
ZÖLDINDULÁST  
BUDAPESTRE! 
A globális klímaváltozás nemcsak az emberiség valaha  
tapasztalt legnagyobb fenyegetése, hanem már Budapesten  
is tapasztalható, riasztó valóság. Történelmi felelősségünk, 
hogy ne maradjunk tétlenek, cselekedjünk bolygónk és saját 
környezetünk megóvása érdekében.  
A jelenlegi városvezetéssel szemben mi valódi megoldásokat 
keresünk arra, hogy helytálljunk a klímaváltozással szemben, 
és Budapestet kellemes, élő és élhető otthonként óvjuk meg  
az elkövetkező nemzedékeknek. Vegyük vissza a jövőnket,  
egy zöld Budapestet!

1. FELVESSZÜK A HARCOT A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL! 

Klíma-vészhelyzetet hirdetünk. Nem hozhatunk több olyan döntést, ami hátráltatja  
a klímakatasztrófa megakadályozást. Első és legfontosabb feladatunk, hogy tudatosítsuk 
a budapestiekben:  a klímaváltozás már velünk élő realitás. Ezért lakossági tájékoztató 
kampányt indítunk a klímatudatos életmód népszerűsítésére, mert csak a tudatos és aktív 
állampolgárok tudják a hatalmat a klímatudatos politikára rábírni. Iskolai ismeretterjesztő 
foglalkozásokat is indítunk gyermekeink tudatos nevelésére, hogy a jövő generációinak 
már magától értetődő legyen a klímavédelem fontossága. 

2. LÉTREHOZZUK A BUDAPESTI NAGYERDŐT!

Létrehozzuk a város legnagyobb telepített parkerdejét Csepelen és Ferencvárosban,  
a Budapesti Nagyerdőt.  A budai hegyeknek köszönhetően a budaiak könnyedén indul-
hatnak egy kellemes sétára, kirándulásra, de a belvárosban és a pesti oldalon élőknek ez 
csak hosszabb utazás árán lehetséges. A Budapesti Nagyerdő ezt az élményt fogja elhozni 
a belvárosban és Dél-Pesten élők számára is. A Budapesti Nagyerdő egy olyan ötlet, ami 
Budapest 21. századi történetének mintaprojektjévé válhat. Ami a 19. században  
a Városliget kialakítása volt, az lehet a mi életünkben a Nagyerdő.  
Mert a jövő Budapestje nem a vasbetonról, hanem a zöldről szól.



3. ZÖLDFOLYOSÓT ALAKÍTUNK KI A DUNA MENTÉN! 

Egy összefüggő zöldfolyosót alakítunk ki a Margitsziget, az Óbudai-sziget, a Népsziget  
és a Római-part összefűzésével. Ezek ma is létező és védendő zöldterületei a városnak, 
azonban mégsem lehet könnyedén végigsétálni rajtuk. Néhány apró beruházással elérhető, 
hogy egy 10 kilométer hosszú, duna-parti zöldterület alakuljon ki, ahol sétálni, biciklizni, 
futni és sportolni lehet. Tisztább levegő, jobb élet!

4. MEGVÉDJÜK A VÁROS ZÖLDTERÜLETEIT!

Szigorú szabályozási környezettel biztosítjuk a város összefüggő, nagy zöldterületeinek 
megmaradását és újabb értékes zöldterületek kialakítását. Ehhez első lépésként megtiltjuk 
a zöldterületek építési területté nyilvánítását. Megakadályozzuk a városrészek összenö-
vését, az ezeket elválasztó zöldterületeket élettel töltjük meg, hogy népszerűek legyen a 
sportolók és a sétáló emberek között. Kössük össze a bel- és külvárost népszerű helyeknek 
otthont adó parkokkal, kertekkel!

5. FŐVÁROSI FŐKERTÉSZT NEVEZÜNK KI!

Létrehozzuk a fővárosi főkertész pozícióját, aki a főépítész mintájára Budapest zöldterü-
leteinek megvédéséért és fejlesztéséért lesz felelős. A főkertész amellett, hogy stratégiai 
szintre emeli Budapest zöldterületeinek kezelését és fejlesztését, megálljt parancsol majd 
az értelmetlen fakivágásoknak is.

6. ÚJ FÁT ÜLTETÜNK MINDEN SZÜLETENDŐ GYERMEK UTÁN!

Megóvjuk a város fáit és gondoskodunk róluk, hogy a budapestiek eljövendő generációinak 
biztosítsanak friss levegőt. Új fát ültetünk minden budapesti újszülött tiszteletére!  
Átgondolt stratégiát alkotunk Budapest befásítására és a meglévő faállomány gondozására. 
Az utcák felújítása esetén kötelezővé tesszük a közműalagutak kialakítását, hogy az utcák 
alkalmasak legyenek fák ültetésére. Fákat ültetünk a szűk, belvárosi utcákban is.  
Udvarzöldítési pályázatot hirdetünk a belvárosi lekövezett udvarok zöldfelületté alakítására.


