
A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Mesteriskoláján, Balatonföldváron, 2012. január 31-én tartott elᔐadás

A belterületi utcák humanizálása és polgárosítása
Somfai András

Absztrakt: A jármᜐforgalomra történᔐ túlzott koncentrálás helyett végre Magyarországon is komplex 
humán-reál szemlélettel kell kezelnünk a belterületi utcákat és a más közhasználatú területeket. Oda 
kell figyelnünk a vízelvezetés, a járdák, a közmᜐ-szerelvények, a fasorok, a közvilágítás, az 
utcabútorozás, stb. eddig megtᜐrt hiányosságaira, de a polgárosodó társadalomnak a közterületek iránt 
felmerülᔐ újabb, minᔐségi igényeire is. Az elᔐadás – nagyszámú kép felvillantásával – az ebbéli 
feladatok sokaságára hívja fel a figyelmet.
___________________________________________________________________________
NB.: a Ctrl billentyᜐ lenyomásával és az egér-görgᔐ mozgatásával a szükséges méretᜐre nagyíthatók a képek.

1. Bevezetᔐ

1.1. A belterületi közterületek iránti minᔐségi igények

Míg a külterületi utaknak jószerint egyetlen feladata a nagyobb sebességᜐ közlekedés 
lehetᔐségének biztosítása, addig a belterületi utaknak sokkal bᔐvebb a funkciólistája. Ha 
belterületen jármᜐvel közlekedünk, akkor ugyan el kell fogadnunk egy alacsonyabb 
sebességtartományt, de az utakon tesszük mindazt, amiért az úticélhoz mentünk: parkolunk, 
rakodunk, innen hajtunk be a telkekre, stb. Ha pedig jármᜐ nélkül vagyunk az úton, akkor 
gyalog sietünk, lépkedünk, sétálunk, megállunk, gyülekezünk, várakozunk, buszra szállunk, 
átmegyünk az úttesten, találkozunk másokkal, beszélgetünk, utcaképet és kirakatokat 
nézegetünk, gyerekkocsit tolunk, esernyᔐt tartunk, stb. Ezen kívül, a napi életvitel részeként, 
az út menti épületekbe járunk dolgozni, vásárolni, ügyintézni, lakni. Összefoglalva: a 
belterületi közterület az egyéni és társadalmi élet egyik fᔐ színtere.

Ennek a sokfunkciós, utcaszakaszonként és néha telek-elᔐterenként is más és más 
igényᜐ terület kialakítására valójában csak igen laza keretszabályokat adnak a mᜐszaki 
elᔐírásaink. Az embert jól szolgáló közterületek megalkotásához és üzemeltetéshez ennél 
sokkal több kell: a közterület sokrétᜐ mᜐködésének átfogó ill. szakaszonkénti 
végiggondolása, a normál használat mellett az éjszakai, az esᔐs, a téli és más egyéb 
különleges helyzetek eltérᔐ igényeivel együtt. Az így megalkotott utcának-térnek lelke,
kisugárzása, „üzenete” van, ami emelheti a telkek értékét és a település presztizsét is. 

Mivel nálunk a jármᜐközlekedést vezénylᔐ szabályok úgy-ahogy kiforrottnak 
nevezhetᔐk, a gépjármᜐ nélküli vagy a gépjármᜐtᔐl elinduló ember mozgásának elveivel
viszont alig foglalkozunk, a közterület végiggondolásának elsᔐsorban a gyalogosokra kell 
koncentrálnia. Irányadónak az ajánlható, hogy a belterületi utakon-utcákon elsᔐ a gyalogos 
szempontja, második a jármᜐközlekedésé, mert a gyalogos az utcán is „itthon” van, 
technikailag védetlen az ütközésekkel szemben és saját energiáját használja a 
helyváltoztatáshoz. Emiatt a gyalogos közlekedési igényeket döntᔐ részben ott helyben kell 
megoldani, adott esetben a gépjármᜐforgalom kisebb-nagyobb hátrányára. (Vigyázat,
kompromisszumról, és nem diktálásról van szó.) A probléma közös, hiszen a gyalogosok egy 
része olyan autós, aki nemrég szállt ki az autójából.
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1.2. Humanizálás és polgárosítás

A közlekedési építményeinkkel kapcsolatos szabályaink alapvetᔐen technikai, 
szervezeti és pénzügyi meggondolásúak. Ezek mögött mára már nagyrészt elhalványult az, 
hogy mi is a minᔐségi igénye a társadalomnak, mint legfᔐbb „megrendelᔐnek”? Ezzel azért 
indokolt foglalkoznunk, mert a szabályaink egyre technokratábbak lesznek, s a reformkor óta 
csak meg-megakadva polgárosodó hazai társadalom pedig még mindig nem elég érett ahhoz, 
hogy „humán” és „polgári” minᔐségi igényeit tömegesen és fizetᔐképesen artikulálja. 
Egyelᔐre megtᜐr antihumánus helyzeteket: az útpályánál mélyebben levᔐ járdát, gyenge 
közvilágítást, meredek kapubejárót, pocsolyás járdát, éles szegélyt, burkolatot felnyomó 
fasort. A polgáriasodás (röviden: polgárosodás) késlekedése és a közterület-kultúra alacsony 
szintje miatt pedig a társadalom egyelᔐre nincs tudatában annak, hogy például Nyugaton már 
ritka kivétel a belterületi nyíltárkos csapadékvíz-elvezetés és a csapadékvízzel gazdálkodnak
is. Emiatt aztán tᜐri a néha beposhadó, néha kiöntᔐ árkot és a sáros-poros padkán való 
parkolást. – A szabályozás és az igényszint eme széttartásának nemcsak a szᜐkös pénz az oka; 
fellelhetᔐ itt a közérdek fel nem ismerése, a gondatlanság, az érdektelenség (sᔐt 
ellenérdekᜐség), valamint a hiányos köznevelés és a lassú társadalmi szemléletformálás is. 

A társadalom fejlᔐdése persze mindenkor lassú volt, ráadásul a járulékos hatások
további évtizedeket késhetnek. Vagyis nem is a frissen polgárosodott nemzedék, hanem csak 
az ᔐ gyermekeik-unokáik fognak-tudnak majd tömegesen jobb közterületeket követelni és 
ehhez a fizetᔐképességet, az anyagi fedezetet is biztosítani. Emiatt felmerül a kérdés: mit 
tehetünk ebben a helyzetben mi, közlekedési szakemberek? 

Menjünk elébe a várható társadalmi igényeknek! Tartsunk önvizsgálatot, és kezdjük 
meg átalakítani azokat a mᜐszaki megoldásainkat és szokásainkat, amelyek már ma is 
reálisan, különösebb pénzigény nélkül továbbfejleszthetᔐk! Teremtsünk olyan közhangulatot, 
hogy a társadalom is foglalkozzon velük! Kezdeményezzünk párbeszédet a társadalommal a 
közterület-alakításról, és segítsünk létrehozni egy „új társadalmi megrendelést”. 

Jelen képes összeállítás erre ad néhány – nagyrészt az írott szabályokon túl mutató –
javaslatot. Az út-tulajdonosok, a beruházók, a tervezᔐk, az üzemeltetᔐk – de esetenként maga 
a közlekedᔐ vagy ott lakó polgár is – ilyen, és ehhez hasonló felvetések alapján mérlegelheti, 
hogy miként járulhatna hozzá a közterületek mai és „holnapi” emberibbé tételéhez, az 
(állam)polgár jobb közérzetéhez.

2. A közterület-alakítás témakörei

A közterület-alakítás valójában bonyolult szellemi-fizikai tevékenység – vagy legalábbis 
annak kellene lennie. A tágabb értelemben vett eljárási és mᜐszaki összetevᔐi közül ezen 
kurzus keretében kiemeltük a tervezés-építés-üzemeltetés témacsoportot. Ezt – önkényesen –
tíz rész-témakörre bontottuk és az egyes példákat ezekbe osztottuk be. (Természetesen más 
felosztás is lehetséges, ezt majd a további kutatások során kell eldönteni.) A képeket több 
településbᔐl válogattuk össze, de a konkrét helyszín ismeretének valójában nincs jelentᔐsége. 
A felsorolásnak és a képeknek csak az a szerepük, hogy ráirányítsák a figyelmet egy-egy 
jelenségre, elgondolkodtassanak és különbözᔐ szinten cselekvésre késztessenek. A felvetések 
egy része ugyanis minden különösebb elrendelés nélkül, az új társadalmi megrendelés 
kikristályosodása elᔐtt is bevezethetᔐ – mint ahogy egyeseket helyenként alkalmazzák is.
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A témakörök következᔐk:

3.1. Elvi kérdések 
3.2. A keresztmetszeti helyzet és problémák, megoldások
3.3. A csapadékvíz-elvezetés   
3.4. A gyalogos felületek
3.5. Egyes kerékpáros gondok
3.6. A növényzet-telepítés
3.7. A közlátvány
3.8. Üzemvitel, közterület-gondozás
3.9. A szakmai és társadalmi tolerancia hiánya
3.10. További szemléleti kérdések.

A következᔐkben ezen csoportosítás szerint mutatjuk be az egyes eseteket ill. jelenségeket. 
Az elᔐadás során ezeket kivetítve bemutatjuk, és hozzájuk további magyarázatokat fᜐzünk. 
Néhány kiválasztott jelenségnél sor kerül a SWOT-elemzéshez hasonló közös vizsgálatra: a 
jelenség és a javítás átbeszélésére, valamint a költségek és a várható haszon, ill. a lehetᔐség és 
a visszahúzó erᔐk nagyságainak értékelésére.

3. A témakörök szerinti részletes ismertetés

3.1. Elvi kérdések

Jóllehet, normális esetben egy tervezés konkrét feladatleírás alapján indul és a tervezési 
elᔐírások alkalmazásával folyik le, néhány elvi kérdést is mégis meg kell fontolni.

3.1.1. Úttervezés – közterület-tervezés

A településen belüli útszakaszokon a közmᜐvek, fák, közvilágítási oszlopok, kapubejárók, 
küszöbszintek, stb. miatt a tervezᔐk akkor is kénytelenek túltekinteni a szorosan vett 
útburkolati területen, ha néha sajnálatosan csak útpálya-tervezésrᔐl szól a pályázat vagy a 
megbízás. A viszonylag sᜐrᜐn levᔐ csomópontoknál, útkeresztezéseknél és buszmegállóknál
szintén nagyobb foltokban kell „megdolgozni” a közterületet. Ha viszont a közterületbᔐl így
kimaradó, megdolgozatlan foltokon van valami olyan tárgy, növény, szint, vagy információ, 
aminek befolyása lenne a szorosan vett úttervezésre is, akkor a terv hibás is lehet. Emiatt, és a
korábban taglalt – fᔐleg a gyalogos forgalommal kapcsolatos – szemléletváltoztatási igény 
miatt vissza- vagy rá kell térnünk a „faltól-falig” szóló tervezésre. Lélektani jelentᔐsége is 
van annak, hogy ezt a módszert közterület-tervezésnek nevezzük és megkülönböztessük az 
egyszerᜐ úttervezéstᔐl. Humanizálástól és polgárosításról is csak az ilyen terveknél 
beszélhetünk. – A faltól-falig közterület-tervezés természetesen nem jelenti azt, hogy minden 
út- és járdaburkolatot át is kell építeni.

3.1.2. A közterületi tervezᔐi (megrendelᔐi, kivitelezᔐi…) gondosság foka

Amit egy közterületi tervezᔐ (megrendelᔐ, kivitelezᔐ …) idᔐben-munkában „megtakarít” egy 
elnagyolt, kevésbé gondosan elkészített tervvel (megrendeléssel, kivitelezéssel…), azt a 
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„szakma” hosszútávon elvesztheti az anyagi-társadalmi megbecsülés elmaradásában. Lehet 
érvelni, hogy a pályáztatási rendszer késztet bennünket a nyomott árakra és a kis 
munkabefektetésre, de akkor ez az állapot állandósul és hosszútávú vegetálási-lezüllési 
következményei is lesznek. Amikor világ nagyobbik része válsággal küszködik, az offenzív, 
elᔐre menekülᔐ, innovatív, gondosabb szakmai magatartás esélyt adhat a  válság után várható
jobb helyzet kihasználására. Ha innen nézzük a kérdést, akkor a gondosság befektetést is
jelent a jövᔐbe. Az egy másik kérdés, hogy hogyan lehet az addig terjedᔐ idᔐszakot 
átvészelni.

3.1.3. A gondolkodás határai

A „faltól-falig” történᔐ belterületi közterület-tervezés a közmᜐvek, burkolatok, növényzet és 
utcabútorok együttes rendszertervezése, figyelemmel a jármᜐforgalomra és különösen a 
gyalogosforgalmi igényekre. A gondolkodás azonban nem állhat meg a közterület határánál: a 
határvonalon vagy mögötte megjelenᔐ épületek, funkciók, bejáratok, kerítések, kapuk, 
küszöbszintek, járdatᔐszintek, esᔐvíz-levezetᔐ csövek, stb. még a folyópálya-szakaszon is 
nagy számú információt és figyelembe veendᔐ szempontot adnak, a csomópontokon és az 
útcsatlakozásoknál pedig még többet. Azt, hogy gyalogos forgalomban (pl. buszmegálló 
rágyaloglási köre), kerékpáros mozgáshálózatban, forgalomszervezésben, parkolásban, 
közmᜐvekben, stb. milyen távolságig kell „kinézni” és gondolkodni, azt (sajnos) mindenhol 
egyedileg kell és lehet csak megállapítani. Ehhez a fontos tevékenységhez – a szóbeli és 
helyszíni informálódás mellett – jó segítséget tudnak nyújtani a különbözᔐ léptékᜐ térképek 
is.  

3.1.4.A tervtanács

Mivel a rendszerváltást követᔐen fokozatosan átalakult a közlekedéstervezᔐi réteg, és a 
tervezés alacsony pályázati pénzekért történᔐ magányos pénztermelᔐ feladattá vált, különös 
jelentᔐsége lenne az egymástól való informálódásnak, a „kollektív bölcsesség” virtuális 
intézményének. Ezt újra kellene alkotni. Egyik módja lehetne pl. baráti tervtanács néven 
mᜐködᔐ és valamennyi, önkéntesen oda vitt tervet befogadó szakmai fórum. A két éve kezdett 
„nagy”, – de csak kiemelt munkákkal foglalkozó és erᔐsen bürokratikus – közlekedési 
tervtanácsok mellett ezek valódi szakmai vitafórumot alkothatnának, egyelᔐre a kisebb 
jelentᔐségᜐ tervek és kisebb problémák többoldalú megvitatására, oldott légkörben, néhány 
pogácsa és üdítᔐ mellett. Kell, hogy legyen bennünk egymás iránt – és a szakmánk jövᔐje 
érdekében – annyi empátia, hogy pl. havonta egy délután 2-3-4 tervezᔐ vagy csapat 2-3-4 
tervét közösen átbeszéljük és ha többet nem is, legalább a leszᜐrt tanulságokat megírjuk a 
szabály- és rendeletalkotók felé, pl. mérnök kamarai gyᜐjtésen és szᜐrᔐn keresztül.  Ez 
lehetne a Közlekedési Mesteriskola egyféle eleven kiegészítése vagy folytatása.

A továbbiakban következᔐ majdnem száz kép jó és kedvezᔐtlen példákon keresztül mutatjuk 
be az egyes témaköröket.
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3.2. A keresztmetszeti helyzet és problémák, megoldások

A továbbiakban látható képsorozatból az elsᔐ négy kép a hazai belterületi, nyíltárkos utak 
legelterjedtebb négy változatát mutatja, magyarázatokkal és csak hosszútávon javuló 
jövᔐképpel kiegészítve. Mivel a hazai belterületi utaknak 74%-án van szilárd burkolat, 
ezeknek kb. a 80%-a árkos vízelvezetésᜐ, a négy kép a belterületi utaknak kb. a felét jele meg. 

 
3.2.1. Általános árkos utcakialakítás                  3.2.2. Általános, árok nélküli utcakialakítás
A 3.2.1. kép egy lakóutcát mutat. A szᜐk padka „birkózik” az árokkal és a szerencsétlen 
helyre ültetett fasorral, a fasor pedig a szennyvízcsatornával. Az autós az út szélétᔐl kissé 
beljebb áll meg, hogy a jobboldalon ülᔐ utasok biztonságosan ki tudjanak a padkára szállni. A 
bal oldali árok sekély, a bele folyó és ott pangó víz az útburkolatot áztatja alá.  Hosszútávon 
elkerülhetetlen a csapadékvíz-csatornázás.

A 3.2.2. képen látható az egyik legelterjedtebb utcametszet, amely nemcsak a mérnöki 
felügyelet hiányáról tanúskodik, hanem a társadalom sajnálatosan alacsony mᜐszaki 
kultúrájáról is. Árok, ha volt, betemették, a szélesen lebetonozott kapubejárók pedig további 
vizeket hoznak az útpálya szélébe, ahol az átázásból származó felbomlás jelei érzékelhetᔐk. A 
kép alsó sarkaiban látható púpos padka pedig a többi szakaszon is az út szélén tartja a vizet.
Lehet még erᔐltetni az árkolást, hosszú átereszekkel, de csak a zárt csapadékvíz-csatorna lesz 
a megnyugtató, távlati megoldás.

 
3.2.3. Általános, mély-járdás utcakialakítás     3.2.4.  Problémahalmozódás keskeny utcákban
A 3.2.3.képen az országos közutak mentén terjeszkedett települések jellegzetes utcaprofilja 
szerepel. Az egykor külterületen haladó, a terepbᔐl kiemelt útpálya szintje – a korszerᜐsítések 



6

és pályamegerᔐsítések következtében – az évtizedek során tovább emelkedett, a házak és a 
járdák viszont az eredeti térszintre telepedtek és azon a szinten is maradtak. A gyaloglókat 
nyomasztja a közel és magasan szaladó jármᜐvek ijesztᔐ hatása, károsítja a mélyre leülᔐ 
légszennyezés, cipᔐjét eláztatja a járdán sokszor felgyᜐlᔐ víz és lassan az ároknak sem marad 
hely.  Csapdahelyzet, mert a járda emelését az épületek hátráltatják, az út süllyesztését pedig a 
közmᜐvek takarási igénye – és persze mindkettᔐ hatalmas költségigénye. Emiatt még sokéig 
megmarad a feszültség.

3.2.4. kép: az egykori szántók és zártkertek útjainak egy része az eredeti dᜐlᔐúti 
keskenységgel ment át belterületi utcába. A legtöbb helyen ugyanis a településrendezési 
tervezés elmulasztotta a lélektani idᔐpontot, amikor még eredményesen lehetett volna 
szélesítést elᔐirányozni. A sokszor többszáz méter hosszú, kitérᔐk nélküli utcákban a 
vegyeshasználatú üzemelés esetenként már feszítᔐen zavaró. Az ilyen utcáknak differenciált 
és szakaszos szélesítéssel, helyenként útpályaszᜐkülettel és járdával, másutt teresedéssel és 
tengelyugratással, stb. történᔐ elviselhetᔐvé tétele nagy empátiát, jelentᔐs tervezési és anyagi 
befektetést, valamint hosszú éveket igényel. 

A következᔐ négy kép a közlekedési sávok szélességének nagyobb differenciálására, egyúttal 
azonban a mérethatárok megállapításának szükségességére is felhívja a figyelmet. A KTSZ 
(jelenleg az ÚT 2-1.201:2008 sz. Útügyi Mᜐszaki Elᔐírás) ugyanis a 3. oldalán leírtak szerint 
– nagyon rugalmasan – lehetᔐvé teszi a KTSZ-tᔐl való eltérést. A 101-104. oldalakon ad is 
példákat a különbözᔐ sebességekkel történᔐ találkozások keresztmetszeti helyigényére, sajnos 
azonban nem ad fogódzót a legáltalánosabb gyakorlati esetekre: az egy-vagy kétoldali 
parkolás közötti egy- vagy kétirányú forgalom levezethetᔐségére, különbözᔐ körülmények 
között. A bemutatott, mᜐködᔐ példák csak az el- és továbbgondolkodás ösztönzésére 
szolgálnak. A kutatások még váratnak magukra.

  
3.2.5. Egy jól mᜐködᔐ zsák-lakóutca       3.2.6. Egy „szabvány alatti” gyᜐjtᔐút

A 3.2.5. kép egy 200 m hosszú, 12 m széles zsákutca-lakóutcát mutat. Jól mᜐködik, amelyhez 
hozzájárul az is, hogy nincs benne vállalkozói telephely vagy nagyobb forgalmú üzlet, csak 
családi házak. Igaz ugyan, hogy a kukásautónak végig kell tolatnia és vitatható a rácsburkolat 
idᔐtállósága is, de ilyen körülmények között a 12 m-es utcaszélességbe illesztett megoldás 
pénztakarékos és hosszútávra is feszültségmentes megoldásnak nevezhetᔐ.

A 3.2.6. kép egy helyi buszjáratot is hordozó, kb. 2500 E/nap forgalmú gyᜐjtᔐutat mutat. 
Figyelemre méltó, hogy a szabvány alapértékeinél jelentᔐsen kisebb a pályaszélessége, mégis 
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mᜐködik, mégha kicsit „óvatoskodva” is. A helyi körülmények alapos elemzése lenne 
szükséges ahhoz, hogy ajánlható legyen – vagy mi legyen ajánlható? 

 

3.2.7. „Átmenᔐ” lakóutca, parkolással                  3.2.8. Szabvány alatti, de mᜐködᔐ parkoló

A 3.2.7. képen átmenᔐ forgalmú lakóutca látható, kb. 2000 E/nap forgalommal, csekély 
teherforgalommal. A 7,8 m-es kétirányú út 30 km/ó-s sebességkorlátozással elviseli egyoldali 
parkolást. Az utca következᔐ, 6,5 m széles és 2x100 m hosszú szakaszait viszont nagyrészt 
váltakozó irányban használják, mert különben az egyoldalt parkoló autók mellett már csak 
lépésben lehet két irányban egymás mellett elhaladni. Ez utóbbi beosztás tehát biztosan nem 
ajánlható – ez amolyan „sajátudvari” megoldásnak megy csak el.

 
A 3.2.8. kép is szabvány alatti méretᜐ parkolósávot mutat. Kisforgalmú utca és a környéken
feszítᔐ garázs- és parkolóhiány, ez „mᜐködteti”, közmegegyezéssel, murvázottan. Vizsgálni 
kellene a mᜐködési tapasztalatokat és pl. a téli viszonyokat – de ez az eset is jelzi azt, hogy 
érdemes foglalkozni a közlekedési méretek egyedi, differenciált csökkentésével, hiszen ennek 
esetenként igen nagy terület- és pénzgazdálkodási jelentᔐsége van. 

 
3.2.9.  „Beállós” kapu-öböl, kertes területen
A 3.2.9. ábra igen hasznos és továbbfejlesztendᔐ kialakítást mutat. A kert-területeken 
széleskörᜐen alkalmazott kapu-öböl helytakarékos módon biztosítja az utcaszomszédok 
haladási útvonalát és az ipszilonos visszaforduláshoz szükséges szélességet. 
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3.3. A csapadékvíz-elvezetés

Burkolataink egyik hangsúlyos minᔐségi jellemzᔐje a jó vagy kevésbé jó vízelvezetés. Külön 
kell kezelni a felületi vízelvezetés ügyét és megint külön az elvezetés árkos vagy zártcsatornás 
módjának megválasztását, mert jelentᔐsen eltérnek a meggondolnivalók. A felületi 
vízelvezetés elsᔐsorban gondos tervezés és fenntartás kérdése, az árok vagy csatorna viszont 
elsᔐsorban gazdasági kérdés – de egyúttal az utca polgárosodásának is fontos indikátora. 

 
3.3.1.Vasúti pályaudvari fogadótér víztócsái      3.3.2. A gyalogosok kikoptatták az aszfaltot
A 3.3.1. kép tócsáinak rendszere alapvetᔐen két hibáról árulkodik. Az egyik az elégtelen 
felszínlejtés, a másik az ágyazat és az altalaj hiányos tömörítése. Ez utóbbit az hozta elᔐ, 
hogy különbözᔐ szolgáltatók gépkocsijai – a képen is látható módon – feljárnak a járdára és 
az elmúlt évtizedek alatt végzett mángorló munkájukkal megroppantották a gyalogosra 
méretezett és gyengén alátámasztott járda-alapbetont. Az ilyen hibák valójában csak 
újraépítéssel szᜐntethetᔐk meg, amely elᔐtt a járdai jármᜐhasználat megtᜐrésérᔐl vagy másféle 
megoldásáról is dönteni kell. 

A 3.3.2. kép egy intenzíven használt híd-járdát mutat, esᔐ után. A tócsák elhelyezkedése arról 
vall, hogy az eredeti járdafelszínnek nem volt meg a 2,5 %-os keresztlejtése. Ha majd 
felújítják a hidat, a megfelelᔐ lejtést – akár más objektív érdekkel szemben is –biztosítani kell.  

3.3.3. A buszkerekek nyomvályút mélyítettek  
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A 3.3.3. kép gyenge pályaszerkezetrᔐl és kedvezᔐtlen víznyelᔐ-elhelyezésrᔐl (is) tanúskodik. 
A jobb elsᔐ buszkerék víz-felfröccsentᔐ hatása nehéz helyzetbe hozza a buszvezetᔐt és a 
várakozó polgárt egyaránt. Itt valószínᜐleg csak a pályaszerkezet kicserélése segít.

  
3.3.4. Feltöltötték a járda menti vápát                 3.3.5. A zöldsáv feldomborul, ha hagyják

A 3.3.4. képen utcafelújítás kapcsán túlbuzgóságból betöltött járdamenti vápa 
következményei láthatók, szó valódi és átvitt értelmében egyaránt „esᔐ után”. A csapadékvíz 
a járda szélén pang és bomlaszt. Az a szemlélet is elgondolkodtató, hogy az utcafelújítás 
során miért nem került sor a járda javítására is?

A 3.3.5. képen látható tipikus mᜐszaki csᔐd kialakulásában valószínᜐleg a lejtés nélkülire 
tervezett zöldsáv és a kb. négy évtizedes szállópor-megkötési folyamat egyaránt szerepet 
játszott. Mivel az így feldomborodott zöldsávot nem távolították el, a járdáról lefolyni akaró 
víz még tömörebbre kolmatálta a zöldsávot. A zöldsáv külsᔐ szélén kitaposott gyalogos 
járóvonal pedig arról tanúskodik, hogy a víztócsák az egész járdát el szokták foglalni és 
ilyenkor a magát semmibe vettnek érzᔐ adófizetᔐ polgár a víz helyett a sarat választja.

 
3.3.6. Tócsa, igen exponált helyen                       3.3.7. Egy igen bosszantó tervezési hiba
A 3.3.6. kép egy templom bejáratát mutatja. Nyilván tervezési hiba is volt, de ha a mᜐszaki 
átadáskor locsolókocsis vízelvezetési próba is lett volna, valószínᜐleg hiánypótlásban 
kijavíttatták volna a kivitelezᔐvel a környezetet és a szakmánkat egyaránt degradáló hibát.

3.3.7. kép: csak 5 cm-rel kellett volna a faltól-falig átépített utca új pályaszintjét 
alacsonyabbra venni ahhoz, hogy a 3.3.6. képen látható kapu elᔐtt ne legyen potenciális 
esᔐvíz- és hólégyᜐjtᔐ hely. A még a lakások forgalmi értékében is megjelenᔐ negatívumot 
akár a járda lokális lesüllyesztésével, akár a kapuból levágva és a küszöböt megemelve 
próbálnánk megszüntetni, drága és bonyolult munka lenne. Helyette marad a polgár 
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folyamatos megszégyenítése – egy kicsi, de igen bosszantó tervezési hanyagság miatt. 
Tanulság: a küszöbszintekre oda kell figyelni.

  

3.3.8. KRESZ-park, vízelvezetés nélkül     3.3.9. Kettᔐs vízelvezetés
A 3.3.8. képen egy sem nem árkos, sem nem csatornás vízelvezetésᜐ, de kiemelt szegéllyel 
körbeszegett, régebben készült KRESZ-park látható. A pályáról az esᔐ csak elszivárogni tud. 
Mivel a forgalomtechnikai kialakítás sem felel meg a mai szabályoknak, a létesítmény 
kétszeresen is „anti-polgáros” csᔐdtömeg, amely mᜐszaki és szellemi felújításra szorul.
A 3.3.9. képen látható, hogy külön vízelvezetése van az útpályának és a tᔐle 50 cm-re átépített 
járdának is. Két kerítéskapu megemelése árán a járda víznyelᔐ vályúja megtakarítható lett 
volna.  

 
3.3.10. Drága takarékoskodás                               3.3.11. „Elbiciklizett” vízelvezetᔐ árok
A 3.3.10. képen az árkos vízelvezetés erᔐltetése sokba került. A szᜐk hely miatt az árok 
oldalait meredeken burkolták, de a veszélyhelyzet miatt korlátot is tettek. Vajon mit ér az 
útburkolat szélébe állított gyenge csᔐkorlát? A kritikus árokszakasz csᔐvel helyettesítése lett 
volna (majd lesz) a megnyugtató megoldás.
A 3.3.11. képen látható kerékpárút másfél évtizeddel ezelᔐtt, szorító kényszerhelyzetben 
került az árok helyére. Azóta birkóznak a kerékpárosok a pangó vizekkel, a kiülepedᔐ 
iszappal… A laikus polgár (= másban-szakember) szemében is nyilvánvalóan rossz ilyen és 
ehhez hasonló megoldások járatják le a közlekedési szakembereket.



11

 

3.3.12. Fakadóvíz-átfolyás a töltésmenti úton    3.3.13. A belvíz és a terep viszonyának 3 esete
A 3.3.12. kép egy fakadóvíz-átszivárgást örökített meg. Az egymással nem kellᔐ összhangban 
megalkotott és használt közlekedési ill. vízügyi szabályok következtében már egy közepes 
árhullám idején is fakadóvíz lepi el a töltés lába mellet nemrég épült utat, és persze az egész 
pályaszerkezet is vízben úszott. A vízelvezetés eme különleges esetének korrekt kezelésére ill. 
a hasonló esetek megelᔐzésére még nincsenek kiforrott szabályok és megoldások. Egyik 
lehetᔐség a 3.3.12. ábra c., részlete szerinti további térszint- és pályaszint-emelés, de ez nem 
mindenütt alkalmazható. Szakmaközi kutatások szükségesek. A helyes megoldás keresésénél 
az is mérlegelési tényezᔐ, hogy elvárhatja-e a 21. század magyar polgára azt, hogy 
belterületen legalább az utak legyenek belvíztᔐl-fakadóvíztᔐl mentesek? Addig is, amíg a 
korrekt válasz ki nem forr, a belterületi töltéslábi, ill. töltés-közeli utak magassági tervezésébe 
a vízügyiek mellett célszerᜐ bevonni közmᜐtervezᔐket és településtervezᔐ építészeket is.

 

3.4. A gyalogos felületek

A következᔐ képcsoport a gyalogosokat rosszul szolgáló járdákról, ill.  járdahiányokról szól.

 
3.4.1. Veszélyes vasúti keresztezés                 3.4.2. Veszélyesen hiányzik a gyalogjárda
A 3.4.1. kép  egy erᔐs bukkanóban levᔐ, vasúti fᔐvonali útátjárót mutat. A közeli gyár 
bejárata felé vezetᔐ meredek út burkolata csak 4 m széles, ezen zajlik a kétirányú gépjármᜐ-, 
kerékpáros- és gyalogos forgalom. A düledezᔐ korlát sem a vezetést, sem a védelmet nem 
biztosítja. Legalább a gyalogosokat kellene elkülönített járdára kimenekíteni, ha a generális 
átépítésre egyelᔐre nem is futja.                                                
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A 3.4.2. kép egy felkapott, magas presztizsᜐ lakóterület kiáltóan veszélyes konfliktuspontját 
mutatja. A saját telkekrᔐl a közterületre is kiáradó csudaszép növényzeti környezetbᔐl ugyanis 
hiányzik a környék buszmegállójához vezetᔐ járda, mondván, hogy hiszen eddig sem volt. El 
lehet gondolkodni a környezetminᔐség két tényezᔐjének ilyen kemény egymásnak feszülésén, 
a kerítésépítési engedély liberalizálásának helyességén, a közterületi építési tevékenység 
körüli joghézagokon és azon is, hogy mindez hogyan jöhetett létre a negatívan érintett 
közösség szeme elᔐtt? Ennek és az ehhez hasonló csomópontoknak a meg-vagy áttervezése 
igen körültekintᔐ munkát igényel, de esetenként igen nagy szükség lehet a társadalmi 
nyilvánosságra és a lakossági fórumon közérthetᔐen beszélni tudó tervezᔐre is.

  

3.4.3. Egy 20 fokos keresztlejtésᜐ „gyalogjárda”   3.4.4. Újragondolandó a gyalogos burkolat

Ilyen, a 3.4.3. képe látható nemjárda-járdát azért nem szabad létesíteni, mert a funkcióját 
találgató polgárok nem éppen pozitív megjegyzésekkel illetik a szakmánkat. A 3.4.4. kép 
pedig egy nagyforgalmú gyalogos útvonalat mutat, amelyhez a laikus polgár szintén 
elmarasztaló megjegyzéseket fᜐz. Jó szándékú tévedés volt ugyanis a közparki helyzetre 
hivatkozva rácsos elemeket tervezni, de ez nem sétány és itt nem tudunk mindig a talpunk alá 
is figyelni. Így aztán kialakult a zöldbᔐl kitaposott szárazidei gyalogút és begazosodik a 
rácsburkolat átellenes széle. Az ilyen vonalakat és szituációkat a nyári félévi használat alapos 
megfigyelése alapján célszerᜐ újrafogalmazni – a bonyolultsági foktól függᔐen alkalmasint 
kertészmérnök, utcabútor-tervezᔐ ill. településtervezᔐ építész közremᜐködésével.

3.4.5. A BME déli elᔐtere 

A Mᜐegyetemnek a Petᔐfi híd budai hídfᔐje felé kialakított kapcsolatrendszere is nélkülözte a 
karmestert. A 3.4.5. képen is létható, büfé elᔐtti, köralakú lépcsᔐs fórum idegenül árválkodik; 
a körfórum túlzott tisztelete miatt a villamoshoz és a buszmegállókhoz vezetᔐ aluljáróba csak 
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2 m hullám-magasságú fel-lejárással lehet eljutni; a Buda irányú buszmegállóhoz pedig már 
gyalogjárda sem épült, csak a kitaposott  földön közlekedünk. Ebbᔐl a szétesᔐ állapotból az 
lehetne az egyik kiút, ha az egykori körfórumot egybenyitnák az aluljáróval, az aluljárót 
pedig déli irányban egyenesen kinyitnák a szomszéd egyetem felé, mintegy jelképes 
kéznyújtásként. Az egész együttest dekoratívan és szellemdúsan felöltöztetve, további 
kapcsolatokkal kiegészítve, minden bizonnyal olyan érték- és vonzerᔐ-növekedést tudnánk itt 
produkálni, amely Újbuda rangját növelné és a kereskedelem érdeklᔐdési ingerküszöbét is 
meghaladná. – Érdemes lenne más hasonló értékes helyeket is kielemezni és kínálati 
lehetᔐségeiket kidolgozni.

  
3.4.6. Buszmegállók az orvosi rendelᔐ elᔐtt        3.4.7. A gyalogos vonal nem tᜐri a könyököt  
A 3.4.6. kép a még ma is „megyeinek” nevezett rendelᔐintézet autóbuszos kapcsolatait 
mutatja. A „befelé” (a városközpont irányába) haladó busznak a kép elᔐterében levᔐ 
megállójával egyszerᜐ a rendelᔐ kapcsolata – legfeljebb a fák mellett 1,1 m-re szᜐkülᔐ járda 
lehet kifogás tárgya. A „kifelé” irányú megállóhelyrᔐl viszont nagy kerülᔐt jelent a 
biztonságot adó zebráig eljönni, miértis sokan a buszmegálló táblájánál kelnek át az úton a 
szemben lévᔐ rendelᔐ bejáratához – egy zebra nélküli, veszélyes helyen. A betegek és a 
nehezen járó idᔐsek – közük sok vidéki – érdekében humánusabb kialakításra  lenne szükség.

A 3.4.7. képen a gyalogosok többsége által használt járóvonal látható, amely a csomóponti 
gyalogátkelᔐhelyet köti össze a bal háttérben látható középülettel. Mivel ha végig az új 
díszburkolaton szeretnénk menni, akkor jobbról meg kellene kerülni a fát és az erᔐszakosan 
jobbra kilógó szemétgyᜐjtᔐt, a többség a két lépésnyi földutat igénylᔐ rövidebb, „puhább” 
vonalat választja.
A következᔐ négy kép azt mutatja, hogy egy-egy rossz megoldás évtizedekre tud állandósulni.

  
3.4.8. Lefagyott hibák a múltból, 1.                3.4.9. Lefagyott hibák a múltból, 2.
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A 3.4.8. képen az elᔐzᔐhöz hasonlóan kétféle bosszantó lehetᔐség közötti választást kínál a 
környék egyetlen át nem épített járdaszakasza.  Vagy a 8 és 18 cm közötti fellépᔐ-magasságú 
bazaltkocka-lépcsᔐn, vagy a taszítóan meredek döntött szegéllyel kezdᔐdᔐ lejtᔐn mehet a 
gyalogos. (A lejtᔐ egyébként egykor a postaközpontból szétrajzó kerékpáros levélkihordók 
„megsegítése” jegyében készült.) Van itt humanizálnivaló bᔐven.

A 3.4.9. kép szerinti lépcsᔐs járda 2x6 cm-es tereplépcsᔐje 38 éve botladoztatja az arra 
járókat. Itt lejtᔐ is egészen enyhe lett volna, felesleges volt a két alig-lépcsᔐfokot betervezni.  

 
3.4.10. Lefagyott hibák a múltból, 3.                    3.4.11. Lefagyott hibák a múltból, 4.
A 3.4.10. kép egy 21 cm-es, pincelépcsᔐ-léptékᜐ kiemelt szegélyt mutat. A nagy 
szintkülönbség a baloldalt látható út több évtizeddel ezelᔐtti, nem elég gondos átépítésekor 
keletkezett. A környék utcáit rövidesen átépítik, így ez a feszültséggóc végre megszᜐnik.

A 3.4.11. képen látható együttest akár gyalogos állatorvosi lónak is nevezhetnénk. Meredek 
lépcsᔐ, veszélyes babakocsi-lejáró, lefolyástalan burkolatok, durva támfalak. Aki teheti, 
inkább a földlejtᔐn megkerüli. A jó állaga még sokáig konzerválja az itteni állapotokat.

 
3.4.12. Egy letagadott gyalogos útvonal 3.4.13. Egy másik letagadott gyalogút

A 3.4.12. képen sárgával jelzett gyalogos vonal forgalmas, a tócsa és a túloldalt levᔐ bokor-
akadályok ellenére. – A 3.4.13. képen a gyalogos vonal a járdaszigeten levᔐ nagyforgalmú
buszmegállóhoz vezet, zebra nélkül, a letaposott zöldsávon át.  Mindkettᔐt legalizálni kellene.
Még két megfigyelni való van a 3.4.13. képen. Egyik: a bal oldali – rikító színᜐ – mᜐanyag 
esᔐvíz-lefolyócsᔐ méginkább leszᜐkíti a sarki gyalogos felületet, ráadásul még a 
tisztítónyílása is kifelé áll. A másik: a sarki telefonakna kb. 2 cm-rel mélyebben van a 
járdasíknál. A felsoroltak nem nevezhetᔐk gyalogosbarát megoldásoknak, ezért kerülendᔐk.
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3.4.14. Fedetlen folyóka, 1.        3.4.15. Fedetlen folyóka, 2.
A 3.4.14-15-ös képpár a gyalogosokat botlással fenyegetᔐ folyókát mutat, gyalogos zónán 
belül. Itt az 5-6 cm mélység is sok, a 15-ös  8-10 cm-e kifejezetten bokatörés-veszélyes. 
Mindkét színhelyen fém rácsos folyókát kellett volna (kellene) beépíteni. A 14-es képen egy 
erᔐsen megsüllyedt telefonakna-fedlap rontja tovább a közterület színvonalát.    

 
3.4.16. „Emberszorító”  átjáró                       3.4.17. A gyalogos kitérítés javasolt kezelése

A 3.4.16. képen a bokrok mögött kanyarodik el a szemközt eltakart utca korlátozott forgalmú 
útpályája. Jószándékú, de túlzott óvatosságból lezárták a kanyart keresztezᔐ gyalogosok útját. 
A nagy gyalogos igény miatt azonban utólag mégis kinyitották az átjárót – neki a 
városinformációs táblának. A tábla mellett csak szᜐken lehet elmenni és a táblák 
tanulmányozásához is hiányzik a tér. Tanulság: komplexen szabad csak beavatkozni.
A 3.4.17. képen egy utólag létesített pincemᜐhely lejárója miatti járdakitérítést ábrázol. A 
járdát nagyon fösvényen pótolták csak. A használat és a taposásnyomok alapján 30 fokos 
kitérítési irányú – és az akadály elᔐtt 1,5-2 m-re  befejezᔐdᔐ – járdaelhúzás javasolható itt és 
általánosságban is. 
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3.4.18. Itt biztos, hogy keskeny a járda           3.4.19.Veszélyesen szᜐk gyalogos felállóhely   
A 3.4.18. képen  határozottan látszik egy többlet gyalogos sáv a zöldsáv területén. Ebben 
„ludas” a középen levᔐ épületkiugrás és a pincetéri fodrászathoz vezetᔐ, a jobb alsó sarokban 
részben látható lépcsᔐlejáró is. Ezek, és a járdahasználat ismeretében biztonsággal 
kijelenthetjük, hogy itt szükség van a járda szélesítésére.
A 3.4.19. kép tanúsága szerint az úttorkolat és a kerékpárút között mindössze 1 m széles sáv 
maradt az átkelésre készülᔐ gyalogosok számára. Ha a biztonsági távolságokat levonjuk, 
mindössze 20 cm marad az ember számára! A szélességet minimum 1,5 m-re kellene venni, 
de széles körᜐ megfigyelések alapján kidolgozott, differenciát méretszámítás lenne a helyes. 
A körcsomópont „kifelé” irányú pályájának külsᔐ oldalán ugyanis 2 m szélességre is szükség 
lehet, hogy az átkelésre váró kerékpáros jármᜐve mögött biztonsággal el tudjon haladni az 
elkanyarodó kerékpáros. A korrekt és biztonságos méretek kidolgozásáig is körültekintᔐ, 
esetenkénti végiggondolás szükséges.

  
3.4.20. Lépcsᔐs akadálypálya                                    3.4.21. Miért a gyalogos lépcsᔐzik?

A lejtᔐs terepre kerülᔐ beépítésnél sajnos könnyen összejöhet egy járda-lépcsᔐ, hiszen nincs 
térszint-szabályozás és két év óta ismét nem kell építési engedély a kerítésekre.  A 3.4.20. 
képen jelzett helyen a járdában kialakult kb. 80 cm-es szintkülönbséget a nehezen járó öregek 
és a gyermekkocsit tolók kénytelenek kikerülni, ezért az útburkolat szélén haladnak, vállalva
a balesetveszélyt. Így lesz egy gondatlan kerítésépítésbᔐl forgalombiztonsági ügy. Ilyen 
esetben, ha már a lépcsᔐn változtatni nem lehet, megfontolandó az útszél mellé második járda 
betervezése, mégha ez furcsán is hat.  
A 3.4.21. kép aláírása arra utal, hogy inkább a kisforgalmú parkolókijárat torkát kellett volna 
megemelni, nem pedig a járdát lépcsᔐzni és az útszinthez lebólintatni. Itt a gyalogos abszolút 
elsᔐ!
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3.4.22. Szeged: kellemes sétány a Tisza partján

Végül egy pozitív példa: sétára invitáló gyalogos felület a Tisza szegedi partján. 
Biztonságérzet, panoráma, pihenᔐpad, fák, zöld háttér, nyugalom… A sétánynál az is igény, 
hogy két sétáló pár úgy tudjon elhaladni egymás mellet vagy egymással szemben, hogy a 
lélektani értelemben vett auráik (személyi övezeteik) nem érjenek össze. Ehhez pedig több 
kell, mint 4x0,75 m. A sétánytervezés ilyen finomságainak kidolgozása a jövᔐ feladata.  

3.5. Egyes kerékpáros gondok

Még „nem gyᜐrᜐzött be” a hazai gyakorlatba az a sokrétᜐ árnyaltság, ami a nyugati 
kerékpáros szakirodalomban érzékelhetᔐ. Az érdeklᔐdés felkeltésére bemutatunk néhány 
továbbgondolnivalót.

 
3.5.1. A rossz befordulási lehetᔐség hatása          3.5.2. A mélyre épített kerékpárút
A 3.5.1. képen pirossal jelzett vonalon vízszintes és magassági értelemben egyaránt veszélyes 
kerékpárral befordulni. Helyette kínálja magát a kék vonal: enyhe emelkedᔐ, kedvezᔐbb ívek, 
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rövidebb út – csak a zöldsávot kellett kb. 3 m hosszban kitaposni. A piros vonal megjavítása
viszonylag sokba kerülne, a kék vonal törvényesítése más problémákat hozna elᔐ, ezért még 
sokáig így marad minden. Tanulság: a tervezésnél a kerékpáros várható viselkedését alaposan 
végig kell gondolni.
A 3.5.2. kép a kerékpárút történetével együtt  nevezhetᔐ igazán tanulságosnak. A jobb oldalon 
haladó fᔐút mellett a terep 1,5-2 m mélyen volt. A kerékpárút kb. két évtizede épült meg, a 
fᔐútnál kb. 1 m-rel mélyebben és a szélétᔐl 5-6 m távolságban. A rendszerváltás után, a 
környék jó közlekedési pozíciója nyomán elᔐször egy benzinkút épült az út mellé, a kép 
helyétᔐl hátrább, az úttal egy szintben, a jobboldalt látható lassítósávval együtt, amely miatt a 
kerékpárutat a képen jól látható módon 60-50 cm-rel bal felé megszélesítették, a jobb oldalon 
ugyanannyit elbontottak belᔐle. Ekkor még megvolt a vízelvezetés. Ám a terület piaci értéke
tovább emelkedett és a környék néhány év alatt betelepült a jobb oldalon látható kereskedelmi 
épületekkel, a mögöttes környezet szintrendszer-logikája szerint szintén a fᔐúttal egy szintben.
A nem elég körültekintᔐ kiviteli tervezés és a kerékpárutak mostohagyerekként kezelése nem 
törᔐdött a vízelvezetéssel és aszfaltfenekᜐ szikkasztóárkot csinált az egyébként élénken 
használt városrész-közi kerékpárútból. Az érintett szakasz tíz év alatt tönkremegy és akkor 
majd a mi pénzünkön ezt is felemelik a fᔐút szintjére, mint ahogy a benzinkút mellett ill. egy 
harmadik szakaszon már korábban megemelték. Tanulság: az útközeli kerékpárutat nemcsak 
lélektani, hanem mᜐszaki okokból sem tegyük az út szintje alá és okuljunk a történtekbᔐl, 
hogy gondosabb elᔐkészítᔐ-tervezᔐ munkával megelᔐzhessük pénzünk egy részének az 
újraépítésekre történᔐ pocsékolását. 

 

 
3.5.3.Az autók a kerékpárosok feje felett járnak  3.5.4. Üde színfolt: egy városi kerékpártároló

A 3.5.3. kép „csak” lélektani negatívumra utal: a szaladó gépjármᜐvek szoros közelségében az 
útnál pár deciméterrel mélyebbre építették a kerékpárutat. Ezen a kerékpárosok nagyobb 
veszélyérzettel közlekednek, mintha az útnál kicsit magasabban, vagy legalább egy szintben, 
és esetleg néhány méterrel távolabb közlekedhetnének. A kérdés közlekedéspszichológiai és 
polgári-emberi méltósági oldalával mélyebben is kellene foglalkoznunk.

Végül a 3.5.4. kép pozitív változástól tudósít: új kerékpártároló épült az egyik város 
központjában. Bár ᔐrzés nincs, az átlátszó védᔐfal és az állandó nyüzsgés biztosít egy 
bizonyos fokú nyilvánosságot, kollektív védelmet a kerékpároknak.
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3.6. A növényzet-telepítés

Az elmúlt tíz-húsz évben fokozatosan megváltozott az utcai növényzettel kapcsolatos
közhangulat, és a keskeny utcák kivételével ma szinte minden utcába elvárja a társadalom fák
vagy fasorok ültetését. Ezt korábban csak az esztétikával, a barátságosabbá tétellel, valamint a 
zaj- és légszᜐréssel indokolták, újabban viszont az éghajlatváltozás jelenségei elᔐtérbe hozták
a klimatizáló hatást és az árnyékolást, az utcán közlekedᔐ gyalogos bizonyos fokú védelmét a 
túl erᔐs napsugárzástól.

A fák azonban olyan ”vad” élᔐlények, amelyeknek bizonyos tekintetben nem lehet 
parancsolni. Jószerint csak azzal tudjuk hatásukat az általunk elképzelt  keretek között tartani, 
ha olyan fajtát ültetünk, amelynek tulajdonságai illeszkednek a kívánt célhoz. A fafajok 
között az alapvetᔐ „urbánussági” választóvonal az, hogy vannak településtᜐrᔐk és vannak 
utcára nem való fafajok. Mivel a fakiválasztásnak még további szabályai is vannak, de 
egyelᔐre nincs a közlekedési szakemberek számára és szintjén szóló elᔐírás, a többit bízzuk az 
ehhez értᔐ szakemberekre.

Van azonban ezeken kívül is néhány olyan szempont, amelyekre célszerᜐ az utcai fákkal és a 
közterületi egyéb növényzettel kapcsolatban megszívlelnünk. Csendes vita – talán túlontúl is 
csendes vita – folyik a fák körül burkolatlanul tartandó terület méreteirᔐl, a faveremrácsról, a 
fenntartható közterületi zöldsáv-szélesség méreteirᔐl. A jövᔐ feladata a korrekt és kellᔐen 
részletezett választ megadni ezekre a kérdésekre. Addig is, érdemes a következᔐ képeken 
elgondolkodnunk.

  
3.6.1. Fa-laokon  3.6.2. Egy fagyökér 10 éves „munkája”
A 3.6.1. képen látható, a körbe fogó burkolattal viaskodó fa látványa akkor is disszonáns egy 
kellemesnek szánt gyalogos övezetben, ha láthatólag a fa áll nyerésre.  Mivel a természet
törvényei szerint a fa töve az élete évtizedei során megemelkedik és még a gyökere is az 
ültetéskori térszint fölé kerül, a fa körül jóval nagyobb szabad foltot kell kihagyni.
Az elᔐzᔐnél kicsit kedvezᔐbb helyzetben maradt a 3.6.2. képen látható fa a tíz évvel korábbi 
parkoló-kialakításkor. A gyökér azonban követi az ᔐsi ösztönöket és vastagodik. Az általa
megemelt kiemelt szegélyrᔐl lemérhetᔐ, hogy itt kb. 0,4 cm/év volt az emelés „sebessége”. A 
szétnyomott kiemelt szegély nem vet jó fényt szakmánkra.
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3.6.3. A fa legyᔐzte a faverem-rácsot               3.6.4. A faültetés és az útépítés ütközése

A szᜐkre szabott faverem szétnyomásáról és a kᔐ-rács „vereségérᔐl” a 3.6.3. kép tanúskodik.
Nemcsak a szabadon tartott tér volt kicsi, hanem a kᔐ-rácson a fa részére kihagyott környílást 
is meghaladta a fa térszinti vastagsága – ez viszont a rá nem figyelésrᔐl árulkodik.
Érzékelhetᔐ, hogy a fa a környezᔐ aszfaltburkolatot is megemelte.

A 3.6.4. kép az útépítés és a kertészeti fejlesztés összehangolásának fontosságára mutat rá. Itt 
csapda-helyzetet jelentett az, hogy bár a faültetᔐk hibáztak a korábbi keskeny útpályához 
szabott fasorukkal, a favédᔐ társadalmi közhangulat miatt nem volt tanácsos a néhány éve 
ültetett fasort az útépítés miatt kivágni. Közterületi koordináció és közterületi „karmester” 
szükséges!                                                  

  
3.6.5.  Nem kell mindent leaszfaltozni!  3.6.6. A keskeny „zöldsáv” könnyen lezüllik

Városi fᔐútjaink és csomópontjaik hatalmas burkolatfelületekké terjeszkedtek az elmúlt 
évtizedek során. Az ezt bírálók aszfalt-sivatagosításnak nevezik a folyamatot. Mivel a 
hatalmas burkolatfelületek kapcsán forgalom-kanalizációs, csapadékvíz-elvezetési és 
mikroklimatikus szempontból is komoly aggályok merülnek fel, kiemelt jelentᔐsége van a 
nevezett felület különbözᔐ jellegᜐ és funkciójú megosztásának, megszakításának, 
csökkentésének. Például a 3.6.5. képen látható 2x3 sávos városi fᔐút útpályája és 5-6 m széles 
járdája között a buszmegálló mögötti járdán megjelölt terület a gyalogosok számára nem 
szükséges, parkolónak sem jelölhetᔐ ki, viszont nagyon hasznos lenne többcélú 
zöldterületnek. A baloldalon álló, délre nézᔐ többszintes lakóépületek homlokzata elᔐtt 
ugyanis a nyári kánikulában igen erᔐs termikus áramlat alakul ki: a forró aszfaltról forró, 
száraz levegᔐ áramlik felfelé, tovább hevítve a ház falát és lehetetlenné téve a lakások errefelé 
szellᔐztetését. A jelölt helyen ezért konkrét életminᔐség-javító hatása is lenne a megszakító 
zöldfelületnek, esetleg bokroknak, fáknak. Mivel ezek megtervezése és közmᜐvi, 
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vízelvezetési, stb. következményeinek megoldása a tervezᔐnek és az üzemeltetᔐnek is 
többletmunkát jelent a sima aszfalthoz képest, a nevezettek nem érdekeltek az ilyen minᔐségi 
többletmunkák elvégzésében. A tervezᔐ azonban már a közbeszerzésnél hátrányba kerülne, ha 
árajánlata emiatt magasabb lenne, ezért a humánus tervezés már ott megakad. Sok más 
tervezés-minᔐségi kérdéssel együtt az ilyeneket is rendeznie kell a szakmánknak, különben 
tervezés-minᔐségünk nem tud magasabb szintre emelkedni és a társadalom is probléma-
érzéketlennek tart bennünket.  

A 3.6.6. kép megint csak egy – a szorosan vett közlekedéstervezésen túl nyúló – problémára 
mutat rá. Bár a kertészmérnöki szakág 1,5 m minimális utcai zöldsáv-szélességet ajánl, de a 
gyakorlat szerint fokozott gondozás mellett a keskenyebbek (és cserépben egy virág) is 
megélnek, elvileg zöld lehetne az itt látható 80 cm-es köztes sáv is. Ehhez azonban fokozott 
gondoskodás és több pénz kell. Az adott környezetben – egy áruház háta mögött – azonban 
több okból is nehezen várható el intenzív fenntartási tevékenység. Ha pedig meggondoljuk, 
hogy a szegélyek és betongerendájuk miatt a 80 cm-es „zöldsáv” földmagja csak mintegy 35 
cm szélességben ér össze az altalajjal, sᔐt az általánosan hanyag betongerenda-kialakítás miatt 
ez a méret ténylegesen csak 15-20 cm, akkor érthetᔐ a 80 cm-es sáv elhanyagolt állapota és a 
kertészmérnöki szakág 1,5 m-es szélességigénye. Tanulság, hogy a fenntartható (vagy
önmagától is megélᔐ) zöldsáv minimális szélessége a környezettᔐl és az üzemeltetᔐtᔐl is függ.

3.7. A közlátvány

A közlátvány annyiban különbözik az utcakép építészeti szemléletᜐ fogalmától, hogy a 
közlátványban a térszint-kialakításnak is fontos szerepet tulajdonítunk, nemcsak az 
épületeknek. Emiatt a közlátvány-alakításban a közlekedéstervezésnek fontos szerepe van. A 
most következᔐ képek azonban arra is utalnak, hogy a más mérnöki szakágak és 
szolgáltatások közlátványi gondolkodásában is vannak javítanivalók. Ebbᔐl pedig 
körvonalazódik, hogy igény van a közlátvány mérnöki vonatkozású elemeinél valamiféle 
átfogó koordinációs, tevékenységre, karmesteri posztra. Természetes módon kínálkozik, hogy 
ezt a szerepet a közlekedéstervezᔐ  vegye magára, mivel az indító helyszínrajzot ᔐ adja ki és a 
tervezés során térszint alatt és térszint felett is minden szakág  egyeztet vele. A közlátvány 
vezénylése azonban több, mint a tervezᔐk közötti egyeztetés, ezért ezen a feladaton 
szakágunknak innovatív szemlélettel el kell gondolkodnia és aztán cselekednie. Ne mondjuk 
azt, hogy nem tartozik ránk, mert közterületeink elsᔐsorban a szakmák izolált felelᔐsségeinek 
összehangolatlansága miatt terheltek közlátványi feszültségekkel. Leginkább itt kell, hogy 
teret nyerjen az emberközpontú és polgárias szemlélet a mindennapi munkánkban. –  A 
következᔐkben a tervezési és a fenntartási illetᔐségᜐ közlátványi problémák vegyesen 
szerepelnek, mert valójában átfednek egymással.
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3.7.1. A légkalapács nyoma maradandó 3.7.2. A betonos helyreállítás is maradandó?

A légkalapácsos burkolatbontás mennyisége a rendszerváltás után gyakorlatilag megszᜐnt –
és ezzel együtt nem nᔐ tovább a girbe-gurba aszfalthézagok hossza sem.  A 3.7.1. kép 
tanúsága szerint azonban még mindig vannak két évtizedes, ill. annál öregebb emlékeik. 
Indokolt lenne valamiféle hézag-összeforrasztási eljárást kikísérletezni annak érdekében, 
hogy az ilyen görbe hézagok – de a megnyílt egyenesek is – eltᜐnjenek és az aszfalt ne 
„lélegezzen” tovább. A hézagnak valójában a szakszerᜐ aszfaltozáskor el kellene tᜐnnie, de ez 
még öntöttaszfalt esetén is nehéz feladat. Érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert a 
vízbeszivárgás megszᜐntetése a burkolat élettartama szempontjából is fontos lenne.
A 3.7.2. kép egy sajnálatosan újratermelᔐdᔐ jelenséget: az ideiglenes betonos 
burkolathelyreállítás ottfelejtését mutatja. Szakmánk és az engedélyesek ilyen közös 
mulasztásainak felszámolása a szakma polgárosodásának demonstratív tényezᔐje lenne.   

 
3.7.3. Emelᔐhurok a díszburkolatban   3.7.4. Betonnal javított szállodai aszfaltjárda

Az elᔐzᔐkhöz hasonló környezetminᔐségi kérdés a 3.7.3. képen látható kiáltó ellentmondás. A 
díszburkolattal ellátott járdán ott díszeleg az aknafedlap vasbeton része, ráadásul betonacél 
emelᔐhurkokat sem vágták le, hanem csak ráhajlították a fedlap felületére. – A fedlap 
típustervétᔐl kezdve a mᜐszaki átadás feladatköréig sok mindent újra kell gondolnunk az ilyen 
visszásságok megszᜐntetése és megelᔐzése érdekében.
Rangos délmagyarországi szálloda elᔐterét mutatja a 3.7.4. kép. A járda javítása (vagy 
inkább: javítgatása) nincs összhangban az épületen belüli színvonallal, és ez retró-érzetet kelt 
a szemlélᔐben. El lehet arról vitatkozni, hogy kinek a kompetenciája kimondani: így ne, és 
hogy ki fizesse a jobb színvonalat, de egy biztos: a város és az ország kapuinak számító 
szállodák entée-környéke meghatározó tényezᔐje a város- és országimázsnak.



23

  
3.7.5. Telefonakna-csendélet a 21. századból    3.7.6. Környezetébe jól illesztett telefonakna       

A 3.7.5. képen levᔐ telefonakna-fedelekkel kapcsolatban hasonló, de nehezebb országos
problémával szembesülünk. Mit kellene, mit lehetne a telefonaknáinkkal tenni? Legelébb is: 
lehetᔐleg ne tegyünk egymás mellé eltérᔐ anyagú fedlapokat, és azok anyaga lehetᔐleg 
igazodjon a járda burkolatához. Aztán újra kellene azt is gondolni, hogy mennyire idᔐtálló az 
1,5-2 cm vékony aszfaltréteg a fedlapon? Kapcsolódó kérdés, hogy jó-e az a fedlap-
konstrukció, amelyet csákánnyal lehet csak felfeszegetni, ha letapadt vagy lefagyott? Mert ez 
is oka a fedlapsarkok megroppanásának! Hogy van ez a Lajtától nyugatra? 
A 3.7.6. kép pozitív választ ad az egyik kérdésre. Természetesen nem kell letagadnunk a 
különbözᔐ szerepᜐ fedlapjainkat, csak jó érzékkel el kell dönteni, hogy az adott környezetben 
mi az alkalmazkodás helyes foka? A gyalogos övezetben az átlagfedlap szerénykedése 
helyénvaló – bár léteznek kifejezetten dekoratív aknafedlapok is.

   

3.7.7. Exponált helyet nem tisztelᔐ közmᜐvek  3.7.8. A környéket uraló távfᜐtési akna   

Közmᜐvi szempontból minden indokolt a 3.7.7. képen: szükség van az átemelᔐ aknára, a 
mᜐködéséhez pedig villanyáramra, vezérlésre. Az exponált városi téren levᔐ 
létesítménycsoport azonban a rendezetlen útszéllel, a forgalmas átlós föld-gyalogúttal és az 
elferdült választási plakáttartóval együtt nagyon alacsony színvonalat képez, a hely által 
sugallt elvárásokhoz viszonyítva.  Hasonló bírálat érheti a 3.7.8. kép csúnya, „föld alá 
komponált”, de itt a térszint felett levᔐ távfᜐtési aknáját. Valószínᜐleg ennek a helyzetnek a 
tudat alatti hatására került a kuka és a szemétkonténer is ide, és nem máshova. – Mindkét 
alakzat újrakomponálásra vár, mert ezeket vonzó, magas közlátványi minᔐségᜐ együttessé is 
át lehet alakítani. A feladat jellegénél fogva azonban ebbe a munkába építészt és utcabútor-
tervezᔐt is indokolt bevonni.
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3.7.9. Mérnöki „állatorvosi ló”  3.7.10. Közmᜐszerelvény üdítᔐ „dizájnja”   

Még a baloldali pinceborozóhoz is méltatlan mérnöki együttest mutat a 3.7.9. kép, amely akár 
mérnöki „állatorvosi” lónak is nevezhetᔐ. Közlátványi szempontból különösen a 
plakátragasztó nyomát hordozó villamos elosztószekrény emelhetᔐ ki – szembeállítva a 
3.7.10. képen látható, zsiráfokkal „dizájnosított” másik elektromos szekrénnyel. Ez utóbbi új 
távlatokat nyithat meg a közmᜐszerelvények, a plakátragasztók és a falfirkák világában.

   

3.7.11. Diszharmonikus közlátvány               3.7.12. Belvárosi kuka-csendélet

A 3.7.11. képen láthatók kialakulásának sorrendjében elsᔐ volt az utcatorkolat határozott 
lezárása acélszalag vezetᔐkorláttal és a járda melléépítésével. Aztán jött a rendszerváltás és a 
környék ill. a járdán vezetᔐ gyalogos tengely fizetᔐképes virágkeresletére számítva egy
virágbolt kéredzkedett be a zsákutca végén levᔐ kis teresedésre. A mutatós épület és az 
említett járda között azonban egy hétköznapi betonlépcsᔐ és betonozott járdafelület adja az 
elᔐteret, amelyhez hegesztᔐpisztollyal vágtak kaput az acélszalag vezetᔐkorláton. Ki kellene 
elemezni az indokolt és a lehetséges tennivalókat – más szakágakkal közösen.
Tízszintes épületek és forgalmas üzletsor „táplálja” nap mint nap a 3.7.12. képen látható 
szemétgyᜐjtᔐ konténereket. Tervezik az elᔐtérben húzódó járda „sétányosítását”. Közlátványi 
szempontból feltétlenül indokolt a járda külsᔐ élén túlra is tekinteni és a konténerek 
valamilyen eltakarását vagy máshová telepítését megoldani. Azon is érdemes elgondolkodni, 
hogy helyes-e ezekre a tárgyakra a hideg világoskék színnel mindenki figyelmét felhívni?
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3.7.13. Útépítᔐk szégyen-padja   3.7.14. Gondossági hézagok

Az egyik sétálóutcában a 3.7.13. képen látható módon útburkoló bazaltkockákból építették 
meg a pihenᔐpadok tartólábait. Mivel bazalt kisockakᔐbᔐl készült a térburkolat, a csúnya 
maszatolással készült alkotmányokat az útépítᔐknek tulajdonítják az arra járók. Mivel a 
szedett-vedett látvány nemcsak a város szégyene, hanem a látszat alapján a közlekedési 
szakmáé is, a lábak átépítésének kezdeményezése a szakmánknak is érdeke.
A 3.7.14. képen látható rolóajtó elᔐtti betonsáv már a járdaépítés elᔐtt töredezett volt, és a
mellette levᔐ téglaburkolat alsó sora is hiányzott. Ezeket a járda átépítése kapcsán nem 
pótolták, pedig lélektani és logikai szempontból akkor kellett volna. Mivel a kollektív 
amnézia ma már az útépítéshez kapcsolja a hiányosságokat, itt ismét csak a szakmának 
kellene kezdeményezᔐleg fellépni, még ha ebbᔐl valószínᜐleg hosszú vita is lesz.  

3.7.15. Szeged, Kárász utca

Végül álljon itt egy pozitív példa: Szeged, Kárász utca és környéke. Magas épület-színvonal, 
elegáns üzletek, botlásmentes minᔐségi térburkolat, harmónia, rend, tisztaság…
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3.8. Üzemvitel, közterület-gondozás

Mint a most következᔐ képek mutatják, az útfenntartásnak és az útüzemelésnek is vannak 
tervezési vonatkozásai, amelyeken érdemes elgondolkodni. A jó vagy rossz üzemi 
tapasztalatok esetenként tervezési hiányosságokra is rávilágítanak.

 
3.8.1. Burkolaterᔐsségi problémák                     3.8.2. Elsüllyedt a víznyelᔐ
Bevett tervezᔐi szokás a 3.8.1. képen látható alakú buszmegálló-burkolás tervezése betonból 
vagy térkᔐvel. Ha a bogárhátas útpálya melletti öböl az úttengely felé lejt, akkor a kialakuló 
vápát is legkönnyebb és legbiztonságosabb egy süllyesztettszegély-sorral kialakítani, a képen 
látható módon. Ha viszont rávetítjük a buszkerekek útját, láthatjuk, hogy a be- és kijárati 
szakaszokon a jobboldali kerekek koncentráltan kis sávban mángorolják a hosszanti 
munkahézagokkal éppen ott keskeny sávokra osztott burkolatfelületet. Ez már önmagában is a 
burkolat hamarabbi tönkremenetelhez vezet, ha pedig a szegélyek betongerendájának
sajnálatosan gyenge kézi tömörítését is ide vesszük, akkor méginkább. Ezért meg kell fontolni 
a megállóhelyi burkolat rövidebbre vételét, de pl. a betongerenda erᔐsebbre tervezését is. 

A 3.8.2. kép sok helyen készülhetett volna. Ilyenkor megemeljük a vasrácsot, pedig többnyire
a teljes aknaszerkezet megsüllyedt. Több feltárást kellene megvizsgálni ahhoz, hogy a helyes 
terápiát megállapítsuk és a betervezendᔐ süllyedéslassító-kiküszöbölᔐ fogásokat kidolgozzuk. 

 

3.8.3. Végre rendezni kell a folyókák sorsát 3.8.4. Ne ᔐrizzük meg az oszlopcsonkokat    
Síkvidéki utakon a burkolatszéli folyóka többnyire a csapadékvíz-csatorna megtakarítását 
célozza (3.8.3. kép). Végre ki kellene kísérletezni (vagy másoktól átvenni) a veszélytelen és 
„átautózható” alakzatot, mert a csöves és a lemezes áthidalásokkal mindig van valami baj.
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3.8.4. kép: Ha egy jelzᔐtábla-oszlopot vagy más utcabútort át kell helyezni, akkor a 
költségelᔐirányzatban mindig legyen ott az oszlopcsonk eltávolításának és az adott 
környezethez igazodó burkolathelyreállításnak a költsége is.   

  

3.8.5. Burkolathelyreállítás: saját anyaggal!  3.8.6. Megtévesztᔐ jelzᔐlámpa-program

A 3.8.5. képen vezetékhiba kijavítása utáni burkolathelyreállítás látható. Igaz, az aszfaltjárdát 
aszfalttal állították helyre, de süllyesztett szegélyelemekbᔐl álló kocsifelhajtót már csak 
helyszíni betonnal. Egyrészt: az egész amatᔐr maszatolásnak látszik, másrészt néhány tél és a 
beton felülete elkezd morzsalékosodni. A burkolathelyreállítás is idᔐtálló módon, a 
felbontottnak megfelelᔐ anyaggal készüljön!
A 3.8.6. kép egy különleges, de sajnos nem ritka helyzetet mutat. A csak a csomóponti 
gépjármᜐ-átbocsátási kapacitás növelésére koncentráló jelzᔐlámpa-programozás a túloldali 
gyalogos lámpának három másodperccel elᔐbb ad zöldet, mint a középszigeten levᔐnek. Az
innensᔐ oldalon álló, átlagos figyelmᜐ polgár a túloldali zöld felvillanására elindul és vagy 
tilosban megy öt másodpercig, vagy – a középsᔐ piros lámpát meglátva – megtorpan és 
visszalép. Ez naponta százas nagyságrendben fordul elᔐ. A helyzet zavarba ejtᔐ és 
megszégyenítᔐ. A hibázó gyalogos úgy érzi, hogy nem hívták fel eléggé a figyelmét az 
általánostól eltérᔐ jelzᔐlámpa-mᜐködésre. Az ilyen és ehhez hasonló helyzeteknél a 
közlekedési szakembereknek nem szabad a létezᔐ szabályainkra hivatkozniuk, hanem a 
lélektani szempontokat is figyelembe kell venniük.
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3.9. A szakmai és társadalmi tolerancia hiánya

A lélektan, az önösség és mások érdekeinek figyelmen kívül hagyása a következᔐ képek 
kulcs-szavai. A torzulásokat azonban nemcsak a szabályok szigorával és a tervezési elᔐírások 
alkalmazásával kell megszüntetni, hanem a mögöttes tettrugókat is kezelni kell(ene). Bár ez a
túlnᔐ a mi szakmai kompetenciánkon, hasznos, ha ismerjük az okokat.

 
3.9.1. Önkényes magánbokor-ültetés     3.9.2. Dörgᔐ vaslemez-fedᔐk
A település családiházas lakóterületének utcái (egyelᔐre) kétirányú és átjárható forgalmi 
rendben üzemelnek. Ezekben a lakóutcákban is növekszik a forgalom és idegen autók 
parkolnak az utcák két oldalán. A lakók – többek között – elᔐbb az elᔐkertek növényzetének 
besᜐrítésével reagáltak, majd a zöldsávba a 3.9.1. képen látható durva ágas-bogas bokrokat 
ültettek. Az útüzemeltetᔐi reakció elmaradása hallgatólagos jóváhagyást jelentett. A tovább 
növekvᔐ feszültség miatt most már borítékolható a forgalmi-használati rend drasztikus 
átszervezése. Tanulság, hogy ezt 10-15 évvel ezelᔐtt kellett volna elébe menve a folyamatnak.

A 3.9.2. kép indítórugója valószínᜐleg a technikai tudatlanság. A régimódi angolaknás 
pinceszellᔐzᔐk rácsos fedele tönkremenvén, vaslemezekkel fedték be a nyílásokat. A 
vaslemezeken való járás azonban döngᔐ-dörgᔐ hangot kelt, amire egyesek aztán rá is 
játszanak. Úgy tᜐnik,  nincs, aki ezen kellemetlen helyzet megszᜐntetését megszervezze.  

 
3.9.3. Szakmaközi intolerancia 3.9.4. Veszélyes, „ellenséges” kerítéspálcák

A kᔐmᜐves otthagyta a nyomát a „mi” járdánkon (3.9.3. kép). A lakatosnak a járda felé álló 
élekkel volt könnyebb felhegeszteni a kerítéspálcákat (3.9.4. kép). El kellene gondolkodni 
azon, hogy kinek, mikor és mit kellett volna (kellene) tennie az ilyen kultúrálatlanságok ellen?
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3.9.5. A régi szabvány szerint kiemelt szegély  3.9.6. A ma általános kiemelt szegély  

A 3.9.5. képen az 1970-es szabvány szerinti, 6 cm-es lekerekítésᜐ szegély látható, a 3.9.6.-on 
pedig az európai szabvány alapján jelenleg nálunk gyártott 2 cm-es lekerekítésᜐ. Az 
elᔐbbinek az volt a filozófiája, hogy a szegélyhez esetleg ütközᔐ jármᜐ rongálódása kisebb 
legyen, az utóbbinak pedig – csak angol nyelven megfogalmazva – az, hogy nem szabnak 
meg egységes stílust, „a lekerekítés-letörés mértékét a nemzeti szabványok határozzák meg”. 
A nemzeti szabványunkat azonban hatálytalanították. A gyártók a legegyszerᜐbb profilt 
gyártják, mert hogy a tervezᔐk ilyet írnak ki, a tervezᔐk pedig a gyártókra mutogatnak, hogy 
csak ilyet gyártanak. Az ügy ágazatközi intoleranciának is minᔐsíthetᔐ, mert a fenyegetᔐen 
éles szegélytᔐl talán deciméterrel is nagyobb távolságot tart a jármᜐvezetᔐ, növelve ezáltal a 
szembe haladóval való ütközés veszélyét, és a szegélynek ütközés is durvább 
következményekkel jár. A kiemelt szegélyek a települési útépítések legjobban helyben 
maradó elemei, úgy hogy a mostanában lefektetett „agresszív” szegélyek hosszú távra 
mérgeznek. El kell a szakmánknak gondolkodnia a szükséges és lehetséges tehetni-valókon.

   
3.9.7. Összekeverten visszarakott zebrás elemek   3.9.8. Elcserélt aknafedlapok
Közmᜐátépítés miatt felbontották a 3.9.7. képen látható térköves zebra egy részét. A 
visszarakó nem az eredeti rend szerint állította helyre a felületet és a zebra újrafestése is 
hónapokat késett. A zagyvaság sokáig látszana, mert a forgalomtól elzárt terület folytatásában 
van és a forgalom koptató hatásával sem számolhatunk. Az eset messze túlmutat a forgalmi 
jelentᔐségen: a burkolati jelekkel együtt a szakma is nevetségessé vált a társadalom szemében.
Hasonló a diagnózis a 3.9.8. képen látható aknafedlap-cserérᔐl. Az egész kerékpárút-felfestés 
hitelességét és tiszteletben tartásának szükségességét megkérdᔐjelezi a hanyag módon (vagy 
direkt?) elcserélt fedlap. A tudat alatti szinten is rontó hatású ilyen és hasonló cselekedetek 
megelᔐzésére vagy kijavítására a szakmánknak sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyeznie.
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3.9.9. Nagyon-nem-csúszós” aknafedlap   3.9.10.Osztrák példa

Vajon milyen csúszósurlódási értéket és baleseti sérüléseket mutat a 3.9.9. képen látható 
díszes, drabális bordázatú aknafedlap? Nem kellene-e szakmánknak kezdeményeznie az ilyen 
aknafedlapok kitiltását az út- és járdafelületekrᔐl? Érdemes tanulmányozni a 3.9.10. képen 
bemutatott ausztriai aknafedlap recézetét, emelᔐmélyedését, aszfaltba illesztését…  

  
3.9.11. Mélyen hagyott kapu                        3.9.12. Járdaszᜐkületbe tett kandeláber  
Nemrég korszerᜐsítették a 3.9.11. képen látható utcát. A kiemelt szegéllyel megakadályozzák 
az utcai csapadékvíznek a telkekre történᔐ lefolyását. A kék színᜐ kapunál azonban ennek 
nagy ára lett: a 80 cm-es szegélytávolságon mintegy 15 cm-es szintkülönbségᜐ lett a 
kapubejáró lejtése. Ilyen esetben – a tulajdonossal egyeztetve – a kapu és a küszöb feljebb 
emelése, valamint a telken belüli további útlejtᔐnek ehhez igazítása nevezhetᔐ csak 
polgárbarát megoldásnak.  Ha a tulajdonos vállalja a telkét érintᔐ mᜐveletek egészének vagy 
egy részének az elvégzését, ezt lebonyolítási okokból is érdemes elfogadni, és természetesen 
megfizetni.
A 3.9.12. kép egy figyelmetlenségbᔐl származó lokális járdaszᜐkületet ábrázol. Ha ugyanis a 
közlekedési és a villamos tervezᔐk gondosabbak lettek volna, akkor a kandelábert néhány 
méterrel idébb teszik, ahol már nem szᜐkíti a támfal az amúgy is keskeny, idegenfogalmi 
szempontból is exponált járdát. Ez az eset is nyomatékosítja, hogy a települési 
közlekedéstervezésnél a gyalogosok mozgását is végig kell gondolni.   
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3.9.13. Fedetlen a városközponti buszmegálló    3.9.14. Rész-igazságokból álló akadálypálya

A 3.9.13. képen létható nagyforgalmú városközponti kettᔐs buszmegállónál az esᔐ és a nap 
elleni védelem rosszabb, mint egy külvárosi buszmegállóban.  A szél ellen is csak abba a 
szögletbe tudnak behúzódni az utasok, ahol a képen is állnak. Évtizedek óta nem sikerült 
elérni azt, hogy a mᜐemlék jellegᜐ épületre legalább valamilye könnyᜐ és elegáns védᔐtetᔐt 
szereljenek. Várospolitikai kérdés, hogy a város útjait autóval nem terhelᔐ polgárok
humánusabb körülmények között várakozhassanak.

A 3.9.14. képen látható buszmegállóban valamennyi köztárgyra szükség van: a kandeláberre, 
a jelzᔐtáblára, a hulladékgyᜐjtᔐre és a váróépítményre is. A kompozíció mégis hibás: az 
egymásra nem figyelᔐ telepítésbᔐl végül is akadálysor keletkezett, amelyen az utasok nehezen 
tudnak áthaladni. Tanulság: a közterületi elemek koordinációjára nagyobb súlyt kell fektetni. 

 
3.9.15. Kellemes mini-fórum 3.9.16. Megemelték a mély járdát az új háznál
Végül két pozitív példa. A 3.9.15. képen az épületbejárat elᔐtt vonzó mini-fórumot alakítottak 
ki a járdarekonstrukció során, Csak annyit tettek, hogy a járdakeresztezést a sarkok átlós 
lesarkításával kis teresedéssé léptették elᔐ, amelyen lett helye a megállásnak, a 
beszélgetésnek, és a gyerekcsapat gyülekezésének is. Ez, és a lépcsᔐházi bejárat elé-fölé 
illesztett áttetszᔐ elᔐtetᔐ együttese barátságos, emberléptékᜐ kompozíciót alkot, amely
kellemesebbé tette a lakókörnyezetet.
A 3.9.16. kép is kellemes példa. Az egyik lakóutcában új házat építettek egy régi helyébe. Az
útkezelᔐ – útszᔐnyegezésével, kiemelt szegély emelésével és befelé irányú zöldsáv-lejtéssel 
számolva – 10 cm-rel magasabb járdatᔐszintet írt elᔐ. Az építkezés során tönkrement járda
helyett a házépítᔐ az új járdát meg is építette, az elᔐírt magasabb tᔐszinttel. Tanulság: „beállt”
utcában is szükség lehet kismértékᜐ járdatᔐszint-emelésre, de ezt nekünk kell jeleznünk!
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3.10. További szemléleti kérdések

Ebben a fejezetben további komplex ill. különleges kérdések szerepelnek.

  
3.10.1. Meredek úttorkolat     3.10.2. Figyelmen kívül hagyás

A 3.10.1. képen látható úttorkolat kb. 45 éve kapott elᔐször aszfaltburkolatot, az akkori 
nemtörᔐdöm-szokás szerint meredek lejtéssel. Aztán 30 éve „természetesen” ennek a meredek 
lejárónak a mélyen levᔐ végéhez csatlakoztatták a kerékpárutat, majd a kerékpárút folytatását, 
végül, kb. 5 éve, a bekötᔐút aszfaltját is. Közben a fᔐút kétszer kapott szᔐnyeget, ami a 
kaptatót tovább magasította. A meredek emelkedᔐn indulásra várakozni és a fᔐútra balra 
kanyarodni nehéz és veszélyes. Vajon mikor és kinek kellene az ilyen úttorkolatot lankásítani, 
és hol, milyen paraméterek fogadhatók el? Napi tervezési probléma, amivel foglalkozni kell.
A 3.10.2. kép egy tervezési szakasz végén levᔐ utcakeresztezést mutat. Az egymástól erᔐsen 
különbözᔐ mintakeresztszelvényᜐ utcaszakaszok csatlakozásának fᔐ „nyertese” a kerékpáros, 
fᔐ vesztese pedig a hosszirányban haladó gyalogos, aki a terjengᔐs, kevert jogállású területen 
keresgélheti az „átjutást a túlsó partra”. Tanulság: túl kell tekinteni a fizikai tervezési határon.

 
3.10.3.Közparki belépᔐ-pihenᔐ felület   3.10.4. Összehangolatlan kerítés-építés

Egy mélyfekvésᜐ közparkba vezetᔐ lépcsᔐt mutat a 3.10.3. kép. Az elsᔐ lépcsᔐfokot 
közvetlenül a park mellett haladó forgalmas járda szélén alakították ki, ami bizonyos veszélyt 
jelent a bizonytalanul járó idᔐsek és a téb-láboló kisgyermek számára, valamint kellemetlen
sürgetés-üzenete is van a parkba menᔐk felé. A lépcsᔐ elᔐbbre építésével, 1.5-2 m-es elᔐtér-
pihenᔐ felület kialakításával megszᜐnnének ezek a hatások, és a parknak is lenne rangnövelᔐ
elᔐtere, entrée-je. Az ilyen megfontolások teremtik meg a közterületeink „lelkét”.
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A 3.10.4. kép is a tevékenységünk lelkérᔐl, szellemi üzenetérᔐl szól. Egy útáttörésnél a 
megmaradó telekrészek határán építendᔐ új kerítésre nem készült átfogó, egységesítᔐ elᔐírás. 
Emiatt a telkenként eltér a magánerᔐbᔐl készült kerítések tégla vagy drótháló anyaga, helye, 
tᔐszintje, magassága, vakolatlansága Az egész igen tarka képet mutat és befejezetlenséget 
sugall. Igaz, a terv szerint az egészet egy zajvédᔐ fal takarta volna, amit szerencsére 
elhagytak, de a látvány a fal mögött sem lenne elfogadható. Szakmai termékünknek, az 
útáttörésnek közlátványi színvonalát is lerontják ezek a kerítések. Tanulság: az útépítést és a
járulékos építési tevékenységeket  jó tervekkel és jó szervezéssel össze kell hangolni.

 
3.10.5. Felújításkor jobb helyre tették át a járdát  

Végül ismét egy pozitív példa az emberközpontú szemléletᜐ és ötletes, „meglátó” jellegᜐ 
tervezésre. A 3.10.5. kép által ábrázolt szakaszon a járda  eredetileg a parapetfal és a baloldali 
fasor között húzódott. Itt a járda – a klasszikus elveknek megfelelᔐen – a forgalmas gyᜐjtᔐút 
zajos és autó-léptékᜐ rendszerének része volt. Mivel az elᔐkert külsᔐ szélében szerencsére volt 
hely, áttették a járdát a parapetfalnak a panelházak felᔐli oldalára és a járda régi helyét 
füvesítették.  A járda ily módon izolálódott a jármᜐvek világától, sétára is hívogatóvá vált, 
pad is került mellé. Ezt a megszelídült járdát végülis magához engedte, befogadta ház. 
Mindenki nyert. A módszer alkalmazásáról természetesen csak köztulajdonban levᔐ elᔐkertek 
esetén lehet szó, de ilyeneket éppen a humanizálásra leginkább rászoruló paneles 
lakóterületeken találhatunk.  

3. A legfontosabb gyakorlati alkalmazások

A felvázolt közel száz jelenség elvi és gyakorlati kérdések-tennivalók sokaságát veti fel. Az 
elᔐadás negyedik órájában megvitatjuk, hogy a tervezés-építés területén – valamint a 
közterületi állapotok és a közterület-alakítás minᔐségét befolyásoló további témakörökben is 
– milyen általános jellegᜐ, gyakorlati alkalmazási javaslatok fogalmazhatók meg. Felmerülhet 
például a tervezési folyamat elᔐtti és közbeni polgári vitafórum összehívása a közvetlenül 
érintettek számára (ilyen általában van is); civil fórum a civil szervezetek (köztük a 
nyugdíjasok) számára; tervezᔐi tervtanács az egymástól tanulásra és a terv jobbítására. Téma 
lehet ezeknél a média vagy mediátor igénybevétele, a passzív és interaktív informálódás 
kiszélesítése, és a közterületminᔐség össztársadalmi témává emelése is. Mit lehetne-kellene 
tenni hatósági, út-tulajdonosi, beruházói, kivitelezᔐi, kezelᔐi szinten? Lenne-e értelme
köztérminᔐség-javítási alapot létrehozni a kisjavítások folyamatos finanszírozására? Vegyen-e 
részt helyi érintett laikus a mᜐszaki átadáson, adhassanak-e a laikus helybéliek pl. rózsa- vagy 
citromdíjat a legjobban-legrosszabbul sikerült építési akció szereplᔐinek, legyen-e évente 
díjazva megyénként a  legszebb munka, a társadalmi nyilvánosság elᔐtt? Hogyan kellene a 
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közterület-minᔐségi szempontokat, a humanizálási és polgárosítási elveket beleszᔐni az 
oktatási anyagokba, az általános iskolától a szakmunkásképzésen át az egyetemekig? Hogyan 
jelenhetne meg a közterület-minᔐség az ingatlanértékeléstᔐl az utazási irodák kínálat-
finomításáig terjedᔐ palettán?

___________________________
Jelen kurzus kísérleti jellegᜐ; csak egy szᜐk merítést jelent a szerteágazó problémakörökbᔐl.
Folytatását, irányát, kiegészítését, továbbfejlesztését befolyásolják a közvetlen és közvetett 
visszajelzések, tapasztalatok, a társ-szakágak reakciói. Az indok és a cél azonban egyértelmᜐ: 
szükség van a magyar közterületminᔐség továbbfejlesztésére, a humanizálás és a polgárosítás 
szempontjait is figyelembe véve.
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