városvezető elmondta, a 
"Társadalmi megbékélési program" jegyében megpróbálja koordinálni több intézmény - köztük a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MÁV, a fővárosi közszolgáltató cégek és a hajléktalanok 
ellátásával megbízott Budapesti Módszertani Szociális Központ - tevékenységét. Mint mondta, ezt annak 
érdekében teszi, hogy "a városban a biztonság növekedjék", valamint azért, hogy a tél folyamán közvetlen 
veszélybe került emberekről gondoskodjanak. A rövid távú cél az, hogy ne tartózkodjanak életvitelszerűen 
hajléktalan emberek az aluljárókban és frekventált közterületeken.  Tarlós István szavai szerint jelenleg kétszáz 
"látható, fellelhető" hajléktalanról lehet Budapesten beszélni, közülük az aluljárókban mintegy százhúszan élnek 
"életvitelszerűen". Hozzátette: nem látható a becslések szerinti további 6 ezer ember, akik erdőkben, vagy építési 
területeken húzzák meg magukat. Elmondta, a szociális ellátórendszer-program keretében az önellátásra képes 
hajléktalanok számára szociális bérleti rendszert alakítanak ki; így például albérleteket, ágybérleteket vagy 
munkásszállókhoz hasonló intézményeket. Hozzátette: számukra foglalkoztatási programot is kidolgoznak a 
közmű- és közszolgáltató cégek bevonásával. Közölte, akik önellátásra képtelenek, azok esetében külön-külön 
megvizsgálják, hogy "konkrétan" hova lehet őket elhelyezni. Jelezte: helyet akarnak találni az alkohol- és 
drogfüggők, a pszichiátriai betegek számára, de koedukált és "kutyás" férőhelyeket is kialakítanak. "Aki még 
mindezen feltételek biztosítása ellenére is netán agresszív módon megpróbál ragaszkodni ahhoz, hogy az 
aluljárókban éljen életvitelszerűen, az törvényen kívül helyezi magát tudatosan; azzal úgy fogunk eljárni, ahogy 
el szoktak járni az önmagukat tudatosan törvényen kívül helyező emberekkel szemben"  
 
2010. december 2. (MTI)  
Eddig 116, a kiemelt budapesti aluljárókban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan esetében "van vállalás arra", 
hogy december 15-ig megfelelő elhelyezéshez juthatnak - közölte Győri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményeinek (BSZKI) szakmai igazgatója csütörtökön az MTI megkeresésére.     A "kimenekítési 
akció" jelenleg ott tart, hogy 116 ember kapott névre szóló igazolást arról: "elhelyezése folyamatban van" – írta 
Győri Péter az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában. Közlése szerint eddig 68 ember közölt nagyjából konkrét 
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kívánságot, választott a lehetőségek közül. "A többieket vagy már elküldték, s ezért már éppen nem találjuk, 
vagy maguk elmentek máshova, vagy még nem döntöttek, hova menjenek" - írta. 
 
2010. december 14. (MTI)  
Egyszerű, cinikus "látszatakciónak" nevezte Horváth Csaba, a fővárosi MSZP-frakció vezetője Tarlós 
István főpolgármester Társadalmi Megbékélés nevű programját. A politikus szerint a program lényege, 
hogy az önkényesen kiválasztott aluljárókból bármi áron eltávolítsák a hajléktalanokat.     Horváth Csaba 
keddi közleménye szerint helyes, hogy a főpolgármester javaslatot tesz a hajléktalanok helyzetének javítására, de 
az, hogy a legforgalmasabb aluljárókból bármi áron máshová száműzik a hajléktalanokat, nem jelent valódi 
megoldást.  
"A hajléktalanság problémáját nem lehet és nem szabad kampányszerűen kezelni. Komplex, összefüggésekben 
és hosszútávon fenntartható programra van szükség, ami a tényekből indul ki, nem ígér teljesíthetetlent, 
nem cinikus és együttműködésen alapul" – áll a közleményben. 
 
2010. december 15. (MTI)  
Alkotmányjogi és humanitárius szempontból elvárható minimum, hogy az állam addig ne szankcionálja az 
"életvitelszerűen utcán élést", amíg nincs meg az éjjel-nappal, hétvégén is ténylegesen működő 
intézményes háttér, amely az utcán élő hajléktalanokat fogadni képes - írta Szabó Máté ombudsman 
Tarlós István főpolgármesterhez szerdán intézett levelében.  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az 
MTI-hez is eljuttatott levelében "a kifejezetten rendészeti jellegű megoldások előtérbe kerülésével szemben az 
önkormányzatok felelősségvállalására, az intézményi háttér fejlesztésére" hívta fel a figyelmet. Egyben 
tájékoztatást kér a főpolgármestertől arról, milyen intézkedéseket kíván tenni a közeljövőben a fővárosi 
önkormányzat a hajléktalanság kezelésével kapcsolatban, különös tekintettel a közterület-használattal összefüggő 
rendeletalkotási elképzelésekre. 
 
2011. március 17. (MTI)  
Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke és Zacher Gábor, a Péterfy Sándor utcai 
kórház főorvosa nem ért egyet azzal a tervvel, amely szerint kitiltanák a hajléktalanokat a közterekről, és 
a hatóságok egy erre kijelölt helyre szállítanák azokat, akik elutasítják a szociális ellátást. Számításaik 
szerint a kitiltás biztos, hogy drágább, mint a már elkezdett program folytatása. 
 
2011. március 22.,(MTI)  
A "Tízek" Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Tanácsa arra kérte a fővárosi képviselőket és Tarlós István 
főpolgármestert, hogy ne fogadják el a hajléktalanellátó civil szervezetek szerződéseinek egyoldalú 
felmondásáról szóló előterjesztést.     A szervezet keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: 
beláthatatlan következményei lennének a szerződések felmondásának, azért a szervezetek semmilyen 
felelősséget nem tudnak vállalni, és nincs eszközrendszerük a kialakuló helyzet kezelésére sem. A 11 szociális 
szervezettel eddig 18, határozatlan idejű közszolgálati szerződése volt az önkormányzatnak, a főváros új vezetése 
ezeket nyolc hónapos felmondási idővel kívánja megszüntetni. 
 
2011. április 27. (MTI)  
 Az MSZP szerint Budapest vezetése csak felületi kezelést ad a hajléktalanproblémára, hiszen megoldásról 
nem, csak a látványuk száműzéséről döntöttek a közgyűlés szerdai ülésén.     Horváth Csaba, az MSZP 
frakcióvezetője a közgyűlés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a város vezetése előbb 
csapott a korbáccsal, a megoldás pedig csak később rajzolódik ki. Mint mondta, a megoldásról nem, csak a 
hajléktalanok közterületről kitiltásáról szavaztak. Kifejtette: mintegy kétezer új férőhelyet kellene 
létrehozni azért, hogy emberhez méltó feltételeket biztosítsanak a hajléktalanoknak az újrakezdéshez. 
Hozzátette: a költségvetés tervezésekor javasolták évi kétszáz új éjszakai férőhely létrehozását, de azt a vezetés 
nem támogatta. Hangsúlyozta: a szakma is egyetért azzal, hogy a szociális ágazatban jelentős visszalépések 
történtek, mindezt azért, hogy Tarlós István elmondhassa, 20 milliárd forintos tartaléka van a fővárosnak, 
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miközben a csődhelyzetre hivatkozva vontak meg támogatásokat. Az a város nem tud csődben lenni, amelyiknek 
20 milliárdos összeg van a számláján - tette hozzá. 
 
2011. április 27.(MTI) 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal büntetheti Budapest azokat, akik a közterületet "életvitelszerű lakhatás 
céljára" használják; az erről szóló előterjesztést szerdai ülésén fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.    A rendelet 
elfogadását megelőző közgyűlési vita mintegy tucatnyi civil hangos tiltakozása miatt kezdődött a meghirdetettnél 
később. A Város mindenkié elnevezésű, részben hajléktalanokból álló csoport tagjai reggel 9 órától kiabálással és 
zajkeltéssel akadályozták az ülés megkezdését. A demonstrálók  
"A város mindenkié" feliratú molinót emeltek a magasba, illetve "a szegények nem bűnözők", valamint "börtön 
helyett lakhatást" mondatokat skandáltak. A tiltakozásnak végül rendőri igazoltatás vetett véget tíz óra előtt 
néhány perccel.  
 
2011. július 12., kedd (MTI)  
Havas Szófia, az MSZP képviselője a hajléktalanságról szóló koncepció vitában azt mondta, több 
sebből vérzik a koncepció, mert a költségvetésben jelentős pénzt vont el a városvezetés ettől a területtől. A 
szocialista politikus szerint a körülbelül 2500 hajléktalanból mintegy 1400 gondoskodásáról szól a 
koncepció, arra nem ad választ, mi lesz a többiekkel. 
 
2011. augusztus 31.,  (OS) -  Somfai Ágnes közleménye    
Javaslataim azonban nem kaptak megfelelő súlyt a hajléktalanokkal kapcsolatos munkában, ellenben a főváros 
vezetése az ellenvetéseim és a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére egy hajléktalanokat kriminalizáló 
rendeletet alkotott. Hogy a rendelet hibás volt, igazolta később az ombudsman is, aki annak visszavonására 
szólított fel. Tarlós István azonban a mai közgyűlésen közölte, hogy az ombudsman megállapítása csak egy 
vélemény, amivel nem ért egyet, és egyértelművé tette, hogy nem szándékozik visszavonni a rendeletet. 
Emellett a főpolgármester sajtónak adott nyilatkozataiban "hajléktalanbűnözésről" beszélt, amely kifejezés 
használata mélyen igazságtalan, mert nincstelenségük miatt egy egész embercsoportot bélyegez meg tekintet 
nélkül arra, hogy az egyes emberek követtek-e el bármit is. 
 
2011. április 15.(MTI) –  
Április 15-ével véget ért a hajléktalanok téli ellátása, s megszűntek az időszakos férőhelyek. Az idei télen kétszáz 
embert szállítottak fővárosi közterületről valamilyen ellátó intézménybe - közölte Aknai Zoltán, a Menhely 
Alapítvány igazgatója pénteken budapesti sajtótájékoztatóján.      Emlékeztetett: egy felmérés szerint a 
fővárosban mintegy nyolcezer ember "nem aludhatott otthon" februárban. Zacher Gábor, az Erzsébet kórház 
főorvosa, aki az osztályát "a hibernált lelkek őrzőjének" nevezte, elmondta: 2010 szeptembere és 2011 
áprilisa között 157 beteget szállítottak hozzájuk hipotermia miatt, ezeknek a háromnegyede hajléktalan 
ember volt, egynegyede pedig lakásból beszállított idős ember. Ebben az időszakban 51 ember halt meg 
kihűlés következtében. Közölte, a korábbi évhez viszonyítva tíz százalékkal növekedett a betegek száma, öt 
százalékkal pedig több haláleset történt. 
 
Megszorítások és elvonások a budapesti szociális ellátórendszerben 
 
2011. március 25.(OS) Fővárosi Közgyűlés MSZP frakció 
A Fidesz ugyanis igen radikális megszorító intézkedéseket hajt végre a fővárosi szociális szférában. A 
tények: a szociális szféra működéséből több mint félmilliárd forintot (576 millió forintot) vettek el, 22 
hajléktalanellátással foglalkozó szervezet kap kevesebb vagy semennyi pénzt 2011-ben, az összes 
önkormányzati részvétel a szociális ágazatban közel 1 milliárd forinttal csökkent, így ellehetetlenítették a 
városi közműcégek profitjából rezsitámogatást fizető Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és 
Díjhátralékosokért Alapítványt. Ezek után azt állítani, hogy nem jut kevesebb pénz a szektorra cinikus és 
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hiteltelen. Sajnos mindent megtudhatunk belőle, mit gondol a Fidesz az igazságról, a demokráciáról, az egyenes 
beszédről: nem érdekes, mik a tények, csak ne kérdezzenek vissza.  
 
2011. április 5.,(MTI)  
A fővárosi szocialista frakció szerint a fideszes városvezetés - a saját maga alkotta költségvetésre 
hivatkozva - leépíti Budapest szociális, oktatási és kulturális intézményrendszerét.     Horváth Csaba, az 
ellenzéki frakciócsoport vezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a Tarlós István 
(Fidesz-KDNP) főpolgármester által vezetett önkormányzat a leépítésekkel, forráselvonásokkal a 
legelesettebbektől, legrászorultabbaktól vesz el lehetőségeket. A szocialista politikus példaként a 
gyermekvédelem területét említette, ahonnan 130 szakembert - pedagógusokat, gyermekfelügyelőket - 
küldenek el, továbbá egy gyermekotthont is megszüntetnek. Horváth Csaba elfogadhatatlannak mondta, hogy a 
városvezetés éppen a legvédtelenebbeken, a gyermekvédelmi gondoskodásban élőkön akar spórolni. Elmondta, 
meg kívánják szüntetni a hátrányos helyzetű cigány gyerekek üdültetését a főváros saját intézményében, a roma 
fiatalok tehetséggondozását, korrepetálását, ösztöndíjazását és a jogsegélyszolgálatot. 

 

2011. április 27. Fővárosi Közgyűlés 1081/2011.(04.27.) 

 nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:  a szabad pénzmaradvány terhére: 
- a „9152 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány céltartaléka” cím 
előirányzatát megnöveli 150.000 eFt-tal, 
- a „9172 Céltartalék a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére hajléktalan 
férőhelyek támogatására” cím előirányzatát megnöveli 57.767 eFt-tal, 
- a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit 
szervezetek támogatása” cím előirányzatát megnöveli 39.920 eFt-tal, 
 
A Sajátos nevelési igényű ( SNI-s) gyerekek sem számítanak Fidesznek  
 
2011. Fővárosi Közgyűlés augusztus 28. vita az sajátos nevelési igényű gyermekek támogatásáról 
HORVÁTH CSABA hozzászólása:  
Fogadja el a Közgyűlés az eredeti javaslat előterjesztései alapján úgy, hogy nem csökkenti az összeget, és 
továbbra is 40 ezer forint/hó/fő összegben támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek képzését.  Az 
alapítványok részéről a jelzéseikből azt lehet tudni, hogyha ez a támogatási összeg ilyen mértékben 
lecsökken, akkor nagy eséllyel be fognak dőlni ezek az intézmények, és akkor már nemcsak az 1121 gyerek 
ellátása kerül a főváros gondoskodása alá, hanem abból a több ezer gyerekből, akik ma azokba az 
iskolákba járnak, ahol akár önköltséges módon, de megpróbálják fizetni a tanulásuk költségeit, azon 
gyerekek részéről is jelentős mértékben jelentkeznének a fővárosi igények, vagy a gyermeki, szülői igények 
a főváros ma még nem létező intézményeiben. Ezért okosabbnak, bölcsebbnek és praktikusabbnak látszik, 
hogyha a főváros a tisztességes, a problémát tisztességesen bemutató előterjesztés eredeti sugallatának 
megfelelően és az eredeti összeget fenntartva nem csökkenti az összeget radikálisan, ahogy az előterjesztés 
javasolja, mint amit mi egyébként a költségvetési vitában is kiemeltünk, és jeleztük, hogy ez nem lesz jó, ez 
súlyos károkat fog okozni.  

 
2011- augusztus 31. origó 
Nyílt levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez a Gyermekek Jogaiért Egyesület és az Autisták 
Országos Szövetsége, mert szerintük a főváros egy nyári döntése miatt ellehetetlenülhet a sajátos nevelési 
igényű (sni) gyerekek oktatása - tudta meg az [origo]. Miután a közgyűlés a nyáron a problémás gyerekek 
oktatására eddig járó támogatás jelentős csökkentéséről döntött, a szervezetek szerint nagy baj lesz, ha a 
fővárosi önkormányzat nem talál ki valamilyen kompenzációt. "Erkölcsileg nehezen tartanánk 
védhetőnek, ha a legkiszolgáltatottabb gyerekeken kezdődne a takarékoskodás, akiknek fejlődésére nézve 
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a megfelelő fejlesztések elmaradása végzetes következményekkel jár" - olvasható a nyílt levélben. A 
probléma több mint 1100 gyereket, és mintegy kéttucatnyi iskolát érint. Mivel a fővárosi önkormányzatnak 
kötelessége gondoskodni a sni-snek nevezett gyerekek megfelelő oktatásáról, ezt évek óta úgy oldotta meg, hogy 
közszolgáltatási szerződést kötött alapítványi iskolákkal, amelyek ellátták ezt a feladatot. Az iskolák a gyerekek 
után eddig havi 40 ezer forintos kiegészítő támogatást kaptak. 
 

 

 

Magukra hagyott devizahitelesek, megszűnő rezsitámogatási rendszer, jelentősen megemelt közüzemi díjak 

 
2010. augusztus 5., (OS)  
A gazdasági válsággal összefüggésben a szociálisan rászoruló budapesti lakosok súlyosbodó 
életkörülményeire tekintettel a Hálózat Alapítvány kuratóriuma a budapesti közüzemi hátralékok 
kiegyenlítésének enyhítésére nyújtott hátralékkiegyenlítő, és a lakhatás megőrzését célzó 
krízistámogatások igénybevételi feltételeit 2010. augusztus 1-től, 2011. július 31-ig terjedő időszakban 
jelentős mértékben, az alábbiak szerint módosítja:     - A támogatásokhoz szükséges, az igénylő által 
fizetendő önrész mértéke átlagosan mintegy 60 százalékkal csökkent, elősegítve ezzel a megítélt támogatásokhoz 
történő biztonságos hozzájutást. Szintén az igénybevétellel összefüggésben az egy háztartásban élők egy főre jutó 
nettó jövedelmi határa családban élők esetében 90.000,-Ft/fő, egyedül élők, vagy gyermeküket egyedül nevelők 
esetében 100.000,-Ft/fő összegre emelkedett. A maximálisan adható támogatási összeg is jelentősen, 500.000,-
Ft-ra.  növekedett. 2010-ben 1,3 milliárddal segítették a budapesti családokat (a téli rezsitámogatással 32 
ezer családot, távhődíj kompenzációval 12 ezer családot, víz és csatornadíj kompenzációval 25 ezer 
családot). 
 
2011. január 3, híradó  

December közepén fogadták el a díjelmelésekről szóló előterjesztéseket a fővárosi közgyűlésben.  Legnagyobb 
mértékben -mintegy 20 százalékkal -a csatornadíjak emelkedtek. A csatornadíj köbméterenként több mint 
400 forint lett. Drágul a víz is és több mint öt százalékkal kerül többe a szemétszállítás is. Többe kerül a 
keményseprés is és jelentősen majdnem 10 százalékkal emelkedett a kegyeleti szolgáltatások ára. 

2010. december 15. Fővárosi Közgyűlési vita a közműdíjak emeléséről 

HORVÁTH CSABA (MSZP):  „… az elmúlt években azt szokhattuk meg itt, a Fővárosi Közgyűlés falai között, 
hogy a Fidesz zsigerből ellenzett mindennemű díjemelést, nem érdekelte önöket se a valóság, se a világgazdasági 
válság, se az emelkedő árak, hanem képviseltek egy egyébként képviselhető álláspontot: 1. hogy ne emelkedjen 
semminek a díja; 2. hogy a díjemelések maradjanak infláció alatti mértékben, de annál is egy jóval kisebb, 
töredék mértékben.  … Mi nem leszünk ennyire felelőtlenek. … Mi egy olyan változást tudunk támogatni, 
amely a díjakat a jövő évre elvárt infláció mértékével emeli. Ez, tehát az elvárt inflációs ráta az önök 
kormányának az állítása szerint erre az évre 3,5 százalék - zárójelben kívánom megjegyezni, hogy néhány 
héttel ezelőtt még 3 százalékot irányzott elő a kormány, de a költségvetés ma már 3,5 százalékkal kalkulál. 
Más kérdés, hogy az infláció feletti emelések milyen mértékben szolgálják a budapestiek érdekeit, ezért mi 
az infláció feletti emeléssel nem fogunk egyetérteni, nem fogjuk támogatni.” 

2010. december 15. MTI  

Azt kéri a Fidesz képviselőitől Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője, hogy támogassák 
javaslatát, amely a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének egyik napirendi pontjaként visszatérítendő 
lakáshitel-támogatást vezetne be a fővárosban a bajba jutott devizahitelesek megsegítésére.     A közgyűlés 
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szünetében tartott sajtótájékoztatóján Horváth Csaba azt mondta: a kormány többször ígéretet tett arra, hogy segít 
a bajba jutott devizahiteleseknek, ám érdemi javaslat nem született, márpedig "szociális katasztrófa közeleg", 
mert a májusban lejáró kilakoltatási moratórium lejárta után több tízezer budapesti család kerülhet az utcára. 
Megjegyezte: a városvezetés addig hivatkozhat arra, hogy magánprobléma a devizahitelesek ügye, amíg nem 
válnak hajléktalanná. Azt hangoztatta, a megelőzés, a szociális háló biztosabb tétele olcsóbb, mint a szociális 
intézmények fenntartása, működtetése, a problémák későbbi kezelése. Ezért a politikus a bajba jutott 
budapesti lakáshitelesek megsegítésére új támogatási formát vezetne be, amely idén és jövőre összesen 
tízmilliárd forintot biztosítana a célra. A közgyűlés előtt lévő előterjesztésben Horváth Csaba emlékeztet 
rá: Budapesten mintegy 400 ezer otthon esetében okoz jelentős gondot a törlesztőrészletek növekedése, és 
már 60 ezer olyan család van, amely 90 napnál régebben nem tudja fizetni a havi részleteket.  

Csődcsinálók (Pénzügy) 

Koncepciós csődhelyzet 

 

2010 nyarán a fideszes kormányzati kommunikáció másról sem szólt, mint hogy csődhelyzetben vették át 
az országot, és az Orbán-kormány nélkül összeomlott volna a költségvetés. Minden fórumon azt 
hangoztatták, hogy sokkal rosszabb a helyzet, annál, mint ahogy a Bajnai-kormány kommunikálta. 
Természetesen ez ok volt arra, hogy egyenlőre nem tudják a választási ígéreteiket megvalósítani, hiszen az 
ország megmentése fontosabb. A budapesti önkormányzati kampányban a budapesti fideszesek is 
követték a központi forgatókönyvet. Már nyáron csődben látták Budapestet, előkészítve a terepet a 
Budapestet érő durva megszorításoknak. A koncepció kész volt: bármit mond a még hivatalban lévő 
városvezetés, az nem igaz, mert ugyan tényeket nem tudnak, de Budapest nagyon rossz anyagi helyzetben 
van! 

 

2010. július 1.,(MTI)  

Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ) főpolgármester-helyettes szerint Budapest gazdálkodása stabil, hitelképessége jó, 
költségvetési politikája átlátható, eladósodottságának mértéke pedig elmarad a vidéki nagyvárosokra jellemző 
szinttől.     A fővárosi politikus arra reagálva nyilatkozott erről az MTI-nek, hogy Tarlós István, a Fidesz 
főpolgármester-jelöltje több helyen is arról beszélt: a főváros súlyosan eladósodott, a fővárosiakat 
félrevezették, és nem tudják, milyen állapotban van valójában Budapest. Ikvai-Szabó Imre közölte: a 
főváros mintegy 10 éve rendszeresen felkéri a világ két meghatározó hitelminősítő intézetét, hogy tekintsék át a 
város gazdálkodását. A Moody,s és a Standard and Poor,s véleménye egyértelmű: Budapest adóssága kezelhető 
mértékű, hitelképessége jó, költségvetési politikája átlátható, eladósodottságának mértéke - a BKV-val együtt 
számítva is – elmarad a vidéki nagyvárosokra jellemző szinttől - összegezte. A város működési bevételeinek 
mintegy 12 százalékát "termeli ki", ez a működési eredmény 2010-ben és a következő években egyaránt 30 
milliárdos nagyságrendű, vagyis körülbelül annyi, mint egy közepes település éves költségvetése. Ikvai-Szabó 
Imre közölte: ez a működési eredmény a következő városvezetés számára is a városfejlesztés fedezete 
lehet, ha az új kormány tartja magát elődje vállalásaihoz és a budapestiektől beszedett adók egy részéből 
továbbra is részt vesz a BKV működtetésében. Ellenkező esetben működési eredmény biztosítása helyett a 
működési kiadások drasztikus növelésére kényszerülhet az önkormányzat - tette hozzá. 56 milliárd forint értékű, 
szabadon felhasználható kedvezményes hitelkeret áll Budapest rendelkezésére, amely az idei évet is beleértve - 
és a mindenkori fejlesztések 75-80 százalékos teljesülését feltételezve - 3 évre biztosítja a folyamatban lévő 
fejlesztések forrásigényét - mondta. Ugyancsak a városfejlesztő beruházások önrészére fordítható az erre a célra 
tartalékolt, cash flow-ként rendelkezésre álló, 40 milliárd forint értékű lekötött betét, 25 milliárd forint értékű 
részvény és egyéb értékpapír. 
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Új budapesti legenda születik: a láthatatlan és megfoghatatlan csőd mítosza 

 

A világ legfurább csődje lett a budapesti, máshol nem létezett (ekkor még) csak a fideszes városvezetés 
kommunikációjában. Tényét konkrét számok és adatok nem támasztották alá, csak a fideszes városvezetés 
állítása. 

 

 

2010. október 13.,(MTI)  

Tarlós István szerint állami beavatkozás nélkül nem látszik kezelhetőnek a főváros forráshiánya és 
adósságállománya. A főpolgármester szerdai, fővárosi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Budapest 
finanszírozhatóságának vizsgálatára az Állami Számvevőszéket (ÁSZ) kérik fel.     Tájékoztatása szerint erről 
a kérdésről a jövő héten tárgyalnak Orbán Viktor miniszterelnökkel. Nemcsak készpénz juttatásáról, 
hanem bizonyos feladatok átvállalásáról is szó lehet - tette hozzá. Tarlós István (Fidesz-KDNP) azt mondta, 
hogy a város pénzügyi helyzete rendkívül aggasztó, a napi működés még nincs veszélyben, de a 2011-es 
költségvetés igen. Arról, hogy az ÁSZ mikor kezdi a vizsgálatot, a főpolgármester nem nyilatkozott, és nem 
kívánt pontos számokat közölni a város pénzügyi helyzetével kapcsolatban sem. Hozzátette ugyanakkor, 
hogy ha állami segítségre szorul a főváros, akkor négy éven keresztül ennek figyelembevételével kell dolgozni.  

 

A nemlétező csőd, mint álca 

 

A budapesti virtuális csődveszély születésének volt egy nagyon fontos oka, valamivel magyarázni kellett, 
miért von el forrásokat a kormány és a főváros fideszes vezetése a budapestiektől. Miért büntetik a 
budapestieket a szolgáltatások színvonalának csökkentésével, a beruházások teljes leállításával, és a már 
ekkor felmerülő ötlettel –  Budapest vagyonának államosításával.  

 
2010. október 15.,(MTI)  

Atkári János szerint legalább 55-60 milliárd forintos "lyuk tátong" a főváros költségvetésében. 
    Rendkívül nagy lyuk tátong a főváros költségvetésben, a főváros fedezetlen elköteleződésekre 
vállalkozott, amelyek nagyságrendje 55-60 milliárd forint még akkor is, ha jóindulatú feltételezésekkel élünk 
a bevételek tekintetében - mondta Atkári János a Fővárosi Közgyűlés pénteki alakuló ülésének szünetében, 
újságíróknak. Atkári János arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az 55-60 milliárd forintot kigazdálkodni, jelezte: 
ehhez "nyilvánvalóan állami segítségre" is szükség van, de elkerülhetetlen az is, hogy a főváros "a maga 
területén próbálja megfogni a pénzeket". Hogy ez pontosan mit jelent, kifejtette: a fővárosnak bizonyos 
feladatokból "vissza kell vonulnia", csökkentenie kell az ellátást.  

 
2010. október 15., (MTI)  

A Fővárosi Közgyűlés szocialista frakciójának vezetője reméli, hogy Tarlós István főpolgármester nem egy 
megszorító csomagra készül, amikor a főváros pénzügyi helyzetét aggasztónak mondja.     Horváth Csaba 
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a közgyűlés szünetében újságírók előtt azt hangoztatta, hogy a főváros mérleg szerinti eredménye pozitív. 
Mint fogalmazott, nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a főváros csőd közeli helyzetben lenne. Véleménye 
szerint "Kósa (Lajos) és Szijjártó (Péter) urak hasonló kijelentésekkel lökték a mélybe a forintot, és okoztak több 
száz  milliárd forint kárt Magyarországnak és a devizahiteleseknek". Közölte, óvja attól Tarlós Istvánt, hogy 
"ott kiáltson farkast, ahol nincs, mert ezzel a főváros pénzügyi besorolását is veszélyeztetheti, hiszen a 
város pénzügyi befektetői (...) átárazhatják a hiteleiket, ha a főpolgármester úr felelőtlen kijelentései 
elbizonytalanítják a városról kialakított pozitív képet" - mondta. Elmondta, a főváros idén közel 130 milliárd 
forint értékű fejlesztést és felújítást hajt végre. A város beruházásokhoz, az európai uniós projektek önrészéhez 
vett igénybe hiteleket, és "a működési pozitívumból" tudja fizetni ennek a kamatait és a 
tőketörlesztését. A BKV 800 milliárd forintos külső és belső adósságáról szólva megjegyezte: az elmúlt 
hetekben még nem hallott két egyforma számot. 

 

2010. október 18. (OS) Molnár Zsolt közleménye 

Amatőr régészek a kerületi városházákon is? Az elmúlt hónapokban már hozzászoktunk, hogy a Fidesz ásatásnak 
nézi a közhivatalokat és mindig, mindenhol csontvázak után kutat.     A legemlékezetesebb Varga Mihály 
fiaskója volt, aki 3-4 hónapos kutatás után nem talált semmit. Hónapokon át tartó gazdasági tényfeltárás után 
megállapította, hogy a kormánynak kormányoznia kell. Az elmúlt héten Tarlós István négy év frakcióvezetés 
után felfedezte", hogy óriási hiányok vannak a közgyűlés költségvetésében, hogy kockázatos lehet a 2011-es 
finanszírozás. Persze arról egy szó sem esett, hogy épp a Fidesz-kormány az, amelyik nem fizeti ki a BKV 7,5 
milliárd forintos támogatását, hogy épp a Fidesz-kormány tervez önkormányzati megszorítást, ahogy ezt Orbán 
Viktor lényegében jelezte. 

 

A feltételezett jövőbeli eseményekre alapozott csődveszély 

 

A Fidesz handabandázása szerint csődbe megy a város ha...és ha… általában rosszul alakulnak a dolgok. 
Nem nyer meg a főváros egyetlen függő pert sem, ha minden kerület egyszerre átadja az összes 
középiskoláját, ha nem kap meg semmilyen elnyert EU-s támogatást a főváros – egyszóval, ha eljönne a 
világvége. 

 

Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12. 2011-es költségvetés. koncepciójának vitája 

 

TARLÓS ISTVÁN főpolgármester:  

Ezeket az adatokat és számított adatokat az egykori főpolgármester-helyettes úr rakta össze, és ha a szocialisták 
önmagukkal vitatkoznak, a tényekkel, akkor nem velem vitatkoznak, hanem valaki mással és valami mással. 
Természetesen az a célunk, hogy a főváros csődjét elkerüljük. Elmondtam őszintén már a választási kampányban 
és azt követően is, és amikor Demszky Gábor főpolgármester úrtól átvettem azt az anyagot, amit a Városháza 
átadásánál ő mellékelt, különösen a sajtó tisztelt munkatársai emlékezhetnek rá, hogy hozzátettem, hogy a 
pénzügyi helyzetet igen bizonytalannak érezzük, és ebben a tekintetben csak akkor tudunk nyilatkozni, hogyha 
ezt az anyagot átvizsgáltuk. Ez, ha nem is teljes mértékben, de jórészt megtörtént, és az eredményét mindjárt 
ismertetni fogom. Amikor átvettük a Városházát, az előző városvezetés arról beszélt, hogy a ciklusra számított 
költségvetési hiány 56-57 milliárd körülire számítható. Ma ott tartunk - még egyszer mondom, én is csak 
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szembesültem ezekkel a tényekkel, és nem akárki számolta ki -, hogy ez a számított költségvetési hiány az 57 
milliárddal szemben már ma 160 milliárd, és még nem biztos, hogy a végére értünk. A főváros 
adósságállománya ma, a közvetlen adósságállomány azzal a 40 milliárdos összeggel együtt, amire a 
keretszerződést még szintén az előző városvezetés kötötte meg, meghaladja a 200 milliárdot. A BKV közvetlen 
adósságállománya 77 milliárd. A BKV belső adósságállománya eléri a 800 milliárdot. A 4-es metró első 
szakaszára továbbra is fennáll az alagútépítő 35 milliárdos többletkövetelése, és az enyhén szólva billegő. 

900 millió forintot voltunk kénytelenek adni, már ez a Közgyűlés a Gyógyfürdőknek áfával együtt, azért, hogy a 
cég közvetlen, szinte aznapi csődjét elkerüljük. Perek alatt áll különböző befizetési kötelezettségek elmulasztása 
miatt a Temetkezési Részvénytársaság és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Kétségtelenül mínusz 12 milliárdot 
jelent az a betervezett, de elmaradt … korrekciós eredmény….  

Levegőben lóg az Alstom-szerződés, levegőben lóg a közraktáraknál ez az úgynevezett CET, bizonyos 
értelemben a Budapest Szíve Program fővárosra vonatkozó elemei, de levegőben lóg még a 2008-ról itt maradt 
700 milliós bizonytalanság, ami az útfelújítási pénzek elszámolásának a szabálytalanságaiból adódik.  

Végül, hozzáteszem, nem utolsósorban, de nagyságrendjét tekintve a legkisebb tétel kétségtelenül az, hogy 
ebben a ciklusban az iparűzési adó, az adóképességgel kapcsolatos parlamenti döntés és az idegenforgalmi 
adónak a kerületeknek való átadásából is 12 milliárd körüli hátránya származik a fővárosnak. Ezt én 
egyáltalán nem akarom eltagadni, el is mondom mindenütt, itt is, csupán azt teszem hozzá, hogy arányait tekintve 
elenyésző az előbb említettekhez képest. Az önkormányzat hitelképessége ugyanakkor kimerült; az előző 
ciklusok alatt a város kimerítette. …..A középiskolákat a kerületek sorba vissza akarják adni a fővárosnak. 
Nyilván azért, mert a kerületek is nehéz helyzetben vannak. Egy átlagos kerület átlagát számolva 
kerületenként körülbelül plusz 400 milliót jelent a főváros számára, ha ez megtörténik. Muszáj 
figyelmeztetnünk a kerületek lakosságát, az ott élő tanárokat és szülőket, hogyha ezt a kerületek megteszik és 
véghezviszik, ez szükségszerűen intézmény-összevonásokhoz, akár patinás intézmények megszűnéséhez 
vezethet, amely döntést ez esetben a kerületek hoznak meg, nem pedig a főváros, bárhogy is publikálják ezt. 

Az agglomerációból bejáró diákok miatti többletköltség - és ez ugyanúgy érinti a kerületeket is, mint a fővárost, 
és ezért az előző városvezetés egyáltalán nem felelős, itt valami másról van szó - nagyon súlyos tétel, hogy az 
agglomerációs települések már szinte valamennyi gyereket Budapesten járatnak iskolába, és az alapnormákon 
kívül a fenntartáshoz és működtetéshez szükséges kiegészítő normákból egy fillért nem fizetnek a főváros 
számára; ez a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek számára 10 milliárdos nagyságrendű többletterhet jelent, 
amire semmi fedezetet nem kapnak. ….  

 

HORVÁTH CSABA (MSZP):  

Engedje meg, hogy ezért arra is kitérjek legalább egy gondolat erejéig, amit ön mondott a múlt 
örökségével kapcsolatban, hogy miért kerültek ebbe a helyzetbe. Azért a szakmai hitelességet egy picit 
talán aláássa, hogy nincs olyan nap, nincs olyan hét, amikor ne egy-egy újabb számmal állnának elő, hogy 
jé, megtaláltuk, ez a jó szám, ennyi hiányzik, aztán eltelik egy nap, egy óra, egy perc, és jönnek egy újabb 
számmal. Lássuk be, hogy ez nem túl hiteles. Az lenne a hiteles, ha szakemberek áttekintenék, és azt 
mondanák, hogy forint, fillér, ennyi hiányzik ahhoz, hogy a fejlesztések megvalósuljanak, erre van szükség, ezt 
kell tennünk, és akkor erről lehetne egy értelmes vitát folytatni itt ebben a Közgyűlésben. Mi azonban nem ebben 
a helyzetben vagyunk, hanem folyamatosan történik valami, kapunk egy-egy információt, jön egy „jujjuj, 
nagy a baj”, de igazából érdemi, empirikus tényekkel alátámasztott dokumentumokat nem láthatunk 
ebben a tárgykörben.  
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TÜTTŐ KATA (MSZP):  

Először idéznék a 2010-es, közvetlenül a választások előtti, márciusban megjelent Standard & Poor’s és 
Moody’s jelentéséből a főváros gazdálkodására vonatkozólag: „Budapest adóssága kezelhető mértékű, 
hitelképessége jó, költségvetési politikája prudens és átlátható.” A Moody’s a főváros erősségeként tartja 
számon eddigi költségvetési politikáját, amely tükröződik a javuló működési eredményben, továbbá a jó 
likviditási helyzetben és kedvező adósságstruktúrában, ami menedzselhető adósságszolgálattal jár együtt. 
A hitelminősítő kiemelte, hogy az elmúlt öt évben Budapest mindig a költségvetési határain belül maradt.  

Mi történt azóta? 2010 áprilisában a Bajnai-kormány 265 forint/euró árfolyammal adta át a kormányzást. 
Ez a koncepció egy nagyon optimista 280 forint/euró árfolyammal számol. A kettő közötti differencia csak 
a Fővárosi Önkormányzat adósságállománya tekintetében több tízmilliárd forintos többletet jelent.  

Haladok tovább. A főpolgármester úr által elenyészőnek jellemzett Rogán Antal-féle idegenforgalmi adó 
indítvány a hét év tekintetőben 8,2 milliárd forinttal rontja a Fővárosi Önkormányzat helyzetét. Ez 
bizonyára elenyészőnek tűnik. Az energiaadó, ami a Fővárosi Gázműveket érinti, évi 2 milliárddal, 
összességében 6 milliárddal rontja a társaság eredményét, de az ehhez hozzájáruló szabályozási 
bizonytalanságok, az árszabályozásban lévő bizonytalanságok a cégértéket ennél jelentősebb mértékben, akár 10 
milliárdos értékben is ronthatják, de ebbe ne menjünk bele, mert ezt nehéz számolni.  

Ennél még jelentősebb tétel a BKV és a kormány közötti megállapodás felrúgása. Ez csak a valorizáció 
tekintetében évi 2 milliárddal, a hét év tekintetében 14 milliárddal rontja a helyzetet, az évi 10 milliárdos 
támogatás elmaradása pedig 70 milliárd forinttal a hét év tekintetében. Ez 84 milliárd forint. Már lassan 
közeledünk ahhoz a hiányzó 100 milliárdhoz, amiről beszélnek.  

Csak az áprilisi és a mostani árfolyamkülönbség az idei évre, csak az idei adósságszolgálatban 600 millió 
forintos többletkiadást jelent. Csak hogy mindenki érezze, ha Szijjártó Péter rosszul kel fel egy reggel és rossz 
sajtótájékoztatót tart, egy 10 forintos árfolyam-elmozdulás – amire már volt példa – 400 millió forintot jelent 
csak az idei év tekintetében az adósságszolgálatban.  

 

Az igazság pillanata, vagy elszólás: ha lesz csőd, akkor az a kormány egyik szervének bűne! 

 

2011. április 26.,  (MTI)  

A főpolgármester szerint az önkormányzati ciklus sikeressége szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mennyi pénzt hajlandó adni a budapesti fejlesztésekre.     Tarlós István a 
Magyar Hírlapban megjelent egész oldalas interjújában arról is beszélt: ha az NFÜ nem fogja intenzíven 
és mihamarabb támogatni a metróépítést, a járműcsere-programot és a többi fejlesztést, akkor az új 
városvezetésre szakad az elődeik "összes bűne", és a várost borzasztó károk érhetik. Arra a kérdésre, 
(ezzel a kijelentésével) mire gondol, Tarlós István azt mondta: Budapest csődbe mehet. 

 

 2011. július 6., (MTI)  

Horváth Csaba MSZP-s politikus súlyosan tévesnek nevezte azt az állítást, amely szerint az önkormányzatnak 
csak adósságállománya maradt. Hozzátette, hogy a 245 milliárd forintos adósság mellett van a fővárosnak 200-
300 milliárd forint értékű felhalmozott vagyona, valamint 300 milliárd forint részvényvagyona és készpénze. 
Példaként felvetette, hogy eladósodott-e az az ember, akinek van egy 10 milliós lakása és 1 millió forintnál 
kevesebb hitele. Mint mondta, ebben az arányban érdemes elképzelni a főváros gazdasági helyzetét. Horváth 
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Csaba kitért arra is: szerinte Budapestnek nem okoz problémát az éves hitelkamat-törlesztés, "különös tekintettel 
arra, hogy Tarlós István nem megtriplázta, hanem megnégyszerezte a város szokásos költségvetési tartalékát, és 
már mintegy 20 milliárd forint felett rendelkezik vagy garázdálkodhat szabadon". Hozzátette: "indokolatlan volt 
azt a megszorító csomagot elfogadni, amely a szociális területen, az oktatási, az egészségügyi, a kulturális 
ágazaton keresztül minden egyes területet sújtott". 

 

Önbeteljesítő jóslat – év végére a kormány és a fideszes városvezetés miatt tényleg csődbe mehet Budapest 

 

 

Budapest tényleges gazdasági helyzete 2010-ben: 

Budapest pénzügyi helyzetét a világ két legismertebb hitelminősítő szervezete is értékelte. A Moody's és a 
Standard & Poor's véleménye is egyértelmű volt 2010.márciusában: Budapest adóssága kezelhető mértékű, 
hitelképessége jó, költségvetési politikája prudens és átlátható. Budapest besorolása nem haladhatja meg 
Magyarország besorolását, ezért az ország besorolásával együtt mozgott az elmúlt időszakban.  A Moody's 
Budapest erősségének tartotta számon addigi példás költségvetési politikáját, a javuló működési 
eredményeket, jó likviditási helyzetét, kedvező adósság-struktúráját, menedzselhető adósságszolgálatát. 
Budapest mindig a költségvetési határain belül maradt a megelőző 5 évben. A város jó „készpénzkezelő 
magatartást tanúsít”. 

Kockázatként mindkét minősítő intézet a BKV adósságállományát említette, ezt a kockázatot jelentősen 
csökkentette a Kormány Főváros BKV megállapodás megkötése. A BKV megígért konszolidációja 78 
milliárd Ft értékben sajnos elmarad, így a BKV megmentése üres ígérgetés maradt. (forrás: 2010. évi ktg. 
javaslat) 

 

2011-ben Budapest gazdasági helyzete jelentősen gyengült! 

 

Az ÁSZ ugyan megállapította, hogy Budapest eladósodottsága nagy, de ez a vizsgálat a Fidesz fontos 
kommunikációs elemét, a koncepciós csődhelyzet elhitetését akarja alátámasztani. A két elismert 
nemzetközi hitelminősítő véleménye ebben a kérdésben hiteles, ellentétben a volt FIDESZ-es politikus által 
vezetett Állami Számvevőszék véleményével. 

Az adósság állomány a Fidesz vezetés alatt drasztikusan nőtt! 

 

Az adósság állomány drasztikusan emelkedett a 2010. évi állományhoz képest. (Táblázat mellékelve) 

Megállapítható az is, hogy egy-egy Kósa vagy Rogán -féle bejelentés, vagy egy rögzített árfolyamú 
végtörlesztés cca 20 Ft/EUR árfolyamelmozdulása mekkora károkat okoz. (ha 300 Ft/EUR árfolyamon 
átszámoljuk a hitelt akkor a 2011. évi záró állomány 218 245 millió Ft helyett 231 496 millió Ft ami + 13 
251 millió Ft-tal több. 
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Miért mehet csődbe év végén, 2012 elején Budapest? 

 

Az adósságállomány fedezete nem tárgyi fedezet (pl. jelzálog) hanem a működési eredmény és a minősítő 
intézetek besorolása volt, illetve ma is az. 

A Kormány által tervezett „államosítás” egyik problematikája is erre vezethető vissza. Ha a feladatokkal 
együtt a forrásokat is átcsoportosítja, akkor a Főváros működési eredménye is csökkenhet, ezáltal a hitel 
visszafizetése is ellehetetlenülhet. 

A Fővárosi Önkormányzat Működési eredménye 2011 évben 38,389 Milliárd Ft. Ha az önkormányzati 
finanszírozás átalakításra kerül a feladat levételével egyidejűleg, akkor félő, hogy a tényleges működési és 
fenntartási kiadásokon túl az Állam további forrásokat fog elvenni az önkormányzatoktól a feladatátvétel 
leple alatt. 

Az adósságszolgálat – a felvett hitel fedezete – a főváros működési eredménye, ennek elvonása esetén a 
hiteleket nem tudja majd fizetni. A feladat elvételével az állam minimálisan a működési költségek forrásait 
el fogja vonni az önkormányzattól. Ennek összesített összege 165 milliárd Ft, ami a teljes Fővárosi 
költségvetés (működési és felhalmozási) 33 %-a, a Működési forrásoknak/kiadásoknak a 62 %-a. 
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Lefagyasztott város – jövőtlen Budapest (városüzemeltetés) 

 
Racionális mérnöki tervezés sok-sok álmodozással – városfejlesztési kampány-ígéretözön 
 
Hidfelújitások, 4-es metró második szakasza, gyűrűs úthálózat, hiányzó hidak, 5-ös metró, 2-es metró és a 
HÉV összekötése, villamoshálózat-fejlesztési dömping, PPP-s konferenciaközpont, múzeumi negyed (alagút a 
Ferdinánd híd alatt, a Nyugati pályaudvar kijjebb tolása)  
 
2010. május 12. (OS)  
A legaggasztóbb az, amit Tarlós a fővárosi fejlesztésekről mond: az új Fidesz-kormány még meg sem alakult, 
már most a beruházások újragondolásáról", felülvizsgálatáról", korrekciójáról" beszél. – mondta Bihary Gábor 
 
2010. június 30., (MTI)  
A fideszes jelölt úgy véli, a városban csak egyetlen beruházás készült el uniós források felhasználásával: a 
Szabadság híd rekonstrukciója. Emellett azonban számtalan félbe maradt beruházás van Budapesten, ugyanis 
az EU utófinanszírozással támogatja a projekteket, de ennek megelőlegezésére, sőt gyakran az önrész 
előteremtésére sincs pénz. Ezért Tarlós István kiemelten fontosnak tartja, hogy csak tisztázott helyzetű 
beruházások kezdődjenek Budapesten. Budapesten a jövőkép tervezése, a fejlesztési tervek készítésének 
módszere nem egységes és egzakt, továbbá erősen „politikavezérelt”, rosszabb esetben „pénzvezérelt”. 
Kiveszőben a racionális mérnöki vonal, helyét a rögtönzés, az üzleti mechanizmusok vették át. 
 

2010. szeptember a Tarlós féle Budapest-program bemutatása 15.o. 

„Véglegesen meghatározzuk közlekedési szempontból a Belváros szerepét. 

Kijelöljük a városon belül a regionális centrumokat, a toronyházak, illetve a végleges zöldterületek helyét. 

Foglalkozni kívánunk a Vár és a soroksári Duna-ág újrakomponálásának problémájával. 

Gondoskodunk a kötelezettségvállalással terhelt, illetve elodázhatatlan beruházások folytatásáról. Ilyenek a P+R 
parkolók, a hídfelújítások, a kerékpárutak, a csepeli gerincút, az 1-es és 3-as villamos vonal meghosszabbítása, a 
Római-parti gát, a főváros csatornázásának befejezése, a Moszkva tér rendezése, a Budapest szíve program. 
(Külön probléma a kényszerpályára került 4-es metró ügye, mely a jelenleg fedezet nélküli II. szakasz nélkül 
nem tehető sem gazdaságossá, sem funkcionálisan értelmessé.)” 

A közlekedés fejlesztése 60.o. 

A fejlesztéseknek a gyűrűs, haránt irányú úthálózati elemek (elsősorban a hiányzó hidak és kapcsolódó 
úthálózatuk) bővítésére kell irányulnia – a rendelkezésre álló forrásokkal arányban. 

A közösségi közlekedés fejlesztése 61-66.o. 

A budapesti közlekedés fejlesztésére a magyar állammal hosszú távú megállapodás szükséges.  

A villamoshálózat fejlesztése: A hiányzó hálózati kapcsolatok megteremtése, az átszállások számának 
csökkentése, egységes hálózatszemlélet szükséges. A belvárosi villamoshálózat helyreállítandó, a belvárosi 
főutak rehabilitációjával egyidejűleg (elsősorban ide tartozik a Bajcsy- Zsilinszky út – Kiskörút és a Kossuth 
Lajos utca – Rákóczi út tengely). Cél a fogaskerekű rekonstrukciója és integrációja a villamoshálózatba. A 
hálózat fejlesztéseként számos további villamos-fejlesztést kell megvalósítani, például Budán a 17-es és 19-41-
es villamosok összekötését, a 42-es villamos Havanna-lakótelepre történő meghosszabbítását, az 1-es villamos 
budai meghosszabbítását, Pesterzsébet villamosközlekedésének fejlesztését stb.  
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Budapest gyorsvasúti rendszere Budapesten a nyugati nagyvárosokhoz hasonlóan integrált gyorsvasúti 
rendszerre van szükség. Az elmúlt években semmi nem történt, az elővárosi vasutak állapota romlott, 
menetrendje ritkult, a HÉV-ek fejlesztése nem történt meg. A HÉV-vonalak jövője a metróhálózatba 
integrálódás (a csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV-ek távlati összekötéséből létrejövő 5-ös metró, valamint a 
2-es metró és gödöllői HÉV összekötése jelenti a két ilyen irányú távlati fejlesztési projektet). 

Építészet, városépítés 

A városépítészet keretében – a kulturális kormányzattal együttműködve – a fejlesztések közül első helyre lehet 
rangsorolni (a meg építendő új kongresszusi központon kívül) egy új múzeumi negyed építésének megkezdését 
az elvetélt kormányzati negyed helyett. A Nyugati pályaudvar eleve kikívánkozik az Eiffel-csarnokból, így 
maga a csarnok, némiképp a D’Orsay mintájára – kulturális csarnokká alakítva – mintegy bejárati épülete 
lehetne a múzeum-promenádnak. Elképzelhető, hogy magántőke bevonásával a Ferdinánd hidat alagúttal 
lehetne kiváltani. Ha a vasúti síneket lefedik, egy az így nyert zöld felülettel az új múzeumi negyed kapcsolathoz 
jutna a Szépművészeti Múzeum (Hősök tere) zónájával. Az új múzeumi centrum összekötné a Terézvárost 
Újlipótvárossal. 

A kongresszusi központ, a múzeumi negyed, az új budai városközpont és a gyalogos híd a város és a 
kormányzat közös szervezésében, részben magántőke bevonásával (PPP-program keretében) valósítható meg. 

 

Más tollával ékeskedők 
 
„Csak egyetlen beruházás készült el uniós források felhasználásával: a Szabadság híd” – mondták a 
kampányban és néhány hónap alatt évekkel ezelőtt elkezdett beruházások tömegét adták át, meg sem hívva a 
beruházásokért évekig dolgozó, jelenlegi ellenzéki politikusokat. A Zöld Könyvben már a Fidesz sikere a 
Károly Körút felújítása, a Margit Híd felújítása, az Uzsoki Kórház bővítése, a M5-ös zajvédő fala. 

 

12011. április 29. (MTI)  

Egy év próbaüzem után átadták a Fővárosi Csatornázási Művek észak-pesti szennyvíztisztító telepéhez 
csatlakozó korszerűsített és bővített környezetvédelmi létesítményeket pénteken. Tarlós István főpolgármester 
az átadáson hangsúlyozta, hogy az 5 milliárd forintból megvalósított fejlesztés Budapest számára kiemelkedően 
hasznos beruházás, a korszerű szennyvíztisztítási technológiának köszönhetően tisztább víz folyik a Dunába, és a 
kedvező környezeti hatása érezhető lesz a Fekete-tengerig. A fővárosi önkormányzat finanszírozásában két éve 
kezdődött beruházáshoz a Világbank több mint 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott, a 
Fővárosi Csatornázási Művek külföldi tulajdonosai 1,06 milliárd forinttal járultak hozzá a fejlesztéshez. 

2011. október 05 (MTI) 

Befejeződött a budapesti Nagykőrösi úti zajvédő fal beruházásának második üteme, ezzel véget ért a XIX
kerületben megvalósított zajszigetelési program. 

A fővárosi közgyűlés 2009-ben döntött a Nagykőrösi út zajvédelmének megoldásáról a kispesti, illetve a XX. 
kerületi szakaszon. 2010 elején el is indult a munka, és októberre el is készült a kispesti szakasz első üteme, a 
Vas Gereben utcától a Kund utcáig. A zajvédő fal Határ útig tartó részének megvalósítására sokáig nem voltak 
meg a szükséges források a fővárosi önkormányzatnál. 
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2011 szeptember 7. 

Hídfőterek és új pesti korzó I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-0003) projekt átadása. Beszédet mondd: Tarlós 
István főpolgármester, Rogán Antal V. kerületi polgármester és Labancz Zsolt SP a Piarista Rend Magyar 
Tartományának tartományfőnöke 

 

Fővárosi fejlesztések a fideszes belháború tűzvonalában 

 

Egyszer sem lesz Budán villamoshálózat? 

 

Ilyen a budapesti fideszes összefogás és együttműködés a budapestiekért:  sértegetések, sajtóüzenetek, nyílt 
levelek, elmaradt orbáni igazságosztás – közben a fonódó villamos csönget egy picit és örökre eltűnik  a 
romos-szürke Moszkva-téren át.. 

 

2011. január 24. (MTI) –  

György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes szerint a budai fonódó villamosprojekt 
akadályoztatása egész Budapestnek és a budai oldal közösségi közlekedésének is árt. A fideszes politikus hétfői 
sajtótájékoztatóján azt mondta: az elmúlt napokban olyan vádakkal illették Tarlós István főpolgármestert, 
amelyek minden alapot nélkülöznek, sértőek, és méltatlan egy kerületi polgármesterhez ez a fajta 
megfogalmazás. 

 

2011. január 27.,(MTI)  

Előbb a Moszkva tér rehabilitációját kell megkezdeni, és csak utána lehet kialakítani például a budai fonódó 
villamoshálózatot - mondta Horváth Csaba, az MSZP budapesti szervezetének elnöke csütörtökön. A főváros és a 
II. kerület közötti, az utóbbi időszakban kiélezett viták oda vezethetnek - mondta budapesti sajtótájékoztatóján 
Horváth Csaba - hogy ha nem sikerül márciusig dönteni, akkor elveszhetnek azok az uniós források, amelyekből 
az említett városrész megújulhatna. Mint elmondta: létezik egy terv, amely a Moszkva tér megújításával 
foglalkozik; az a 3 milliárd forint, amelyet az Országgyűlés megszavazott és a 6 milliárd forint, amely a budai 
fonódó villamoshálózat kialakítására rendelkezésre áll, elegendő lenne a tér felújításának megkezdéséhez. 

 

2011. március 2., (MTI)  

Nyílt levélben érvelnek az Észak-Budát Dél-Budával összekötő fonódó villamoshálózat megvalósítása mellett a 
főváros vezetői egy szerdán megjelent lapban. Tarlós István főpolgármester és helyettese, György István a Helyi 
Téma újságban egész oldalas írást tett közzé Levél a budapestieknek címmel. Ebben a városvezetők, mint írták, a 
tervezett beruházás körüli félreértéseket kívánták eloszlatni, továbbá bemutatni a fejlesztés lényegét. 
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2011. március 9. (MTI)  

A fővárosi vezetés nem ragaszkodik mindenáron a budai fonódó villamosprojekthez - mondta Tarlós István 
főpolgármester a portofolio.hu-nak. A szerdán megjelent interjúban Tarlós István azt mondta, ha van olyan 
kerület, amely ezt meg akarja akadályozni, akkor "ne legyen budai fonódó villamosvonal". A főpolgármester 
hozzátette, hogy sajnálná, ha nem valósulna meg az uniós társfinanszírozásban tervezett projekt, mert 
nyilvánvalóan közhasznú beruházásról van szó, amit a cikluson belül be is lehetne fejezni. A főpolgármester 
korábban a Magyar Hírlapnak azt mondta, ha nem valósul meg a beruházás, akkor több kerület és a főváros is 
pórul jár, amiért csak a II. kerületet terheli a felelősség. György István városüzemeltetésért felelős 
főpolgármester-helyettes szerint a budai fonódó villamosprojekt akadályoztatása egész Budapestnek és a budai 
oldal közösségi közlekedésének is árt. 

 
2011. április 21.,  (MTI)  

A főváros továbbra is szeretné megvalósítani a Budai Fonódó villamosprojektet, ám ha a Bem rakparti 
villamosösszekötés elhagyását ultimátumként kapja a Főváros és a döntést véglegesen, hivatalos állásfoglalásban 
közlik: nem marad más választása, mint elállni a megvalósítástól. György István főpolgármester-helyettes 
csütörtök este az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Tarlós István főpolgármester nyilatkozata is "ezen 
érvrendszer és háttér mentén született, és így is kell értelmezni".Tarlós István aznap, egy budapesti konferenciát 
követő sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, ha napokon belül nem születik döntés, vagy nem mozdul el a 
holtpontról a budai fonódó villamoshálózat-projekt ügye, akkor Budapest nem valósítja meg a beruházást. Mint 
mondta, közhasznú beruházásról van szó, amelyet civilek és a szakma is támogat, a II. kerület azonban ellenzi 
azt. György István a közleményében azt írta, hogy a főpolgármester Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult az 
ügyben, kérve, hogy a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti Műszaki Egyetem szakvéleménye alapján, 
valamint a civil és lakossági támogatásra tekintettel, segítsen a projekt megmentésében és az NFÜ egyértelmű 
állásfoglalásának megszerzésében. 

 
Meg akarják építeni, mindenáron a 4-es metró második szakaszát vagy semmi áron sem akarják megépíteni? 

 
2010. július 16. (MTI)  

"Be akarjuk fejezni a metróépítést és mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében" - írta Tarlós István 
fideszes főpolgármester-jelölt pénteki keltezésű, Demszky Gábor főpolgármesternek címzett nyílt levelében, 
amelyet a Miniszterelnökség juttatott el az MTI-hez. „A miniszterelnök, az illetékes szakminiszter és a Fidesz-
KDNP főpolgármester-jelöltje is évek óta egyfolytában a metróépítés befejezésének szükségességéről beszél" - 
közölte Tarlós István. Leszögezte: mindent megtesznek a metróépítés befejezéséért, akkor is, ha ma senki nem 
tudja biztosan, hogy a 4-es metró második szakaszára ad-e majd pénzt az Európai Unió. Nagy Anna 
kormányszóvivő csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy "a beruházás folytatását megkérdőjelező sajtóhírek 
az önkormányzati választásoknak tudhatók be". 

 
2010. december 29. (MTI)  

A gördülő tervezési rendszer szerint sem a jövő évben, sem a következő hét évben nem kívánja megvalósítani a 
4-es metró beruházásnak második ütemét a főpolgármester, illetve a fideszes városházi többség, ezzel pedig 
veszélybe kerülhet az uniós finanszírozás - mondta Bihari Gábor,  
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2011. január 12. Fővárosi Közgyűlés 

3/2011.(01.12.) Föv. KGy. Hat. nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint: A Fővárosi 
Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4-es metró projekt II- es szakaszát a 2011. évi költségvetésben 
szerepelteti. 

 

Alstom metrószerelvények – kormányzati szabotázs vagy a városvezetés ügyetlensége? 

 

Tarlós István egy kormányzati szervtől beiktatási ajándékként kapta az Alstom ügyet. Innen kezdve a fideszes 
város vezetés rossz reakciói, kapkodása mérgesítette el a problémát, amit fél év, a multicéggel folytatott 
szélmalomharc, a szokásos kriminalizálási kísérlet követett . A fél éves harc „sikere”: megállapodás, hogy 
visszatérnek a kiindulóponthoz, a siker kétes, mert továbbra is gyanúsan viselkedő kormányhivatalon múlik, 
és az Alstom Tarlósék kekeckedésére válaszul bezárt egy nagy múltú magyar gyárat.  

 

2010. október 18. 

Az NKH október 18-án utasította el a szerelvények végleges típusengedélyének kiadását, mert nem látta 
bizonyítottnak, hogy a Metropolis fékjei ugyanolyan biztonságosak lennének, mintha a magyar vasúti 
járműszabályzat szerint gyártották volna le. 

 

2010. december 19.,(MTI)   

Az Alstommal meg fogunk egyezni - jelentette ki Tarlós István főpolgármester a HírTV Kontraszt című 
műsorában vasárnap este. Beszámolt ugyanakkor arról, hogy a hétvégén volt egy konzultáció a kormány 
képviselőivel a miniszterelnök jelenlétében és "kétség kívül azt igazolják a számítások, hogy nagyobb kockázat 
folytatni egy pereskedést, semmint megegyezni.  

2010. december 22.(MTI)   

A főváros megfellebbezi a francia bíróság határozatát, de mérlegeli egy új tender kiírását is - jelentette be Tarlós 
István főpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Tarlós István főpolgármester jelezte: "jobb meggyőződésük 
ellenére" folytatják a tárgyalást a francia céggel, részben kármentési szándékkal, részben pedig azért, mert 
nem szeretnék rombolni a két állam közötti kapcsolatot, "de erősen mérlegeli a főváros egy új tender kiírását 
is". 

 
2011. január 3., (MTI)   

A francia Alstommal a metrókocsik beszerzésére kötött szerződés "értelmezésében és minősítésében" kéri 
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos segítségét a főváros; erről tárgyalt Tarlós István főpolgármester 
hétfőn a kormánybiztossal. 

2011. január 19., (MTI)  
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el a BKV és az Alstom közötti, a metrókocsik gyártására 
és leszállítására kötött szerződéssel kapcsolatban - erősítette meg a Hír TV információját az MTI-nek Horváth 
Katalin Fanni, a BRFK szóvivője. 

 
2011. május 11. (MTI) 

A főpolgármester közönséges hazugságnak nevezte azokat a - francia bíróságon az Alstom cég részéről 
elhangzott - állításokat, melyek szerint megegyeztek volna az oroszokkal metrókocsik gyártásáról. Tarlós István 
szerdán a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában megerősítette korábbi közlését, amely szerint a 
"realitást" egy új tender kiírásában látja.  A főpolgármester elmondta azt is, hogy ő a francia cégtől gyakorlatilag 
senkit nem ismer, semmilyen indulat vagy prekoncepció nem vezérli velük szemben, és nem is akarja az egész 
mamutcéget megsérteni.  

 

2011. május 26.,(MTI)  

Elképzelhető, hogy használt metrókocsik vásárlásával oldják meg a budapesti metróközlekedésben kialakult 
problémát - mondta Tarlós István főpolgármester csütörtökön az MTV Ma reggel című műsorában. A 
főpolgármester szerint az esetleges kocsikivonások óriási problémát okoznak majd a városnak; az ügyben - mint 
mondta -konzultál Orbán Viktor miniszterelnökkel is. "Elképzelhető az a megoldás is, hogy a csehektől vagy 
az oroszoktól veszünk használt, de még használható" metrókocsikat - . 

2011. március 24.,(MTI)   

Szeptemberben lakat kerül az egykori Láng Gépgyár kapuira, a francia tulajdonos, az Alstom a szűkülő piacra 
hivatkozva döntött a bezárás mellett - írta csütörtöki számában a Magyar Nemzet. 

 

2011. augusztus 2., (MTI)  

A folyó pénzügyi év első negyedében 44 százalékkal ötmilliárd euróra bővült az Alstom megrendeléseinek 
állománya - áll a társaságnak az MTI-hez eljuttatott közleményében. 

 

2011. június 6., (MTI)  

Még egy lehetősége van az Alstomnak, függetlenül attól, hogy a hét közepén francia bíróság dönt a felmondott 
metrókocsi-szerződés bankgaranciája ügyében: Tarlós István főpolgármester Budapestre hívta a cég vezetőjét, 
akinek három tárgyalási időpontot ajánlott fel - írta a Magyar Nemzet hétfői számában. 

 

2011. július 6., (MTI)  

Ma már nem a főváros és az Alstom között folyik a vita a metrókocsikról, hanem a francia cég és a magyar 
közlekedési hatóság között - közölte a főpolgármester szerdán, egy más témában tartott sajtótájékoztatón.  

 
2011. július 7., MTI)  
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Fellegi Tamás biztos abban, hogy a független Nemzeti Közlekedési Hatóság a jogszabályi kötelezettségeit, a 
szakmai követelményeket és mindenek előtt az utazók biztonságát tartja szem előtt eljárásaiban, döntéseit ezek 
alapján hozza. A nemzeti fejlesztési miniszter az Alstom-ügy kapcsán az MTI-nek csütörtökön nyilatkozva 
annyit mondott még: kizártnak tartja, hogy a hatósági eljárást bárki sajtónyilatkozatokkal befolyásolni tudná, 
és ezt nem is tartaná helyesnek. Közölte: a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökétől azt a tájékoztatást kapta, 
hogy az Alstom-ügyben született, az engedélyek kiadását elutasító korábbi határozatok pontosan és részletesen 
rögzítenek minden kritériumot, amit a kérdéses metrókocsik forgalomba helyezhetőségéhez a gyártónak 
teljesítenie kell. 

 

2011. július 14. (MTI)   

Jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés csütörtöki ülésén az Alstommal a 2-es és 4-es metróra szállítandó szerelvények 
gyártásáról szóló szerződés módosítását. 

  

2011. július 20., (MTI)   

Tarlós István szerint a városon kívül az országnak is triviális érdeke volt, hogy a megállapodás létrejöjjön. "Ezért 
biztosak vagyunk benne, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is támogatni fogja a maga eszközeivel és 
hatáskörében, hogy az unió irányába ez egy pozitív eseményként kerüljön közvetítésre" - mondta. 

 

Hibernált Budapest, befagyasztott fejlesztések, jövőkép nélküli városvezetés. 

 

Hamar eljött az igazság pillanata: már az idei költségvetési koncepcióból kiderült: leállnak a fejlesztések, a hét 
éves fejlesztési koncepcióban leszögezték fejlesztés címén másfél évig csak koncepciót írnak, a Zöld Könyvben 
a nyilvánosság előtt is bevallották a fejlesztés, útépítés, fatelepítés, csatornázás, metróépítés kimerül a 
tanulmányok írásában és az álmodozásban. Budapest négy évre gyakorlatilag leáll, vegetál, ezzel felélve a 
jövőt. 

 

A tények és a számok magukért beszélnek: leállás, visszafogás szinte minden a fővárosi fejlesztés teljes 
spektrumán 

 

A csatornázásra szánt pénz a felére csökkent! 

 

2010. december 13., (MTI)   

A fővárosi önkormányzat mintegy 40 millió eurós - mintegy 11,2 milliárd forintos - uniós forrás 
felhasználásával új szennyvíz-beruházásokat valósított meg az ÉlőDuna projekt részeként. A beruházás 
keretében új tehermentesítő gyűjtőcsatornák épültek Budapest 16 különböző pontján. Mindez 15 kilométernyi új 
gyűjtőcsatorna megépítését jelentette városszerte, valamint sor került a ferencvárosi, kelenföldi és albertfalvai 
szivattyútelepek rekonstrukciójára és fejlesztésére.  
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2011. július 4., (MTI) 

Mintegy 20 millió eurós projekttel fejleszti Budapest több kerületében a csatornahálózatot az idén és jövőre a 
Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep beruházás részeként. 

 

A Fideszes többség által 2011 januárjában elfogadott Budapesti Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervében a 
korábbiakhoz képest jelentősen, a beláthatatlan időkbe kitolt beruházások: 
 
Aquincumi híd pályázatának előkészítése: 2013 
3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításának előkészítésének kezdete: 2017 
Körvasút menti körút és Külső Kerületi körút előkészítésének kezdete: 2013 
Hídfelújítások: 2014-ig egyetlen forintot sem tervez a városvezetés 
Cséry-telep revitalizációjának előkészítése: 2014 – ide Tarlós István a kampányban még égetőművet akart! 
Zöldterületi rekonstrukció, fasor rekonstrukció: 35 millió forint 2014-ben a tervezésre, 2015-20 megvalósítás 
Nehru park fejlesztése, rendezése elmarad. 
 
Furcsaságok: 
Pesti és Budai tömbkórházak építésének előkészítése: 2013 
Véletlenül bekerült tételek, hacsak a Fidesz kormány a vagyonelkobzáson kívül még arra is kényszeríti a 
Fővárost, hogy a kormány helyett tömbkórházak építését finanszírozza. 
 
Pofátlanságok 
Csecsemőket, kisgyermekeket, fogyatékosokat befogadó otthon tűzjelző rendszerének kiépítése 25 millió forint 
értékben: 2015 
Kulturális, oktatási, egészségügyi beruházások 2012-től 0.00 Ft.-tal kerületek tervezésre. 

 
ktg.vet.év Egészségügyi fejlesztések 

(mai értékre valorizált összeg) 

Oktatási fejlesztések 

(mai értékre valorizált összeg) 

Össz. éves intézmény-
felújítás, fejlesztés  

2009. 10,33 milliárd 5,7 milliárd 18,2 milliárd 

2010. 7,5 milliárd 7,1 milliárd 18 milliárd 

2011. 4,6 milliárd 3,9 milliárd 14 milliárd 

 
Zöld Könyv Budapest következő éveiről – hidak, utak, villamos és metróvonalak helyett tanulmányok 
 
2011. augusztus az eddigi eredményeket és terveket bemutató Zöld Könyv  
Városüzemeltetés és városfejlesztés 15-16-17.o. 
A közlekedési rendszer hatékony működtetésén kívül további cél, hogy a következő uniós ciklus kezdetére 
minél több uniós támogatási eljárás megindítására, több támogatás lehívására alkalmas, előkészített, 
kivitelezési célú projekt álljon rendelkezésre Budapest elmaradott közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 
érdekében. Ennek jegyében a BKK által összeállított legfontosabb projektek a következők: 
a 42-es villamos meghosszabbításának előkészítése;  
a fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója; 
a Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmánya; 
a 2-es metró és a H8/H9 HÉV vonalak összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal 
megvalósíthatósági tanulmánya;  
a 3-as metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása Káposztásmegyerig - megvalósíthatósági 
tanulmány;  
a 4-es metróvonal további ütemeinek, illetve alternatív üzemmódok megvalósításának vizsgálata;  
az észak-déli regionális gyorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya;  
integrált közlekedési intézményrendszer kialakítása Budapesten. 
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Javaslatot dolgoztunk ki a közösségi közlekedés finanszírozásának hosszú távú, normatív alapokra helyezett 
finanszírozására, amelyet mind a Nemzetgazdasági Minisztériumot, mind pedig a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot vezető miniszternek átadtunk. 
 
A rendszerváltás utáni időszak fővárosi tömegközlekedést érintő legnagyobb jelentőségű kormányzati döntése 
alapján a BKV az ez évi működését biztosító likviditási támogatás mellett megszabadul a súlyos teherként 
ránehezedő 78 milliárdos adósságállománytól. A főváros és a kormányzat között hamarosan meginduló 
tárgyalások eredményeként pedig kialakításra kerül a budapesti közösségi közlekedés hosszú távú 
finanszírozhatóságát biztosító pénzügyi rendszer. 
 
Az EU-s forrásból megvalósuló beruházásoknál, nagyprojekteknél általános hibaként fordult elő a nem megfelelő 
előkészítettség, amelynek számos oka volt. A legfőbb ok, hogy nem megfelelő szervezeti struktúrában dolgoztak 
a projekteken.  
 
 
 
 
Csak a tisztánlátás érdekében a táblázatban szerepelnek a 2002-2011. évi fővárosi fejlesztési és 

felújítási költségvetési előirányzatok: 
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A fideszes jövőkép:  Budapestnek nem lehet, és ne legyen jövőképe 

A fideszes városvezetés által elfogadott hivatalos fejlesztési tervek, amelyek arról szólnak, hogy kidobnak 
minden eddigi tervet, kitolják a megvalósítási határidőket, és másfél évig megtervezik, hogy mi az amit nem 
fognak megcsinálni.  

 

2010 december 

Szaniszló Sándor (MSZP) a 2011-es ktg. koncepciójának vitájában:  

Vannak olyan elemei ennek a költségvetési koncepciónak, amelyeknek egészen biztosan változniuk kell. Mert - 
a példa okáért - bizonyára nem tudjuk majd azt megengedni magunknak, hogy 2014-ig egyetlenegy méter utat 
sem újítunk fel. Hiszen az biztos, hogy több tízezer, de akár százezernyi kátyúval is szembesülnünk kell 
pillanatokon belül, és hát ön legalább olyan jól tudja, mint itt bárki más, hogy semmi nem irritálja jobban 
Budapest közvéleményét, mint hogyha kátyúkat lát százával, ezrével, és aztán meg le kell zárni az egész várost, 
hogy azokat valamilyen szinten a választások előtti hónapokra vagy a választás idejére helyrehozzuk.  

 

Molnár Gyula (MSZP) hozzászólása a 2011-es ktg. koncepciójának vitájában:  

A költségvetés vagy annak a koncepciója pedig vall arról, hogy ki miképpen gondolkozik a városról. … Soha 
ilyen lehetőséget nem kapott politikai erő, mint amit kapott a kormányzó párt a kétharmados parlamenti 
többséggel, azzal, hogy a fővárosi kerületek jelentős többségében rendelkezik többséggel és polgármesterrel, és 
itt, a Fővárosi Közgyűlésben rendelkezik egy megnyugtató és biztos többséggel. Soha még Magyarországon nem 
volt olyan politikus, aki körülbelül két-három esztendővel előbb pontosan tudhatta azt, hogy milyen politikai 
pálya van számára kijelölve; pontosan tudhatta azt, itt ülvén, hogy milyen körülmények között kell majd a 
következő esztendőkben ezt a várost vezetni. És ön azt mondta, hogy mindezt elmondták a kampányban. Az a 
probléma, hogy nem mondta ezt el a kampányban. Sőt, a választási kampányban ön mást ígért.  

Ön egy biztonságos várost ígért a választási kampányban, működő várost ígért, fejlődő, tiszta várost ígért a 

kampányban. Ehhez képest pedig itt van az első üzenet a fővárosi polgároknak. … nem erre szavaztak az 

emberek 2010 októberében, amikor önt megválasztották! 

…. Egyvalamit nem lát: az embereket. Az embereket azok mögött a döntések mögött, amikor a pénzeket 
elvesszük. … Az az igazi probléma, hogy mi a vízió.  

Eddig beszéltem arról, hogy mi volt az ígéret, és mi nem történik meg. De mi a vízió? Milyen lesz Tarlós István 
fővárosa? Ezt a kérdést kell feltenni, önnek saját magának is, hiszen azt gondolom, azzal a céllal jött ide, hogy 
valamilyen módon mást, másképp csináljon. Az, hogy milyen volt az előző húsz év, annak a jelzőit önök az 
elmúlt időszakban megfogalmazták; be is égett, az emberek így gondolják, nagyon nehéz lesz ezen bárkinek 
változtatni. De milyen lesz Tarlós István fővárosa? Egészségesebb lesz ez a főváros? Ha ezt nézzük, nem. 
Fittebb lesz ez a főváros? Nem lesz, merthogy elvesznek mindent. Tisztább lesz ez a főváros? Nem lesz tisztább. 
Biztonságosabb lesz? Nem.  

Az a kérdés, főpolgármester úr, hogyha mindenhol csak visszafelé, akkor mi az az egy dolog, ami igen. Mi az 
az egy dolog, amivel ön a következő esztendőben foglalkozni kíván?  

 

2011. április 6. Fővárosi Közgyűlés 
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512/2011.(04.06.) Föv. KGy. Hat. Kezdeményezi Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának kidolgozását. 

 

Szaniszló Sándor (MSZP) hozzászólása vitában:  

„Az előterjesztés azt írja, hogy a megváltozott pénzügyi helyzet és a válság miatt teljesen át kell gondolni ezt a 
tervet. Szeretném elmondani és megosztani a Közgyűléssel, hogy mi az édes gyermekünknek tartjuk a 
Podmaniczky-tervet így utólag is, tehát ne legyen az, hogy nem vállaljuk az abban két évvel ezelőtt lefektetett 
elképzeléseket. 

Hozzászólásomból éppen annak kellene kiderülnie, hogy azt sérelmezzük, hogy nagyon sok mindenből vissza 

fogunk lépni. … túlzásnak tartjuk, hogy a 2014-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 2014-re tervezett 220 

milliárd forint 10 százalékra csökken le 2013-ra. Tehát egészen biztosan ki fog derülni ebből az 

előterjesztésből, hogy igen-igen jelentősen visszalépünk. … Nem látom a kormány szerepét ebben a tervben. 

Leírják azt nagyon helyesen, hogy 2013-ban kifut a projekt, és nem lesz ilyen típusú fejlesztésekre támogatási 
pénz. Nyilván ezt öt évvel ezelőtt is tudtuk. Valamiért az akkori városvezetés elhitte, hogy a mindenkori 
kormányzat jobban fogja segíteni. Én nem tudom, hogy vannak-e tárgyalások ebben a kérdéskörben, és ha igen, 
azok hogyan állnak. 

 

Tarlós István válasza:  

Mert tudja, mi volt az önök Podmaniczky-terve? Olyan volt, mint az én gimnazista álmom; szerettem volna hat 
vörös illír rabszolganőt.  Körülbelül ennyire volt reális a maguk Podmaniczky-terve. 

 

2011. június 22. Fővárosi Közgyűlés 

1989/2011.(06.22.) Föv. KGy. Hat.  Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója készítésére az előterjesztésben 
ismertetett munkamódszert és ütemezést jóváhagyja. 

  

Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója, amely általános városfejlesztési stratégiai dokumentumot takar) 
elkészítése 12-14 hónapot igénylő folyamat (idézet a koncepcióból) 
 

Molnár Gyula (MSZP) hozzászólása vitában: …. ez egy olyasmi anyagnak tűnt, amikor ahhoz kér valaki 
engedélyt, ami egyébként a dolga, amit tenni kell. Hiszen annyiszor hallották már ebben a teremben, hogy kész 
koncepcióval érkeztünk a város vezetésére, el kell olvasni a Tarlós-programot, meg lehet nézni azt, hogy 
hogyan, miképpen gondoljuk mi itt a város fejlesztését, és akkor kiderül, hogy gyakorlatilag itt alapvetően egy 
teljesen más metodikával, egy teljesen újfajta városfejlesztési koncepció készül. 

De akkor hadd lebbentsük fel a fátylat arról, amit Tüttő Kata már itt elmondott, hogy valóban, ha ilyen 
lendületben van mindenki ebben az átnevezési hullámban, akkor miért ne lehetne azt megtenni, hogy az 
egyébként létező városfejlesztési stratégiát, mert lehetne az is, a Podmaniczky-programot azt mondjuk, hogy 
akkor átnevezzük Széll Kálmán tervvé, vagy akár Széchenyi-programmá, és spórolunk 75 millió plusz áfát, 
ami lényegesen jelentősen más célokra használható. 

 

 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest feldarabolása – a Fideszes BÖSZmék harca 

 

Eredményfüggő tervek Budapest ellen 

 

A Fideszt egy dolog érdekli igazán Budapesttel kapcsolatban: valahogy megtörni a várost. Amikor a 
választások előtt azt gondolták nem lesznek olyan erősek a kerületekben, akkor még a kerületek 
hatáskörének megnyirbálása volt napirenden. 

 

2010. április 18.,(MTI)  

A Fidesz sem akarja megszünteti a budapesti kerületek önállóságát - közölte a párt fővárosi frakciójának 
sajtófőnöke vasárnap az MTI-vel, arra reagálva, hogy a budapesti szocialisták szerint csak akkor maradnának 
önállóak a kerületek, ha a választók megakadályozzák a Fidesz kétharmadát.     Szűcs-Somlyó Mária sajtófőnök 
az MTI-nek azt mondta: az MSZP újra elővette a "retorikai trükközést", hiszen Tarlós István, a Fidesz fővárosi 
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frakcióvezetője az elmúlt héten a közszolgálati televízióban már elmondta, hogy a Fidesz sem akarja 
megszüntetni a kerületek önállóságát. 

 

2010. április 20.(MTI)  

A fővárosi szocialisták azt szerették volna, ha a Fidesz az elnökségi ülése után egyértelművé teszi, hogy 
melyik nyilatkozata a mérvadó. Burány Sándor az MSZP fővárosi elnöke kedden az MTI-nek azt mondta: 
Budapest polgárainak joguk van tudni, mit tervez a Fidesz Budapest kerületeivel.     Véleménye szerint 
Tarlós Istvánt kedden gyámság alá helyezte pártja, ugyanis a Fidesz fővárosi frakcióvezetője nem válaszolt a 
kerületek jövőjével kapcsolatos kérdésekre. Tarlós István is azok közé a politikusok közé tartozik, akinek a neve 
hallgass, a Fidesz pedig ezzel beismerte, hogy meg kívánja szüntetni a kerületeket - tette hozzá. Tarlós István 
(Fidesz) keddi sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogyan fogja érinteni a Fidesz által tervezett önkormányzati 
átalakítás a fővárost, úgy válaszolt: nem tud róla, hogy kerületeket akarnának megszüntetni, de - tette hozzá -, 
keddi sajtótájékoztatójának az önkormányzati reform nem témája. 

 

Választás után – a kerületi fideszesek zsákmányszerző akciója Budapest javaiból 

 

Miután a választásokon a budapesti kerületek döntő többségét is megszerezte a Fidesz és jó néhány „erős” 
kerületi polgármesterük budapesti közgyűlési képviselő és országgyűlési képviselő is egyben, egyértelműen 
a kerületi érdekek kerültek túlsúlyba a Fideszen belül, amelyek ellen a „kívülálló” Tarlós István 
tehetetlen. Egy ideig verbálisan ugyan küzd, majd érezve, hogy a kormány nem az ő oldalán áll sértetten 
visszavonul. A belháború eredménye: a kormányzat és a kerületek által megfúrt fejlesztések, elmaradt 
BKV konszolidáció, és a bizonytalanság milyen lesz az új fideszes „önkénykormányzati” rendszerben 
Budapest szerepe, lesz-e ténylegesen Budapest, vagy csak földrajzi fogalomként szerepel és valójában 23 
marakodó kiskirályság „településszövetsége” lesz, választhatnak-e maguknak polgármestert a 
budapestiek, vagy kevesebb joguk lesz, mint a kistelepülésnek? 

 
2011. február 17. (MTI)  
A főpolgármester szerint nem mehet tovább a kerületi önkényeskedés, mert a város így szét fog esni. "Itt 
24 felé forgácsolódnak a források, 24 stílus, 24 koncepció, 24 ideológia, 24 féle módszer és érdekcsoport, 
(...) ki kell mondani, hogy a kerületi túlhatalom kérdése parciális érdek és egyéni egzisztenciális érdekek 
elhanyagolható halmaza, (...) ez így tovább nem mehet" - mondta. Tarlós István előadásában azt hangoztatta: 
budapesti programját együtt fogadták el Orbán Viktor miniszterelnökkel, és ő azt végre is akarja hajtani. Tarlós 
István részt vesz a BÖSZ következő közgyűlésén 
 
 2011. március 17. (MTI)  
 Budapest főpolgármestere szerint inog a főváros közigazgatási rendszere, egy rossz reform a város 
összeomlását eredményezheti. A Népszabadság csütörtöki számában megjelent interjúban Tarlós István a 
közigazgatási reformmal kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: "az sem kizárt - bár nem valószínű -, hogy a 
kormány jobb meggyőződése ellenére enged négy-öt sértett, megalomán kerületi polgármester 
zsarolásának, akik esetleg az országgyűlési kétharmad veszélyeztetésétől sem riadnak vissza saját parciális 
érdekeik érvényesítése érdekében". Tarlós szerint azonban kivitelezhetetlen, hogy a kerületek felosztják 
egymás között az utakat és a villamossíneket, az egyiknek lesz temetője, a másiknak viszont öt színháza. 
"Magyarország lenne az egyetlen ország Európában, amelyiknek nincs egységes fővárosa. 2014-ben a 
kormányzópárt ezzel fura helyzetbe navigálhatná magát" - tette hozzá. Leszögezve: "a főváros működési 
feltételeinek rombolása csak akkor folytatható tovább, ha a főváros tönkretétele a cél". Tarlós úgy véli: a helyi 
adók teljes rendszerét át kellene alakítani. A főváros ma nem tud adót kivetni, mert sikerült 
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elintézni, hogy az építmény-, a telek-, a vállalkozók kommunális adóját, a gépjárműadót és az idegenforgalmi 
adót is a kerületek kapják meg. Miközben az ezekkel összefüggő feladatok többsége a fővárosé maradt.  
 
2011. április 26. (MTI)  
A főpolgármester az önkormányzati rendszer tervezett átalakításáról szólva úgy vélte: az nagyon veszélyes 
dolog. Arra mutatott rá, könnyen lehet, hogy az új, kétszáz fős parlamentben soha többet nem lesz senkinek 
kétharmados többsége, hogy azt megváltoztassa. Úgy fogalmazott: ha most néhány megalomán, elvakult 
ember személyes indulata oda vezet, hogy a főváros egészének érdekei sérülnek, és egy, a mostaninál 
rosszabb önkormányzati törvény születik, akkor sokáig nem lehet majd megváltoztatni. Hozzáfűzte: az maga lesz 
az anarchizmus. A Fidesz-KDNP támogatásával megválasztott Tarlós István a politikai stílusára utaló kérdésre 
azt mondta: ő másként politizál, mint az őt támogató politikai közösség nagyobb része. Hozzátette: aki leginkább 
megérti ezt, az éppen Orbán Viktor miniszterelnök. Mint fogalmazott, "nem véletlenül nyertük meg Budapestet". 
 

2011. május 13., (MTI)  

A főpolgármester nem támogatja sem a fővárosi önkormányzat, sem pedig a kerületi önkormányzatok 
megszüntetését. Tarlós István (Fidesz-KDNP) pénteken egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre 
válaszolva azt mondta: egy rossz önkormányzati törvénnyel a kormányzó pártok a következő választási 
eredményt kockáztatnák.     A városvezető azt hangoztatta: szélsőséges elképzeléseknek nem szabad 
érvényesülniük az önkormányzati rendszer fővárost is érintő átalakítása során. Mint fogalmazott, a város 
majdnem azonnali tönkretételét jelentené, ha csak 23 "kiskirályság" (azaz kerület) lenne, fővárosi 
önkormányzat nélkül. Hozzátette: a kerületek teljes megszüntetését is szélsőséges álláspontnak tartja. 
Elmondta, hogy személyes véleménye az: meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a város működőképesebb 
is legyen, de a politikai konszenzus is kialakuljon. Arról beszélt, nem szabad, hogy "tökéletes nyugtalanságba és 
feszültségbe torkolljon a dolog", mert annak komoly politikai, akár választási kockázatai lehetnek. Kitért arra: 
tudomása szerint a parlamenti (Fidesz) frakció egy szegmensében van egy olyan - szerinte szélsőséges - 
"kerületi polgármesteri elképzelés, miszerint ide nekünk az oroszlánt, vágjuk 23-felé az utakat, a 
közműcégeket, meg a villamosvonalakat".  

 

 

2011. május 30., (MTI)  

A fővárosi MSZP szerint ha a Fidesz kiépíti az általa elképzelt új önkormányzati rendszert, akkor 
Budapestnek semmilyen gazdasági vagy döntési önállósága nem marad, mert a kormányhivatalon 
keresztül a várost bármikor el lehet lehetetleníteni.     Horváth Csaba frakcióvezető a Népszavának azt 
mondta, hogy a belügyminisztériumi tervezet nem csak gyengíti az önkormányzatokat, de egyenesen új 
hatalmi struktúrát, új diktatúrát épít ki, amit a kormányzat vezérel majd a minisztériumon és a 
kormányhivatalokon keresztül. Képviselőtársa, Tüttő Kata szerint felelőtlenség volt az új főpolgármester 
részéről, hogy amikor átvette a várost, megnézte, milyen feladatot lehet leadni. Mint fogalmazott, Tarlós István 
"lepasszolná a BKV-t, az egészségügyet, és nincs kifogása az iskolák állami gondnokság alá helyezése ellen 
sem". Horváth Csaba szerint Tarlós István szereptévesztésben van, és azt hiszi, hogy a Fidesz-kormány ültette őt 
a főpolgármesteri székbe. Hozzátette: a választók azt feltételezték, hogy akár a kormánnyal szemben is megvédi 
a budapestiek érdekeit. A szocialista politikus úgy látja, amit most Tarlós István csinál, az szöges ellentétben áll 
korábbi, óbudai polgármesteri szerepével, amikor ha kellett, harcosan kiállt a mindenkori politikával szemben. 

2011. július 8., (MTI)  

Mind a 23 kerület részvételével pénteken megalakult a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ). 
    Az önkormányzati szövetség elnöki posztját egy évig Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) I. kerületi 
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polgármester tölti be. A BÖSZ elnöke kitért arra is, hogy csütörtökön találkozott Tarlós Istvánnal az ügyben, a 
főpolgármester jelezte, hogy nem kíván részt venni a szervezet munkájában. Nagy Gábor Tamás ennek kapcsán 
elmondta: bízik abban, hogy a jövőben ez megváltozik. Hozzátette: ha a fővárosi önkormányzat is társul, akkor 
társelnöki posztot ajánlanak a főpolgármesternek, illetve valamelyik helyettesének. A fővárosi önkormányzat 
korábban jelezte: nem tudja komolyan venni a BÖSZ-t. Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott: "a 
fővárosi önkormányzat belépése nélkül a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége csak súlytalan gittegylet 
lehet, amely nem válhat a kormány hivatalos konzultációs partnerévé". A főpolgármester arra mutatott 
rá, hogy a főváros nélkül a szervezet nem országos, hanem csak egy "súlytalan" területi szövetség lehet. 

 

2011. augusztus 16., (MTI)  

 Elképzelhető, hogy a készülő új önkormányzati törvényből teljes egészében kihagyják a fővárost, és később egy 
önálló jogszabályban szabályozzák Budapest és a kerületek viszonyát - írta a Magyar Hírlap kedden 
kormányközeli forrásokra hivatkozva.   A lap úgy tudja, szerdán a kormány elé kerül az önkormányzati törvény 
tervezete, ám a főváros átalakításáról nincs egyetértés, és várhatóan döntés sem születik a kérdésben. 

 
2011. augusztus 29.,(MTI)  

Tarlós István főpolgármester a továbbiakban nem kíván senkivel sem vitatkozni a készülő új 
önkormányzati törvényről, a parlamenti többség - mint mondta - "olyan törvényt alkot, amilyet akar".  a 
kormányzat tulajdonképpen saját magának készít jó, vagy rossz törvényt, nem személyesen a 
főpolgármesternek. Úgy fogalmazott: "meg lehet alkotni egy törvényt egy szűk kör egzisztenciális érdeke 
alapján", és a város működtethetőségének figyelembevételével is. Álláspontja szerint azonban biztos, hogy nem 
egzisztenciális érdekek alapján alkotnak majd új szabályozást. "Tudomásul fogom venni, akármilyen 
önkormányzati törvény is születik" - mondta. 

 

 

 

2011. szeptember 6. (MTI)  

 Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője szerint számos fővárosi feladatot csak egységesen kezelve 
lehet hatékonyan megoldani, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz - mint fogalmaz - 23 kis hercegségre 
osztaná Budapestet.     A szocialista politikus az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében a Budapesti 
Önkormányzati Szövetség (BÖSZ), vagyis a fővárosi kerületeket tömörítő, nemrég alakult önkormányzati 
érdekszövetség elnökének hétfői nyilatkozatára reagált. Nagy Gábor Tamás, aki az I. kerület polgármestere és 
parlamenti képviselő is a HírTv Rájátszás című műsorában egyebek mellett a budapesti parkoltatás, valamint a 
közterület-felügyelet kerületi kézben tartására tett javaslatot. Horváth Csaba ezzel összefüggésben úgy fogalmaz, 
"látszik, hogy azok a fideszes kerületi polgármesterek és fővárosi képviselők, akik egyben országgyűlési 
képviselői mandátummal is rendelkeznek, rendszeresen zsarolják a városvezetést és a parlamenti frakciót 
személyes érdekeik érvényesítéséért". A Fidesz belső pártkonfliktusai azonban nem indokolják, hogy Budapest 
működését felszámolják. Nem indokolják, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatásköreit eltöröljék, stratégiai 
döntések meghozására alkalmatlanná tegyék, a mindenkori főpolgármestert pedig béna kacsává fokozzák le" - 
fejti ki az ellenzéki párt fővárosi frakcióvezetője. Kiemeli: számos feladatot csak fővárosi szinten lehet 
hatékonyan, a budapestiek érdekeit szem előtt tartva megvalósítani. "A város nem osztható fel 23 kis 
hercegségre, nem lehet 23 parkolási rendszer, nem lehet 23 kis BKV, nem lehet 23 útfenntartási központ", ez 
ugyanis működésképtelen és ésszerűtlen lenne - fogalmaz Horváth Csaba. 
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2011. szeptember. 7.,  MTI 

A képviselők személyes jövőjét érintő kérdések körül, az önkormányzati és a választási törvényről lehetnek 
komolyabb viták a Fidesz szerdán kezdődő frakcióülésén - mondták az [origo]-nak kormánypárti források.  
Budapest okozza a legtöbb vitát 
Korábban Tarlós István főpolgármester is utalt arra, hogy az önkormányzati kézben lévő jogkörök túlzott 
visszavétele esetén nem éri meg majd polgármesternek lenni. "Ha a jogszabályban nem nullázzák le 
a mozgásteremet, akkor szívesen csinálom, viszont kinevezett főpolgármester nem leszek" - mondta a Magyar 
Nemzetnek augusztus végén. Az önkormányzati rendszer átalakításának az egyik legtöbb vitát kiváltó része 
ugyanis az, hogy hogyan fog változni a kerületek és a főváros viszonya a jövőben. Döntés egyelőre ebben a 
kérdésben sem született, a téma azonban komoly konfliktust okozott Tarlós és a fideszes kerületi polgármesterek 
között, akik ragaszkodnak jelenlegi jogköreikhez.  
 

2011. szeptember. 22., Origo 
A fővárosi kerületek pénzéhsége és egyes polgármesterek hatalomvágya áll a mögött, hogy a kerületek 
hatásköröket akarnak elvenni a fővárostól - mondta az [origo]-nak adott interjúban Tarlós István főpolgármester. 
Tarlós azt mondta, nem gondolkozik azon, mi lesz 2014-ben, nem akar nyűg lenni Orbán Viktor nyakán, Rogán 
Antal belvárosi polgármester pedig még csak rövidgatyában szaladgált, amikor ő már Budapestért 
dolgozott.  Bennem nincs elégedetlenség, harag vagy sértődés. Megkockáztatom, hogy Európa egyetlen 
fővárosában sincs olyan rendszer, amilyet a kerületi polgármesterek közül a hangadók megálmodtak. 
Ráadásul ez annak a programnak a végrehajtását is lehetetlenné teszi, amelyet éveken át dolgoztunk ki, és 
amelyet a Fidesz vezérkara elfogadott. Én azt akarom jelezni a miniszterelnök úrnak, hogy a kerületek javaslata a 
város működésére nézve súlyos veszélyeket rejthet. 

 Az a furcsa helyzet, hogy az önkormányzati törvényről még egyáltalán nem beszéltünk a miniszterelnök 
úrral. Ebben nem voltam erőszakos, de biztos vagyok benne, hogy ki fogja kérni a véleményemet. Nem 
olyan az imázsom, hogy nem szeretek harcolni, nagyon is szeretek. Másról van szó, arról, hogy méltóságon 
alulinak érzem, hogy az önkormányzati törvény megírása során beszálljak konkrét adok-kapokba, és 
folyósokon lobbizzak, különböző helyeken kilincseljek. De ha egyszer az a döntés születik, és az a központi 
akarat, hogy erős kerületeket akarnak, és legyengített fővárost, nem fogok ez ellen küzdeni.  
 

A fejlesztésekkel zsarolják a főpolgármestert? 

 

2011. szeptember 27. 

Tarlós levélben kéri a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) elnökségének együttműködését a 
budapesti fejlesztések ügyében. Tarlós István azt írta a BÖSZ elnökségének: "kérem önöket, legyenek 
segítségemre, hogy miniszter úr döntését együtt megkönnyíthessük. Biztos vagyok benne, hogy miniszter 
úr is lázasan keresi a megoldást, és maga is szeretne Budapestnek segíteni."  

 

2011. szeptember 28.(MTI) 

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) támogat minden szakmailag megalapozott budapesti 
fejlesztést, és meghívta következő közgyűlésére Tarlós István főpolgármestert - közölte a szervezet 
elnöksége kedden az MTI-vel. A főpolgármester elfogadja a meghívást. Előzőleg a főpolgármester nyílt 
levélben kérte az önkormányzati érdekképviselet együttműködését a budapesti fejlesztések ügyében. A BÖSZ 
elnöksége ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "örömmel fogadtuk, hogy a korábbiakhoz képest gyökeresen 
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megváltozott a véleménye a fővárosi kerületek összefogásával megalapított Budapesti Önkormányzatok 
Szövetsége jelentőségéről, súlyáról". Hozzátették, "biztató fordulatnak" érzik, hogy Tarlós István immár 
fontosnak tartja korábbi együttműködési javaslatukat.    A szervezet elnökségének közleménye szerint 
támogatnak minden szakmailag megalapozott budapesti fejlesztést. Azt írták: "közös célunk, hogy Budapest 
sikeres, jól működő város legyen, amelyhez szükséges az elérhető uniós források hatékony bevonása". A BÖSZ 
elnöksége meghívta a főpolgármestert az érdekképviselet következő közgyűlésére, ahol arra kérik Tarlós 
Istvánt, tájékoztassa a kerületi polgármestereket Budapest városvezetésének fejlesztési terveiről.   A 
főpolgármester elfogadja a meghívást - közölte Szűcs Somlyó Mária 

 2011. október 3. 
HVGhttp://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/03/10/Tarlos_a_BOSZ_javaslatat_akar_a_veresegyhazi_korus.aspx

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/03/10/Tarlos_a_BOSZ_javaslatat_akar_a_veresegyhazi_korus.aspxhttp:/

/www.hirado.hu/Hirek/2011/10/03/10/Tarlos_a_BOSZ_javaslatat_akar_a_veresegyhazi_korus.aspxhttp://www

.hirado.hu/Hirek/2011/10/03/10/Tarlos_a_BOSZ_javaslatat_akar_a_veresegyhazi_korus.aspx 

Nem állják meg a helyüket a város szétszaggatására vonatkozó érvek - szögezte le a főpolgármester. A Budapesti 
Önkormányzatok Szövetségének első javaslatát Tarlós minden kontextusból kiragadott, összefércelt 
kívánságlistának nevezte, melyet akár a veresegyházi asszonykórus is írhatott volna. Nem lehet 23 módon 
irányítani a közszolgáltatásokat, a városrendezést, a közterületek kezelését. Ellentmond a józan észnek, ha 
húszféle parkolási rendszer közül kell választani. Nem állják meg a helyüket a város szétszaggatására vonatkozó 
érvek, mely maga a röhej – érvelt Tarlós István.  Kiemelte: a budapesti fejlesztésekért együttműködne a BÖSZ-
szel és a Fellegi Tamás vezette fejlesztési tárcával. Kifogásolta, hogy utóbbi inkább két alföldi város közötti 
villamosközlekedést támogat, mint a 30-40 éves budapesti villamosvonalakat, noha előbbi 150 év alatt bonyolít 
akkora forgalmat, mint az utóbbi 1 alatt. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy Orbán Viktor most külföldre 
utazik, de amint hazatér, leülnek tárgyalni a miniszterelnökkel.  
 

 

 


