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A képviselő-testiileti ülés időpontj a:, 2017 . május 1 1 ..s2. napirend

Tíľgy: Javaslat a Gyeľmekbaľát város koncepció megvalósítására Józsefváľosban

A napirendet ĺÝt|tlzátrt tilésen ketl tárgyalni, a döntés elfogadrásához ewsz.eru/minősített szavazat-
többség szfüséges.
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Vńrosgazdólkodńsĺ és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi x
xEmbeľi EľőfoľnĹs Bizottság v é|emény ezi

A Városgazdĺálkodĺísi és Pénziiryi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-tes-
tiiletľrek az e|őteqesztés megüárgy a|ását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Tényállĺís és a diintés a dłintés taľtahá}ikqészletes ĺsmertetése\
A Budapesti Viáľosaľculati Nonprofit Kft. a Moho1y-Na}{űvészeti Eryetem köaęműködésével ku-

tatta annak lehetőségét, hory hogyan lehetne Budapest köĺerbit közelebb homi a ryermekek szĺímára,

oly módon, amely nem csak izga|masabbá teszi śzĺám.ukra a közlekedést, de még ismereteiket is bővít-

hetik. A kutatási munka eredményeként megszületett a Gyermekbarát vĺáľos koncepciója, mely meg-

valósításĺíhoz szükséges kivitelezési és gyártmánýervek készítése van folyamatb ú (u előterjesztés

1. szĺámú melléklete).

A koncęcióterv tervezési területe, amelyen az apróbb beavatkozások lehetőségét kutattĺák Budapest

V. kerülete, valamint D(. keriilet Belső-Ferencváros voltak , igy ezeka módszerek Budapest teljes bel-

vráĺosi részęrę optimaIízéihatók. A felmérésekből kideriil, hogy a célcsoportnak tekintendő 3-l0 év

közötti gyermekek átlagosan kevesebb mint egy kilométer hosszti gyalogutat jánrak be, ezeken a frek-

ventált terůileteken történnének a beavatkozások.

A modellezé shęz azLin. perszóna desing módszert alka|mazták, azaz  tipikus belvárosi óvodiás/ kis-

iskolás gyermek egy napjźtmodellezték le, annak tekintetében merre közlekednek, hogyan haszrálják
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a viírost. Itt vizsgáltrĺk azutakl járdák minőségét, szélességét, a kiilönböző tereptfugyakat' melyeket

infograťrkán is ábľázo|tak. Ezek ismeretének tiilaében sziilettek meg a beavatkozások típusai, a kreatív

ĺitletek, amelyeket 6 témakörbe soroltak: veľs, felfedezés, biztonság, tudomány, számok és könryezet.

Mindegyik témakörh<jz egy-egy játékos feladvány tartozjkYagy ęgy jellegzetes szimbólum, amely

felhívja a kisebbek frgyelmét a város éĺtékeire kĺilönböző eszközökkel, példĺául piktogrammolĺJ<al, ug-

róiskolával, szĺámolásí feladvĺínyokka|, szorzőtźtb|ával, verselĺJ<el, találós kérdésekÍ<elkĺilönböző foľ-

mában integrálva a viáĺosi arculathoz. Ezek elhelyezése,(lgy töľténik, hogy egy gyermck átlagos útja

śorán minél több témakcirreltalálkozhasson. A köztéri elemek néhány hónapig kerĹiln,ek kihelyezésre,

azonban ezeket új helyen ismételten telepíteni lehet, így biztosítva aváitozatosságot, a vĺáros kiilön-

böző értékeit bemutatva

tr. A beteľjesztés ĺndoka

A kertiletben több jelentős nevelési oktatrási nténnény helyezkedik el. A kerĺilet gyermekbaráttávér

lása a kerület és az itt élők közös érdeke, nem csak a gyermekek útját tehetjiik izgalĺnassá és biztonsá-

gosabbá, de szélesíthetjfü látóköriiket,va|amint játszva gyakorolhatjfü az iskolában tanultakat. A fel-

nőtteket pedig emlékeztethetiarrą hogy a ryeľmekekre kĺilönös tekintettel kell ügyeljünk, illetve mi-

lyen gyermekszemmel Látĺiavárost. Fontos, hogy a Képviselő-testtilet azigyetprioritásként kezelje.

III. Diintés célja, pénzügyi hatĺĺsa

A döntés célja a keriilet gyermekbarátt álvá|ása. A Képviselő-testiilet a projekt megvalósítására 4.000

e Ft-ot biztosított a l 1605 cím dologi e|őirányzatźn.

fV. Jogszabólyi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. tör-

vény 41. $ (3) bekezdése alapján hozzameg.

A fentieknek megfelelően kérem a hatźroz.atijavaslat elfogadását.

Ełr,łnoa,ľIJAYASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze akapcsolat-
felvételt a Budapest Viárosarculati Nonprofit Kft.-vel a Gyeľmekbaľát vĺíros koncepció József-
vĺĺrosban töľténő megvalósítĺísa éľdekében.

Felelős: polgĺármester' Haüíridő: 2017. július 15.

!ĺ batáľozat végľehajtását végző,szeruezeti egység: Rév8 Z'ľt.

Budapest, 2017 . mźjus 2.

Tö'rvényességi ellenőrzés :
Danada.Rĺmán Edĺna

jegyző
nevépen és4negbízĺísĺíból ,/
k."Ľz,u.}. tv

dr. Mészar Erika /
a|jegyző
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Egy varos masKepp

A város nap mint nap vá[toző, sijrgó.Íorgő,
intenzív kôzegét sokÍé|.eképpen láthatjuk és
érte[mezhetjtik. Ebben a projektben arra vát.
IaIkoztunk, ho9y kôztereĺnket egy kiemelten
fontos nézópontbő(. 140 cm.nél a[acsonyab-
brő[, nem csupán a gyerekek szemével lássuk,
de érdekesebbé, étvezhetóbbé, ĺzgatmasabbá,
sót akár kihívássá is tegyĺlk. A kôrÜ|'ĺjttÜnk tévó

mindennäpi valőság' miért ne tehetne aktív
fetÜtete a felÍedezésnek, a sétá(va vagy ugrátva
tanulásnak, a játéknak?
Az elözetes designkutatási folyamat tapaszta-
tatai alapján azt a kérdést teittik fel magunknak:
melyek azok az aprÓ beavatkozások, amik egy
ityen íotyamat etindítői lehetnek, ezá|.taI hozzá-
járuthatnak egy gyerekbarátabb Budapest
fejtesztéséhez?
Ennek megÍelelóen otyan mego[dási javaslatok
kidolgozása volt a célunk, melyek frappán-
sak, reagálnak Budapest je[[egzetességeire,

a cé|'csoport nézópontjaira, emeltett pedig

kis energiabeÍektetésse|., egyszer en, o[csôn
megva[Ósíthatőak. kŕinnyen adaptálhatőak. akár
sokszorosĺthatőak a város más teľÜteteire ĺ9,

Fehér Bori
a projekt vezetóje

Budapesl, 2017 január

^\



1.0 Bevezetés
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1.0

Bevezetés

Tervezési tertilet
A MegbízÓ a tervezés tort.jletcnként a belsó X|.

és V' kertjlet tetjes terÜletét határozta meg. A
projekt kreatív részében ezért a klasszikus váro-
sĺ, betvárosi hetyzeieket vizsgáltuk, de a célunk
olyan koncepciő tétrehozása volt amely nlinden
kerr'iletben m kijdóképes.



1.1

Bevezetés
Mityen is a város?
A mege|.ózó kutotĺís megfigyetésci és t3paszta-
l.atai alapján e|.só tépésként, ti5bb alapos sétát
tettÜnk a kĺjetött tervezési te Ületen.

FelmértÜk. ĺiel.yek lehetnek a városhekkelés
lehetséges ł.:elvszĺnei'
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Bevezetés
Útĺan valahova
A belvárosban Ótó gyerekek az iskotiíbő|.'
ővodábő|' haza vagy otthonrÓl edzésre' orvoshoz,
a játszőra gyakran oyaiog nlennek' Ezek 400-

600-900 méteres séták. a szÜĹókke[, nagyszĹi[ók-

ke|' nagyobb iesákka[. Ezeket az utakat
5zel.einek vidániaĎbá. barátságosabbá tenni'
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Bevezetés
Kiknek is?
A kutatási anyag 3 jőt elkil|. nítbetó é|.etkorr] és
igén;,ri gyg."1.'oportot határoz meg :

0-3 év / Totyogők
3-l0 / ovisok és '(ĺsĺsko[ásol.
'10-14 / Kiskamasz

0-3 év / Totvogćk
Ők csak a szÜteikkel kczLekednek' a vi|.ágot még

csak ízleLgetik' Nenl .jk a lĺli céLcs.rportunk.

3.10 / Cvisok ds (ĺsĺskotások
i]k is csak szÜlókkeL kÖzlekednclk, de a vĺlá9 már

nagycn tirdekli óket. Ők a mi cćlcsclpoľtunk.

'ĺ0- 11 / Kiskamasz
Már egyecŰl ĺs kcĺz[t.kednck, önáttĺjak, ĺjntuda-
tcsak. Haszlráiják, lnĹikôdtetik a köľÜtijttĹĺk lévó

viLá9ct. Már nelł ók a ::ri ctślcsoportunk^
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2,B Perszőnák
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Barna és Bodza

- kor: 4,5 éV
. etfogtattság: ővodás ikerpár
- attit d: érdektódók, barátkozők
- érdektódési k r: Íajátékok, színek, mesék

K|slsKoLÁs . ELs s
Rozi

- kor: 6 év
- e|'fogtattság: elsó osztályos kĺstány
- attit d: kicsĺt féténk, csendben játszik
- érdekLódési ktir: átĺ.atok, kłírnyezó vi[ág, spongyabob

KI5ISKOLAS . NECYEDIKEs
Gáspár

- kor:10 év
- elfogtattság : negyedikes kísÍitj
- attittjd: izeg-mozog, szatadgát
- érdek|'ódési kiir: mUzped csomag, transformers, építŐ játékok

K|s|sKoLÁs. MÁsoDlKos
Fiitłip

- kor: 8 év
- e|'fogtattság: másodikos kísíi
- attit d: nyugodt, etmétyĹitós
. érdek|.ódési kłir: minden ami építhetó, á[[atok,

2.0

Perszonák

A perszdna mődszcr a design gondolkodás eEyik
eszk ze. Egy kitatá[t mego[dás tesztelésére,
vagy éppen valős élethel1zetek modellezésére
haszná['juk.

A pĄektĺ.Jnk esetében a lehetséges étethe|.y-

.zetek, s:Úksé9ességek mode[[ezésére haszná[-
juk.

4 tipĺkus, korban megfele|'ó belvárosi Íerencváro-
si gyereket képzeĹtÜnk e|., és azt, hogy ók a min.
dennapokban hogyan hasznátják a várost.

Goog(e maps-en létrehoztuk az tjaikat két
pont közôti' és a GoogĹe streetvĺew-n vé9igjárva

dokumentáltuk, majd egy inÍograÍĺkus ábrán
ábrázotÍuk a járdák szĺllessĺígét és a

l'eqŕontosabb városi tereptárgyakat.
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Barna és Bodza
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2,1

Perszőnák
Barna és Bodza
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2.1

Perszőnák
Az utvona[ karaktere

Jőzsef Atľĺ[a u.



K|slsKoLÁs . El.stĺs
Rozi

2.2

Perszőnák
Rozi
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Bakáts tér

=bt

Tompa utca

Ferenc tér IPark|

2,2

Perszőnák

Balázs Bé[a utca

Az titvonal karaktere

VioLa utca

T zottÓ rltca



K|slsKoLÁs - ľĺeoYEDlKEs
Gáspár
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2.3

Peľszőnák
Gáspá r
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Mesteľ utca

\..

Bokréta utca

Ferenc tér IPark]

2.3

Perszőnák
Az utvonaI karaktere

Vendel stny.

Vende[ utca



KISISKOLAS. MASODIKOS

2.4

Perszonák
Fiitłip
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Irányi utca
Szabad säjtÓ t //

Ferenciek tere

Ferenĺcek tere - METRO - Corvĺn negyed

2.1

Perszőnák
Az ritvonal karaktere

uLtĺĺi0t
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3.0 Témakłirłik



Versmértékes
ugrőisko[a

Kérdezz-fe[e[ek
zászLők gyereknapra

Mennyit nöttét tegnap őta?

Nézz fel!

Dinők

^"6;\.
YA

Zebrán hova nézzéL?

Yigyázz iskola !

Botygők

|lyen Vagy betĹiLrö[

3.0

Témakiirłik
a kutatás alapján
A |.étrejijtt krcatív ĺitleteket 6 tćmokijrbe so=

roltuk. A témakőrłjkbe 2.6 kreatív koncepciő
tartof ik' Továbbĺ (épéskánt mind a témakiirök
számát, mĺnd az egyes témakôriikôn betĺjt az

ótl.etek száma nijveĹhetô.

Számsorok

Szorzó ugrőisko[a
f

0ra

Ttirtek

Áltatbarát város

Ttindérátjárők

Hattasd a hangod

Fontos tudnod!



3.1

Vers

Versmértékes
ug roisko[a

A magyaľ nyelv a hosszti ós ri)vid magänhangzÓk

mlatt nagyon atkalmas az idömértékes verselés-
re' Nemcsak a klasszikus kłjltók, hanem a rna

étó kortársak. VarrÓ Dánie[, Lackŕi János, Térey

János is írnak ilyen sorokat.

KoncepciÓnk szerjnt ha ugroiskol.át' csíná|'unk

egy.egy vęľ55orbő[ nemcsak ugrátni iehet ĺleg-
lanuLnl, haneĺn azt is. mia pentämetet.

a hgxaĺneter és a veľsiáll.

Javasolt technoLÓgia a kivíte|.e: shcz:

Sabtonnal az aszfaltra'ĺesive. A íesték anyagát

további konzu[táciÓk szerlnt kelI kivá[asztanĺ.



3.1

Vers

Versmértékes
ugrőisko[a
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3,2

Fe|.fedezés

Kérdezz-fe[e[ek
zászlók gyere kn a p ra

Minden ház homlokzaián van zászlĺ5tartÓ, de

ezek a jeles napok kivéte[ével ijresen ál[nak. Mi

[e'nne ha az iskolába ballagÓ g1ĺerekek ĺjrĺimére
'a 

házak Kérclés-Íe|.e[ek zászlÓkat tŰznének ki

iclŕjnként? Á zászlő egyik fetén a kérdés. a másik

ĺe[őn a vá[asz van.

Javaso[t tećhno[őgia a kivitelezéshez:
Digitátisan kétoldalasan nyomtatott un. potiész-

ter zászlősetyem, konĺekcionálva. zász[Órudra

ľógzítve,
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3.2

Fetfedezés

Kérdez z-f ele[ek
7ászLók gyerekna pra


