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Az LMP aktívan készül a forró ôszre, 
és számít a budapestiekre. 

„Orbán nagyot fog bukni 2014-ben” 
Interjú Schiffer Andrással, az LMP parlamenti frakciójának vezetôjével 

Van alternatíva a Fidesz megszorítá-
sokon alapuló politikájával szemben 
– mondja a legaktívabb országgyûlési 
frakció elsô embere, aki szerint a 
kormánypárt kudarcot - kudarcra 
halmoz. Az LMP aktívan készül a forró 
ôszre,  és számít a budapestiekre. 

– Friss parlamenti erôként hogyan sikerült 
helytállni a fideszes törvénygyárral szemben?
– Kicsit olyan volt az egész, mint a bungee 
jumping, hiszen mi eddig társadalmi mozgal-
makban politizáltunk. Ehhez képest hamar 
felvettük a fonalat; az elejétôl kezdve bebizo-
nyosodott, hogy a mi újdonsült képviselôink 
szakértelem, politikai vitakultúra és hozzáértés 
tekintetében a profi gépezetekkel szemben is 
fel tudják venni a küzdelmet.  

– Mi volt az elsô fal, amelybe beleütköztetek?
– Az elsô kemény ütközés, amely mindent el-

mond a Fidesz politizálásáról, a köztársaságiel-
nök-választás volt. Világosan látszódott, hogy 
egyetlen személy akarata érvényesül a Fidesz-
ben. Nem csak az ellenzékkel nem folyt egyez-
tetés, a kormánypárti frakciók tagjaival sem a 
miniszterelnök semmibe vette saját választóit 
is. Azóta is így megy ez.   

– Mit tudtatok felmutatni ebben a közegben?
– Elsôsorban olyan ügyekben lehetett valamit 
elérni, amelyek a kétharmados többség sze-
mét nem csípték és fôleg a jogbiztonságot 
javítják. Az idei költségvetés kapcsán többek 
között elértük, hogy az alternatív – fôleg bu-
dapesti – színházak ne menjenek csôdbe, és 

a milliók által látogatott nemzeti parkok szá-
mára is jelentôs támogatást harcoltunk ki. Te-
gyük hozzá, a pénzek jó részét aztán elvette a 
megszorítások kormánya. A Fidesz nem szokta 
betartani az ígéreteit. Azt ígérték, megvédik a 
nyugdíjpénztárakat, ehhez képest lenyúlták 
3 millió ember megtakarítását. Egymillió új 
munkahelyet ígértek, amibôl alig látszik vala-
mi. Azt mondták, hogy ha kormányra kerülnek, 
nem lesz áfaemelés. Népszavazást indítottak 
az egyetemi tandíj ellen, most megfeleznék a 
felsôoktatási helyek számát, és közgazdasági 
vagy jogi területen csak fizetôs képzésre lehet 
majd járni. 

– Az LMP frakciója a legaktívabb a parlament-
ben. Hogyan élitek meg, hogy a kormánypárt 
elvétve fogad be ellenzéki javaslatokat? 
– Ez sokszor bosszantó, de minket nem könnyû 
elkedvetleníteni. Látni kell, hogy a Fidesz sok 

mindent azért is csinál, mert ez elôzô ciklusok-
ban velük is így bántak. Ez a betartás politiká-
ja, és mi pont ennek akarunk véget vetni, mert 
ebbe az ország belerokkan. A módosító indít-
ványok akkor is fontosak, ha lesöprik azokat 
az asztalról. Ha le akarjuk váltani a kormányt, 
akkor világos alternatívát kell mutatnunk.

– Mi szabadult rá 2010 tavaszán az országra,  
és mit kínál evvel szemben az LMP?
– A Fidesz másfél év alatt egyszerre csök-
kentette a jólétet és a szabadságot ebben az 
országban. Orbán Viktor megszorításokon 
alapuló szegényellenes politikát folytat, amely-
nek tengelyében az egykulcsos adó áll. Ezzel 

szemben mi a zöld fordulatot 
képviseljük, amely egyszerre je-
lent többkulcsos adórendszert, a 
tôkejövedelmek megadóztatását 
és ökológia adóreformot, amely-

ben végre a szennyezôk is fizetnek. Hozna még 
jelentôs járulékcsökkentést is, és az így felsza-
baduló forrásokból fejlesztéseket lehet megva-
lósítani. Az általunk kínált zöld munkahelyte-
remtés a gazdaságot úgy készíti fel a válságra, 
hogy közben a képzetlenek számára tudunk 
munkahelyet teremteni. Miközben Orbán ku-
darcot kudarcra halmoz a gazdaságban, közben 
a másik kezével a jogállamot bontja le. Nehéz 
dolga lesz a következô kormánynak, hiszen a 
legtöbb döntést kétharmados törvénybe öntik. 
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, 
hogy szövetségeseket találjunk a következô 
parlamentben ahhoz, hogy el tudjuk takarítani 
Orbán szörnyû örökségét.

– Tudsz bármi bíztatót mondani evvel kapcso-
latban?
– Aki utcai harcos módjára politizál, az nagyot 
fog bukni. Orbán Viktor nagyot fog bukni 2014-

ben. Csak maguk ellen hívják ki a sorsot, mert 
saját választóikat is átverik. 

– Ha valaki nem akar 2014-ig várni, akkor mit 
tegyen?
– Egyrészt vegyen részt minden tiltakozásban, 
amelyet a Fidesz kizsákmányoló politikája ellen 
szerveznek. Másrészt támogassa az LMP törek-
véseit, mert mi 2014 után olyan Magyarországot 
akarunk teremteni, ahol a gazdaság válságálló, 
és a jog mindenkire egyformán vonatkozik.

– Forró ôszre készül az ország. Az LMP konkré-
tan mit fog tenni?
– Tavasszal népszavazást kezdeményeztünk a 
munkavállalók kizsákmányolása ellen, és ezt si-
kerre is visszük. Nem hagyjuk, hogy a kormány 
a munkajogi védelem leépítésével kísérletezve 
próbálja az ország versenyképességét növelni, 
mert az zsákutca. A zöld fordulat programját a 
parlamenti munkában is bemutatjuk, közben 
napról napra bebizonyítjuk, hogy a Fidesz mi-
ként csapta be az embereket, például az egy-
kulcsos adórendszerrel.

– Kik lehetnek a partnerek a népszavazási 
kampányban?
– Minden budapesti lakosra nagyon számítunk. 
Emellett a szakszervezetekkel, társadalmi szer-
vezetekkel szeretnénk együttmûködni, de akár 
a többi ellenzéki párt is a kezdeményezésünk 
mögé állhat. 

– A fôvárosban szerepelt az LMP a legjobban 
az országgyûlési választásokon. Mit gondolsz, 
miért?
– Szerintem itt van a leginkább elegük az em-
bereknek a nagy pártok hazugságaiból, és itt 
különösen nagy a fogadókézség arra, amit az 
LMP egy zöld, élhetô városról gondol. 
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A kormány a megszorítások  
mellett a munkavállalói jogok 
csorbítását tervezi. 

A Fidesz–KDNP azt hiszi, hogy ha teljesen 
kiszolgáltatottá teszi az embereket, akkor 
fejlôdni fog a gazdaság. Ez tévút, és csak elsze-
gényedéshez vezet. Az LMP által kezdeménye-
zett népszavazással 2012-ben megállíthatjuk 
a kormányt. A kormány át akarja írni a munka 
törvénykönyvét és csorbítani akarja a dolgo-
zó emberek jogait. Pedig a kiszolgáltatottság 

növelésével Magyarország versenyképessége 
nem lesz jobb, az emberek életminôsége pedig 
csak romlik. Rosszabb lesz itt élni, ha bárkit 

indoklás nélkül elküldhetnek, és ha min-
dig a fônök mondja meg, ki, mikor men-
jen szabadságra. Attól nem lesz több 
munkahely, ha fél évig tart a próbaidô, 
ha nem kapunk plusz munkáért rendes 
bérpótlékot. A szégyenletesen alacsony 

ápolói, kereskedelmi vagy tûzoltói bérek pót-
lékok nélkül végképp nem érnek semmit sem. 
Attól, hogy csökkentik a segélyt, még nem lesz 
kevesebb a munkanélküli, viszont több lesz 
a szegény ember. Ha a fiatalokat 16 évesen, 
képzetlenül kilökjük az iskolából az utcára, 
ez katasztrófát fog okozni. Ezen az úton csak 
munkanélkülibôl lesz több. Magyarország ne 

olyan ország legyen, ahol a kormány mindig 
azokon spórol, akik rá vannak kényszerülve, 
hogy piros betûs ünnepen is dolgozzanak! Ehe-
lyett a gazdagoknak kedvezô egykulcsos adó 
megszüntetésére van szükség. Csökkenteni 
kell a munkát terhelô járulékokat, hiszen mi-
nél kevesebbet kell egy munkaadónak fizetni 
beosztottja után, annál több embert tud fog-
lalkoztatni.  Ne Kínát majmoljuk, ahol az em-
berek keserves körülmények között nagyon 
kevés pénzért halálra dolgozzák magukat. Az 
LMP nagy sikere, hogy ebben a ciklusban csak 
a mi népszavazási kérdéseinket hagyta jóvá az 
Országos Választási Bizottság, így várhatóan 
a jövô év során meg lehet tartani a népszava-
zást. Közös erôvel állítsuk meg a kormányt a 
kínai úton! Mindenkire számítunk! 

Két hét alatt nem lett 
rend. Ma már mindenki 
tudja, hogy ez blöff volt.  
A városokban sokan 
félnek, miközben a 
rendôrségtôl egyre több 
pénzt vonnak el. Az LMP 
közbiztonságot javító 
intézkedéscsomagja radi-
kális változást nyújtana.

Az LMP által javasolt közössé-
gi rendôrség igazi védelmet és 
biztonságot hoz a városok és 
falvak lakóinak. Ebben a rend-
szerben kevesebb rendôr ül az 
íróasztal mögött, és sokkal több járôrözik az utcákon. 

A közösségi rendôrség 
nem egy íróasztal  
mellett kitalált terv 
alapján dolgozik, 
hanem alapvetôen a 
helyiek igényeit ve-
szi figyelembe. Nem 
statisztikákat gyárt, 

hanem megvédi az egyedül élô idôs embereket, a kerteket, a 
lépcsôházakat, a gyerekeket, és a tulajdont. Nem megalázza és 
kisemmizi a rendôröket, hanem valódi anyagi megbecsülést és 
jobb oktatást kínál nekik. 
Az LMP szerint az állam a bûncselekmények áldozatait 
nem hagyhatja magára. Ezért a közösségi rendôrség szoros 
együttmûködésben dolgozik az áldozatvédelmi szolgálattal.  
A koncepciót kidolgozó Dorosz Dávid országgyûlési képviselô 
szerint a közösségi rendôrség nagy sikerrel mûködik számos eu-
rópai államban, a visegrádi országok közül már csak nálunk vár 
arra, hogy bevezessék. 

Népszavazás 
a munkavállalókért

Közösségi 
rendôrséget, 
áldozat- 
védelmet!

Fontos helyi ügyekben legyen 
kötelezô kikérni a lakosok  
véleményét, és ôk is beleszólhassanak 
a költségvetésbe – ezt akarja  
elérni az LMP. A párt  
önkormányzati szinten csökkentené 
a korrupciót, növelné a demokráciát, 
valamint átalakítaná Budapest  
és a kerületek viszonyát is. 

Az LMP szerint a településeken a helyi ügyek in-
tézésében a lehetô legtöbb jogot kell kínálni a vá-
lasztóknak. Jelenleg a négyévenkénti önkormány-
zati választáson kívül szinte semmi lehetôségünk 
beleszólni azokba a fontos ügyekbe, amelyek a 
leginkább érintenek minket. Ha valahol iskolát 
zárnak be, eladnak egy zöld területet vagy évti-
zedekre eladósítják a kerületünket, akkor errôl 
legtöbbször csak a döntés után értesülünk. A Fi-
desz ezt a helyzetet csak tovább rontaná, terveik 
szerint a központi hatalom döntené el helyet-

tünk, mi a közösség érdeke. Ezzel gyakorlatilag 
felszámolják az önkormányzati rendszert. Az 
LMP szerint nem úgy kell változtatni, hogy gye-
reknek tekintjük az embereket és elvesszük tôlük 
a döntés jogát. És nem is úgy, ahogy az elmúlt tíz 
évben történt, amikor csak pénzt vontak el az ön-
kormányzatoktól. Az LMP törvényben rögzítené 
azokat az alapvetô közös ügyeket, amelyeket az 
állam nem vonhatna el önkormányzataink fel-
adat- és hatáskörei közül. Ezzel párhuzamosan 
megfelelô forrásokat is biztosítani kell! 

RéSzVéTeL A HeLyI ügyeKBeN  
– A MI PéNzüNK, A MI döNTéSüNK!

Azt akarjuk, hogy az önkormányzat adjon 
lehetôséget mindenkinek, hogy közvetlenül 
részt vehessen a döntésekben. Szerintünk 
kötelezôen helyi népszavazást kellene tartani 
az önkormányzati vagyon, a közszolgáltatá-
sok magánkézbe adása, a nagy költségvetésû 
fejlesztési programok kérdésében. Ezekrôl nem 
dönthet egy tucat képviselô zárt ajtók mögött 
– tervezzük ezentúl együtt, mire költ lakóhe-
lyünk! A részvételi költségvetés nem ördögien 
bonyolult dolog. Sikeresen használják többek 
között Berlin egyik negyedmilliós kerületében, 
egy bolgár városban, de Dél-Amerikában is 
mûködik. A településen lakók vagy ott vállal-
kozók számára lehetôség nyílik, hogy kifejez-
zék véleményüket online fórumokon, e-mailen, 
postai levélben és lakossági konferenciákon.  
A beérkezett javaslatokat egy bizottság összeg-
zi, majd a közgyûlés dönt.

BudAPeST éS KeRüLeTeI  
– FejLôdNI AKARuNK!

A jelenlegi önkormányzati rendszer a fôvárosban 
a fejlôdés gátjává vált. A fôváros és a huszon-
három kerület feladatai átfedésben vannak 
egymással, mutatnak, az egyeztetés hiánya a 
városfejlesztés mûködésképtelenségéhez és 
pazarláshoz vezetett. Ez egyetlen budapesti 
lakosnak sem jó. A fôvárosban úgy kell bizto-
sítani a kerületek önállóságát, hogy a település 
egésze ne legyen béna kacsa. 
A fôváros szerepe elsôsorban a stratégiai ter-
vezés, a párbeszéd létrehozása lenne, a végre-
hajtás a kerületek felelôsségévé és feladatává 
válna. Egy ilyen Budapest sokkal gyorsabban 
fejlôdne, és nem pazarolna. Látva, mire készül-
nek a kerületi vezetôk és a Fidesz, népszavazást 
kezdeményezünk, hogy a fôpolgármestert to-
vábbra is közvetlenül a budapestiek választhas-
sák.

A KORRuPcIó eLLeN  
– NINcS KISKIRáLy, NINcS MuTyI!

Az LMP nem engedné, hogy két ciklusnál tovább 
bárki polgármester maradhasson. Ez az egyik 
legfontosabb lépés a korrupció ellen. Nagymér-
tékben korlátoznánk a zárt ülések elrendelésé-
nek lehetôségét is. 
Most ugyanis a képviselôtestületek rengeteg 
pénzügyi kérdésben a nyilvánosságtól elzár-
va döntenek, ami a nagykoalíciós korrupció  
melegágya. 

Helyi ügyekben helyi népszavazást! 
Az LMP megjavítaná az önkormányzati rendszert

Ki fog itt dolgozni?

Dorosz Dávid

A közösségi rendôrség  
nem egy íróasztal mellett 
kitalált terv alapján  
dolgozik

a kiszolgáltatttoság növelé-
sével Magyarország verseny-
képessége nem lesz jobb

nem 
csak 
négy 
évente
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Az átláthatóság az egyetlen hatá-
sos ellenszere a korrupciónak. Ha a 
fôvárosi cégek minden szerzôdése 
megismerhetô, akkor csökken az esé-
lye, hogy valakik uram-bátyám ala-
pon kössenek szerzôdéseket, dupla, 
tripla áron végezzenek el munkákat. 
A fôváros mûködésének átláthatósá-
gáról Hanzély ákos, az LMP fôvárosi 
frakciójának tagja beszél.

– Milyen szabályok vonatkoznak a közpénzbôl 
mûködô cégek átláthatóságára? 
– Több EU-s és magyar törvény is foglalkozik 
ezzel. A legfontosabb elôírás, hogy az ötmil-
lió forint feletti szerzôdéseket ki kell tenni az 
internetre. A szabályok betartását azonban 

sajnos nem ellenôrzik, a törvényszegésre pedig 
nincs büntetés megállapítva a törvényben.

– Mennyire tartják be ezeket a fôvárosi cé-
gek? 
– Vegyes a kép. Vannak példák a törvény betar-
tására, de van olyan cég, amelyik semmilyen 
adatát nem teszi közzé. Tavasszal be is nyúj-
tottunk egy elôterjesztést, amelyben egységes 
adatközlési elveket fektettünk le, és a mulasz-
tókat fegyelmivel büntettük volna. A Fidesz 
vita nélkül leszavazta a javaslatot…

– Hol folyhatnak el a fôvárosban a közpénzek? 
– A „hagyományos” belterjes megrendeléseken 
és tanácsadói szerzôdéseken túl gyakori a „köz-
bevételek magánosítása”. Ez azt jelenti, hogy jól 
jövedelmezô önkormányzati üzleteket magán-
kézbe játszanak át. Ilyen volt a Centrum parkoló-

mutyi, és ilyen most is a közterületek és a BKV rek-
lámfelületeinek átadása fillérekért. Emiatt évente 
több milliárd forinttól esik el a fôváros. Jellemzô, 
hogy amikor az állami tulajdonú Szerencsejáték 
Zrt. 100 millióért hirdeti magát a fôváros tulaj-
donában lévô buszokon, akkor a bevétel 90 %-a 
magánzsebekbe kerül. Ebben az esetben éppen 
Simicska Lajos közeli zsebekbe…

– Mit lehet tenni ez ellen? 
– A leghatásosabb eszköz a nyilvánosság. Ezért 
is alakult meg nemrég az atlatszo.hu interne-
tes portál, ahol sorra jelennek meg a leleplezô 
cikkek. Meg is kezdôdött a fôszerkesztô 
ügyészségi zaklatása… Néhány fanatikus azon-
ban kevés. Arra lenne szükség, hogy minél töb-
ben kérdezzenek, kérjenek ki szerzôdéseket, és 
soha ne álljanak szóba olyan párttal, amelyik 
piszkos eszközökkel játszik. 

1. A Római-part megvédése
Az LMP-frakció módosító indítványt készített azért, hogy a tervezett gát miatt minél kevésbé sérüljön a természetes partvonal, a Római-part egyedi hangulata. Az LMP javaslata tartalmazta azt is, hogy 
az ártéren korábban építkezô ingatlanberuházók is járuljanak hozzá a gát közpénzbôl finanszírozott költségeihez.

2. Új városközpont dél-Budán 
Júniusban a Fôvárosi Közgyûlés egyhangúlag megszavazta a Lehet Más a Politika elôterjesztését a Móricz Zsigmond körtér átalakítására. Ezzel lehetôvé vált, hogy a bevásárlóközpont környéki forga-
lommentes sétálórész kiterjedjen a Móricz Zsigmond körtérig, és ott Dél-Buda új városközpontja jöjjön létre. 

3. Metró az agglomerációnak és Ferihegynek
Veteményeskertek alatt fúrt metró helyett az LMP fôvárosi frakciójának javaslatára a BKK megvizsgálja az eredeti tervek kevesebb, mint tizedébe – 390 milliárd helyett körülbelül 30 milliárdba – kerülô 
metróváltozat megvalósíthatóságát. Az LMP szakértôi által készített részletes tanulmány szerint 2014-re metróval elérhetô lehet  a repülôtér és a környezô agglomeráció. 

4. A budapestiek megvédése a költségvetésben
Az LMP – költségvetési koncepcióhoz – benyújtott módosító javaslatainak köszönhetôen több terület helyzete is javult. Több pénz jut a szociális területre, a kisebbségek támogatására, a zöldterületek 
fenntartására és a sportra. Az azonnali megszünéssel fenyegetett, Európában is egyedülálló artmozihálózat is esélyt kapott a túlélésre. 

5. Budapest új fôterének közösségi tervezése
Az LMP a sok nagy ívû, de a lakosság véleményét figyelmen kívül hagyó terv helyett egy, a városlakók számára is szerethetô tér tervezésére tett javaslatot. Elfogadott indítványunk szerint a Városháza 
elôtti tér tervezésekor már a folyamat legelején bevonják a város lakóit, a civil és szakmai szervezeteket. Az ötletpályázatra sikerült 20 millió forintot elkülöníteni. Sajnos a fôváros vezetésének még 
nem sikerült megértenie ennek fontosságát, mivel a Moszkva (Széll Kálmán) tér átalakításának terveit titokban – nemcsak a lakosság, de még a szakmai szervezeteket is kihagyva – készítette elô.

6. A közvagyon védelme 
AZ LMP javaslatára vizsgálat indul az úgynevezett Utcabútor tender három nyertesével kötött szerzôdések ügyében. Két esetben 0 forintért – ellenszolgáltatásért cserébe –, egy esetben pedig 45 millió 
forintért adta át Budapest a közterületi reklámhelyeit, de még ezeket a szerzôdéseket sem tartották be. 

7. Budai fonódó villamos
A budai fonódó villamosok projekt kis híján a Fidesz belharcainak áldozatává vált. Az LMP következetes kiállása a terv mellett is hozzájárult ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az Óbudától Újbudáig százez-
rek életét megkönnyítô beruházás. Az élhetô Budapest felé tett fontos lépés volt az ügyben, hogy az LMP – egyedüli pártként – lakossági fórumot szervezett, amelyre meghívta az összes érdekelt felet.

8. A margitszigeti vadaspark megmentése 
A fôváros gazdasági okokra hivatkozva akarta felszámolni a fôvárosiak tízezreinek kikapcsolódást és szórakozást jelentô margitszigeti vadasparkot. Az LMP fôvárosi frakciója az állatkert bezárása ellen 
tiltakozó helyi civilek kezdeményezése mellé állt. Ennek eredményeképpen a hivatalnak sikerült olyan megoldást találnia, mellyel elkerülhetôvé vált a vadaspark bezárása.

9. A Bécsi utcai városrombolás megakadályozása
Az LMP határozott fellépése nélkül már minden bizonnyal csak fényképekrôl láthatnánk a Budapest belvárosát meghatározó épületeket a Bécsi utcában. Helyettük egy gigantomán pláza éktelenkedne 
a város közepén, amely további gépkocsiforgalmat generál, elszívja a vásárlóerôt a környékbeli kereskedôktôl és sebet üt a történelmi városszöveten. A lakosság, a civil és szakmai szervezetek tilta-
kozása mellé állva az LMP a projekt nyilvánosságra kerülése óta küzd a beruházás ellen. Az ügy azonban sajnos még nem ért véget, mert a Rogán Antal által vezetett V. kerületi fideszes vezetés – a 
szocialisták asszisztálása mellett – támogatja a beruházást, fontosabbnak tartva az ingatlanbefektetô érdekeit a helyi lakosok és a budapestiek érdekeinél. 

10. Bibó tér a fôvárosban
Bibó István a parlamenti demokrácia és a jogállam meggyôzôdéses híve volt. Elkötelezett demokrataként – korát hosszú évtizedekkel megelôzve – hitet tett az állampolgári részvétel szélesítése, az ön-
kormányzatiság, ahogy ô mondta „a szabadság kis körei” mellett is. Az LMP magát Bibó István örökösének tartja. Születésének 100. évfordulója alkalmából azt javasoltuk, hogy Budapest belvárosában 
viselje tér vagy utca a XX. század egyik legnagyobb magyar politikai gondolkodójának nevét. 

csak az tiszta, ami átlátszó 

Az LMP ellenzéki pártként is helyt állt 
a Fôvárosi Közgyûlésben
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Bebizonyosodott, hogy a Fidesz nem mer az emberek szemébe néz-
ni, amikor a Fôvárosi Közgyûlés szeptember végén tartott ülésén 

levette a napirendrôl a budapesti népszavazásra vonatkozó ja-
vaslatot. 
A Fidesz a fôvárosban is gyáva nyúlként futamodott meg, és 
nyilvánvalóvá tette, hogy egyáltalán nem érdekli az emberek 
véleménye. Az LMP azért kezdeményezett népszavazást, mert 

a Fidesz javaslata elvenné a jogot a budapestiektôl, hogy maguk 
válasszák meg a fôpolgármestert, és a fôváros vezetését. Ez a javas-

lat meghatározza az ország fôvárosának jövôjét. 
Annak ellenére, hogy az illetékes bizottság egyhangúlag támogatta az LMP népszavazási kezde-
ményezésének napirendre vételét, a Fidesz megakadályozta még a tárgyalását is. Ezzel végképp 
egyértelmûvé tették, hogy a nemzeti együttmûködés és nemzeti konzultáció csak üres frázis, 
átvágás, amellyel leplezni próbálják, hogy a sajátjukon kívül nem érdekli ôket semmilyen véle-
mény. 
A Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) korábban megismert és a Fidesz budapesti vá-
lasztmánya által támogatott javaslata szerint a Fôvárosi Közgyûlés több mint 2/3 arányban 
olyan tagokból – a kerületi polgármesterekbôl – állna, akiket nem választottak meg oda, és 
ez a testület választaná meg a fôpolgármestert. Ez a választási mód megszüntetné az egysé-
ges Budapestet, és 23 kiskirálysággá szabdalná szét. Az LMP azt gondolja, hogy egy ilyen óriási 
jelentôségû, a budapesti lakosokat közvetlenül érintô változásról meg kell kérdezni az érintet-
tek véleményét. 

dR. KALTeNBAcH jeNô: 1947. szeptember 27- én született a Baranya megyei Ófaluban. 
A szegedi egyetemen 1975-ben avatták jogi doktorrá. 1990-ben az Alkot-
mánybíróság fôtanácsadójává nevezték ki. 1993-ban a Magyar Közigaz-
gatási Intézet fôigazgatója, majd 1995 és 2007között a nemzeti és etnikai 
kisebbségi jogok országgyûlési biztosa. 2007-ben a Független Rendésze-
ti Panasztestület elnökévé választotta az Országgyûlés. Több magyar és 
nemzetközi díj kitüntetettje.
„Képviselôként a politikai tisztességbe vetett hit helyreállítását tartom a 
legfontosabbnak. Szeretnék hozzájárulni a szabad, igazságos, szolidáris, 

tisztességes magyar közélet megteremtéséhez, mert csak együtt, közösen boldogulhatunk.”

SOMFAI ágNeS: 1974-ben született  Budapesten. 1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szerzett diplomát Nemzetközi kapcsolatok, Európa-ta-
nulmányok, spanyol szaknyelvtanár szakon. 2002-ben a San Franciscó-i 
Egyetemen környezeti menedzser képzettséget szerzett, 2008-ban pedig 
a Budapesti Mûszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem urbanisztikai 
képzésén végzett.
„Több mint egy évtizedes munkatapasztalattal változtattam meg a pá-
lyámat és lettem politikus. Célom, hogy a döntéshozatalba minél több 
szempontot, civil érdeket vonjunk be ahelyett, hogy a városlakók feje 

fölött és nélkülük döntünk.”

HANzéLy áKOS: 1969-ben született Budapesten. A Közgazdaságtudományi Egyetemen 
és a Testnevelési Fôiskolán szerzett diplomát. Öttusa-válogatottként 3 
világbajnoki és 4 Európa-bajnoki címet nyert. 2003-ban alapítója volt 
a budapesti környezeti és kulturális problémákkal foglalkozó Lát-Kép 
Egyesületnek.
„Olyan dolgokkal szeretek foglalkozni, amelyek kihívást és élet-
célt is jelentenek. A rohamos tempóban fejlôdô világ újabb és újabb 
lehetôségekkel, feladatokkal és csapdákkal szembesít minket, ezek ke-
zelése megújuló társadalmi-politikai eszközrendszert igényel.”

1. ön dönt!
Az elmúlt évtizedekben a fôvárosi és kerületi 
önkormányzatok gazdálkodása a korrupció 
melegágya volt. 
Olyan várost szeretnénk teremteni, ahol a la-
kosság részt vesz a döntéshozatalban, ahol 
nyilvános és átlátható a gazdálkodás és a 
fôváros teljes mûködése. Ezért javasoljuk a 
részvételi költségvetést, amely minden érin-
tett helyi lakos számára nyitott.

2. Közlekedés

A fôvárost csak az agglomerációval együtt 
lehet fejleszteni. Megfizethetô árú, a jelen-
leginél 30-40 százalékkal olcsóbb tarifákra 
és egységes, összehangolt menetrendre van 
szükség idôalapú jegyekkel és zónás bérle-
tekkel. 
A Dunát is fel kell éleszteni, a hajózást be kell 
kapcsolni a közösségi közlekedésbe. Az agg-
lomerációban is használható vasúti és met-
rókapcsolatokat, gyorsbuszjáratokat és P+R 
parkolókat kell építeni. 
Összefüggô kerékpár-úthálózatra és kerék-
párparkolókra van szükség. Csökkenteni kell 
a légszennyezettséget, ezért elkerülhetetlen 
a behajtási díj bevezetése. A bevételekbôl 
viszont csak közlekedési szolgáltatásokat és 
beruházásokat szabad finanszírozni.

3. Városi terek

A város szépségére, a jelentôs mûemlékek és 
városképileg kiemelt épületegyüttesek – a 
fürdôk, a Várkert  bazár, a Duna-parti házso-
rok – felújítására és megôrzésére áldozni kell.  
A volt iparterületek, használaton kívüli vasúti 
területek beépítését kell elônyben részesíte-
ni a a zöldterületek beépítése helyett. Fontos 
a kerület- és városrészközpontok fejlesztése.

4.  Hatékony épületek –  
takarékos város

Budapesten évente a lakások – elsôsorban a 
panellakások – 10%-át kellene felújítani, eh-
hez évi 25 milliárd forintra van szükség. Ez 
rengeteg új zöldgalléros munkahelyet terem-
tene, és nagyon rövid idô alatt megtérülne, 
miközben csökkenne az energiafüggôség és 
hozzájárulna a rezsiköltségek csökkentésé-
hez is.

5. Tiszta levegôt!
Több tiszta és színvonalas szolgáltatásokat 
nyújtó, használható parkra van szükség. A 
legtöbb parkban nincsenek még illemhelyek 
sem. Rossz az a jelenlegi gyakorlat, hogy éve-
ken keresztül pusztulni hagyjuk a parkokat, 
húsz évente pedig százmilliókból újítjuk meg 
azokat. Újra élôvé kell tenni a felszíni vízfolyá-
sokat (Ördög-árok, Rákos-patak stb.). Fôvárosi 
szabályozásnak kell ösztönöznie a zöld tetôk 
és a zöld homlokzatok kialakítását.

6. gondoskodó város

Olyan Budapestet akarunk, ahol emberhez 
méltóan, egymásra figyelve, egészségesen és 
aktívan élhetünk valamennyien. Legfontosabb-
nak az egészséges élet feltételeinek megterem-
tését, színvonalas egészségügyi ellátás bizto-
sítását tartjuk. Szükséges az önkormányzati 
bérlakásállomány növelése is. A lakásrezsi-tá-
mogatás bôvítése segíthet a hajléktalanná vá-
lás megelôzésében. Gyors megoldást jelenthet 
az óvodai helyhiányra a családi napközik kiala-
kítása, amely kihasználja a helyi közösségben 
rejlô lehetôségeket. Az alapoktatás színvonalá-
nak emeléséhez az szükséges, hogy a fôváros 
élen járjon a pedagógusok munkájának szak-
mai támogatásában! Az oktatásnak fontos sze-
repe van a felnövekvô generációk környezettu-
datos szemléletmódjának alakításában is.

7. Lehet független a kultúra!

A kultúra nem lehet kevesek kiváltsága, az 
mindennapi életünk része, a társadalom 
egyik legfontosabb összetartó eleme. 
Átlátható és megbízható kulturális finan-
szírozási rendszert kell kialakítani, amely 
biztosítja a feltöltôdés és kikapcsolódás 
lehetôségét a fôvárosiak számára. Értékeink 
pusztulásának megelôzése nagyon fontos 
feladat, ezért szükség van egy olyan szer-
vezetre, amely felkutatja a város rejtett, ve-
szélyeztetett értékeit, és gondoskodik ezek 
megôrzésérôl, méltó megjelenítésérôl. 
Az önkormányzás elvét komolyan véve a 
város kulturális életét az abban részt vevô 
budapestiekkel, a civil és szakmai szerveze-
tekkel és közösségekkel együttmûködve kell 
mûködtetni és fejleszteni.

A Fidesz gyáván 
megfutamodott 
Budapesten

élhetô város – Budapest mindannyiunké
Az LMP azt tûzte ki célul, hogy visszaadja a fôvárost a budapestieknek. Visszaengedje a városba mindazt, ami miatt  
érdemes itt élni: a jó levegôt, a zöldet, a tisztaságot, a kerékpározást és a sétát, a kulturált és színvonalas városi  
közlekedést, a kikapcsolódási és szórakozási lehetôségek tömkelegét.


