
Hunyadi tér: 
A részvételi demokráciát mindnyájunknak meg kell tanulni! 

 
 

A hatodik kerület polgármestere és képviselőtestülete makacsul ragaszkodik a régi 
rendszerben megszokott kézi vezérléshez. Lassan másfél évtizede napirenden van a Hunyadi 
téri vásárcsarnok felújításának ügye. Az önkormányzat nem hajlandó felújítani, noha már 
szinte minden önkormányzati tulajdonban levő ingatlant, köztük gyermeküdülőket, 
értékesített. A privatizációs pénzeket azonban feléli, üzemeltetésre költi, illetve olyan teljesen 
hiábavaló projektekre, mint például a Nagymező utca „leparkettázása” vagy a Városliget 
fasori Tóth Aladár Zeneiskola ügye, amelyet a külső-belső felújítás után alig néhány évvel 
most értékesíteni akar, és helyette – újabb közpénzekből – az Erkel Ferenc iskolában alakítana 
ki zeneoktatásra alkalmas termeket. A Kincsünk a Piac – Hunyadi tér elnevezésű civil 
szervezet a lakosság messzemenő támogatása mellett tiltakozó akciókat szervezett a Hunyadi 
téri csarnok elkótyavetyélése ellen. Ez ügyben tárgyalni akartak a civil szervezetek az 
önkormányzattal november ötödikén. Azonban a polgármester előzetes tárgyalási 
hajlandóságát ezúttal is visszavonta. 

A rendszerváltás után számos jogszabály született a társadalmi részvétel törvényes 
garanciáinak biztosítására. Az egyik legfontosabb 2001. évi LXXXI. törvény, az Aarhusi 
Egyezmény átültetése a magyar jogrendbe. Ez kimondja a környezeti ügyekben minden 
állampolgár jogát az információhoz jutáshoz, a véleménynyilvánításhoz és a jogorvoslathoz. 
Ezt egészíti ki egyebek mellett a 311/2005. (XII. 25.) számú kormányrendelet a nyilvánosság 
környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről. 

A törvény és a rendelet két fontos elemét gyakran megsértik. Az egyik, hogy üzleti titokra 
nem lehet hivatkozni a környezet állapotára vonatkozó információk kiadásának 
megtagadásánál. A másik a részvételre képesítés elve, vagyis az információt nem hosszas 
könyörgésre kell átadni az érintetteknek, hanem az illetékeseknek (például az 
önkormányzatnak) gondoskodni kell arról, hogy mindenki megismerhesse. Hasonló módon a 
beleszólásnak is magától értetődőnek kellene lennie. 

Az Európai Unió a csatlakozásig támogatta a demokrácia kiszélesítésével kapcsolatos 
rendezvényeket. Sajnos azonban az a véleményük, hogy a tagországoknak most már 
maguknak kell gondoskodni arról, hogy politikusaik, képviselőik demokratikus módon 
viselkedjenek, szolgálják a választóik érdekeit, ne pedig hitbizománynak tekintsék az 
ideiglenesen rájuk bízott közvagyont.  

A Barát utcaiak összefogása, a Nagymező utcaiak Egyesülete, a Kincsünk a Piac – 
Hunyadi tér példamutató kezdeményezések, amelyekre – reméljük – nem márványtábla fog 
emlékeztetni majdan, hanem az eredeti funkciójában felújított Hunyadi téri csarnok és piac, a 
megújult Nagymező utca a (meg)védett fáival és még számos, a mainál jobb és szerethetőbb 
budapesti városrész.  
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