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Ki tervezi a várost?

Ki tervezze a várost?

Kinek tervezzük a 
várost?



Hogyan jut el 

a 

• lakossághoz

• döntéshozókhoz
?



Nem nekik, 
hanem 
VELÜK 

kell tervezni



Hagyományos tervezési módszer, stratégia

készítés
papír a szekrényben
függetlenül attól, hogy mennyire tartalmas, hasznos munka

CÉL

Közösen kitalálják, megtanulják, 

alkalmazzák



Partnerség.

Partnerség?

Partnerség!



• Konfliktuskezelés, közvetítés

• válás, szomszédper

• közösségi mediáció

Mediáció



Hogyan lehetne felhasználni a 

településfejlesztésben



Képzés…

Kísérletek…

Tihany

Európai Falumegújítási Díj

Kutatás

Kézikönyv

Konferencia

Gyakorlati alkalmazás



Miben rejlik a 
módszer lényege?



• nyitott az újra

• polgármester támogatja

• párbeszédnek van múltja

• civil szervezetek erősek, tudatosak

• hivatalból nem csak szellemi, hanem operatív segítséget is 

kaptunk

Befogadó önkormányzat



Tihany

Nagykovácsi

Jánossomorja

Bugyi

Tordas

Gyál



facilitálás: rávezetés a megoldásra; valamely folyamat vagy

munka segítése

• Csoportos folyamatokat, megbeszéléseket vezet le

• Nem szól bele a tartalomba

• Folyamatért felelős és nem az eredményért

• Biztosítja a résztvevők egyenlőségét,

• Biztosítja a csoport által alkotott szabályok betartását.

• katalizálja a folyamatokat, segíti a csoportot célja

elérésében

• Biztosítja, hogy minden résztvevő kifejthesse véleményét,

• nyitott légkört biztosít

Közösségi fórum
Mediátorok/ facilitátorok részvételével



• előkészítés jelentősége, 

• meghívó (időpont, helyszín, meghívottak)

Előzmények:

• korábbi szerveződések: Településfejlesztési Koordinációs 

csoport

• kérdőív:  1000 db kérdőívből 250 (!) érkezett vissza 

Nyitott fórum szervezése



• ÖK képviselők

• Civil szervezetek képviselői

• Jelentősebb intézmények vezetői

• Egyház

• Nemzeti Park

• KÖH

Meghívottak – kb. 20-25 fő, 40-45 fő



Hogyan zajlik
egy nyitott 

fórum?



nyitókör



• körben ülünk = partnerség 

• bemutatkozás, mindenki egyforma

• mindenkinek a véleménye számít

• figyelni, hogy mindenki megszólaljon

• 1 ember ne beszéljen 2 percnél többet

• bizalom légköre

• nyitott kör és csoportmunka

• az eredmények írásban rögzítésre kerüljenek

• mediátor/facilitátor szerepe, VZM szerepe (csoportsegítők) 

előzetesen tisztázva

Szabályok



csoportmunka



csoportok 

beszámolója



Első fórum

Hogyan látom a település erősségeit, 

gyengeségeit?



Második fórum

Lehetőségek és veszélyek feltárása



Harmadik fórum

A közösség céljai



– Passzív, értékőrző

– Aktív, fejlesztő

– Értékőrző, értékteremtő

Tihany az értékőrző, értékteremtő, fejlesztő település,

Intézkedések

Negyedik fórum

Jövőkép



zárókör



tervezés = építés

Mi történik a nyitott 
fórum után?



A nyitott fórum résztvevői 
a kiválasztottak

Hogyan keressük meg a 
lakosságot?



Legyen Ön is városfejlesztő egy napra!



Legyen Ön is városfejlesztő egy napra!



Nem a terv a fontos, hanem a 

tervezés folyamata!



„Mindenki elég okos, hogy 
saját magát irányíthassa olyan ügyekben, 

amelyek rá tartoznak.”

(Alexis de Trockeville, politikai filozófus)



Ferik Tünde
ferikt@vzm.hu

Völgyzugoly Műhely Kft.
vzm@vzm.hu

www.vzm.hu

https://www.facebook.com/Völgyzugoly Műhely

Köszönöm a figyelmet!
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