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A közterület termék – úgy is kell bánnunk vele
• A közterület termék – emberi munka
eredményeként létrejött, emberi szükséglet
kielégítésére alkalmas dolog (értelmező szótár).
• A közterületek „a város nappalijai” – itt találkoznak
a leggyakrabban egymással a közösség tagjai.
• A Nagykörút olyan komplex, összetett, többfunkciós
termék (svájci bicska?), amely más termékek
előállítását teszi lehetővé (szerszámgép!), egyben
maga is sokszereplős vállalkozás, tulajdonosokkal,
szolgáltatókkal és fogyasztókkal, így üzletszerűen
tervezendő.
• Nem pusztán műszaki, hanem nagyrészt társadalmi,
gazdasági és menedzselési (üzleti) tervezésre van
szükség.
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A Nagykörút lehetséges szolgáltatásai
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• Környezet (levegő és kilátás, benapozás a mellette élőknek,
megnyugtató zöldek, és vonzó körülmények és látvány a rajta
lévőknek)
• Lehetőség a mellette létesíthető funkciók számára: Lakás,
gazdasági egységek működtetése, vásárlás (árukat,
szolgáltatásokat – üzletek), műhelyek, színházak, mozik,
Nyugati pu., stb.
• Tartózkodás (sétálás, sétáltatás, nézelődés, üldögélés,
beszélgetés, telefonálás, evés-ivás)
• Közlekedés és szállítás (gyalog, rollerrel, gördeszkával,
kerékpárral, motorral, autóval, villamossal, stb.), járműtárolás
• Információ (pl. arról, hogy hány hely van a szomszéd utca
parkolóházában, vagy hogy hol kezdődik a Világörökség)
• Rendezvények (Rekreáció? Sport? Kultúra?)
• Büszkeség, jó közérzet (hogy van ilyenünk, mert klassz)

A Nagykörút előállítása és működtetése
• Analógia a vállalkozással: részvénytársaság? for-, vagy non-profit?
• Tulajdonosi közösség létrehozása – „alapító okirat” a
Nagykörútért felelős közhatalmi szervezetek – fővárosi és kerületi
önkormányzatok – között, a felelősségek és feladatok, szerepek
meghatározásával
• Menedzsment (munkaszervezet) létrehozása és működésének
elindítása (mielőbb)

• Koordinációs platform létrehozása, párbeszéd indítása a
szereplőkkel és a potenciális használókkal
• A feladatellátás módjának a tisztázása, elindítása (SZMSZ)
• Kistulajdonosok bevonása, csatlakoztatása
• Tervek és tennivalók rögzítése, a beavatkozások mielőbbi indítása
– a kicsiktől a nagyok felé, a menedzsment által összehangolt sok
párhuzamos ágú folyamatként.
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A Szellős Pláza Modell
• Versenyképesség a bevásárlóközpontokkal – indikátor a
helyiségbérleti díj

• A Nagykörút üzletutca-karakterének az egyes szakaszokon eltérő,
de egymást összehangoltan kiegészítő kialakítása, ehhez
• üzleti mix (a kialakított koncepcióba illő profilok preferálása), vonzó kínálattal
• rendezett, kellemes, vonzó környezet, folyamatosan a változó igényekhez
alakítva (térhasználat, burkolatok, portálok, utcabútorok, fák, zöld udvarok,
• márkaépítés (hogy a Nagykörút adott szakaszai tudatosan épített, megbízható,
vonzó helyként épüljenek be a célközönség megítélésébe), üzleti marketing,
PR (a programban részt vevő üzletek logóhasználata, közös arculati elemei,
árengedményes akciók, mindezek közkommunikációja)
• a közbiztonság erősítése (a zsebtolvajlások, bolti lopások, és a közterületek
rendje, a rongálások megelőzése, és azonnali eltüntetése terén is,
• összehangolt nyitvatartás kialakítása,
• eseménymarketing (az körút célközönsége számára vonzó események,
kulturális rendezvények, amelyek kiváló alkalmat teremtenek a Nagykörút
reklámozására, előnyeinek, kiválóságának, kínálatának, sajátosságainak
hangsúlyozására.)
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Irányelvek a tervezéshez
• Preferált profilok szakaszonként: kultúra és gasztró mindenütt,
egyébként a kialakult viszonyok és a tradíciók függvényében
• Preferálás az ingatlanadóban és a bérleti díjakban (ld. Bartók
Béla Boulevard)
• A Nagykörút megújítását „faltól-falig” kell tervezni, legalább a
szomszédos tömbök adottságainak, lehetőségeinek figyelembe
vételével.

• A tervezést nyilvánosságra hozott adatokkal, felmérésekkel kell
megalapozni, az „egyenlő szemmagasság elvének” a
gyakorlásával.
• A tervezés során a vonzerő növelésének éppolyan fontosnak kell
lennie, mint a lehető legjobb (fajlagosan leghelytakarékosabb,
környezetbarátabb) közlekedési megoldások megtalálásának.
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Hifi,
elektronika

• Integrált, azaz sokféle szempontot sokféle szakértő
közreműködésével harmonizáló akcióterületimegvalósíthatósági tervezői munka.

A vonzó környezet kulcstényezői
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az üzletutca-karakternek megfelelő, színvonalas környezeti elemek
o Kevesebb jármű (jóval kevesebb zajjal), vonzóbb járdafelületek,
(jó minőségű gyalogos felületek, legalább a villamosmegállók
színvonalán),
o színvonalas portálok (A kirakatszekrények, reklámtáblák
leszerelése, a portálok minőségének lényeges javítása),
o utcabútorok, felszerelések, növényzet (színvonalas, jól
karbantartott utcabútorok, gazdag közterületi mikrozöldek),
o Világörökség-jelzések (A világörökségi terület határát jelölő
egyszerű közterületi elemek),
o terasz-helyek (a teraszok kényelmes gyalogos közlekedést
kényelmesen biztosító kijelölése, pl. burkolati jelekkel),
o parkolási lehetőségek, információk (a parkolóházakkal szabad
kapacitását kijelző berendezések elhelyezése),
o kerékpártárolók,
o a földszinti udvari üzlethelységek létesítését segítő zöld udvarok
(az épületek belső udvarának megújításával, növényesítésével).
o (Képek: MKK Molnár Berta, www.terezvaros.hu, Bardóczi Sándor)

Az első lépések
• Együttműködési megállapodás az érintett kerületekkel
(Alapító okirat?)
• Menedzsment felállítása, legalább négy fővel (vezető,
„műszaki” projekt koordinátor, kommunikációs koordinátor,
adminisztráció)
• Arculati terv készítése, munkába állítása

• Együttműködés kiszélesítése, koordinációs munkacsoport
felállítása a kulcsszereplők (önkormányzatok és
nagytulajdonosok) részvételével.
• Tervek egyeztetése, tervezett feladatok, projektek
megosztása.

• Tervek elfogadása
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• Működés, megvalósítás koordinált, azonnali megindítása
(vezérelvként a kicsitől a nagyobbak felé haladva)

Köszönöm a figyelmet!
• Ongjerth Richárd
• E-mail: ongjerth@t-online.hu
• Telefon: +36 30 311 3540
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