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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Asszony/Úr!
Nyílt levélben fordulunk Önhöz, hogy együttműködését kérjük annak érdekében, hogy
Budapest egy élhető, zöld és egészséges város legyen. Éves szinten hazánkban közel 13
ezer ember hal meg a légszennyezéssel szoros összefüggésben az asztmás betegek száma
évente 15-20 ezerrel nő. Ez így nem mehet tovább, kérjük, hogy Ön is tegyen lépéseket a
budapesti lakosok, különös tekintettel a gyerekek egészségének megőrzése érdekében.
Igazán érdemi változást csak komplex programokkal és a döntéshozók erős szándékával és
együttműködésével lehet elérni. Ezért elküldjük Önnek javaslatcsomagunkat, amelyben
bemutatjuk, miként tehető Budapest egy egészséges, élhető és zöld várossá. Ez azonban
csak a Fővárosi Közgyűlés, a főpolgármester-helyettesek és a kerületi polgármesterek
együttes támogatásával tud megvalósulni. Ezért kérjük, hogy a többi fővárosi és kerületi
döntéshozóval közösen lépjen fel az élhető, zöld és egészséges fővárosunkért.
Egy 2018 év végi közvélemény-kutatásból tudjuk, hogy a budapestiek egyértelműen a
légszennyezettséget tartják a legnagyobb környezetvédelmi problémának és a tiszta
levegő érdekében kétharmaduk kitiltaná a régi dízel gépjárműveket a város területéről.
A Greenpeace petícióját – amely azt követeli a budapesti városvezetéstől, hogy 2026.
szeptember 1-ig fokozatosan tiltsa ki a dízelautókat és más szennyező járműveket
Budapestről, és ezzel együtt vonja ki a dízelüzemű BKV-buszokat a fővárosból – máig több
mint 35 ezren írták alá. Budapestiek tízezrei várják, hogy minél hamarabb
megszülessen és nyilvánosságra kerüljön egy olyan ütemterv, amely a szennyező
járműveket a lehető leggyorsabban kiszorítja a város területéről. Ennek részét
képezheti például a dugódíj.
Annak érdekében, hogy megvitathassuk a javasolt klímavédelmi és levegőtisztasági
intézkedéseket, találkozót szeretnénk kezdeményezni Önnel.
Hasonló találkozót kezdeményezünk a Fővárosi Közgyűlés minden tagjával. A tét nagy,
mindannyiunk jelene és jövője forog kockán. A budapestiek nem várhatnak tovább. Bízunk
benne, hogy a Közgyűlés tagjaként Ön is mindent megtesz az élhető, zöld és egészséges
Budapestért.
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