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Vezetői Összefoglaló 
 

 
Egy olyan társadalomban, amely egyre inkább a magánszférába 
zárkózik saját lakással, autókkal, számítógépekkel, irodákkal és 
bevásárlóközpontokkal, eltűnőben van az életünk közösségi 
összetevője. Egyre fontosabbá válik, hogy a városokat vonzóvá 
tegyük úgy, hogy szemtől szembe találkozhassunk 
embertársainkkal és érzékszerveinkkel közvetlenül szerezzünk 
tapasztalatokat. A közélet a jó minőségű közterületeken egy 
fontos része a demokratikus életnek és a teljes életnek.”1 

Jan Gehl  
 
 
Budapesten számos jó minőségű közterület található, azonban közterületünk túlnyomó 
többsége alkalmatlan a jó minőségű közéletre, az emberek közötti kapcsolatok elmélyítésére, 
vagy csak egyszerűen a kikapcsolódásra, rekreációra. Ez helyzet rendkívül kedvezőtlenül hat az 
itt lakók és az ide látogatók közérzetére, életminőségére és a főváros versenyképességére is. 
 
Az elmúlt évtizedekben a közterületekkel kapcsolatos tervezésben, kivitelezésben, 
fenntartásban, finanszírozásban, az intézményrendszer kialakításában és a jogalkotásban az 
élhetőség megteremtésének célja igen alárendelt szerepet játszott. A gépjármű-forgalom, a 
parkolás, a közműépítés, a különböző egyéb létesítmények (például üzemanyagtöltő állomások) 
megvalósítása élvezett szinte kizárólagos elsőbbséget. Gyakran még a szükséges információ is 
hiányzik.  
 
Mindenekelőtt a közterület-gazdálkodás pénzügyi feltételeit kell megteremteni azzal, hogy a 
közterület-használat externáliáit megfizettetjük a használókkal. Ily módon nemcsak forrás 
keletkezik a közterületek minőségi javítására, hanem egyúttal a közterületek használata is sokkal 
észszerűbbé válik. Ez megteremtené a fenntartás, a fejlesztés, a rehabilitáció stabil gazdálkodási 
alapjait a Városrehabilitációs Alap újragondolásával. Ezen belül a meghonosított TÉR_KÖZ 
rendszer kiválóan alkalmas lehetne a rehabilitáció folyamatosságának megteremtéséhez, kellő 
módon épít az alulról jövő kezdeményezések és a kerületi jelentőségű közterületek 
problémáinak láthatóvá tételére. 
 
Sürgető megteremteni a naprakész, egységes fővárosi közterületi katasztert (amely tartalmaz 
minden felszíni és felszín alatti műtárgyat, építményt, utcabútort, játszóeszközt, parkolót, 
forgalomtechnikai eszközt és fás szárú növényt), hiszen ez rendkívül megkönnyítené a tervezést. 
 
Elengedhetetlen egy önálló zöldfelület-gazdálkodási kerettörvény és a kapcsolódó részletes 
végrehajtási rendelet megalkotása, valamint az Országos Településrendezési és Építésügyi 
Követelmények (OTÉK) olyan módosítása, amely a mai kor követelményeknek megfelelően kezeli 

 
1 “In a Society becoming steadily more privatized with private homes, cars, computers, offices and shopping 
centers, the public component of our lives is disappearing. It is more and more important to make the cities 
inviting, so we can meet our fellow citizens face to face and experience directly through our senses. Public life 
in good quality public spaces is an important part of a democratic life and a full life.” 
https://www.pps.org/article/jgehl 

https://www.pps.org/article/jgehl


BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 6. oldal 

a tájépítészeti objektumok speciális használati és műszaki szempontjait, és a városi környezetünk 
alakítását egy humánusabb, fenntarthatóbb irányba tereli. Szükséges a növények védelmével 
foglalkozó fővárosi rendeletek és kerületi önkormányzati rendeletek korszerűsítése és 
egységesítése is. 
 
Át kell alakítani az intézményrendszert is: közös, egyenrangú szintre kell hozni a fővárosi és 
kerületi főmérnökök, főépítészek és főkertészek (városi tájépítészek) intézményét. Biztosítani 
kell a közterületek rendszeres figyelemmel kísérését, ellenőrzését is. Szigorítani célszerű a 
bírságolási rendszert is. 
 
A közterületek fenntartási és fejlesztési hatékonyságának javítása érdekében szükséges a felszíni 
vízelvezetés helyett a csapadékvizek helyben hasznosítása, az igazodási a változó éghajlati 
viszonyokhoz, a talaj kutas öntözésének bevezetése a nagyobb parkokban, biodiverz 
növényágyak alkalmazása, a minél nagyobb lombkorona kialakítása. 
 
A közterületek alakítását, fejlesztését közösségi tervezéssel kell megvalósítani. megvalósítása 
által az igények pontos felmérése, az ötletek empirikus begyűjtése. A döntéshozóknak és a 
tervezőknek az érintett választópolgárokkal, civil szervezetekkel, helyi gazdálkodókkal és a 
polgármesteri hivatal(ok) végrehajtó stábjával konzultálva kell kialakítaniuk a közterületeket 
alakító politikai céljaikat és a megvalósítandó konkrét terveket. 
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Bevezető 
 
A közterületnek (köztérnek) számos definíciója ismert. A köznyelv a köztér esetében a 
közterületeknek egy szűkebb részét, a teresedéseket érti a szóhasználat mögé, és nem a 
közterület szinonimájaként használja, ezért a tanulmányban mi is igazodunk ehhez a köznyelvi 
szóhasználathoz. A közterület definiálásában két szempont elsődleges. E két szempont 
rendszerint előfordul a különböző meghatározásokban, más-más hangsúllyal: az egyik a használók 
és/vagy „tulajdonosok” köre, a másik pedig a közterületi funkció. A közterület (a városszociológiai 
szakirodalomban public space) magyar jogrendbe beépült definíciója a közterület-felügyeletről 
szóló törvény2 fogalmi magyarázatai között szerepel. A közterület e szerint:  
 
Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, 
amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott 
és kijelölt részét, továbbá a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.  
 
A definíció szerint tehát ugyanúgy közterület Budapesten például az állami tulajdonban lévő Duna 
és Dunapart, vagy a fővárosi tulajdonban lévő Rákóczi út, Rákos-patak, illetve Szent István park, 
de ide értendő a kerületi tulajdonban lévő Vörösmarty tér, vagy a köz számára megnyitott 
Múzeumkert és a Kopaszi gát is. 
 

 

 
2 1999. évi LXIII tv. (VI.21.) 27.§ 
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1. ábra:a fővárosi közterületek rétegződése 

Budapesten belül a közterületek tervezését, fenntartását, menedzselését a kétszintű 
önkormányzatiságból fakadó, illetve jelentős állami vagyonelemekkel is tarkított, sok esetben 
kaotikus tulajdonosi és kezelői szerkezet, valamint az ágazati szemlélet szerint közlekedésre, 
közművekre, zöldfelületekre, parkolásra, köztisztasági ügyekre, katasztrófavédelemre, 
vagyongazdálkodásra, szabályozásra szétválasztott ügykezelés rendkívül nehézkessé, 
körülményessé, az átlagember számára átláthatatlanul bürokratikussá teszi. A közterület 
Budapesten ma az a sötét ló, aminek nagyon sok gazdája van, s ezáltal nincs igazán jó gazdája. 
 
Tekintettel arra, hogy a városlakók és a várost használók közérzetét, a városhoz mint élettérhez 
való viszonyulását nagyon nagy mértékben a közterek állapota, az azon megjelenő esztétikai 
minőség, funkciók, rendezettség, környezeti állapot és az elérhető szolgáltatások határozzák meg, 
kiemelten fontos feladatnak tekintjük, hogy ez a sok tekintetben elhanyagolt tématerületet végre 
a helyén kezeljük, hogy egy átgondolt városigazgatási reform keretében kialakulhassanak azok 
szabályok, területileg homogénebb eljárásrendek, automatizmusok, amelyek mentén tartósan 
képesek leszünk az emelt minőségű közterek fenntartására és  rekonstrukciójára. A 
tanulmánykötet ehhez ad komplex javaslatcsomagot, amelynek léteznek állami, fővárosi és 
kerületi önkormányzati szintjei is.  
 
Új esélyt a közterületekkel kapcsolatos, régóta halogatott közigazgatási reformra a 2018. október 
18-án létrehozott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megalakulása jelent, amely 
szellemiségében és tagsági szerkezetében a József nádor által megálmodott Szépítő Bizottmány 
(Verschönerungs Commission) majd a jogutódjának tekintett és gróf Andrássy Gyula által elnökölt 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa (Közmunkatanács) szerkezetével mutat rokonságot. A Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsának – a Közmunkatanácshoz hasonlóan – állami és önkormányzati 
szereplői egyaránt vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy az állami szinteken kezelendő 
budapestügyi kérdésekben jogszabályi finomítások, illetve a működést ma megnehezítő 
jogszabályi hiányok befoltozása megtörténhessen. 
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I. A budapesti közterületekkel kapcsolatos problémák, megoldandó 
feladatok felsorolása 
 
A közterületek eddigieknél jobb menedzsmentjéhez financiális, jogszabályi, eljárásrendi, kezelői, 
tulajdonjogi, bürokráciacsökkentő, szervezeti-reorganizálási, tervezési és kivitelezési minőséget 
javító, garanciális, fenntartási, közterület-gazdálkodási, vagyon- és állapotnyilvántartási 
problémák megoldásának során keresztül visz az út. Röviden e fejezetben összegezzük azokat a 
problémákat és megoldásra váró feladatokat, amelyeket a tanulmány egyes fejezeteiben 
részletesebben is kifejtünk. 
 
a. Finanszírozási problémák és feladatok 
 
Budapesten hosszú, évtizedes stagnálás után tömegével a 2004-es európai uniós csatlakozás 
után, de különösen a 2007-től 2013-ig tartó uniós tervezési ciklusban került hosszú idő óta először 
sor minőségjavító közterületi megújításokra. A legnagyobb és legkomplexebb átalakulást a 4-es 
metró felszínrendezései, illetve a Budapest Szíve program projektjei hozták. Mivel a magyar 
Központi Régió az európai fejlettségi átlagot meghaladó mértékű, ezért az uniós finanszírozási 
szabályok sajátosságai miatt 2013 után a köztérmegújítás nem számíthatott e régióban (így 
Budapesten sem) további számottevő uniós forrásokra a jelenlegi uniós pénzelosztási logika 
alapján. A köztér-rehabilitációban ezért 2013 után az uniós finanszírozási formákat felváltotta a 
tisztán állami finanszírozású kiemelt köztérmegújítás, illetve a megszűnő Városrehabilitációs Alap 
maradványából létrehozott TÉR_KÖZ program első és második hulláma. A kerületek között hamar 
népszerűvé vált, és mind a részvételi tervezésben, bevonásban, mind pedig a funkcióbővítésben 
jó eredményeket elérő TÉR_KÖZ programnak azonban pillanatnyilag nem látszik a folytatáshoz 
szükséges finanszírozási háttere. Ez az egyik nagy probléma-csoport, ami arra kell késztesse a 
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy átgondolja, milyen forrásokból teheti folyamatossá és 
működővé ezt a pályázati oldalról láthatóan jól kitalált és a legtöbb kerületet az alulról jövő 
kezdeményezések becsatornázására késztető konstrukciót. (Lásd még részletesen a IV. Fejezet b3 
pontban és a V. fejezetben leírtakat.) 
 
b.  Jogi, szabályozási problémák és feladatok 
 
Az ezredfordulót követő köztér-rehabilitációk tapasztalatai számos olyan akut jogszabályi hiányra 
világítottak rá, amelyekkel a parlament és az önkormányzatok képviselő-testületei részben 
adósak maradtak a mai napig. Ezek között a városi zöldfelületek ügye kiemelten alulkezelt ügynek 
számít és a jogi keretei is egészen tisztázatlanok. A legátfogóbban a joghézagok jelenlétére a 
tématerületen az Állami Számvevőszék 0934. sz. 2009. szeptemberi jelentése3 világított eddig 
rá.  
 
Ugyancsak aktuális jogi-szabályozási feladatként jelentkezik a fásított közterek, fásítási kérdések, 
zöldfelületi normatívák tekintetében állami szinten az építésügyet országosan meghatározó 
kormányrendelet4 (OTÉK) normaszövegének és mellékleteinek, valamint a fás szárú növények 

 
3 A települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről 
- 0934 sz. ÁSZ jelentés, 2009. szeptember 
4 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
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védelméről szóló kormányrendelet5 módosítása is a benne lévő szakmai pontatlanságok és 
eltérő értelmezésre okot adó szövegezése, valamint a korszerűségi felülvizsgálat miatt.  
 
A fővárosi közterületekkel kapcsolatban a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletre támaszkodva 
megalkotott három legfontosabb rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló rendelet6, a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó 
zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 
önkormányzati rendelet7, valamint a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló önkormányzati 
rendelet8. Utóbbi két rendelet korszerűsítése is napirenden van, de az országos rendelet 
módosítására vár.  
 
A közterületi fejlesztések és fenntartás finanszírozhatóságát, a fenntartás minőségét nagyban 
befolyásolja, hogy hogyan alakul a budapesti közterület-gazdálkodással összefüggő jogi 
szabályozás (köztéri parkolás, reklám, közterület-foglalás), s milyen mértékben képes a főváros és 
a kerületek összessége a közterületi minőségbe visszaforgatni a közterületen képződő 
bevételeket, hogy legalább részben így refinanszírozza a közterület-fenntartási kiadásokat.  
 
Kerületi szinten a fás szárú növények védelméről szóló rendeletek heterogenitása okoz jelentős 
zavarokat a fejlesztések és a fenntartás terén, különösen kerületeken átívelő feladatok vagy 
projektek esetében, amit mindenképpen kezelni kell. A kerületi rendeleteket az alábbiakban 
foglaljuk össze:  
 

kerület a fásszárú növények védelmét, kezelését, fakivágást és pótlást szabályozó helyi rendelet 

I. kerület Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XII.12.) 
önkormányzati rendelete a fakivágás helyi szabályairól (a kerületi fásszárú növények 
védelméről is rendelkezik) 

II. kerület Nincs saját rendelet, a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet alapján járnak el, illetve a kerületi 
szabályozási tervekben egyedileg szabályozzák a fák védelmét, átültetését, kivágását 
favédelmi tervek alapján. 

III. kerület Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2005. (XII. 7.) rendelete a zöldterületek és zöldfelületek használatáról és védelméről 

IV. kerület Nincs saját rendelet, a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet alapján járnak el, illetve Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről az 5. mellékletében tartalmazza az 
ajánlott és tiltott fafajok jegyzékét 

V. kerület Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros  Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről 

 
5 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
6 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
7 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. Rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek 
védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről 
8 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
a kiemelt közcélú zöldterületekről 
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VI. kerület Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2002. (V. 
10.) sz. rendelete a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról 

VII. kerület Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. 
(X.30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről 

VIII. kerület Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2007. 
(X.16.) rendelete a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról 

IX. kerület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. 
(IX.06.) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről 

X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról 

XI. kerület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (V. 3.) 
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről 

XII. kerület Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2007. 
(XI.14.) önkormányzati rendelete a fák védelméről 

XIII. kerület Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, 
fejlesztéséről és a fák védelméről 

XIV. kerület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 

XV. kerület Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata  
Képviselő-testületének 20/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi környezet 
védelméről  

XVI. kerület Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 

XVII. kerület Budapest, Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelete a zöldterületek és a zöldfelületek használatáról, 
fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról továbbá Rákosmente fáinak védelméről és 
pótlásáról 

XVIII. kerület Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő- testületének 
28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek, 
ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről 

XIX. kerület Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének 
34/2016. (XII.9.) rendelete a fák védelméről 

XX. kerület Nincs Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete 
a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 

XXI. kerület Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete (Egységes 
szerkezetben a 15/2011. (IV.28.), és a 28/2012. (X.03.) rendeletekkel) a közterületen kivágott 
fás szárú növények pótlásáról és pénzbeli megváltásáról  

XXII. kerület Nincs saját rendelet, a 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet alapján járnak el, illetve Budapest 
Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. 
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(XII.18.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről tartalmaz a fák védelméhez 
kapcsolódó előírásokat 

XXIII. kerület Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő- testületének 
11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 
pótlásáról 

 
ábra: 2019. decemberében hatályos, a városi fák védelmével, kezelésével, kivágásával, pótlásával kapcsolatos 

kerületi rendeletek gyűjteménye 
 
A megoldandó jogi és szabályozási ügyekkel részletesebben a II. fejezet foglalkozik. 
 
 
c.  A Budapesti közterületek fővárosi döntéshozási reformja, kezelői és tulajdonosi 
problémái, feladatai 
 
A budapesti közterületek rehabilitációja döntéshozási oldalról ugyanolyan hierarchikus 
aszimmetriát mutat, mint maga a tervezési folyamat. A közterület-fejlesztések közlekedési, 
közmű-, zöldfelületi, építészeti elemei között sok esetben nem létezik összehangoltság, ágazati 
programokban egymást akadályozó vagy kioltó projektek írják felül a másik ágazat törekvéseit. 
Rengetegszer érzékelhető az ágazatok közötti kommunikáció és a kompromisszumkeresés hiánya, 
az adott terület jövőképének világos elhatározása nélkül. Az ad-hoc fejlesztések, illetve a 
közterülethasználat rendjének, szabályainak képlékenysége pedig a káosz, rendezetlenség, 
gazdátlanság érzését erősíti fel a külső szemlélőben.  
 
Az világos, hogy az ágazati szemlélet tovább nem tartható fenn ezen a területen, szükséges 
valamiféle kooperativitás, döntéshozási protokoll kidolgozása, a kezelők és a tulajdonosok terén 
pedig az összehangolt cselekvést és a hatékonyságot növelő állandó fórum létrehozása, ahol 
megszületnek az egyes területekkel kapcsolatos operatív döntések. Olyan döntések, amelyek az 
ágazatok eltérő szempontjai között kijelölik a kompromisszumot. Ez utóbbi különösen fontos 
feladat az olyan akut ügyekben, ahol két kerület határán lévő közterület, vagy kerület, állam és 
főváros között kell megtalálni a megoldásokat. Minderről részletesen a tanulmány IV. Fejezete 
szól. 
 
 
d.  A budapesti közterületi tervezés és fenntartás irányítási problémái és feladatai 
 
A közterület négy fő ágazati szegmense tervezés és fenntartás tekintetében a közlekedés-parkolás 
(1), a közművek (2), a közterületi építmények (3) és a zöldfelületek (4). A közterület használó 
ember érdekei ebben az ágazati felosztásban esetlegesen kerülnek képviseletre. A közlekedési 
ágazat vállalja leginkább magára a járművek mellett a közlekedésben részt vevő ember 
képviseletét is. A jelenlegi rendszerben ezek irányítása többszörösen széttagolt módon, nagyon 
szigorú alá- és fölérendeltségi hierarchiában valósulnak meg nagyjából a fenti számozásnak 
megfelelő fontossági sorrendet követve. E hierarchikus felépítmény és a top-down rendszerű 
irányítás mára sok tekintetben gátja lett a komplex, valós igényekre reflektáló közterületi 
tervezésnek és a fenntartás fenntarthatósági szintjében történő pozitív változásnak, a 
városlakókat pedig sok esetben háborítja fel a fejük feletti döntési mechanizmus.  
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A kiemelt kormányzati beruházások rendszerének kiépülése és fokozatos megszilárdulása során 
a budapesti közterület-fejlesztési projektek élére egy állami szereplő, a KKBK került. A projektcég-
struktúrában működő központ bizonyos tekintetben előrelépés a fővárost eddig uraló ágazati 
szemlélettől az integrált szemlélet irányába, ám a döntési mechanizmus itt is hierarchikus 
rendszerben történik és a közterület-fejlesztések érintettjei számára nem átlátható. 
 
A fővárosban jelenleg a közterületi projektekben a BKK és a Budapest Közút a legnagyobb 
szereplők, amelyek igényt tartanak arra, hogy a hierarchia csúcsáról generál szerepben lépjenek 
fel a fővárosi közterületek ügyében. Ugyanilyen kiemelt szerepük van a legtöbb kerületben a 
városgazdálkodási, közterület-fenntartó társaságoknak is. (A parkolás ügye sokkal heterogénebb, 
és az irányításban nagyon kevés kerületben van szerepe: a legtöbb kerületben külső szolgáltató 
magáncégekre kiszervezett kerületi parkolási társaság üzemel.)  
 
A közműtársaságok egy ágazatokra rendkívül széttagolt, tulajdonosi körét tekintve az állami, 
fővárosi és magáncégek furcsa keverékének tekinthető sokszereplős tényező, de erős döntési és 
sok esetben a közterületen az egyik legerősebb engedélyezési/hatósági jogkörökkel felruházott 
intézményét jelentik ma a közterületi tervezésnek és fenntartásnak egyaránt. Groteszk, de egy 
közterületi fejlesztést ma a beszerzendő közműengedélyek kapcsán nagyobb hatósági kontrol 
övez, mint építéshatósági, tervtanácsi oldalról. 
 
Sokkal limitáltabb, de még mindig fontos szerep jut főként kiemelt fővárosi közterületi 
tervezésekben a fővárosi és kerületi főépítész irodáknak. Ők vezénylik le a TÉR_KÖZ programokat, 
a tervpályázatokat, alkotják meg azokat a rendezési szabályozásokat és településfejlesztési 
terveket, amelyek mentén a jövő közterületei előállnak.  
 
A legkiszolgáltatottabb szerepben mind fővárosi, mind kerületi szinten a zöldfelületek ügye áll, a 
kerületekben hiányosan, a fővárosban pedig teljesen alárendelt szerepben nagyon kis létszámmal 
dolgoznak a közterületi tervezés irányítói szerepkörben főkertészek, illetve ezek hiányában egyéb 
zöldfelületi felelősök. A zöldfelületi fenntartást a fővárosban a FŐKERT, a kerületekben pedig a 
városgazdálkodási, közterületfenntartó cégek vagy a magánszektorból leszerződtetett cégek 
végzik. Lásd részletesebben erről a IV. és VI. fejezetet. 
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2. ábra: a közterületek hiányos minőségellenőrzési, engedélyezési folyamatai 

 
e.  A budapesti közterület-fenntartás hatékonysági problémái és feladatai 
 
A jelenlegi közterület-fenntartás egyszerre forrás- és munkaerőhiányos és pazarló, miközben a 
közterületi fenntartás színvonala elmarad a budapestiek elvárásaitól. A fenntartó cégek többnyire 
ágazati elosztásban és nem területi elosztásban végzik a fenntartó tevékenységüket, melynek 
következtében a munkaterületek közötti ingázás időfaktora és költségigénye jelentősen megnő. 
Egyes fenntartói ágazatokban az élőmunkaerő-igény a gépesítettség alacsony fokával és 
korszerűtlenségével magyarázható. A közterületeinket pazarló módon az ivóvízhálózatból 
öntözzük és pormentesítjük. A csapadékvizek területről történő elvezetését és nem a helyben 
hasznosítást preferáljuk, alig számolunk a Duna, a szürkevizek, valamint a talajkutak öntözési és 
pormentesítési célú felhasználásával. Intenzíven tartunk fenn olyan területeket, ahol a nagyobb 
természetességgel, ökológiai kiültetésekkel, a kaszálás számának csökkentésével sokkal nagyobb 
városökológiai hasznot tudnánk elérni sokkal kisebb költséggel. A közúti felújítások alkalmával 
elszállítjuk az inert építési törmeléket a távol lévő lerakókba a helyben (útalapba) történő 
felhasználás vagy a helyben felmarás és újraolvasztva terítés (remix) eljárások széleskörű 
alkalmazása helyett. Az öntött burkolatok széleskörű alkalmazása miatt nem használjuk ki eléggé 
a minőségi elemes burkolatok nyújtotta előnyöket (vízáteresztés, újra rakhatóság, csökkentett 
alépítmény-igény, drénezés). A közúti sózással lehetetlenné tesszük a felszíni vizek gyűjtését, 
helyben szikkasztását a zöldsávok öntözése céljából. A közműveinket önálló közműárkokba 
telepítjük, nem kezeljük összevontan őket. Ezáltal a földmunkaigényt növeljük, a rejtett hibák 
későbbi kiderülését kockáztatjuk, a felszín bontása (és útlezárás) nélküli karbantartásuk nem 
lehetséges. A fejlesztett közterületeken nem követjük a broken window theory-ban lefektetett 
alapelveket: ha valami elromlik, tönkremegy, tönkreteszik, akkor részben az egyedi megoldások, 
részben pedig az erre szakosodott gyorsreagálású egységek hiánya gátolják a gyors cserét. 
Kizárólag nagyprojektek keretében történnek meg a közterületi hibák kijavításai. A 
közszolgáltatások rendszerébe, fenntartásba nem, vagy csak kampányszerűen vonjuk be a 
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helyben élőket, lakókat, vállalkozásokat, civil szervezeteket, nem támaszkodunk 
(kedvezményekért cserébe) a helyi vállalkozók és magánszemélyek kapacitásaira, 
vagyonelemeire, fejlesztési erejére, tenni akarására. A VIII. fejezetben bővebben erről a 
problémakörről értekezünk. 
 
f.  A fővárosi közterület-gazdálkodás problémái és feladatai 
 
A közterület-gazdálkodás a fenntartáshoz hasonlóan rendkívül széttagolt és átláthatatlan. 
Egyáltalán nem érvényesül benne az az elv, hogy azok a bevételek, amelyek a közterületen 
keletkeztek, a közterület fenntartásába és fejlesztésébe fordítódjanak vissza. Habár a 
közterületeken nagyon sok bevétel keletkezik (vélhetően kevesebb, mint amennyibe a közterület-
fenntartás kerül), ezek a bevételek sokfelől érkeznek, sokfelé oszlanak szét, és nincs meg az a 
direkt kapocs a közterületi bevételek és közterületi kiadások között, amelyek a városlakók 
számára is átláthatóan írnák le, hogy amikor bizonyos szolgáltatásokért (parkolás, reklám, 
rendezvény, árusítás, vendéglátás stb.) fizetniük kell, akkor azzal direkt módon is a közterület 
rendezettségének fenntartását szponzorálják, segítik elő. A közterület-gazdálkodás hatékonyabbá 
tételéhez hozzátartozna, hogy közterületeken képződő jövedelmek címkézetten a közterület 
fenntartásba csatornázva kerüljenek felhasználásra. A fenntartás mellett a fejlesztés, rehabilitáció 
stabil gazdálkodási alapjait is szükséges lenne megteremteni a Városrehabilitációs Alap 
újragondolásával. A meghonosított TÉR_KÖZ rendszer kiválóan alkalmas a rehabilitáció 
folyamatosságának megteremtéséhez, kellő módon épít az alulról jövő kezdeményezések és a 
kerületi jelentőségű közterületek problémáinak láthatóvá tételére, de ennek forrásoldala 
veszélybe került. 
 
g.  A fővárosi közterületi kataszterezés problémái és feladatai 
 
Az egységes fővárosi közterületi kataszter (amely tartalmaz minden felszíni és felszín alatti 
műtárgyat, építményt, utcabútort, játszóeszközt, parkolót, forgalomtechnikai eszközt és fás szárú 
növényt) naprakészen, folyamatos adatfrissítés, reambulálás mellett a közterületi fenntartás és 
fejlesztés tervezhetőségének és monitoringjának alapja (kellene, hogy legyen). Soha nem volt 
azonban olyan pillanat a főváros életében, amikor ez a kataszter naprakészen és teljes fővárosi 
lefedettségben rendelkezésre állt volna, így egyrészt a projekt-indításoknál a pontos geodézia, 
közmű alaptérkép és állapot meghatározása tetemes időt és költséget emészt fel, másrészt a 
fejlesztések nem a szükségszerűségen, állapotfelméréseken, összehangolt cselekvésen alapulnak, 
hanem sok esetben terhelik azt ad-hoc elemek.  
 
A főváros-kerület relációban ez még tovább bonyolódik, hiszen a ma létező kataszterek különböző 
struktúrájú adatokat különböző szoftverekkel (vagy éppen csak papír alapon), különböző állapot-
pillanatokat rögzítenek, és nem láthatók egyben a fővárosi adatok. Így sem a fővárosi koordináció, 
sem a kerületek és a tervezők felé történő adatszolgáltatás, sem pedig a korszerű lakossági 
tájékoztatás nem lehet sikeres.  
 
Az önkormányzatoknak a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet értelmében ingatlanvagyon-katasztert 
kell készítenie és fenntartania.  Az ingatlanvagyon naprakész nyilvántartásán túl azonban a fákra, 
berendezésekre (padok, asztalok, hulladékgyűjtők, szobrok, vízarchitektúra elemek stb.), 
közművekre szintén külön kataszter készítése lenne szükséges. A budapesti fáknak a 
nyilvántartása többnyire nem naprakész, a lefedettsége pedig korántsem teljes, vagyonelemként 
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való értelmezésüket pedig nehezíti, hogy a fák egészen eltérő módon viselkednek más 
vagyonelemekhez képest. Értékük a növekedési fázisukban folyamatosan nő, de egy pont után 
életkori hanyatlásukkal arányosan csökken, viszont egészségi állapotuk változása is módosíthat 
ezen a pályaíven. 
 
A Budapesti Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) távlati sikere azon is 
múlik, hogy a zöld infrastruktúra jövőképét felvázoló stratégiai és intézkedési tervek alapjául 
szolgáló, de igen költség-, emberi erőforrás- és időigényes kataszterezésre (a kataszter 
naprakészen tartására) mennyi anyagi keret jut és honnan.  
 

 
3. ábra: a közterületi vagyon-nyilvántartások hiányzó vagyoneleme a közterületi zöld vagyon 

Ahhoz, hogy a települési zöld infrastruktúra változásairól, folyamatairól országos áttekintést, 
statisztikát, monitoringot lehessen készíteni a stratégiai döntésekhez, főhatósági szinten kellene 
meghatározni a közterületi kataszterezés metaadatait, egységes kitöltési útmutatóját, 
térinformatikai rendszerét, az önkormányzatok adatkezelési és adatszolgáltatási és reambulálási 
kötelezettségeit.  
 
Budapesten tovább nehezíti a kérdést a kétszintű önkormányzati rendszer, ahol eltérő 
térinformatikai rendszerekben, eltérő feldolgozási színvonalon, eltérő hiányokkal, eltérő 
adatmezőkkel, eltérő időpontokból, állnak rendelkezésre adatok a közterületi növényzetről, 
utcabútorokról, tereptárgyakról és ezeket a budapesti közigazgatás nem látja egyben. Így 
semmilyen stratégiai szintű előre tervezésről nem beszélhetünk. Külön fontos, a közterületi 
tervezés színvonalát alapvetően befolyásoló kérdés a tereptárgyak és a növénykataszter együtt 
láthatósága a közmű alaptérképekkel. A Miniszterelnökség egyik nagy előrelépése közmű genplan 
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ügyben az e-közmű szolgáltatás, amely ügyfélkapuval bárki számára elérhető alapadatot 
szolgáltat a tervezéshez. Ezen azonban a köztér tereptárgyai és a meglévő fák katasztere nem 
szerepel. Ha valaha előáll az Egységes Budapesti Közterületi Kataszter (amelynek a fővárosi 
tulajdonú és az általa kezelt területeken már előrehaladott állapotban van a létrejötte), akkor – 
más városokhoz hasonlóan – a budapesti adatokat is külön rétegen az országos e-
közműrendszerbe kellene integrálni. Ezzel a közművek, közutak tervezésekor, épületek 
fejlesztésekor figyelmen kívül hagyott rengeteg tereptárgy és meglévő fa távlati sorsát lehetne 
biztosítani. Bővebben lásd erről a VII. fejezetet. 
 
h.  Javaslatok a fővárosi leromlott állapotú közterek rekonstrukciójára 
 
Budapesten nagyjából az ezredfordulót követően egészen mostanáig számos nagyon elhanyagolt 
fővárosi és kerületi illetőségű közterületet sikerült rehabilitálni. Ezek egy része európai uniós 
forrásból, másik része jelentős állami szerepvállalással, harmadik része a városrehabilitációs alap 
maradványaiból (TÉR_KÖZ program) vagy éppen településrendezési szerződések keretében a 
működő tőke bevonásával, esetleg kerületi vagy fővárosi saját forrásból valósultak meg. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk. Ma is előkészítés alatt áll vagy még el sem 
kezdődött az előkészítése számos olyan közterületünk felújításának, amely nagyon régen 
rekonstrukcióra szorulna. Az intenzív használat vagy a rossz minőségű kivitelezés a már 
rehabilitált tereket is folyamatosan koptatja, új igények merülhetnek fel, amelyek indokolják a 
folyamatos közterületi rehabilitációt. Ez a soha véget nem érő folyamat priorizálást és magasabb 
szintű koordinációt igényel. Jelen tanulmány IX. fejezetében a tematikus térképeken kísérli meg 
bemutatni, mely területeken lenne szükség most vagy a jövőben rehabilitációs beavatkozásokra. 
 
i. Javaslatok új fővárosi közterület-alakításokra, zöldterületekre 
 
A meglévő közterület hálózatán kívül léteznek a fővárosban olyan állami, fővárosi, kerületi vagy 
éppen magántulajdonban lévő rozsdaterületek, zárványok, szlömök, amelyek átfogó 
rendezésével új közterület-alakításra (közutak, sétányok, közterek, parkok, erdősávok, parkerdők, 
közterület számára megnyitott magánterületek stb.) kerülhet sor. Ne feledjük el, hogy a főváros 
jelenlegi nagyparkjai, zöldfelületei, közterületeinek egy része egykori mocsarak, erdők, zátonyok, 
felhagyott bányák, gyárak, szeméttelepek, dűlőutak, országúti kereszteződések, városfalak, 
lecsapoló csatornák, kikötők, rakodópartok, szántók, legelők átalakításával, fejlesztésével jöttek 
létre. A X. fejezetben ezekről a fővárosi jelentőségű potenciális fejlesztési területekről adunk 
vázlatosan átfogó képet. 
 
j.  Közterületi konfliktustérkép 
 
A közterületi tervezésnél, fejlesztésnél annyira összetett és sokszempontú kívánalom-
rendszernek kell megfelelni, annyira széles az érintettek és a használók köre, annyira képes 
megváltozni időben az adott közterülettel szemben felállított követelményrendszer, annyira 
egyedi problémákkal kell szembesülni a városszövetben betöltött szerep, a terepviszonyok, a 
külső környezetnek való kitettség miatt, hogy a tervezési vagy rehabilitációs folyamat rendkívül 
komplex, sokszereplős és intenzív.  
 
Ennek ellenére a hazai gyakorlatban a közterületi tervezés, rehabilitáció – párhuzamosan a 
közterület-megújítási folyamatokba érkező egyre nagyobb forrásokkal – fokozatosan elveszítette 
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az egyébként sem túlságosan szofisztikáltan kidolgozott, de a közterület-fejlesztési folyamatot 
mégiscsak mederben tartó, azt szabályozó jogi és minőségi garanciákat. A Bajnai kormány 
„gyorsító” csomagjaival megszüntette a közterület-tervezés építési engedély kötelezettségét, 
ezáltal a szakmai fórumokon (tervtanácsokon) történő kiigazítás, csiszolás lehetősége, a 
társadalmi kontrol is jelentősen fellazult, a minőségi garanciák romlottak. Ugyancsak 
problematikus, de sokkal akutabb jelenség a közterülettervezésben fennálló mérnöki hierarchia 
léte, amelynek csúcsán a közúttervező mérnökök, mélyépítők, projektcégek állnak. A 
közterületeinket a mindent a közlekedésnek alárendelő attitűd jellemzi – üdítő kivételektől 
eltekintve – amely alatt, a tervezési hierarchia lépcsőnek jóval mélyebb fokán állnak az építészek 
és a tájépítészek, akik többnyire, mint szakág, és nem mint generáltervező vagy a Mérnöki Kamara 
tagjaival egyenrangú partnerként jelennek meg a tervezési folyamatban. Így a közterület-
rehabilitációk zöme eleve elrendelt pályán mozog, a megváltozott társadalmi igények figyelmen 
kívül hagyásával. Ugyanilyen akut problémának minősül a top-down (felülről vezérelt) 
köztérfejlesztés tervező társadalomba beégett automatizmusa, ahol kizárólag a megbízó és a 
mérnök intellektusán, helyzetfelismerésén, tehetségén, műveltségén, az érintettekkel történő 
önálló kommunikációjának sikerén múlik a közterületi funkciók és formavilág alakulása, 
meglehetősen szűkös külső információkra, igénylistára és szoros határidőkre alapozva. 
Ugyanakkor már láthatóak kedvező és követendő ellenpéldák idehaza is, ilyen volt például az 
Országbíró lakótelep közterületi rehabilitációja, a Mátyás tér vagy a Teleki tér rendezése kapcsán 
lezajlott megújítási folyamat is, amelyek bizonyítják, hogy odafigyeléssel működőképes és 
rendkívül eredményes is lehet a projektelőkészítő részvételi tervezés 
 
A fejlettebb országokban egyre mélyebbé és szofisztikáltabbá vált az elmúlt évtizedek során az a 
meggyőződés, hogy jól működő közterületet csak az érintettek széleskörű szondázásával, 
közvélemény-kutatással, bevonással, alternatívák kidolgozással (tervpályázattal) és szakmai, civil 
egyeztetések során keresztül lehet létrehozni.  
A kevés számú hazai jó példa (pl. Országbíró sétány – XIII kerület, Teleki tér – VIII. kerület, egyes 
kerületi TÉR_KÖZ programok) sem ösztönzi tömegesen arra a döntéshozókat, hogy a források és 
határidők szorításában a valamivel költségesebb, nagyobb időigényű, de sokkal stabilabb és 
tartósabb és társadalmilag elfogadottabb eredményt adó utakat válasszák. Hacsak a külső 
tiltakozások hangossága nem kényszeríti erre őket, akkor többnyire a rövidebb, de bejáratott 
tervezési és kivitelezési utat választják a nyilvánosság kizárásával. Pedig a közterületen az 
érintettek között számos konfliktushelyzet adódik, s ha ezekre nem figyel oda időben a közterület 
fejlesztője, tervezője, akkor a végeredményt a közösség elutasítóan fogadja majd, amely a 
fejlesztés eredményeit teljesen lerombolhatja. Ezek a jellegzetes, általánosítható 
konfliktushelyzetek kerültek az alábbi problématáblázatban   kimutatásra: 
 
 

Felelős szereplők  Konfliktus rövid leírása 

közmű- 
szolgáltatók 

önkormányzatok 
Ahány szolgáltató, annyi oszlop és/vagy szerelőakna: 
bizalmatlanság és tulajdonjogi konfliktus, ami miatt irracionális 
és pazarló a helyfoglalás. 

közmű- 
szolgáltatók 

térhasználók, 
terület- 

használók 

Pazarló rendszertelen helyfoglalás, aktuális zöldfelület 
roncsolása vagy szanálása, alacsony esztétikai igényű 
tereptárgyak utcaképet rontó hatása; az utcakép esztétikai 
megjelenése, komponáltsága, rendezettsége szenved csorbát. 
Sérült és balesetveszélyesen kialakított taktilis jelek, 
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Felelős szereplők  Konfliktus rövid leírása 

aknafedlapok, szegélyek, pollerek, faveremrácsok, padok 
funkcióelvesztéshez vezetnek. 

út- és közmű- 
tervezők és 
kivitelezők 

önkormányzatok, 
tájépítész 

tervezők és 
zöldfelület- 
fenntartók 

A közműfektetés, rekonstrukció, útfelújítás (esetleg bővítés) 
során a zöldsáv mérete csökken, a sáv területén található fás 
növényzet gyökérzete sérül, amely 1-2 éven belül akár 
elhaláshoz is vezethet. Míg a közműveket védi szabványban 
előírt (rugalmatlan) védőtávolság a növényzettől, addig a 
növényzetet a közművektől semmi sem. A munkagépek 
mechanikai sérüléseket okozhatnak az ágrendszerben, 
törzsben, amelyek legyengíthetik, sérülékennyé teszik a 
növényzet immunrendszerét. A légvezetékek limitálják a fafaj 
alkalmazását az adott területen (csak alacsony növésű fák 
jöhetnek szóba ilyenkor). 

Közlekedők, 
parkolók 

zöldfelületek 

A parkolásra kijelölt hely gyakorta a zöldsávot is igénybe veszi, 
vagy azt tiltás ellenére is felhasználják erre. Ez a növényzet 
kikopásához, mechanikai sérülésekhez vezet, ezek mellett az így 
tömörödő szilárd burkolattal nem fedett talaj levegőtlenné 
válik, vízelvezető képessége megszűnik, az olaj- és glikol-
elfolyások a talajt jelentős mértékben szennyezik. A 
levegőszennyezés is növényzetkárosító hatású -> mindez a 
növényzet betegségeihez, pusztulásához vezet. Az így terhelt 
területeken csak várostűrő fajok alkalmazhatóak, amelyek 
száma nagyon limitált, ám a nagyon nagy környezeti terhelést 
ezek sem bírják. A zöldsáv nem megfelelő kialakítása 
ugyanakkor baleseti forrás is lehet, ha a beláthatóságot (pl. 
kereszteződésekben) gátolja. 

tervezők, 
kivitelezők 

zöldfelületek 

A fás növényzet gyökérzete a lombkoronával közel azonos 
méretű, a gyökérzet legértékesebb területe (felszívási zónát 
alkotó hajszálér-gyökérzet) egyre táguló koncentrikus gyűrűt 
jelent (a fa törzsátmérőjének 10-12 szerese által kiadott 
sugárban található). A fa itt jut talajlevegőhöz, a 
begyökeresedési fázisban vízhez, mikroelemekhez. Ha ez a zóna 
tömörödött, vízzáró burkolattal teljesen burkolt, utólagosan 
lefedett, és a fa gyökérzete nem tud terjeszkedni az ültetőgödör 
területén túl, akkor a fa növekedése leáll, extrém esetben 
elpusztul. Ezért kiemelten fontos a vízáteresztő burkolatok, 
vízkultúrás mesterséges táplálás, szabadon hagyott, védett zöld 
sávok stb. alkalmazása, a meglévő fák törzsének, gyökérzetének 
biztonságos távolságban történő elkerülése, amit sok tervező és 
kivitelező nem kezel alapvetésként. Ez pedig a meglévő 
fasoraink megengedhetetlen károsodásával jár együtt. 

közterület 
fenntartók, 

útfenntartók 
zöldfelületek 

A síkosság-mentesítésre leggyakoribb módszer itthon a sózás, 
ami homokkal keverten vagy szimplán kerül megvalósításra. A 
sózás a termőterület nátrium-feldúsulását, végső soron a talaj 
fizikai és kémiai szerkezetének végérvényes megváltoztatását 
(szikesedést) eredményez, amely miatt a talaj vízfelvevő 
képessége csökken, a talajlevegőtlenség nő, kémhatása változik: 
ezt csak sótűrő növények képesek elviselni. A 
síkosságmentesítés hazai gyakorlata lehetetlenné teszi a felszíni 
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csapadékvíz öntözési célú hasznosítását, helyben szikkasztását. 
A fenntartásban a másik nagy kockázatot a motoros fűkaszák 
elterjedése jelenti, amelyek mechanikai kéregvédelem 
hiányában károsíthatják, vagy kipusztíthatják a telepített 
növényzetet, valamint a köztéri berendezések sérülését is 
okozzák. Megfelelő képzett fenntartó gárda hiánya is jellemző. 

kutyák zöldfelületek 

Veszélyt, mechanikai sérüléseket jelenthetnek a zsenge, fiatal 
fás növényzet számára (zsenge fák kérgét előszeretettel rágják 
foguk élesítése érdekében), ami a tápanyag szállító háncsszövet 
részleges pusztulásával, ezáltal a gyökérzet és lombozat 
részleges elhalásával jár együtt.  

kutyák 
térhasználók, 

terület- 
használók 

A kutyaürülék kérdés környezet-egészségügyi, esztétikai, szag- 
és bűzhatást okozó probléma. Az intenzíven használt 
kutyafuttatók a teljes aljnövényzet kikoptatásával járnak. Az 
integrált kutyaparkok szétszórják a gyepet koptató használatot, 
ami kellően nagy terület esetén konfliktusmentes lehet a 
növényzet számára, ugyanakkor nagyobb odafigyelést feltételez 
a kutyatartótól. 

beruházó, 
építető 

zöldfelületek 

Részben a bontási, részben az építési műveletek logisztikai, 
építőgépi feladatai miatt részlegesen sérülhetnek, vagy 
szanálásra ítéltetnek a beruházás területét egyébként nem 
érintő növények is. Ezek visszapótlására nem mindig kínálkozik 
lehetőség a megváltozott funkciók miatt. Jelentős 
problémaforrás még a házfrontok emeleti, közterületi 
űrszelvénybe történő konzolos kilógatása, kidöntése, amellyel 
hasznos négyzetmétert szoktak növelni ennek 
szabályozatlansága miatt. Mindez meglévő lombkoronákba 
belógó teraszokat, házfrontokat eredményez, amely miatt 
utólagos fakivágásokra kerül sor. A túl magas térfalak 
mélyárnyéka, szélcsatornája lehetetlenné teszi növényzet 
telepítését, a mélyárnyékos felületekhez közel ültetett fasorok 
az utca középvonala felé dőlnek meg, súlypontjuk átrendeződik 
a fény felé terjeszkedés miatt. 

(nagy 
kiterjedésű 
járművek) 

teherautók, 
buszok, 

villamosok, 
trolik 

zöldfelületek 

A kialakított kötöttpályás közlekedési nyomvonal, 
buszközlekedés, teherjármű-forgalom esetén, ehhez társuló 
zöldfelületi helyszűke vagy nem megfelelő fafajok esetén a nagy 
tömegű járművek és a lombkoronaszint űrszelvénybe történő 
belógása baleseti és konfliktus forrás. Ezt általában rendszeres 
visszametszéssel orvosolják, ami szakszerűtlenül elvégezve 
megváltoztathatja a fa geometriáját, csökkenti esztétikai 
értékét, gyengíti vitalitását, megváltoztathatja súlypontját 
(kidőlés veszélye). A fővárosnak szüksége lenne egy olyan 
speciális fa előnevelési programra, amely az érintett 
útvonalakra eleve magas törzsű fákat nevel és telepít. 

növényzet 
térhasználók, 

terület- 
használók 

A szemetelő virágzat, termés, mérgező hajtás vagy termés, a 
sérüléseket okozó tüskés ágrendszer, termés, az allergén 
pollenek, a törékeny ágrendszer, a viharkár vagy kidőlés a 
felhasználó és a növényzet leggyakoribb konfliktusai. A 
növényzetet, vagy annak támberendezéseit rongáló 
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felhasználók viszont a növényzet számára okoznak tartós vagy 
végleges kárt. 

közterület 
kezelők 

közterület- 
kezelők 

Hiányzó felelős gazda, nincs az esetek többségében kijelölt 
koordinátor, akihez minden közterületi információ 
becsatornázódik. Éppen ezért az adott területen az egyes 
közműveket, burkolatokat, felépítményeket, zöldfelületeket, 
vállalkozásokat, reklámokat stb. fenntartók, üzemeltetők között 
nincs koordináció, kooperáció, gyakori az ennek eredményeként 
létrehozott funkcionális, vizuális káosz. Nem csak esztétikai 
zavarokhoz vezet a sok kezelő, hanem egymást zavaró, egymást 
akadályozó használathoz, a felújítások, cserék, átalakítások 
ütemezetlenségéhez is. Illetve az egymásra mutogatáshoz, a 
határhelyzetek kezeletlenségéhez. 
 

közterület 
tulajdonosok 

közterület- 
fejlesztők 

A tulajdonviszonyok közterületi rendezetlensége, a helyrajzi 
számok következetlensége, a vegyes tulajdonok, felépítmények 
más tulajdonjoga, szolgalmi jogok és merev szabályozók 
gátolják, nehezítik az egységes közterületi fejlesztések 
létrehozását, megvalósítását. 

köztéri 
művészek 

közterület- 
kezelők 

Részben a szabályozatlanság, részben pedig a bonyolult 
szabályozási és eljárásrendi útvesztők nehezítik a közterületek 
színesítésére, műalkotások elhelyezésére, utcazenére, utcai 
performanszra, street-artra irányuló törekvések végrehajtását. 
A graffitizők és tagelők műemléki, köz- és magánvagyon rongáló 
tevékenysége, az ő szemszögükből pedig a társadalmi 
kirekesztettség (helybiztosítás hiánya) jelentős konfliktus. A 
köztéri alkotások minősége, művészi színvonala nagymértékben 
függ a megbízó és a művész esztétikai képzettségétől, a 
tervpályázatok, szakmai zsűrik és a tervtanácsok nem kötelező 
érvényű bevonása jelentősen rontott a köztéri alkotások 
színvonalán. 

közlekedők 
A közterület 

egyéb használói 

Az utcák közlekedési szempontú felosztottsága jelenleg 
zömében gépjármű domináns, amely a közterületek jelentős 
részét köz(lekedési) területté degradálja, azok nem 
értelmezhetők se zaj, sem levegőállapot, sem térérzet 
szempontjából élettérként, agóraként, köz(ös) térként. Az 
élhetőbb környezet elérése érdekében főként a belvárosi 
területeken megérett a helyzet az utca újrafelosztására, a 
forgalomcsillapításra, a jól használható gyalogos és kerékpáros 
felületekre, a felszíni parkolás korlátozására, a dedikált 
buszsávok növelésére és a forgalmi sávok csökkentésére. A 
közlekedési területek alkalmankénti más célú felhasználása 
(fesztiválok, futóversenyek, ünnepségek, tüntetések stb.) a 
közlekedőket is korlátozhatja, éppen ezért az időszakos más 
célú használatot érdemes körültekintően megtervezni. 

Térhasználók, 
területhasznál

ók 
helyben lakók 

A közterület zaj- és légszennyező, rezgésterhelést jelentő 
motorizált közlekedési dominanciája vagy alkalmi hangos zajjal, 
forgalomkorlátozással, egyéb zavarással járó tevékenységei és a 
helyben lakók között, akik e terheléseket elszenvedik, jelentős a 
konfliktus. Ugyancsak konfliktusforrás lehet e tekintetben az 
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éjszakai szórakozóhelyek zajhatása, a lomtalanítás, a 
karbantartási munkák végzése. 

Tűzoltóság zöldfelületek 

A tűzoltóság általában jelentős helyigénnyel lép fel egy-egy 
közterület-rendezés során, ahol a tűzoltóautók felvonulását 
biztosító széles burkolt felületeket, teherbíró kitalpaló helyeket, 
az oltást esetlegesen akadályozó növénytelepítés tiltását, tűzivíz 
hálózat és csapok kiépítését írják elő, amelyek a 
növénytelepítés esélyeit jelentősen csökkentik. 

Kereskedők 
Zöldfelületek, 

járdák 

Az árufeltöltés útvonalainak biztosítása, a parkolási igény, a 
közterületre kitelepülés igénye szintén a zöldfelületek 
összterületét, a gyalogos felületek szélességét, milyenségét, 
korlátozó tényezők. 

Utcabútorok, 
köztárgyak 

térhasználók, 
terület- 

használók 

Részben mint szabad közlekedést gátló, rosszul elhelyezett 
közterületi akadályok jelenthetnek konfliktusforrást, részben 
esztétikai-vizuális konfliktusok hordozói a nem egységes 
kialakításuk, műszaki állapotuk, részben mint balesetveszély-
források jelenhetnek meg, ha rongáltságuk olyan fokú 
(áramütés veszély, sérülésveszély stb.), részben pedig mint 
alkalmi plakátfelületek, graffiti felületek szintén vizuális 
konfliktusok forrásai lehetnek. Az eltérő színvonalú, minőségű, 
megjelenésű és állapotú köztárgyak rombolják az utcaképet, a 
rendezetlenség üzenetét közvetítik. 

Vendéglátó 
teraszok 

Zöldfelületek, 
járdák, 

térhasználók 

A vendéglátó teraszok járdákra, berendezési sávokba történő 
kitelepülése egyrészt javítja a város komfortosságát, másrészt 
viszont a túlburjánzó használat a járda gyalogos 
akadálymentességét, használhatóságát, a zöldfelületek 
roncsolását, illetve a berendezési sávban ehelyett 
közműtárgyak (pl. elektromos kapcsolószekrények, aknák, 
tűzcsapok) elérését és használhatóságát, karbantartását 
gátolhatja meg. 

Pavilonok, 
bódék 

Zöldfelületek, 
burkolatok, terek,  

térhasználók 

Az ideiglenes vagy sok esetben konstans közterületi bódés 
kitelepülések részben esztétikai, városarculati problémákat 
okoznak, az utcaképben fejthetnek ki negatív hatásokat, 
másrészt azok közműellátása, közegészségügyi problémái, 
zöldfelületi roncsolása, illetve a járdák, burkolatok roncsolása 
(nagy terhelés, igénybevétel), vagy a közterület 
használhatóságának csökkent mértéke okozhat konfliktusokat. 

Reklámhordoz
ók, 

reklámfelülete
k 

Zöldfelületek, 
burkolatok, terek,  

térhasználók 

Részben vizuális-esztétikai, városarculati problémákat, vizuális 
környezetszennyezést jelenthet a közterületi reklámok 
megjelenése, részben pedig a burkolatok, járdák 
használhatóságát, a roncsolással a zöldfelületeket állapotát 
befolyásolhatja negatívan. 

Közterületi 
parkolás 

Zöldfelületek, 
járdák, 

térhasználók 

A közterületi parkolás rendkívül helypazarló módja az járművek 
tárolásának, ami a limitált méretű közterület más funkcióitól 
veszi el a teret. Konfliktusforrás a közúti beláthatóság, a járdák 
és a zöldfelületek elparkolása, roncsolása, a tömegközlekedés 
akadályozása is. 

Közterületi 
felosztás 

Zöldfelületek, 
közterülethasznál

ók 

Jelentős probléma a közterületek véges méretéből és a 
használói igények ütközéséből fakadó problémák és 
konfliktusok, ideértve a közterületi parkolás volumenét, a 
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közterületi kerékpározhatóságot, a gyalogolhatóságot, a buszok 
előnyben részesítését, a közterületi pihenés, találkozás 
helybiztosítását, vagy a zöldsávok más célú igénybevételét is. 
 

Mozgáskorláto
zottak, vakok 

és 
gyengénlátók, 
babakocsisok, 

idősek 

Akadály-
mentesítetlen 

közterület 

Óriási problémát jelent, főként a régebbi közterületalakítások 
esetében, hogy a közterület nem szolgálja ki eléggé azokat a 
célcsoportokat, amelyek valamilyen módon kiszolgáltatottabbak 
a köztéren, mint az átlagember. A közterületek 
akadálymentesített kivitele Budapesten még ma sem evidencia 
a köztéralakításoknál, ezt a konfliktust az egyetemes tervezés 
módszertani alapvetéseinek kötelezővé tétele oldhatná fel. 

4. ábra: A közterület konfliktusai (általános problématérkép) 

 

k. A közlekedés közterület-használatának problémái 
 
Az alábbiakban a közlekedés alatt a mozgó járműveket és személyeket, valamint az álló 
(parkoló) járműveket értjük. 

A közlekedés a véges és rendkívül értékes közterületekért számos egyéb funkcióval versenyzik; 
ilyenek például a zöldfelületek, közművek (pl. távközlés), a közlekedéshez szükséges 
berendezések (pl. közlekedési lámpák, táblák), kereskedelmi-vendéglátóipari létesítmények (pl. 
utcai árusok, éttermi előteraszok), utcabútorok, építkezések, különböző események (pl. 
fesztiválok).  

A közlekedés közterület-használat problémáinak és a lehetséges megoldásoknak a tárgyalása 
megtörné a jelen tanulmány jellegét, ezért ezt a témát egy külön tanulmány tárgyalja. 
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II. Vonatkozó szabályok, jogszabályok, szabványok összevetése, 
ellentmondásainak feltárása és javaslat a szükséges módosításokra, 
egységesítésekre 

 
A közterületeket meghatározó jogszabályi környezetben jelentős aszimmetria mutatkozik. Míg a 
közterülettel kapcsolatos közúti, közmű, közlekedési jogszabályok, szabványok, fenntartási 
előírások meglehetősen cizelláltak és szofisztikáltak, addig szinte teljesen hiányoznak vagy 
jelentősen elavultak a közterület zöldfelületekkel kapcsolatos jogi és eljárásrendi 
meghatározottságai. Éppen ezért a fejezetben ezeknek a hiányzó vagy elavult szabályoknak a 
pótlására, javítására, kiegészítésére teszünk javaslatokat.  
 
a. Zöldfelület-gazdálkodásról szóló kerettörvény megalkotása 
 
Az ÁSZ 0934. sz. 2009-es jelentése az önkormányzati működésben a zöldfelületek terén olyan 
fenntartási hiányosságokat tárt fel, amelyek miatt a közterületek fejlesztésére szánt uniós 
források felhasználása után a létrehozott települési projektek rohamos pusztulását lehetett 
regisztrálni. Éppen ezért a jelentés végkövetkeztetéseként az ÁSZ javasolta az akkori nemzeti 
fejlesztési és gazdasági miniszternek, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek és az 
önkormányzati miniszternek a zöldfelület-gazdálkodást magába foglaló önálló kerettörvény, 
valamint részletes végrehajtási rendelet megalkotását. Erre mindezidáig sajnos nem került sor, 
a tervezet a kormányzati átalakítással az új struktúrában elsikkadt, zátonyra futott. Ennek egyik 
oka, hogy a kormányzati nomenklatúrában ma nincs olyan hely, amelyhez a városi köztér, s azon 
belül a városi zöldfelületek tématerület egyértelműen delegálva lenne. A települési zöld 
infrastruktúra ügye majdhogynem tisztázatlan és ismeretlen, hiszen sem a természet részeként 
(környezetügy), sem pedig az épített környezet részeként (építésügy) nem értelmezi a 
közigazgatás. Az egyetlen előrelépést az ügyben a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási 
Akcióterv (ZIFFA) mint új tervműfaj létrehozása jelenti (kidolgozója a Fővárosi Önkormányzat), 
amelyről még nem tudni, hogy meg tud-e gyökeresedni a magyar települési stratégiai tervek 
hierarchiájában, vagy csak egyszeri akció marad. Az már bizonyosan látszik, hogy maga az 
akcióterv nem helyettesíti az ÁSZ által szorgalmazott kerettörvényt. 
 
A kerettörvénynek a következő, eleddig a települések életében nem egységesen szabályozott 
kérdésekben kellene előrelépnie és állást foglalnia: 
 

● pótolnia kell a települési zöld infrastruktúra magyar jogrendben nem létező fogalmi 
meghatározásait és hiányait; 

● rendelkeznie kell a települések zöldfelület-gazdálkodását lehetővé tevő szakmai irányítás 
és nyilvántartás minimumairól, településmérettől függő követelményeiről; 

● biztosítania kell azokat a zöldfelületi tervezést, kivitelezést, fenntartást övező minőségi 
garanciákat, amelyre a települési zöldfelületek tartósságát megalapozzák; 

● gondoskodnia kell a meglévő zöldfelületek hatékony védelméről; 
● meg kell határoznia a települési zöldfelületen végezhető és nem végezhető tevékenységek 

körét. 
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b. az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelmények (OTÉK) települési 
szabadtér, zöldfelület, fásítás szempontú fejlesztése 
 
Az OTÉK az egyik legfontosabb magyar építésügyi jogszabály, amely – bár módosításai során az 
elmúlt időben egy kicsit közelített a közterülettervezők elvárásai felé, még mindig – nem veszi 
figyelembe környezetünk élő részének speciális igényeit mind a rendezési tervezés, mind a 
szabadtér-építészet (objektum tervezés) területén. Az a szó, hogy “fásítás” két alkalommal, a 
fásított köztér fogalmánál és a parkolófásítás szabályainál jelenik meg benne. Tekintettel arra, 
hogy a normaszöveg elsősorban épületekre és épület előtti fogadóterekre fókuszál az építésügyi 
követelmények részben, ezért nincs egyértelműen megkülönböztetve benne az épületekre 
vonatkozó és a közterületekre vonatkozó (sok esetben nagyon eltérően kezelendő) 
szabályrendszer. Az OTÉK nem kezeli jól a tájépítészeti objektumok speciális használati és műszaki 
szempontjait. Az OTÉK szabályozóin – kedvezményein és korlátozásain - keresztül ma nem hat 
abba az irányba, amely épített környezetünk alakítását egy humánusabb, fenntarthatóbb, 
„zöldebb” irányba tereli. 
 
Az építésügyi követelmények ma viszonylag tág teret biztosítanak a telkek alápincézésének. A 
szint alatti, épületkontúron túlnyúló beépítések azonban a meglévő (már beállt) növényállomány 
szanálásával is együtt járnak. A talajkapcsolatos zöldfelületek szűkülésével a távlati lehetősége is 
elvész annak, hogy a pótlásra telepített zöldfelületeken nagy lombos fák vegyék át a kivágott fák 
helyét. A meglévő fák minél nagyobb számú megőrzésének ma Budapesten klímastratégiai 
szempontból is óriási jelentősége van, a közhangulat pedig egyre nehezebben viseli el a 
fakivágással járó fejlesztési projekteket. A fejlesztések tervezésénél szükség van a szemléletmód 
megváltoztatására: a meglévő zöldfelületek figyelembe-vételével és minél magasabb szintű 
megtartásával érdemes ezeket a projekteket megtervezni, már a helyszín kiválasztásától 
kezdődően. 
 
A járművek elhelyezése kapcsán a kötelező fásítás OTÉK szerinti előírása jó irány, de eleve csekély 
hatású, s még ez az előírás is sokat lazult az OTÉK módosításai során. A fásítási szabályokban 
érdemes lenne tovább cizellálni és előírni azt a zöldfelület-méretet is, melynek biztosítása nélkül 
a fák élettere annyira beszűkül, hogy nem tudják árnyékoló, kondicionáló funkciójukat betölteni, 
sokszor egyáltalán életben maradni sem. Az egyes Önkormányzatok szigorúbb szabályozása ritka, 
a jellemző, hogy az OTÉK előírásait veszik alapul, és nem szigorítanak, ezért fontos, hogy az OTÉK-
ban ezek az előírások összhangban legyek a fás szárú növények védelméről szóló 
kormányrendelet előírásaival.  
 

Talán az alkalmazott növényanyagra is előírható volna méretbeli minimum és fenntartási 
kötelezettség is. Újragondolandó a belvárosban és a tömegközlekedési kapcsolatokkal jól ellátott 
városi területeken kötelezően biztosítandó parkolóhelyek száma is, mert míg egyes esetekben a 
parkolás normatívái a tömegközlekedési ellátottság miatt csökkenthetők lennének (így biztosítva 
elegendő helyett az utcafásításra is), addig helyenként az OTÉK előírások szerint létrehozott 
kihasználatlan parkolólemezek szintén az aktív zöldfelületektől veszik el a helyet. 
 
 Fontos lenne az OTÉK-ban külön szabályozni a közterületek akadálymentes kialakítását, az 
akadálymentes használatáról a 41. § ugyan rendelkezik, azonban az akadálymentesítéshez 
szükséges épített szerkezetek (lépcsők, rámpák, fogódzók stb.) részletes szabályozására már az 
ÉPÜLETSZERKEZETEK taglalása során esik szó és ilyen módon ezek – az Étv. definícióit alapul véve 
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– az épületen kívül érvényüket vesztik. Az akadálymentesítés esetében tehát szükséges az 
előírások olyan egységes rendszerbe foglalása, mely világosan értelmezhető közterületek 
esetében is, és figyelembe vesz számos olyan szempontot is (domborzati adottságok, használati 
sajátosságok, lépték, diffúz forgalmi rendszer stb.), amelyek épületek esetében nem, vagy sokkal 
kevésbé hangsúlyosan merülnek fel a tervezés, megvalósítás során.  
 
Az OTÉK mellékleteiben a parkolás tekintetében a kezdetektől léteznek a parkolásra normatív 
szabályok, amelyek a funkciókhoz, befogadó képességhez kötik egy-egy épületnél a kötelezően 
biztosítandó parkolószámot. Ilyen normatív szabályok korábban a zöldfelületre vonatkozóan is 
voltak, ezeket a tömeges paneles lakótelep építések korszakában kezdték el alkalmazni és akkor 
e területeken 21 m2/fő zöldfelületi normatívát határoztak meg. Az ebben a korszakban épült 
lakótelepeknek van ma a városban az egyik legmagasabb zöldfelületi aránya. Groteszk módon a 
90-es évek második fele óta épülő lakóparkok területén (annak ellenére, hogy a park szó szerepel 
a kifejezésben) sokkal kisebb zöldfelületi arányok jöttek létre a lakótelepekénél. Ez egyfajta 
“Izland - Grönland probléma” a tömeges lakásépítések piacán, ahol a kifejezés pont az ellentétét 
jelenti annak, ami a valóságban tapasztalható. 
 

 
5. ábra: a 70-es évek lakótelepei és a mai lakóparkok zöldfelületi arányai közötti különség 

Több nyugati államban és nagyvárosban léteznek a közterekre ma is valamiféle normatív 
szabályok, van, ahol a lakások számához kötik a játszóterek méretét, és van, ahol főre, családra, 
lakásra vetítve határozzák meg a minimális zöldfelületi arányokat vagy éppen azt a maximális 
távolságot, ahol kell lennie legalább egy közkertnek, fásított térnek. Időszerű, hogy Budapest és a 
legalább a megyei jogú városok esetében ezek a speciális szabályok újra teret nyerjenek az 
országos jogszabály szintjén is. 
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c.  Fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet korszerűsítése és az ebből 
levezetett kerületi önkormányzati rendeletek egységesítése 

 
 
A városi fákkal kapcsolatos legmagasabb rendű jogszabály jelenleg a fás szárú növények 

védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet. Törvényi szinten az 1995. évi 

környezetvédelemről szóló LIII. törvény 48. §-a tesz említést arról, hogy “A települési 

önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem 

tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat 

határozhat meg.”  

 

A rendelet jelenleg csak általánosságok szintjén, minimális fasortól való távolság nélkül 

rendelkezik arról, hogy közművet milyen messze lehet létező fasortól telepíteni (a növényt ne 

veszélyeztesse vagy károsítsa). A gyakorlati tapasztalatok szerint mérethatár nélkül a rendelkezést 

a közműrekonstrukciók során nem tartják be. A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó 

zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 

10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet ugyan kimondja, hogy a fa tengelyétől számított 2 m-es 

távolságon belül közmű nem létesíthető, de a tapasztalatok szerint ezt a rendelkezést a 

közműcégek nem ismerik és senki nem tartatja be velük. További probléma, hogy mivel a rendelet 

kizárólag a fővárosi tulajdonú és kezelésű területekre vonatkozik, a kerületi gyakorlatban, ahol a 

kormányrendeletből vezetik le a helyi fás szárú növények védelméről szóló rendeleteket, ez az elv 

csak a legkorszerűbb szabályozásokban jelenik meg.  

 

A rendelet nem rendelkezik arról, hogy építési területen a meglévő fákat milyen mechanikai 

védelemben, gondozásban kell részesíteni. Ezek nélkül a támpontok nélkül egy műszaki ellenőr 

nem tud fellépni vitás kérdésekben a kivitelező gondatlansága esetén. 

 

A rendelet vezette be a síkosság-mentesítésnél a járdán a fákat nem károsító anyagok kötelező 

használatát, ám ugyanezt az úttesten továbbra sem tiltja, aminek az a következménye, hogy a 

síkosság-mentesítésre használt nátriumsók a hóekézés, kotrás, járműforgalom következtében 

felfröccsenő vagy a zöldsávban deponált latyak formájában továbbra is jelen vannak a közutakon, 

jelentős mértékben szikesítve a települési belterületi fasorok termő területét. Amennyiben a 

rendelet felülvizsgálatakor a nátriumsók tiltása a közutak belterületi szakaszára is kiterjedne, úgy 

nem csak a közterületi fák egészségének javulását eredményezné az intézkedés, hanem a 

burkolatokra eső csapadékvizeket is helyben tudnánk hasznosítani a fasorok öntözésére, 

zöldfelületek történő szikkasztásra, ezzel jelentős költségmegtakarítást elérve az öntözésben, 

illetve az egyesített rendszerű csatornákra nehezedő nyomás is csökkenne az esőzések 

alkalmával. 

 

A rendelet a növény töve körül minimálisan 2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet jelöl meg, amely 

ideális esetben 1,5 x 1,5 m, de mivel nincsenek megadva minimális szélesség, hosszúság adatok, 

ez a rendelet szerint akár egy 0,1 m x 22,5 m-es felülettel is teljesíthető. Ennél sokkal konkrétabb, 
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rajzos mellékletekkel és segédábrákkal ellátott előírás szükségeltetne, kitérve nem csak a 

felületre, hanem az ültetőgödör minimális mélységére, a termőtalaj minőségre, a drénezés, 

karózás, az ültetés utáni öntözés, a mechanikai védelem (például damilos fűkaszák elleni védelem, 

szélterhelés elleni védelem) szükségességére.  

 

A rendelet másik hiányossága, hogy úgy teszi le a jegyző kezébe a fakivágási és a fapótlási eljárás 

intézményét, hogy nem rendel hozzá kötelezően szakértőt, zöldfelületi felelőst sem a határozat 

előtti állapotfelvételi, sem a pótlás ellenőrzési oldalán, pedig ennek szakmai mérlegeléséhez a 

jegyzőnek nyilvánvalóan nincs meg a szaktudása. Azaz hiányzik a rendszerből az a kötelezően 

bevont önkormányzati zöldfelületekért felelős szakember, aki akár a fejlesztési projekteket 

véleményezné, akár pedig a jegyző mellett a szakmai szempontokat érvényesítené, vagy 

ellenőrizné a megvalósítást. 

 

A rendeletnek a fák gallyazásának, csonkolásának, metszésének időkorlátaira is ki kellene térnie 

(a költési időszak figyelembevételével), mert általános tapasztalat, hogy ezeket a szakmai 

minimumokat az önkormányzatok és a kezelők nem tartják be.  

 

Külön problémát jelent, hogy a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendeletek esetében 

a rendeletalkotás joga a kerületi önkormányzatok hatásköre. Ennek következménye, hogy a 23 

fővárosi kerületben eltérő normaszövegű, eltérő követelményű és eltérő korszerűségű 

rendeletben szabályozzák a fakivágás, fapótlás, növénytelepítés szabályait, ami mind a 

kerülethatárok által kettévágott, eltérő helyrajzi számú, de fizikailag egy közterületnek minősülő 

esetekben, mind a kerületeken átívelő projektek és fenntartás esetében hihetetlenül bonyolulttá 

teszi mind a közterületfejlesztést, mind a közterületi fenntartást és gazdálkodást. Amióta a 

Margitsziget kikerült a kerületi rendszerből és önálló közigazgatási egységként lebeg a kerületi 

szint fölött, fővárosi kezelésben, a Szigetre ráadásul nem vonatkozik kerületi rendelet s mivel a 

fővárosnak nincs ilyen rendelete a sajátos jogi körülmények miatt, a főváros egyik legfontosabb 

parkjában a fás szárú növények védelme nem biztosított. Két út lehetséges ezzel kapcsolatban. 

Az egyik, hogy a kormányzat a főváros hatáskörébe utalja a fás szárú növények védelméről szóló 

helyi jogszabály megalkotását, amit a kerületeknek kötelezően és egységesen alkalmazni kell. A 

másik, hogy a főváros normaszöveg ajánlást tesz a kerületek felé az egységes kezelés érdekében, 

akik ezt egyöntetűen befogadják és önálló rendeleteikbe átvezetik. 

 

A budapesti kerületi rendeletek esetében a legtöbb módosítással járó feladat a fakivágások és 

fapótlások általánosan és egységesen az egész fővárosra vonatkozó előírásai körül van. Nincs 

ugyanis tisztázva a kerületi rendeletekben, hogy a fapótlás során hogyan kell meghatározni a 

pótlási mennyiséget. Bécsben – amely sok tekintetben mintaként szolgálhat a Budapest számára 

– a pótlási szabályok azt írják elő, hogy 40 cm törzskörméretig 1 előnevelt fát, fölötte 15 cm-

enként még egy további fát kell eltelepíteni, amely mondjuk 200 cm törzskörméret (ez kb. 60 cm 

átmérő) esetén 11 fa elültetését jelenti. Mindezt pedig a kivágásra ítélt fa 300 m-es körzetében 

kell pótolni, ettől csak a fizikai akadály (helyhiány) esetén szabad eltérni, ám akkor is az adott 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 29. oldal 

kerületen belül kell sort keríteni a pótlásra, nem a városnak egy teljesen másik részén. Aki Bécsben 

nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, az olyan bírságra számíthat, amelyhez képest a pótlás 

bekerülési költsége eltörpül. A bírság Bécsben egy olyan alapba kerül, amelyből városi fásítási 

programot finanszíroznak. Javasolt átgondolni ennek a módszernek a Budapesti adaptálását. 

 

d. Fővárosi szintű jogszabályok korszerűsítése 

 

A fővárosi közterületekkel kapcsolatban több olyan rendelet létezik, amelyek korszerűsítése 

időszerűvé vált. Ezen felülvizsgálatok egy részének előfeltétele a 346/2008. (XII. 30.) Korm. 

rendelet előzetes korszerűsítése, egy másik részének viszont a közterület-gazdálkodáshoz van 

köze.  

● 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó 

zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről 
● 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. Rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek 

használatáról és rendjéről (Fővárosi közterületi rendelet - Fkr.) 

● 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 

járművek tárolásának szabályozásáról (Parkolási rendelet) 

 

A 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi tulajdonú és/vagy fenntartású zöldfelületekről 

szól, tiszta fogalommagyarázatokkal szolgál és a közművekkel kapcsolatban is vannak 

alapmegállapításai. Ilyenek például: 

● tilos alapos indok nélkül a főváros által kezelt zöldfelületeken közművezetéket fektetni; 

● ha ez mégis – igazolt módon – megtörténik, az a zöldfelületek helyreállítási kötelezettsége 

mellett képzelhető el; 

● fasor tengelyétől számított 2 m-en belül tilos közművezetéket fektetni; 

● 5 cm-nél vastagabb (támasztó) gyökeret elvágni nem szabad, ezért fák környezetében csak 

kézi munkaerővel történhet az árokásás; 

● tilos a fák 1 m-es körzetében építési anyagot deponálni; 

● felújítási munkák után 5 éves moratórium van a helyreállított zöldfelületek 

bolygatatlanságának biztosítására.  

A rendelet legfőbb problémája és egyben nagy hiányossága, hogy nem tér ki a fenti tilalmak 

hatósági ellenőrzésének, eljárásrendjének módjaira, a rendeletet megszegőkkel szemben 

esetleges bírságtételekre, a fasorok, zöldsávok, zöldterületeken lévő fák telepítési előírásaira, 

biztosítandó fahely, favédelem, telepítendő fa paramétereinek minimum követelményeire, 

ajánlott vagy tiltott fafajokra nincs vonatkozó információ, azaz a jogszabály e tekintetben 

korszerűsítésre szorulna. A kétszintű önkormányzatiságból adódó probléma, hogy a fővárosnak a 

saját maga által kezelt és/vagy tulajdonolt kiemelt fővárosi területekre nincs fakivágási, 

fapótlási rendelete, ezeket a jogokat a területileg illetékes kerületek gyakorolják. Ez mindaddig 

a főváros teljes lefedettségét e tekintetben elvileg biztosította, amíg a Margitsziget nem került 

különleges (kerületektől elkülönült) státuszba. A Margitszigetnek a kerületi rendszerből történő 

kivételével azonban a fővárosi főjegyzőhöz került a fakivágási és fapótlási eljárások elbírálása, 
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amit a főváros a 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletben (a Duna-parti építési szabályzat 

Margitsziget területére vonatkozóan) kezelt valamilyen szinten, viszont kiugró hiány, hogy se a 

fakivágás, se a faátültetés kérdésköre, se a fasorok műszaki kialakítására vonatkozó paraméterek 

nincsenek e rendeletben megnyugtató módon tisztázva. Ha valamit tenni lehetne e tekintetben, 

az a fás szárú növények védelmének a 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletbe történő beépítése 

lehetne (a nagyon heterogén kerületi rendeletek egységesítése mellett).  

Előremutató a városi fasorok tekintetében az az új eljárásrend, amelynek során a közútkezelő 

megköveteli a tervezőktől és a kivitelezőktől/beruházóktól a tulajdonosi egyeztetést, bekéri a 

zöldfelület-gazdálkodási kezelői szakvéleményt. Az új eljárásrend segít annak mérséklésében, 

hogy a közműberuházások indokolatlan mértékben a zöld sávokat és a zöldterületeket vegyék 

igénybe a burkolt felszínű területek helyett.  

 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. 

Kgy. rendelet Főv. Kgy. Rendelet (Fkr.) és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 

tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Parkolási rendelet) a két 

legfontosabb olyan fővárosi rendelet, amely a közterület-használatok rendjéről és a 

közterületfoglalás díjtételeiről szól. Az Fkr. 2. mellékletében található díjtételeket legutoljára 

2012-ben vizsgálták felül, az azóta eltelt 7 év időszerűvé teszi az újabb felülvizsgálatot. A parkolást 

a rendeletében minden tekintetben elkülönítetten kezeli a főváros és ő maga nem üzemeltet 

fizetős parkolókat, hanem vagy külső szerződött partnernek, vagy kerületeknek adja ki az ezzel 

kapcsolatos feladatokat. Ma ennek a rendszernek működése régóta az egyik legneuralgikusabb 

pontja a közterület-gazdálkodásnak.  

 

Sem a parkolásból, sem a közterülethasználatból befolyó összegeknek nincs közvetlen, direkt 

visszacsatolása a közterület-fenntartás finanszírozása, fejlesztése felé, a rendszer sok tekintetben 

átláthatatlan és a “közlegelők használatában” rendkívül sok visszaélésre adhat okot. Érdemes 

lenne elérni, hogy mindkét rendelet felülvizsgálatakor a főváros visszaszerezhesse az ellenőrzést 

ezek fölött a bevételek fölött, s azt címkézetten a közterület fenntartásába forgathassa vissza. A 

ma képződő bevételeket a közterület-gazdálkodás új alapra helyezése javíthatja is. Ennek 

lehetőségeiről a VI. fejezetben értekezünk részletesebben. 
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III. Budapesti közterületek tulajdonosainak, kezelőinek, fenntartóinak, 
felügyelőinek klasztere; együttműködési lehetőségeik, lehetséges 
fórumaik. 
 
A fővárosi kerületek területén található közterületek tulajdonrendezését korábban az 1991. évi 
XXXIII. törvény, a közterületi feladatok megosztását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 63/A.§. (Ötv.) szabályozta. A törvényi előírásoknak megfelelően a Fővárosi 
Önkormányzat feladatkörébe rendelte a tömegközlekedés által igénybe vett útvonalak, a saját 
tulajdonában lévő közutak "üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését", ill. e helyen lehetőséget 
adott arra, hogy a város egész területén rendeletben szabályozza a parkolás és a közterület-
használat kérdéseit. Az Ötv. a feladatokhoz kapcsolódó vagyontárgyakat is az önkormányzatokhoz 
rendelte.  
  
E törvényi háttér alapján alakult ki a budapesti közterületek bonyolult, kétszintű tulajdonosi és 
kezelési rendszere. A jelenleg hatályos, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23.§-a általánosabban rendelkezik:  
 

(4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen: 
1. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy 
országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és 
gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és 
közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-
felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és 
üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés; 
3. településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); 
[…] 
6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek 
elnevezése; 
[…] 
9. közvilágítás biztosítása, köztemetők fenntartása, kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása; 
10. helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén 
a parkolás feltételrendszerének kialakítása; 
11. távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; 
[…] 
19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak 
megállapítása. 

 (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen: 
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; 
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak 
megállapítása; 
3. a parkolás-üzemeltetés; 
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide 
nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet. 
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a. Tulajdonrendezési csomag (a közterületi telekrendezési problémák kezelése a fővárosi 
kiemelt közterületeken) 

 
A korábbi közterületi feladatköröket részben már módosította a 2012. évi CXC. törvény, a kerületi 
tulajdonú Duna-parti földrészleteken – a folyóval közvetlenül határos rakparti területeken – 
Budapest területén a Fővárosi Önkormányzatot jelölte ki vagyonkezelőként. Érdemes 
megjegyezni, hogy a Dunával határos földrészletek meghatározása nem ideális lehatárolás, mert 
ez számos esetben a Dunától jelentősen hátranyúló telkeket, máskor egy méternél is keskenyebb 
telkeket jelent, így az elérni kívánt közpolitikai cél – az egységes városkép kialakítása és a 
közlekedés fejlesztése – betöltésére nem alkalmas. Viszont az az irány, hogy a kerületeken átívelő, 
fővárosi koordinációt igénylő közterületek esetén a Duna menti területek egységes fővárosi 
kezelésbe kerültek, minden kiemelt közterület esetén jó irány lehetne, és ez képes lenne a 
mostani kezelési bizonytalanság döntő részének a felszámolására. 
 
A mostani jogszabályi környezet alapján a közterületek üzemeltetésének feladata az alábbi 
módon oszlik meg a kerületi és a fővárosi önkormányzatok, valamint a Magyar Állam között: 
 

Közterület típus tulajdonos kezelő 

főútvonalak Fővárosi Önk. BK, BKK, FKF, BDK 

Közösségi közlekedéssel érintett útvonalak Fővárosi Önk. BK, BKK, FKF, BDK 

Kerületi jelentőségű gyűjtő- és lakóutak Kerületi Önk. Kerületi városüzemeltetés 

Városi nagyparkok Fővárosi Önk. FŐKERT 

Kiemelt közterületek Fővárosi Önk. FŐKERT 

Fasorok, zöldsávok Fővárosi Önk., 
Kerületi Önk. 

Főkert, Kerületi 
városüzemeltetés 

Kerületi tulajdonú közterek Fővárosi Önk., 
Kerületi Önk. 

Kerületi városüzemeltetés 

Fővárosi kisvízfolyások Fővárosi Önk. FCSM 

Fővárosi árvízvédelmi vonalak Fővárosi Önk. FCSM 

Dunapart Fővárosi Önk. FCSM, BK, BKK, FŐKERT 

Duna meder Magyar Állam KDV-VIZIG 

Nemzeti emlékhelyek, sírkertek Magyar Állam Nemzeti Örökség Intézete 

Városliget Fővárosi Önk. Városliget Zrt 

Budai Várpalota és Várkert Bazár Magyar Állam Várkapitányság 

Kopaszi Gát Öböl11 Kft Öböl11 Kft 

P+R parkolók Fővárosi Önk. BK 

Vasúti töltések és vágányok Magyar Állam MÁV 
5. ábra: tulajdonosok és kezelők egyes budapesti közterületi típusoknál 

 
Ez a két (illetve a magyar állammal együtt három) szintű tulajdonosi-kezelési rendszer az 
önkormányzatok helyzetét megnehezíti. Egyrészt a kerületeknek a legforgalmasabb területei 
fejlesztésére, fenntartására nincs közvetlen ráhatása. Eközben az egyes városrészek összképét, 
megjelenését ezek a területek, „városkapuk” befolyásolják nagyban. A közvélemény nincs 
tisztában a tulajdonosi-kezelési feladatok egyszerűnek semmiképpen nem nevezhető 
megosztásával, ezért a kerületi önkormányzattól várja el a közterületekkel kapcsolatos feladatok 
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elvégzését. Ellentmondásos helyzetet okoz, hogy az eltérő kezelésben lévő területek fenntartása 
eltérő technológiákkal és nem összehangoltan történik. Előfordul az is, hogy a sajátos jogi 
helyzetek alapján a Fővárosi Önkormányzati tulajdonú közterületek üzemeltetési feladatait az 
adott kerületi önkormányzata látja el, több ponton partnerségi átfedésben a fővárossal és a 
fővárosi közszolgáltató cégekkel. Mindeközben a teljes főváros területén a közúthálózat 
forgalomtechnikai feladataiért, így a forgalmi rend meghatározásáért a Fővárosi Önkormányzat a 
felelős. Az üzemeltetés fővárosi közterületi partnercégei különösen: 
: 

– Az Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) felelős a kerület teljes 
közúthálózatának tisztán tartásáért, portalanításáért és síkosságmentesítéséért. Az FKF Zrt. 
végzi a kerületi közutak menti szemetes edények, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
üzemeltetését is.  

– A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) és a Budapest Közút Zrt. (BK) feladata a teljes 
fővárosi közúthálózat forgalomtechnikai kezelése, a közlekedési infrastruktúra – beleértve a 
tömegközlekedés hálózatait és a megállóhelyeit is – üzemeltetése és fenntartása. A 
fizetőparkolás forgalomtechnikai felügyelete a BK Zrt., míg az infrastruktúra kialakítása, 
fenntartása és üzemeltetése kerületi feladat. A teljes Főváros területén a forgalmi rend 
meghatározásáért a Fővárosi Önkormányzat felelős. 

– A fővárosi tulajdonú zöldterületek esetében a területek kezelője a FŐKERT Zrt. A kerületi 
tulajdonú és fenntartású közterületi zöldterületek esetében ezt a kerületi önkormányzat végzi 
vagy végezteti saját céggel vagy külső céggel, adott esetben a FŐKERT-tel.  A közparkok, illetve 
a sétálóutcák esetében a kerület üzemelteti a hulladékgyűjtő edényzetet és a kerületi 
kutyaürülék-gyűjtő hálózatot. 

– A közterületi közvilágítás, díszvilágítás hálózatának üzemeltetője a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítás Kft. (BDK Kft.). 

– A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.) felelős a csatornahálózat működéséért, 
valamint rakpart, és a fővárosi kisvízfolyások medrének kezeléséért. 

– A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 
jogutódja) felelős a Duna medrének kezeléséért. 

 

E vállalatok és a településirányítás állandó operatív fóruma nélkül nincs jó közterületfenntartás. 
Ennek kereteit célszerszerű lenne mielőbb megteremteni. A közterület-fenntartás bonyolult 
rendszere olyan fővárosi koordinálású rendszeres operatív tanács létrehozását igényelné, 
amelynek tagjai az üzemeltetés fővárosi szintű cégvezetései, a megfelelő fővárosi főosztályok 
vezetői, valamint a kerületi polgármesterek megbízottjai, és amelyeket a Fővárosi Közfeljesztési 
Tanács, mint csúcsszerv koordinál. Az operatív tanács tagjainak tanácskozási, véleményezési 
joggal ott lenne a helye az FKT minden közterületi fejlesztést érintő döntéshozatalánál vagy annak 
előkészítésében. Célszerű lenne azoknál a neuralgikus területeknél, ahol vegyesen vannak 
fővárosi és kerületi tulajdonok, illetve állami tulajdonok, ott egy tulajdonosra vagy egy kezelőre 
bízni a terület fenntartását. 
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b. Javaslat a közterületet felügyelő fővárosi döntéshozás reformjára, az ügyfélbarát 
rendszerek kidolgozására. 
 
 A budapesti közterületekkel kapcsolatos döntéshozási mechanizmusokat szét kell választanunk 
egyrészt fejlesztési és kezelési kérdésekre, másrészt fővárosi és kerületi szintekre.  
  
A fejlesztési szinten ma egy nagyfokú hierarchikus beidegződés figyelhető meg, ahol a szakmai 
döntések meghozatalában koránt sincsenek egy szinten a közút, közművesítés, parkolás ügyei a 
városépítészet, közterület és a zöldfelületek ügyeivel. A fővárosi struktúrában ma a 
Városigazgatósági Főosztály alá tömörülnek be a közlekedés-üggyel, közművekkel, 
zöldfelületekkel, környezetvédelemmel, közterület-gazdálkodással foglalkozó ágazatok, igen 
csekély szerepben fejlesztést, inkább a fenntartást és a hatósági feladatokat képviselve, míg a 
Városépítési Főosztályon belül a tevékenykedik a fejlesztést és a rendezést szinte teljes egészében 
kézbe fogó főépítész. Főmérnöki és városi tájépítészi státusz nincs. A kerületi struktúrákban még 
heterogénebb a helyzet: főépítész minden kerületben van, de főmérnök és főkertész (városi 
tájépítész) csak esetlegesen fordul elő.  
 
A kialakult hierarchiát egy módon lehet mellérendelő, kooperatív alapokon nyugvó, ágazatok 
helyett integráltan gondolkodó (hatékonyabb, több szempontú) fejlesztés-irányítási rendszerré 
átformálni: közös, egyenrangú szintre kell hozni a fővárosi és kerületi főmérnökök, főépítészek 
és főkertészek (városi tájépítészek) intézményét.  
 

 
 

6. ábra: A közterületi szakmai döntéshozás “szentháromsága” 
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A fenntartás területén ugyanez a helyzet. A tapasztalataink alapján azokban a kerületekben 
működik jól a közterület-fenntartás, ahol a közlekedés és parkolás, a zöldfelület-gazdálkodás és 
az ingatlangazdálkodás egy platformon, mellérendelő viszonyban áll egymással. Ennek kiemelten 
jól működő modelljét a budapesti kerületek közül a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. működési 
modellje jelenti, ahol a parkolás által megtermelt források a közúti, közmű- és zöldfelületi 
fejlesztésekben hasznosulnak. A 2012-ben felállított XIII. kerületi modell ma a legkorszerűbb és 
igen nagy hatékonyságú modellnek tekinthető Budapesten belül. Érdemes ezért tanulmányozni 
és mind kerületi szinteken, mint pedig a főváros tekintetében adaptálni azt. 
 
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban Zrt.) látja el a közterületi közszolgáltatások 
feladatainak jelentős részét. A Zrt. tevékenysége a közterület-gazdálkodás teljes spektrumára, így 
a zöldhálózat, a közút és a parkolás üzemeltetési feladataira is kiterjed. Az önkormányzati 
feladatellátásnak ez az átszervezése jelentős mértékben segítette, hogy az addig izoláltan működő 
szakmai ágazatok között szorosabb egyeztetés alakuljon ki, segítve egy-egy közterületi probléma 
összehangolt és hatékony megoldását. Ebben a modellben képesek együtt látni és kezelni a 
közterületi rehabilitációs feladatokat, tehát amennyiben felmerül egyik vagy másik közmű cseréje 
vagy közút rekonstrukciója, ahhoz hozzá tudják társítani a zöldfelületi és parkolásfejlesztési 
megoldásokat is. 
  
A Közterületi Divízió a Zrt. önálló szervezeti egysége, amely három ágazatában integráltan látja el 
az Önkormányzat közterületekkel kapcsolatos feladatait:  

- a környezetgazdálkodást, 

- a közútkezelést,  

- a közterületi parkolás üzemeltetését.  
  

A Zrt.-n belül biztosított az ágazatok és tevékenységek közötti integráció is, az üzemeltetési, 
fenntartási és a beruházási feladatok együtt szerepelnek. Az azonnali reagálású gyorsszolgálat, a 
heti közterületi ellenőrzést és a köztérfigyelő rendszert üzemeltető figyelőszolgálat és a fejlett 
lakossági ügyfélkapcsolatok pedig a közterületi problémák megoldásának, valamint az időben 
történő tájékoztatásnak és bevonásnak a gyors és hatékony eszközeit jelentik. A közterületek 
üzemeltetésének és fejlesztésének feladatait a Zrt. közbeszerzéseken kiválasztott alvállalkozókkal 
végezteti, a parkolás-üzemeltetést saját kapacitással végzi. A Zrt. szorosan együttműködik a 
Polgármesteri Hivatal Építési Osztályával (építéshatósági zöldfelületi és környezetvédelmi 
feladatok), a Főépítészi Irodával (szabályozási tervek és településrendezési szerződések 
véleményezése), a Szociális Osztállyal (közmunkaprogram keretében foglalkoztatott 
parkgondnokok munkájának koordinálása), az Intézmény Működtető és Fenntartó Központtal 
(iskolaudvarok kezelésének szakmai koordinálása). Rendszeres és napi a kapcsolat a XIII. Kerületi 
Közterület-felügyelettel (közterület-használat ellenőrzése, roncsautók elszállíttatása stb.).  
 
Budapesten a közterületi fejlesztésekben és fenntartásban jelenleg kevés a lakossághoz 
eljuttatott információ és alacsony színvonalú a lakossággal folytatott kommunikáció. El kell érni 
a fejlesztéseknél az ember (a lakosok, közterülethasználók) igényeinek középpontba állítását, 
és az annak való megfelelést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az “Önöknek építjük” 
hagyományos rendszere egyre kevésbé elégíti ki a lakosságot, ezért fokozatosan érdemes áttérni 
a “Önökkel építjük” módszerek elsajátítására és alkalmazásra mind a fejlesztések, mind a 
fenntartás terén. 
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Mit jelent ez a fejlesztések előkészítése és a fenntartási munkák terén?  
 
A fejlesztéseknél a nagybeavatkozások előtt: 
 

●  komoly részvételi tervezési (igényfelmérési, konfliktus-azonosítási munkát), 
●  alternatívákban gondolkodást, 
● tervpályázatot, 
● tervtanácsok üzemeltetését, 
● szakmai és lakossági fórumokat, 
● közvéleménykutatást, 
● helyszíni tájékoztatást, 
● lakossági kapcsolattartást, 
● a sajtó információval történő ellátását, sajtóbejárást. 

 
A fejlesztésnél kis beavatkozások előtt:  
 

● lakossági bejelentések, problémák elemzését, 
● lakossági igényfelmérést (kérdőívezéssel), 
● helyszíni tájékoztatást. 

 
A fenntartásnál, karbantartásnál nagy rekonstrukciós munkák előtt: 
 

● előzetes helyszíni tájékoztatást, 
● a tervek helyszíni kifüggesztését, 
● a karbantartási munkák paramétereinek kifüggesztését a helyszínen (a beavatkozás okát, 

tervezett időtartamát, tervezett új elemek felsorolását, felelős nevét és a további 
információk adására jogosult elérhetőségeit), 

● az érintett felszín alatti közművek felszíni kitűzését és a nyomvonalak jelölését, 
● a beavatkozás hivatalból történő műszaki ellenőrzését, 
● a beavatkozással érintett területen a meglévő, illetve megtartandó fás szárú növények 

gyökérzetének és törzsének mechanikai védelmét, 
● a műszaki átvételt, 
● lakossági és sajtószolgálati kapcsolattartást. 

 
A fenntartásnál kisebb vagy vis maior beavatkozásnál: 
 

● helyszíni tájékoztatást, 
● a felelős nevét, 
● további információk adására jogosult elérhetőségeit, 
● azonnali reagálású egységek jelenlétét a kisebb karbantartási munkáknál. 
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IV. Közterületek fejlesztésére, tervezésére, kezelésére vonatkozó 

döntéshozói mechanizmusok bemutatása, a döntéshozói 

mechanizmusok optimalizációja 

 
Az épületbe foglalt funkciók közti tér hagyományosan a közlekedés és a közművek elhelyezésének 
tere, melyek általában a közterületek viszonyrendszereit figyelmen kívül hagyva valósulnak meg. 
A közterületek fejlesztése nagyon gyakran az ingatlanfejlesztés "kötelező hozadéka", esetleg 
közművesítés és útépítés utáni helyreállítás, ám ebben az esetben is háttérbe szorulnak a 
funkcionális igények. A közművesítés jól szabályozott keretek közt, védőtávolságok betartása 
mellett folyik. Ugyanez igaz a közlekedési területek fejlesztésére is; a közlekedésbiztonság 
érdekében a forgalomban lévő járművek manőverezési paraméterei elsődlegesek. Ezek után nem 
marad más a jelenlegi szemléletmód mellett, mint hogy a közterületi rétegzettség további elemei 
a maradékelvűség mentén gondoskodjanak az élhető városi tér kialakításáról, pusztán az 
esztétikum szintjére redukálva a feladatot.  
 
A közterületek kapcsán funkcionális értelemben évszázadok óta nem tapasztalható előrelépés, 
holott az elmúlt kétszáz évben nagy változások mentek végbe; elég csak a köz számára alapított 
parkok létrejöttére gondolni (Budapest: Városliget - 1816-1836 Világelső!). Napjainkban a városi 
közterületek már új funkciókat is betöltenek; a klímaváltozás kapcsán egyre inkább középpontba 
kerül a városi zöld; a zöld infrastruktúra gerinchálózatának helyét biztosítják, továbbá kiszolgálják 
a XIX. század második fele óta folyamatosan fejlődő, alakuló városarculati igényeket. 
 
Közterületekkel szemben jelenleg felmerülő igények: 
 

● közművek területigényének biztosítása: A település működésének alapfeltétele a 
közművesítettség megfelelő szintje (víz, csatorna, elektromos, távközlés, gáz stb. 
hálózatok). Emellett egyre fókuszáltabb figyelem irányul a közművesítés minőségére is 
(vízelvezetési rendszer ökologikus megoldásai, stb.). Jelenleg bizonyos szakági 
szegmensekben a “túlfejlesztés” is tetten érhető (pl. csapadékvíz-elvezetésről való 
gondolkodás az adott terület jellegétől függetlenül). 
 

● utak, közlekedési felületek területigényének biztosítása: A települési úthálózat 
kialakítása során a '70-es évek motorizációjával szemben egyre inkább az alternatív 
közlekedési módok kiszolgálása és a közterület újrafelosztása a cél. A városi autópályák 
helyett osztott közlekedési rendszerek, a gyalogos és közösségi közlekedés előtérbe 
helyezése. 
 

● zöldinfrastruktúra: A zöldinfrastruktúra képes a városklíma a levegőminőség javítására, 
miközben képes lehet a hagyományos szürkeinfrastruktúra-fejlesztések költségcsökkentő 
racionalizálására! A települési zöldhálózat elemei az esztétikum és rekreációs célok 
betöltése mellett napjaink ökológiai problémáinak megoldására is reflektálnak (pl.  városi 
mikroklimatikus viszonyok javítása). 
 

● közbiztonság: A közbiztonság és szociológiai diverzifikáció javítása környezetépítészeti 
módszerekkel a környezetpszichológia tanulságait felhasználva. Ezzel a közbiztonsági 
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tematikával a városbiztonság diszciplína foglalkozik részletesen, amiben jelentős szerepe 
van a közterületek fejlesztésének, kialakításának. 

 
● egyetemes tervezésre való igény: A mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, idősek, 

babakocsisok, családosok, speciális járművek és közlekedési eszközök igényeit is kiszolgáló 
közterület ma olyan alapvetés és új kihívás, amelynek a tervezés és a fejlesztések, 
rehabilitációk során egyaránt meg kell felelni. 
 

● városmarketing, városimage, települési arculat – városesztétika: Minden kor otthagyja 
nyomát az adott településen jellegzetes térformálásával, tárgykultúrájával, 
növényalkalmazásával. A város imidzsének kialakítása elősegíti a településhez való 
kötődést, a közöny mérséklését, a közterületek használatát, ezeken keresztül a 
közbiztonság növelését és a városi közterületek könnyebb fenntarthatóságát (a sajátunkra 
vagy a szépre jellemzően jobban vigyázunk...). A közelmúlt közterületfejlesztési projektjei 
jelentősen hozzájárulnak Budapest mint turisztikai termék eladhatóságához is. Azonban 
Nyugat-Európához viszonyítva még mindig versenyhátrányban van fővárosunk. 
 

● élhetőség: Az élhetőség magába kell foglalja az alapadottságokhoz illeszkedő funkcionális 
programozást. Optimálisan létrehozható köztéri funkció az optimális helyen! Ez után a 
kedvező mikroklimatikus viszonyok kialakítása, „okos város ("smart city"), „zöld város” 
("green city") irányelvek előtérbe helyezése is szerepet kell kapjon a részletes 
kialakításban. 

 
 
a. Javaslat a közterület-fenntartás fővárosi szereplőinek koordinációjára, a hiányok és 
párhuzamosságok kezelésére. 
 
A folyamatok éléről hiányzik egy felelős koordinátor, illetve jogi és funkcionális értelemben az 
érintettek köre túl széles. Ezek a feladatok az egyének szintjén már nem megoldhatók, csak 
alaposan kidolgozott szakpolitikák mentén működtethetők. Mindemellett a zöld infrastruktúra 
hiányzó jogi alapjainak tisztázására van szükség ahhoz, hogy jól kivitelezett, jól fenntartható 
közterületek jöjjenek létre a fennálló lakossági igény kiszolgálására. 
 
A főváros közterületeinek fenntartását ma többszereplős struktúra jellemzi. Ez elsősorban az 
eltérő tulajdonviszonyok, valamint az egymástól szervezetileg független önkormányzati rendszer 
miatt alakult ki. A budapesti közterületeket a fővárosi önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok tulajdonolják. Ezen területek fenntartása is ennek megfelelően alakul: a főváros 
birtokában lévő területek a fővárosi, míg a kerületek birtokában lévő területek vagy a kerületi 
önkormányzatok fenntartása alá tartoznak, vagy pedig (például a közösségi közlekedés vagy a 
forgalomtechnika terén) a főváros a Budapesti Közlekedési Központon és a Budapest Közúton 
keresztül viselkedik fenntartóként. 
 
A fővárosi közterületek köztisztasági, zöldfelületi és közmű fenntartásának koordinálását a 
Városigazgatósági Főosztály, Kommunális Közszolgáltatási és Környezetügyi Osztálya végzi. Az 
osztály feladatai közé tartozik többek között: 
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● a köztisztasággal, közterületek tisztántartásával, elhagyott hulladékokkal, 
hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése; 
 

● a kiemelt közcélú zöldterületek, Duna-parti vagyonkezelt zöldfelületek és fővárosi 
tulajdonú zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos ügyek koordinálása; 
 

● erdőgazdálkodás, kiemelt közcélú zöldterületeket érintő fakivágási kérelmekhez 
tulajdonosi, illetve rendelkezésre jogosult hozzájárulások, zöldfelület-kezelői 
szakvélemények kiadása; 
 

● a főváros területén elhelyezkedő természeti értékek védetté nyilvánításával, 
fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos, illetve természetvédelmi hatósági és 
szakhatósági ügyek intézése. 

 

 
7. ábra: A főváros jelenlegi közterület-fenntartási struktúrája 

 
A fővárosi zöldfelületek fenntartását és kezelését a FŐKERT (Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.), 
míg az egyéb közterületi felületek (szilárd burkolatú utak, járdák, építmények stb.) tisztán 
tartásával kapcsolatos feladatokat az FKF (Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.), a 
Közösségi közlekedéssel és közterületi fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat a BKK (Budapesti 
Közlekedési Központ), a forgalomtechnikai feladatokat a Budapest Közút (BK) végzi. Mind a négy 
társaság 100%-ban Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában van. A közterületek 
kezelési és fenntartási struktúrája a kerületi önkormányzatok szintjén is hasonló rendszerben, 
önkormányzati tulajdonú társaságok, egyéb gazdasági szervezetekkel kötött megállapodások 
keretében valósul meg. 
 
a1. Közösségi közlekedés és közterületfejlesztés koordinációja (BKK) 
 
A Budapesti Közlekedési Központot (teljes nevén BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság) a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i döntésével hozta létre, a 
budapesti közlekedés új irányító szervezeteként. 
 
A Fővárosi Közgyűlés megalakulását követően szinte azonnal döntött a szervezet létrehozásáról 
és az elfogadott koncepció szerint – az intézményrendszeri átalakítási folyamat végére – a BKK 
egy összefogó, integráló, szakmai alapokon működő szervezet lesz, amely 
 

• közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros 
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, 
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• előkészíti és végrehajtja Budapest közlekedési stratégiáját, 

• érvényesíti a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat a budapesti közlekedés 
működtetésében és fejlesztésében, 

• integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a 
közösségi és közúti közlekedést, 

• megrendeli és a közös közlekedési kasszába befolyó állami és felhasználói forrásokból 
finanszírozza a közösségi és közúti közlekedési közszolgáltatásokat, 

• fejleszti a város közlekedését, 

• érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait, 

• megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működése és fejlesztése között, 

• egységes finanszírozási rendszert működtet, 

• ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi 
felügyeletét, 

• koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és 
egyéb beruházásokat, 

• aktív szerepet vállal a regionális és nemzetközi közlekedési együttműködés terén 
Budapest főváros képviseletében. 

• a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályától a hatósági feladatok kivételével a 
közlekedésszervezési és fejlesztési feladatokat, 

• a BKV Zrt.-ből a közlekedésszervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, 
értékesítéshez, ellenőrzéshez, ügyfélszolgálathoz, utastájékoztatáshoz és a kiemelt 
közlekedésfejlesztési projektek lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, 

• az FKF Zrt.-től a közútkezelés irányításával, azaz az utak, a hidak, az út-műtárgyak 
üzemeltetésével, ellenőrzésével, fejlesztésével és a közúti forgalomirányítással 
kapcsolatos feladatokat, 

• a Parking Kft. teljes feladatkörét, 

• illetve a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. teljes 
feladatkörét. 

• A BKK az intézményrendszeri struktúrában a Fővárosi Önkormányzat és a közlekedési 
szolgáltatók, üzemeltetők (jelenleg a BKV) között helyezkedik el. A BKK mind a közösségi, 
mind pedig a közúti közlekedés területén alapvetően stratégiai, fejlesztési, irányítási, 
megrendelői, ellenőrzési feladatokat integrál. 

 
A BKK az utóbbi években a köztérfejlesztési projektben is legfőbb irányító szerepet töltött be. 
Például olyan, a közlekedéshez kevéssé kapcsolható projektek esetében is, mint a Rákos-patak 
komplex rehabilitációjának előkészítése 

 
a2. Közúti rendszer koordinációja (BK) 
 
A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, 
egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a 
közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait.  Folyamatosan 
figyelemmel kíséri a fővárosi – közel 5000 km-es – úthálózat forgalmi és forgalombiztonsági 
paramétereit, forgalmi rend felülvizsgálatokat végeztet.  
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Ellátja az üzemeltetési feladatokat, a fővárosi kezelésben lévő főútvonalak, valamint a közösségi 
közlekedés által igénybe vett, összességében mintegy 1312 km hosszúságú közúthálózaton és az 
ahhoz kapcsolódó kerékpárutakon, 305 db közúti és gyalogos hídon, felüljárón (köztük 13 db 
Duna- és Dunaág-híd), 78 db közúti és gyalogos aluljárón, 15 db magasságkorlátozó és védőkapun 
és egyéb műtárgyakon. 

Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalait folyamatosan ellenőzi, valamint a Duna hidakon 
hídmesteri szolgálatot működtetve óvjuk páratlan szépségű hídjainkat. Ellenőrizzük a 
folyamatban lévő építési tevékenységeket, gondoskodunk az üzemeltetési szempontok 
érvényesítéséről. 

Kivizsgálja az üzemeltetett fő- és közösségi közlekedés által igénybevett útvonalakon a burkolati 
hibákból adódó kárigényeket. 

Alapvető feladatai közé tartozik a Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében lévő úthálózat, közúti 
hidak, felüljárók, gyalogos aluljárók, egyéb műtárgyak, valamint forgalomtechnikai létesítmények 
üzemeltetési és fenntartási feladatival kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése. 

 
a3. Fővárosi Főépítész (Városépítési Főosztály) 
 
A főépítész, mint a városépítési főosztály vezetője is rendelkezik ma hatáskörrel a közterületek 
vonatkozásában, jórészt a TÉR_KÖZ programok koordinálásán keresztül. A főosztályon belül ezzel 
a Városmegújító Csoport foglalkozik, amely: 

• Előkészíti a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a kerületi önkormányzatok részére 
juttatható támogatással kapcsolatos döntést, valamint a kerületi önkormányzatokkal 
kötendő támogatási szerződéseket, valamint a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek 
juttatható támogatással kapcsolatos döntést, és a nyertes pályázókkal kötendő 
támogatási szerződéseket. 

• Közreműködik a Városüzemeltetési Főosztállyal a közvilágítási berendezés létesítésével és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásához szükséges koncepció, stratégiai terv, 
valamint szabályozás szakmai előkészítésében és kidolgozásában. 

• Közreműködik a Városüzemeltetési Főosztállyal az Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a közművek, valamint az 
azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, 
cseréjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásával, valamint a Városüzemeltetési 
Főosztály vagyongazdai feladatkörébe tartozó közterületeket érintő igénybevételi 
megállapodások megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásához, és a közterület-
használati ügyekben készülő előterjesztésekhez szükséges szakmai előkészítésben. 

 
a4. Zöldfelületek fenntartása (FŐKERT) 
 
A parkfenntartási szolgáltatás a Főkert Nonprofit Zrt. Fő tevékenysége. Budapesten zöldfelület- 
fenntartási tevékenységet 338 helyszínen 5.830.000 m2-en végeznek. 
  
Egy törvénymódosítás következtében további 7 000 000 m2 terület kerül át a FŐKERT Nonprofit 
Zrt.-hez, amit eddig jobbára a BKK, a Közútkezelő vagy a MÁV tartott fenn a fővárosban. 
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540 ezer db egy- és kétnyári virágot, valamint 40 ezer nagyméretű cserjét ültetnek ki az általuk 
fenntartott parkokba. A parki növények ápolásán túl, gondoskodnak a játszóterek, sportterek 
fenntartásáról, a szökőkutak, ivó kutak folyamatos karbantartásáról is.  
 
Az őszi kétnyári kiültetések során több százezer árvácskát ültetnek ki, ebben az időszakban is a 
frekventált területeket és a turisztikailag kiemelt helyszíneket részesítik előnyben.  
Az évelő programot 2012-ben kezdték meg, melynek keretében 18 helyszínen, közel 1.500 m2-en 
ültettek ki mintegy 9.000 db évelő növényt. Az évek során szerzett tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a lakosság pozitívan fogadta az évelőfelületek térnyerését a parkokban. 
  
Vállalati önkéntes programjuk (CSR) a „Miénk itt a park!” és a „Tedd meg Magadért!” 
környezetszépítő program, amelynek segítségével számtalan civilt vonnak be a parkfenntartásba 
és hozzák közelebb az emberekhez a parkfenntartást, növelik a civil felelősségérzetet. 
 
(Svájci-Magyar együttműködés: Napjainkban a városi zöldfelületek túlnyomórészét intenzív 
fenntartási igényű felületek (egynyári kiültetések, gyepfelületek) alkotják. Ezeket magas 
költségráfordítás és alacsony biodiverzitás jellemzi. A hosszú távú fenntarthatóság és a 
természetesség igénye olyan új, komplex növényhasználatot eredményez, amely a tervezőktől és 
fenntartóktól komplexebb, magasabb szintű dendrológiai és ökológiai ismereteket igényel. Ezen 
új irányzatok alkalmazásában a ZHAW wadenswill-i stábja a világ vezető szakemberei közé 
tartozik, ezért kulcsfontosságú a ZHAW évelő-specialistái és a FŐKERT szakembereinek 
csereprogramja és tapasztalataik átadása.) 
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8. ábra: A FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott közparkok, közterek, fasorok a Fővárosban 

(in: Mányoki Gergely, Dr. Magyar Donát: Városi zöldfelületek környezetegészségügyi célú minősítésének módszertani 
lehetőségei, kiemelt figyelemmel a zöldterületek és fasorok potenciális allergénterhelésének megállapítására - OMSZ, 2018. 

január 9. 4. oldal) 
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a5. Egyéb felületek köztisztasági fenntartása (FKF) 
 
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit 
Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közszolgáltatást végző gazdasági 
társaság. A települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása mellett feladata 
a főváros több mint 25 millió négyzetméternyi szilárd burkolatú úthálózatának, közjárdáinak, 
közlépcsőinek takarítása, 73 aluljárójának (ebből 69 gyalogos), hídjainak, felüljáróinak és egyéb 
mérnöki létesítményeinek tisztán tartása télen-nyáron. 
 
„Az FKF Nonprofit Zrt. a környezetvédelem mellett elkötelezett vállalatként missziót teljesít annak 
érdekében, hogy hatékony és értékes szolgáltatásain keresztül hozzájáruljon a tiszta és rendezett 
városkép kialakításához, környezetünk megóvásához, a fenntartható fejlődéshez, valamint a 
szolgáltatásainkat igénybe vevők körének (lakosság, gazdálkodó szervezetek, döntéshozók, 
kerületi önkormányzatok) minél teljesebb megelégedettségéhez, a tulajdonosi elvárásoknak 
megfelelően.” (FKF, 2018) A társaságnál több mint 2500 munkavállaló áll alkalmazásban, és 
évente megközelítőleg 4300 alkalmi munkavállalót foglalkoztat. 
 
A társaság szolgáltatása a következőképpen kategorizálható: 
 

● hulladékgazdálkodás és azzal kapcsolatos szolgáltatások: rendszeres háztartási 
hulladékbegyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, zöldhulladék begyűjtése 
 

● köztisztaság és azzal kapcsolatos szolgáltatások: közúttisztítás, síkosságmentesítés, 
takarítás és téli munka megrendelésre 

 
„A társaság végzi a főváros szilárd, hézagmentes burkolattal ellátott fő- és közösségi közlekedési, 
valamint mellékútvonal-hálózatának (25,144 millió m2), a Duna-hidak, a Váralagút, a gyalogos 
aluljárók (69 db), közlekedési műtárgyak, közjárdák és közlépcsők (1 millió m2) téli-nyári, kézi-gépi 
takarítását, és a közszolgáltatói tevékenység mellett, külön megrendelés alapján téli-nyári 
takarítással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt lakossági ügyfelei számára.” (FKF, 2018) 
 
a6. A jelenlegi rendszer problémáinak összegzése 
 
Hatáskör átfedés, duplikátumok: A budapesti közterületek alakításáért, stratégiai tervezéséért 
egyszerre vannak hatáskörök delegálva a BKK-hoz és Főépítész irodához, amelyek átfedésben 
állnak egymással. Ugyanakkor a kiemelt kormányzati projektek menedzsmentje a fővárosi 
projektek esetén is a KKBK-hoz tartozik, amibe nem volt eddig hivatalosan beleszólása a 
fővárosnak. Ez a helyzet részben rendeződni látszik az FKT megalakulásával, de továbbra is 
kérdéses, hogy a KKBK, BKK, Főépítész és reménybeli Főkertész négyszögben milyen hatékony 
munkamegosztás képzelhető el. 
 
Munkaerőhiány: A fenntartóknál óriási a munkaerőhiány a segédmunkástól a szakfeladatokat 
ellátó képzett szakemberekig. A régi jó szakembereket is óriási kihívás megtartani, mert 
folyamatosan szívja el őket a versenyszféra. Pedig nincs annál szomorúbb, mint amikor egy 
közszolgáltató nem tudja ellátni a kötelező közfeladatait. 
 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 45. oldal 

Szakemberhiány: Folyamatos és gyakori problémát jelent a közterek, közkertek és zöldfelületek 
kivitelezése és fenntartása során a műszaki felügyelet (műszaki ellenőrzés) hiánya. Az 
ellenőrzések, ha van is, nem folyamatos gyakorisággal történnek, a projektfelelősök, 
projektvezetők, művezetők, építésvezetők legtöbbször csak az építés szervezésére és 
irányítására, valamint a határidők betartatására összpontosítanak. Számos projektnél nehéz 
megérteni, hogy miért kerül sor több pontos hibalisták összeállítására, hiszen, ha egy szakember 
a legjobb szakmai tudása alapján végez el egy munkát, akkor annak készre jelentését követően 
nem szabadna hibát tartalmaznia. A projektek többségében ennek oka visszavezethető a 
technológiai folyamatok folyamatos ellenőrzésének hiányára. 
 
Alulfinanszírozás: A munkaerőhiány mellett másik jelentős probléma a fenntartási munkálatok 
folyamatos biztonságos finanszírozása. A fővárosi közterületfenntartás akkut forráshiánnyal küzd. 
 
Állapotismeret hiánya a zöldfelületi rendszer tekintetében: Míg a közműkataszter és a közúti, 
közösségi közlekedési hálózatok feltérképezettsége gyakorlatilag naprakész, addig a budapesti 
faállomány állapotáról csak közelítő becslések állnak rendelkezésre. Budapest faállománya 
végletesen elöregedett és sok évtizeden keresztül sem az ápolásra, sem pedig a pótlásra nem volt 
ütemezetten elegendő forrás. Óriási problémával áll szemben a Főváros és a fenntartók, mert 
rengeteg fa került a rossz életkörülmények, a romló városi feltételek és a cserék elmaradása miatt 
rossz, gyakran akár életveszélyes állapotba, és ezeknek a fáknak a jelentős része a 
legérzékenyebb, legkevésbé zöld belvárosi területeket érinti, azaz egészen biztosan nagy 
médiafigyelem fogja övezni ezeket a munkálatokat. Ezeknek a fakivágási, megújítási 
munkálatoknak a fontosságát korrekten és szakszerűen el kell tudni magyarázni a városlakóknak 
is. Hozzá kell ugyanis látni az ütemezett facserékhez a város kiemelt pontjain is, ami sok esetben 
fájdalmas, de elkerülhetetlen.  
 
A belvárosban sokkal nagyobb forrásokra és új technológiák bevezetésére lesz szükség a sikeres 
faültetésekhez és a városi fák életben tartásához.  
 

 
9. ábra: FŐKERT Nonprofit Zrt.: Instabil talajállapotok idős fák gyökérzeténél a Népligetben 
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(in: https://www.fokert.hu/sulyos-viharkarok-a-fovaros-teruleten/ - 2015) 

 
 
Közművek rossz helyen történő vezetése: Teljes paradigmaváltásra van szükség a fa–közmű–
közlekedés tervezése, kivitelezése és üzemeltetése terén. Számos esetben a fenntartási 
munkálatokat gyakran akadályozzák a közparkokban, zöldfelületeken rendszertelenül elhelyezett, 
„elszórt”, össze-vissza elhelyezkedő felszín feletti közműlétesítmények. 

 

 
10. ábra: Fák környezetében végzett közműépítés védőtávolságai 

(in: Bardóczi Sándor, Stefanics Beáta, Szakács Barnabás, Turcsányi Katalin: Városi fák és közművek kapcsolata tervezési 
útmutató, Budapest 2018. 30. oldal) 

 

 

https://www.fokert.hu/sulyos-viharkarok-a-fovaros-teruleten/
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11. ábra: Gyökérterelő alkalmazása csatornák mellett 

(in: Bardóczi Sándor, Stefanics Beáta, Szakács Barnabás, Turcsányi Katalin: Városi fák és közművek kapcsolata 
tervezési útmutató, Budapest 2018. 49. oldal)  

  
 

a7. A közterület minőségére ható negatív tendenciák összegzése 
 
Gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy sajnos egyre több közterületfejlesztési 
kivitelezésnél lehet azt tapasztalni, hogy a nem engedélyköteles építési tevékenységeknél még a 
műszaki ellenőrök jelenlétében is jelentősen lecsökken az építési minőség.  
 
A közterületek és a közös célokat szolgáló vagyon (közvagyon) állapotának megőrzése nem csak 
rendőrségi, hatósági feladat, hanem minden állampolgárnak egyenlő feladata. Hatalmas 
problémát jelent sok esetben, hogy egyes közparkoknak, zöldfelületeknek nincs „felelős jó 
gazdája”. Az emberek többsége sajnos nincsen tisztában azzal, hogy a közvagyon részét képező 
közparkok, kertek, zöldfelületek állapotáért mindenki felelősséggel tartozik. A rossz felfogás 
következtében a fenntartási költségek jelentős részét kell felhasználni hibás használat, 
vandalizmus, nemtörődöm és önző magatartás, a szemetelés, a cigarettacsikk eldobálása, illetve 
a kutyaürülék otthagyása miatt. 
 
A rendszer legnagyobb problémája azonban az a sokszereplős struktúra, mely sok esetben 
átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné teszi azt. A közvetlen felelősségek megállapítására és 
utasítások kiadására nagyon kevés lehetőséggel szolgál, hiszen nem a tényleges fenntartási 
munkát végző szereplők állnak szerződéses viszonyban a munkájukat ellenőrző szereplőkkel. Az 
önkormányzatok humánerő kapacitása is véges, a dolgozóknak a túlterheltség miatt nem, vagy 
csak alig jut idejük az elvégzett munkák ellenőrzésére. A fenntartási technológiákat rögzítő 
táblázatok ezen okokból nem minden esetben tartalmazzák pontosan a területek által 
ténylegesen megkövetelt fenntartási igényeket és munkálatokat. Azok frissítése és felülbírálása 
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csak bizonyos időközönként (vagy a fenntartó által tett bejelentés, vagy az esetleges helyszíni 
ellenőrzés alapján) történik meg. Mindezek a problémák teszik a kerületek közterületi, fenntartási 
rendszerét nehezen átláthatóvá és gazdasági alapon nehezen megfoghatóvá. Ez az 
átláthatatlanság és kezelhetetlenség a kerületi fenntartási munkálatokra fordított költségekben 
is megmutatkozik.  
 
 
b. Fejlesztési és fenntartási feladatok ellenőrzése, összefogása (a főkertész pozíció kérdései)  

 
Ahogyan a magyarországi települések legtöbb önkormányzatánál, így a fővárosi kerületek 
többségénél sincs FŐKERTÉSZ státusz, aki a főépítészhez hasonlóan hatósági jogkörrel is 
rendelkezhet. Budapesten 1940 óta nincs ilyen pozíció, viszont láthatóan átütő változásokat 
szakapparátus nélkül lehetetlen a fővárosban elérni. 
 
A főkertész feladatai közé tartozhatna a tájrendezés, településrendezés, kertépítészet és 
közterület építészet (mikroarchitektúrák és térrendezés) terveinek előkészítése, tervbírálatokban 
való részvétel, a városi zöldfelületek tervezésének és fenntartásának a koordinálása, tájvédelem 
és természetvédelem, tájrehabilitáció, valamint a településrendezés és településfejlesztés 
komplex tervezésébe, fejlesztésébe történő koordináló beleszólás a főépítésszel 
csapatmunkában. 
 

 

12. ábra: Példa a FŐKERTÉSZ által képviselt zöldfelületi stratégia térképes ábrázolására 

 (s73 Tervező iroda Kft.: Újbuda Zöldterület- és Zöldfelület-fejlesztési Rendszerterve; Budapest, XI. kerület, Újbuda 
Önkormányzata; 59. oldal; 2017.) 
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b1. A főkertész feladatai 
 
A Budapesti főkertész feladata lehetne különösen: 
 

• a települési zöldfelület-rendszer fenntartási, fejlesztési koncepciójának elkészítése, 

• a település zöldfelületi értékeinek védelme, annak színvonalát szolgáló egységes 
intézkedések végrehajtása (fásítási és virágosítási tervek készítése), 

• a helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel és értékekkel kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátása, kezelési tervek készíttetése, 

• a település zöldfelületeivel és közterületeivel összefüggő szakmai tervek véleményezése, 

• a zöldfelületeket és közterületeket érintő önkormányzati rendelettervezetek előkészítése, 

• közreműködés a zöldfelületek korszerű nyilvántartásában, a meglévő térinformatikai 
rendszerhez kapcsolódó számítógépes adatbázis készítésében, 

• hivatalból államigazgatási, közigazgatási eljárás kezdeményezése, az eljárás lefolytatása, a 
jogerős határozat végrehajtása, 

• részvétel településrendezési tervek szakági tervezési programjának megállapításában, 

• a rendezési terv szakmai előírásainak betartatása, ellenőrzése, az észlelt rendellenességek 
jelzése, 

• környezetrendezési, kertépítészeti tervpályázatok lebonyolítása, 

• szakmai programok, konferenciák szervezése, lebonyolítása, 

• A kerületi főkertészek fórumának koordinálása, 

• fakivágási engedélyek, fagallyazási hozzájárulások, továbbá egyéb zöldfelületeket érintő 
beavatkozások esetén tulajdonosi hozzájárulások kiadása, 

• a FŐKERT tevékenységének városházi kontrollja. 

• Lakossági tájékoztatás, részvételi tervezési folyamatok koordinálása, civil szervezetekkel 
való kapcsolattartás. 

 
Hiányzik az egységes törvényi szabályozás a települési zöldfelület-gazdálkodásról. Mindenki által 
alkalmazandó zöldfelület-telepítési és fenntartási szabványok hiányoznak. A főépítésszel 
együttműködve kialakított településképi arculati kézikönyvben az „épített környezet megóvása” 
és fejlesztése jól leszabályozott, ez azonban nem mindig terjed ki a közterületi zöldfelületekre. 
  
Hiányzik a kerületekben a zöldfelület-felújítási alap, ahová a kártérítési összegek befolynának, 
amelyből elvégezhetőek lennének a károk helyreállítása. 
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13. ábra: Példa a közterületek faültetési stratégiájának szakszerű kidolgozására 

(s73 Tervező iroda Kft.: Újbuda Zöldterület- és Zöldfelület-fejlesztési Rendszerterve; Budapest, XI. kerület, Újbuda 
Önkormányzata; poszter melléklet része; 2017.) 

 
 
b2. Lokális helyzetek ellenőrzése, összefogása (Parkgazda/Közterület-menedzser) 
 
A kiemelt fővárosi jelentőségű, összetett fenntartási feladatokat igénylő zöldterületek és 
zöldfelületek (pl. Városliget, Margitsziget, Népliget, Óbudai-sziget, nagyobb lakótelepek) 
fenntartásának ellenőrzése és koordinálása folyamatos felügyeletet és gyors reagálásokat 
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igényel. Több fővárosi kerület saját hatáskörein belül már évek óta alkalmaz parkőri szolgálatot, 
melynek keretein belül a parkőrök személyes jelenlétükkel biztosítanak helyi „ügyeletet” a 
kiemelt kerületi közparkok és lakótelepek zöldfelületei számára. A parkőrök elsősorban a 
közterület-felügyeleteknek jelentenek, akik az észlelt problémát vagy szabálytalanságot 
továbbítják az ügyben eljárni illetékes szervek felé. 
 
A helyi jelenlét mellett kiemelten fontos lenne a döntéshozói szinten is hasonló 
gazdákat/menedzsereket kijelölni, akik a parkőrök, a zöldfelület- és közterület-fenntartók, 
valamint a fenntartási munkákra anyagi ráfordítást biztosító intézmények, önkormányzati 
szervezetek között képeznének hidat és teremtenének szorosabb összeköttetést. Az ún. 
„parkgazdai”, vagy „közterület-menedzseri” feladatkört elláthatja önkormányzati osztály, 
gazdasági társaság vagy civil kezdeményezés is. Elsődleges feladata az általa örökbefogadott 
terület fenntartásához szükséges emberi és anyagi erőforrások megteremtése, a parkőri, park- és 
közterület-fenntartási feladatok koordinálása, szükség szerinti ellenőrzése. 
 
A fenntartási feladatokon túl a parkgazdák és közterület-menedzserek vagy azok képviselői 
kiemelt szerepet kaphatnak az általuk felügyelt területen tervezett fejlesztések előkészítésében, 
tervpályázati eljárások esetén a pályamunkák véleményezésében. Az évek során összeszedett 
tapasztalataik alapján olyan átfogó, optimális fenntartási irányok kijelölését lehetővé tevő, 
hosszú távú fenntartási és fejlesztési stratégiák kidolgozására nyílna lehetőség; melyek alapján 
a területek fenntartása és fejlesztése évtizedes távlatokban is ütemezhetővé válna. 
 

 
14. ábra: a főkertész, parkgazda, parkőr kapcsolat  
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c. Professzionálisabb eljárásrendek a közterületi tervezésben és kivitelezésben 
 
Kiemelt közterületek fejlesztése transzparens módon, a közösség érdekeit képviselve kell, hogy 
történjen. Ennek alapja egy jól működő tervpályázati rendszer lehetne, mely ellenőrzött 
közpolitikai és szakmai keretek közé tudja szorítani a különböző fejlesztési, illetve politikai 
szándékokat. Egyben a megvalósítás szervezett eszközeként is működik, a városvezetés fejlesztési 
eszköztárának része. A fejlesztés fő eszköze a tervpályázat; ötlethiány esetén viszont jó megoldás 
a tervpályázat előtt ötletpályázati szakasz beiktatása, melynek eredményeképp a tanulságok 
beépíthetők a későbbi tervszakaszba. 
 
A pályázati rendszer működésének előfeltétele a közterületek ismerete, az önkormányzati 
vagyonnyilvántartás magas színvonalon tartása. Elengedhetetlen a fejlesztendő területek 
állapotának folyamatos monitoringja, a fejlesztési irányok meghatározása és a keretek 
meghatározása (költségvetésbe történő beépítés). 
 
c1. Előkészítési szakasz 
 
A pályázati kiírás gondos előkészítés eredménye, nem elhanyagolható a rászánt idő fontossága. 
Egy ötéves választási ciklusú rendszerben az előkészítés a ciklus felét ki kell, hogy töltse: minimum 
két év jut az előkészítésre, egy év a tervezésre, egy év a megvalósításra, míg egy év a ma teljesen 
elhanyagolt beüzemelésre. A választási ciklusoktól független fejlesztési ütemezés esetén is 
szükség van megfelelő előkészítési időre, ebben az esetben a közterületi projektek folyamatosan, 
időben egymással átlapolva készíthetők elő, míg az egyik már a kivitelezés fázisában tart, a másik 
a tervezésében, a harmadik, negyedik az előkészítésében. 
Az előkészítés során olyan egyértelmű döntéseket kell hozni, melyek a kiírásban megfogalmazott 
célokat mindenki számára érthetővé teszik; a fejlesztési kérdések részletes és konkrét 
meghatározása a tervezést és a megvalósítást a közösség igényeihez igazítja, legnagyobb eséllyel 
kerül azokkal összhangba. 
 

 
15. ábra: önkormányzati ciklusokhoz igazított fejlesztési ütemezés 

 
Ehhez a helyi közösségek véleményét felkaroló vezetők szükségesek; egy olyan képviselői réteg, 
mely tudatos attitűddel a fejlesztést kanalizált irányba terelve határozott és pontos döntéseket 
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képes hozni, és ezáltal priorizálni a felmerülő igényeket. A feladat a közösség bevonása az 
előkészítés fázisában, közösségi tervezés megvalósítása által az igények pontos felmérése, az 
ötletek empirikus begyűjtése. Alapvetően a közösségi élet terének és funkciójának kialakítása 
közpolitikai feladat. A közigény feltárása, rendszerezése, értelmezése és abból a legnemesebb 
eredmény kibontása a valóban nemes politikai feladat. Ezek a politikusok szerencsés esetben az 
önkormányzati szinten dolgozó képviselők lennének elsősorban. Választóikkal, egymással és a 
polgármesteri hivatal végrehajtó stábjával konzultálva kellene kialakítaniuk a közterületeket 
alakító politikai céljaikat. 
 
A fent leírt folyamatok segítésére szakmai moderáció igénybevétele is szükséges. Független, külső 
szakmai szereplő vagy szereplők személyében. Az ilyen moderátorszervezetek kiválasztása mindig 
szakmai szempontok alapján kellene, hogy történjen. Leginkább olyan személyek a feladatra 
alkalmas bevont a szereplők, akik maguk is részt vettek már hasonló tervezési, létesítési és 
beüzemelési folyamatban, kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a tervezés, mind pedig 
a megvalósítás területén. Az előkészítés folyamatának megtámogatására tapasztalt szakértői 
gárda összeállítása szükséges, akik képesek megfelelő műszaki keretek közé terelni az ügyet. 
Feladataik közé tartozik az interjúztatás, személyes kapcsolatok kiépítése, lakossági fórumok 
szervezése és lebonyolítása, stb. A pályázati rendszer kezdeti stádiumában tehát előnyös minél 
több szereplő bevonása. 
 
c2. Szakmai pályázati szakasz 
 
A pályázati kiírás pontossága mellett a kiadott anyagok mennyisége és minősége, tehát a kiírás 
műszaki előkészítése is rendkívül fontos. Minél részletesebb a mellékelt dokumentáció, a várható 
kimeneti érték annál magasabb lesz, és annál inkább találkozik majd a kiíró szándékával és ezáltal 
a helyi közösség és a bevont szereplők igényeivel. Ennek érdekében a város vagy városrész teljes 
vagyonnyilvántartását magas színvonalon kell tartani, ebben az esetben egyszerű lesz a pályázati 
kiírásokhoz alapvető tervezési segédanyagokat biztosítani. Ezek az alábbiak: 
 

● pontosított tervezési program 
● földhivatali alaptérképek 
● közműtérképek 
● közlekedési koncepció 
● szabályozási környezet 
● geodéziai felmérés 
● részletes fafelmérés (helyszínrajz, fotódokumentáció és részletes értékelés) 
● fejlesztési stratégiák 
● városi szintű koncepciók 
● történeti háttér (ahol releváns) 
● minden egyéb területspecifikus adat 

 
A műszaki előkészítettség mellett a kívánt végeredmény érdekében a rendelkezésre álló 
költségkeret egzakt meghatározása szükséges. Ez a meghatározásra nem kerülő „apró” részletek 
fölötti döntéseket segíti, lehetővé teszi a legjobb ár-érték arányú fejlesztések megszületését. 
 
c3. A zsűri kiválasztása 
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A megfelelő színvonal eléréséről a pályázatot elbíráló bizottság gondoskodik. Tagjai alapvetően a 
megbízók köréből kerülnek ki, akik a közösségi igények legjobb ismerete mellett a rendelkezésre 
álló forrásokról döntenek. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a döntésben tapasztalt szakemberek 
legyenek a megrendelők segítségére. Közülük döntő többségben a fejlesztések típusához legjobb 
értő szaktervezők, hasonló területen, fejlesztésekben jártas generáltervezők legyenek. Az érintett 
szakmai határterületek képviselői is kapjanak meghívást a csoportba.  
 
c4. A tervpályázati díjazás 
 
A tervpályázat díjazása a kiírásban rögzített alapvetés. A verseny a részletes tervek kidolgozásáért 
e téren nem a tervezési díj anyagi nagyságrendjéről történő versenyt jelenti ideális esetben, 
hanem az adott díjért elérhető legmagasabb minőségű szellemi termék közbeszerzését. Ez a 
korábbi gyakorlat megszűnni, de legalábbis nagyon csökevényesedni látszik az utóbbi évek 
folyamatában. Pedig a tervezési minőség kérdése az egyik záloga a későbbi megvalósítási 
fázisokban a negatív irányú változtatások redukciójának, mely a fejlesztés eredményének 
minőség-csökkentését okozza.  
 
 
c5. Részletes tervezés - közbeszerzés - megvalósítás 
 
A pályaművek kiviteli terv szintű kidolgozása a nyertes tervezőgárda feladata. A különböző 
tervfázisok elvégzésére célszerű egyazon csapatot felkérni, így valósítható meg a közösséget 
szolgáló és szakmai szereplők által elfogadott pályázati vízió a legnagyobb mértékben. 
Szerződésbontás és a szakemberek lecserélése a tervezési folyamat közben csak nagyon indokolt 
esetben képzelhető el. 
 

 
16. ábra: közterületi tervpályázati rendszer 
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c6. Ellenőrzés 
 
A fejlesztési folyamat egésze során elengedhetetlen a folyamatos visszacsatolás. Mind közül a 
legfontosabb a kivitelezés szakmai lekövetése; a tervezők rendelkezésre állása és jelenléte a 
munkálatok során (azaz a tervezői művezetés). Ez teszi lehetővé a megfelelő színvonal elérését, 
hiszen a tervek készítői rendelkeznek olyan szakmai rálátással és a megfelelő tervismerettel, mely 
a kiindulási alap és a végtermék legteljesebb mértékű összhangját képes biztosítani. Így kerülhető 
el legegyszerűbben a minőségcsökkenés. 
 
 
c7. Tervezés és kivitelezés szétválasztása 

 
Számos közterület-fejlesztés során előfordul, hogy a szűkös határidők tarthatósága miatt, vagy a 
Beruházó (politikai) akaratának eleget téve a fejlesztendő területet tervező vállalkozás a területet 
kivitelező cégtől kap megbízást az engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére, így a 
tervezés és a kivitelezés ügyei összemosódnak. Ezek a szituációk rövid távon ugyan anyagilag 
kedvezőbb eredményeket hozhatnak, hosszú távon viszont egyértelműen a minőség és sok 
esetben a funkcionális használhatóság rovására mennek. 
 
Ahhoz, hogy a közterület-fejlesztések során a beruházói, felhasználói és szakmai szempontok 
azonos súllyal tudjanak érvényesülni, elengedhetetlen a fejlesztéssel érintett területek 
tervezését szakemberre bízni, a beruházói és felhasználói szempontokat a tervezés során kiemelt 
figyelemmel kezelni. A közterületek felújítása során a magas minőségi szint legtöbbször időtálló 
biztosítékot is jelent, szemben az „olcsósító” megoldásokkal. A kivitelezés során a legtöbb esetben 
a gazdasági szempontok a meghatározóak, a minőségorientált ügyek a kivitelező számára 
anyagilag sokszor sajnos nem kifizetődők. A tervező, mint szolgáltató a vele kötött szerződésnek 
megfelelően szolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik az őt megbízó irányába.  
 
Bármilyen tervezési szerződésről is legyen szó, annak megkötése pillanatában szinte 
képtelenség minden, a tervezés során felszínre kerülő, azt befolyásoló szempontot rögzíteni. 
Ebből kifolyólag a szerződésekben nem szabályozott kérdések utólagos eldöntése során – a 
szakmai szempontok tervezői oldalról bármennyire is erősen vannak képviseltetve – a megbízó 
szava az irányadó.  
 
A terület kivitelezésében és az abból generálható lehető legmagasabb haszon megszerzésében 
érdekelt megbízó utasításai pedig a legritkább esetben tudnak objektívek, a köz érdekeit előtérbe 
helyezőek lenni. 
 
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a tervezés és kivitelezés szétválasztása önmagában még nem 
jelent garanciát a minőségi kivitelezésre. Ahhoz, hogy a tervezett fejlesztés a gondosan, magas 
szakmai szinten papírra vitt, valamint az összes érintett szereplővel (beruházó és felhasználók) 
többszörösen leegyeztetett és elfogadtatott terveknek megfelelően valósuljon meg, 
elengedhetetlen a kivitelezés szakmai felügyelete, műszaki ellenőrzése.  
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c8. Építész/tájépítész/kertész műszaki ellenőrök együttes alkalmazásának fontossága 
 
A 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet rendelkezik “Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról”. A közterületfejlesztési projektek 
tapasztalatai azt igazolják vissza, hogy a jelenleginél nagyobb szerepet kell kapjanak a 
tájépítész/kertész végzettségű felelős műszaki vezetők, ellenőrök. Nem kertész, tájépítész 
műszaki ellenőr számára a fák és a cserjék esetében csak a darabszám lényeges, a minőségi 
paramétereket ő nem tudja értelmezni. 
 
Nem szabályozott a kiviteli tervek betartatása a kivitelezőkkel, mely sok esetben okozza azt a 
problémát, hogy a tervekben kiírt kiváló vagy jó termékminőséget alacsonyabb árfekvésű, sok 
esetben rosszabb és nem megegyező termékekre cserélnek ki. 
 
 

 
17. ábra: a tájépítész műszaki ellenőr és feleős műszaki vezető hiányzik a köztérfejlesztés – kivitelezés rendszeréből 

 
18. ábra: A háromfázisú folyamatos felelős műszaki ellenőrzés elve 

(s73 Tervező iroda Kft.: Budapesti közterületi koncepció tanulmány; 2019.) 
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V. A közterületek gondozásának, fenntartásának jelenlegi és 
optimális gazdasági modellje, hatékonysági javaslatok és fajlagos 
megtakarítási lehetőségek  
 
a. Pozitív példák ismertetése 
 
Magyarországon elég sokszor beleütközünk abba a problémába, hogy a városi kiemelt 
közterületek nincsenek jól fenntartva. Sajnos az önkormányzatok egy része esetében gyakran ezt 
indokként használják arra, hogy a közparkjaikat más célra hasznosítsák, esetleg részben vagy 
egészben megszüntessék, átalakítsák. 

Európában először a GREEN CITY-MOZGALOM kezdett el tudományosan, közgazdasági alapon a 
közparki ingyenes ökológiai szolgáltatásokkal foglalkozni, ezekben a kutatásokban ma nem más, 
mint Hollandia jár az élen. A hollandok számításai szerint egy négyzetméter létrehozott 
zöldfelület bekerülési költsége hatszorosan térül meg a városoknak, hiszen a zöldfelület növeli a 
környező ingatlanok értékét, javítja a parkhasználók fizikai egészségét, a helyi városi klímát és a 
társadalom mentálhigiéniás állapotát, csökkenti a levegőszennyezést és a vízelvezető csatornák 
csapadékvíz-terhelését. Ezek a városi zöldfelületi rendszer közvetett hasznai, amelyek sehol nem 
jelennek meg az éves költségvetésekben, ellenben a parkfenntartás költségeivel, amelyeket 
viszont mindig számszerűsítenek. 

 
 a1. Az élő működő példa (New York - Central Park) 

A zöldfelület-gazdálkodás területén ma az egyik legelőremutatóbb irányt a New York-i CENTRAL 
PARK képviseli, ahol 1980-ban indult el egy alternatív szemléletű közterület-menedzselési modell 
gyakorlati használata. Mára a Park elérte, hogy az éves pénzügyi működésének mindössze 25%-
át igényli a város központi költségvetéséből, a többit a területén „termelt” anyagi javakból képes 
finanszírozni. 

 
19. ábra: Az anyagi javakat termelő közpark – Central Park (New York) 
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A CENTRAL PARK legfontosabb bevételi forrásait az alábbiak képezik: 
  

1. A park területén vannak az alapítvány által üzemeltetett sportpályák, ahol bérleti díjakat, 
tagsági díjakat szednek. 

2. Az alapítvány rendszeresen szervez a park terhelhetőségéhez igazított kulturális 
eseményeket, koncerteket, összejöveteleket, sportrendezvényeket, amelyekből jelentős 
szponzori bevételekre tesz szert. 

3. Üzemeltet továbbá egy faiskolát, amelyből nem csak a park növényutánpótlását termeli 
ki, hanem a lakosság számára is értékesít. 

4. Az alapítvány üzemeltet még kávézókat, boltokat, látogatóközpontokat, állatkertet, 
kölcsönzőket, és rendszeresek a tematikus (fizetős) vezetett túrák is a parkban a 
turistacsoportok számára vagy az edukációs (intézeti) programok keretében. 

5. Gyakoriak a bankettekkel egybekötött adománygyűjtő rendezvények. 
6. A bevételek legmarkánsabb részét egy jól kialakított éves tagsági rendszer adja, ahol 

különböző fokozatai vannak a támogatásnak. Jelenleg a legalacsonyabb éves támogatási 
szint a Gardener (kertész), amely 50 amerikai dollár adományba kerül. A legmagasabb 
éves tagság viszont eléri 25 000 dollárt. A támogatói tagsághoz különféle kedvezmények, 
exkluzív eseményekre való belépési jogok és ajándékok kapcsolódnak. 

7. Ezeken túlmenően a parkban lehetőség van profi fotóssal családi fotókat, esküvői fotókat 
készíttetni, a becsületkasszán alapuló parkon belüli fotózás és a parkon belüli filmforgatás 
jogdíjai szintén az alapítvány költségvetését gazdagítják. Létezik online shop 
ajándéktárgyakkal, vannak okostelefonos alkalmazások, van a parknak kabala plüssállata 
is (Olmsted, a bagoly). 

8. Bárki adományozhat összegeket minden ellenszolgáltatás nélkül is, vagy küldhet 
képeslapokat (elektronikus formában is) adomány ellenében. 

9. Fontosak az időszakos kampányesemények is: pl. hozzá lehet járulni a szezonális 
virágkiültetés vagy éppen a park szilfaállományának (szilfavész utáni) újratelepítési 
költségeihez. 

10. Mindezeken túlmenően van a parknak „örökbefogadási programja” is: örökbe lehet 
fogadni egy fát, egy padot vagy akár egy járdaszakaszt is. 

11. Végül pedig a tíz éve futó Forever Green program keretében lehet támogatni azt az 
örökségvédelmi rekonstrukciós munkát, amely a park eredeti koncepciójának 
helyreállítását célozza a történelmileg fontos részletek helyreállításával. 

  
Az amerikai társadalomba beleivódott az önkéntesség a zöldfelületek fenntartásainál. Léteznek 
kertészeti programok, idegenvezetői programok, házigazda programok a rendezvényeken, 
utcabútor-festési és -konzerválási munkákra „kalákaprogramok”, önkéntes szemétszedési 
programok, graffiti eltávolítási programok, vállalati önkéntes napok, oktatási és ismeretterjesztő 
programok gyerekeknek, családoknak, szakmai érdeklődőknek. (forrás: 
http://www.megakom.hu/?p=3232&lang=hu)  
  
Hogy európai példa is kiemelésre kerüljön, fontos megemlíteni Barcelonát és Berlint, ahol mára 
szintén nagy szerepet játszik az önkéntes és civil részvétel a zöldfelületek fenntartásánál. 
 
  

https://secure.centralparknyc.org/site/SPageServer?s_src=dfy18w&s_subsrc=web_support_page_mem&set.DonationLevel=4842&_ga=2.197568239.1322429072.1512132783-22625799.1512132783&pagename=membership&opt=a
http://www.megakom.hu/?p=3232&lang=hu
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a2. Green City – Zöldebb Városokért Mozgalom  
  
A GREEN CITY – Zöldebb Városokért Mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét 
a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) emelte a feladatai közé. 
Magyarország 2010 júniusában Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával 
csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz Hollandia, Németország, Franciaország, az 
Egyesült Királyság és Olaszország után. Spanyolország 2016-ban írta alá a csatlakozási szerződést. 
 
A belépő tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a 
paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” 
percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és 
szociális alapigény” szintjére emelik vissza. 
 
Minden Green City tagország a városi zöldítés terén egyfelől szabadon tevékenykedik, másfelől 
közös kötelezettségeinek is eleget tesz: tapasztalatait, tudását a többi tagállam szervezetével 
megosztja, létrehozza a saját nonprofit szervezetét mely részt vesz a kutatásokban, 
mintaprojektekben, az oktató-népszerűsítő munkát stb. végzi, és a Green City Tanácsot, mely a 
zöld szakma számára a téma fóruma és a közös szabályzó alkotás (policy making) színtere. (forrás: 
www.green-city.hu ) 
 
 
b.  Fenntartási feladatok priorizálása 
 
A közterület-fenntartási feladatok anyagi és humánerőforrás igényeinek és ráfordításainak 
optimalizálásához szükség van a fenntartással érintett területek és feladatok kategorizálása, 
megfelelő priorizálására. A hosszú távon gazdaságilag is optimálisan tervezhető közterületi-
fenntartás elősegítése miatt a városi közterületeket és elemeiket az azokkal kapcsolatos 
fenntartási feladatok szempontjából különböző fenntartási szinteken szükséges kezelni. 
  
Az új közterületi fejlesztések fenntartási igényét a fejlesztés összetettségéhez mérten kell 
meghatározni. Az új közterületi fejlesztések általában fenntartási igénynövekedést is generálnak, 
de ez sajnos csak ritkán tudatosul a beruházóban. Ahhoz, hogy a fejlesztés hosszú távon is magas 
színvonalon tudja szolgálni a köz érdekeit, annak fenntartására is több erőforrást kell elkülöníteni. 
Az új közterületi fejlesztések esetében, az évtizedekre is előremutató használhatóságot 
biztosítva, ezért szükséges számolni a fenntartási szükséglet növekedésével. Ezen növekedési 
mérték becslését a tervezett funkciók, illetve a létesülő növény- és burkolt felületek arányában 
lehet megtenni. 
  
Közterület-fenntartási szempontból a legjelentősebb tételt az úgynevezett meglévő/örökölt 
szituációk jelentik. Ezen közterületeken az évek, évtizedek során előre nem prognosztizált 
funkcióváltás következett be, vagy rajtuk a megváltozott városkörnyezet hatására 
megnövekedett, vagy lecsökkent használati intenzitás jelentkezett. A megváltozott használati 
jelleg vagy használati intenzitás a közterületi elemek (növényzet, burkolt felületek, épített 
elemek stb.) elöregedésével vagy amortizációjával jár. Ezen megváltozott helyzetekre a 
fenntartási feladatok meghatározásában is reagálni szükséges. 
  

http://www.green-city.hu/
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A városi fejlődés bizonyos szintjeinek ellenőrizetlensége idővel egyre nehezebben kezelhető, 
egyre nagyobb fenntartási ráfordítást igénylő területeket eredményez. Budapest esetében 
tipikusan ilyen „mikrohelyzetek” fedezhetők fel a nagyobb lakótelepek közterületein, városi szintű 
parkok burkolt és zöldfelületein. A sokszor ad hoc jelleggel létesített burkolt és növényfelületek 
szétszabdalt területi struktúrákat eredményeznek, melyek megfelelő szintű fenntartása 
(burkolatok javítása, cserjefelületek metszése, gyepfelület kaszálása, szemétszedés stb.) nagy 
emberi erőforrást igényel. Ezen területek fenntartását át kell gondolni, szükség szerint – a 
megváltozott közterületi helyzetekhez alkalmazkodva – a feleslegesen magas fenntartási 
feladatokat igénylő felületeket meg kell szüntetni. 
 

 
20. ábra: a közterületi fenntartás optimalizációja 

 
21. ábra: Javaslat a közterületekkel kapcsolatos fenntartási feladatok priorizálására (az egyes prioritási szintek a fejlesztések 

során is figyelembe veendőek) 

A városok klimatikus viszonyainak és ökológiai mutatóinak javítása szempontjából a fák 
kiemelkedő érdemmel bírnak. Lombkoronájuk révén nagy felületeket képesek árnyékolni, melyek 
a forró nyári napokon sokkal kevésbé melegszenek fel, mint a napsütötte burkolatok. Óriási 
levélfelületük fotoszintézise révén oxigént termelnek, valamint szén-dioxidot kötnek meg, ezáltal 
lokális és globális értelemben is hozzájárulnak a levegő tisztításához. Mindemellett segítik a városi 
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por és hősziget-jelenség[9] csökkentését, kellemesebb élethelyet biztosítva a városlakók számára. 
Ökológiai, klimatikus és esztétikai szempontból is a városi fák jelentik a legjelentősebb 
zöldfelületi elemet. Azok megóvására, nevelésére sokkal nagyobb figyelmet, emberi és anyagi 
erőforrást kell fordítani. 
 

 
22. ábra: kevesebb fenntartást igénylő fajok alkamazása 

A közterületek fenntartása során számos olyan berögzült gyakorlatot alkalmazunk, melyek a 
lokális és globális környezettudatosság szempontjából elavult és hosszú távon nem fenntartható 
megoldásoknak számítanak. Az utak sózása ugyan nagyobb közlekedési biztonságot jelent, mégis 
kimondottan rossz hatással van az útpálya szerkezetére, és a környező zöldfelületekre. Az útra 
szórt só a víznyelőkön keresztül bekerül a folyók, tavak vizébe, a zöldfelületeken keresztül pedig 
beszivárog a talajba, növelve ezzel a talaj és a talajvíz sókoncentrációját. A sózás során a 
kloridionok jelentik a legnagyobb veszélyt, ugyanis azok elvonják a vizet a növényektől, 
elpusztítják a kisebb vízi organizmusokat és redukálják a víz körforgását a tavakban. Az 
ökológiailag elfogadható és környezetkímélő megoldások előtérbe helyezése kiemelt 
szempontot kell képviseljenek az út- és járdafelületek síkosság-mentesítése során, a 
növényzettel érintett területeken akár teljes mértékben elhagyva azt. Az alternatív vegyületek 
és technológiák alkalmazására pedig több anyagi forrást kell biztosítani. 
 

 
23. ábra: új síkosságmentesítési rezsim bevezetése 

 
9 A város hősziget a városi felületeken és azok felett egybefüggő, a környezeténél magasabb hőmérsékletű zónát 
jelent. Ennek kiváltó okai között szerepelnek az épületek, épített elemek, burkolt felületek napsugárzás hatására 
történő felmelegedése, a városi gépek hőkibocsátása, valamint a beépített területek légmozgás-csökkentő 
hatása is. A jelenség nem minden időjárási helyzetben alakul ki, vagy legalábbis nem mindig egyforma 
mértékben. Kialakulásának kedveznek az anticiklonális meteorológiai viszonyok, vagyis a derült, felhőmentes ég 
és a szélcsend. (UNGER, 2010) 
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c.  Fenntartás alulfinanszírozásának megszüntetése 
 
Számos nyugati város esetében tapasztalható, hogy a közterületek fenntartására az éves 
költségvetés jelentősebb része fordítódik, mint Budapest esetében. A fenntartásra fordított keret 
növelését a már befolyó összegek hatékonyabb és célravezetőbb csoportosításával, valamint azok 
különböző eszközökön keresztül történő növelésével kell megtenni. 
 
Legfontosabb lépésként létre kell hozni a fővárosi közterületek fejlesztésének és 
fenntartásának finanszírozására egy alapot. Az ebbe az alapba becsatornázott tőkét csak és 
kizárólag a közterületek kezelésére szabad fordítani. A pénzösszeg felett az önkormányzatnál a 
közterületek fenntartásáért és fejlesztésért felelős szervezeti egységek rendelkezhetnek. Az éves 
keret közterület-fenntartásra és közterület-fejlesztésre fordítandó arányát év elején, a 
költségvetés készítésekor kell meghatározni. Ugyanakkor biztosítani kell az átcsoportosítás 
lehetőségét is az előre nem látható, rendkívüli helyzetek megoldására. 
 

 
24. ábra: A közterület-fejlesztési és finanszírozási alap 

 

Lehetőséget kell biztosítani és fel kell hívni a lakosság figyelmét különböző adományozási, 
hozzájárulási lehetőségre, amellyel a létrehozott közterület-fejlesztési és közterület-fenntartási 
alap kerete növelhető. Bizonyos mértékű adományokért a főváros kiemelt közterület-használati 
jogokat adhatna (pl. bizonyos mértékű bérleti díjért igénybe vehető szolgáltatások időszakos vagy 
alkalmi díjmentes használata), mellyel a nagyobb cégek megszólítása is lehetővé válna. 
  
A fővárosi zöldfelületeket kiemelt rekreációs, aktív sportolási funkciókat biztosító 
területrészekkel kell ellátni, melyek bérbeadásából befolyt összeget – a New York-i Central Park 
példájára – az adott terület fejlesztésére és fenntartására kell fordítani. Ezekkel a kiegészítő 
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funkciókkal javítható a környező lakóterületek rekreációs mutató, illetve lehetőség nyílik a leendő 
adományozók megszólítására is. 
  
Az egyes, közhasználati szempontból értékes fővárosi területeken olyan mértékű 
területhasználati díjakat kell meghatározni, melyekkel nem csak a terület fenntartása, hanem 
annak közjóléti célt szolgáló fejlesztése is megvalósítható legyen. A díjakat minden közterületet 
folyamatos jelleggel, vagy csak időszakosan használó rendezvény esetén az általa leamortizált 
felületek és elemek helyreállításán felül kell meghatározni. 
  
Külön figyelmet kell fordítani a közterületeket tartósan megjelenő szituációkra. Mind a 
gépjárműparkolás, mind pedig a közműszolgáltatók vezetékei tartós, vizuálisan nem kívánatos 
szennyezést jelentenek a városok életében. Az intenzív használat sokszor a területek 
amortizálódásával is jár, így az ezekre a tevékenységekre kiszabott közterület-használati díj 
mértékének emelésével és annak a létrehozott önkormányzati alapba történő 
becsatornázásával szintén növelhető a fejlesztésre és fenntartásra fordítható költségkeret. 
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VI. Javaslat a fővárosi közterület-gazdálkodás új alapokra helyezéséről 
(a közterület-gazdálkodás fenntarthatóságának javítása) 
 
A közterület fenntartás jelenleg alulfinanszírozott. Csak nagyobb keretekkel lehet biztosítani a 
méltó színvonalat. Ehhez felül kell vizsgálni azt a rendszert, amelyben a mindenkori költségvetési 
harcoknak kitett módon jut forrás a közterületek fenntartására. Új bevételi forrásokat kell találni 
a közterületek hasznosításából, és stabilitást kell biztosítani a közterületen keletkező bevételek 
és kiadások összekapcsolása révén. 
 
a. Parkolási és közterületi reklámbevételek a közterületfejlesztés és fenntartás szolgálatában 

 
A parkolás és a közterületi reklám a két legnagyobb bevételi forrásnak számít a közterületen, 
ebből az előbbi fővárosi szinten alig létezik és veszteséges. Azoknál a kerületeknél, ahol a 
közterületi parkolás jól szabályozott és nyereséges, ott az akár évi 1-2 milliárdnyi bevételt is 
termelhet. Például a XIII. kerület a fővárostól átvett, fővárosi tulajdonú utakon is nyereséggel 
tudja üzemeltetni a parkolási rendszerét. A közterületi reklám bevételei átláthatatlan módon 
oszlanak meg a főváros és a fővárosi és állami vállalatok (pl. BKV, MÁV, BDK) költségvetésében, a 
közterülethasználati díjakat pedig nehéz beszedni, rengeteg az utcákon az illegálisan kihelyezett 
kereskedelmi célú hirdetés. Mindazonáltal a közterületi reklámtortában mindössze 10%-kal 
vannak jelen a kifejezetten közterületen álló reklámok. A hirdetések 90%-a közterületről látszó 
magáningatlanok, telkek, homlokzatok, tetők, tűzfalak területén áll. 2016 óta megjelent egy 
kormányrendeletben meghatározott új helyi adó, amely minden, az önkormányzat illetékességi 
területén található közterületi reklámra kivethető maximum 12.000 Ft/m2/hó értékben. Ez 
egyszerűbbé és az önkormányzatok számára behajthatóbbá tette a közterületi reklámok 
bevételeit, így ennek jelentősége is megnőtt. De hogy az önkormányzatok ezeket a bevételeket 
mire fordítják, az továbbra is szerteágazó maradt.  
 
b. Egyéb közterületi bevételek a közterületfejlesztés és fenntartás szolgálatában 

 
A két nagy bevételi forrás mellett léteznek még egyéb közterületfoglalások (vendéglátó terasz, 
ideiglenes vagy mobil árusító hely, építkezés-felújítás miatti közterületfoglalás, filmforgatás, 
fesztivál, rendezvény) okán képződő közterületi bevételforrások is. Ezeknek a bevételeknek a 
realizálása körülményes, ahogyan az engedélyszerzés is túlbürokratizált és lassú. De ide tartoznak 
még a lakossági kedvezményes parkoláshoz, várakozási engedélyhez, vagy a közterületen 
megváltott kizárólagos parkolási joghoz vagy a fakivágás pénzbeli megváltásához kötött díjtételek 
is, amelyek szintén a kisebb, de stabil bevételi forrásokat szaporítják.  
 
A közterület-foglalás díjai mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a bevételekben az 
adományok, a CSR tevékenységek, a civil és vállalati önkéntes munka jelenléte a közterületeken, 
amelyek nem feltétlen anyagi természetű bevételt jelentenek (az adományok miatt ilyenekre is 
van számos példa), hanem a fenntartási problémák kezelésének társadalmi bevonással történő, 
rendkívül sok haszonnal járó módjait is. 
 
A közterületen képződő bevételeknek van még egy szegmense, ez pedig a közterületi bírság. A 
bírság részben a közterület-felügyelet által a rongálás, illegális parkolás, illegális közterület-



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 65. oldal 

foglalás, illegális árusítás miatt kiszabott bírságok körét, részben az illegális fakivágás bírság-
tételeit jelentheti.  
 
Mindezekkel nem az a legfőbb probléma, hogy keletkeznek, hanem az, hogy átláthatatlan a 
költségvetésen belüli hasznosulásuk. Ha delegáltan ott használná fel a város ezeket a bevételeket, 
ahol azok létrejöttek, akkor erősítené a városlakókban azt az érzést, hogy a közterület-használat 
díjait és bírságait érintő magán- vagy céges befizetések végső soron a közterület magasabb 
színvonalú fenntartásához járulnak hozzá. 
 
Álláspontunk szerint a közterületeken képződő bevételek nem adók, amelyeket általános célokra 
lehet használni, hanem a közterület-használat díjai, amit így a közterületekre kell fordítani. Ha 
azonban ez megtörténik, akkor a szóban forgó összegek hiányozni fognak az érintett 
önkormányazt költségvetéséből. Ennek pótlására a közlekedési közterület-használattal foglalkozó 
fejezetben teszünk javaslatot. 
 
Tekintettel arra, hogy a közterület-fejlesztés és a fenntartás nem számíthat középtávon sem 
Budapesten külső (például európai uniós) forrásokra, szükséges lenne megteremteni mind a 
fejlesztésnek, mind pedig a fenntartásnak az önkormányzati költségvetéseken belüli stabil alapját. 
A közterületi bevételek csatornázottan egy elkülönített alapba történő gyűjtése nem csak az 
állandó bevételeket, de az egyes célzott közterületi kampányokhoz csatolt (szemétszedés, 
növényültetés, utcabútor javítás, graffiti-mentesítés, levegőtisztaság javító akciók, vis maior 
helyzetek – például árvízkárok, egyéb természeti katasztrófák miatti helyzetek, valamely 
közterületi rendezés céljából meghirdetett jótékonysági események, koncertek) pénzbeli 
adományainak gyűjtését is egyszerűbbé teszi. Egy ilyen alaptól soha nem várható el, hogy a város 
közterület-fenntartó cégeinek teljes költségvetését, a fenntartás minden költségét fedezzék, de a 
címkézett beszedés segíthet a közterületek iránt érzett állampolgári és döntéshozói felelősség 
fokozódásában.  
 
 
c. Betterment adó és új városrehabilitációs alap 

 
A közterület-fenntartás kérdései mellett a közterület-fejlesztés forrásoldalának stabil biztosítása 
sem kerülhető meg. Tekintettel arra, hogy a Városrehabilitációs Alap korábbi forrásai megszűntek 
(ezeket a kerületi befizetések táplálták, amelyek zömmel az önkormányzati tulajdonú telkek és 
ingatlanok privatizációjából táplálkoztak) új alapokra kell helyezni a városrehabilitációt, s abban a 
közterület-rehabilitációt. Ez csak úgy képzelhető el, ha megjelenik a Budapesti Agglomeráció 
teljes területén egy értéknövekedési (betterment) típusú fejlesztési illeték, amely tetemes 
hozzájárulást kér a zöldmezős beruházásoktól vagy a településszerkezeti tervek módosítását 
igénylő (a beépítési sűrűséget, építménymagasságot, szintterületi mutatót növelő) 
fejlesztésektől, cserébe viszont kedvezményekben, anyagi támogatásban részesíti a 
közterületeket önerőből fejlesztő, a zöldfelületeket növelő, a rozsdaterüleken a környezeti 
ártalmakat felszámoló, vagy a köztulajdont, infrastruktúrát (közművek, utak, parkolók, óvodák, 
iskolák, kórházak, sportlétesítmények, önkormányzati bérlakások) javító beruházásokat. Ezek 
azonban részben túlmutatnak a közterületeken, de nagyon szorosan kapcsolódhatnak hozzá, 
ugyanis a befizetett illetékek állandó és stabil forrást biztosíthatnak a TÉR_KÖZ program számára. 
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d. Javaslat a közlekedési közterület-gazdálkodás átalakítására 
 
„A közlekedés közterület-használatának problémái és megoldási lehetőségek” című 
tanulmányunkban részletes javaslatokat teszünk a közlekedés okozta közterület-gazdálkodási 
problémák megoldására. 
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VII. Közterület-fejlesztési projektek lehetséges fővárosi kataszteri 
rendszerének kidolgozása. 
 
A településfejlesztés során szükség van egy olyan átfogó stratégiára, mely segítségével a város 
fejlődni képes, valamint pozitív, előremutató eredményeket tud elérni. A stratégia a teljes várost 
érinti, miközben priorizálja a legfontosabb, fejlesztésre legérdemesebb területeket. 
 
A főváros hosszútávon fenntartható, ütemezhető és tervezhető fejlesztésének alapja, hogy az 
egymással párhuzamosan zajló, egymásra épülő és egymásra befolyásoló hatással bíró 
fejlesztések összehangolhatók legyenek. A városban történő fejlesztések, léptéküktől és 
pozíciójuktól függő mértékben, de minden esetben hatással vannak szűkebb és tágabb 
környezetükre is, akár építmény indukálta közterületfejlesztésről, közlekedésfejlesztésről, 
integrált fejlesztésről, zöldterületfejlesztésről, szürkeinfrastruktúra-fejlesztésről vagy 
zöldinfrastruktúra fejlesztésről beszélünk. 
 
Ezek térben és időben történő összehangolása a város működésének elengedhetetlen feltétele. 
A tervezett Közterületfejlesztési Kataszter feladata, hogy mindezt lehetővé tegye. A kataszter 
segítségével átláthatóvá válik, mely területek funkcióhiányosak, hol várható sűrűsödés, az 
ütemezések átlátásának köszönhetően lehetővé válik az átmeneti hasznosítás, mindez 
elengedhetetlen a város fenntartható fejlesztéséhez. 
 
A kataszter célkitűzései, feladata: 
 

● találkoztassa a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre tervezett 
beruházások a főváros területén lévő, de állami vagy kerületi tulajdonjoggal bíró 
területekre tervezett beruházásokkal, 

● összegyűjtse és rendszerbe foglalja a főváros közigazgatási területén zajló fejlesztéseket, 
● az elkészülő adatbázis és a térkép alapú rendszer interaktív információs rendszerként 

működjön, 
● összetett keresési lehetőséget biztosítson, 
● a lekérhető adatok fejlesztési stratégiák hivatkozható alapadataiként szolgálhassanak,  
● kapcsolódjon más közterület-fejlesztési programokhoz, stratégiákhoz, pl. TÉR_KÖZ 

városrehabilitációs pályázat rendszeréhez. 
 
A kataszter működési feltétele, hogy tulajdonjogtól független rendszer legyen. A kataszter 
emellett területi alapon kell működjön, hogy a beruházás alapú működési struktúrával szemben 
a hosszú távú prioritások meghatározása során is alkalmazható legyen. A rugalmas rendszer, 
bővíthető felépítés lehetővé teszi a változásokhoz való igazodást. A közérthetőség biztosítása 
egységes, átlátható, letisztult grafikai rendszer megteremtésével lehetséges. 
 
A Közterület-fejlesztési Kataszter működésének szintén alapvető feltétele a szükséges jogi háttér 
megteremtése és tisztázása. A kataszter használata kötelező érvényű kell legyen minden fővárosi 
közterületet érintő fejlesztés/beruházás esetén. 
 
A kataszter főváros által kezelt online feltöltési felülettel rendelkezzen. 
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Felépítése: 
 

● az adatokat rögzítő strukturált adatbázis, 
● az adatbázissal összekapcsolt térképi állomány, 
● letölthető projekt adatlapok. 

 
A szöveges és térképi adatbázisból álló kataszterbe feltöltési kötelezettséggel bír 
 

● az állam, 
● a főváros, 
● a kerületek, 
● a magánberuházók 

 
minden olyan beruházás, tervezett fejlesztés esetén, ha az a főváros közigazgatási területén lévő 
közterületet érint. Magánberuházók esetén meghatározásra kerülne egy terület alapú minimum: 
300 m2, mely alatt nem kötelező a kataszter használata. 
 
Az online feltöltési felületen található űrlapon kötelezően kitöltendő adatok: 
 

● projekt címe, 
● megvalósítás időszaka, 
● érintett telkek, 
● projekt célkitűzése, kategóriák: 

1.   épület/építmény indukálta közterület-fejlesztés, 
2.   közlekedésfejlesztés, 
3.   integrált fejlesztés, 
4.   zöldterület-fejlesztés, 
5.   szürke infrastruktúra fejlesztés, 
6.   zöldinfrastruktúra fejlesztés, 

● projekt rövid leírása, 
● beruházó adatai, 
● engedélyek, 
● tervek feltöltése. 
 

A projekt célkitűzésének meghatározásánál a beruházás alapvető célját szükséges megjelölni. A 
projektek priorizálása során elsődleges szempont kell legyen ez a kategória megjelölés. Törekedni 
szükséges a jelenleg jellemző fragmentált gondolkodás helyett előtérbe helyezni a 3. pont alatt 
megnevezett integrált fejlesztést. 
 
Integrált fejlesztésnek minősül az a beruházás, vagy fejlesztési terv, mely bizonyíthatóan fejleszti 
a területen és akár tágabb értelemben is a 
 

● mobilitást, 
●  a zöldterület-fejlesztéssel a városklímát, 
● a szürke- és zöld infrastruktúrát, utóbbit előnyben részesítve. 
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Ennek alapvető feltétele a minden szegmens tervezésére kiterjedő tervezői gárda megléte és 
hogy az integrált fejlesztésű projektek prioritást kell élvezzenek.  
 
A kataszter kezelője a Főváros, azonban a megfelelő és hatékony működésnek az is feltétele, hogy 
a feltöltési kötelezettséggel bíró szereplők rálássanak az adatbázisra. Az állami, fővárosi és 
kerületi szereplőknek tehát a rálátási lehetőség biztosított kell, hogy legyen. A Közterület-
fejlesztési Kataszter működési elvét az alábbi ábra mutatja be: 
 

 

 
25. ábra A közterületfejlesztési kataszter működési elve 

(s73 Tervező iroda Kft.: Budapesti közterületi koncepció tanulmány; 2019.) 
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VIII. Közterületek fejlesztésének és fenntartásának hatékonyságát 
javító javaslatok 
 
A közterületek fenntartásának hatékonyságát abban az esetben tudjuk növelni, ha igénybe 
vesszük a természet ingyenes ökológiai szolgáltatásait, s az eddigieknél ökológikusabb módon 
állunk felszíni vízelvezetés, közterületi síkosságmentesítés, a zöldfelületi kezelés, fenntartás, 
közterület anyaghasználat, újrahasznosítás kérdéseihez. 
 
a. Felszíni vízelvezetés helyett a csapadékvizek helyben hasznosítása 
 
A klímaváltozás kapcsán az előrejelzések villámárvizeket és eső szupercellák gyakoriságát 
prognosztizálják, amelyekkel az árvízvédelmi-, de különösen a csatornarendszerünk manapság 
sem mindig tud megfelelő módon megküzdeni. Éppen ezért a műszaki infrastruktúra 
rekonstrukciója mellett egy újfajta megközelítést is alkalmazni szükséges: a csapadékvizek 
helyben történő hasznosítását, amely záportározók, időszakos vízfelületek és esőkertek 
tervezését és létrehozását, valamint a zöldfelületi arány növelését felételezi a városainkban. A 
zöldfelület önmagában vízvisszatartó, víztisztító, vízhasznosító infrastruktúra. Ehhez azonban 
újfajta drénezési, fasor előkészítési eljárások bevezetésre is szükség van. Ezzel összefüggésben 
pedig nem kerülhető a sózás mai eljárásrendjének alapvető megváltoztatása.  
 

 
 
A terek, parkok tervezésénél minden esetben törekedni kell a tervezőknek arra, hogy a felszíni 
csapadékvizeket a térburkolatokról ne víznyelőkbe, folyókákba, hanem a zöldfelületekre vezessék 
a burkolatok és terep szintezés kialakítása során. Ennek előfeltétele azonban a burkolati 
síkosságmentesítésben az Na-sókkal történő sózás teljes kivezetése a rendszerből. A Na-ionok 
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megváltoztatják a termőtalaj fizikai természetét, a kloridionok pedig elpusztítják a biológiai 
szerkezetét; szikessé és terméketlenné teszik a talajok felső rétegeit. 
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26. ábra: Példák a burkolt felületekre hulló csapadékvíz-elvezetés zöldfelületekre történő rávezetésére 

(s73 Tervező iroda Kft.: Újbuda Zöldterület- és Zöldfelület-fejlesztési Rendszerterve; Budapest, XI. kerület, Újbuda 
Önkormányzata; poszter melléklet része; 2017.) 

 
b.  A változó klímához való igazodás 
 
Törekedni kell a tervezés és kivitelezés során arra, hogy az éghajlati adottságoknak megfelelő 
növények kerüljenek kiválasztásra, amelyek jól bírják az adott körülményeket, a helyi klímát, a 
városi viszonyokat. Ezek tartósak és fenntarthatóbbak maradhatnak akkor is, amikor egy olyan faj 
már nem működik, ami 10 évvel ezelőtt még jól alkalmazható volt, de mostanra betegségei 
vannak, nem bírja a heves esőzéseket vagy az extrém magas hőmérsékletet. 
 
Ezen a téren folyamatos fajtakísérletekre, kutatásra, tapasztalatszerzésre, nemesítésre és 
szaporítóanyag-nevelésre van szükség, amelynek bázisát a hazai kutatóintézetek és faiskolák 
adják. Meg kell teremteni a budapesti közterületi pótlás biztos hazai bázisait a magkeverékek, 
évelőkínálat, koros fák, a várostűrés és a speciális törzsmagasság tekintetében is, mivel a korábbi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az eltérő talajú és klímájú területeken fejlesztett nyugat-európai 
kínálat a hazai viszonyok között nem érzi jól magát és nem fejlődik úgy, esetleg 
növényegészségügyi vonatkozásban okoz gondokat a behurcolt kártevők és kórokozók miatt. 
 
c.  Talaj kutas öntözés bevezetése a nagyobb parkokban 
  
Számos közterületi zöldfelület öntözése kiépített öntözőrendszerrel vagy telepített vízvételi 
pontokon keresztül az ivóvízhálózatból történik. Gazdasági szempontból ez az egyik 
legköltségesebb eljárás, melyre szintén alternatív megoldást kell találni. Ott, ahol a terület 
adottságai lehetővé teszik, fúrt kutakat kell telepíteni. A kutakon keresztül biztonsággal 
kiszolgálható lenne a növényzet vízigénye, mely mind ökológiailag, mind pedig gazdaságilag 
sokkal kedvezőbb fenntartási megoldást jelent az ivóvízhálózaton keresztül történő öntözéssel 
szemben. A Margitszigeten és a Duna parthoz közel elhelyezkedő közterületeken, parkokban 
ráadásul a Duna közelsége miatt adná magát a Dunából való öntözés is. 
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A kutak létesítse önmagában még nem is jelent óriási fenntartási költséget, ám az öntözőhálózat 
teljes körű új kiépítése viszont már olyan tetemes költségigényű, hogy az csak hosszú távon 
megtérülő beruházás tud csak lenni. 
 
d. Biodiverz növényágyak alkalmazása 
 
A FŐKERT közterületi biodiverz virágágy kísérletei már most nagyon szép, időben és pénzben is 
mérhető eredményeket hoznak: éves szinten több tízmilliós megtakarítást jelent a fenntartásban, 
hogy olyan ágyásokat alakítanak ki, amelyek sokkal kevesebb gondozást igényelnek, miközben 
egy természetesebb, már-már vadvirágos rét hatását keltik. A Margitszigeten van Európa egyik 
legnagyobb ilyen egybefüggő kiültetése. A FŐKERT üzemeltetési tapasztalatai szerint a biodiverz 
ágyak 30-40%-kal olcsóbban fenntarthatók, miközben természetközelibbek és jobban 
adaptálódnak a klímánkhoz. 
 

 

  
27. ábra:Példák budapesti biodiverz kiültetésekre 

(FŐKERT Nonprofit Zrt. által kiadott Bíró Borbála, Pápai Veronika: Ökológikus zöldfelületek városi alkalmazása c. 
kiadványa alapján) 

 
 

e. Természetes (extenzív) gyepek alkalmazása 
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A FŐKERT Nonprofit Zrt. gyepgazdálkodási kísérleti területeiről (pl. Tabán) is lehet majd szakmai 
tapasztalatokat, eredményeket várni. Ehhez azonban el kell fogadtatni a fővárosiakkal és a 
döntéshozókkal is, hogy nem csak a 10 mm magasságúra lenyírt smaragdzöld pázsit lehet szép, 
hanem egy százszorszépekkel, pitypangokkal, pipacsokkal teli középmagas természetes gyep is. 
Amely nem csak fenntartási költségben kedvezőbb, de a városi klíma, vízháztartás javítása és a 
méhek miatt is fontos szemléletváltó lépés lehetne a gyepgazdálkodásban. 
 
Habár a gyepfelületek a legigényesebb társulások, fenntartásuk azonban legjobban gépesíthető, 
szaktudást nem igénylő, ezáltal pedig a végszámításkor a legolcsóbb fenntartási lehetőség.  
 

 
28. ábra: intenzív gyep kontra extenzív gyep 

 
f.  Magas cserjefelületek csökkentése 
 
Általánosan törekedni kell közterületeken a magas cserjefelületek (4-6 m magas cserjék) 
csökkentésére mindenhol, kivéve ahol kiemelten intenzív kezelés megvalósítható. A 
cserjefelületek fenntartási szempontból a legigényesebbek (öntözés, metszés, gyomlálás egész 
évben), illetve közterületi higiéniás és biztonsági kockázatokat (illegális szemetelés, közbiztonság, 
illemhelyként történő használat, közlekedésbiztonság stb.) rejtenek. Helyette törekedni kell a 
tervezés során minél nagyobb lombkorona-borítottság kialakítására a tervezés alatt lévő 
közterületek esetében, illetve az alacsony cserjék használatára. Évelőágyak és cserjék 
telepítésekor minden esetben alkalmazzunk geotextilt és mulcsterítést, így nagymértékben 
csökkenthető a nem kívánatos pionír gyomfajok megtelepedése, ezzel pedig a szükségszerű 
gazolási munkálatok.  
 
g.  Célzott programalkotások 
 
A közterületek fenntartásának javításra az anyagi keretek növelése mellett a külső szereplők, 
civil szervezetek és a lakosság bevonása kínál kézenfekvő lehetőséget.  Az említett szereplők 
nemcsak közvetlen haszonélvezői a közterületeknek és a zöldfelületeknek, hanem erőforrásaikkal 
annak potenciális karbantartói is. A civil lakosságot, a civil szervezeteket és a cégekben dolgozó 
közösségeket meg kell szólítani, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy saját maguk is 
tegyenek a környezetükért. Ezt jól szervezett és szakmailag megfelelően felügyelt közterület-
fejlesztési (pl. faültetés), és közterület-fenntartási (pl. hulladékszedés) közösségi programok 
szervezésével lehet elérni. A programok koordinálása a közterületek fejlesztésére és 
fenntartására elkülönített alapból történik, melyek a FŐÉPÍTÉSZ és a FŐKERTÉSZ és/vagy a 
PARKGAZDA, KÖZTERÜLET-MENEDZSER szárnyai alatt felügyelődnek. A fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok évek óta működő, nagyobb tömegeket mozgósító programjait az új 
menedzselési rendszerre fűzve kell tovább vinni. 
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Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a közterület értékes közvagyon, nem pedig a „senki 
földje”, és hogy a zöldfelületi elemek ökológiai és klimatikus előnyeit mindenki élvezni hivatott. 
A népszerűsítésnek kikerülhetetlen része a széleskörű PR tevékenység, hiszen a koordináló szerv 
kampány tevékenységgel érheti el a célközönség minél tágabb megszólítását. A 
kampánytevékenység, finanszírozása szintén a már említett alapból történhet, de ez vállalati CSR 
rendszereken, civil önkéntes programokon, örökbefogadási kampányokon keresztül pénzbeli és 
természetbeli előnyökkel, munkaerő és költségmegtakarítással is járhat, amellett, hogy bevonja 
a lakosságot és a felelős vállalatokat a közterület-fenntartásba. 

Elengedhetetlen, ugyanakkor, hogy a közterület-fejlesztési (pl. faültetés) és fenntartási 
tevékenységet szakembergárda tervezze és felügyelje. Nagyon sok esetben éppen erre, a 
végeredmény szempontjából kiemelt fontossággal bíró folyamatokra nem sikerül elég időt vagy 
anyagi forrást biztosítani, így az eredmény a program lezárását követően akár negatív visszhangot 
is kelthet. 
 
h.  Civilek, civil szervezetek megszólítása 
 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az olyan önkéntes programok, mint a FŐKERT szervezésében zajló 
tavaszi „Tedd meg MAgadért!” családi virágültető rendezvény a Margitszigeten, nagy sikernek 
örvendenek, jó családi kikapcsolódást jelentenek a városlakóknak. Ugyanilyen sikeresnek 
mondható az évek óta több száz önkéntes részvételével megrendezésre kerülő, országos 
“TeSzedd!” szemétszedő mozgalom is. 
 
A városi környezet legfontosabb zöldfelületi elemét a fák képezik. Az utca sorfák egészséges 
növekedéséhez elengedhetetlen a megfelelő vízmennyiség biztosítása. Sajnos számos helyen 
tapasztalható, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során nagyon kevés figyelem 
fordítódik az utak/utcák fásítására, a meglévő, vagy elhelyezni tervezett fák egészséges méretű 
vízgyűjtő felületeinek biztosítására. Hiába történik faültetés egy utcában, ha a fasor életben-
maradási esélyei már az elültetése pillanatában jelentősen csökkennek a burkolt felületek által 
kiszorított, és ennek következtében a “minimum minimumán” kezelt kisméretű vízgyűjtő 
felületeik által. Ezen probléma megoldásában segíthet egy, a lakosságot a fák öntözésére buzdító 
“Fogadj örökbe egy fát!” program. A program célja tudatosítani a városi lakosságban a fák, mint 
a városi zöld infrastruktúra legértékesebb elemeinek fontosságát, valamint, hogy kis 
odafigyeléssel és elenyésző energiaráfordítással mindenki tehet azért, hogy azok a telepítésük 
után is jobb eséllyel vághassanak neki a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető városi életnek. A 
programban részt venni szándékozók akár közösségi oldalakon is regisztrálhatnak, vagy csak 
egyszerűen buzdíthatják a lakótársaikat, ismerőseiket egy-egy, a fa fejlődéséről készített 
fénykép(sorozat) által. Fontos kiemelni, hogy a lakosság semmilyen felelősséggel nem tartozik a 
fák iránt. Azok esetleges meg nem eredésükből (ezáltal kiszáradásukból) jelentkező kárért 
csakis annak tulajdonosa vállalja az anyagi felelősséget. Ugyanakkor tudatosítani kell az 
emberekben, hogy az esetlegesen a faegyed kezelésében tapasztalt hanyagságokat vagy 
hiányosságokat bejelenthetik az illetékes szerv felé, akiknek rövid időn belül reagálniuk kell az 
észrevételekre. 
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29. ábra: Fa örökbefogadási program 

 

 
30. ábra: Az ideális közterület-fejlesztés – az alulról építkező köztérfejlesztés rendszere 

(s73 Tervező iroda Kft.: 2023 Public squares nemzetközi ötlepályázat pályamunkája, 2010.; 1-es tabló).) 
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A lakosság bevonása a közterületek tervezésébe, és a közterület-fenntartásba számos egyéb 
módon, a legkülönbözőbb léptékben is megvalósulhat.  
 
Sherry R. Arnstein nagy hatású cikket jelentetett meg az Amerikai Tervezők Szövetségének (APA) 
újságjában 1969-ben, amely azóta a legtöbbet citált forrásmunka a közterületi bevonás, részvételi 
tervezés processzusában. Arnstein létrája 8 fokot azonosít a részvételi modellben:  
 

A részvétel típusa Részvételi modell (létrafok) Példák 

 
Civil hatalom 
Proaktív részvétel 
„bevonás” 

Polgári ellenőrzés Közösség által ellenőrzött 
szervezet 

Küldötti ellenőrzés Elsődlegesen jogi alapú 
döntéshozatal (jogi személyek) 

Partnerség Tárgyalásos döntéshozatal, a 
résztvevőket kompenzálják 

 
 
Tokenizmus 
Reaktív részvétel 
„bemenet” 

Kiengesztelés Polgári tanácsadó testület – 
gyakran testület vagy hatalom (= 
döntési kompetencia) nélkül 

Párbeszéd Lakossági fórumok alapján 
megjelenő ötletek– 
megvalósulási garancia nélkül 

Tájékoztatás A jogok ismertetése – első, de 
gyakran felszínes lépés a 
részvételhez 

 
Nem-részvétel 

Terápia Hatalomnélküliség – az 
együttműködés vagy illeszkedés 
hiánya, részvételnek álcázott 
csoportterápia 

Manipuláció A rendszerhez gépiesen 
alkalmazkodó csapat (megbízó, 
tervező) és PR – a részvétel 
elkerülési lehetőségeinek 
keresése 

31. ábra: A részvétel tipológiája a bevonás mélysége alapján (Arnstein létrája) 

 
Arnstein színre lépése után egyre inkább polgárjogot nyertek, egyre kidolgozottabbak lettek a 
közterület-tervezésben a közösségi tervezési technikák, amelyeknek mára már látszanak a főbb 
előnyei a felülről vezérelt közterület-tervezési modellekkel szemben. A részvételi tervezési 
folyamat megvalósítja azt az archaikus élményt, amelyben a közterületek a civilizáció kezdete óta 
osztoznak: az agóra szerepkört. A jól felépített részvételen alapuló közterület tervezésének 
előnyei a következőképpen foglalhatók össze:  
 
▪ A tervezés során hasznosítható bemeneti információk bősége:  

A sokszereplős folyamat segít letisztázni a valós és a vélt igényeket, bezárja a szakadékot 
a működésképtelen döntéshozói vagy tervezői prekoncepciók és a felhasználók által 
valóban igényelt funkciók között, funkciólistát és jobban kalkulálható méretezést ad az 
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igények kiszolgálására a tervezési programot műszaki tervre lefordító mérnök 
szakemberek számára. 

▪ Célravezetőség:  

A gyakran szétfolyó, irányíthatatlanná váló megbeszéléseket a jó részvételi módszer 
strukturálja; kijelölik az elvégzendő feladatokat, megadják az ehhez vezető lépéseket, 
belátható időkorlátot jelent, amelyen belül megegyezésre kell jutni, szintetizál és 
demokratikus. A részvételi tervezés biztosítja, hogy a beazonosított fókuszcsoportokon 
keresztül az érintetti kör minden típusa és minden képviselője pozíciótól, 
vérmérséklettől függetlenül egyenlő mértékben részt tudjon venni a megbeszélésben, 
sajátos szempontjai érvényre tudjanak jutni és így minden vélemény, álláspont 
megjelenjen. A részvételi tervezés hatékony: a megbeszéléseken, műhelymunkákon 
konkrét és stabil eredményekhez vezet, így a résztvevőket motiválja a sikerélmény. 

▪ Közösséggé válás, empátia:  

A közösségi tervezés egyik legnagyobb hozadéka, hogy fejlődnek az abban részt vevő 
személyek, csoportok kommunikációs, problémamegoldó, önszervező készségei, 
fokozódik a megértés más csoportok eltérő igényei és a kompromisszum iránt. A 
folyamat elején azonban szükség lehet a tervezési munkában leginkább részt vállaló 
szereplők készségeinek – pl. facilitációs, együttműködési készségeinek – tudatos és 
tervezett fejlesztésére.  

▪ Transzparencia:  

A döntési folyamatokba magasabb szinten bevont állampolgárok jobban átlátják a 
döntési mechanizmusokat és a műszaki, gazdasági döntések súlyát. Nem kérnek 
lehetetlent, kevésbé fanatizálhatók, átlátnak a demagógián.  

▪ Hitelesség:  

A bevont polgárok szavazataikkal honorálják a politikai korrektséget és hitelesen 
végigvitt folyamatokat. Értékelik a megegyezésre tett erőfeszítéseket, nem szalagok 
átvágásában, hanem a konstruktív viták számában mérik a politikailag is profitábilis 
eredményt.  
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32. ábra: A VIII. kerületi Teleki tér rehabilitációja egy jól tervezett részvételi tervezésen keresztül valósult meg  
(forrás: Újirány Kft) 

 
i. Cégek, közösségek megszólítása 
 
Az utóbbi időben egyre több cég különít el a büdzséből csapatépítő tevékenységekre szánt 
összeget. A nagyobb vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezet- és 
természetvédelemre, melyet reklámkampányainkon keresztül a fogyasztókban is igyekeznek 
minél nagyobb mértékben tudatosítani. Ezen trendet meglovagolva lehetőség nyílna a magántőke 
közterület-fejlesztési és fenntartási feladataiba történő ilyen irányú becsatornázására is. A 
gazdasági társaságok révén nem csak anyagi, hanem humán erőforrásra is szert lehetne tenni, 
melyet a célzott programokon keresztül lenne lehetőség a közterületek kezelési rendszerébe 
integrálni. 
 
A fa-örökbefogadási programot kicsit nagyobb léptékben értelmezve el lehetne indítani a 
nagyobb közterületi léptékben működő, “Fogadj örökbe egy teret!”, “Fogadj örökbe egy utcát!”, 
“Fogadj örökbe egy kertet/parkot!” mozgalmakat is. Mindegyik mozgalomnak ugyanaz a 
lényege: az erre jelentkező cég anyagi és humánerőforrás hozzájárulást biztosítana az általa 
örökbefogadott terület fenntartásához/fejlesztéséhez. A fejlesztési és fenntartási munkálatokra 
szánt összeg felhasználást, valamint az így jelentkező feladatok koordinálását a FŐKERTÉSZ-ek és 
PARKGAZDÁK vagy KÖZTERÜLET-MENEDZSEREK végeznék a szükséges szakterületi infrastruktúra 
bevonásával. 
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33. ábra: park, kert, utca örökbefogadási program 

A diákok természet- és környezetismereti, valamint felelősségvállalásra ösztönző kiegészítő 
oktatásának része lehet a környezetük fenntartására irányuló tevékenység is. Az emberek 
rendezett környezethez és természethez való hozzáállását leghatékonyabban iskolás korban lehet 
pozitív irányba fejleszteni. Az így elérhető szemléletformálás által nem csak generációkkal 
előremutatóan, hanem akár visszafelé is jelentős eredményeket lehet elérni. Az így felnövő diákok 
átadják utódaiknak a helyes szemléletet, gyerekként pedig megmutatják szüleiknek, 
nagyszüleiknek a helyes irányokat. 
 
Az iskolák közterület-fenntartási munkálatokba történő becsatlakozásához szintén célzott 
programokat kell alkotni. Az iskolák előtti közterület tisztán tartásával, az ott elhelyezkedő fák 
öntözésével vagy akár egy másik területen lévő parki felület tisztításában, növényápolásában 
történő részvétellel az iskolák nagyon sokat tehetnek a városi környezet ápoltságának 
fenntartásáért és a társadalmi szemléletformálásért. 
 
 
j.  Szigorúbb szabályozási, bírságolási rendszer 
 
Meg kell alkotni a fenntartási feladatok működő és érvényesíthető szabályozási rendszerét, 
valamint szigorúbb ellenőrzési és bírságolási rendszer kidolgozása szükséges és elengedhetetlen. 
Ehhez azonban a FŐVÁROS, mint fő-önkormányzat szerepkörét kell nagymértékben erősíteni. 
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34. ábra: A közvagyonért való cselekvés szemléletének erősítése vizuális módszertani eszközökkel 

(s73 Tervező iroda Kft.: Budapesti közterületi koncepció tanulmány; 2019.) 
 
A PARKŐR- vagy KÖZTÉRŐR-szolgálat rendszerének megteremtésével azonnali helyszíni 
bírságolás eszközölhető a közvagyont rongáló és szemetelő állampolgárokra.  
 
Az állandó parkőri/köztérőri szolgálat fővárosi szinten jelentősen hozzájárulhat a fenntartás 
költséghatékonyságához, hiszen sokszor milliós rongálási károkról és plusz takarításokról lehet 
beszélni egy-egy közterület esetében. 
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IX. Közterület-fejlesztés és -fenntartás lehetőségei és veszélyei – 
SWOT analízis 
 

 
35. ábra: A közterületi fejlesztés és fenntartás SWOT analízise 
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X. Javaslatok a beavatkozásra a leromlott állapotú fővárosi 
jelentőségű közterületeken, tematikus prioritási térképek 

A fővárosi jelentőségű közterületek állapot szempontjából történő kategorizálásának első lépése 
a vizsgálandó közterületek listájának meghatározása. 

A vizsgálati módszer alapjául a 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet szolgált. A hivatkozott rendelet 
hatálya Budapest főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületekre terjed ki. A rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek minősíti az 
ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott és a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló egyéb közhasználatra átadott földrészleteket. 

A hivatkozott rendelet 1. melléklete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
övezeti besorolása. Meghatározott övezeti kategóriák: 

● I. Fokozottan kiemelt fővárosi 
közterületek 

● II. Kiemelt fővárosi közterületek 

● III. Minősített fővárosi közterületek 
● IV. Általános elbírálású közterületek

 
Az I. II. és III. kategóriába tartozó közterületeket a 001., 002., 003. számú térkép ábrázolja. 

 

36. ábra: 001. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek 
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37. ábra: 002. Kiemelt fővárosi közterületek 

 

 

 

38. ábra: 003. Minősített fővárosi közterületek 
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Ezek közül leválogatásra kerültek azok a szabad területek, melyek elsősorban a mobilitást 
szolgálják Budapest főváros életében, hanem a város működéséhez más szempontból is hozzá 
járulnak/hozzá kellene, hogy járuljanak (pl. gyalogos prioritású városi területek, zöldfelületek). 
A leválogatott területeket a 004. számú térkép ábrázolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra: 004. Elsősorban tartózkodásra alkalmas városi közterületek és parkok 

VIZSGÁLT BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK 
(az alábbi listában aláhúzott formában szerepelnek a stratégia keretén belül vizsgált, 
elsősorban tartózkodásra alkalmas terek): 
 
I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek

Margitsziget  Városliget

 
II. Kiemelt fővárosi közterületek 

Alagút 
Clark Ádám tér 
Döbrentei tér 
Duna-hidak 
Duna-parti területek az 
Árpád híd ás Rákóczi 
híd között 

Felvonulási tér 
Feneketlen-tavi park 
Gellérthegy 
Hajógyári-sziget 
Hősök tere 
Széchenyi István tér 
Szent Gellért tér 

Szent István park 
Tabán 
Vérmező 
Vörösmarty tér 
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III. Minősített fővárosi közterületek 
I. Kerület 

Alagút utca 
Alkotás utca 
Attila út 

Fő utca 
Hegyalja út 
Krisztina körút 

Lánchíd utca 
Szarvas tér 
Széna tér 

 
II. Kerület 

Árpád fejedelem útja 
Bem József tér 
Budakeszi út 
Fő utca 
Germanus Gyula park 

Gyóni Géza tér 
Hidegkúti út 
Hűvösvölgyi út 
Lajos utca 
Margit körút 

Széll Kálmán tér 
Széna tér 
Szilágyi Erzsébet fasor 
Tölgyfa utca 
Zsigmond tér 

 
III. Kerület 

Árpád fejedelem útja 
Bécsi út 
Flórián tér 

Lajos utca 
Pacsirtamező utca 
Szentendrei út 

Vörösvári út 

 
IV. Kerület 

Árpád út Váci út 
 

V. Kerület 
Alkotmány utca 
Bajcsy-Zsilinszky út 
Deák Ferenc tér 
Erzsébet tér 
Ferenciek tere 
Fővám tér 

Jászai Mari tér 
József Attila utca 
Károly körút 
Kossuth Lajos utca 
Március 15. tér 
Múzeum körút 

Nyugati tér 
Podmaniczky tér 
Szabad sajtó út 
Szent István körút 
vámház körút 
Városháza park

 
VI. Kerület 

Andrássy út 
Bajcsy-Zsilinszky út 
Dózsa György út 

Kodály körönd 
Nyugati tér 
Oktogon 

Teréz körút 

 
 
VII. Kerület 

Baross tér 

 
 
Dózsa György út 
Erzsébet körút 

 
Károly körút 
Rákóczi út 
Thököly út

 
VIII. Kerület 

Baross utca 
Baross tér 
Blaha Lujza tér 
Fiumei út 
József körút 
Hungária körút 

Kerepesi út 
Kőbányai út 
Könyves Kálmán körút 
II. János Pál pápa tér 
Múzeum körút 
Nagyvárad tér 

Orczy tér 
Orczy út 
Rákóczi út 
Üllői út 
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IX. Kerület 

5. számú főközlekedési út 
Boráros tér 
Ferenc körút 

Kálvin tér 
Könyves Kálmán körút 
Lechner Ödön fasor 

Soroksári út 
Üllői út 
Vámház körút 

 
X. Kerület 

Fehér út 
Hungária körút 
Kerepesi út 

Kőbányai út 
Könyves Kálmán tér 
Népliget 

Üllői út 

 
XI. Kerület 

Balatoni út 
Bartók Béla út 
Bocskai út 
Budaörsi út 
Fehérvári út 

Gárdonyi tér 
Hegyalja út 
Irinyi József utca 
Kosztolányi Dezső tér 
Móricz Zsigmond körtér 

Október 23. utca 
Szerémi út 
Villányi út 

 
XII. Kerület 

Budakeszi út 
Istenhegyi út 
Krisztina körút 

Magyar Jakobinusok 
tere 
Szilágyi Erzsébet fasor 

Városmajor 

 
XIII. Kerület 

Dózsa György út 
Lehel tér 

Nyugati tér 
Róbert Károly körút 

Szent István körút 
Váci út 

 
XIV.  Kerület 

3. sz.főközlekedési út 
Dózsa György út 
Hungária körút 

Kerepesi út 
Kacsóh Pongrác út 
Nagy Lajos király útja 

Thököly út 

 
XV. Kerület 

3. sz. főközlekedési út Rákos út Szentmihályi út 
 

XVI.  Kerület 
Szabadföld út Veres Péter út 
 

XVII. Kerület 
Ferihegy út Pesti út 

 
XVIII. Kerület 

Üllői út
 
XIX. Kerület 

Üllői út 
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XX. Kerület 
Helsinki út 

 
XXI. Kerület 

Kossuth Lajos utca 
 

XXII. Kerület 
6.számú főközlekedési út Kossuth Lajos utca Mária Terézia utca 

 
XXIII. Kerület 

Grassalkovich utca Helsinki út

Az állapotvizsgálat alapján megkülönböztetett és alkalmazott kategóriák: 

Leromlott állapot – rövidtávon beavatkozás javasolt – 005. számú térkép, 
Átlagos állapot – középtávon beavatkozás javasolt - 006. számú térkép, 
Megfelelő állapot – megfelelően fenntartott, már felújított terület - 007. számú 

térkép. 

Leromlott állapotnak minősül az a közterület, mely funkcióját már nem tudja maradéktalanul 
betölteni, alulhasznált, burkolatai, berendezései leromlottak, töredezettek, 
balesetveszélyesek. Leromlott minőségű az a zöldfelület, ahol a növényállomány elöregedett, 
ahol kopott, kijárt gyepfelületek, felkopaszodott cserjék, idős, korhadt, beteg, töredezésre 
hajlamos, így balesetveszélyes fák találhatóak. Ha egy lepusztult közterület már nem tudja 
betölteni alapvető funkcióját (pl. rossz minőségű, töredezett burkolatú úttest, 
balesetveszélyes játszótéri elemek), új, nemkívánt funkciók jelennek meg, melyek tovább 
amortizálják mind a területet, mind annak tágabb környezetét. Leromlott állapotú 
közterületek esetén rövidtávon beavatkozás javasolt. Integrált tervezési folyamatban a teljes 
terület megújítása szükséges. 

Átlagos állapotú közterületi kategóriába azok a területek tartoznak, melyek még be tudják 
tölteni rendeltetésszerű funkciójukat, burkolatai és berendezései tárgyai bár nem tudnak már 
teljes mértékben eleget tenni a kortárs igénybevételnek, semmi esetre sem 
balesetveszélyesek. Ezen közterületek esetén a rendszeres, szakszerű fenntartással, a 
növényállomány folyamatos frissítésével még fenntartható a jelen állapot. Középtávon 
azonban elengedhetetlenné válik a ma átlagosnak mondott közterületek integrált 
szempontból történő felújítása, mind az anyaghasználat, berendezések, mind a funkciók 
szempontjából alkalmazkodva a született új igényekhez. 

A megfelelő állapotú közterületek eleget tudnak tenni a jelen kor elvárásainak. Burkolatai, 
berendezési tárgyai korszerűek, időtállóak, vandálbiztosak, illeszkednek az adott terület 
adottságaihoz, erősítik azokat. Megfelelően fenntartottak, tiszták, növényállományuk 
alkalmazkodik a városi klíma teremtette szélsőségekhez. Hatással vannak tágabb 
környezetükre, arculati szempontból is rendszerbe illeszkednek. Funkciók tekintetében 
figyelembe veszik tágabb környezetüket, városi szinten törekednek az egyensúly 
megteremtésére (ne alakuljanak ki alulhasznált és túl sűrű funkciójú közterületek), reagálnak 
a fennálló igényekre. A megfelelő állapotú közterület akadálymentes, környezettudatos 
elemeivel (szelektív hulladékgyűjtés, megújuló energiák működtette berendezési tárgyak, 
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extenzív fenntartást igénylő növényállomány, ökotudatos vízgazdálkodás stb.) segíti a 
fenntartható fejlődést. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

40. ábra: 005. Leromlott állapotú városi jelentőségű közterek és parkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. ábra: 006. Átlagos állapotú városi jelentőségű kiemelt fővárosi jelentőségű közterek és parkok 
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42. ábra: 007. Megfelelő állapotú városi jelentőségű közterek és parkok 

Az állapotvizsgálat alapján megkülönböztetett 3 kategória mellett a 008. ábra azokat a 
közterületeket ábrázolja, ahol közterület-fejlesztési projekt folyamatban van (tanulmány 
készítésének időpontjában, a teljesség igénye nélkül). 

 

43. ábra: 008. Állapotfejlesztés alatt álló városi jelentőségű közterek és parkok (2019. augusztus) 
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Azok a területek, melyek a leromlott állapotú kategóriába estek, és ahol jelenleg nem ismert 
fejlesztési beruházás vagy terv, prioritást élveznek.     

Megújításuk során alapvető feladat: 

• Projekt priorizálása 

• Kapcsolódó projektek összelátása, a tervezés és kivitelezés során egyaránt (pl. egy 
adott területet érintő állami, fővárosi, kerületi beruházások, közlekedésfejlesztési, 
köztérépítészeti, ingatlanfejlesztési beruházások találkoztatása) 

• Integrált közterületfelújítás (mobilitás, zöldterület, szürke és zöldinfrastruktúra 
fejlesztést is magába foglaló beruházás) 

A 009. számú ábra ezeket a leromlott állapotúnak ítélt közterületeket ábrázolja. 

 

44. ábra: 009.  Prioritást élvező leromlott jelentőségű parkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 92. oldal 

ÁLLAPOTVIZSGÁLAT ALAPJÁN MEGKÜLÖNBÖZTETETT KATEGÓRIÁK  
(az alábbi listábanban aláhúzottan szerepelnek azok a területek amelyek fejlesztése 
folyamatban van, valamint dőlt betűvel jelöltek azok a területek amelyek fejlesztésre 
javasoltak): 
 
LEROMLOTT ÁLLAPOT 
 
I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek 

Városliget
 
II. Kiemelt fővárosi közterületek 

Duna-parti területek az 
Árpád híd ás Rákóczi 
híd között 

 
Felvonulási tér 
Vérmező 

 
III. Minősített fővárosi közterületek 
 
I. Kerület 

Széna tér 
 
II. Kerület 

Bem József tér 
Germanus Gyula park 

Széna tér 
Zsigmond tér 

 
III. Kerület 

Flórián tér
 
V. Kerület 

Nyugati tér Városháza park
 
VIII. Kerület 

Blaha Lujza tér Nagyvárad tér 
 
IX. Kerület 

Boráros tér 
 
X. Kerület 
Népliget 
 
XII. Kerület 

Városmajor 
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ÁTLAGOS ÁLLAPOT 
 
II. Kiemelt fővárosi közterületek 

Clark Ádám tér 
Döbrentei tér 
Duna-parti területek az 
Árpád híd ás Rákóczi 
híd között 

Feneketlen-tavi park 
Gellérthegy 
Hajógyári-sziget 
Hősök tere 
Széchenyi István tér 

Szent Gellért tér 
Szent István park 
Tabán 

 
III. Minősített fővárosi közterületek 
 
I. Kerület 

Alagút utca Szarvas tér 
 
II. Kerület 

Gyóni Géza tér 
 
VI. Kerület 

Kodály körönd Oktogon 
 
XI. Kerület 

Gárdonyi tér Magyar Jakobinusok tere 
 
 
MEGFELELŐ ÁLLAPOT 
 
I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek 

Margitsziget 
 
III. Minősített fővárosi közterületek 
 
II. Kerület 

Széll Kálmán tér 
 
V. Kerület 

Deák Ferenc tér 
Erzsébet tér 
Ferenciek tere 

Fővám tér 
Jászai Mari tér 
Március 15. tér 

Podmaniczky tér 

 
VII. Kerület 

Baross tér 
 
VIII. Kerület 

II. János Pál pápa tér 
 
 
IX. Kerület 
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Kálvin tér 
 
XI. Kerület 

Móricz Zsigmond körtér 
 
 
Számos olyan közterületi zöldfelülettel rendelkezik a város, például a lakótelepeken, mely 
bár a zöldfelületi rendszer része, de minősége miatt nem járul hozzá a lakossági rekreációs 
igények kielégítéséhez. A zöldfelületek minőségük miatt sem töltik be mikroklimatikus javító 
szerepüket és így nem alakul ki a városi zöld infrastruktúra alapvető haszna! A meglévő 
egységek növényfelületeinek, burkolt és épített területeinek minőségi javítása mind 
ökológiai, mind városképi, mind pedig turisztikai szempontokból jótékony hatást gyakorolna 
nem csak a közvetlen lakókörnyezet, hanem a teljes település egészére is. 

A fővárosi lakosság jelentős része lakótelepen él. Az elkövetkező 20 évben nem látszik 
lehetőség ezeknek a lakótelepeknek a kiváltására. Ebből következően, városi élet 
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a település nagyobb lakótelepeinek szabad 
területei, zöldfelületei. Ezek a lakótelepek állami beruházásokban épültek és így az épületek 
környezetének, parkolóinak, játszótereinek, parkosított környezetének egységes, szakszerű 
kezelése, szinten tartása nem képzelhető el hatékonyan szimplán kerületi finanszírozásban. 
Ilyen, a teljes lakótelepi környezetet egy egységben kezelő, pályázati úton elnyerhető 
programok rendkívül magas lakossági elérést tesznek lehetővé, minden más 
infrastruktúrafejlesztési eszközhöz képest viszonylagosan alacsony áron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 95. oldal 

 

 

 

 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 96. oldal 

 

 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 97. oldal 

 

 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 98. oldal 

 

 

45. ábra: Példa a lakótelepek közterületi fejlesztési stratégiájának szakszerű kidolgozására 
(s73 Tervező iroda Kft.: Újbuda Zöldterület- és Zöldfelület-fejlesztési Rendszerterve; Budapest, XI. kerület, 

Újbuda Önkormányzata; poszter melléklet része; 2017.) 
 

A 010. számú térkép a főváros területén lévő lakótelepeket mutatja be. 

 

46. ábra: 010. Fővárosi lakótelepek  
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XI. Javaslat új kiemelt jelentőségű közterületek (fővárosi 
jelentőségű közkertek, közparkok, terek) létesítésére, potenciálisan 
alkalmas helyszínek azonosítása 
 

Budapest rendelkezik számos olyan területtel, ami alkalmas integrált tervezésű szabadtér-
fejlesztésre. Új közterületek létrehozására potenciálisan alkalmasak a barnamezős területek. 
A kompakt terület alapú fejlesztés mellett a lineáris zöldfelületi elemek létrehozásával és 
rendszerbe integrálásával is jelentősen javítható az egyes területegységek fizikai, ökológiai 
értéke és vizuális kapcsolata. 

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából elkészült a Budapest Főváros Városépítési 
Tervező Kft. által a „Barnamezős területek fejlesztése” tematikus fejlesztési program. A 
Barnamezős TFP egyik elhatározásaként készült el a „Barnamezős területek katasztere”, 
amelyet évente frissítenek. A Fővárosi Önkormányzat koordinálásával és a huszonhárom 
kerületi önkormányzat közreműködésével elkészült tematikus fejlesztési programok egyike ez 
a dokumentum. A TFP-k (tematikus fejlesztési programok) célja a Budapest 2030 hosszú távú 
városfejlesztési koncepció által meghatározott témák mentén a budapesti fejlesztési 
szándékok összehangolása. 

A Tematikus Fejlesztési Programok összefoglaló kiadványa (Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, 2014) szerint a városszövetben több, mint 1200 hektárnyi olyan 
terület volt található, amely akkor használaton kívülinek vagy alulhasznosítottnak volt 
tekinthető. A hivatkozott dokumentumban szereplő kataszter tartalmazza tehát a 
városszövetben lévő használaton kívüli és alulhasznosított területeit. A kataszter több mint 
400 barnamezős területet mutat be, melyek összterülete meghaladja a 2800 hektárt.  

A hivatkozott dokumentumban térképi ábrázolással is bemutatásra kerülnek a barnamezős 
területek Budapest területén. Közterületfejlesztési szempontból a Barnamezős területek 
katasztere c. dokumentumban szereplő ábra egy belső magterület lehatárolásával egészült ki. 
Ennek oka a belváros sűrű beépítési struktúrájában az integrált közterületfejlesztés kiemelt 
prioritása. 
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47. ábra: Barnamezős területek katasztere – barnamezős adatbázis építése, nyomon követése, a gazdasági 

kihasználás lehetőségeinek felmérése 
 (in: Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából készítette a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., 

2015. május) 

 
Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai településfejlesztési gyakorlatában is egyértelműen 
visszaigazolódni látszik a priorizált integrált fejlesztés részeként települési zöldfelületek, zöld 
infrastruktúra fejlesztésének lakókörnyezetre gyakorolt pozitív gazdasági hatása. A zsúfolt 
városi beépítés és az egyre csökkenő arányú természetközeli felületek következtében a 
zöldfelületek kiemelt hajtóerőként funkcionálnak. 
 
Mindenképpen elkerülendő a fejlesztések során a túlzott, koncentrált funkciósűrítés, mivel az 
egyensúlyvesztést jelent, ami túlterhelt vagy pont ellenkezőleg, alulhasznált 
területegységeket eredményez. Ez nem csak Budapest teljes belvárosi szövetét, de a külsőbb 
területek fejlődését is károsíthatja. 
 
Városszerkezeti szempontból elmondható, hogy Budapest – főként pesti oldala – sugaras-
gyűrűs szerkezetű. A Kiskörút, Nagykörút és Hungária körút igen fontos összekötő szerepet 
tölt be a város életében, ezért is fűződik fel rájuk számos fontos épület, funkció. A Hungária 
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körút a városnak olyan gyűrűje, mely nagy lehetőséget hordoz magában, hiszen olyan 
területekkel rendelkezik, melyek alapvető morfológiai tulajdonságuk miatt értékesek és 
fejlesztésre érdemesek.  
 
 A gyűrű mentén projektzónák jelölhetőek ki, melyek közül néhány zóna minőségi javítását, 
néhány zóna teljes újragondolását lehet célul kitűzni. Amennyiben ezek a projektzónák 
fejlesztésre kerülnek, úgy a városnak egy meglévő körgyűrűje élhetőbbé, hasznosabbá válik. 
 
A projektzónák közül két fókuszpont található a déli és északi területen ott, ahol a körút átível 
a Dunán. Ezek a területek fontos indítópontjai a városnak, a funkcióbővítések során mindkét 
területen előtérbe kerül a sport, valamint a déli térrész a kultúra és tudomány zónája is. 
Ezeken a területeken a Duna által közrefogott szigetek zöldfelületi potenciálja igen nagy, 
hiszen városi szintű parkként funkcionálnak. 
 
Mind a belső, mind a külső zónák fejlesztése során a tágabb környezet zöldinfrastruktúra- 
fejlesztését is számba kell venni, mivel a pontszerűen fejlesztett elemek környezetük 
fejlesztése nélkül nem képesek minden esetben megfelelően integrálódni a városszerkezetbe. 
Tehát szintén integrált tervezésről van szó, a fejlesztendő rétegeken (mobilitás, zöldfelület, 
szürke- és zöld infrastruktúra) felül ezt az alapelvet térben is kiterjesztve és értelmezve. A zöld 
infrastruktúra fejlesztésén belül sem csak a zöldfelületi fejlesztéseket szabad érteni, hanem 
teljes szabadtér-hálózat fejlesztést, mely magába foglalja mind a zöld és burkolt felületeket is. 
A belváros tekintetében a zöldfelületek aránya kicsi, itt a burkolt felületek minősége, 
használhatósága igen fontos. Természetesen cél, hogy a belváros zöldfelületeit is növeljük, 
amennyire lehetséges, de a meglévő zöldfelületek minőségi javításával kimagasló 
eredményeket lehetne elérni városökológiai szempontból. 
 
A külső zónák esetében már magas zöldfelületi arányról beszélhetünk, így itt megfelelő 
fejlesztésekkel létrejöhet egy zöldgyűrű, melynek ökológiai és rekreációs értéke rendkívül 
megnőhet. A pesti oldalon létrejövő zöldgyűrű-szakasz kialakulásával Budapest 
városszerkezete javul, a városi mobilitás nő a nem motorizáltan közlekedő városlakók számára 
is, a mikroklimatikus viszonyok javulnak, a rekreálódási lehetőségek nőnek. 
 
A zöldgyűrű és a belváros közötti kapcsolatokat a sugárutak teljes körű fejlesztésével érdemes 
erősíteni, ahol minden használói kör igényei kielégítődnek, zöldfelületi szempontból a fasorok 
nem csak ökológiailag kedvezőek, hanem a vizuális kapcsolatok is erősödnek. 
 
A meglévő közterületek fejlesztésével és új integrált tervezésű közterületek létrehozásával 
érhetők el tehát a javuló, turisztikailag vonzóbb városkép, a javuló mikroklimatikus viszonyok, 
a hatékonyabb energiagazdálkodás, a javuló foglalkoztatás és a javuló közvetlen lakóminőség, 
megtartóerő, rekreációs és sport szolgáltatási színvonal. 
 
Az új minőségi közterületek létrehozásához, a potenciális területek feltárásához a barnamezős 
területeket kell előnyben részesíteni, funkció szempontjából pedig prioritást kell élvezzenek a 
rekreáció lehetőségét megteremtő funkciók, pl. családi sportparkok. 
 
A családi sportparkok olyan városi léptékű parkok, melyek széles használói körben (óvodás 
kortól seniorig), színes és sokrétű funkciófelhozatallal biztosítanak rekreációs lehetőségeket 
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azon felül, hogy természetesen magukon viselik, a kortárs igényeknek megfelelő és azokat 
kiszolgáló, jól használható, fenntartható, magas minőségű városi közterület tulajdonságait is. 
 
A családi sportparkok a szabadban történő mozgás lehetőségének megteremtése mellett 
fontos szerepet játszanak a társadalmi/szociológiai folyamatokban is, közösségalkotó 
szerepük kiemelkedő. Oktató, nevelő szerepük a fenntartható rendszerek megismertetésében 
(növényalkalmazás, szelektív hulladékgyűjtés, megújuló energiák alkalmazása, 
tömegközlekedés előnyben részesítése stb.) kiemelkedő. 
 
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül létesülő családi 
sportparkok helykijelölése során fő szempont volt, hogy azok vagy sűrűn lakott környezetbe 
vagy nagy átmenő forgalmú terekhez közel létesüljenek, de minden esetben olyan 
környezetben, ahol jelentős számú ember tudja napi szinten igénybe venni és használni a 
parkot.  
 
A program jogi hátterét a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó 
családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1184/2019. (IV.5.) Korm. 
határozat biztosítja. 
 
A program célja olyan közösségi terek kialakítása, melyek révén elérhető, hogy 
 

● az aktív, mozgás-gazdag életmódot élők száma növekedjen valamennyi korosztályban, 
ezáltal a lakosság egészségügyi állapota javuljon; 

● a sportparkok mindenki számára elérhetőek legyenek az integráció és az 
akadálymentesítés biztosításával; 

● a sportolás és a szabadban történő rekreáció minél több embernek a mindennapok 
alapvető részévé váljon. 

 

Az alábbi ábra a családi sportparkok szükséges sűrűségét mutatja be, azt alapul véve, hogy 

mindenki számára 10 perc gyaloglással elérhető legyen egy a szabadban történő rekreációt és 

sportot ingyenesen biztosító park. 



BUDAPESTI KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE, MENEDZSELÉSE, FENNTARTÁSA  

 

 
 
 103. oldal 

 
48. ábra: Családi sportparkok szükséges sűrűsége 
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