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KÖZLEKEDÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

BELTERÜLET 

 

 

Egy település vonzerejét, gazdasági, társadalmi potenciálját jelentős mértékben 

befolyásolhatja, hogy milyen minőségűek a közterületei, mennyire megfelelőek a 

találkozásra, mennyire szolgálják ki ezek az adottságok egy egészséges helyi gazdaság 

működését.  Minél jobbak az ilyen találkozások feltételei, annál termékenyebb a hely 

szelleme. Egy virágzó település sok lehetőséget biztosít többek között a közterületeken, az 

épületekben és piacokon is a kapcsolatokra. Alapvető fontosságú tehát a közterületek 

esztétikus, élhető, biztonságos kialakítása, azonban Magyarországon ezen a téren jelenleg 

még sok helyen jelentős elmaradások tapasztalhatók.  Egy település arculatát, közterületeinek 

minőségét, esztétikáját, vagy azok hiányát az épületekkel azonos mértékben és szinten 

befolyásolják a közlekedési létesítmények és eszközök. Ennek a szemléletnek kell 

tükröződnie a meglévő létesítmények tervezésekor, építésekor és működtetésekor, valamint 

korszerűsítésekor is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Települési Arculati Kézikönyvhöz készült, azzal harmonizáló Közlekedési Arculati 

Kézikönyv (belterület) rendeltetése, célja, hogy hozzájáruljon a közlekedési létesítmények 

települési arculatképbe történő harmonikus – funkcionálisan és esztétikailag is megfelelő – 

beillesztéséhez, segítse az önkormányzatok ez irányú munkáját. 

 

I. BEVEZETÉS 

Az utazásaink során, ha megérkezünk egy településre akár közúton, vasúton, vízen vagy 

levegőben, az első dolog, ami szembetűnik az a közlekedési létesítmények és közvetlen 
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környezetük állapota, milyensége. Az első benyomások a településről, az ott élő emberekről 

repülőtereken, állomásokon, pályaudvarokon éri az utazót, legyen az metropolisz, nagyváros, 

vagy akár egy kisközség.  

 

További benyomásokat legtöbbször már a településen belüli helyváltoztatásaik során 

szereznek, ahol már a tágabb környezetet is érzékelik: tereket, fákat, bokrokat, parkokat, 

utcákat, gyalogos-, kerékpáros utakat, sikátorokat, épületeket, köztéri létesítményeket, 

emlékműveket, szobrokat, azok milyenségét, állapotát, tisztaságát, az emberek 

mozgásformáit, viselkedésüket, öltözködésüket, hangulatukat. Mindezek alakítják ki a 

településről alkotott képüket, ami során az összbenyomások mellett már bizony apró részletek 

is szembetűnnek.  

 

Megakad a szemük a gondozatlan burkolatokon, ferde oszlopokon, kidőlt, rozsdás korlátokon, 

a közlekedési jelzések összevisszaságán, átláthatatlanságán, a piszkos járműveken, az eldobott 

szeméten és mindenen, ami a rendezetlenség látszatát kelti. 

Számos jó példa ismert a közlekedési elemek igényes kialakítására, de összességében 

meglehetősen lehangoló a kép. Pedig oly gyakran egy-egy létesítmény vonzóbb, szebb, 

színvonalasabb megvalósítása nem pénzkérdés, hanem sokkal inkább a létrehozók 

igényszintjének, szakmaszeretetének – na és a tervezés, megvalósítás körülményeinek – 

kérdése. Sajnos, nem ritkán már a tervezés sem helyezi előtérbe az esztétikai kérdéseket, 

napjainkban, a számítógép „monitor perspektívája” és a tervező programok sematikussága 

sem segíti a „lélek” tervekbe való belopódzását. 
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A települések számos típusba sorolhatók, többek között történelemben betöltött szerepük, 

földrajzi, gazdasági adottságaik és település-hálózati funkciójuk szerint. 

Ez a kézikönyv egy sorozat első részeként a települések belterületi közterületeit érintő 

közlekedési létesítmények tervezéséhez, létesítéséhez ad ajánlásokat. Útkategóriákat 

tekintve, egyelőre nem foglalkozik a települési gyorsforgalmi utakkal, hanem a közterületek, 

ezen belül az utcák és terek arculati kialakításával. 

 

A forgalom lefolyását az esztétikai kialakítás nem, vagy kevésbé befolyásolja, annál inkább a 

forgalombiztonsági kérdések. De egy település arculatát és életminőségét, a benne élők 

összbenyomását meghatározza mindkét elem. A Közlekedési Arculati Kézikönyv készítése 

során minden egyes közterületi elemnél ezeket a szempontokat ajánlja figyelembe venni: 

 

• A települési arculatot és a közlekedésbiztonságot is azonos súllyal befolyásoló 

elemek, mint például: 

  

- közlekedési létesítmények elhelyezése, kialakítása (hidak, csomópontok, megállók, 

parkolók, gyalogátkelőhelyek, …)  

 

 
 

- növényzet telepítése (fajtája, fenntartása, ...)  

- gyors leromlással jellemezhető technológiák (földpadka, vízelvezetés hiánya, …) 

- közlekedési létesítmények mellett elhelyezett műszaki berendezések (kandeláberek, 

hirdető oszlopok, különböző táblák és oszlopok, korlátok,  …)  

- vízelvezetés megoldásai (nyílt árkos, vagy zárt rendszer és a fenntartás, rendszeres 

karbantartás, tisztítás, állagmegóvás, …)  

 

• Kiemelten a közlekedésbiztonság szempontjából fontos megoldások, például: 

 

- fasorok, láthatóságot zavaró növényzet rendszeres fenntartása  

- szintbeni vasúti átjárók megfelelő biztosítása, illetve megszüntetése  

- megfelelő közvilágítás biztosítása, az elhelyezés, fenntartás, üzemeltetés 

felelősségének egyértelmű szabályozása  

- burkolati anyagok minősége, az egyes funkcióban eltérő felületek elkülönítésének 

módja (kiemelt, vagy süllyesztett szegélyek, kátyúk, nyomvályúk, helyreállítások 

eltérő technológiái, …)  
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• Elsősorban esztétikai szempontból javítandó megoldások, például: 

 

- burkolati anyagok (betonúton aszfaltkátyúzás), szegélyek kiválasztása  

- igénytelen technológia (betonszegély közök elmaszatolt fugázása, ferde oszlopok, 

légkábel-csordák), kivitelezési hibák  

- a helyreállítás tényleg helyreállítás legyen (a kátyú megszűntetése ne zúzottkő 

odaszórásával történjen, ...)  

- elhanyagolt növényzet (kiégett, kikopott gyep, tengődő növényzet ...)  

- közterületi arculat megfelelő formálása: nem csak a főtér fontos 

- külső, belső harmónia 

        

A Közlekedési Arculati Kézikönyv jelen kiadványa a közlekedési tér alakításának 

legtipikusabb arculati összetevőit tárgyalja. Nem foglalkozik például a különböző 

közlekedési módok egymásra építésének, együttműködésének összközlekedési eszköztárával, 

annak minőségével. Tekintettel e terület összetettségére (pld. alapvető településhasználati, 

építészeti összefüggések) javasolható a sorozat további kiadványaiban a közösségi 

közlekedéssel, intermodális csomópontokkal, vasúti- és autóbusz pályaudvarokkal, a 

külterületi, a kül- és belterület találkozásánál előforduló közlekedési létesítményekkel is 

foglalkozni. 
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II. KÖZTERÜLETEK 

A pénzügyi, politikai és gazdasági tényezőktől függetlenül is vannak olyan jellemzők, 

amelyek élettelivé és elragadóvá tehetnek egy helyet. Bár erre nincs szabály, vannak bizonyos 

időtálló minőségek, melyek emelik a hely hangulatát: a környező természeti értékek, a 

kulturális, művészeti emlékek, az esztétikus építészeti formák, valamint a közterületek.  

 

A települések hangulatát, tolerancia szintjét, élhetőségét, üzleti klímáját, vonzerejét, de lakói 

és az oda látogató turisták, illetve üzletemberek életének minőségét is meghatározzák a 

közterületeken, közlekedési eszközökön eltöltött idők. Az ott megtalált minőség, biztonság, 

kiszámíthatóság – vagy azok hiánya – a település légkörének, kisugárzásának egészére 

nyomja minősítő bélyegét. A közterületek, a rajta zajló közlekedési folyamatok színvonala a 

település közéletéről, közösségének kooperativitási szintjéről árulkodik. A település- és 

közlekedésfejlesztés ezért megköveteli a mobilitás igényének tudomásul vételét, 

megszelídítését, integrálását, a korábbinál jóval összetettebb urbanizációs folyamatok tudatos, 

következetes befolyásolását, illetve az ehhez szükséges eszközháttér megteremtését. 
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A települések arculatát az épületek, az építészeti értékek mellett a közterületek, így az utcák 

és terek kialakítása és karbantartása is befolyásolja. A településképi szempontból eltérő 

karakterű területeken belül is különböző funkciójú, forgalmi jelentőségű utcák és terek 

szükségesek, melyek hierarchikusan csatlakoznak egymáshoz. Ezek esztétikai megjelenése, a 

különböző településrészeken áthaladva is hasonló szempontok alapján alakíthatók, 

harmonikus, és egységes arculatuk fontos. Valamennyi infrastruktúra elem tájba illesztése, 

rendezettségük érzésének elérése, a növényzet gondozása a települési arculatot eredményesen 

befolyásolja. 

A közterületek a település arculatát kiemelten meghatározó elemei, fontos a meglévő 

adottságokhoz és a természethez való kapcsolódásuk, a használók egyedi szempontjainak 

figyelembevétele miatt szükséges hogy tervezésüket szakember csoportok végezzék. 

 

 
 

A parkolásra szánt helyeket egyértelműen ki kell jelölni, szabályozatlan felületeket nem 

szabad hagyni, a zöldterületek erre a célra való igénybevételét szegélyekkel, korlátokkal kell 

megakadályozni. Látvány szempontjából a parkoló autók sora, valamint az óriási parkoló 

területek nem esztétikusak, kevésbé élvezetes látványt nyújtanak, mint egy zöld park vagy a 

gyalogosok számára fenntartott macskaköves tér. 
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A kerítések elhelyezése és átláthatósága a magántelkeken, a növényzet telepítése és 

gondozása a közterületeken közlekedésbiztonsági szempontokat is szem előtt tartva 

valósuljanak meg. Az utcák és terek minden burkolat részét és zöldfelület szegélyét meg kell 

tervezni, azok járhatóságára, akadálymentességére, vízelvezetésére, magánkerítésekhez való 

illeszkedésére gondolni kell. 

 

A burkolati anyagok megfelelő kiválasztásával egyértelműen tudatosítani kell, hogy mi a 

funkciója a felületnek, ami szintén nem csak esztétikai, hanem biztonsági kérdés is. 

  

 
 

Szegélyek, útfelületek, útburkolatok igényes és tartós technológiával való kialakítása az esztétikai 

hatást tartósan javítják. Elöregedett hirdető-, jelzőtáblák, közvilágítási oszlopok időszakos cseréje, 

műtárgyak, utcabútorok felületének felújítása is ezt a célt szolgálják. 

 

A növényzet telepítése és kezelése jelentősen meghatározhatja az útkereszteződések 

láthatóságát, biztonságát. Az út menti növényzet karbantartását egyértelműen kötni kell a 

tulajdonoshoz, kezelőhöz, és biztosítani kell a rendszeres ellenőrzését. Kerülni kell az olyan 

megoldásokat, amelyeknél nehezen karbantartható, általában rendetlenül hagyott, 

elgazosodott zugok jönnek létre, illetve. ahol az elburjánzó növényzet balesetveszélyes 

objektumokat takarhat el.  

A közterületek csoportosítása: 

1. Utak 

1.1 Gyalogos elsőbbségű utcák 

1.2 Lakóutcák (csillapított)  

1.3 Gyűjtőutak  

1.4 Főutak (közösségi közlekedés létesítményei)  
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2. Terek 

2.1 Gyalogos elsőbbségű közterek  

2.2 Főterek 

2.3 Közintézmények előtti terek 

2.4 Rekreációs terek (pihenő terek) 

2.5 Állomás előtti terek  

 

1. Utak 

 

Az utcakeresztmetszeteket a településrészek jellege, a beépítési intenzitás, az utcák forgalmi 

funkciója határozza meg. Cél a hosszabb homogén keresztmetszetű, váratlan megoldásokat 

nem nyújtó szakaszok kialakítása.  

 

 
 

Az utca teljes területének: úttest, padka, árok, szabad területek, behajtók, járdák, 

berendezések, (víznyelők, közüzemi akna fedlapok, vízelzárók, gázelzárók,…stb.) tervezése 

során a „funkciót és szépséget minden négyzetdeciméternek” elv mentén történő aprólékos 

kidolgozás, megalkuvás-mentesség szükséges. 

 

Az útpadka, árok állapota kihat az út állagának alakulására. A felmagasodott földpadka és a 

gazos, hamar eltömődő, illetve már feltöltődött árok a pályaszerkezet víztelenítését 

akadályozza, ezért az elhanyagolt környezetű útpályán hamarosan teherbírási problémák 

mutatkozhatnak. Mindezek miatt fontos a vízelvezetés folyamatos megoldása, mivel a nem 

kezelt vízáram kimosódásokat okozhat és gyors műszaki leromlást eredményezhet. 

 

A láthatóságot sokszor az épületek és a kerítések elhelyezése és kialakítási módja is 

befolyásolja. Az elsődlegesen tulajdonvédelem funkciójú (falszerű, háló, rács) kerítéstípusok 

alkalmazását az esztétikai, arculati okok figyelembevétele mellett a funkcionális és biztonsági 

szempontok szerint is érdemes átgondolni.  
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Az úttest és az ingatlan közötti nyílt tér tagolását szolgáló – sokszor a tulajdoni határokat 

jelző, a gyalogosok mozgásterét kijelölő – kisebb-nagyobb díszkerítések esztétikai 

nívószintjében nagy különbségek lehetnek, a tervezettség és a kivitelezés igencsak 

meghatározza az adott hely arculatát. 

 

 

 

 
 

 

Kerülni kell a szemmagasságban takaró 

növényzet alkalmazását, különösen 

kereszteződéseknél, gyalogátkelőhelyeknél 

és a vasúti átjáróknál. A gépkocsivezetők 

szemmagasságát és a gyermekek 

magasságát is figyelembe véve az említett 

helyeken legfeljebb 50-60 cm magas fekvő 

cserjéket, évelőket szabad csak telepíteni.  

Az előkertek, valamint a járda és az 

úttest közötti zöldsávban a lakosság 

díszítés, ill. térelválasztás céllal 

előszeretettel ültet különböző 

sövényeket. Fontos, hogy ezek ne 

legyenek a közút űrszelvényében, ill. 

lehetőleg minél távolabb kerüljenek a 

forgalomtól.  
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1.1 Gyalogos elsőbbségű utcák 

 

A szűk értelemben vett gyalogos elsőbbségű utcák közös ismérve a megnevezésből ered, 

valamennyi közlekedési móddal szemben, a gyalogosok élveznek előnyt. De helyet kaphat a 

kerékpáros közlekedés és sebességkorlátozás mellett, külön szabályozással az autós 

célforgalom is. Fontos ezért a faltól-falig történő egységes arculatot mutató kialakítás, 

forgalomcsökkentő fizikai megoldás. Parkolás csak kivételesen, engedélyhez kötötten 

lehetséges. 

 

 
 

 
 

 
  

 

Történelmi környezethez illő 

természetes kő burkolat. Nem 

találkozási hely, hanem inkább 

haladási útvonal. A burkolatok 

játékában, külön választva a 

gyalogosok viselkedésében a 

haladó rész és vásárló, kirakatokat 

nézegető rész, igényessé, 

változatossá téve ezzel a 

közterületi kialakítást. 

Viszonylag csendes, kis patakparti 

környezet, megpihenésre alkalmas 

padokkal, kevés, a hangulatot javító 

zöld növényzettel. 

Csendes környezetben is szigorúan 

kijelölt parkolóhelyek a lakosok 

vendégei részére (a lakosság autói 

közterületen kívül kerülnek 

elhelyezésre) 
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1.2 Lakóutcák 

 

A lakóutcák alapvető funkciója a magántelkek megközelítése és kiszolgálása, csökkentett 

járműsebességgel, a gyalogos forgalom számára nagyobb biztonságot nyújtva. A beépítéstől 

függően korlátozott parkolóhely szám biztosítandó. A járda funkciója kisebb jelentőségű, de 

kiépítésük akár minimális szélességgel a biztonságot szolgálja. Önálló kerékpársáv és -út 

tervezése nem szükséges, de az intenzív kerékpárforgalom a lakóutcák szerves része lehet. 

 

 
 

A környezetidegen forgalomtechnikai jelzések csökkentett méretű alkalmazása, a jelzések 

környezet-harmonikus elhelyezése javasolható. A magántelkekkel való kapcsolat garázs- és 

telekbejáró egységes kialakítása meghatározó az arculat szempontjából. 

 

Gyakori és indokolt lakossági igény a forgalomcsillapítás lakóutcákban, amelyek célszerűen 

épített elemekkel, utcabútorokkal és telepített növényzettel oldható meg esztétikailag 

helyesen. 

 

1.3 Gyűjtőutak  

 

A gyűjtőutak a lakóutcák forgalmát kapcsolják össze, a magántelkek megközelítésén túl 

az üzletek, közintézmények elérhetőségét szolgálják. Így a járműforgalom és a parkolási 

igény is lényegesen nagyobb.  

 

 
 



14 
 

Itt már eldöntendő az a fejlesztési stratégiai kérdés, hogy utak, kerékpárutak és parkolóhelyek 

létesüljenek-e, illetve színvonalas közösségi közlekedés kialakítása legyen-e a cél.  

(Buszmegállók elhelyezése, egységes kialakítása.) 

 

 

1.4 Főutak 

 

A főutak a településrészek megközelítését és a távolsági forgalom lebonyolítását 

szolgálják. Itt a forgalmi jelleg az elsődleges, ahol a torlódások megelőzését kell elérni és az 

út menti ingatlanok elnéptelenedését és elértéktelenedését kell megakadályozni.  

 

 
 

Az integrált közlekedésfejlesztés alapja a kapcsolódó létesítmények részletes megtervezése, 

autóbuszmegállók, átszállóhelyek gyalogosforgalmának kialakítása. Fontos továbbá a 

koncentrált parkolóhelyek gyalogos- és közösségi közlekedés kapcsolatainak átgondolása. 

 

A település arculatát jelentősen befolyásolja a csomópontok kialakítása (jelzőlámpa, 

körforgalom, különszintű megoldás), azok megfelelő számával kell biztosítani a főút két 

oldalának együttélését, ezzel a zaj- és levegőszennyezés elviselhető szinten tartását. A 

közösségi közlekedést külön közlekedési sávok kialakításával lehet előnyben részesíteni.  

 

 

 
 

 

Kiemelten kell foglalkozni a biztonságos 

kerékpározás megteremtésével: 

legmagasabb szinten önálló 

kerékpárutakkal, illetve hely hiány esetén 

kerékpársáv és -nyom átgondolt 

kialakításával. 
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2. Közterek 

A közterek a települési közlekedési hálózatok gócpontjai, egyben azok mindennapi 

közéletének meghatározó helyei. A közterek jelentős szereppel bírnak egy-egy településrész 

utcahálózatának rendszerré formálásában és a közösségi közlekedés egyes viszonylatainak 

összekapcsolásában éppúgy, mint az adott térség életének szervezésében, kereskedelmi, 

kulturális és szabadidős szolgáltatások biztosításában. A közterek, kiterjedt és változatos 

szerepvállalásaikkal alapvetően befolyásolják a települések működési minőségét, valamint 

arculatuk és hangulatuk alakulását, ezért kiépítésük, átépítésük, vagy működtetésük kiemelt 

célja, hogy ne csupán meghatározó helyek, hanem vonzóak is legyenek.  

 

A különböző úthasználók terének 

térbeli elválasztása szegéllyel és 

zöldsávval, továbbá különböző színű 

és anyagú burkolatokkal növelik az 

esztétikai hatást. 

 

Főképpen főutak, de gyakran a 

gyűjtőutak mellett elhelyezkedő 

intézmények, iskolák, óvodák, 

bölcsődék esetén – ahol rövid idejű 

megállásra sem áll rendelkezésre 

megfelelő útfelület – a koncentráltan 

megjelenő gyalogosok biztonságára 

különös figyelmet kell fordítani. 
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Vonzó közösségi terek létrehozása általában együtt jár a gyalogos közlekedés feltételeinek 

javításával, utcák és terek tervszerű bővítésével, összefüggő hálózatok megteremtésével. A 

köztereket úgy kell berendezni és fenntartani, hogy azok valóban a településlakók számára 

kedvelt közösségi terek legyenek. Másfelől, miközben kiemelt cél az autók jelentette 

közterületi „terror” megszüntetése, ez még gyalogos elsőbbségi területeken sem jelenti 

feltétlenül a vegyes használat tilalmát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott téren szabályozott formában, akár kis volumenű autós célforgalom és közösségi 

közlekedés is haladhat. Ez a települési élet sokszínűségének része, a közterek különböző 

használati formái közötti tolerancia megnyilvánulása, a másik elfogadása, mint ahogy van erre 

számtalan kiváló példa Európa kis és nagy településein, városaiban. 

Egy köztér jó települési hellyé válásának általános és az adott köztér elsődleges 

szerepéből adódó sajátságos szempontjai: 

- Az általános szempontok alapvetően valamennyi, a közteret alkotó elem és szolgáltatás 

minőségével, illetve harmonizálásával függnek össze. A minőségi elvárások vonatkoznak 

a felhasznált burkolóanyagokra, növényzetre, utcabútorokra és más berendezésekre, a 

harmonizációs elvárások pedig vonatkoznak a tér elsődleges szerepével, a kapcsolódó 

hálózatszerkezettel, valamint az érintett természeti és épített környezettel való összhang 

megteremtésére.  
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- A sajátságos szempontok lényegében a harmonizálás általános elvárásából erednek. A 

magas minőségi elvárások mellett az egyes köztér-részletek kialakítása és súlypontisága 

függ a köztér környezetének adottságaitól és elvárásaitól, legfőképpen azonban 

szerepkörétől, a település életében betöltött elsődleges feladatától. 

Az alábbi köztér típusok arculatformálását indokolt külön kategóriában tárgyalni: 

gyalogos elsőbbségű közterek, főterek, közintézmények előtti terek, rekreációs 

terek, állomási előterek. Természetesen az egyes közterek gyakran vegyesen, több 

típust, vagy kategóriát magukon hordozva funkcionálnak, ebből eredően kívánatos 

arculati elemeikben is sok a hasonlóság. 

 

2.1 Gyalogos elsőbbségű közterek 

A közterek e kategóriája egyfajta gyűjtő fogalom, a szűk értelmű gyalogos elsőbbségű 

terek mellett ide sorolhatók a gyalogos elsőbbségű utcák és a vegyes használatú közterületek 

is, valamint ezek részegységeként, az egy funkciójú gyalogos utcák. E közterek közös ismérve 

a megnevezésből ered, valamennyi közlekedési móddal szemben, a gyalogosok élveznek 

előnyt, úgy, hogy komfortjukat igényes utcabútorozás erősíti. Mindemellett, ugyanazon a 

köztér felületen helyet kaphat elsősorban a kerékpár és a közösségi közlekedés, de kötelezően 

sebességkorlátozás mellett az autós célforgalom is. E köztér típusok jelenítik meg leginkább 

azokat a települési közösségi tereket, amelyek fontos találkozási helyek, ahol a települési 

közélet zajlik, és esetenként rendezvényhelyszínek is.  

Kiemelten fontos a jó hangulatú vonzó környezet, a minőségi köztérformálás, a faltól-falig 

történő köztéralakítással.  
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Javasolható például egy olyan egységes arculat létrehozása, amelyen – vegyes területhasználat 

esetén – az egyes közlekedési módok helye legtöbbször csak a burkolattípusok változtatásával 

kerül kijelölésre. Parkolás csak kivételesen, engedélyhez kötve és szigorúan kijelölt helyen 

lehetséges. 

 

Gyalogos elsőbbségű közterület 

A közterület határa (kapuja), a legfontosabb információkkal, mögötte már csendes, rendezett 

területtel. 

 

 

 

 

Általános települési környezet 

Találkozási hely, tartós jelenlétre 

tervezve, változatos meg-

jelenéssel, amely bevásárló-

központok hasonló kialakításával 

is versenyre kelhet, a közterületen 

tartva a használókat. Háttér: kis 

üzletek és kávézók az épületek 

utcai földszintjén. 

 

Vegyes használatú közterület. Az egyes 

közlekedési formák a burkolatok anyagának 

változtatásával kerültek egymás mellé. A 

gyalogos-pihenő zónát, a többitől a 

csökkentlátók által is érzékelhető 

burkolatváltás választja el, a kerékpárosok 

javasolt útja kijelölt. Mindemellett, szegélyek 

és más fizikai korlátok nem különítik el az 

egyes közlekedési módokat. 

 

A települési tér speciálisabb, 

építészeti hangsúllyal rendelkező 

részein (a szokásos alumínium-

ötvözet lemez helyett) érdemes 

lehet egyedi tervezésű, igényes 

kivitelezésű közlekedési jelzéseket 

elhelyezni. 
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2.2 Főterek 

A főterek azok a kiemelt jelentőségű közterek, amelyek egy-egy település (vagy 

településrész) szerkezeti rendszerében és napi életében meghatározó, illetve központi 

szereppel bírnak. Optimális esetben, arculati megformálásuk magán hordozza a gyalogos 

elsőbbségű közterek kívánatos jegyeit, ugyanakkor a főterek gyakran keretet adnak a település 

életében jelentős igazgatási, vagy kulturális funkcióknak is, ezért megformálásuk többfajta – 

esetenként egymással ellentmondásban levő – elvárásnak kell, hogy megfeleljen.  

 

A főtér szerepkörrel szembeni elvárás, hogy a főterek egyfelől tegyenek eleget a kiemelt 

jelentőségű találkozási hely szerepkörnek, másfelől viszont nem ritka esetben meg kell, hogy 

feleljenek színvonalas közlekedési, megközelítési elvárásoknak is. Egy-egy főtér arculati 

megformálásával szemben elvárás a kiterjedt és magas minőségű, utcabútorozott gyalogos tér, 

de azon keresztül, vagy amellett, akár kapacitív közösségi közlekedés is áthaladhat és helyet 

kaphat a parkolás is (csak rövid idejű, kijelölt, szabályozott helyen történő ügyintéző parkolás, 

a tartós parkolás a közelben, közterületen kívül kerüljön biztosításra). A főterek lehetőség 

szerinti fontos eleme az igényes zöldfelület fákkal és virágokkal. 

 

Forgalommentes főtér 

Minőségi burkolatokkal és utcabútorokkal, klasszikus települési főtér, jól beillesztve a 

településszerkezetbe. A térfalat alkotó kis üzletek, a teret övező jó parkolási adottságokból 

eredően rentábilisan működnek. 
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Az intézményi, kulturális és vendéglátói intézmények valóságos főtér funkciókat 

biztosítanak, a tér időszakos rendezvényhelyszínként is működik. 

 

Korlátozott forgalmú főterek 

Minőségi útburkolatok, a vegyes funkciókat a burkolatváltások finoman és jól 

szétválasztják. A közlekedési és a várakozó funkciók lazán egymás mellett élnek, csak 

utcabútorokkal elválasztottak. 

 

Igényes zöldterülettel, gyalogos és kerékpáros utakkal átszőtt, igazi találkozási hely. A 

tér nagyobb része forgalommentes, rekreációs célokat is szolgál. A korlátozott 

(cél)forgalom a tér egy oldalán  a központ feltárását szolgálja. A burkolatok anyagának 

és színének változatossága egyfelől orientál a használat jellegéről, másfelől élénkséget 

visz a főtér forgalmi részébe. 

2.3 Közintézmények előtti közterek 

Közintézmények előtti közterek az önkormányzatok és egyéb hivatalok, kulturális- és 

sportlétesítmények, kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék előtti terek. Közös jellemzőjük a 

különböző igénybevételek és szolgáltatások kezdési és befejezési idejéhez kötött, időszakos és 

egyenetlen nagy forgalmi terhelések. Ezek fogadására legtöbbször nincs elegendő kapacitás, 

ami az adott időben, érintett úthálózaton jelentős forgalmi zavarokat okoz.  
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A problémák elkerülése érdekében: 

 

- törekedni kell az intézmény előtt, megfelelő nagyságú és minőségű gyalogos tér 

biztosítására, 

- e gyalogos térhez, közvetlenül kapcsolódjék közösségi közlekedés megállója, vonzóvá 

téve azt, 

- a téren haladjon át kerékpárút és legyen elegendő kapacitás kerékpártárolásra, 

- közeli közterületen kerüljön kialakításra ki-beszállást biztosító rövid idejű parkoló 

(megálló) sáv, 

- a tartós parkolás infrastruktúrája, kellő kapacitással, közterületen kívül kerüljön 

kialakításra, 

- gyermek intézmények térségében, a gyalogos tér a közúti tértől legyen fizikailag 

elválasztva. 

 

Közintézmények előtti terek  

Térfoglalás a közintézmény jobb kiszolgálása érdekében. A megoldás komplex, de egyes 

elemei külön-külön is használhatók, kistelepülési léptékben is. 

Az autós megközelítés és az intézményhez kötött parkolás, annak időigényével összhangban, 

a frontvonal árnyékában megoldott. Az autós közlekedés nem az intézmény előterébe érkezve, 

a gyalogos ügyfeleket zavarva keresi helyét, hanem a hátsó fronton. 

 

Eltérő burkolattípusokkal, színvonalasan került kijelölésre az intézményt szolgáló parkolás 

helye. A parkolóból könnyű az intézmény megközelítése, amely azonban a parkolástól 

zöldterülettel került elválasztásra. 

Az intézmény színvonalas burkolatokkal és utcabútorokkal kialakított gyalogos előtere, 

rendezvényhelyszínként is működik. Például heti kétszer, minőség ellenőrzött termelői piac 

hozza közelebb a napi életet az intézményhez. Az intézmény közösségi közlekedés által való 

könnyű elérését, villamos- és autóbusz viszonylat segíti. A könnyű elérést segíti a 

villamosmegálló gyalogos térrel való közvetlen kapcsolata. A tér a pihenő, vagy éppen 

találkozásra váró ember számára is helyet biztosít. 
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2.4 Rekreációs közterek 

A rekreációs közterek elsődleges célja a pihenés, megnyugvás, feltöltődés. E terek 

kialakításának, arculatformálásának ezen elsődleges célt kell szolgálnia. A rekreációs terek 

jellemzően zajtól és zaklatottságtól óvott parkok, nagy zöldfelületekkel ellátott csillapított 

terek, vízparti zónák. A tereken belüli közúti közlekedést tiltani kell, parkolás csak a tereket 

határoló utakon, vagy közterületeken kívüli létesítményekben engedélyezett. 

Rekreációs közterek arculatának formálása: 

 

- ápolt és gondozott, nagy kiterjedésű növényzet, zöldfelületek, 

- igényes, természetes kőburkolattal épített gyalogos sétányok, teresedések, 

- pihenőhelyek, utcabútorok, padok, képző- vagy iparművészeti alkotások, 

- önálló, vagy vegyes használatú kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpár tárolók, 

- sportolásra alkalmas felületek, a szükséges eszközökkel berendezve, 

- játszóterek és más gyermek létesítmények, 

- vízközeliség biztosítása természetes, vagy mesterséges vizekkel (csobogók, 

szökőkutak), 

- megfelelő információs, tájékoztató rendszerek, visszafogott nagyságú vendéglátó 

egységek, 

- a határoló utakon jó közösségi közlekedési kapcsolatok.  

 

 
 

                                                                       

 

 

A kiterjedt, homogén parkok, ligetek mellett, az urbánus környezetbe illesztett, kávézókhoz, 

teraszokhoz kapcsolt zöld szigetek is fontos elemei a rekreációs közterek hálózatának. 

A pihenés és a szabadidő minőségi tereitől sem idegen az autó, ha korlátozottan és 

csillapítottan érkezik, valamint szigorúan szabályozott (kijelölt) térben tartózkodik. 

 

A vízhez kötött rekreációs köztér minden eleme (burkolat, virág, szökőkút, utcabútor) a 

fizikai és mentális csendet, megnyugvást szolgálja. Ehhez a minőségi környezet 

elengedhetetlen. 
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Lakóövezeti térbe is beszivároghat a rekreáció köztér formálása, ha ez utóbbi válik a 

meghatározóvá, nem pedig az urbánus (beépítési) intenzitás. A környezeti minőségtől 

(burkolatok, utcabútorok, zöldterület, növényzet) rekreációs meghatározottság esetén sehol 

nem szabad eltekinteni 

 

2.5 Állomási előterek 

Az állomási előterek – és más fontosabb közösségi közlekedési terek – elsőszámú 

feladatköre a közlekedési kapcsolatok zavarmentes biztosítása. Mindemellett, a közösségi 

közlekedés vonzerejének növelése érdekében e közterek minőségi megformálása és kellő, 

kapcsolódó szolgáltatásokkal való ellátása is alapvető követelmény.  

 

 

Ma általános fejlesztési gyakorlat a vasútállomások, illetve az állomási előterek „jó települési 

hellyé” formálása, a települési élet bevonzása, a mobilitási és a települési terek integrálása. 
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Nagyobb pályaudvarok, intermodális csomópontok esetén terjedő európai gyakorlat az 

állomási előtér vasútállomás épületébe való „betolása” tehát, mind az átszálló kapcsolatok, 

mind utazási- és települési szolgáltatások épületen belüli biztosítása, ott minőségi települési 

köztér hangulatának megteremtése. 

Az állomási előterek legfontosabb elemei: 

 

- a településre érkezés pozitív élményének biztosítása, megfelelő térformálással, 

perspektívával, 

- kellő nagyságú, minőségi burkolattal és utcabútorokkal ellátott gyalogos előtér, 

- az állomás és a település közötti színvonalas gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, 

- a közösségi közlekedési átszálló kapcsolatok távolságának minimalizálása,  

- az átszálló kapcsolatok időjárási védettségének megteremtése, 

- az előtérhez simulva, taxiállomás és rövid idejű autós ki-beszállási lehetőség, 

- kis gyaloglási távolságra, kellő kapacitású és védett P+R parkoló, 

- kiterjedt utazási- és települési információs rendszerek, 

- a várakozás idejét szolgáló interaktív létesítmények, 

- az áramlási vonalakhoz kapcsolva kereskedelmi- és vendéglátó szolgáltatások. 

 

 
 

Jelentős előtelepülési forgalmat bonyolító, korszerűsített városi, illetve kistelepülési 

vasútállomás és előtere. Az állomás és megközelítésének infrastruktúrája közvetlen, és jól 

illeszkedik a település léptékéhez, illetve az állomás szerepköréhez. 
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A kistelepülés vasútállomásának előterében a jó feltételekkel bíró kerékpáros megközelítést 

szolgáló tároló, a P+R parkoló és a képen nem látható buszmegálló, az állomáshoz jól 

szervezett, komplex megközelítést biztosítanak. 

 

 

Nagytelepülés vasútállomása a város központjában a „vasút a házban” koncepció szerint, az 

állomás térségét „jó települési hellyé” formálja.  

Az állomási előtérnek karaktert adó 

körbeszaladó előtető, az arculatot javító 

szerepe mellett biztosítja a vasút és a 

taxi-, valamint autóbusz állomás közötti, 

időjárástól védett kapcsolatot. 
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Az állomás az állomási előteret „beszívja a házba”.   Az utcafronthoz kapcsolódó terepszint 

védett találkozási helyet ad, felette kereskedelmi és vendéglátó szintek szolgáltatnak, alatta 

fekszik a vasútállomás, legfelül P+R parkolók épültek. 

 

III. ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS 

 

A közlekedési létesítmények állaga, gondozottsága nagyban függ az azt fenntartó 

intézményrendszer működésének kifinomultságától. Sok múlik azon, hogy a fenntartás, 

utógondozás, pótlás tervezése már a létesítéskor megtörténik-e (pl. növénytelepítéssel együtt 

az öntözés eszközeinek beszerzése, telepítése), illetve létezik-e az építési és fenntartási 

technológiára deklarált ellenőrzési, minősítési rendszer, továbbá feladat- és felelősség-

megosztás.  

Egy-egy jó önkormányzati közösségben nem lehet esélytelen a közösségi érdekek mentén 

történő személyes felelősségvállalás, elemi feladatok megfogalmazása (pl. csúf, 

balesetveszélyes szemét, üvegszilánk, hó, jég sajátkezű eltávolítása ingatlan előtti 

közterületen, ill. adott helyzetben a használó által a közúton, kerékpárúton). 

 

     

A közlekedési megoldások során a közterület alakításában leginkább érintett (különösen a 

közúti, vízelvezetési, energetikai és híradástechnikai hálózatokért felelős) szakterületek 

(kezelők, szakhatóságok, szakmai testületek) számára a véleményezés lehetőségét biztosítani 

célszerű. 

 

A település környezetének alakítása, 

tervezése során nem feltétlenül kell a 

pillanatnyi realitásokból (forrás-

lehetőségekből) kiindulni: a megcélzott 

állapotot nem szükséges egy lépésben 

elérni, esetenként érdemes kitérni a 

fokozatos fejlesztés fő ütemeire. 
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IV. JOGSZABÁLYI KAPCSOLÓDÁSOK 

 

Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés 

törvényt alkotott a „Település védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a 

végrehajtás érdekében a kormány kiegészítette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, és az egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) rendeletét. 

 

Az új jogszabályi környezetben minden településnek, a fővárosnak és a kerületeknek is 2017. 

október elejéig el kellett készíteniük az ún. Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK), 

valamint meg kell alkotni a Településképi Rendeletüket (TkR). 

 

Szabályozási összefüggések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Településképi Arculati Kézikönyv a rendelet szerint a természeti és épített környezet által 

meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. 

Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 

jellemzőit és értékeit, valamint ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés 

formájában – szemléletformálás céljából – javaslatot tesz a településképhez illeszkedő 

építészeti elemek alkalmazására. 

 

 

ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY 

1997. évi LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelméről 

TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI TÖRVÉNY 

2016. évi LXXIV. törvény 

a településkép védelméről 

Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ, KÉSZ) 

Építéssel összefüggő szabályok 

Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK)  

Településképpel összefüggő javaslatok 

Ágazati Arculati Kézikönyvek 
(Ajánlások)  

Közlekedés, energetika, informatika… 

Településképi Rendelet 
(TkR) 

Településképi követelmények  
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Jelen Közlekedési Arculati Kézikönyv – egy sorozat első elemeként – ezt a hiányosságot 

kívánja pótolni, és a TAK alkalmazói részére a közlekedési szakterület vonatkozásában 

útmutatót adni. 

 

Mindez azért is indokolt, mert a TAK elfogadása után az adott önkormányzat a településkép 

védelmét önkormányzati rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ez a rendelet a településkép 

védelme, jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének 

megőrzését, vagy kialakítását jelenti. Kitér a településképhez illeszkedést biztosító 

anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításokra, a zöldfelületek telepítésének 

módjára, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi 

adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat 

fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté 

nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és 

egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára.   

 

 
 

Tehát a rendelet megfelelő végrehajtása, a település élhetőségének nagyobb távban történő 

biztosítása csak az érintett ágazatokkal, az ott elképzelt fejlesztések figyelembevételével 

együtt lehetséges.  

 

A rendelet szellemiségét szem előtt tartva, a közös munka elősegítésére indítja a BPMK 

az egyes – kapcsolódó – szakmai területeken kiadásra tervezett kézikönyveket, 

útmutatókat, ajánlásokat, melynek első kötete ez a KÖZLEKEDÉSI ARCULATI 

A TAK értelemszerűen csak 

érintőlegesen tér ki a települési 

arculatot jelentősen befolyásoló ágazati 

szempontokra, így a közlekedés, a 

környezetvédelem, az energetikai- és 

vízhálózatok, az informatika hálózatok 

sajátos igényeire. A szakágazati tervezés, 

fenntartási gyakorlat jelentősen kihat az 

adott térség arculatára, hangulatára, 

élhetőségére. 

 

Az önkormányzatok által készíthető rendelet (TkR) 

rövid tartalmi előírásaiból is látható, hogy egy 

adott település jelenlegi és jövőbeni arculatának 

kialakítása nemcsak az épületek milyenségétől, 

hanem azok környezetétől: a közlekedési 

létesítményektől, azok kialakításától, a növények 

telepítésétől, a légvezetékek, oszlopok stb. 

látványától is nagyban függ. 
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KÉZIKÖNYV, amely a települések belterületének közlekedési kérdéseit foglalja röviden 

össze.  

 

 

 

 

  
Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy alapvető fontosságú egy település 

közterületeinek funkcionális, élhető, esztétikus és biztonságos kialakítása. A 

település arculatát, közterületeinek minőségét, esztétikáját, vagy azok hiányát 

viszont az épületekkel azonos mértékben és szinten befolyásolják a közlekedési 

létesítmények és eszközök. Ezek kialakítása, elhelyezése lényegesen befolyásolja az 

adott település arculatát, élhetőségét. 

A BPMK fenti gondolatok alapján javasolja a döntéshozóknak a Közlekedési Arculati 

Kézikönyvben megfogalmazottak figyelembevételét, alkalmazásának bevezetését. 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: A közterületek összképét befolyásoló (meghatározó) 

városi elemek 

2. sz. melléklet: Meglévő közterületek esztétikai és közlekedésbiztonsági 

hibái (néhány példa) 

3. sz. melléklet: Szabályozási háttér (jogszabályok, szabványok, 

útmutatók) 

4. sz. melléklet: Külföldi példák 

5. sz. melléklet: Felhasznált irodalom 
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1. számú melléklet 

 

A KÖZTERÜLETEK ÖSSZKÉPÉT BEFOLYÁSOLÓ 

(MEGHATÁROZÓ) VÁROSI ELEMEK 

  

 

a) Felszín alatti (legtöbbször közmű) létesítmények felszínen is látható részei: 

 

- vízelzárók (különfélék lehetnek, pl. tűzcsap, házi bekötés) 

- csatornafedlapok, szennyvízszivattyúk, víznyelők 

- elektromos kábelek aknái, térszín alatti transzformátorok fedlapjai, a köz- és 

díszvilágítási hálózat aknafedlapjai 

- gázelzárók fedlapjai, gázfogadók felszíni létesítményei 

- távbeszélő-hálózat fedlapjai (szekrények, aknák) 

- közlekedési lámpák kábelaknáinak fedlapjai 

- tömegközlekedés kábeleinek aknafedlapjai 

- távfűtési hálózat fedlapjai 

- kertészeti locsolóhálózat szerelvényei 

- televízió kábelek aknafedlajai 

- különféle szellőzők (pl. metró, aluljárók stb.) 

- épülettartozékok (angolaknák világítóablakai, ledobóaknák fedlapjai) 

 

 

b) Felszíni létesítmények (épített részletek) 

 

Utak és azok részletei 

 

- útszegélyek anyaga 

- útburkolat anyagai 

- lejtésviszonyok (felszíni vízelvezetés) 

- felhajtók (pl. járdafelhajtó) útmenti árkok burkolata 

- árkok feletti hidak anyaga 

 

 

Járdák és gyalogos felületek részletei 

 

- járdaszegélyek anyaga 

- járda, illetve térburkolat anyaga 

- lejtésviszonyok kialakítása 

- épületekhez való csatlakozás 

- lépcsők, rámpák kialakítása 
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Alul- és felüljárók részletei 

 

- burkolóanyagok 

- oldalfalak burkolata 

- lépcsők és korlátok anyaga 

- szerkezeti elemek formai kialakítása 

 

 

Felszínen épített zöldfelületek és tartozékaik 

 

- szegélyek, támfalak anyaga 

- faveremrácsok, favédőrácsok 

- locsoló berendezések 

 

Felszín alatti létesítmények térszínen látszó elemei 

 

- aknafedlapok 

- felszín alatti vízelvezetés elemei (folyókarácsok) 

- felülvilágítók 

- szellőzők 

 

 

c) Felszínen elhelyezett épített elemek: 

 

- térelzáró oszlopok 

- közvilágítási elemek (kandeláberek) 

- közlekedési táblák és lámpák 

- információs táblák 

- reklámtáblák, hirdetőoszlopok 

- közművek, műtárgyak tartozékai (tűzcsapok, szellőzők, elzárók) 

- rögzített padok 

- utcai vitrinek 

- pavilonok 

- postaládák 

- telefonfülkék 

- nyilvános wc-k és kutya wc-k 

- zászlótartók 

- felsővezeték-tartó oszlopok 

- támfalak 

- elválasztó rácsok, korlátok 

- köztéri álló órák 

- esőtetők, várakozóhelyek (pl. autóbuszváró) 

- hulladékgyűjtők 
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- transzformátorházak, áramátalakítók (pl. villamos) 

- őrbódék, végállomás-épületek 

 

 

d) Felszínen elhelyezett mobil elemek: 

 

- mobil székek, padok 

- mobil növénytartók, favédőkosarak 

- kandeláberre szerelt növénytartók 

- mobil térlezárók 

- vendéglői teraszok és tartozékaik (korlátok, székek, asztalok) 

- mobil ideiglenes elárusító helyek (kocsik, kihelyezett asztalok) 

- mobil információs táblák 

- mobil reklámtáblák 

- alkalmi mutatványos tevékenységek tartozékai 

- mobil hulladékgyűjtők 

- mobil kerékpártárolók 

 

 

e) Művészeti alkotások 

 

- köztéri szobrok, képzőművészeti alkotások 

- díszkutak, szökőkutak, ivókutak 

- zenepavilonok 

- harangjáték 

 

 

f) Épületek homlokzatán és kerítéseken elhelyezkedő utcai elemek: 

 

- utcanév táblák 

- házszámtáblák 

- reklámtáblák 

- irányjelző táblák 

- fali telefonok 

- pénzkiadó automaták 

- fali hulladékgyűjtők 

- reklámberendezések 

- falra szerelt órák 

- tűzfalra, kerítésre történő növény felfuttatások (fali virágtartók, balkonládák, sövények) 

- falra szerelt vitrinek 

- falra szerelt közvilágítási elemek (konzol, reflektor, szerelvénydobozok) 

- falon végigvezetett kábelek (pl. telefon, közvilágítás stb.) 
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g) Épületek funkcióival kapcsolatos közterületi elemek: 

 

- üzletportálok 

- kirakatszekrények 

- védőtetők, ponyvatetők 

- cégtáblák, cégérek 

- légkondicionáló berendezések 

- épülettartozék-lámpák 

- díszvilágítás tartozékai (fényvetők, szerelvénydobozok) 

- út feletti légvezetékek tartószerkezetei 

- bejárati kaputartozékok 

kapucsengő 

kaputelefon 

címtáblák 

kerékvetők 

- közműjelzések táblái 

- gázszerelvények 

- falra szerelt postaládák 

- zászlótartók 

- riasztóberendezések kamerái és szerelvényei  
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2. számú melléklet 

MEGLÉVŐ KÖZTERÜLETEK ESZTÉTIKAI 

ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HIBÁI 

 

1)Közlekedési létesítmények elhelyezése, kialakítása (hidak, csomópontok, megállók, 

parkolók, gyalogátkelőhelyek stb.)  

A gépkocsival való parkolás az arra kijelölt (kialakított) helyeken történjen, egyéb 

helyszíneken (pl. járdán, zöldterületen, földpadkán) annak gyakorlati lehetőségét is fontos 

megakadályozni, mivel a szabálytalan parkolás rendszerint a gyepfelületek végét jelenti, de 

legalábbis a nem teherbíró fölfelületek „felszántását”. A gyepek kijárását lehetőleg fizikai 

eszközökkel (oszlop, korlát, fa, cserje, stb.) gátoljuk. 

  
2) Kerülni kell az olyan megoldásokat, amelyeknél nehezen karbantartható (általában 

rendetlenül hagyott, elgazosodó) zugok jönnek létre, ill. ahol az elburjánzó növényzet 

balesetveszélyes objektumokat takarhat el. 
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3) Úttartozékok, közlekedési létesítmények mellett elhelyezett műszaki berendezések 

(jelzőtáblák, egyéb táblák és oszlopok, kandeláberek, hirdető oszlopok, korlátok, stb.),  

 

 

 

Sokszor probléma a közműszolgáltatók kapcsolószekrényeinek elhanyagolt állapota. Mivel 

üzemeltetési, szolgáltatási szerződéseikben bizonyosan szerepel a szolgáltatás minőségére 

vonatkozó kitétel, a rendezett állapot helyreállítása sokszor csak a települési adminisztráció 

akaratán (mit tekintünk normának?), odafigyelésén múlik. 

  

 

A közvilágítási oszlopokra rögzített 

forgalomtechnikai jelzések csök-

kenthetik a szükséges oszlopok 

mennyiségét, ami kedvező, de 

esetenként rendetlenség benyo-

mását is kelthetik, ill. akár a 

felismerhetőséget is rontja az ilyen 

megoldás.  
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4) Megfelelő közvilágítás biztosítása, az elhelyezés, fenntartás, üzemeltetés felelősségének 

egyértelmű szabályozása  

 

 

   
 

A közvilágítás modernizálása során a fényszmog és a vakítás csökkentését szolgáló – az 

oldalirányú sugárzást akadályozó – világítótest armatúrát indokolt alkalmazni. 

5) Felületalakítás, kapcsolódás minősége, az egyes funkcióban eltérő felületek 

kapcsolódásának igényessége, (pl. kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, kátyúk, nyomvályúk, 

helyreállítások eltérő technológiái, stb.)  

 

 

A térkőburkolatok teherbíró alapozásához és teljesen egyenletes lerakásához igen nagy 

technológiai fegyelem, alapos ellenőrzés és szerződésben biztosított garanciakövetelmény 

szükséges. A természetesebb hatású, vagy világosabb tónusú térkőtípusok ára meghaladja a 

nyers beton térkőelem költségét, mégis a cementszínű betonelemeknél lényegesen 

barátságosabbak. 

 

A gyalogosok zónájában nem 

szabad szürkületben nehezen 

észlelhető objektumokat 

elhelyezni, szabadon hagyni, így 

pl. a régi típusú oszlopok 

kitámasztását szolgáló drótkötél 

huzalt nem szabad bevédés 

nélkül hagyni.  
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6) Burkolati anyagok (betonúton aszfaltkátyúzás), szegélyek kiválasztása 

Lakókörnyezetben az ipari hatást keltő anyagok alkalmazása (pl. szürke betonszegély) 

mindenképpen igénytelenebb és sivárabb hangulatot kelt, mint a természetes anyagok (pl. 

gránitszegély), vagy színezett beton (pl. színes térkövek vagy a fehér – mészkő hatást nyújtó – 

beton. 

 

A leromló burkolatok, szegélyek pótlása fontos, hogy lehetőleg azonos anyaggal történjen – 

pl. betonúton az aszfaltkátyúzás a rendetlenség benyomását kelti.  

 

 

 

7) Igénytelen technológia, kivitelezés (betonszegély közök elmaszatolt fugázása, ferde 

oszlopok, légkábel-csordák) kizárása,  

 

   

A hézagos kialakítású beton vagy 

műanyag gyeprács (ún. 

„grünbeton”) döntő többségben 

nem válik be, közterületen nem 

biztosítja a gyep túlélését. A 

végeredmény szinte kivétel nélkül 

szomorú látványt jelent. 
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A kivitelezők „rossz szokása” a járdaszegélyeket cementes habarccsal kézileg fugázni, oly 

módon, hogy a habarcs anyaga a szegélyelemeken elmaszatolva évtizedeken át változatos 

rajzolattal hirdeti készítője művészi nagyságát. 

8) Az elöregedett, beteg fák kivágásakor (új egyedekkel történő pótlásnál) a tuskó is 

eltávolításra kerül. Ha ez akadályba ütközik, akkor is azt (a művelet idejére történő 

körbeásással, szabaddá tétellel) legalább annyira vissza kell vágni, hogy ne maradjon éveken 

át éktelenkedő terepakadály, a közlekedőkre ne jelentsen veszélyt.  

 

 

9) A rosszul megválasztott (kerékrögzítésre épülő, azaz küllőket nem kímélő, lehajolást 

kikényszerítő) kerékpártárolók bizonyosan nem rendeltetésszerűen lesznek használva (nem 

használva), ami rendetlenséget eredményez. 

   

Fontos a vízelvezetés folyamatos megoldása, mivel a nem kezelt vízáram kimosódásokat 

okoz, ami rendetlen állapotot mutat és gyors műszaki leromlást eredményez. 
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10) Az úttest és az ingatlan közötti nyílt tér tagolását szolgáló – sokszor a tulajdoni 

határokat jelző, a gyalogosok mozgásterét kijelölő – kisebb-nagyobb díszkerítések esztétikai 

nívószintjében nagy különbségek lehetnek, a tervezettség és a kivitelezés igencsak 

meghatározza az adott hely arculatát. 

 

 

11) A helyreállítás tényleg helyreállítás legyen (a kátyú megszűntetése ne zúzottkő 

odaszórásával történjen, stb. 

                                                  

A forgalmi rend korrekciója során az eredeti jelzéskép átmeneti (sikertelen) „eltüntetése” 

hosszú évekre funkcionális és esztétikai zavart okozhat. 

   

A nagyobb sebességre és forgalomra épített települési főutak mentén törekedni kell a 

pillanatszerű lassulást okozó objektumok elhelyezésének elkerülésére („megbocsátó” 

útkörnyezet), így például pszichikailag, esztétikailag és biztonsági szempontból is 

kedvezőtlen megoldás a hídpillérek statikai bevédését célzó „betontömbök” szögletes 

kialakítása. Helyette például a forgalom irányával párhuzamos vezetőkorlát megfelelő lehet. 

Funkcionálisan és a 

rendezettség szempontjából is 

„merénylet” a közlekedési 

környezet ellen, ha közművek 

javítása után a burkolati jeleket 

nem állítják helyre.  
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3. számú melléklet 

SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR 

(JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, ÚTMUTATÓK) 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

- 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 

- 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, és az egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

- Justin Hyatt: Fenntartható közlekedés városban. 2006, Útmutató Önkormányzatoknak  

- MAÚT Tervezési Útmutatók 

-  
  

Tervezési Útmutatók 
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4. számú melléklet 

 

KÜLFÖLDI JÓ PÉLDÁK 

 

 
New York, Oculus pályaudvar 

 
A pályaudvar, amelyik egy város szimbólumává avatja a közlekedést:  

- mint létesítmény a városépítészet meghatározó eleme 

- mint kapcsolatok hordozója, az emlékezet emlékműve 

- mint találkozási hely, a város életének fontos helyszíne 
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New York, Oculus pályaudvar és kapcsolódó kikötő közösségi tere 

 

 
Melbourne villamosközlekedés gyalogos utcába integrálása 
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Rotterdam, villamosközlekedés gyalogos felületbe integrálása 

 

 

München főpályaudvar 
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New York  Broadway a Centrál park közelében, „geg” az autóközlekedésnek 
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5. sz. melléklet 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

- Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) minta 

- Fotók az internetről 

- Molnár László Árpád fotói 

- BM Településfejlesztési füzetek: Útmutató az önkormányzatok településesztétikai és 

közterület-használati feladatainak ellátásához (1994) 

 


