
Egészséges utcák
Hogyan tehetünk egy utcát egészségessé?



Bevezető
Legyen minden utca egészséges! 

A kiadvány célja, hogy bemutassa az úgyneve-

zett Egészséges utcák megközelítést, és meg-

ismertesse a magyar közvéleményt az elgondo-

lás lényegével. 

Az Egészséges utcák megközelítés megalko-

tója Lucy Saunders, brit egészségügyi és köz-

lekedési szakértő, aki munkájáért több díjat is 

átvehetett. A megközelítés lényege, hogy min-

den városi közterület- és közlekedésfejlesztést 

egy általánosabb célrendszer alá rendel, amely-

nek célja az emberek egészségi állapotának és 

életminőségének javítása. A koncepció 2011-es 

kidolgozását követően, 2014-ben a Transport for 

London, a brit főváros közlekedésszervező ha-

tósága elsőként a hétköznapokban is alkalmaz-

ta az Egészséges utcák megközelítést.  

A Járókelő.hu csapatának meggyőződése, hogy 

érdemes és fontos megismertetni a magyar 

közvéleményt az Egészséges utcák megköze-

lítéssel, ezért elkészítettük az eredeti kiadvány 

magyar viszonyokra való átfordítását. Bár Lon-

don és Budapest több szempontból is külön-

böző városok, az ott élő emberek és igényeik, 

akárcsak bárhol a világon, nagyon hasonlóak 

egymáshoz. Így ha a helyi viszonyokból faka-

dóan néha eltérő olvasatban is, de mindkét vá-

rosra érvényesnek tartjuk az Egészséges utcák 

jellemzőit. Hiszen akárcsak más országokban, 

Magyarországon is veszélyezteti a városokban 

lakók egészségét és közérzetét a közlekedésből 

származó légszennyezés, a kevés testmozgás, 

vagy éppen a csökkenő zöldterületek aránya. 

A magyar kiadvány nemcsak az eredeti szöveg 

magyarra fordítását tartalmazza, de igyekez-

tünk releváns, budapesti példákat is bemutatni. 

Így az olvasó az elméleti háttér mellett a gya-

korlatban is megismerkedhet a koncepció lé-

nyegével. 

Reméljük, hogy ezzel a kiadvánnyal hozzájá-

rulhatunk városaink fejlődéséhez, és a jövőben 

mindenki egy egészségesebb környezetben él-

het majd.

A Járókelő.hu csapata
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Az Egészséges utcák megközelítés bemutatása
Az Egészséges utcák megközelítés az embe-

reket és egészségüket helyezi a középpontba 

a közterek kialakítását, kezelését és használatát 

érintő döntések meghozatalakor. Célja, hogy 

mindenki számára egészségessé, biztonságos-

sá és befogadóvá tegyük utcáinkat.

A megközelítés alapja tíz, az utcákat használó 

emberek élményére összpontosító, úgyneve-

zett Egészséges utca jellemző. 

A két legfontosabb jellemző:

• Mindenki otthon érzi magát

• Az emberek szívesen sétálnak és bicikliznek

Ha egy utca egészséges és befogadó környeze-

tet teremt, akkor ott üldögélő, ácsorgó, sétáló 

és bicikliző embereket találunk, legyen szó bár-

kiről a közösségből. 

A nyolc további jellemző azokra a lényegi össze-

tevőkre mutat rá, amelyek a két legfőbb jellem-

ző megerősítéséhez szükségesek.

Lemenni az utcára olyan élmény, ami az ember 

összes érzékszervére hatással van, így szükség-

szerűen a különböző jellemzők is összefügge-

nek egymással. Például ha az utca nagyon zajos, 

akkor az emberek nem érzik magukat jól, ami-

nek következtében talán nem is szívesen sétál-

nak vagy ülnek biciklire. 

A tíz Egészséges utca jellemző

Forrás: Lucy Saunders
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Az útmutatóról
Sokaknak kell együtt dolgozniuk azért, hogy 

az utcáinkat egészségessé tegyük. Egy utca 

hangulatára hatással van a város önkormány-

zata és a közlekedésszervező cégek, az egyes 

kerületek, a rendőrség, az ingatlanfejlesztők 

és -tulajdonosok, de az ott található vállalko-

zások és helyi közösségek is. Ez az útmutató 

azért készült, hogy megismertesse az utcákat 

alakító fontos tényezőket, és hogy segítsen 

annak átgondolásában, hogyan javíthatna akár 

ön vagy közössége is az utcájuk hangulatán.  

Nem használható ugyanakkor tervezési segéd-

letként, és arra sem alkalmas, hogy egy utcát  

az Egészséges utcák jellemzői alapján minő-

sítsen. Kérdések sorozatával segít megmutatni 

mindazokat a tényezőket, amelyek befolyásolják 

egy utca általános minőségét. 

Az Egészséges utca arról szól, milyen az utcán 

lenni. Függetlenül attól, hogy ön ott lakik, vagy 

csak látogatóban jár arra, egy üzlet tulajdonosa, 

vagy csak éppen arra sétál vagy biciklizik, szinte 

mindig lehet találni valami javítanivalót az utca 

hangulatán, hasznosításán. Miközben lehetet-

len általánosságban beszélni arról, hogy hol mit 

érdemes tenni, az útmutató segítségével azo-

nosíthatja a problémákat és azok lehetséges 

megoldásait is. 

Fontos észben tartani, hogy ahogy minden vá-

rosban, úgy Budapesten is nagyon sokféle út 

és utca található, gyorsforgalmi utaktól kezd-

ve, forgalmas főutakon át lakóövezeti utcákig 

és földutakig. Az utcák típusa, azok jelenlegi és 

jövőbeli lehetséges használata mindig kerüljön 

megfontolásra, amikor a következő fejezetek-

ben szereplő kérdésekre keressük a választ. 
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Az emberek szívesen sétálnak és bicikliznek
Ideális esetben a gyaloglás és a biciklizés, valamint a közösségi közlekedés használata a legvonzóbb 

közlekedési alternatívák. Ezek még élvezhetőbbé tételével mindenki jól jár, az ezeket használók, de 

azok is, akik másképpen közlekednek. Csaknem minden utcán gyalogolnak és kerékpároznak em-

berek, sokszor nem is áll rendelkezésre más közlekedési lehetőség. Éppen ezért fontos, hogy még  

a legforgalmasabb utcákat is vonzóvá tegyük a gyalogosok és a kerékpározók számára is.

Kérdések

A közösségi közlekedéssel történő 
utazás fontos része a megállóba 
vagy állomásra való elsétálás vagy 
elbiciklizés is. Fontos, hogy az oda-
vezető út, akárcsak az állomások 
és megállók környéke könnyedén 
megközelíthető, jól karbantartott 
és minőségi kialakítású legyen.  

Frankel Leó út, II. kerület

a

A buszsávok csökkentik a késé-
seket, és segítenek abban, hogy  
a közösségi közlekedés megbízha-
tó és kényelmes alternatíva legyen  
a saját autóval szemben.

Hűvösvölgyi út, II. kerület

b

Védett kerékpárutak kialakítása a 
forgalmas utak mentén segít ab-
ban, hogy biztonságos és vonzó 
opció legyen a biciklizés mindenki 
számára.  

Bem rakpart, II. kerület

c

Egyes közterületek forgalom előli 
időszakos lezárásával felhívhatjuk 
a figyelmet a gyalogos és közösségi 
terek fontosságára, követendő pél-
dát állítva a város egésze számára. 

Szabihíd projekt

Fotó: Simon Zsuzsi, VALYO

d

1. Vonzó környezetet kínál az utca a gya-
logláshoz és a biciklizéshez? Érezni fogják 
az arra sétálók vagy kerékpározók, hogy 
gondoltak rájuk az utca kialakításakor?

2. A közösségi közlekedési járművek gyor-
sak, és elég sűrűn járnak ahhoz,  
hogy érdemes legyen velük utazni  
az autózással szemben?

3. Igazodik az utca kialakításához a forga-
lom nagysága és sebessége, valamint  
a járművezetők magatartása?

4. Tettek azért, hogy csökkentsék a motori-
zált közlekedés gyalogosokra, biciklizőkre, 
helyi üzletekre és lakosokra gyakorolt 
hatását?

5. Ápoltnak és szépen karbantartottnak 
tűnik az utca?

6. Egyszerű elérni a megállót vagy átszállni 
egy másik járatra? Vonzó hely lehet az 
utca a közösségi közlekedésre várakozók 
vagy a megállóhoz igyekvők számára? 

7. Elég hely jutott a gyalogosok, a kerékpá-
rozók és a közösségi közlekedés számá-
ra? Elég lesz ez a jövőben is?

8. Van elég hely az utcán letenni és lelaka-
tolni a bicikliket, amíg az ember beugrik 
egy boltba vagy üzletbe? 

9. A gyalogosok és biciklizők ugyanarra a 
területre vannak kényszerítve, miközben 
lenne hely a kerékpározóknak külön is? 

10. Tettek az ellen, hogy az autózók a lakóö-
vezeteken keresztül vágják le az útjukat, 
kerüljék ki a dugókat? 

11. Tettek azért, hogy a lakóutcák vonzó he-
lyek legyenek, ahol az emberek szívesen 
időznek és gyerekek játszanak  
a szabadban?

12. Van lehetőség a helyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó parkolók számának, díjának, 
elérhetőségének megváltoztatására, 
hogy az emberek szívesebben sétáljanak, 
biciklizzenek, vagy használjanak közössé-
gi közlekedést az autózás helyett? 
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Mindenki otthon érzi magát
Abból látszik igazán, hogy egy utca egészséges-e, hogy a teljes társadalom sokszínűsége visszatük-

röződik-e az utcán lévő emberekben. Az utcáknak mindenki számára hívogatónak kellene lenniük, 

legyen szó az utcán időzésről, sétálásról, biciklizésről, sportolásról vagy kikapcsolódásról. Mások vi-

selkedése befolyásolja mindannyiunk döntéseit: szívesebben fognak az emberek sétálni és biciklizni, 

ha azt látják, hogy mások is így tesznek.

Kérdések

Az utcák kialakításakor és karban-
tartásakor biztosítani kell, hogy 
azok mindenki számára nyitottak 
legyenek, és ott bárki szívesen sé-
tálhasson vagy időzhessen. 

Újhegyi sétány, X. kerület

a

Az utca burkolatának simának, 
egyenletesnek és akadálymen-
tesnek kell lennie, hogy mindenki 
könnyedén, botlás vagy elesés nél-
kül járhasson rajta.

Szent kereszt tér, XVII. kerület

b

Fontos, hogy az emberek közvetle-
nül az utcán is ivóvízhez juthassa-
nak, és hogy szükség esetén hasz-
nálhassanak nyilvános mosdókat. 

c

A helyi közösségek bevonása a ja-
vaslatok kidolgozásába segít, hogy 
a tervezett változtatások mindenki 
számára kedvezőek legyenek. Egy 
közterület átalakításának tesztidő-
szakban történő kipró bálása segít-
het bemutatni a várható előnyöket, 
valamint felismerni és kezelni a vál-
toztatással kapcsolatos lakossági 
észrevételeket. 

Teleki tér, VIII. kerület

d

1. Mindenki könnyedén lemehet és otthon 
érezheti magát az utcán? Megfelel annak, 
hogy akár egy nyolc- vagy nyolcvanéves 
is kedvére sétáljon ott egyedül?

2. Vonzó és elérhető alternatívát jelent  
a helyi közösségi közlekedés?

3. Visszatükrözik az utcán lévő emberek  
a társadalom és a helyi közösség sok-
színűségét? Vannak olyanok, akik a nap 
bizonyos időszakában vagy éppen éjsza-
ka nem járnak az utcán? 

4. Megfelelő a járda minősége (elég sima, 
egyenletes, akadálymentes és széles) 
azok számára, akik most és várhatóan  
a jövőben használni fogják? 

5. Elég széles a járda ahhoz, hogy ott mást 
is lehessen csinálni, szabadon rollerez-
hessenek, gördeszkázhassanak, vásárol-
gassanak, játsszanak, vagy csak üldögél-
jenek és beszélgessenek az emberek? 

6. Az utcán található üzletek és szolgáltatá-
sok kielégítik a helyiek igényeit?

7. Ki tudják elégíteni az alapvető szükségle-
teiket az emberek a köztereken?  
Találhatóak mindenki számára hozzáfér-
hető ivókutak és nyilvános mosdók  
az utcákon?

8. Megoldható a járda szélesítése  
a parkolóhelyek rovására, ahol az utcán 
található akadályok (fák, lámpaoszlopok 
stb.) miatt szükség van erre? 

9. Megközelíthetőek maradnak az utcák  
a gyalogosok és biciklizők számára 
útkarbantartási és építkezési munkálatok 
idején is?

10. Tekintettel vannak az utcát érintő javas-
latok a mostani és a jövőbeni gyalogosok 
igényeire?  Szükség van további párbe-
szédre az utca hozzáférhetővé és aka-
dálymentessé tételéhez?  
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Egyszerű átkelni az úttesten
A megfelelő átkelőhelyek nélküli utcák kevésbé teszik vonzóvá a gyalogos és kerékpáros közleke-

dést. Vannak, akiket ez korlátoz abban, hogy sétáljanak vagy biciklizzenek. A megfelelő átkelőhely 

típusa utcáról utcára változhat, de mindenhol szükség van egy helyre, ahol az emberek biztonsá-

gosan, korra és mozgási korlátokra tekintet nélkül, nagyobb kitérő nélkül, akadálymentesen átkel-

hetnek az utcán. 

Kérdések

Gyalogos és kerékpáros átkelő-
helyek építésével biztosíthatjuk a 
gyalog-, illetve kerékpárutat hasz-
nálók biztonságos átkelését egy út 
keresztezésénél. Az átkelőhelyeket 
úgy érdemes elhelyezni, hogy azok 
kerülőút nélküli, közvetlen össze-
köttetést biztosítsanak.

Március 15. tér, V. kerület

a

Az útfelület megemelésével köny-
nyebbé és biztonságosabbá tehető 
az átkelés a mozgásukban korláto-
zottak és a babakocsival vagy pogy-
gyásszal utazók számára. A kieme-
lés segít a forgalom lassításában is.

Rózsa utca, VII. kerület

b

A mellékutcák bejáratának szűkí-
tése és járdaszintre emelése segít  
a forgalom lassításában és köny-
nyebbé teszi a gyalogosok számára 
az átkelést.

Ráday utca, IX. kerület

c

A zebrák legyenek a lehető legköz-
vetlenebbek, szélesek és jól látha-
tóak. Az akadálymentesítés és a 
vonzó utcakép miatt is fontos lehet 
felszíni gyalog átkelőhelyeket léte-
síteni olyan helyeken is, ahol rendel-
kezésre állnak gyalogos aluljárók is. 

Ferenciek tere, V. kerület

d

1. Át tudnak biztonságosan kelni az embe-
rek az úton ott, ahol az a legkézenfek-
vőbb nekik?

2. Akadályozza a forgalom nagysága és se-
bessége azt, hogy az emberek átkeljenek 
az úttesten?

3. Illeszkedik az átkelők kialakítása az utca 
használatához, a forgalom nagyságához 
és a környéken található szolgáltatások, 
intézmények típusához? 

4. Mindenki számára hozzáférhetőek ezek  
az átkelőhelyek?

5. Szükséges elsétálni egy kereszteződésig, 
hogy az emberek biztonságosan és aka-
dálymentesen átkelhessenek az úton?

6. Át tudnak kelni kényelmesen, biztonságo-
san és közvetlenül a kereszteződésekben 
a gyalogosok és a kerékpározók?

7. Sokat kell várni a zöldre a zebráknál?

8. Elegendő idő jut mindenkinek,  
a mozgásukban korlátozottak és a kis-
gyermekekkel közlekedők számára is, 
hogy siettetés érzése nélkül átkelhes-
senek? 

9. Megfelelő az átkelő beláthatósága, látják 
egymást az úttesten átkelők és a forga-
lomban haladók? 

10. Elég szélesek a járdák, hogy a zebránál 
várakozók is elférjenek? Mindenki elfér 
átkeléskor a zebrákon? 

11. Kényelmesebbé tehetők az út közepén 
járdaszigettel megszakított átkelőhelyek? 

12. Lekeskenyítették a mellékutcák bejára-
tát és járdaszintre emelték a burkolat 
magasságát, hogy jelezzék a gyalogosok 
elsőbbségét, és hogy a sofőröknek lassí-
taniuk kelljen?

13. Nehéz a parkolóhelyek és rakodóhelyek 
mennyisége és elhelyezkedése miatt 
átkelni az úton?
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Az emberek biztonságban érzik magukat
Az emberek nem szívesen sétálnak, bicikliznek vagy utaznak közösségi közlekedéssel, ha veszélyes-

nek találják az utcát. Éppen ezért fontos, hogy mindenki biztonságban érezze magát az utcákon 

éjjel-nappal, legyen szó akár közlekedés- vagy közbiztonságról.

Kérdések

Az utcai lámpák világítsák meg a 
járdát és az úttestet egyaránt, te-
remtsenek a sétálásra, időzésre, 
biciklizésre vagy akár testmozgásra 
ösztönző környezetet.

Futókör, Margitsziget

a

A házak utcára néző ablakai és ajtói 
segítik az emberek biztonságérze-
tét és csökkentik a bűncselekmé-
nyek elkövetésének kockázatát is.

Iskola utca, I. kerület

b

Az alacsonyabb sebességhatár 
csökkenti a halálos vagy súlyos ki-
menetelű balesetek kockázatát, és 
vonzóbbá teszi az utcát a gyalogo-
sok és kerékpározók számára.

c

Az utcák felezővonalának eltávo-
lítása és a sávok keskenyítése las-
sabb haladásra ösztönöz, és segít 
az alacsonyabb sebességhatár 
megtartásában.

Szent Imre utca, XIX. kerület

d

1. Tartanak attól a gyalogosok és kerékpá-
rozók, hogy esetleg elüthetik őket?

2. Meg tudnak állni, vagy ki tudják kerülni 
biztonságosan az autóvezetők és bicik-
lizők, ha valaki az úttestre lép?

3. Agresszívan közlekednek az utcán hala-
dó autózók vagy kerékpározók? Sokszor 
előznek például feleslegesen vagy kocká-
zatosan? 

4. Szükséges a sebességhatár csökkentése 
vagy az utcák átalakítása, hogy a megfe-
lelő sebesség megválasztásával a gyalo-
gosok és biciklizők ne érezzék veszélyben 
magukat?

5. Jelen van a rendőrség az utcákon, és 
szankcionálják az agresszív vagy közössé-
gellenes vezetést vagy kerékpározást?

6. Inkább kerékpároznak a járdán az embe-
rek, mert túlzottan félelmetes lenne  
az úttesten biciklizni?

7. Tartanak az emberek az utcán attól, hogy 
esetleg bűntény áldozatai lehetnek vagy 
fenyegetve érezhetik magukat mások 
viselkedés miatt?

8. Éjjel is és nappal is biztonságban érzik 
magukat az emberek?

9. Megvilágítják az utcai lámpák a járdát  
és az úttestet? Meg vannak világítva  
az utcáról induló mellékutcák, gyalogutak 
vagy sikátorok is?

10. Vannak részek, amelyek elhagyatottnak 
vagy elhanyagoltnak tűnnek, vagy ahol 
észrevétlenek maradhatnak a bűncselek-
mények és a közösségellenes viselkedés?

11. Kirekesztettnek érezhetik magukat  
a gyalogosok, kerékpározók vagy  
a buszmegállóban várakozók?

12. Vannak az utcán olyan épületek, ame-
lyeknek az ajtói vagy ablakai a járdára 
néznek? Járkálnak rendszeresen ki-be 
emberek az épületekből?

13. Amennyiben vannak az utcán biciklitáro-
lók, biztonságosnak tűnik otthagyni egy 
biciklit? Járnak arra emberek, szem előtt 
van a helyszín?

14. Tisztán tartják az utcát, nem tűnik ko-
szosnak vagy elhanyagoltnak?



11

a b

c d



12

Van mit látni és csinálni
Az emberek nem szívesen sétálnak és bicikliznek lehangoló vagy unalmas utcákon. Sokkal szíveseb-

ben mozdulnak ki, ha van mit csinálni az utcákon, és kevésbé szorulnak az autójukra, ha az üzletek 

és szolgáltatások sétatávolságon belül is elérhetőek.

Kérdések

Az előkertek, balkonládák és virá-
gos kosarak – és ezek időről-időre 
történő megújítása – segítenek az 
utcát vonzóbb és érdekesebb hely-
lyé tenni.

Bécsi út, III. kerület

a

Ideális esetben a kirakatok nyitva-
tartási időn túl is láthatók marad-
nak, de akár egy bezárt üzlethely 
esetében is figyelhetünk rá, hogy 
az utca szép és érdekes maradjon.

Thököly út, VII. kerület

b

Ahol szökőkutak, szobrok, érdekes 
terepviszonyok vagy éppen köz-
téri játékok vannak, ott felnőttek 
és gyermekek egyaránt kikapcso-
lódhatnak, jól érezhetik magukat  
a környezetükben.

Fő tér, III. kerület

c

A rendszeres vagy alkalmi rendez-
vények felpezsdítik az utcákat és 
lehetőséget adnak az embereknek 
a társasági életre.

Kazinczy utca, VII. kerület

Fotó: Szöllősi Mátyás

d

1. Vannak üzletek, szolgáltatások, iskolák és 
parkok az adott utcában vagy legfeljebb 
sétatávolságon belül?

2. Elég érdekes és vonzó az utca ahhoz, 
hogy ott emberek sétáljanak  
és időzzenek?

3. Lehet az utcán játszani vagy társasági 
életet élni?

4. Érdekessé teszik az utcát az azt övező 
épületek? Változatos utcaképet teremte-
nek az épületek, vagy inkább hosszú  
és monoton utcafrontot alkotnak?

5. Van lehetőség növényekkel, műtárgyak-
kal vagy megvilágítással érdekesebbé 
és megnyerőbbé tenni az utcát és az 
épületeket? 

6. Igyekeznek az épületeket használók 
installációkkal, előkertekkel, virágládákkal 
vagy kirakatokkal érdekessé és vonzóvá 
tenni azokat?

7. Történnek dolgok az utcán, vannak ott 
utcai árusok, művészek, játszadozó gyer-
mekek vagy együtt időző emberek?

8. Vannak nem szokványos rendezvények 
az utcán, bulik, vásárok, utcai árusok, 
művészek, időszakos lezárások?
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Van hol félreállni és megpihenni
A pihenőhelyek hiánya korlátozhatja egyesek mobilitását, különösen igaz ez a betegekre, sérültekre, 

idősebbekre és a legfiatalabbakra. Mindenki, beleértve a helyi üzleteket is, jól jár azzal, ha biztosí-

tunk az utcákon pihenőhelyeket, hiszen az emberek így szívesebben sétálnak arra, időznek ott vagy 

találkoznak másokkal.

Kérdések

A sokféle üléshelyzetre tervezett 
(háttámlával, karfával stb. ellá-
tott) padokat széles körben fogják  
az emberek használni.

Zsivora park, XIV. kerület

a

Sokféle helyen lehet álldogálni vagy 
megpihenni, adódhatnak ilyenek 
lépcsőknél, falak előtt és virágágyá-
sok mentén is.

Eiffel tér, VI. kerület

b

A boltokat és üzleteket érdemes 
ülőhelyek kialakítására ösztönözni, 
amelyeket aztán szabadon hasz-
nálhatnak a vásárlók és mások egy-
aránt. 

Nádor utca, V. kerület

c

A parkolóhelyeket ideiglenes vagy 
szezonális ülőhelyekké, teraszokká 
is át lehet alakítani.

Madách Imre út, VII. kerület

d

1. Van elég hely arra, hogy az emberek  
a forgalomtól kicsit távolabb megálljanak, 
lepihenjenek, ha éppen úgy kívánják?

2. Van arra lehetőség, hogy 5-10 percenként 
megálljanak az emberek és leülhessenek?

3. Figyeltek a különféle igényekre az ülőhe-
lyek tervezésekor? Vannak köztük hát-
támlával és kartámasszal ellátottak is?

4. Le lehet ülni csoportosan is a főbb tere-
ken és egyéb találkozóhelyeken? 

5. Az év minden szakában, télen és nyáron 
is kényelmesen lehet használni az ülő-
helyeket?

6. Vonzó, a forgalomtól távolabb eső helye-
ken vannak az ülőhelyek?

7. Jól belátható helyeken vannak az ülőhe-
lyek, hogy csökkenjen a közösségellenes 
viselkedés lehetősége?

8. Figyeltek az ülőhelyek elhelyezésekor  
a többi utcabútorra (lámpaoszlopok, 
buszmegállók, ágyások), és hogy azok  
ne akadályozzák az utcán sétálókat  
a mozgásukban?

9. Hozzátesznek az ülőhelyek az utcakép-
hez, hogy érdekes és vonzó hely legyen 
az utca?

10. Vannak helyek, ahol csak úgy megállhat-
nak és megpihenhetnek az emberek? 
Falak mentén, ágyásoknál vagy lépcsők-
nél, helyek, ahol szükség esetén meg 
lehet pihenni? 

11. Biztosítanak kültéri ülőhelyeket a kávé-
zók és más üzletek?

12. Van lehetőség ideiglenes vagy szezonális 
ülőhelyek kialakítására?

13. Vannak helyek, ahol engedély nélkül 
parkolnak az emberek? 
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Az emberek jól érzik magukat
Nyugodt és kellemes környezetben sokkal valószínűbb, hogy az emberek sétálni vagy biciklizni in-

dulnak. A minőségi, tiszta, jól karbantartott közterek, a fák és zöldfelületek segítenek kellemes és 

nyugtató környezetet teremteni, ahol szívesen sétál vagy biciklizik az ember. A gondtalan sétálás-

hoz és biciklizéshez szükséges hely biztosítása fontos, ahogy az is, hogy az emberek könnyedén 

eligazodjanak és odataláljanak a céljukhoz.

Kérdések

Ha összehangoltan helyezzük el a 
különböző utcabútorokat (padok, 
kerékpártámaszok, jelzőtáblák, sze-
metesek stb.), kevésbé hat zsúfolt-
nak majd az utca, és elegendő hely 
marad a gyalogosok számára is. 

Kőrösy József utca, XI. kerület

a

A bicikliutak és gyalogos felületek 
tervezésekor érdemes a jövőbeli 
igényekre is gondolni, hogy legyen 
elég hely, és ne alakuljanak ki a jö-
vőben túlzsúfolt területek. 

Szilas-patak, XVI. kerület

b

Érthető és rendszeresen elhelye-
zett térképekkel vagy jelzőtáblákkal 
megelőzhető, hogy a gyalogosok 
vagy biciklizők eltévedjenek, vagy 
folyamatosan meg kelljen állniuk, 
hogy ellenőrizzék térképüket vagy 
telefonjukat.

Széll Kálmán tér, II. kerület

c

Az emberek sokkal jobban érzik ma-
gukat, ha tiszták, karbantartottak 
és szeméttől mentesek az utcák.

Kossuth Lajos tér, XVIII. kerület

d

1. Tisztának és ápoltnak tűnik az utca?  
Vannak szemetesek?

2. Tekintve az utca típusát és az adott 
napszakot, eléggé békésnek vagy éppen 
élettelinek tűnik az utca?

3. Veszélyesnek tűnik a forgalom nagysága 
és sebessége, vagy ahogy az emberek 
vezetnek?

4. Megfelelő a burkolat egyenletessége 
sétáláshoz és biciklizéshez? Tarthatnak 
attól a gyalogosok vagy kerékpározók, 
hogy elesnek vagy megbotlanak a rosszul 
karbantartott járda vagy úttest miatt?

5. Elég szélesek a járdák és a kerékpárutak 
ahhoz képest, hogy mennyien használják 
most, és fogják várhatóan használni? 
Van arra hely, hogy csoportok is együtt 
közlekedhessenek? 

6. Könnyű eligazodni az utcán gyalogosan 
és biciklin is? 

7. Ki vannak táblázva és könnyű megtalálni 
a fontosabb gyalogos és biciklis útvona-
lakat?

8. Zsúfoltnak tűnik az utca (telefonfülkék, 
szemetesek, jelzőtáblák vagy hirdetőtáb-
lák miatt), vagy jut elég hely a sétáláshoz?

9. Maradnak pocsolyák eső után? 

10. Található jó minőségű, ápolt növényzet 
az utcákon (fák, ágyások, virágos kosarak, 
virágládák stb.)? 
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Nincs túl nagy zaj
A motorizált közúti forgalom egyike a legjelentősebb városi zajforrásoknak, és hatással van a zajos 

utcákon sétáló, kerékpározó, vásároló, dolgozó, tanuló és ott élő emberek egészségére. A forgalom 

nagyságának és sebességének csökkentése, csendesebb járművek és halkabb útfelületek alkalma-

zása kedvező hatással van az emberek egészségére, az utcák hangulatára, és az emberek is szíve-

sebben társalognak és mozognak az utcákon. 

Kérdések

Keskenyebb úttestek és szűk mel-
lékutcai torkolatok építésével elő- 
segíthető a lassabb és előzéke-
nyebb vezetési stílus. 

Villám utca, VIII. kerület

a

A szállítmányozás és más, zajjal járó 
tevékenységek időbeli szabályozá-
sával elérhető, hogy csak minimá-
lisan zavarják a helyiek nyugalmát. 

b

Érdemes a cégeket arra ösztönözni, 
hogy elektromos vagy alacsony ki-
bocsátású járműveket használja-
nak a tevékenységük során, ezzel is 
csökkentve a lég- és a zajszennye-
zést a városban.

Fotó: Preisz Tivadar

c

Az új útburkolat, a felújított villa-
mosvágány halkabb, mint a régi.

Görgey Artúr utca, IV. kerület

d

1. Fel kell emelniük az embereknek a hang-
jukat, hogy beszélgetni tudjanak?

2. Zárva tartják az ablakokat az utcát sze-
gélyező épületekben lakók még hőség 
idején is?

3. Kerülik az utcát az emberek, akkor is,  
ha ez kényelmetlenséggel jár?

4. Gyakran hallani dudálást vagy motorbő-
getést? 

5. Sima felületű anyagokat használtak  
az útépítés során, hogy csökkentsék  
az út használatából fakadó zajt?

6. Segít az utca kialakítása az agresszív 
vezetés elkerülésében? Megfelelően kép-
zettek a járművezetők, hogy előzékenyen 
vezessenek? 

7. Előfordul zajjal vagy más zavaró körül-
ménnyel járó szállítmányozás vagy hul-
ladékgyűjtés az utcában? Jellemző, hogy 
ezek különösen érzékeny időszakokban 
(például hajnalban) történnek?
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Tiszta a levegő
A levegő minőségének javítása mindenki érdeke, és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökken-

tésében is segít. Szükségesek a város egészét érintő intézkedések, de helyi szinten is érdemes 

lépéseket tenni. Bármi, ami érezhetően csökkenti a forgalom nagyságát vagy a rendkívül szennyező 

járművek számát helyi szinten, segít a levegő minőségének javításában és hozzájárul a város egé-

szét érintő intézkedésekhez is.

Kérdések

Egyes vállalkozások elektromos 
vagy teherbiciklikkel is megoldhat-
ják a helyi kiszállításokat furgonok 
vagy robogók használata helyett.

a

A magabiztos kerékpározást segítő 
helyi programok arra ösztönözhe-
tik a lakosokat, hogy rövidebb utak-
ra hagyják otthon az autóikat, és 
közlekedjenek inkább biciklivel.

Fotó: Velo Budapest

b

Szabályozással és tudatosítással 
elérhető, hogy a járművük motor-
ját álló helyzetben járató sofőrök 
felfigyeljenek a vezetés környezet-
re gyakorolt hatására, ezzel is javít-
ható a levegő minősége. 

c

A levegő minőségének javításához 
elengedhetetlen a forgalom csök-
kentése és a leginkább szennyező 
járművek használatának visszaszo-
rítása. Helyi beavatkozásokkal, pél-
dául egyes utcák helyenkénti lezá-
rásával csökkenthető az autózás 
vonzereje a rövid utakon. 

Pozsonyi út, XIII. kerület

d

1. Tettek lépéseket helyi szinten a levegő 
minőségének javításáért és a légszeny-
nyezés, különösen a motorizált járművek 
okozta szennyezés csökkentése érde-
kében?

2. Rövid utakra is autóba szállnak az embe-
rek, akkor is, ha ehelyett gyalogolhatná-
nak vagy kerékpározhatnának is?

3. Tettek azért, hogy rövid utak esetén  
a gyaloglás, a kerékpározás és a közös-
ségi közlekedés használata gyorsabb és 
kényelmesebb legyen az autózásnál?

4. Autózásra ösztönöz az elérhető helyi par-
kolóhelyek száma és ára a gyaloglással, 
biciklizéssel vagy közösségi közlekedéssel 
szemben? Vannak megfelelő kerékpártá-
rolók?

5. Csökkenthető a forgalom az utca más-
képp történő használatával vagy a külö-
nösen szennyező járművek kitiltásával?

6. Vannak kezdeményezések, amelyek az 
alacsony vagy zéró kibocsátású járművek 
használatát ösztönzik olyan szállítások és 
utazások során, amelyek nem tehetőek 
meg gyalog, kerékpárral vagy közösségi 
közlekedéssel?

7. Ösztönzik a helyi vállalkozásokat  
a szállítmányozás és a hulladékszállítás 
racionalizálásával a forgalom csökkenté-
sére? Bevethetőek elektromos vagy zéró 
kibocsátású járművek az ilyen utakra?

8. Vannak olyan felhívások vagy népszerűsí-
tő akciók, amelyek arra sarkallják  
a sofőröket, hogy ne járassák a motort 
parkolás vagy forgalmi dugók esetén?

9. Jellemző, hogy agresszíven gyorsítanak 
és fékeznek a sofőrök?
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Vannak árnyékos és védett helyek
Az erős szelek, heves esőzések, magas hőmérséklet és az erős napsugárzás mind-mind jelentősen 

befolyásolják, hogy az emberek mennyire mozdulnak ki, időznek az utcán és érzik jól magukat.  

Az igény az ilyen árnyékos és szélmentes helyekre csak növekedni fog a jövőben, ahogy a klímavál-

tozás előrehalad, és városaink a jelenleginél szélsőségesebb időjárást tapasztalnak meg.

Kérdések

A fák árnyékot adnak nyáron, de 
átengedik a napfényt télen, miután 
lehullatták leveleiket.

Tompa utca, IX. kerület

a

A közterületeken elhelyezett ár-
nyékolók, az épületek előtetői és 
bejáratai mind-mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az emberek fedett he-
lyet találhassanak az utcán.

Böszörményi út, XII. kerület

b

Növényzet telepítésével és termé-
szetes vízelvezetés, szivárgók al-
kalmazásával biztosíthatjuk, hogy  
a város készen álljon a klímaválto-
zás következtében fellépő maga-
sabb hőmérsékletekre és hevesebb 
esőzésekre.

Szent István tér, XXII. kerület

c

A több oldalról zárt, valóban védett 
esőbeállókkal elfogadhatóvá tehe-
tő a buszra vagy villamosra való vá-
rakozás eső és kellemetlenül erős 
napsugárzás vagy szél esetén is.

Ferenciek tere, V. kerület

d

1. Egyszerű árnyékos helyeket találni forró 
nyári napokon, különösképpen azokon  
a köztereken, ahol sokan szoktak talál-
kozni és időzni?

2. Könnyű eső esetén fedett helyet találni?

3. Mennyire vannak erős szélnek kitéve az 
emberek az utcán? Nehezíti, kellemetlen-
né teszi az utcán sétálást és időzést,  
ha fúj a szél? 

4. A klímaváltozás következtében előforduló 
erősebb esőzések és magasabb hőmér-
séklet esetén is megfelelő lesz a biztosí-
tott menedék és árnyék?

5. Úgy vannak kialakítva a fedett, árnyékos 
helyek, hogy vonzóbbá tegyék az utcát 
a gyalogosok, a kerékpározók és az ott 
időzők számára?

6. Vannak fák az utcán, amelyek árnyékot 
adnak nyáron, de átengedik a napfényt 
télen?

7. Vannak árnyékolók, előtetők vagy más 
fedett helyek az utcán lévő épületeken? 
Fedettek a buszmegállók?

8. Kellemetlen mikroklímát alakítanak ki az 
utcát szegélyező épületek? Növelik a szél 
erősségét?
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Hogyan fejlesszük az utcáinkat?
Mit tehetünk azért, hogy az utcáink 
egészségesebbek legyenek?
Észrevettük, hogy ha egy utca állapotát az 

Egészséges utca jellemzői alapján vizsgáljuk, 

jellemzően ugyanazok a problémák merülnek 

fel újra és újra. Ha ezekre a gyakorta felmerülő 

problémákra koncentrálunk, olyan megoldáso-

kat találhatunk, amelyekkel egyszerre javítha-

tunk többet is az Egészséges utca jellemzők 

közül. Például:

Használjuk a köztereket másképp
Számos utcán az ott haladó és parkoló járművek 

uralják a teret, azt az érzetet keltve, hogy az em-

berek számára tulajdonképpen alig marad hely.  

A legtöbb városban a közterek jelentős hánya-

dát utcák teszik ki, ezért az utcák kialakítása 

nagy hatással van a helyi lakosok egészségére 

és jó közérzetére, jó esetben ösztönzik, hogy 

az emberek az utcán időzzenek. Megváltoztat-

hatjuk, hogy miként tekintünk egy utcára, ha 

újrahangoljunk annak használatát és valódi kö-

zösségi és kikapcsolódási térré alakítjuk. Széle-

síthetjük a járdákat és leszűkíthetjük az úttestet 

például, vagy változtathatunk a parkolási lehe-

tőségen úgy, hogy adott pillanatban kevesebb 

teret adunk a járműveknek. Buszok és a kerék-

párok használják a leghatékonyabban az út-

testet – területarányosan sokkal több embert 

képesek szállítani, mint a személyautók – szóval 

érdemes lenne megfontolni, hogyan kaphatná-

nak több teret.

Csökkentsük a forgalom sebességét
A járművek sebességének csökkentésével az 

utca biztonságosabbnak, nyugodtabbnak, csen-

desebbnek érződhet és könnyebb átkelni rajta. 

Egy lassabb forgalmú utca valószínűleg több 

embert vonz majd gyalogolni, biciklizni vagy  

az utcán időzni. A forgalom sebessége csök-

kenthető épített eszközökkel, de szintén fontos 

az utca érzetének és használatának megvál-

toztatása, hogy az emberek figyelmesebben 

vezessenek. Ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy  

az emberek szívesebben játsszanak, beszélges-

senek, sportoljanak és pihenjenek az utcán.



Csökkentsük a forgalom nagyságát
Néhány helyen már a forgalom nagysága miatt 

is nehéz elképzelni, hogyan válhatna az utca kel-

lemesebb hellyé anélkül, hogy kevesebb jármű 

járjon arra. Ez az egyik legfőbb oka annak, miért 

jó ötlet az autózást sétára, kerékpározásra vagy 

közösségi közlekedésre cserélni. Ez a változás 

azonban nagy valószínűséggel időbe telik. Ah-

hoz, hogy ezt elősegítsük, megváltoztathatjuk 

a forgalom haladását úgy, hogy a gyaloglás, ke-

rékpározás vagy a közösségi közlekedés gyor-

sabb, kényelmesebb és kellemesebb opcióvá 

váljon a vezetéshez képest. Néhány utcát pél-

dául le lehet zárni az átmenő forgalom elől, míg 

más utcákra csupán bizonyos típusú járműve-

ket, például buszokat vagy kerékpárokat enged-

hetünk be.

Rendezettebb utcákat
Sokkal élvezetesebb és időtöltésre alkalmasabb 

helyekké tehetjük az utcákat, ha rendbe rakjuk 

őket. Ahhoz, hogy ezt elérjük, befogadóvá kell 

tennünk az utcát a legkülönbözőbb emberek 

számára – el kell távolítani például az akadályo-

kat a kerekesszékkel, vakvezető kutyával, vagy 

fehér bottal közlekedők elől. Ahol sok jelzőtáb-

lát, útjelzést és közlekedési lámpát helyeznek 

el, még a kisebb utcák is forgalmasabbaknak 

tűnhetnek, és kellemetlen lehet a járdán sétálni  

a sok jelzőtábla és más akadályok miatt. Miköz-

ben szükségünk van jól elhelyezett ülőhelyekre, 

szemetesekre, átkelőhelyekre és kerékpártáro-

lókra, meg kell néznünk, valóban szükségünk 

van-e a többi, járdán elhelyezett utcabútorra. 

Némelyik utcai lámpát és táblát rögzíteni lehet 

az épületekre is, és van, amikor a közlekedési 

lámpákat és a közvilágítást ugyanazon az osz-

lopon is el lehet helyezni.

Több növényt
Fák és egyéb növények jól elhelyezett ültetésé-

vel hívogatóbbá és megnyugtatóbbá tehetjük 

az utcákat. A növények jelenléte arra ösztönöz-

heti az embereket, hogy parkként vagy kertként 

használják az utcát. A zöldfelületek és a külön-

böző vízáteresztő felületek segíthetnek egy ha-
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tékonyabb vízelvezető rendszer kialakításában. 

Az utcán élő fák és más növények árnyékot 

nyújtanak, tisztítják a levegőt és hozzájárulnak 

a biológiai sokszínűséghez.

Kezeljük az elhanyagolt tereket
Biztonságosabbá és hívogatóbbá tehetjük az 

utcákat, ha rendbe tesszük az elhagyatott, el-

hanyagolt, sötét, vagy bármilyen okból veszé-

lyesnek tűnő helyeket. Ezt megtehetjük a vilá-

gítás javításával, a növényzet túlburjánzásának 

megakadályozásával vagy a hely kialakításának 

és használatának újragondolásával. 

Nézzenek az utcára az épületek
A biztonságosnak és barátságosnak ható utcákat 

jellemzően olyan épületek szegélyezik, amelyek 

ablakai és ajtói az utcára vagy ahhoz nagyon kö-

zel nyílnak. Javíthatjuk az épületek megjelenését  

az olyan akadályok, mint a túlnőtt lombkorona, 

kerítések és falak eltávolításával vagy átlátszób-

bá tételével. Ahol lehetőség adódik az épületek 

alakítására, érdemes elérni, hogy a homlokzat 

az utcához közel, üres fal helyett az utcára néző 

ablakokkal és ajtókkal épüljön meg.

Támogassuk a közösségi tulajdonlást
Egyedi hangulatú és ápolt utcákat teremthe-

tünk, ha bevonjuk a helyieket a saját környékük 

alakításába. Ez jelenthet állandósuló változta-

tásokat, például a helyi lakosok által gondozott 

növényzet telepítését, vagy időszakos esemé-

nyeket és tevékenységeket. Lehetővé tehetjük, 

hogy az épületekben lakók javítsák az épületeik 

kinézetét, vagy jobban kihasználják az épüle-

tek előtti magántereket. Általánosságban véve 

ösztönözhetjük az utca közösségi térként való 

használatát.

Tartsuk tisztán az utcákat
Fontos, hogy az utcák és a közterek karbantar-

tása magas színvonalon történjen, hogy azok 

hívogatók és biztonságosak, és szeméttől, le-

hullott levelektől vagy állott víztől mentesek 

legyenek. A járdák és kerékpárutak tisztítása és 

karbantartása az úttestekhez hasonlóan elsőd-

leges fontosságú.



Az utcák, akárcsak Londonban, úgy Buda-

pesten is rendkívüli mértékben különböznek 

egymástól, így az itt felsorolt beavatkozások 

is nyilvánvalóan jobban alkalmazhatóak egyes 

utcák esetén, mint máshol. 

De mindenhol akad valami tennivaló. Minél 

több megvalósul az itt felsorolt intézkedé-

sekből, annál inkább csökkenthető a motori-

zált közlekedés aránya, az utcák kialakítása és 

fenntartása pedig egyre vonzóbbá és egyre 

emberközpontúbbá válhat.
Az eredeti, Guide to the Healthy 
Streets indicators c. dokumentu-
mot Lucy Saunders munkája alap-
ján kiadta a Transport for London. 
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Ne nézz át rajta!



Inkább tedd láthatóvá a hibát 
a Járókelő.hu-val, és segítünk  
megoldani. 

Ha megosztod,  
megoldod. 
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