
Budapesten: huszonnégy – a fővá-
rosi és 23 kerületi – egyenrangú 
önkormányzat működik. A kerüle-
tek és a főváros közö#  nincs alá és 
fölérendeltségi viszony. Vannak vi-
szont feladat- és kompetencia meg-
osztások. Így a kerületek feladata 
az o#  élők alapfokú egészségügyi 
ellátása, tehát a háziorvosi- és gyer-
mekorvosi hálózat fenntartása, 
ugyanígy a bölcsődék, óvodák és 
általános iskolák működtetése az 
oktatásügyben, a helyi utak, terek 
rendben tartása, a helyi közleke-
dés biztosítása. Ebből következik, 
hogy a Főváros feladata a tömeg-
közlekedés és a nagy közművek 
szolgáltatásainak, a kórházak és az 
egészségügyi szakellátás, a közép-
iskolák, a szakképzés működésének biztosítása, de 
például a könyvtárak, színházak fenntartása és így 
tovább. Újbuda egy kerület a 23-ból.

Újbuda számokban 
– A kerület területe 33 négyzetkilométer, lakosa-
inak száma 142 ezer fő, ebből 40 ezer a nyugdíjas. 
Újbuda ma a főváros legdinamikusabban fejlődő 
kerülete, szerkezetében is sokféle: nagy lakótelepek, 
Kelenföld, Lágymányos, Gazdagrét váltják egy-
mást zártabb, szinte önálló kis településekkel, mint 
Kelenvölgy, de ide tartozik a Gellérthegy egy része 
és hagyományos belső magja, a Szent Imre város. 
Ha Újbuda önálló város lenne, akkor Debrecen, Mis-
kolc, Szeged és Pécs után az ország ötödik nagyvá-
rosa lehetne – mondja a polgármester. 

– Amikor 2002-ben polgármester le# em, akkor a 
kerület költségvetése 17 milliárd forintos volt, 2,7 
milliárd forint hiánnyal. Jelenleg az éves költség-
vetésünk mintegy 30 milliárd forint, nulla forint 
hiánnyal! Hogyan lehetséges ez? Mindenek elő#  
csökkente# ük a működési kiadásokat és eredmé-

nyes volt a vagyongazdálkodás is. 
Újbuda vállalkozásbarát kerület, 
2002-2003-ban sok befektető láto#  
új lehetőséget abban, hogy ide tele-
püljön és i#  hajtsa végre fejlesztése-
it, építse fel irodaházait, indítsa el 
vállalkozásait.

A kerületben 70 ezer lakás ta-
lálható, ebből az utóbbi években 
mintegy 4500 új lakás épült. Kevés 
a bérlakás, a nagy lakótelepek laká-
sait a 80-as-90-es években a bent la-
kóknak eladták. Az új lakások lakó-
parkokban (Nádorliget, Kondorosi 
lakópark, Madárhegy) és a családi 
házas övezetekben épültek és épül-
nek. A XI. kerület a lakást vásárlók 
és a befektetők számára egyformán 
vonzó célpon# á vált. Már igazi lát-

ványosság a Lágymányosi Öböl, mely kerületi és a 
magántőke közös beruházásában épül.

A kerületben hetven játszótér található, amelyek 
mindegyike megfelel az Európai Unió előírásainak. 
Hét bölcsőde, huszonegy óvoda és tizenhét általános 
iskola fogadja a gyermekeket, kerületi kezelésben 
működik öt középiskola. I#  található három nagy 
egyetem – az ELTE, a Műegyetem és a Corvinus 
– is. Ennek külön jelentősége, hogy a kerület szoros 
együ# működésben dolgozik az egyetemek oktatói-
val és hallgatóival, munkájuk, terveik épp i#  való-
sulhatnak meg. 

– A célunk az, hogy változatos lakások épüljenek 
a kerületben, különböző lakásméretekkel, felszerelt-
séggel, mindenfajta igényt kielégítve. Az új lakó-
épületekhez természetesen a szükséges közösségi 
humán szolgáltatásokat is biztosítani kell, az üzletek 
sokféleségétől az oktatási, egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokat is beleértve. Folyamatos a közterü-
letek rendezése: saját közterület-felügyeletet hoz-
tunk létre, városrészenként a helyi igényekhez iga-
zíto# uk a közbiztonsági fejlesztéseket. Az Újbudai 
Rendőrkapitányság gépjárműparkja öt új autóval 

„Pest felõl a Belváros átsétál a Gellért térre…”

Beszélgetés Molnár Gyulával, Újbuda polgármesterével

Újbuda, Budapest XI. kerületének polgármestere Molnár Gyula. 1994 óta országgyűlési képviselő, a 
legnagyobb önkormányzati szövetség, a TÖOSZ ( Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) 
elnöke. A giga-kerület – ahogyan sokan Újbudát nevezik – Budapest nyugati kapuja, ide futnak be a 
balatoni (M7) és a bécsi (M1) autópályák bevezető szakaszai, a 6-os főút délről és az abba csatlakozó 
MO-ás, tehát a fővárosba érkezők i#  találkoznak először Budapes# el. Arra kértük Molnár Gyulát, 
aki maga is a kerületben születe# , i#  járt iskolába, nő#  fel, először alpolgármester, majd 2002 óta 
polgármester, mutassa be a Barátság olvasóinak Újbudát, Budapest egyik legnagyobb és legnépesebb 
kerületét.
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bővült, hogy a nagy területű kerület minden részén 
jelen legyenek a rend őrei. A közbiztonság és az i#  
lakók biztonságérzetének javítását szolgálják olyan 
programok is, mint a kedvezményes hevederzár-
program például. Beszélnünk kell a panelprogram-
ról, hiszen ez a téma a kerületben megkerülhetet-
len, ugyanis mintegy ke# őszáztíz, 1960-1990 közö#  
épült, elavult panelház áll i# , ezek harmada 2011-re 
megújul. Újbuda a program keretében eddig egy 
milliárd forintra vállalt köteleze# séget, azaz a teljes 
beruházás értéke három milliárd forint – magyaráz-
za Molnár Gyula. 

Nagy fi gyelmet fordít a polgármesteri vezetés a fi -
atalok és idősek, a szociálisan rászorultak megsegí-
tésére. Az első osztályos gyermekek például ingyen 
tankönyveket kapnak, megélénkült a sportélet, az 
idősek gyógyszertámogatásban részesülnek, és Ve-
resné Krajcár Izabella alpolgármester nemrégiben 
indíto# a el a 60+ programot a kerületben működő 
vállalkozókkal közösen: a hatvan éven felüliek kár-
tyát kapnak, mellyel a kĳ elölt – és remélhetően egy-
re több – üzletben olcsóbban vásárolhatnak. Egyéb-
ként Újbuda a lakhatási támogatásoknak is széles 
körét nyújtja. 

Kulturális városközpont
Újbudának nincs úgymond „saját” városközpont-
ja. Tán a Feneketlen tó a Kosztolányi Dezső téren. 
De szinte minden városrésznek van vagy lesz saját 
centruma. Így alakul Lágymányosé és Kelenföldé, 
közterekkel, élhető parkokkal, szép szobrokkal, hu-
mán beruházásokkal, fejlődik és alakul a második 
Infopark a Lágymányosi híd budai hídfője melle# , 
amely valódi tudásközpontú, info- és infrastruk-
túrával épül. Néhány a komolyabb high-tech-cé-
gek közül: Kürt Rt, T-COM, T-Mobil, IBM, Ericsson, 
Hewle#  Pakard és i#  épül meg az EU új Informati-
kai Központja is. 

Azonban, ahogyan a polgármester fogalmaz, Újbu-
da fejlődése nem csupán a kerületről, hanem egész 
Budapestről szól. Ezért elkészült a kerület Kulturá-
lis Városközpontjának terve: ez a Bartók Béla úton 
a Gellért tér–Gárdonyi tér–Móricz Zsigmond Körtér 
mentén alakul majd ki. 

– Kerületünk életében nagyon jelentős időszak a 
mostani, ezért is fontos, hogy jó időben, jó döntése-
ket hozzunk – folytatja Molnár Gyula. – Hogy mire 
gondolok? Mondok jó és rossz példákat: ha valaki 
még emlékszik a hajdani Rákóczi útra, üzleteire, 
áruházak soraira, ma aligha ismer rá, hiszen szinte 
nem is sétál o#  ember, és ugyanez igaz a belvárosi 
Kossuth Lajos utcára, melyen korábban alig lehete#  
lökdösődés nélkül végigmenni. Szinte kihaltak ezek 
az egykor a Főváros ütőereként számon tarto#  pesti 
utak. Pedig o#  megy ala# uk a metró. És így lesz ez 
a Bartók Béla út ala#  is, mindegy, hogy mikor, 2010-
ben vagy később, de i#  halad majd a 4-es metró, 
melynek a kerületben öt állomása lesz. Nekünk gon-
dolnunk kell erre, hiszen ezáltal a felszínen is sok 
minden megváltozik. Ha kizárólag a magántőkére 
bízzuk ennek a városrésznek a fejlődését, nem biz-
tos, hogy érdekelt abban, hogy i#  kávézók, helytör-
téneti gyűjtemény, galériák sorjázzanak, parkokkal, 
közterekkel, szobrokkal. Mert vannak jó példák is: a 
Falk Miksa utca a Belvárosban vagy a Ráday a kilen-
cedik kerületben. Nálunk is hamarosan megnyílik a 
nagy múltú Hadik Kávéház a Bartók Béla úton, Ka-
rinthy Frigyes és baráti körének kedvenc törzshelye. 
Megmentjük a szecessziós műemlékeket, a kerület 
mintegy 100 millió forintot költ az új városközpont 
kialakítására, a többit pedig hozza majd a piac. Meg 
merem kockáztatni, hogy egyszer csak a Szabadság 
hídon, Pest felől, átsétál hozzánk a Belváros a Gellért 
térre! Vízió? Meglehet… Egy, a kerületben születe#  
és felnő# , polgármesteré, aki egészséges lokálpatrio-
tizmusával Újbudával Európa közepe felé tart…

Mayer Éva
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