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Az utak fogalma már jóval az autók megjelenése 
előtt létezett. Régen a házak és városok közötti 

tereket számos célra és tevékenységre használták: 
munkára, szórakozásra, kommunikációra, vásárlásra, 
és szállításra is. Persze az utca a gyerekek fejlődéséhez 
is tökéletes teret adott: játékra, vitára, nevelésre, hogy 
felnőjenek és jobban beilleszkedjenek a társadalomba. 
Ez évszázadokig így is történt, de a helyzet jelentősen 
megváltozott az elmúlt 60 évben. Az utcai terek 
sokszínűségét eluralták az autók és az egyéb forgalom, 
különösen a gépjárművek. Az ember városi tereit 
eluralták a gépek. Ezen átmenet során a gyerekek 
kikerültek a képből: mint mindent, ami a gépjárművek 
szabad mozgását korlátozta, eltávolították őket az 
utcákról. Különleges zárt tereket hoztak létre nekik, 
amiket elneveztek játszótereknek! Mindezt azért, 
mert a játék és a mindennapi tevékenységek már 
nem lehetségesek az eredeti élőhelyükön. Az utca 
ellenséges hellyé vált, tele félelemmel és veszéllyel. 
A gyerekeket külön tanítják arra, hogyan éljenek 
túl ebben a környezetben. Ezt hívjuk közlekedési 
oktatásnak.
Vannak azonban apró reménysugarak, hogy 
kijuthatunk a gépjárművek uralta zsákutcából. 
Lassanként az “élő utcák” újra teret adnak a játéknak. 
Az átalakított parkolók a gépek zord tárolói helyett 
baráti arculatot kapnak, az iskolai környezet pedig 
megszabadulhat az autóforgalomtól és újra a gyerekek 
területe lehet.
Ez csupán pár példa, ez a kiadvány pedig ismertet 20 
okot arra, miért is kell visszaadnunk az utcai teret az 
embereknek, és különösen a gyerekeknek!

Előszó



A gyerekek nem kis felnőttek
Forgalombarát gyerek, vagy inkább gyerekbarát forgalom?

Gyerekek az utakon

Forrás: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991)
Ábra: Verkehrsclub Österreich VCÖ (1991); FGM-AMOR (2019)

A gyerekek látása és képességei alapvetően különböznek a 
felnőttekétől. Különösen közösségi tereken, ahol sok dolgot kell 
észrevenni, és valószínűleg ezekből rengeteg dolgot a gyerekek nem is 
értenek. Gyerekbarát terek tervezésével azonban � gyelembe vesszük 
az ő képességeiket és szükségleteiket, így biztosíthatunk nyílt tereket, 
alacsony forgalmú területeket, iskolákhoz és lakóközösségekhez tartozó 
utcákat, ahol játszhatnak, társaságban lehetnek, és fejlődhetnek.

01 Elősegíteni a gyerekek fejlődését
A gyerek kreatívabb az otthoni környezethez hasonló szokásokban

Hol és mit szeret a gyerek játszani?

Forrás: Hüttenmoser M. (2004)
Ábra: Hüttenmoser M. (2004); FGM-AMOR (2019)

A játék elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődéséhez, de az 
ehhez szükséges térnek elérhetőnek kell lennie. Rendkívül fontos, hogy 
a gyerek önállóan és felügyelet nélkül birkózzon meg a környezetével, 
megtanulja kezelni a kockázatot. Arra kell tehát hangsúlyt fektetni, 
hogy a gyerekek biztonságban mozoghassanak az otthonuk körüli 
utcákban. Freiburg (D) városa ebben kiemelkedő, mivel különösen sok 
„élhető utcát” jelöltek ki és a lakóövezeti utcákat csökkentett forgalmú 
utcákká alakították át.
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Kevesebb forgalom = több barát
A forgalomcsillapítás pozitív hatással van az emberek társadalmi 
kapcsolataira

Az 5 évesek és szüleik szomszédi kapcsolatai

Kutatások bizonyítják, hogy a gyerekek néha gyakorlatilag csak a 
négy fal között nőnek fel, mert a szüleik túlságosan féltik őket a 
forgalom veszélyeitől. Ilyen esetben a gyerekek önálló közlekedését 
korlátozzák, így kevésbé tudnak barátokat szerezni. Ugyanakkor 
azonban a forgalomcsökkentett területek növelése nem csak elősegíti 
a gyerekek egészséges fejlődését, de saját ismerősi körre is szert 
tehetnek.

03 Tényleg közösségi?
A közösségi térnek mindenki számára elérhetőnek kell lennie

A hozzáférés és lehetőségek korlátai

A nyilvános térnek mindenki számára egyformán elérhetőnek kell 
lennie. Jelenleg azonban a városi utcai tér nagy részét a motoros 
forgalomnak szentelték. Valójában, amikor az utcai parkolásról 
van szó, a hely kizárólag az autótulajdonosok számára van 
fenntartva. Jelenleg ahhoz, hogy egy gyerek a parkolóteret játékra 
használhassa, egy parkoló autóban kell ülnie. A területi igazságosság 
elkerülhetővé tenné, hogy egy területet csak egy tevékenységnek, 
vagy csak úthasználók egy csoportjának szenteljenek. Azáltal, hogy 
a parkolóhelyeket újra kijelölik véletlenszerű felhasználásra és 
kapcsolatteremtésre, mindenki számára elérhetővé válnak.
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Forrás: Hüttenmoser M.; Sautner D. (2002)
Ábra: FGM-AMOR (2019) Ábra: © FGM-AMOR (2019)
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Tanulás máshogy
Az iskolák körüli utcák kültéri osztálytermek is lehetnének

Órák az utcán (Odense, DK)

Forrás/Ábra: cycling-embassy.dk (2010)

A gyerekek érdekében az iskolák és az óvodák előtti utcák további 
játszóterekként és osztálytermekként használhatók. Odense városa 
például az iskola idején lezárja a környező utcákat. A hallgatók 
nemcsak a szünetekben használhatják a javított tereket további 
testmozgásra és inspiráló játékokra, hanem például matematikát is 
tanulhatnak játékos formában. Az osztrák város, Bregenz is követte ezt 
a példát, 7:15 és 17.00 között ahol csak lehet, lezárják az iskola körüli 
utcákat.

05 Mozgás a nagyobb mentális kapacitásért
Jobb teljesítmény az iskolában, ha gyalog, vagy biciklin 
közlekedünk

Agyi aktivitás egy felmérés során

Forrás: VCÖ (2017), Eltis (2017)
Ábra: activelivingresearch.org (2015), FGM-AMOR (2019)

Köztudott, hogy a mozgás javítja az ember kognitív funkcióit. A 
Bolzanoban (IT) tapasztaltak azt sugallják, hogy a 15 perces útlezárások 
az iskolák körül azt eredményezik, hogy 80%-kal több gyerek gyalogol 
vagy biciklizik az iskolába, és az általános iskolás gyerekek 45%-a megy 
egyedül. Így javul az átlagos teljesítményük és jólétük is az iskolában.
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A multifunkciós város
A multifunkciós elemekre oda� gyelő városok minden lakó 
számára lehetőséget adnak, hogy élvezzék a várost

A tér alapjai mindenkinek

Az olyan város, amely vonzó, multifunkciós elemekkel működik és 
elég ülőhelyet biztosít a pihenésre, visszacsábítja az embereket az 
utcára. Az utcai terek minőségének fejlesztése lehetővé teszi, hogy 
mindenki, különösen a gyerekek, az idősek, és a fogyatékkal élők is 
élvezhessék a közösségi teret. A németországi Grisheim tértervezéssel 
és olyan építményeket hozott létre, amelyek használhatók játékra, 
találkozásokra, üldögélésre, de akár közösségi mozizásra is. 
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Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Időszakos “utcamegnyitások”
Az időszakos útlezásárok megnövelik azt a területet, amelyet az 
memberek magukénak éreznek

Erős szomszédságok utcai fesztiválokkal (Seestadt Aspern, AT)

Ábra: © nikohavranek.com (2018) 

A “hely” fogalma az emberi közösségeken alapul, közös identitás és 
hovatartozás kialakulásán; az emberek számára biztosított helyek 
ösztönzik egy szomszédság fejlődését. Az utcai fesztiválok, a vezetett 
túrák/maratonok, vagy az autómentes napok növelik a tudatosságot 
azzal kapcsolatban, hogyan használjuk a teret és annak lehetőségeit. 
Párizsban, Brüsszelben, vagy Koppenhágában például az utak 
mindenki számára elérhetők az autómentes napokon. Bogotá városa 
ezen kívül minden vasárnap és ünnepnapon 7:00 és 14:00 között 
autómentes.
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Kristályosodási pontok
A találkozóhelyek minden közösségnek előnyt nyújtanak

Közösségi kertészet és “kristályosodási pontok” (Graz, AT)

Ábra: bergschaf / Lendwirbel (2018)

A “kristályosodási pontok” növelik a közösségi tudatot, mivel közösségi 
tevékenység és befektetés eredményei egy közös térben. A közösségi 
kertek például nem csak felélesztik a kerületet, de kapcsolatot 
biztosítanak a természettel, teret adnak a rendszeres mozgásnak és 
csökkentik a stresszt, amely mind hozzájárul a lakók egészségéhez. 
Ezen kívül a városi kertek lehetőséget adnak arra, hogy az emberek 
átlépjék a társadalmi határokat és megismerjék, ahol élnek.

09 Élmény a parkolás
Parkolóhelyből találkozási pont

“Parkletek” töltik meg élettel az utcákat (Bécs, AT)

Ábra: © Hinterland / Krongarten Wien (2013)

A parkolóhelyeket közösségi térré is lehet alakítani, ahol az emberek 
visszahozhatják az életet az utcára, életteli kerületeket alakíthatnak 
ki, és a gazdasági vitalitást ösztönözhetik. A parkletek átalakított 
parkolóhelyek, amely általában a járda kiegészítését jelenti, amelyet 
berendeznek padokkal, vagy növényekkel. Egy kerület életminősége 
jelentősen megnő, ha a parkolóhelyek mindenki számára hozzáférhető 
terekké alakulnak át.
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A földszint újraélesztése
A gyalogosközpontúság új életet ad a város földszintjének

Otthonoson a Hibrid Zónában

Ábra: © Hertha Hurnaus / feld72 Wien (2018)

A “hybrid zónák” olyan területek, ahol a magán- és közösségi tér 
egybeolvad, ahol az otthonok, a munkahelyek, a boltok és középületek 
összeérnek az utcákkal, parkokkal, és terekkel. Ezek a földszinti 
teürletek formálják a városi élet látképét és fontos közösséi szerepet 
töltenek be. Olyan helyeken vannak, ahol andalgunk, vásárolunk, 
a szabadidőnket töltjük; legalábbis évekkel ezelőtt így volt. Egy jó 
kerületben az épületek földszintje kapcsolatban van az azt körülvevő 
közterületekkel, és teret ad az embereknek együtt lenni.

11 Figyeld az utcát!
A virágzó városi tér biztonságérzetet ad az embereknek a közte-
rületeken, még ha idegenek közt is vannak

Természetes meg� gyelés (Koppenhága, DK)

Ábra: © Stan Petersen (2017)

A város közterein sétáló, kerékpározó, vagy csak időt töltő emberek 
biztonságérzetet keltenek, hiszen sok szem többet lát. Ennek 
eléréséhez viszont minden felhasználó igényét � gyelembe kell venni. 
A földszinti területek és nyitott terek kialakításakor ügyelni kell arra, 
hogy az épületben lévők � gyelhessék az utcát, jól kijelölt útvonalak 
legyenek, és éjjel-nappal jó láthatóság legyen biztosítva, ami vonzza az 
embereket. A gyaloglás ösztönzése különösen növeli az aktivitást és a 
közösségi életet, valamint a közterületek “természetes meg� gyelését”; 
így csökkenhet a bűncselekmények kockázata is.
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Többet kevesebből!
Minden mélygarázs után egy átalakított földszinti parkoló 
Zürich-ben

Történelmi kompromisszum Zürich-ben (CH)

Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Szinte minden városban fennálló probléma a parkolóhelyek hiánya. 
Ezzel szemben van egy jól ismert szabály: a több sáv és több 
parkolóhely vonzza az autóforgalmat. Zürich városa bizonyította, 
hogy ez nem feltétlenül van így. A történelmi kompromisszum 
rendelete kimondja, hogy a parkolóhelyek száma legfeljebb az 1990-
ben meghatározott szám lehet. Valahányszor egy mélygarázs felépül, 
ugyanannyi földszinti parkolót fel kell szabadítani. Ezzel a lépéssel 
elérték, hogy több parkolóhelyet már más célokra használnak.

13 Épületek rangsorolása
Intelligens tervezéssel a jobb életminőségért

Rangsorolás az utak tervezésekor

Forrás: Schnaitl E. (fairkehr); Tschinder S. (Stadt Salzburg) (2013)
Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Az épületek közötti térelosztás elsődleges mércéje az ember. Ez 
különösen igaz utcák teljes felújításakor, hogy az utca élhetőbbé 
váljon. Az embereknek kell a fontossági listán első helyre kerülniük. Ez 
nem csak több teret hoz létre, de az egyébként szürke és unalmas utca 
örömmé válik az ember szemében és lelkében.
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Nagyban gondolkodni ki� zetődő
Új lehetőségek nyílnak meg, ha elengedjük a múltat és a régi 
szokásokat

a Slovenska főutca átalakítása (Ljubljana, SLO)

Ábra: urb-i.com - Urban Ideas / google streetview (2013); planet.si (2015)

Az új gondolkodásmód javítja a városi élet minőségét. A károsanyag-
kibocsátás és a szennyezés csökkenése, valamint a gyaloglásra és 
kerékpározásra való területek növekedése csak pár példa. Például, az 
egykori négysávos Slovenska utca Ljubljanában már a múlté, helyette 
egy gyalogosokat, kerékpárosokat, és tömegközlekedést előnyben 
részesítő térré vált. A tér tele van fákkal, nincs autóforgalom, így a 
környezet az embereké, s példásan mutatja, hogy az autóforgalom 
eltűnése lehetséges.

15 A megfelelő útbeosztás
Az útkapacitás növelése hatékonyabb utazási módok használa-
tát elősegítő területek kijelölésével

Egy 3 méteres sáv maximum kapacitása

Forrás: FSV, RVS 03.04.12; SUP u.a. (2008); UITP (2015), GIZ, TU Delft
Ábra: © UITP 2015, GIZ, TU Delft; FGM-AMOR (2019)

A forgalmi rendszerünkön hatalmas a nyomás, különösen a reggeli 
csúcsidő alatt. Az emberek ezidő alatt el akarnak jutni a munkába, 
elvinni a gyereküket az iskolába vagy óvodába, de ennek óriási ára 
van. Londonban például a torlódások évente körülbelül 7,9 milliárd 
fontba kerülnek (INRIX 2018), ez pedig folyamatosan növekszik, 
mivel a város népessége is nő. Ugyanakkor a gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúrába való befektetések arra ösztönzik a z embereket, 
hogy változtassanak az életmódjukon és aktívabb közlekedési módot 
válasszanak a mindennapi dugóban ücsörgés helyett.
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Ugyanaz a tér, több ügyfél
Egy autós annyi helyet foglal, mint 5 kerékpáros

A kerékpárosok által használt tér jobban megtérül

Forrás: BMLF 2010, t� .gov.uk (2018)
Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Egy adott területen a kereskedelmi szektor jelentősen magasabb 
pro� tot tud elérni gyalogos és kerékpáros ügyfelekkel, mint gépjármű-
vezetőkkel. Hogy lehetséges ez? Kutatások bizonyítják, hogy azok, akik 
gyakrabban bicikliznek vagy gyalogolnak, nagyobb eséllyel néznek 
be egy boltba a városközpontban. Egy év alatt több mint 40%-kal 
költenek többet, mint az autósok. Ez azt jelenti, hogy nem csak jobb 
vásárlók, de biztosítják azt is, hogy a vásárlási erő helyben marad. A 
kerékpárosok és gyalogosok javára történő fejlesztések30 százalékos 
pro� tnövekedést eredményezhetnek.

17 A tér teljes kihasználása
Az auto pocsékolja a helyet: egy autó helyén akár kilenc bicikli is 
elfér

1 autó = 9 kerékpár

Forrás: BMVIT (2018), Stadtentwicklung Wien (2018)
Ábra: FGM-AMOR (2019)

Az autók sok helyet foglalnak, szennyezik a levegőt és dugót okoznak. 
Ezen kívül a parkolóhelyek drágák. A kerékpár jelentősen kevesebb 
helyet foglal. Az elrendezéstől és a körülményektől függően 6 
vagy akár 9 bicikli is elfér egyetlen parkolóhelyen. Még a nagyobb, 
helyigényesebb biciklik esetén is 3-4 elfér egy parkolóhelyen.
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Igazságos ez?
Az autók előnyt élveznek a közterületeken

Területi elosztás a rögzített forgalmi infrastruktúrában (Graz, AT)

Forrás: Holding Graz, Parkraumreferat (2016)
Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Számos városban a tervezés az autókra fókuszál. Az autóknak 
azonban hely kell, nem csak menet közben, de parkoláskor is. Sokan 
gondolják, hogy az autóval együtt közterületi parkolóhely is jár nekik. 
Azonban egy auto átlagosan 162 órát parkol egy héten, és csak 6 órát 
van forgalomban. Ez nem igazágos, és az álló gépjármű-forgalom 
csökkentésével nem csak a közlekedés jellege változna, hanem az 
emberek hatékonyabban használhatnák a teret, például pihenésre, 
vagy játékra.

19 Utca az emberért
A városoknak élhetőnek és funkcionálisnak is kell lennie

Monokultúra a sokszínűség ellen

Ábra: © FGM-AMOR (2019)

Végezetül, a közösségi terek segítségével megismerhetünk másokat. 
A kihívás az, hogy az utcákból élhető, mindenki számára hasznos 
tereket varázsoljunk. A “sétáló fákkal” München városa példát mutat 
a városi zöldövezetek létrehozásában, valamint az utcák ideiglenes 
gazdagításában. Ugyanakkor a közös terek, lakózónák, és iskolautcák 
megjelenése jobb elosztást nyújt a városi térben. A próbaidőszakok 
és az új városi tervek kipróbálása többirányú használati lehetőségeket 
nyitnak az utcákon és lehetőséget ad a lakóknak, hogy újra felfedezzék 
a kerületüket, és élhető utcákat hozzanak létre.
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Egyféleképp használható terek Többféleképp használható terek

H

P

Rögzített forgalmi 
inftastruktúra terület 
(megállók, 
vonatállomások, stb.)

Gyalogos területek 
(beleértve: padok, 
kávézók, stb.)

Biciklitárolók 
közterületen

Parkolóhely közterületen 
(nem magángarázs) 92 %

3 %

2 %

3 %



Az Európai Bizottság által támogatott „Metamorphosis” uniós projekt részeként jött létre.
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