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Főpolgármesterré történt megválasztása óta Ön számos olyan intézkedést hozott, amelyek 

kezdeti lépései lehetnek egy élhetőbb Budapest megteremtésének. Ezek közé tartozott például 

az új kerékpársávok és buszsávok létesítése, a – kerületi önkormányzatokkal közösen – 

bevezetett forgalomcsillapítási intézkedések, legutóbb pedig a 14 év alattiak ingyenes 

utazásának tervezett bevezetése a BKV járművein. 

Mindezek ismeretében megdöbbenéssel hallottuk az Ön 2021. augusztus 26-án tett 

bejelentését1, amely egyes forgalomcsillapítási intézkedések visszavonásáról és a 4-6-os 

villamos szolgáltatásának lerontásáról szólt. Ezt követően több megkeresés érkezett a Levegő 

Munkacsoporthoz, amelyek felháborodásukat, értetlenségüket fejezték ki. Ezek közül itt csak 

egyet idézek – azt, amit az Újlipótváros Szuperblokktól2 kaptunk:  

„Karácsony mai bejelentései – körúti lámpaprogram átállítása, Vértanúk tere megnyitása stb. – 

kiverte nálunk a biztosítékot. A Honvéd utca, Vértanúk tere, Nádor utca megnyitása például azt 

jelenti, hogy újra nagyobb terhelés alá kerül Újlipótváros a Pannónia utcával. Egy nyílt levélen 

vagy petíció indításán gondolkodunk. Választ kéne kapni arra például, mi van a tavalyi kerületi 

pilotok nyomán beígért, átfogó forgalomcsökkentési tervvel, ami most veszni látszik az ostoba, 

rövidlátó politika oltárán.”  

A forgalomcsillapító intézkedések visszavonása több területen is rontaná a környezet állapotát, 

az ott lakók és dolgozó életminőségét, továbbá hátrányosan érintené a környezetkímélő módon 

közlekedőket (gyalogosok, kerékpárosok stb.). 

Még inkább visszatetsző a Nagykörút közlekedési lámpaprogramjának olyan átállítása, amely 

hátrányosabb helyzetbe hozná a Budapest legforgalmasabb villamosvonalán utazókat. Vitézy 

Dávid szakmai szempontból részletesen leírta,3 hogy miért lenne rendkívül kedvezőtlen hatása 

ennek a tervezett lépésnek, így ezt itt nem fejtem ki. Mindössze annyit tennék hozzá, hogy 

amennyiben ez az intézkedés megtörténik, az nagymértékben megkérdőjelezi az Ön azon 

kijelentését, hogy célja visszahódítani a járvány miatt a tömegközlekedéstől elpártolt utasokat. 

Amint Ön is elmondta, a megnövekedett mennyiségű dugókat elsősorban az okozza, hogy az 

elmúlt években rohamosan növekedett az autók száma, továbbá folytatódik a lakosság 

 
1 https://www.facebook.com/karacsonygergely/videos/274406517471290/  
2 https://www.facebook.com/UjlipotvarosSzuperblokk  
3 https://www.facebook.com/vitezydavid/posts/388340785981285  
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kiköltözése a környező településekre, akiknek nagy része ezt követően naponta autóval jön be 

a fővárosba. (Még egy tényezőt is érdemes megemlíteni: a lakosság jövedelme sokkal 

gyorsabban emelkedett, mint az üzemanyagok ára, így egy átlagos fizetésből ma kétszer annyi 

üzemanyagot lehet vásárolni, mint 10 évvel ezelőtt.4) Ezt a folyamatot nemhogy nem lehet 

megállítani az Ön által bejelentett intézkedésekkel, hanem éppen ellenkezőleg: még inkább 

ösztönözni fogja az embereket, hogy autóval közlekedjenek a környezetkímélőbb módok 

helyett. (Ezt Ön is elismerte, amikor kijelentette, hogy a lámpaprogram átállításának hatására 

30 százalékkal fog növekedni az autóforgalom a Nagykörúton.) 

Ezek az intézkedések szöges ellentétben állnak az Ön által a 2019-es önkormányzati választási 

kampány során aláírt, jogilag kötelező erejű nyilatkozatával és vállalásaival5, amelyekben 

elkötelezte magát arra, hogy megválasztása esetén minden Öntől telhetőt megtesz egy 

környezetbarátabb közlekedési rendszer kialakítására. A következőket is vállalta: „Minden 

tervezett – a környezetminőséget és életminőséget érintő – önkormányzati intézkedésről 

érdemben tájékoztatják az érintett lakosságot és bevonják a döntések előkészítésébe a közösségi 

tervezési módszertanok alkalmazásával, egyenlő esélyt biztosítva minden vélemény 

ismertetésére.” Ezzel szemben a szóban forgó, a főváros közlekedését és környezeti állapotát 

számottevően befolyásoló tervezett intézkedések esetén ez nem történt meg. Ezt az eljárást– 

valamint a tervezett intézkedéseket – a Magyar Kerékpárosklub is bírálta,6 rámutatva, hogy 

Önök előzetesen kizárólag a Magyar Autóklubbal egyeztettek. 

Ha a forgalomcsillapítási intézkedések visszavonásáról és a nagykörúti lámpaprogram 

átállításáról szóló intézkedéseket jóváhagyják, sajnos kénytelenek leszünk a nyilvánosság előtt 

is kifejezni a tiltakozásunkat. Bízom benne, hogy erre nem kerül sor, és Ön a rendkívül nehéz 

körülmények ellenére is folytatni fogja az egészségesebb életkörülmények megteremtéséért 

végzett munkáját – visszalépéseket pedig semmilyen körülmények között nem fog tenni. 

Üdvözlettel: 
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4 https://g7.hu/adat/20210804/faj-a-rekord-draga-benzin-de-valojaban-volt-mar-sokkal-rosszabb-is-a-helyzet/  
5 https://szbd.hu/jeloltek-valaszai/fopolgarmester-jeloltek/xy/  
6 https://www.facebook.com/MagyarKerekparosklub/posts/10158574942959037  
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