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Tisztelt Főpolgármester Úr!

Budapest büszkesége lehetne a belvárost keresztülszelő Kossuth Lajos utca. Sajnos ma ez az 
utca az ország szégyene. Évtizedek óta a gépkocsik uralják. A hatalmas forgalom, a fákat, 
növényzetet  kiszorító  aszfaltfelület  elől  elmenekültek  a  gyalogosok.  Kerékpározni 
életveszélyes. Bezártak a boltok, megszűnt a belvárosokra jellemző színes nyüzsgés, eltűntek 
az utcáról a sétáló, nézelődő, beszélgető városlakók és turisták. 

Közlekedési és városfejlesztési szakemberek a civil szervezetekkel összefogva kidolgozták a 
módját a gyökeres változtatásnak, a megvalósításhoz már csak a politikai akarat szükséges. 
Az ügyben tartott egyeztetések tapasztalata azt mutatja, hogy a politikai akarat hiányát nem 
szakmai érvekben, hanem az esetleges ellenzőktől való félelemben kell keresni. Ez a félelem 
nem alaptalan, de okszerű, megfontolt kommunikációval az ellenvélemények megelőzhetők, 
illetve leszerelhetők.

Ezért  és  az  alábbi  néhány  példa  tanulságaira  hivatkozva  kérjük  Főpolgármester  Urat, 
használja ki a most adódó lehetőséget  arra, hogy a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út –  
például a bécsi Mariahilfer Strasséhoz hasonlóan – ismét a városlakóké legyen. A Budapest 
Szíve Program második ütemében 2013-ban átépítik a Ferenciek terét. Szintén jövőre kerül 
sor a Kossuth Lajos utca burkolatának felújítására és egyúttal a buszsáv középre helyezésére. 
Most értesültünk arról,  hogy a Rákóczi  út burkolat-felújítását  is 2013-ra tervezik.  Mindez 
együtt kiváló alkalom arra, hogy a Kossuth Lajos utcát és a Rákóczi utat is alkalmassá tegyük  
a  sétálásra,  a  békés  szemlélődésre,  a  kerékpározásra.  Így  sokkal  kellemesebbé  válik  a 
belváros,  megélénkül  a  kereskedelem,  megnő  az  ingatlanok  értéke1.  Kérjük  Önt,  hogy 
haladéktalanul  tegyen  lépéseket  annak  érdekében,  hogy  ezen  az  útvonalon  a 
forgalomszámlálások szerint amúgy is nélkülözhető 1-1 autóközlekedési sáv a mostani 2-2-
ből kerékpársávnak és járdaszélesítésnek adja át a helyét. Budapest csatlakozhasson azokhoz 
az egyre szaporodó a nagyvárosokhoz, amelyek belvárosaikat visszaadták az embereknek!

A  világ  sok  városában  adták  már  vissza  a  belváros  főutcáját  a  gyalogosoknak  és  a 
kerékpárosoknak.2 Számos  nagyvárosban autópályákat  bontottak  le  ennek érdekében.3 Bár 
előfordult, hogy egy belváros visszahódításának terve kezdetben komoly ellenzést váltott ki, a 
megvalósítást követően a lakosság túlnyomó többsége mindenütt helyesnek ítélte a döntést.
1 Ma a Kossuth Lajos utca térségében épp ott a legalacsonyabb az ingatlanok értéke, ahol a legnagyobb a 
gépjármű forgalom. Ld. az 1. mellékletet!
2 Ld. például:

Hódítsuk vissza a Kossuth Lajos utcát és a Rákóczi utat! 
http://levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/kossuth-rakoczi_0901.pdf    (2. melléklet)

Korommentes városok – Legjobb példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére, 
http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/korommenteslevegot0919.pdf 

A sikeres város titka, 
http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/automentes_osszefoglalo.pdf 

3 Ld. Megszűnő városi autópályák,
http://levego.hu/sites/default/files/megszuno_varosi_autopalyak_1203_0.pdf   (3. melléklet)
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Londonban a dugódíj bevezetése előtt Ken Livingstone főpolgármester 12 millió fontot (több 
mint 4 milliárd forintot) költött a lakosság felvilágosítására. Ennek ellenére a londoniak fele 
elutasította  a  tervezett  intézkedést,  a  sajtó  hevesen  támadta,  és  még  a  főpolgármester 
tanácsadói  is  igyekeztek  lebeszélni  róla,  azt  jósolva,  hogy bele  fog bukni  a  kísérletbe.  A 
bevezetés  után  nem  sokkal  azonban  a  lakosságnak  mindössze  11  százaléka  ellenezte  a 
változást. Egy évvel később pedig Ken Livingstone-t fölényesen újraválasztották.

Kolumbia  közel  8  millió  lakosú  fővárosát  1998-ban  a  hatalmas  torlódások,  a  rossz 
tömegközlekedés, a kerékpározás szinte teljes hiánya és a járdákat elfoglaló parkoló autók 
jellemezték.  Az akkor megválasztott  új  polgármester,  Enrique Peñalosa meghirdette,  hogy 
korlátozza az autóforgalmat, megszünteti a járdán parkolást, felfejleszti a tömegközlekedést, 
népszerűvé teszi a kerékpározást és a gyaloglást.  Eleinte szinte mindenki őrültnek tartotta, 
azonban Peñalosa mindössze három év alatt olyan változásokat vitt keresztül, amelyek szerte 
a  világon  csodálatot  és  elismerést  váltottak.  A  közvélemény-kutatások  szerint  ekkor  a 
lakosságnak már 86 százaléka értett egyet ezekkel az intézkedésekkel.

Koppenhága belvárosát az 1960-as években teljes egészében az autók uralták. Amikor a város 
vezetése  meghirdette,  hogy  sétálóutcákat  fog  kialakítani,  heves  lakossági  ellenállásba 
ütközött. Leginkább az érintett kereskedők tiltakoztak, akik úgy gondolták, hogy csökkenni 
fog a forgalmuk. Ma már Koppenhágában található Európa leghosszabb gyalogos utcája, a 
belvárosban a közlekedés 80 százaléka gyalogosan történik, a legjobban pedig a kereskedők 
jártak, vagyonokat kerestek, hiszen a forgalomcsillapításnak köszönhetően ugrásszerűen nőtt 
a vásárlók száma.

Dél-Korea  fővárosában  2005-ben  lebontották  a  városközpontot  keresztülszelő  emeletes 
autópályát, és feltárták az addig lefedett folyót, visszaadva a vízpartot a gyalogosoknak. Azóta 
ez lett a szöuliak és a turisták egyik legkedveltebb helye, a környéki ingatlanárak az egekbe 
szöktek.  A környezetbarát  intézkedései  olyan  népszerűvé tették  a  főpolgármestert,  Myung 
Bak Lee-t, hogy 2007-ben őt választották meg Dél-Korea elnökévé.

Köszönettel és üdvözlettel:

Lukács András
elnök
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1. melléklet: 
A belvárosi lakások, irodák és üzlethelyiségek 
ingatlanpiaci ártérképe
Készítette: Varga-Ötvös Béla

A belvárosi lakások ingatlanpiaci ártérképe
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A belvárosi irodák ingatlanpiaci ártérképe
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A belvárosi üzlethelyiségek ingatlanpiaci ártérképe
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