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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit várhatunk ezután a kormánytól, ha eddig 
következetesen csökkentette, pusztította Budapest zöldfelületeit?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  Fidesz  kormány  kilenc  év  alatt  –  többnyire  úgynevezett  nemzetgazdasági  szempontból
kiemeltnek nevezett – beruházása korántsem egyezett a budapestiek, a kerületek, az itt élő emberek
érdekével.  Nemtetszésüket  sokféle  formában  az  Önök  tudomására  is  hozták.  (Pl.  Városliget-
Múzeumliget projekt, Orczy kert-Ludovika Campus beruházás, Római part-mobil gát, József Nádor
tér-mélygarázs, Normafa, Kossuth tér, Dagály uszoda, a Margitsziget beépítése kapcsán).

E  beruházások  közös  ismertetőjegye,  hogy  bármilyen  célból  kezdeményezték  is,  mindegyik  a
zöldterületek csökkentésével és összességében több ezer fa kipusztításával járt.

Tisztelt Miniszter Úr!

Szeretném tájékoztatni, hogy a világ fejlettebb része – keleten és nyugaton - más utakon jár. Elég
Bécsig,  Párizsig  menni,  hogy  ez  mit  jelent;  milyen  előnyökkel  jár  egy  város  élhetősége
szempontjából a minőségi, kellő kiterjedésű, a rekreációs és kondicionáló funkciókat kielégítő, a
lakóhelyünkön vagy közvetlen szomszédságában elérhető közparkok,  fás  utcák  hálózata,  a  zöld
infrastruktúra.

A kormány -erőfölényével visszaélve-, már most is átvette a totális irányítást a főváros számos ügye
és  területe  felett.  Erre  példa  a  Budapest  és  az  agglomeráció  fejlesztésével  összefüggő  állami
feladatokról  és  az  állami  magasépítési  beruházások megvalósításáról  szóló,  elfogadás  előtt  álló
törvény; de elfogadás tárgya az Orbán-Tarlós paktum is.

Tisztelt Miniszter Úr!



Szándékában áll-e a tervezett fejlesztések átgondolása, szakmai és társadalmi egyeztetése nyomán a
zöldterületek  megszüntetése  helyett  végre  a  barna-mezős  területek  ésszerű  és  szükséges
rehabilitációja, nemzetünk fővárosának jelentős zöldítése? 

A kormány  továbbra  is  a  fák  ellensége  marad,  és  a  budapesti  zöldterületek  csökkentése  árán
próbálja meg kiszolgálni a fideszközeli beruházókat? 

Kérem, kíméljen meg a kommunikációs fogásoktól, várom megtisztelő válaszát.
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