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BEVEZETŐ
Budapest nyári és téli városképének is meghatározó elemei a
közterületeken megjelenő, vendéglátó egységekhez kapcsolódó
teraszok, szabadtéri fogyasztóterek. Az éttermek, kávézók és
kocsmák kitelepülési szándéka az elmúlt időszakban növekedének
indult.
Ez alapvetően üdvözölendő folyamat, hiszen a pezsgő, egészséges városi közterek életéhez szervesen hozzátartoznak a kültéri
fogyasztóterek. A minőségi közterek általános jellemzője, hogy az
alapvető városi - közlekedési és infrastrukturális - rendeltetésükön
felül lehetőséget adnak a helyi használatnak. Ezt a helyi szerepet
erősítik a vendéglátó teraszok, amelyek lehetőséget nyújtanak a
találkozásra, helyet adnak a közösségi használatnak.
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ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI
IRÁNYELVEK
javasolt
telepítési irányelvek

kedvezőtlen
telepítés és kialakítás
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gyalogosforgalmat korlátozó kitelepülés, pódium
használata

közlekedést akadályozó
lehatároló paravánok,
megállítótáblák

elegendő közlekedési
felület, zavaró szintkiegyenlítés nélkül

zavaró színhasználat,
túlburjánzó reklámok

pavilon jellegű terasz
építmény

városképbe illő egységes
megjelenés
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A szezonális vendéglátó teraszok a városi életminőség javításának
fontos eszközei lehetnek az alábbi feltételek betartása mellett:
A teraszokat építészetileg, művészileg összehangolt elemként
kell kialakítani. Az önmagában egységes megjelenés mellett
a szín-, anyag- és felülethasználat tekintetében törekedni kell a
tágabb környezettel, városképpel harmonizáló kialakításra is.
A bútorok a köztéri használatnak és az időjárási körülményeknek
megfelelő minőségű anyagúak legyenek. A szerkezeti elemek
kialakításánál törekedni kell a könnyű, korszerű és időtálló
anyagok használatára, a terasz megjelenésében pedig az
áttekinthetőségre.
Szín, anyag és felülethasználatban a visszafogott és
környezettel harmonizáló, semleges megjelenés kialakítás az
előnyös, amely az épülethomlokzatok érvényesülését alapvetően
nem befolyásolja.
A biztonságos közlekedés érdekében a gyalogos felületek
keresztmetszetét zavaróan leszűkítő és a megfelelő
átláthatóságot akadályozó elemek telepítését kerülni kell.
A járdára helyezett köztéri bútorok a fogyatékossággal élő
emberek (vakok és gyengénlátók, mozgásukban korlátozottak)
számára komoly akadályt jelenthetnek, ezért kialakításukban és
elhelyezésükben fokozottan ügyelni kell az akadálymentességre.
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ELHELYEZÉS/MÉRETEK
Terasz kialakítható közvetlenül az épület homlokzatához
kapcsolódva, vagy a homlokzattól elhúzva. Helyét és méretét
minden esetben az adott helyszínnek megfelelően kell kialakítani
úgy, hogy a fennálló közlekedési rendszert ne terhelje.
A terasz helyét úgy kell meghatározni, hogy a közterület-használat
szempontjából a legelőnyösebb kialakítású legyen. A tervezés
során szem előtt kell tartani, hogy a kihelyezett bútorok bármikor
könnyen eltávolíthatók legyenek.

homlokzathoz kapcsolódva

homlokzattól elhúzva

A gyalogosforgalom számára fennmaradó tiszta keresztmetszetet
minden esetben az épület és az úttest melletti 0,5 méteres
biztonsági sávokon kívül kell biztosítani. Általános esetben
a fennmaradó tiszta keresztmetszet legalább 1,5 méter
legyen. A szükséges gyalogos közlekedési szélesség függ a
gyalogos áramlás sűrűségétől és a terasz pozíciójától, ezért a
forgalmas főutak esetén nagyobb közlekedési keresztmetszetet
kell biztosítani. Ezekben az esetekben a fennmaradó tiszta
keresztmetszet legalább 2,5 méter legyen.
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biztonsági sáv: b=0,5 m
gyalogos sáv: általános esetben a > 1,5 m, főútvonalak mentén a > 2,5 m
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ASZTALOK/SZÉKEK/
HATÁROLÓ BÚTOROK
A bútorozás a köztéri használatra alkalmas minőségben készüljön.
Minden esetben mobil bútorokat kell alkalmazni, törekedni kell a
könnyed, időtálló, színben visszafogott, városképpel harmonizáló
anyagok használatára. A terasz lezárására szolgáló határoló
elemek elhelyezése nem javasolt.
Amennyiben szükséges határoló elemek kialakítása, azok
legyenek könnyed megjelenésű és transzparens szerkezetek,
tartalmazzák az árlapot (menüvitrint vagy menütáblát) a további,
közlekedést zavaró elemek (megállító táblák) elkerülése
érdekében. Amennyiben határoló elem kerül kialakításra, az legyen
összhangban a vendéglátóhely építészeti megjelenésével.
A határoló elem csak üveg vagy plexi betétes, esetleg áttört,
rácsbetétes vagy növényekkel kialakított megoldású lehet.
Az egybefüggően kialakított parapetelemek teljes magassága
70-100 cm között lehet. A jelzés értékű, nem folyamatos határoló
elem esetében (pl. virágláda) gondoskodni kell az elhelyezett
elemek megfelelő észlelhetőségéről az akadálymentes közlekedés
biztosítása érdekében.
Növényládák telepítése esetén előnyös lehet fűfélék és
vékonylevelű növények, virágok használata (pl. leander),tuják
használata nem javasolt.
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ÁRNYÉKOLÁS/
ESŐVÉDELEM
Az időjárási viszonyoktól védő szerkezet diszkrét színezésű,
reklámoktól mentes és textil anyagú legyen. Olyan, utcaképbe
illeszkedő, könnyű, összecsukható szerkezet javasolt, aminek
nincs térformáló szerepe, nem épített tetőszerkezetként jelenik
meg. Kerülni kell az árnyékoló és a határoló/szélfogó paravánok
egybeépítését.
A napellenző/esővédő szerkezet legalacsonyabb pontja legalább
2,20 m magasan legyen.

homlokzathoz kapcsolódva

min 2,20
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homlokzattól elhúzva

min 2,20
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PODESZT
SZINTKIEGYENLÍTÉSHEZ
A teraszok épített emelvényre (podesztre) helyezése az
üzlethelyiség járószintjéhez való kapcsolódást segíti elő, azonban
hátrányosan érintheti a terasz mellett közhasználatban maradó
terület látványát és annak biztonságos, zavartalan használatát.
Az emelvényre helyezett terasz további határoló elemek
kihelyezését teszi szükségessé, ezért a podeszt kialakítása
nem javasolt. Kialakítása csak az alábbi, egyedi esetekben
engedélyezhető:
Ha a terasz a járdához csatlakozó parkolósávban helyezkedik el.
Ekkor a podeszt és a járda szintje azonos magasságba kerül.
Ha az utcafelület erősen ( 5%-nál jobban) lejt . A járda ekkor
szintben kapcsolódjon lejtést kompenzáló podeszthez.

lejtős utcafelületen
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parkoló sávban
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TÉLIESÍTETT TERASZ
A kitelepülések csak határozott időre szóló, maximum 180 nap
fennmaradású, szezonális működésre szóló engedélyt kaphatnak
március 1. és október 31. közötti időszakban.
A téli időjárási viszonyok gyalogos forgalmat hátrányosan érintő
ha- tásai miatt, valamint a városképi látvány megőrzése érdekében
a március 1. - október 31. közötti időszakon kívül a teraszok
közterületen való fenntartása nem javasolt.
Egyedi esetben, külön kérvény alapján, rövid távon (egy szezonra)
fennmaradhat terasz téli időszakban is. A terasz telepítésére
vonkozó általános irányelvek, az elhelyezésre, méretekre,
bútorozásra és az árnyékoló szerkezetre vonatkozó előírások
megegyeznek a nyári időszakra előírtakkal. A határoló szerkezet,
szélfogó paraván magassága a téli szezonban max. 160 cm
lehet, a napellenző/ esővédő szerkezettel semmiképp nem lehet
összeépítve. A szélfogó paraván esetén javasolt az üveg, vagy
átlátszó plexi betétes anyaghasználat.
A terasz tulajdonosa közterület-használati engedélyben
megállapított szezon időtartamának leteltével, köteles a teraszát
elbontani, a bútorozással és a szerkezeti elemeivel együtt.
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A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI
Vendéglátó terasz létesítésének folyamata fővárosi tulajdonú
közterületeken:
1. Koncepció, helyszín, a kialakítás részletes terveinek egyeztetése
a fővárosi Városépítési Főosztállyal.
2. Tulajdonosi hozzájárulás kérvényezése hivatalos eljárási
rend szerint a Közterület-használati Osztályon. Beadandó
dokumentumok: kérvény (kitöltött formanyomtatvány),
helyszínfotók, helyszínrajz és látványtervek a tervezett állapotról,
leírás (anyaghasználat, méretek).
3. Főpolgármesteri Hivatal döntése alapján a terasz megvalósítása.
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