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Közösségi (társadalmi) részvétel létrája, Arnstein 1969 



Mátyás tér, VIII. kerület 

• „A szépséget, mely kulturális fogalom, fel kell váltani a jósággal, mely 
humanista fogalom” Philip Starck  

• A szegregálódással erősen érintett Magdolna-negyed területe 

• Cél elsősorban a lakosok bevonása és a fizikai környezet megújítása mellett a 
társadalmi környezet megújítása (Kesztyűgyár kulturális központ kialakítása) 

• Módszer: lakossági fórumok, interjúk, közös megvalósítás (ülődomb, 
növényültetés) 

Forrás: http://epiteszforum.hu/matyas-kiraly-szerepzavarban-egy-kozossegi-reszvetelen-alapulo-szabadter-tervezesi-modellkiserlet-tapasztalatai 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS 



Teleki tér, VIII. kerület 

• 10 hetes együttműködés az önkormányzat és a helyi lakók között 

• Módszer: 12 találkozás a tervezők és a lakók között, funkciók közös 
meghatározása 

• Utóélet, fenntartás: Társak a Teleki térért egyesület 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Forrás: http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s, 
http://hvg.hu/hvgmuerto/20141105_Tarsak_a_Teleki_terert 

http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s
http://smartcitybudapest.eu/hu/content/meg%C3%BAjul-teleki-t%C3%A9r-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-tervez%C3%A9s


Országbíró sétány, XIII. kerület 

• Közösségi programalkotás 

• Reprezentatív, esztétikus promenád a helyiek igényeire reagálva 

• Utóélet, fenntartás: az eredmény, rendszeres monitorozása, örökbefogadható 
zöldfelületek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Forrás: http://epiteszforum.hu/lakotelepbol-lakopark-elkeszult-az-orszagbiro-setany 



 

A közösségi tervezés szempontjai 
  

•Top-down és bottom-up folyamatok összehangolása 

•Helyi igények és szaktudás összhangja 

•Közösségszervezés 

•Magyarországon kevés tapasztalat, tanulási folyamat 

 

A közösségi tervezés dilemmái 
  

•Reprezentativitás kérdése 

•Nehezen elérhető társadalmi csoportok véleménye 

•Immunis társadalom 

•Szakmai szempontok érvényesülése 

•Szervezés, koordináció, kommunikáció nehézkessége 



Kaposvári buszcsereprogram 

• Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. új 40 DB MAN Lion’s City CNG busza 

• Három opcionális szín: sárga, zöld, bordó 

 

Forrás: http://dont.kaposvarmost.hu/, http://omnibusz.blog.hu/2015/11/10/kegyetlen_jol_neznek_ki_kaposvar_uij_buszai 

KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSHOZATAL 

http://omnibusz.blog.hu/2015/11/10/kegyetlen_jol_neznek_ki_kaposvar_uj_buszai


Hegyvidék – sebességmérők kihelyezése 

Forrás: https://www.hegyvidek.hu/szavazas-sebessegmero 



Időszakos megoldások, pop up megoldások 

Ljubljana 

Slovenska Cesta 

KÍSÉRLETEZŐ TERVEZÉS 



Időszakos megoldások, pop up megoldások 

Malmö 



Időszakos megoldások, pop up megoldások 

Riga 

https://vimeo.com/110836621 

 

https://vimeo.com/110836621


GERILLA VÁROSFEJLESZTÉS 

Riga, LV 

San Antonio, USA 

Forrás: https://www.facebook.com/search/top/?q=tactical%20urbanism 



Forrás: https://www.facebook.com/search/top/?q=tactical%20urbanism 

Fayetteville, USA 



Forrás: twitter, Ben van Bruggen 

Auckland, USA 



Gerilla városfejlesztés 

• Tactical urbanism, urban acupuncture 

• Lakossági igényekre reagál 

• Kisebb léptékű, olcsó, „Do it yourself” megoldások 

• Elsősorban a közterületek megosztásával, felosztásával és annak jelzésével, 
illetve a környezet esztétikai fejlesztésével foglalkozik 

• Legális és illegális formák 

• Célja elsősorban, hogy a hosszú távra kiható városfejlesztési döntéseket 
befolyásolja, megmutassa a valós igényeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Partners 


