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 Budapest irányítása kész színház, 
folyamatos veszekedések kísérik, 
a BKV minden évben összeomlani 

készül. Valamit elszúrt a rendszerváltó elit 
1990-ben, a törvény megalkotásakor?

– A rendszerváltáskor a Belügyminiszté-
rium működőképes kétszintű önkormány-
zati modellt javasolt, amely illeszkedett a 
nyugat-európai városirányítási trendbe, s 
a főváros pozícióit erősítette volna a kerü-
letekkel szemben. Csakhogy akkoriban az 
SZDSZ ragaszkodott a minél decentralizál-
tabb irányításhoz és a kerületek minél na-
gyobb önállóságához, ezért aztán a BM az 
ellenkezőjére változtatta a törvényt. Ez hi-
ba volt, amire Demszky Gábor főpolgár-
mester is hamar rájött. Mindössze fél évvel 
a jogszabály elfogadása után, de akkor már 
késő volt. Sorra robbantak ki konfliktusok 
a főváros és a kerületek között. A legemlé-
kezetesebb talán Csepel példája volt 1993-
ban. A főváros a sziget csúcsát jelölte ki a 
jövendő szennyvíztisztító telephelyeként, az 
építési engedélyt azonban a kerületnek kel-
lett volna megadni. Csepel ezt megtagadta, 
azzal érvelve, hogy a szigetcsúcs saját fej-
lesztési területe, amellyel más tervei van-
nak. Előállt tehát egy olyan patthelyzet, 
amit az adott törvényi szabályozás mellett 
nem lehetett megoldani. A kerületi polgár-
mester népszavazást kezdeményezett, hogy 
váljanak ki a fővárosból. A helyiek azon-
ban tudták, hogy egyértelműen előnyösebb 
számukra Budapesten belül maradni, ezért 
nagy többséggel utasították el az önállóso-
dási törekvést. 

– Tehát a kerületek nagy hatalmából 
fakad minden feszültség?

– 1994-ben módosítottak az önkormány-
zati törvényen, s a főváros a korábbinál va-
lamivel nagyobb beleszólási jogot kapott a 
stratégiai fontosságú döntésekbe. De Buda-
pest a legtöbb európai városhoz képest így is 
decentralizált irányítású maradt, ahol a fő-
városnak és a kerületeknek egyaránt jelen-
tős hatalmuk van. Ennél decentralizáltabb 
modell csak Varsóban volt néhány évig, de 
ott 2002-ben rájöttek, hogy így egy nagy-
város egységes fejlesztése nem biztosítha-
tó, és akkor egy sokkal központosítottabb 
közigazgatási modellt fogadtak el. 

– Sikeres, jól működő európai főváro-
sokban mennyire erős jogosítványaik van-
nak a kerületeknek?

– A legtöbb fővárosban ugyanúgy két-
szintű irányítási modell érvényesül, mint 
nálunk, csak Koppenhágában nincsenek ke-
rületek, centralizáltabb az irányítás. Euró-
pa legtöbb fővárosában léteznek kerületek, 
ezek élén is áll vezető, de jóval kisebb a ha-
táskörük. Budapest esetében nincs alá-fö-
lé rendeltség, a főváros és a kerületek egy-
aránt önkormányzatok. Ráadásul a kerüle-
teknek saját tulajdonuk és adókivetési jo-
guk is van, ami elég kivételes európai ösz-
szehasonlításban. Az, hogy a bevételek-
ből milyen arányban részesednek az ön-
kormányzatok, minden évben csak hosz-
szas alkudozás során dőlt el. A forrásmeg-
osztási törvény 2006 óta szabályozza ezt 
a kérdést. De a kerületek erejét jól szem-
lélteti, hogy a bevételek 57 százaléka őket 
illeti, csak a kisebb rész jut a fővárosnak. 
Összehasonlításként: Prágában 20 százalék 
alatti, Bécsben pedig 2-3 százalék a kerü-
letek részesedése a főváros egészének költ-
ségvetéséből.

– Léteznek példák egységes stratégia 
alapján történő fejlesztésekre?

– Az utóbbi évek egyik érdekes példája 
London, amely a város legelmaradottabb ré-
szére koncentrálta az olimpiai fejlesztéseket. 
Ilyen mértékű szolidaritás egyáltalán nincs 
Budapesten. Gondoljuk meg, nálunk milyen 
fogadtatása lenne egy a londonihoz hason-
ló koncepciónak, hogy Józsefvárosban vagy 
Kőbányán valósuljon meg egy kiemelkedő 
fejlesztés. Bécs is az erős, koncepciózus fő-
városi irányítás révén tudja példaértékűen 
működtetni a várost, tartja fenn 230 ezres 
bérlakásállományát s szervezi meg magas 
szinten a városi tömegközlekedést és a par-
kolási rendszert úgy, hogy visszaszorítsák az 
autóhasználatot. Budapesten viszont nincs 
egységes parkolási rendszer, ez egész Eu-
rópában példa nélküli: a kerületek sakkoz-
zák ki a parkolási szabályozást. Ahelyett, 
hogy ingyenessé tennék a külső kerületek-
ben a tömegközlekedési megállók környé-
kén a parkírozást, inkább folyamatosan ki-
terjesztik a parkolási övezeteket, úgymond 
a helyi lakosság védelmében, nekik ingye-
nes lehetőséget biztosítanak. Ebben a kér-
désben is totálisan ütköznek a helyi és a fő-
városi szempontok, s illúzió azt várni, hogy 
a kerületi polgármesterek majd felülemel-
kednek a kerületi érdekeken.

– A mostani kormánypárti módosító ja-
vaslat beülteti az összes kerületi polgár-
mestert a közgyűlésbe. Hogyan hat ez Bu-
dapest irányítására?

– A 2010-es választásokat követően volt 
egy olyan illúzióm, hogy a kétharmad bir-
tokában a Fidesz–KDNP megoldja a de-
centralizált kétszintű rendszer anomáliá-
it, a főváros felé tolja el a hatalmat, meg-
erősödik a közgyűlés, és egységesebb vá-
rosirányítás érvényesül. Ehelyett azonban 

Budapest vízió 
nélkül szétesik
TOSICS IVÁN  ❘  A Fidesz–KDNP várható törvénymódosítása 

folytán ősztől mind a 23 kerületi polgármester bent ül 

a Fővárosi Közgyűlésben. Végeláthatatlan alkudozások 

lesznek arról, hogy mit szavazzanak meg egymásnak. 

Azzal meg senki nem foglalkozik majd, hogy ezzel 

a szerencsétlen fővárossal mi lesz – nyilatkozta a 

Figyelőnek a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója.
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a város felett
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inkább a kerületek pozíciója erősödött. A 
kerületi polgármesterek azért is tudták job-
ban érvényesíteni akaratukat, mert ország-
gyűlési képviselők is voltak egyben, a fő-
polgármester viszont lemondott a parla-
menti mandátumáról, s ezzel saját pozíció-
ját gyengítette. A kétharmad birtokában a 
város és környéke együttműködését is ja-
vítani lehetett volna. Ehelyett azonban egy 
sor olyan intézkedés született – például a 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Ta-
nács és a Budapesti Közlekedési Szövet-
ség megszüntetése –, amely felszámolta a 
kooperáció meglévő formáit, mintegy be-
zárta az itt élő 1,7 millió embert a város-
határon belülre, s még jobban elvágta a te-
lepülést az agglomerációtól. A mostani ja-

vaslat egyértelmű veszélye, hogy a jövőben 
még inkább a kerületi érdekek dominálnak 
Budapest vezetésében. Ha 66 tagú lenne a 
közgyűlés, talán még elviselhető lenne a 
23 polgármester, nem tudnának blokkoló 
többséget létrehozni. De 33 fővárosi kép-
viselő esetén ez lesz az utolsó szög Buda-
pest koporsójába. A főpolgármester pozíci-
ója kiüresedik, a kerületi önkormányzatok 
érdekei fognak érvényesülni. Még inkább 
egységes stratégia nélküli, partikuláris ér-
dekeken alapuló lesz a főváros irányítása, 
amely pedig már most is az egyik legin-
kább decentralizált Európában. 

– Londonban, Párizsban, Berlinben is 
részt vesznek a városvezetésben a kerüle-
tek képviselői?

– Csak néhány városban van erre példa, 
de ott sem olyan arányban, ahogy nálunk. A 
számarányokat tekintve az egyetlen hason-
ló példa tudomásom szerint London, ahol 
a 33 kerület összesen 14 tagot delegálhat a 
25 tagú Greater London Authority közgyű-
lésébe, további 11-et pedig közvetlenül vá-
lasztanak. Ugyanakkor ez a 25 tagú testület 
csak ellenőrizheti a főpolgármester műkö-
dését, de nem irányíthatja. Párizst egy 163 
tagú tanács irányítja, amelybe a kerületek is 
küldenek képviselőket. Nem ördögtől való 
tehát a kerületi képviselők megjelenése a 
közgyűlésben, az arány azonban egyálta-
lán nem mindegy. Ha 33 közgyűlési tag-
ból 23 kerületi polgármester, még inkább 
a kerületi érdekek mentén működik majd 
a közgyűlés. Még inkább kell attól tarta-
ni, hogy a kerületi lakosok érdekeit tartják 
szem előtt a polgármesterek, akik egyben 
a közgyűlés tagjai is lesznek. Végelátha-
tatlan alkudozások kezdődnek, hogy köl-
csönösen mit szavazzanak meg egymás-
nak, miközben senki sem gondol arra, mi 
lesz ezzel a szerencsétlen fővárossal. Az 
összfővárosi érdekek vesznek el az alku-
folyamatban.

– Budapest mégis jól teljesít, a turiszti-
kai ranglisták élén szerepel. De hogy lát-
ja a versenyképességét?  

– Az utóbbi évek egyik sikertörténete Var-
só. Nemcsak az irányítása vált egységeseb-
bé, hanem az EU-s pénzek jobb megterve-
zése és felhasználása érdekében mintegy 40 
környező településsel is szövetséget tudott 
alkotni a lengyel főváros, és együtt készítik 
el a távlati terveket. Azt persze nem lehet 
mondani, hogy Budapest hanyatlana. Ren-
geteg turista jön, az olcsó turizmus egyik 
európai központja lett a főváros. Vonzók a 
romkocsmák, szerencsére nem tette tönkre 
őket semmi és senki. Vidáman és viszony-
lag olcsón el lehet tölteni itt az időt. A táv-
lati gondolkodás és együttműködés azon-
ban nem jellemző a városra. Budapest lé-
nyegében szétesett, szolidaritás ma már 
nem létezik a kerületek között. Nincs vízi-
ója a városnak, nincsenek tervei a környe-
ző városgyűrűvel, az Esztergom, Tatabánya, 
Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, 
Szolnok, Gyöngyös, Salgótarján által hatá-
rolt közel négymilliós gazdasági térséggel – 
amely pedig befektetői szempontból Buda-
pestnek tekinthető, hiszen Ferihegyről egy 
órán belül elérhető térséget jelent. Az Eu-
rópán belüli szerep növeléséhez kooperatí-
vabb stratégiát kellene folytatni, Varsóhoz 
hasonlóan, városon belül és az agglomerá-
ció tekintetében egyaránt. Ehelyett azonban 
sajnos egyre távolabb kerülünk ettől. 

CSEKE HAJNALKA

NÉVJEGY
■  Tosics Iván (62) matematikus, szocio-

lógus, a Városkutatás Kft. ügyvezető 
igazgatója. 

■  Széles körben, leginkább angol nyelven 
jelentek meg publikációi. 2010-ig Bu-
dapestet  képviselte az Eurocities vá-
rosszövetség szakmai szervezeteiben. 

■  Részt vett Budapest  rehabilitáci-
ós koncepciójának 1998-as kialakítá-
sában, és vezette azt a konzorciumot, 
amely kidolgozta  a 2003-ban a köz-
gyűlés által elfogadott budapesti vá-
rosfejlesztési koncepciót. 

■  Jelenleg a párizsi központú Urbact prog-
ramban tölt be vezető tanácsadói fel-
adatokat az európai városok közötti tu-
dástranszfer elősegítése érdekében.●

ció teki
sajnos eBelvárosi romkocsmák. 

Szerencsére hagyják őket
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