
1 A közösség a legjobb szakertő!

2 Közteret építünk, nem makettet

3 Egyedül nem megy

4 Mindíg lesznek szkeptikusok

5 A megfigyelés rengeteg információval szolgál 

6 Közösségi vízió kidolgozása

7 A formák támogassák a funkciókat

8 Háromszögelés avagy a felhasználás csoportosítása

9 Kezdjük a petúniákkal

10 10 Nem a pénzen múlik

11 A munkának sosincs vége

Alapelvek a jAlapelvek a jóó kkööztztéér lr léétrehoztrehozáássáárara

Az elképzelések át-
ültetése a gyakorlatba

Megvalosítás

Alapelvek

Módszerek a  tervezéshez 
és a közösség 
bevonásához
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Az érintettek 
bevonását a 
folyamat elején kell 
megkezdeni és 
végig fenntartani

A kA köözzöösssséég a legjobb szakertg a legjobb szakertőő



A A „„ttéértervezrtervezééss”” folyamatafolyamata







Egy építész önmagától 
nem képes a mi 
problémáink megoldására

KKöözteret zteret ééppííttüünk, nem makettetnk, nem makettet2





• A siker az együttműködésen 
múlik

• Ne csak a nyilvánvaló, de a 
kevésbé valószínű
parnerekre in gondoljunk

• Az együttműködés az 
erőforrásokat is bővíti

Project for Public Spaces, Inc.

EgyedEgyedüül nem megyl nem megy3







Mindig lesznek akadályok, de ez 
ne tántorítson el minket

Mindig lesznek szkeptikusokMindig lesznek szkeptikusok4
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Kezdjük azzal, hogy 
megnézzük: hogyan is 
működik egy köztér 
valójában

A megfigyelA megfigyeléés rengeteg s rengeteg 
informinformáácicióóval val szolgszolgááll5
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KKöözzöösssséégi vizigi vizióó kidolgozkidolgozáásasa

Legyünk merészek és 
készítsünk hosszú távú
terveket
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Fenyegetés vagy 
pihenés?





A jól átgondolt tervek (dizájn) 
elősegítik, serkentik a tér 
használatát

A formA formáák kk köövessvesséék a funkcik a funkcióókatkat7







Kössük össze és 
rendezzük csoportba a tér 
funkcióit, használati 
lehetőségeit

HHááromszromszöögelgelééss8



• Kezdjük egyszerűen 
kivitelezhető
kísérletekkel, 
elképzeléseink 
kipróbálására

• Gondolkozzunk 
lépcsőzetes 
megvalósításban

KezdjKezdjüük a petk a petúúniniáákkalkkal9



• A pénz követi a terveket: 
ha van elképzelésünk, 
kerül támogató is

• Kisléptékben olcsóbb

Nem a pNem a péénzen mnzen múúliklik10







• A fenntartás, működtetés 
kulcsfontosságú

• Mindig lehet 
továbbfejleszteni

A munkA munkáának sosincs vnak sosincs véégege11



KKööszszöönjnjüük a figyelmet!k a figyelmet!

zoldovezet.okotars.huzoldovezet.okotars.hu

Az elAz előőadadáás a Project for Public Spaces s a Project for Public Spaces 
munkmunkáája alapjja alapjáán kn kéészszüültlt

pps.orgpps.org


