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Új időszámítás Terézvárosban 
 

Magyarország fővárosa évek óta egy helyben topog. A fideszes vezetés megveti Budapestet, 
és nem használja ki a belvárosban rejlő lehetőségeket. Eközben elvették a kerületek iskoláit 
és kórházait, majd sorban lezüllesztették őket. Az Orbán-bábok úgy tekintenek Terézvárosra, 
mint az országra: kihasználható erőforrásként. Egyetlen céljuk, hogy saját vagyonukat 
gyarapítsák.   

Ezen fogunk változtatni. 

Budapest és a VI. kerület többet érdemel. Beton helyett fákat, szemét helyett rendet, sodródás 
helyett fejlődést és víziót a jövőről. Városvezetőket, akiknek ez a szenvedélye. Akik nem a 
pártjuk vagy a vezetőjük felé elkötelezettek, hanem a terézvárosi polgárokat akarják szolgálni. 
Akik nemcsak a gazdagokat, hanem minden itt élő embert képviselnek. Mert szerintünk egy 
ember nem annyit ér és érdemel, mint amennyije van.  

Nekünk minden terézvárosi egyaránt fontos. Azért fogunk dolgozni, hogy minden 
terézvárosi büszke lehessen magára, a kerületére, az otthonára. 

Ma a terézvárosiak szolgálják a hatalmat. Mi fizetjük a fideszesek terepjáróit, a budai villáikat, 
jachtjaikat. 2019-ben vissza fogjuk adni az itt élő embereknek Terézvárost. Luxusautók helyett 
új utakat, luxusvillák helyett felújított házakat és bérlakásokat, hatósági zaklatások és 
korrupció helyett tiszta kezű, az embereknek segítő önkormányzatot teremtünk. 

Előre fogunk lépni, egyenesen a XXI. századba, ahol korszerű takarítógépek varázsolják 
tisztává az utcákat, ahol applikáción lehet ügyeket intézni, és ahol egy önkormányzat nem 
tűri szó nélkül, hogy a feje fölött hozzanak döntéseket az őket érintő fontos kérdésekben. 
Mindannyian tudjuk, mennyire hiányoznak a fák, mennyire hiányzik a zöldterület Terézváros 
jelentős részéről. 2019-től ezen is változtatni fogunk. Tízezer négyzetméter új zöldterületet 
hozunk létre a kerület szívében. 

Tiszta, rendes, demokratikus, korrupciótól mentes, gondoskodó és 
fejlődő kerületet csinálunk Terézvárosból. Csapatban, együttműködve  
a kerület minden polgárával. Legyen Terézváros egy olyan boldog, 
gyűlölettől mentes, egyszerre nyüzsgő és békés otthon, amelyre 
mindannyian vágyunk!  

Ezért írtuk meg az ellenzéki pártokkal közösen Terézváros-
programunkat, melyben összegyűjtöttük a legfontosabb terveinket és 
teendőinket.  

Kérem, támogassa programunkat és közös jelöltjeinket 
október 13-án. 

Tisztelettel,  

Soproni Tamás 
az ellenzék közös polgármesterjelöltje 

 
  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ezer négyzetméter zöld: 
a fővárossal együtt-

működve ligetet alakítunk 
ki a Podmaniczky utca 

melletti rozsdaövezetben. 

 Fákat ültetünk a 
betontenger helyére. 

Bár 2016-ban még határozatot is 
hozott az önkormányzat a 
Podmaniczky Park kialakításáról, 
egyetlen kapavágás sem történt azóta. 
A fővárossal együttműködve a 
Podmaniczky utcai rozsdaövezetben 
egy új, zöld ligetet fogunk létrehozni a 
terézvárosiaknak kutyafuttatókkal, 
játszóterekkel, futópályával és 
természetesen sok-sok fával. 

 Az átmenő forgalom jelentősen növeli 
a levegő szennyezettségét, és 
veszélyezteti a Terézvárosban élők 
egészségét. Belső Terézvárosban és 
többek között a Csengery és a Szondi 
utcában nagyívű fásítási projektet 
indítunk, új zebrákat hozunk létre, és 
megkezdjük a lakóövezetek 
forgalomcsillapítását. 

 

  

ZÖLD 
TERÉZVÁROS 

Az elmúlt években a Fidesz neve összefonódott a fairtással. Mintha 
szándékos harcot vívnának a zöldterület és a növények ellen: 
kizárólag a beton és a térkő hódít a fővárosban. Ez nyáron 
negyvenfokos kánikulát, rossz városképet és közérzetet eredményez.  

Mi ezzel fogunk szakítani: 2019-től tilos lesz a fairtás Terézvárosban, 
10 ezer négyzetméterrel növeljük a zöldterület méretét, és fásítási 
programba kezdünk Belső Terézváros mellett többek között a 
Csengery és a Szondi utcában. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Programot indítunk a 
homlokzatok és az udvarok 

zöldítésére, valamint 
tetőkertek kialakítására. 

 
Kedvezményt adunk a 

cégeknek, ha vállalják a fák 
gondozását. 

Tudományosan bizonyított tény, hogy 
egy utca megjelenése nagy szerepet 
játszik abban, hogyan érzik magukat a 
benne élők a mindennapokban. 
Éppen ezért a homlokzatfelújítási 
program kibővítése mellett nemcsak 
az utcákat, de a házfalakat, az 
udvarokat és a tetőket is zöldebbé 
tesszük. 

 Felmérjük és adatbázisba szervezzük 
az összes terézvárosi fát, hogy nyomon 
követhessük azok állapotát. 
Kedvezményt adunk azoknak a 
lakóközösségeknek, üzleteknek és 
terézvárosi vállalkozásoknak az 
építményadóból, amelyek vállalják – és 
betartják – a területükön vagy a 
közelükben álló fák rendszeres 
gondozását. 

 

Minden felújítás során 
kötelező lesz fát ültetni. 

 Zöld közbeszerzést 
vezetünk be Terézvárosban. 

A 14 méternél szűkebb utcák felújítása 
esetén megkezdjük a közműalagutak 
kialakítását, hogy az utcákra fákat 
ülthethessünk. A belvárosban minden 
12 méternél szélesebb utcában 
fasorokat telepítünk. 

 

 Bármilyen önkormányzati 
megrendelésről legyen szó, Terézváros 
2019-től a beszerzés minden 
szakaszában figyelembe veszi majd a 
fenntarthatóság szempontjait. Az 
önkormányzatot teljesen PET-
mentessé tesszük. Cselekvési tervet 
készítünk a klíma-vészhelyzetre való 
hatékony felkészülés érdekében, 
amely tartalmazni fogja az 
üvegházhatású gázok helyi 
kibocsátásának csökkentését és az 
energiahatékonysági beruházások 
ösztönzését is. 

Megnyitjuk Epreskertet a 
környéken élők számára. 

 

Epreskert jelenleg a Képzőművészeti 
Egyetemhez tartozik, de nincs ok arra, 
hogy ne legyen nyitott a kerületiek 
számára. Ezért kezdeményezni fogjuk 
az egyetem rektoránál, hogy a 
kerülettel való együttműködésben 
nyissuk meg az Epreskert egy részét a 
látogatók számára. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megduplázzuk a 
köztisztaságra fordított 

összeget. 

 300 új kukát helyezünk ki 
az utcákra. 

A szomszédos VII. kerület közel 
kétszer annyit költ köztisztaságra, 
mint Terézváros vezetése. Ahhoz, hogy 
felvehessük a harcot az utcákat ellepő 
szeméttel szemben, megfelelő 
mennyiségű pénzt kell erre a célra 
költeni. Csökkentjük a propagandára 
fordított kiadásokat, felbontjuk a 
Fidesz-cégekkel kötött szerződéseket, 
és a pénzt a kerület tisztaságára 
költjük. 

 Az önkormányzat nem mutogathat 
folyton a szemetelőkre: ha nincs hova 
kidobni a szemetet, az a vezetés 
felelőssége. A kukahálózat kibővítése a 
legelső lépés a szemeteléssel 
szemben vívott küzdelemben: nem 
feledkezhetünk meg a 
kutyaszemetesek és a kisebb 
utcákban elhelyezett kukák számának 
növeléséről sem. 

 

  

TISZTA 
TERÉZVÁROS 

Budapest VI. kerülete ma szemetes, piszkos, gyakran rossz 
végigmenni az utcákon. Ez nem véletlen: Terézváros ma nem költ 
eleget arra, hogy tiszták legyenek az utcák és parkok, nincs elég 
ember a munkára, és nem megfelelőek az eszközök sem.  

Az új önkormányzat Terézvárost Budapest egyik legtisztább 
kerületévé teszi már egy éven belül. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Új, korszerű 
takarítógépeket szerzünk 

be, hogy minden utcát 
folyamatosan tisztán 

tudjunk tartani. 

 A lomtalanítás házhoz jön 
majd mindenkinek. 

A seprű fontos eszköz a takarításban, 
de nem mindenre elég. Többek között 
a kutyapiszok maradványaival 
szemben sem a legjobb fegyver. 
Jelentősen bővíteni és modernizálni 
fogjuk a köztisztasági eszközparkot, 
hogy mind a turizmus által terhelt 
belső utcák, mind az önkormányzat 
által eddig elhanyagolt külső utcák 
tisztábbak legyenek. 

 Megreformáljuk a budapestieket évek 
óta bosszantó lomtalanítási rendszert. 
Minden évben egyszer jogosult lesz 
minden terézvárosi arra, hogy elvigyék 
a háza elé kitett szemetet, ha 
előzetesen bejelenti az igényét erre. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden harmadik 
parkolóhelyet visszaadunk 

a helyieknek. 

 Visszavesszük a felelőtlenül 
elherdált parkolóhelyeket. 

Nem történhet meg, hogy egy 
terézvárosi ne tudjon parkolni a saját 
utcájában. A város összes 
parkolóhelyének harmadát lefoglaljuk 
a helyieknek. Ezeket este 6 és reggel 
fél 8 között kizárólag terézvárosi 
parkolási engedéllyel rendelkezők 
használhatják. 

 A kerületben található 
intézményeknek és hivataloknak a 
város vezetése az elmúlt években 
érthetetlen mennyiségű parkolóhelyet 
engedett át a terézvárosiak rovására. 
Megállítjuk ezt az itt lakók érdekeivel 
ellentétes gyakorlatot, és 
visszaveszünk minden indokolatlanul 
elosztogatott parkolóhelyet. 

 

  

OKOSAN KÖZLEKEDŐ 
TERÉZVÁROS 

Budapest parkolási és közlekedési gondjai lényegében minden 
kerületben egyformák: a túl sok autó, a túl kevés parkolóhely és az 
okos megoldások hiánya nehezíti a közösségi és az autós közlekedést 
választók mindennapjait.  

Ebbe a helyzetbe nem szabad beletörődni: 2019-től Terézváros 
felveszi a harcot a túlzott forgalommal, és visszaadja a kerületieknek 
az őket megillető parkolóhelyeket. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Támogatjuk a közösségi 
autózást. 

 30-as táblákkal korlátozzuk 
az átmenő forgalmat. 

Növeljük a közösségi autózás (‘car-
sharing’) részarányát a kerületi közle-
kedésben. Ezzel ugyanis csökkent-
hetjük a magángépkocsik számát a 
kerületben. Az intézkedés további 
hatása, hogy kevesebb autónak 
kevesebb parkolóhelyre van szüksége 
– így nemcsak a dugók száma, de a 
parkolásra szánt idő is jelentősen 
csökkenhet. 

 A modern GPS-ek és közlekedési 
applikációk érzékelik, mely utakon 
érdemes haladni a leggyorsabb 
közlekedéshez – így „tudnak” arról is, 
hol csillapították a forgalmat a 30-as 
táblákkal. Az Aradi és Szondi utcák 
forgalma jelentősen csökkenthető 
ezzel a módszerrel, ami a kerületen 
átmenő forgalmat is képes visszafogni. 

 

Bevezetjük az 
okosparkolást a kerületben. 

 
Nem a büntetés lesz a cél, 

hanem a szabályok 
betartása. 

Szenzorok fogják érzékelni, hogy az 
utcákban hol vannak üres parkoló-
helyek. Így a hosszú keresgélés helyett 
az autósok egy mobilalkalmazással 
azonnal megtalálhatják, hol tudnak 
parkolni. Ez csökkenteni fogja a 
forgalmat: kevesebb lesz a dugó és 
tisztább a levegő. 

 A jelenlegi terézvárosi parkolási 
rendszer valójában pénzbehajtás. 
Holott egy okos és gondoskodó 
kerületnek nem ez a dolga, hanem a 
szabályos parkolás előmozdítása. 
Különösen igaz ez azokban az 
esetekben, ha az autó tulajdonosa 
véletlenül – például rossz rendszámot 
beütve – hibázik. 2019-tő l a kerületi 
autós hozzájárulása esetén a parkoló-
őr a hibás, de mások közlekedését 
nem korlátozó parkoláskor nem 
büntetni fog, hanem elindít egy 
parkolást, amiről az autó tulajdonosát 
sms-ben értesítjük.  

Növeljük a bicikliutak 
számát és támogatjuk az 
elektromos kerékpárokat. 

 

A kerület számos pontján elég széles 
az út ahhoz, hogy a bicikliseknek 
külön sávot alakítsunk ki. 2019-től felül 
fogjuk vizsgálni a kerület összes olyan 
útját, ahol kerékpársáv kialakítható. A 
kerékpármegosztás mellett az 
elektromos biciklik közösségi 
használatát is támogatni fogja az 
önkormányzat, ami sokak számára az 
autózás zöld alternatívája lehet. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együtt hozzuk a döntéseket 
az itt lakókkal. 

 Közösségi költségvetést 
vezetünk be Terézvárosban. 

Az önkormányzat vezetőit nem 
kiskirálynak választjuk. Szakítunk azzal 
a szemlélettel, hogy a VI. kerületiek 
csak öt évente szólhatnak bele abba, 
mi legyen Terézváros sorsa. A 
nagyberuházásokról közösen fognak 
dönteni az itt lakók az 
önkormányzattal. Nem szükséges 
minden egyes építkezéshez helyi 
népszavazást kiírni: ma már 
dönthetünk az online szavazási 
eszközökkel, és – hogy az idősebbek és 
az internetet ritkábban használók 
hangja is hallatsszon –, kérdőívezéssel 
vagy telefonos felmérésekkel is. 

 A közösségi költségvetés azt jelenti, 
hogy a VI. kerületi választók döntenek 
arról, mire költse a pénzét az 
önkormányzat. Kispesti mintára lehet 
majd projekteket javasolni, 
amelyekből szakemberek választják ki 
a leghasznosabb és megvalósítható 
terveket. Ezekre az önkormányzat – 
szavazást követően – pénzt biztosít. Így 
garantáljuk, hogy a lakók számára 
legfontosabb fejlesztések meg is 
valósulnak. 

 

  

DEMOKRATIKUS ÉS LOPÁSMENTES 
TERÉZVÁROS 

A Fidesz nem hisz a magyar emberekben. Ezért nem ad döntési jogot 
nekik, és ezért érzik magukat a kormánypártiak felhatalmazva arra, 
hogy lopjanak.  

2019-től ez megváltozik: a VI. kerületiek beleszólhatnak majd abba, 
mit és hogyan tegyen az önkormányzat, és olyan átlátható 
viszonyokat teremtünk, amelyben esély sem lesz a lopásra. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

 

Azokkal a civilekkel is 
együttműködünk, akik 

kritikusak velünk. 

 

Felülvizsgáljuk az elmúlt 
évek korrupciógyanús 

ügyeit és feljelentéseket 
teszünk. 

Mi nem vagyunk a Fidesz, mi nem a 
Rákosi-rendszert akarjuk újraépíteni 
Magyarországon. Hiszünk abban, hogy 
a hatalom – legyen szó kormányról 
vagy önkormányzatról – kritikájának 
helye van egy normális városban és 
országban. Ezért nem azokkal a 
civilekkel fogunk együttműködni, akik 
kizárólag a pártérdeket követik, 
hanem mindenkivel, aki Terézvárosért 
dolgozik. 

 Nem tűrjük el, hogy az Andrássy út a 
fideszes oligarchák főutcája legyen, 
ahogy azt sem fogjuk tétlenül nézni, 
hogy az adóforintjaink Orbán-stróman 
cégekhez folytak. Ezért felül fogjuk 
vizsgálni az elmúlt évek összes 
terézvárosi építkezését és fejlesztési 
projektjét, és ahol szabálytalanságot 
találunk, ott azonnal feljelentést 
teszünk. 

 

 

 

Minden szerződés és 
vagyonnyilatkozat fent lesz 

a honlapon. 

 
Bezárjuk az offshore cégek 

és a csalók előtt az 
önkormányzat kapuját. 

Nevetségesnek tartjuk, hogy 
Terézváros mai vezetése „informatikai 
fejlesztésekre” hivatkozik, amiért nem 
találhatók meg az önkormányzati 
szerződések a honlapon. Mi szakítunk 
ezzel a törvénysértő gyakorlattal: 
minden önkormányzati szerződést, 
minden projektnyertest, minden 
kifizetett forintot kereshető formában 
töltünk fel a kerület honlapjára, együtt 
az összes képviselő, polgármester és 
alpolgármester vagyonnyilatkozatával. 

 2019-től az önkormányzatnak tilos lesz 
offshore céggel szerződnie, és nem 
szerződünk olyan vállalkozással sem, 
amelynek nem átlátható a tulajdonosi 
struktúrája. Az önkormányzati 
pályázatokból, közbeszerzésekből 
kizárunk minden olyan céget, amelyet 
elmarasztaltak versenyhivatali, 
közbeszerzési, munkavédelmi, 
fogyasztóvédelmi, büntetőjogi 
ügyekben, vagy amelytől uniós forrást 
vontak meg szabálytalanságok miatt. 

 

  



 

 

 

 

Átláthatóvá tesszük a 
költségvetést, minden 

jegyzőkönyv  
és javaslat online is  

kereshető lesz. 

 
Rendszeresen 

felülvizsgáltatjuk az 
önkormányzat pénzügyeit. 

2019-ben elfogadhatatlan, hogy a 
kerület költségvetését zavaros PDF-
dokumentumokból kelljen 
kihámoznia annak, akit érdekel, mire 
költi pénzünket a kerület. A változás 
után jól átlátható, kereshető formában 
tájékoztatjuk a választókat arról, 
hogyan gazdálkodik Terézváros. 
Minden önkormányzati ülés 
jegyzőkönyve, minden egyes 
határozati javaslat és az elfogadott 
jogszabályok is érthető és könnyen 
elérhető formában lesznek 
megtalálhatók a kerület honlapján. 

 Korrupcióellenes civil szervezetekkel 
évente felülvizsgáltatjuk a terézvárosi 
önkormányzat gazdálkodását. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumjövedelmet 
adunk a 

legszegényebbeknek. 

 Segítséget nyújtunk az 
időseknek. 

Franciaországtól Kanadán át az USA 
bizonyos államain keresztül Ciprusig 
számos helyen működik a modell, 
amelyben az önkormányzat kipótolja 
azok jövedelmét, akiknek a bevétele 
nem éri el az élethez szükséges 
minimumot. 2015 óta Zuglóban is 
bevezették, és bebizonyosodott, hogy 
pénzügyileg fenntartható: akiknek a 
jövedelme nem éri el a havi 26 ezer 
forintot, azoknak az önkormányzat 
kipótolja erre a minimális összegre. 

 Az elkövetkező években bővítjük a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatásait, és létrehozzuk a 
kerületi idősek tanácsát, amely a 60 év 
feletti korosztály problémáira keresi a 
megoldást az önkormányzat 
segítségével. Akadálymentessé 
tesszük a kerületi közlekedést, és több 
padot teszünk az utcákra, hogy az 
idősebbek sétáik során könnyebben 
megpihenhessenek. 

 

  

GONDOSKODÓ 
TERÉZVÁROS 

Egy országot, várost, kerültet minősít az, hogyan bánik a nehéz sorsú 
emberekkel a kerületben. Ez 2019-ben nemcsak a hajléktalanokat 
jelenti: számos család küzd rezsihátralékkal, sokan nem engedhetik 
meg maguknak, hogy elmenjenek legalább belföldre nyaralni vagy 
kiváltsák a gyógyszereiket.  

Nekik fogunk segíteni. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Felújítjuk a szociális 
bérlakásokat. 

 Megvédjük a Városliget 
környékén lakókat. 

Elfogadhatatlan, hogy 2019-ben a VI. 
kerületben emberek olyan lakásokban 
lakjanak, ahol nincsen vizesblokk vagy 
WC. Ezeket a lakásokat felújítjuk, de 
közben nem adjuk másnak őket. 
Továbbra is a rászoruló VI. kerületiek 
élnek majd benne, de emberi 
körülmények között. Jelentősen 
bővítjük a szociális bérlakások számát, 
mert tarthatatlan, hogy Terézvárosban 
ne jusson lakás annak, aki erre valóban 
rászorul. Ennek érdekében a bérlakás-
programhoz csatlakozhatnak a 
kihasználatlan lakással rendelkező 
tulajdonosok. Ebben a modellben az 
önkormányzat szerződést köt azokkal, 
akiknek üresen álló lakása van, hogy a 
bérbe adást követően ugyanolyan 
állapotban kapják vissza a lakást, mint 
amiben kiadták a rászorulóknak. 

 2019-től Terézváros önkormányzata 
ingyenes kerületi ügyvédet biztosít 
azoknak a VI. kerületi polgároknak, 
akik úgy érzik, hogy a Liget projekt 
megkárosítja őket vagy a tulajdonukat. 
Akik a kerületi nagyberuházások zaj- 
és porszennyezését kénytelenek 
elviselni, azok mentességet kapnak az 
építményadó alól a beruházás 
befejezéséig. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékonyan szabályozzuk a rövid távú lakáskiadást. 

Terézváros új megállapodást fog kötni a rövid távú lakáskiadásra specializálódott 
cégekkel. E megállapodás keretein belül az Airbnb, a Booking.com és a hasonló oldalak 
fogják beszedni a kerületi ingatlan- és idegenforgalmi adót, majd ők utalják tovább 
közvetlenül Terézvárosnak, hogy senki ne bújhasson ki az adófizetés alól. A beszedett 
pénzből a zajterhelést enyhítjük és felújítjuk az érintett társasházakat. A tulajdonosnak 
kötelező lesz 24 órában rendelkezésre állni, így a társasház többi lakója közvetlenül őt 
kérheti, hogy intézkedjen, ha az Airbnb-lakásban lévők a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sem tartják be. Egy ember vagy cég csak egy lakást adhat ki, különben 
luxusadót vetünk ki rá. Egy gyorsreagálású zajügyeletet felállítva pedig a hangoskodó 
turisták ellen is határozottan fellépünk. 

 

  

RENDES 
TERÉZVÁROS 

Terézvárosban ma nincs rend. Márpedig az itt élők erre vágynak: 
nyugalomra, megérdemelt pihenésre és szabadidőre. Szerintünk ez 
megfér a nyüzsgő kultúrával és a szórakozással, csupán az 
önkormányzatnak kell jobban odafigyelnie a lakók érdekeire.  

Ezért fogjuk korlátozni a rövid távú lakáskiadást és a hétvégi vagy 
hajnali építkezéseket, és ezért tesszük lehetővé a gyors és hatékony 
ügyintézést. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Ügyintézés két perc alatt.  Felújítjuk a körúti 
homlokzatokat. 

2019-ben minden feltétel adott ahhoz, 
hogy az önkormányzat honlapján 
bárki két kattintással foglaljon 
időpontot háziorvoshoz, óvodai 
jelentkezéshez, a védőnői szolgálathoz 
vagy az önkormányzati ügyintézéshez. 
Ezzel véget vethetünk a felesleges 
sorban állásnak és az idegőrlő 
várakozásnak – és végre mindenki arra 
fordíthatja a szabadidejét, amire 
kedve van. 

 Terézváros nem nézhet ki úgy, mint 
egy rozsdaövezet. Néhány körúti ház 
homlokzata viszont katasztrofális, a 
belvároshoz méltatlan állapotban van. 
Az önkormányzat ezért felújítási 
alapot hoz létre, hogy rendbe tegye a 
Terézváros házainak homlokzatát. 

 

Megtiltjuk a hétvégi 
építkezéseket. 

 Lecseréljük a térfigyelő 
kamerákat. 

A kerületieknek joguk van a 
pihenéshez. Ezért úgy módosítjuk a 
kerületi zajrendeletet, hogy hétköznap 
kizárólag munkaidőben (reggel 9 és 
este 6 óra között) legyen szabad 
építkezni, hétvégén pedig megtiltjuk a 
zajjal járó munkálatokat. Az 
önkormányzat figyelmeztetni fogja 
azokat a lakás- és autótulajdonosokat, 
akiknek a riasztói rendszeresen 
zavarják a környékükön lakók 
pihenését. 

 A jelenlegi terézvárosi térfigyelő 
kamerák olyan képeket készítenek, 
amelyek alig használhatók: a 
legrosszabb minőségű okostelefon is 
többre képes ennél. Az elavult 
kamerákat újabbakra cseréljük. 
 

Ösztöndíjprogramot 
indítunk rendőröknek. 

A rendőr civilben, munkaidőn kívül is 
rendőr. Ezért is különösen fontos, hogy 
olyan rendőrök vigyázzák a 
terézvárosiak biztonságát, akik 
kötődnek a kerülethez, akik itt élnek, 
és ismerik a városrész minden 
szegletét. A következő ciklusban 
ösztöndíjprogramot indítunk 
terézvárosi rendőröknek, amelynek 
keretén belül szolgálati 
lakástámogatást kaphatnak a 
legkiválóbb, itt dolgozó 
rendfenntartók. 

Árnyékot és kulturált 
mosdókat a játszóterekre. 

 

A kulturált játék alapfeltétele, hogy 
minden játszótér mellett legyen 
nyilvános, nyitott, bárki számára 
igénybe vehető mosdó. A 
gyermekeink védelme érdekében a 
könnyen forrósodó játékok felé 
vászontetőt teszünk, így biztosítva a 
nyári napokon is az árnyékot. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bevezetjük az éjszakai 
alpolgármester 

intézményét. 

 Megbírságoljuk a 
városképet rombolókat. 

Az éjszakai alpolgármester feladata 
lesz közvetíteni az önkormányzat és a 
„bulinegyed” vállalkozásai, illetve az itt 
lakók között. Hiszünk abban, hogy 
értelmes párbeszéddel és 
kompromisszumokkal sok probléma 
kezelhető. Ehhez azonban az kell, 
hogy az önkormányzat végre 
változtasson, és ne hagyja magára az 
itt élőket a problémáikkal. 

 Aki rombolja a városképet, fizetni fog. 
A tulajdon egyben felelősséget jelent. 
Az évek óta elhanyagolt, bezárt 
üzletek tulajdonosait felszólítjuk a 
helyzet rendezésére, ha ez két 
hónapon belül nem történik meg, 
bírságot szabunk ki. 

 

Rendbe tesszük a Nyugati 
aluljárót. 

 

Elfogadhatatlan, hogy a Nyugati 
pályaudvar aluljárója évek óta koszos és 
büdös, és tele van olyan “programokkal”, 
amelyek nemcsak a turistákat, de a 
helyieket is az aluljáró elkerülésére 
késztetik. Állandósítjuk a rendőri 
jelenlétet az aluljárónál, megtiltjuk az 
illegális árusítást és a túlhangosítást. 
Folyamatosan takarítani fogjuk az 
aluljárót, amelynek felújítása is elenged-
hetetlen lesz a következő ciklusban. 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil gyógyszertár lesz 
Hassay Zsófia polgár-

mesteri luxusautójából. 

 

Ösztöndíjjal csábítjuk a 
kerületbe a legjobb 

háziorvosokat és 
gyerekorvosokat. 

Nem szükséges polgármesteri 
luxusautó ahhoz, hogy hatékonyan 
dolgozzunk. A fideszes korszakkal 
szembeni szemléletváltást jelezzük 
azzal, hogy a kerületi idősek számára 
elérhető mobil gyógyszertárat 
csinálunk a polgármesterasszony 
autójából. 

 A háziorvosok kiöregedése és hiánya 
ellen ösztöndíjat indít 2019-től 
Terézváros. Ennek keretein belül 
háziorvosokkal és gyerekorvosokkal 
kötünk szerződést, akiknek a 
juttatásokért cserébe vállalniuk kell, 
hogy meghatározott ideig 
Terézvárosban maradnak. Így 
biztosítjuk, hogy a VI. kerületnek ne 
csak elegendő, de kiváló alapellátása 
legyen. 

 

  

EGÉSZSÉGES 
TERÉZVÁROS 

Magyarországon ma a kormány saját (!) adatai szerint évente 30 ezer 
ember hal meg azért, mert nem megfelelő az egészségügy 
színvonala. Eközben stadionok és százmilliárdos sportcsarnokok 
épülnek, a miniszterelnök luxusjachttal és magánrepülővel 
közlekedik, Terézvárosnak pedig fontosabb a haveri cégek kitömése, 
mint a normális háziorvosi és gyermekorvosi ellátás megszervezése.  

2019-től ezen is változtatunk: lerakjuk az egészséges kerület alapjait. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

7 napnál többet egyetlen 
szakorvosi rendelésre sem 

kell majd várni a 
kerületieknek. 

 

Több ingyenes 
szűrővizsgálatot  

teszünk elérhetővé a 
terézvárosiaknak. 

Elfogadhatatlan, hogy súlyos 
problémával és betegséggel küzdő 
embereknek heteket, sőt, gyakran 
hónapokat kelljen várniuk arra, hogy 
szakorvosi vizsgálatra jussanak. Az új 
önkormányzat vállalja, hogy egy év 
alatt rendezi ezt a helyzetet, és olyan 
egészségügyi rendszert teremt a 
kerületben, amelyben szakorvosi 
rendelésre legfeljebb egy hetet kell 
majd egy betegnek várnia. 

 Bár az egészségügy nagyrészt állami 
hatáskör, mi nem tesszük fel a 
kezünket, ha a kerületiek egészségi 
állapotának javításáról van szó. Az 
emlőszűrés, méhnyakszűrés és a 
vastagbélszűrés hatékonysága 
tudományosan bizonyított, így ezeket 
nemcsak ingyenesen elérhetővé 
tesszük minden terézvárosi számára, 
de ajándékokkal és kedvezményekkel 
ösztönözzük is a helyieket – különösen 
a veszélyeztetett korban lévőket –, 
hogy részt vegyenek rajtuk. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ösztöndíjjal és 
kedvezményekkel segítjük 

a terézvárosi 
pedagógusokat. 

 
Támogatjuk a tanulmányi 
kirándulásokat, szakmai 

programokat. 

A kerület ösztöndíjprogramot indít a 
kiemelkedően teljesítő 
pedagógusoknak, hogy továbbra is 
Terézvárosban találjanak munkát. Az 
önkormányzati bérlakások kiadásánál 
előnyt fog jelenteni, ha a pályázó a 
kerületben dolgozó tanár. 

 A 21. századi oktatás nemcsak a 
tanteremben zajlik - azonban a 
nehezebb helyzetben lévő iskoláknak 
egyre kevesebb pénzük van 
tanulmányi és szakmai kirándulások, 
versenyek, rendezvények szervezésére. 
Ezért hozunk létre egy olyan 
önkormányzati alapot, ami 
kifejezetten ezt fogja támogatni, és 
segítséget ad a nehezebb anyagi 
helyzetben lévő kerületi tanulóknak, 
hogy részt vegyek rajtuk. 

 

MŰVELT 
TERÉZVÁROS 

A Fidesz-kormány egyik legsúlyosabb bűne, hogy kilenc év alatt nem 
fejlesztette, hanem leépítette az oktatást. Nemcsak pénzt vont ki a 
területről, de kifejezetten visszafejlesztette azt, megrekedve a 20. 
században. Nehéz emögött nem észrevenni a tudatosságot: a 
kormány gondolkodni képes, kritikus emberek helyett alattvalókat 
szeretne nevelni.  

Egy kerület az államosított oktatásban a saját eszközeivel kell, hogy 
küzdjön a fideszes rombolás ellen: segítenünk kell az alulfizetett 
tanárokat, lehetőséget kell biztosítanunk a nehezebb helyzetben lévő 
gyerekeknek, és erősíteni a 21. században szükséges kompetenciákat, 
így a nyelvtudást és az informatikai tudást. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

Ingyenes és támogatott 
nyelvtanfolyamokat és 

informatikai programokat 
indítunk. 

 

Több pénz jut a jól teljesítő 
diákokra, sportolókra, 

iskolakezdőkre, vezetni 
tanulókra. 

A 21. században elengedhetetlen az 
aktív, használható nyelvtudás - 
különösen, hogy a kerületünkben 
számos külföldi él, és sok a turista is. 
Ezért ingyenes és erősen kedvezményes 
nyelvtanfolyamokat indítunk, amelye-
ken a legfiatalabbaktól a legidősebb 
korosztályig bárki részt vehet. A 
nyugdíjas korosztály számára ingyenes 
informatikai programokat indítunk, 
amelyen megtanulhatják a számítógép- 
és okoseszközök kezelésének alapjait. 
Felülvizsgáljuk a regisztrált munkakere-
sőknek nyújtott képzéseket, és olyan 
programokat indítunk, amely jelentő-
sen növeli az elhelyezkedés esélyét - 
például sikeres hazai programozó-
iskolákkal együttműködve. 

 A jelenlegi kedvezményeket 
megtartjuk, sőt: szükségesnek tartjuk 
a kiemelkedő képességű tanulók és jól 
sportoló diákok, az iskolakezdők és a 
jogosítványt szerzők támogatásának 
növelését. Nem osztogatásra és 
látványintézkedésekre van szükség, 
hanem olyan programokra, 
amelyekkel a diákok könnyebben 
jutnak munkához és a felsőoktatásba. 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezsgő kultúra lesz 
Terézvárosban. 

 Propaganda helyett igazi 
újságírás lesz a kerületben. 

Az üresen álló önkormányzati 
ingatlanokat átlátható pályázati 
rendszerben használatba adjuk fontos 
közfeladatot vállaló civil 
szervezeteknek és művészeknek. Nem 
a művészeti ág számít, egyedül a 
kultúra minősége – és az, hogy a lakók 
nyugalmára tekintettel legyenek. 
Szívesen látunk alternatív színházakat, 
festőket, szobrászokat és  
zenészeket is. 

 Magyarországot többek közt az teszi 
nehezen élhető hellyé, hogy a 
sajtószabadságot felszámolták. 
Nekünk nem az a célunk, hogy 
minden önkormányzati média 
dicshimnuszokat zengjen rólunk, 
függetlenül a teljesítményünktől – ez a 
Fidesz mentalitása. Valódi újságírást 
akarunk, amely tájékoztatja az itt 
lakókat a kerület ügyeiről, 
problémáiról és a megoldásokról. 

 

  

KULTURÁLT 
TERÉZVÁROS 

A belváros igazi előnye a külvárossal szemben nemcsak az, hogy 
minden könnyen elérhető, hanem a sokszínű, izgalmas, pezsgő 
kultúra is. A jelenlegi kormány és városvezetés abban érdekelt, hogy 
ezt leépítse - hiszen a valódi művészet mindig kritikus a hatalommal 
szemben.  

Mi azt szeretnénk, ha Budapest újra a kultúra fővárosa, Terézváros 
pedig a legizgalmasabb kerület lenne művészeti szempontból. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 



 

 

 

Bővítjük a nyugdíjasoknak 
adott kedvezményeket. 

 Megvédjük a kultúrát, amit 
a Fidesz felszámolna. 

Megtartjuk a nyugdíjas terézvárosiak 
számára adott kedvezményeket a 
Széchenyi-fürdő ingyenes napjától az 
állatkerti látogatásig, és ezek sorát 
bővítjük is. Szabadon felhasználható 
kulturális utalványt adunk minden 
évben az idős terézvárosi polgárok 
számára - mert abban hiszünk, hogy a 
kultúra nem csak a gazdagok 
kiváltsága. 

 A jobboldal célja, hogy minden olyan 
művészt elhallgattasson, aki kritizálni 
meri a hatalmat. Terézváros a maga 
eszközeivel pedig megvédi őket: 
menedéket nyújtunk alternatív 
színházaknak, támogatjuk azokat a 
kiemelkedő művészeket, akiket a 
kormány megpróbál ellehetetleníteni. 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állatbaráttá tesszük 
Terézvárost. 

 Kutyás programot indítunk. 

Egy jól működő önkormányzat ma 
Magyarországon állatbarát 
önkormányzat. A környezetünkhöz 
hozzátartoznak a háziállatok, és sokak 
családtagként tekintenek rájuk, ezért 
is kötelességünk az állatok számára 
megfelelő környezetet teremteni. Ez 
nem tudható le néhány vicces táblával 
arról, hogy még egy terézvárosi kutya 
sem tud maga után takarítani – de 
ezeket mindenképpen megtartjuk. 
Szükség van viszont új 
kutyafuttatókra, ivartalanítási 
programra, és a vadon élő állatok – 
méhek, fecskék – védelmére is. 

 Kutyafuttatókat építünk a kerület 
megújuló parkjaiban és a MÁV-
rozsdaövezet helyén létrehozandó 
parkban. Tíz új kutyavécét helyezünk 
el a kerület különböző pontjain, hogy 
a terézvárosiak kutyapiszok mentesen 
élhessenek. Az önkormányzat 
támogatja a kutyák chipes ellátását, a 
háziállatok kötelező oltásait, az 
ivartalanítás költségének pedig a 70%-
át álljuk majd. 

 

ÁLLATBARÁT 
TERÉZVÁROS 

Az emberekkel élő állatoknak is vannak igényei. Az pedig 
mindannyiunk közös érdeke, hogy Terézvárosban megteremtsük a 
kulturált állattartás feltételeit.  

2019-től ezen is dolgozunk majd. 

HOGYAN FOGJUK MEGVALÓSÍTANI? 


