REVEAL | A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása
ESETTANULMÁNYOK AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAINAK
FELTÁRÁSÁRA MAGYARORSZÁGON

Bevezetés
A nemzetközi gyakorlat és tudományos szakirodalom számos szakértője feltárta, hogy a kulturális
örökség pozitív hatással van annak társadalmi és gazdasági környezetére (Greffe at al., 2005; Koziol
et al., 2013; Bowitz – Ibenholt, 2009; AMION, 2010). Ezek alatt érthetünk kézzelfogható hatásokat, pl.
a környezet esztétikai javulását, és számos, nem kézzelfogható pozitív változást is. Az épített
örökségnek sokféle pozitív hatása lehet, többek között munkahelyeket teremthet, élhetőbb
környezetet biztosíthat az ott lakók számára, kulturális szolgáltatások biztosítása által javulhat a helyi
életszínvonal és megfelelő működtetés mellett a helyi gazdasági élet motorja is lehet (Greffe et al.,
2005). A kulturális örökség szignifikánsan hozzájárulhat a helyi fejlődéshez is, amennyiben fejlődés
alatt a helyi társadalom és gazdaság minőségi fejlődését értjük (Murzyn-Kupisz, 2010).
A kulturális örökség hatásainak vizsgálata az elmúlt évek során az örökségvédelmi szakpolitika
vizsgálódásainak került. A témával legátfogóbban foglalkozó, az EU Kulturális Programja által
támogatott és Európa több országát tömörítő ’Cultural Heritage Counts for Europe’ c. projekt
(CHCfE) egyik fő célja az volt, hogy feltérképezze Európában az e témával foglalkozó szakirodalmat,
tanulmányokat és felméréseket. Összesen több mint 360 tanulmányt, kutatást és esettanulmányt
dolgoztak fel és rendszereztek a kutatások szintje és módszere szerint. A projekt egyik fő eredménye
az, hogy a kulturális örökség egyszerre gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális hatásokat is
generálhat. A kulturális örökség hatásaival foglalkozó szakirodalom egyre nő, az egyes tanulmányok
fókusza azonban általában kimerül egy terület vizsgálatában a négy közül. Holott – ahogyan azt a
CHCfE keretében folyt széleskörű vizsgálat feltárta –, a kulturális örökség potenciálja éppen abban
rejlik, hogy az örökség által generált hasznok szerteágazóak lehetnek, így a hatásokat azok
sokféleségében kell vizsgálni (CHCfE, 2015).
A REVEAL projekt céljaként tűzte ki, hogy e komplex hatásokat feltáró módszertant alakítson ki. A
módszertan három magyarországi örökségi helyszínen végzett kutatás során alakult ki. A módszertan
megtalálható a Hogyan mérjük az épített örökség társadalmi-gazdasági hatásait? – Módszertani
szerszámosláda az örökségi beruházások hatásainak felméréséhez c. kiadványban (Forster Központ,
2016). A módszertan elkészítése során három esettanulmány elkészítésére is lehetőség adódott. A
módszertan kialakításán túl esettanulmányokon keresztül feltárhattuk, hogy az épített örökség
milyen társadalmi, gazdasági hatásokat eredményezhet három magyarországi helyszínen, illetve
számos összefüggésre is rávilágíthattunk. Mivel Magyarországon hasonló kutatás még nem történt, a
nemzetközi szakirodalomra és gyakorlatra támaszkodva, de a magyar viszonyokat figyelembe véve
vizsgáltuk, hogy milyen lehetséges hatásokat hoz létre egy-egy történelmi épület felújítása
hazánkban. A három eset, melyeknek a feldolgozására a projekt keretében lehetőség volt
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bemutatják, hogy a hazai műemlék-felújítás jelenlegi gyakorlata milyen hatásokat eredményez a helyi
társadalmi, gazdasági kontextusban, és arra is, hogy milyen lehetőségek rejlenek még benne.
Az esettanulmányok célja az, hogy megértsük, az épített örökségen végzett felújítások milyen
hatásokat eredményeznek. A hatás alatt olyan változást értünk, mely egy bizonyos beavatkozás
következményeként történik meg (Landry, 1993). Esettanulmányaink során e beavatkozás az épített
örökség felújítása volt, tehát azt vizsgáltunk, hogy az épített örökség felújítása milyen változásokat
generált az örökség társadalmi, gazdasági környezetében. Nem csak a kézzelfogható (pl. helyreállított
homlokzat, utcakép, stb.) hanem a nem látható hatásokat is igyekeztünk feltárni (pl. helyi identitás
változása, az épület kulturális hatásai, stb.).
A kutatás során azonban nem csak egy-egy felújítás hatásait sikerült azonosítani, hanem képet
kaphattunk arról is, hogy az örökség milyen szerepet tölt be a helyi kontextusban, milyen szerepe van
az örökségi épületnek a helyi közösség életében. A következőkben ezek az eredmények olvashatóak a
felhasznált módszertan és a kiválasztott helyszínek bemutatása mellett.

Módszertan
Kutatási kérdés
A REVEAL projekt az épített örökség hatásainak vizsgálatát tűzte ki céljaként. A hatás dinamikus
fogalom, tehát egy adott beavatkozás követeztében történt változásokat értjük alatta, ahol a
beavatkozás és a változás között ok-okozati viszony van (Landry, 1993). Jelen vizsgálat során a
beavatkozás, amelynek hatásait vizsgálni szeretnénk, műemléki felújítást takar. Egy műemléképület
az ország építészeti örökségének részeként, történeti, esztétikai, művészeti és építészeti értékkel
rendelkezik, és műemléki védelem alatt áll (1997. évi LXXVIII. „Az épített környezet alakításáról és
védelméről” szóló törvény alapján). A kutatás során melyet a projekt keretében végeztünk azt
vizsgálatuk tehát, hogy műemléképületeken végrehajtott felújítás, renoválás, vagy bármilyen
beruházás milyen változásokat hoz létre az épület vagy helyszín társadalmi, gazdasági
környezetében, azaz milyen hatásokat generál.

Hatásvizsgálat háttere
A műemléképületek nem légüres térben, hanem olyan településen, vagy térségben helyezkednek el,
ahol emberek élnek és dolgoznak. Az épületeken történt változások így a környezetükben élők
számára is következményekkel járnak. A vizsgálat keretében a műemlék társadalmi, gazdasági
környezetében bekövetkezett változásokat igyekszünk azonosítani. Ahogyan azt a bevezetőben már
említettük, a műemléképületek a helyi fejlődés motorjai lehetnek, hozzájárulhatnak a gazdaság
fejlődéséhez. Ezek pozitív hatások, de természetesen egy-egy műemléki felújítás negatív hatásokkal
is járhat.
A felújítás által generált hatások különböző szinteken jelentkezhetnek: megkülönböztethetünk
közvetlen, közvetett illetve tovagyűrűző hatásokat (McLoughlin et al., 2006). Közvetlen hatások alatt
a közvetlenül a felújításnak köszönhető változásokat értjük, pl. a felújítási munkákból származó
építőipari bevételek, vagy az új munkahelyek teremtését, melyek a felújítás után létrejönnek a
megújított épületben. A műemléképülethez vagy a felújításhoz köthető közvetlen hatásokon túl
azonban egy beruházás számtalan további, a műemléki helyszínen kívüli hatást is kiválthat. Egy
történeti épületben a növekvő látogatószám például az adott település vendéglátóhelyeinek is
nagyobb forgalmat hozhat, ami növeli a helyi vállalkozások bevételét, és akár további munkahelyeket
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is teremthet (tovagyűrűző hatás). A közvetlen, közvetett és tovagyűrűző hatások közti összefüggést
az 1. ábra szemlélteti.
A műemléki felújítás hatásait azonban aszerint is csoportosíthatjuk, hogy milyen területre hat a
felújítás. A szakirodalom e tekintetben is igen gazdag (lásd CHCfE, 2015:56-57.), különböző
csoportosításokat találhatunk aszerint, hogy a társadalom mely szférájára hat az örökség (gazdasági,
kulturális, politikai, esztétikai, stb.); pénzben kifejezhető vagy nem kifejezhető hatásokat generál;
egyéni vagy társadalmi szinten jelentkeznek a hatások, stb. (Mason, 2002; Frey, 1997; Mcloughlin et
al., 2006). A CHCfE (2015) ajánlása szerint érdemes megkülönböztetni gazdasági, társadalmi,
kulturális, környezeti hatásokat. E négy csoport kellőképpen lefedi azokat a területeket, amelyre az
örökség hatással lehet, így a kutatás során is erre a négy kategóriára építettünk.

Nő a helyi identitás
Vállalkozások száma nő

Vendéglátóhelyek forgalma nő
Foglalkoztatottság nő a turizmusban
Versenyképesebb
település, térség
Látogatószám nő
Foglalkoztatottak
száma nő
Programok száma
nő

1.

A helyi lakosság több
kulturális programon
tud rész venni

ábra Az örökségi felújítások közvetlen, közvetett és tovagyűrűző hatásai
Forrás: Saját szerkesztés

Kutatásunk során gazdasági hatások alatt olyan, az örökségi beruházás okozta változásokat értünk,
amelyek rövid vagy középtávon gazdasági haszonban (bevételként vagy akár veszteségként)
realizálódnak. Ez megjelenhet kapcsolódó gazdasági társaságok pénzügyi eredményének
növekedésében vagy csökkenésében, a fogyasztók viselkedésében bekövetkező változásban, üzleti és
piaci folyamatok változásában, jövedelmi vagy foglalkoztatással kapcsolatos változásokban, stb.
(Radich, 1987). Látható, hogy nem csak az épített örökséghez közvetlenül kapcsolódó változások
tartoznak ide, hanem az örökségi épület környezetében történők is, ugyanakkor a konkrét örökségi
beruházásnak köszönhető változások. Vagyis olyanok, amelyek a társadalmi anyagi (materiális)
jóllétben rövid vagy középtávon okoznak változást.
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A társadalmi hatások olyan változásokra utalnak, melyek a gazdasági hatással ellentétben hosszabb
távon lehetnek hatással a társadalmi jóllétre. A gazdasági hatásokkal szemben nem az anyagi, hanem
egyéb jólléti dimenziók változása tartozik ide, pl. társadalom és az egyének fizikai, egészségi, szellemi,
stb. jólléte (European Task Force on Culture and Development, 1997). Az épített örökség motorja
lehet a helyi közösségi eseményeknek, ezáltal pozitívan járulhat hozzá a helyi identitás vagy a
társadalmi tőke kialakulásához. A társadalmi tőke egy közösségben élő emberek közti kapcsolatokból
és együttműködésekből származó – tehát nem anyagi – erőforrásra utal, mely megléte és fejlődése
hosszú távon egészségesebb társadalmat eredményezhet (McCarthy, 2004).
Az épített örökség kulturális szerepe kulcsfontosságú, hiszen az adott közösség kultúrájának eleve a
része, így az örökségen végrehajtott beavatkozások értelemszerűen hatással lesznek a kultúrára is. A
kulturális és társadalmi hatások között számos átfedés van, pl. a helyi identitás megteremtésében, az
oktatási tevékenységen keresztül (Thorsby, 2001; UNESCO, 2013). Idézett szerző a kulturális hatások
közé sorolja a történeti, esztétikai és szimbolikus értékeket, melyek egy közösség integritásához,
kohéziójához és stabilitásához járulnak hozzá.
A környezeti hatások elsősorban arra vonatkoznak, hogy az örökség – illetve az örökségi felújítás –
milyen változásokat okoz a fizikai környezetében. Egyrészt vizsgálhatjuk a műemlék épített
környezetére gyakorolt hatásokat, pl. az esztétikai vagy a városképben okozott változást. Másrészt
ide tartoznak azok a hatások, melyeket az épített örökségi felújítás természetes, ökológiai
környezetére gyakorol. Utóbbi arra vonatkozik, hogy az örökségi épület működése milyen terhet
jelent, vagy éppen milyen előnnyel jár az örökség természetes környezetére. Ennek jelentősége azért
fontos, mert a fenntartható fejlődés jegyében az élet minden területén törekednünk kell a legkisebb
környezetterhelésre, a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság mellett a természeti
fenntarthatóságra is (Cassar, 2009). Ilyen hatás például az a változás is, hogy az épített örökség
működése miként járul hozzá, vagy éppen hogyan csökkenti a klímaváltozás negatív hatásait. Az
épületek életciklusára vonatkozó eddigi energetikai vizsgálatok szerint ökológiai szempontból már
sokkal előnyösebb meglévő épületek felújítása, mintsem új épületek felépítése, mivel régiek
felújítása kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár.

Hatásvizsgálat módszertana
A kutatás céljaként a hazai műemléki beruházások társadalmi, gazdasági hatásainak vizsgálatát tűztük
ki. A hatásvizsgálat keretében lehetséges a hatások mértékét illetve típusát vizsgálni. A hatások
mértéke, azaz a mennyiségi változások leginkább kvantitatív elemzés segítségével mérhetők, míg a
hatások típusát, minőségét kvalitatív vizsgálat keretében tárhatjuk fel. Mivel Magyarországon még
nem készült hasonló kutatás – a REVEAL projekt elemzéseinek kivételével – érdemes először azt
föltárni, hogy milyen típusú hatások jelentkeznek. Erre kvalitatív vizsgálattal van lehetőségünk,
melynek keretében részletesen feltárhatunk és megvizsgálhatunk egy-egy esetet. A kutatás során
három esettanulmány keretében elemeztük, hogy milyen hatásokat eredményezett egy-egy
műemléki beruházás a helyi társadalmi és gazdasági kontextusban. A tanulmány keretében tehát
nem elsősorban az épület fizikai változását vizsgáljuk, hanem azt, hogy a felújítása milyen
változásokat eredményezetett, melyek lehetnek a kézzelfogható és az immateriális változások.
Fontos tisztázni, hogy az esettanulmányok során mit is értünk helyi alatt. A kutatás során a települési
szintet találtuk megfelelő választásnak, mivel műemléképületek általában egy-egy településsel
lehetnek szorosabb kapcsolatban adminisztratív szempontból, és működésük tekintetében is.
Statisztikai adatok is települési szinten elérhetők, amely megkönnyíti a háttér-információk feltárását.
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A kutatás kvalitatív jellegéből kifolyólag is a települési szint tűnt megfelelő választásnak, hiszen ezen
a szinten jól alkalmazhatóak e módszerek. Az esettanulmányok során emellett igyekeztünk a térségi
szinten is vizsgálódni – pl. mi a szerepe az örökségi épületnek a térségben.
A műemléki felújítások hatásainak feltárásához azt is meg kellett érteni, hogy hogyan történt egy-egy
felújítás. A felújítások következményeként született hatások feltárása mellett így arra is lehetőséget
adtak az esetek, hogy a felújítás folyamata és a generált hatások között összefüggéseket
állapíthassunk meg. Az esettanulmányokban alkalmazható módszerek kiválasztásához feltérképeztük
az előző alfejezetben bemutatott négy hatásterület (gazdasági-, társadalmi, kulturális- és környezeti)
alapján a nemzetközi gyakorlatban használt eszköztárt és az azonosított hatásokat. Az 1. táblázatban
látható, hogy a nemzetközi gyakorlatban – a teljesség igénye nélkül – milyen területeket vizsgálnak,
melyekre hathat az építészeti örökség.
1. táblázat A nemzetközi gyakorlatban vizsgált hatásterületek
Hatásterület

Vizsgált hatás

Források

Társadalom

Helyi identitás

Thys (2014); ECOTEC (2010)

Kötődés

Thys (2014); Murzyn (2006)

Társadalmi kohézió

Murzyn-Kupisz - Dzialek (2013); Thys (2014); Murzyn
(2006)

Életszínvonal

Thys (2014); ECOTEC (2010), Murzyn (2006)

Közösségi részvétel

Thys (2014); ECOTEC (2010)

Társadalmi tőke

Koziol et al. (2013)

Helytörténeti tudás

Thys (2014); ECOTEC (2010)

Történeti érték

ECOTEC (2010)

Kulturális érték

Murzyn (2006)

Esztétikai érték
Műemléki érték

Koziol et al. (2013)
Thys (2014); Murzyn (2006)

Turizmus

ECOTEC (2010); Murzyn (2006); Thys (2014); DC
Research (2010)

Építőipar

Thys (2014)

Ingatlanpiac

Thys (2014), Koziol et al. (2013)

Kreatív ipar

Koziol et al. (2013)

Művészeti és műtárgy
ágazat

Koziol et al. (2013)

Hagyományápoló és
kézműves ágazat

Koziol et al. (2013)

Munkahelyek

Thys (2014); ECOTEC (2010); DC Research (2010)
adapted based on Scottish Government (2007)

Kultúra

Gazdaság
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Környezet

Helyi gazdasági tovagyűrűző
hatások

ECOTEC (2010); CCRU and ADAS (2007); Koziol et al.
(2013)

Helyi vállalkozási aktivitás,
magán-beruházások

Thys (2014); Murzyn (2006)

Térségi versenyképesség

CCRU and ADAS (2007)

Városkép

Thys (2014), ECOTEC (2010); Murzyn (2006)

Ökológiai hatások

Thys (2014);ECOTEC (2010)

Örökségi épület állapota

ECOTEC (2010)

A módszertant tekintve, mellyel a fenti hatásterületeket vizsgálják mind a kvalitatív, mind a
kvantitatív eszközök használata gyakori. A REVEAL projekt kutatása során arra törekedtünk, hogy
minél sokrétűbb forrásra támaszkodjunk, így igyekeztünk kvalitatív és kvantitatív adatokra is
támaszkodni. Az esettanulmányok alapján azonban elsősorban a hatások típusának (kvalitatív)
feltárására volt leginkább cél, egyrészt a projekt időbeli- és anyagi keretei, másrészt a kvantitatív
(tehát a hatások mértékének) vizsgálatokhoz szükséges adatok korlátossága miatt, így nagyrészt a
kvalitatív adatokra támaszkodtunk.
A hatásvizsgálatot minden esetben megelőzte a
a) település és környéke társadalmi, gazdasági kontextusának feltérképezése;
b) a műemléképület és a végrehajtott beruházás háttér-információinak feltárása;
c) érintett elemzés.
Az esettanulmányok során feltártuk, hogy a település, ahol a műemléképület található – és ennek
környéke – milyen főbb jellemzőkkel rendelkezik. Az örökségi helyszín környezete részben
meghatározza, hogy milyen hatásokat generálhat az adott beruházás, így elengedhetetlen, hogy a
település főbb demográfiai és gazdasági mutatóit, jellemzőit megvizsgáljuk. Hasonlóan fontos a
műemléképület funkciójának, tulajdonosának megállapítása csakúgy, mint a beruházás céljáé,
forrásáé. Ezeket az információkat dokumentum-feldolgozás keretében tártuk fel (lásd később).
Az érintett elemzés célja az, hogy feltérképezzük, kik azok a személyek, csoportok, akiknek az életére,
munkájára, mindennapjaira az adott műemléképület működése hatással van. Ezeknek a
csoportoknak, vagy személyeknek a véleményét feltárva megtudjuk, milyen hatással volt a műemléki
beruházás a település életére. A személyes véleményeken alapuló felmérés természetesen szubjektív
lesz, de a kvalitatív vizsgálat célja éppen ez: hiszen az ott lakók szubjektív értékítéletétől függ, hogy
egy beruházás milyen hatással volt a település lakóinak az életére.
Alapvetően ötféle hatásvizsgálati módszert használtuk: dokumentum-feldolgozás, interjúzás,
kérdőívezés, részvételi alapú műhelymunka. A nagyrészt kvalitatív adatok mellett igyekeztük
mérhetővé tenni a hatásokat, ahol lehetőség adódott erre, valamint egy településen kérdőíves
felmérésre is lehetőségünk volt.
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Dokumentum-feldolgozás
A dokumentum-feldolgozás célja az elérhető háttér-információk feltárása. Mindhárom helyszínen a
hozzáférhető tervezési és fejlesztési dokumentumok, statisztikai adatok, helyi honlapok
tanulmányozásával kezdtük a munkát. Ezek segítették a főbb érintettek azonosítását, valamint a
várható hatások előzetes feltérképezését. A dokumentumok gyűjtését természetesen a vizsgálat
későbbi szakaszában is folytattuk, ekkor már a helyi szereplőktől kértünk hozzáférhető
dokumentumokat. A gyűjtött statisztikai adatok alapján azzal a feltételezéssel éltünk, hogy számos
torzítást rejtenek magukban, amelyek pontos feltárását a helyi szereplőkkel való beszélgetések,
műhelymunkák segítették.
Félig strukturált interjúk
Az interjúzás célja, hogy minél mélyebben megértsük az örökségi helyszín szerepét a helyi társadalmi,
gazdasági kontextusban, illetve a felújítás kapcsán zajló társadalmi, gazdasági folyamatokat a
településen. Az interjúzásra a dokumentum elemzését követően került sor a már azonosított
érintettekkel, félig strukturált interjúkérdések segítségével. A kapcsolatfelvétel során alapvetően a
felújítás tervezőit és műemléki kutatóit, a felújítás engedélyezéséért felelős műemléki felügyelőt,
valamint a helyi önkormányzatot vettük előre a sorban. Ennek oka, hogy a tervezők, a kutatók és a
műemléki felügyelők ismerik a legjobban a felújítás körülményeit, amelyek alapján az azonosítani
tervezett hatások is jobban körvonalazhatók (ez nagyban segíti az interjúkérdések előkészítését és a
további érintettek azonosítását), míg az önkormányzatok helyi hatalmi helyzetüknél fogva (még ha
nem is projektgazdák) a legmeghatározóbb helyi szereplők. Ezt követően vettük fel a kapcsolatot a
helyi civil szervezetekkel, szállásadókkal, bolttulajdonosokkal, vendéglátósokkal, iskolákkal, és a helyi
véleményvezérekkel és köztiszteletben álló szereplőkkel. Nagyban támaszkodtunk a hólabda
módszerre, vagyis akiket megkerestünk további interjúalanyokat ajánlottak. Mindeközben arra is
figyeltünk, hogy lehetőleg ne ugyanabban a körben mozogjunk, hiszen az ajánlások sokszor
ugyanahhoz a néhány emberhez vezettek. Az egyik településen például az első interjúk után
egyértelművé vált, hogy a település lakossága lényegében egy törésvonal mentén jelentősen
megosztott. Itt tehát arra törekedtünk, hogy mindkét oldalról találjunk érintetteket a vélemények és
a helyzetkép árnyalására.
Az interjúk készítése előtt nagyobb témacsoportokat és ehhez kapcsolódó kérdéseket határoztunk
meg, és az interjúk során ezekre a témákra igyekeztünk kitérni, rákérdezni. Ha azonban új, de
kapcsolódó téma merült fel, akkor arra ott a helyszínen rákérdeztünk.
Az előzetes irodalom feldolgozás alapján a következő témákat határoztuk meg: kapcsolat a
műemlékkel; a felújítás megítélése; vélemények és tények a műemlék működése/üzemeltetése
kapcsán; vélemények és tények a helyi részvétel és együttműködések a műemlék működése kapcsán;
érintettek által azonosított gazdasági hatások, társadalmi hatások, környezeti hatások. Az egyes
felújítások kapcsán alkalmazott interjúfonalak a 2. Mellékletben találhatók. Az interjúk után minden
esetben interjú-összefoglaló készült jegyzetek vagy hanganyag alapján.
Műhelymunka
A műhelymunka többféle célt is szolgál a kutatás során. Egyrészt hivatalosan bemutathatók itt a
vizsgálat előzetes eredményei a főbb érintetteknek, amelyre visszajelzést is adhatnak. Másrészről az
addigi eredmények árnyalása, pontosítása, az összegyűjtött adatok validálására, valamint további
adatforrások azonosítására is lehetőség nyílik így. Az interjúk elkészítése és feldolgozása után egy
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eset kivételével minden településen műhelybeszélgetésre is sor került, melyre elsősorban
interjúalanyainkat hívtuk meg, de a meghívókat az önkormányzatokon, helyi honlapokon keresztül
nyilvánosan is kiküldtük a helyi lakosoknak. A meghívók mellé minden esetben mellékeltünk egy kb.
5-10 oldalas összefoglalót az interjúk eredményeiről. Így a résztvevők felkészülten érkeztek a
beszélgetésre, előzetesen rá tudtak hangolódni a témára. A két település műhelymunkáinak
programra a helyi igényeknek megfelelően alakult ki.
Kérdőíves felmérés
A balatonfüredi esettanulmány során kérdőíves felmérésre is sor került. Kérdőíves megkérdezéssel
nagyobb mennyiségű, számszerűsíthető adat felvételére van lehetőségünk. Ezzel a módszerrel az
örökségi beruházás hatásainak mértékét is meghatározhatjuk – azonban csak azoknak a hatásokét,
amelyeket előzetesen már azonosítottunk. Az interjúzáshoz képest ez a módszer sokkal merevebb,
mivel előre meghatározott kérdéseket kell feltennünk előre meghatározott sorrendben. A vizsgálat
során fény derült rá, hogy az örökségi beruházás az egyes érintett csoportok számára más és más
előnyöket és hátrányokat jelenthet, ezért különböző kérdéseket is kell feltenni számukra. Mivel egy
kérdőívben csak előre meghatározott kérdésekre tudunk rákérdezni, ezért különböző érintett
csoportoknak különböző kérdőívet használtunk. A kérdőíves felmérés magas időigénye miatt a
kérdőívek lekérdezését a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette, és az intézet
munkatársai a kérdőívek összeállítását is segítették. A felhasznált kérdőívek a 3. mellékletben
találhatóak.

Esetek kiválasztása
Az esettanulmányok keretében három örökségi helyszínen végzett kutatás elvégzésére nyílt
lehetőség. Az esetek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy minél sokszínűbb képet mutassanak a
hazai műemlékekről az épület funkcióját, tulajdonosát, kezelőjét, a felújítás koncepcióját és léptékét,
valamint a műemléki környezetet illetően is. Mivel műemlékeken végzett helyreállítások,
rekonstrukciók hatását tűztük ki a vizsgálat céljaként, ezért a helyreállítások jellemzőit is figyelembe
vettük a kiválasztás során.
A választás megalapozása céljából felállítottunk egy kritériumrendszert, és ez alapján választottuk ki
az egyes helyszíneket. A kritériumrendszer első három pontjában olyan feltételeket határoztunk meg,
amelyeknek mindenképpen teljesülniük kell a kiválasztott helyszínen ahhoz, hogy a kutatás
elvégezhető legyen. E minimum kritériumokon túl további ajánlásokat is megfogalmaztunk,
melyeknek az volt célja, hogy minél változatosabb helyszíneket választhassunk. A hatásvizsgálat
szempontjából az épület fizikai jellemzői helyett az épület működésére, környezetére vonatkozó
tényezők voltak inkább relevánsak, ezért nem jelennek meg a kritériumok között az építészeti
jellemzők. A kritériumrendszer a következőképpen alakult (Semjén et al., 2015 alapján):

Minimum kritériumok
1. A műemlék-felújítás 2012 előtt valósult meg
A műemléken végrehajtott helyreállítások/fejlesztések elsődleges és másodlagos hatásait (ez
utóbbiak még inkább csak hosszabb távon tárhatók fel) leginkább több évvel a projekt
megvalósulása után érdemes vizsgálni. A 2014-2016 során folyt kutatás elvégzéséhez így azt
tűztük ki célul, hogy a műemléki felújítás a vizsgálat megkezdéséhez képest legalább két
évvel korábban lezáruljon.
2. Jelentősebb összegű műemléki fejlesztés
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A település méretéhez és gazdasági potenciáljához képest jelentős mértékű összeget
fordítottak műemléki fejlesztésre.
3. A település lakossága, amelyhez az örökségi épület tartozik 1 000 and 50 000 fő között van
A vizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazását egyaránt célul tűzte ki. A
kvantitatív vizsgálat reprezentativitásához legalább 1000 fős települést határoztunk meg, míg
a kvalitatív módszerek nagy terepmunka igénye miatt 50 000 főnél magasabb lakosságszámú
település vizsgálata nem tűnt kivitelezhetőnek a projekt keretében.
További kiválasztási kritériumokat az esetek változatosságának biztosítása érdekében:
1. A műemléképület funkciója
A műemléki épületek (ill. a műemléki fejlesztés) hatásai nagy mértékben függnek az épület
funkciójától. Az épület funkciója az, amely meghatározza, hogy milyen típusú hatások lesznek
dominánsak, milyen mértékben, stb. A hazai műemléképületek előzetes vizsgálata alapján a
következő funkciók különböztethetők meg:
 turisztikai és kulturális funkciók (pl. kastélyok, múzeumok, színházak stb.)
 kereskedelmi funkciók (pl. hotelek, boltok, éttermek stb.)
 közszolgálati funkciók (pl. államigazgatás, iskolák, kulturális központok, egészségügyi
központok stb.)
2. A műemléképület célközönsége
A műemléképület – funkciójától függően – alapvetően kétféle célközönséget szolgálhat ki.
 Külső közönséget céloz, amennyiben az épület célja elsősorban nem az adott
település közösségének kiszolgálása, hanem a településen kívülről érkezők számára
nyújt szolgáltatásokat pl. turisztikai célú múzeumok, kastélyok.
 Belső célközönséget céloz, amennyiben az adott település közösségét szolgálja ki, pl.
műemléképületben helyet kapó iskola.
3. A műemléképület tulajdonosa
A hazai műemlékek állami, önkormányzati, egyházi, civil vagy magántulajdonban vannak. A
vizsgálat céljából fontos szempont, hogy a köztulajdonban álló épületekről könnyebb
adatokhoz jutni szemben a magántulajdonban állókkal, ami könnyítheti a kutatást.
Mindazonáltal működés igen különböző lehet, így a különböző tulajdonban lévő
műemléképületek vizsgálata gazdagíthatja a képet.
4. Örökségi környezet jellemzői
Bizonyos műemléképületek örökségi környezetben helyezkednek el, pl. történelmi
városközpont részeként, ahol az épület környezete is gazdag építészeti értékekben. Ezzel
szemben sok olyan műemléképületet is találunk, amelyeket nem vesz körül történeti
környezet, pl. kastélyok, várak, melyek történeti környezettől „elszigeteltek”.
5. A település turisztikai és kereskedelmi potenciálja, ahol a műemléképület található
A műemléki felújítások által generált hatások mértéke attól is függ, hogy az adott település,
ahol a műemlék található, milyen gazdasági potenciállal rendelkezik, mekkora a helyi
beruházási hajlandóság, amelyek felerősíthetik a felújítás által generált hatásokat.
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A kiválasztás során az alapkritériumok teljesítésén felül más szempontból is megvizsgáltuk a
potenciális helyszíneket. Mivel a kutatás keretei három helyszín vizsgálatára adtak lehetőséget, és
nem volt mód valamennyi műemléktípus vizsgálatára, törekedtünk a helyszínek sokféleségére.
A kiválasztás során olyan adatbázisra volt szükségünk, mely tartalmazta a szükséges adatokat ahhoz,
hogy a megadott kritériumrendszer alapján vizsgálhassuk meg a felújítási projekteket. A következő
adatbázisokat használhattuk, melyek nyilvánosan elérhetőek:




Európai Unió Regionális Operatív Programjainak keretében műemléképületek felújítását
támogató beruházások;
Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében műemléképületek felújítását támogató
beruházások; valamint a
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott projektek közül válogathattunk.

Mindezekből először egy nagyobb mintát állítottunk össze, amely tartalmazta a lehetséges
helyszíneket, illetve felújításokat.
Ezen túl külön megvizsgáltuk az ICOMOS-díjat nyert helyreállításokat, valamint a Forster Központ
tulajdonában lévő műemléképületeket. A három helyszín kiválasztása nem egyszerre, hanem iteratív
módon történt, tehát az első helyszín kiválasztása után, és már a vizsgálat tapasztalataira építve
választottuk a második helyszínt. Ugyanígy tettünk a harmadik helyszín esetében is, ahol az előző
kettő eredményeire építve történt a választás.

A kiválasztott helyszínek
A felállított kritériumrendszer alapján a felújított siroki várra, Balatonfüred megújult történeti
városközpontjára, és a kulturális és turisztikai központtá fejlesztett Károlyi kastélyra esett a választás.
Az egyes helyszínek összefoglaló adatait és a kritériumrendszer szerint meghatározott jellemzőit a 2.
táblázat tartalmazza.

Sirok. A siroki vár Egertől mindössze 80 km-re található. Magyarország egyetlen barlangváraként
állami tulajdonban van és a Forster Központ kezelésében áll. Sirok Északkelet-Magyarországon, a
Pétervásári járásban fekszik. A térség az 1990-es években elszenvedte a nehézipar leépülését, annak
minden negatív következményével együtt. A környék ennek következtében egy tipikus vidéki térség
jegyeit hordozza magán: magas munkanélküliség, elvándorlás, öregedő társadalom, jelentős,
marginalizálódott roma kisebbség, szegénység stb. Bár a hegyvidéki környezetnek és a természeti
értékeknek is köszönhetően a turizmus jó lehetőségeket rejt magában, még nem vált húzóágazattá a
településen.
A siroki vár felújítása 2009-2012 között zajlott. A részletes falkutatással megalapozott felújítás során
új kapu épült az eredeti mintájára, az egykori istállóépület lefedésével pedig kiállítótér jött létre az
alsóvárban. Mindezt kiegészítette a vár infrastrukturális fejlesztése is, a várhoz vezető út megújult, új
helyiség épült a pénztárnak, és díszkivilágítás is került a vár köré. A siroki vár a Forster Központ
kezelésében álló leglátogatottabb műemlék. Sajátossága még, hogy a magas látogatószám
következtében az éves jegybevétel szinte fedezi az éves működtetési költségeket, amely
egyedülállónak mondható. Ez meglehetősen ritka műemlékek esetében, ami szintén közrejátszott a
helyszín kiválasztásában.

Balatonfüred. Balatonfüreden a történelmi városrész felújításának hatásait vizsgáltuk
(„Balatonpart ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden” I-II.”). A két
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projekt keretében megújultak a reformkori városrész közterei (Blaha L. u., Kisfaludy u., Jókai u.,
Gyógy tér, Vitorlás tér) valamint számos műemléképület (Vaszary villa, Jókai Mór emlékmúzeum,
Városi Múzeum). A védett középületek, közterek felújítása közvetlenül kapcsolódott a városrész más
területeinek fejlesztéséhez (Tagore sétány, Zákonyi sétány, Kiserdő, stb.). A történeti városrész
megújításához kapcsolódóan új, kulturális funkciót kapott a Vaszary villa, és áthelyeződött a hangsúly
a kulturális szolgáltatások irányába. Magánbefektetések is kapcsolódtak a városrész megújításához,
pl. az Anna Grand hotel és a Horváth-ház felújítása, illetve a megújított tereken magánvállalkozások
nyitottak többek között minőségi szolgáltatásokat nyújtó vendéglátóhelyeket, melyek együttesen
lehetővé tették Füred turisztikai kínálatának látványos minőségi és mennyiségi fejlődését.
Balatonfüred tehát olyan (ritka) pozitív példa a hazai örökségvédelmi gyakorlatban, ahol az
értékvédelem és a városfejlesztés szervesen kapcsolódik össze. Éppen emiatt a tapasztalt hatások a
komplex fejlesztési folyamat eredményei, így nagyon nehéz szétválasztani az értékvédelmi és az
egyéb turisztikai, és városfejlesztési beruházások hatásait. Balatonfüred tehát jó terepet, ugyanakkor
nagy kihívást is jelentett hatásvizsgálatunk számára.

Fehérvárcsurgó. A fehérvárcsurgói Károlyi kastély működésének kulcsa az állami és a
magánszektor példa nélküli együttműködése a hazai műemlékvédelemben. Az állami tulajdonos és a
magánüzemeltető céljai teljesen megegyeznek, mindkét fél célja a műemlék igényes bemutatása a
látogatók számára, valamint a kulturális híd szerepének betöltése.
1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a Műemlékek
Állami Gondnoksága (MÁG) együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és
hasznosítására. A kulturális funkciók kiegészítésére és azok finanszírozása érdekében a kastély célja a
turisztikai áramlatokba való illeszkedés, szálloda és vendéglátó részleg segítségével. Az alapítvány
tudományos és kulturális tevékenységével egy időben a Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zrt. a
kastély rendezését végzi. Jelenleg a kastély az Európai Kulturális Találkozóközpontok Hálózatának
tagja.
Az esettanulmány keretében a turisztikai és kulturális szolgáltatást kialakítását célzó beruházás
hatásait vizsgálatuk. A beruházás különböző forrásokból valósult meg, melyeknek a 2. táblázatban
szereplő Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) által finanszírozott projekt csupán egy részét fedi
le. A pályázati forrásokon túl jelentős magán beruházásból és hitel felvételből is támogatták a kastély
megújítását. A beruházás teljes összege kb. 1,5 milliárd Ft.
2. táblázat A kiválasztott helyszínek jellemzői
Helyszín

Siroki barlangvár

Település
Település
lakossága
Projekt címe

Sirok
1 814 fő

Fejlesztés fókusza

Siroki vár

„Végvárak Világa” –
Sirok, barlangvár
turisztikai központ

Balatonfüred
történeti városrésze
Balatonfüred
13 224 fő

Károlyi kastély

Balaton-part ékköve: a
reformkori
városközpont
felvirágoztatása
Balatonfüreden I. és II.
Történelmi belváros

A fehérvárcsurgói Károlyi
kastély felújításának
befejezése - turisztikai
attrakció kiteljesedése
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Fehérvárcsurgó
1 900 fő

Károlyi kastély

Beruházás
időtartama
Épület funkciója
Célcsoport

2009-2012

Tulajdonos

Magyar állam

Működtető

Forster Központ

Projektgazda

Forster Központ

Fejlesztés összege

384 millió Ft

Támogatás aránya

100 %

Fejlesztés forrása

Észak-Magyarországi
Operatív Program
(ÉMOP)

Örökségi
környezet
jellemzői
Helyi és társadalmi
szereplők
bevonása

egyedülálló műemlék

Turisztikai
Turisták, helyi lakosok

Önkormányzat
bevonására korlátozódik

2005-2006
2008-2010
Kulturális, turisztikai
Turisták, helyi lakosok,
vállalkozások
Vegyes tulajdon:
állami, magán,
önkormányzati
Vegyes:
önkormányzati, magán
Balatonfüred
önkormányzata
378 millió Ft
1,5 milliárd Ft
97 %
85%
Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT);
Kelet-Dunántúli
Operatív Program
(KDOP)
gazdag műemléki
környezet

2009-2012

Szoros együttműködés
a helyi önkormányzati
intézmények között, a
helyi lakosságot csak
tájékoztatják a
tervekről,
történésekről

Helyi, regionális, országos és
nemzetközi szintű,
partnerségekben szakmai
szervezetekkel, civil
szervezetekkel, politikusokkal

Kulturális, turisztikai
Turisták, kultúrával foglalkozó
szakemberek
Magyar állam

Károlyi Alapítvány
Károlyi Alapítvány
462 millió Ft
81 %
Közép-Dunántúli Operatív
Program (KDOP)

egyedülálló műemlék

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Az egyes helyszíneken történt terepmunka időpontját és az alkalmazott módszereket a 3. táblázat
foglalja össze.
3. táblázat A helyszíneken alkalmazott módszerek
Helyszín
Terepmunka
Dokumentumok

Sirok
2015. január –
március
Pályázat
megvalósíthatósági
tanulmánya

Balatonfüred
2015. június – 2016.
február
Városfejlesztési
koncepciók, stratégiák
Rövid projektleírások
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Fehérvárcsurgó
2015. november – 2016.
február
Pályázat megvalósíthatósági
tanulmánya, újságcikkek a
fejlesztésről,
rövid

Újságcikkek
fejlesztésről
24 interjú

Félig strukturált 20 interjú
interjúk
Kérdőíves
felmérés
Műhelymunka
helyi
érintettekkel

24 fő
KSH
adatok
tesztelése
Interjú eredmények
visszacsatolása
A várra vonatkozó
jövőkép

a

projektleírások
honlapjáról
9 interjú

a

kastély

Turisták (170)
Vállalkozók (100)
Helyi lakosok (300)
21
fő:
Interjú
eredmények
és
turisztikai
kérdőív
visszacsatolása, ötletek
gyűjtése
mérhető
indikátorokra

Az esettanulmányok során először azonosítottuk az érintetteket (dokumentumelemzés, interjúzás),
akiknek valamilyen szerepe volt a felújításban (lásd 4. táblázat). Az érintettek azonosítása az
interjúzás mellett az elemzésben is nagyon fontos szerepet játszott. Az elemzés további szakaszában
azt is azonosítani lehetett, hogy az egyes helyszínek esetében az érintettek mely csoportjai voltak
bevonva a felújítás folyamatába, illetve a műemlék működtetésébe.
4. táblázat A felújítási folyamatok érintettjei
Érintett csoport
Önkormányzat

Sirok
Régi és új polgármester
egyaránt

Kapcsolódó
önkormányzati
intézmények

Tervezők, kutatók

Forster Központ
tervezői

Civil szervezetek

Nyírjes Nyugdíjas Klub,
Vártársaság
Országh Kristóf
Általános Iskola

Oktatási intézmény

Balatonfüred
kezdeményező

Balatonfüred
Kulturális Nonprofit
Kft.
Probio Balatonfüredi
Településüzemeltetési
Zrt.
Tájépítész tervezők
bevonása

Fehérvárcsurgó
Kastély üzemeltetése
szorosan
együttműködik az
önkormányzattal
programok
előkészítése kapcsán

A teljes felújítási
folyamatot ugyanaz a
tervező kísérte végig

Reformkori Társaság
Lóczy Lajos
Gimnázium és
Szakközépiskola, Szent
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Károlyi György
Általános Iskola
Székesfehérvári

Turisztikai szervezet

Mátra Jövője Turisztikai
Egyesület

Helytörténettel
foglalkozó lakosok

Fiatal, helyi lakos saját
helytörténeti
gyűjteménnyel; festő
Helyi boltok
Helyi szállásadók (kb.
15)
Helyi éttermek (3)
Környékbeli fürdők
(Bükkszék, Parád)
Környékbeli szállodák

Helyi vállalkozások

Egyéb

Benedek Gimnázium
Balatonfüredi
Turisztikai Desztináció
Menedzsment
Egyesület

Helyi boltok
Helyi szállásadók
Helyi éttermek
Környékbeli borászok
(Balatonfelvidék)

Állami Szívkórház;
Magyar Nemzeti
Galéria

Székesfehérvári
Tourinform iroda

Helyi boltok
Helyi iparosok
Helyi szállásadók
Cukrászda
Környékbeli borászok,
termelők (móri
borvidék)
Nemzetközi kulturális
intézmények (Francia
Intézet, Goethe
Intézet, stb.);
Zeneakadémia;
Európai Kulturális
Találkozóközpontok
Hálózata;
Kodolányi János
Főiskola

Eredmények
Az összegyűjtött adatok alapján igyekeztünk megválaszolni kutatási kérdésünket, vagyis, hogy a hazai
műemlék-felújítások milyen társadalmi-gazdasági hatásokat generálnak. Az elemzés során figyelmet
fordítottunk a leíró statisztikai adatok elemzésére, és az interjúk, műhelymunkák alkalmával
összegyűjtött kvalitatív információkra. Az interjúk tartalomelemzése során azonosítottuk azokat az
interjúalanyok által észlelt változásokat, melyek a műemlék-felújításnak köszönhetőek, illetve
amelyeket az interjúalanyok a felújítás hatásának véltek. Az interjúk részletes elemzésének
eredménye a Mellékletben található. Az interjúk során a változások mellett általában arra is fény
derült – köszönhetően a kvalitatív módszerek jellemzőinek – hogy mi a műemlék szerepe az adott
településen az érintettek számára, illetve, hogyan ítélik meg az érintettek a felújítás folyamatát és
eredményét, az elemzés így e pontokra térünk ki. Az idézőjeles szövegrészek a
beszélgetőpartnereinktől származó szó szerinti idézetek.

Sirok
A felújítás (kettős) helyi megítélése
Az interjúkból az derült ki, hogy a siroki vár nagyon fontos szerepet tölt be az ott élők életében,
sokukat erős személyes érzelmek és élmények kötnek a várhoz. Nagyon büszkék is rá („itt mindenki
büszke a várra”); szinte kivétel nélkül, mindenki csillogó szemmel, mosolyogva, lelkesen beszélt róla.
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A vár uralja a falu látképét, sokan otthonukból vagy munkahelyükről is rálátnak. Számos lakosnak
saját festménye és rajza is van a várról otthonában. Szinte mindenkit, aki Sirokon nőtt fel, fontos
gyerekkori emlékek fűznek a várhoz: gyerekként ott töltötték a nyarakat, ami egy „nagy játszótérként
szolgált”, ott lehetett „duhajkodni”, „a vár az mindig egy külön kategória volt”. A ballagó diákok is a
várnál búcsúznak egymástól; iskolai biológia- és rajzórák helyszíne, de esküvők is voltak már itt az
elmúlt években. Azzal szinte minden válaszadó tisztában volt, hogy a vár állapota kezdett veszélyessé
válni, így az állagmegóvás, felújítás egyre sürgetőbbé vált.
A vár felújításának megítélésében ugyanakkor már nem ilyen nagymértékű az egyetértés Sirokon. A
megkérdezettek egy része pozitívan nyilatkozott a felújításról („még most is nagyon szép”), hiszen a
vár új külsőt és szép díszkivilágítást kapott, kiépült az alapvető infrastruktúra (víz, szennyvíz,
elektromos hálózat). Könnyebben megközelíthetővé és hasznosíthatóvá vált, a bemutatótér pedig
fedett helyszínt biztosít a kiállításnak. Többen is úgy élik meg, hogy így a külvilág felé végre meg lehet
mutatni a számukra legfontosabb értéket („most már mutogatható a vár”). A siroki vár a felújítás
előtt és után a 2. és 3. ábrán látható.

2. ábra A siroki vár távolból és az alsó vár a felújítás előtt
Forrás: http://sirokivar.hu/ , Anna Augustyn

3. ábra A siroki vár távolból és az alsó vár a felújítás után
Forrás: http://sirokivar.hu/ , Anna Augustyn

A megkérdezettek másik fele nehezen fogadja el a felújítást. Fő kritikaként azt fogalmazták meg, hogy
a vár a felújítással elvesztette egykori romantikáját („úgy szép, ahogy volt”; „ez már nem a siroki vár”;
„elveszítette eredeti miliőjét a vár”). A vár felújítás előtti állapota miatt valamit mindenképp tenni
kellett, de az interjúalanyok egy része szerint a vár addigi formáját megőrző állagmegóvás is elegendő
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lett volna. Másik fő kritikaként a vár fizetőssé válását említették. A felújítás előtt mindenki szabadon
feljárhatott oda. A felújítással nem csak a bemutatóterem és az infrastruktúra épült ki, de beléptető
rendszer is, így a helyieknek is – habár kedvezményesen – de fizetniük kell. Szinte mindenki hiányolta
a felsővár megnyitását is (mely a vizsgálat óta elkészült). Emellett azt mindenki értékelte, hogy a vár
körüli sétány ingyen körbejárható.
A várban jelenleg található szolgáltatásokkal kapcsolatban is kettős véleményekkel találkoztunk. A
vár felújítása kapcsán elsősorban a helyi vállalkozóknak voltak várakozásai, hogy ezáltal a gazdasági
lehetőségeik jelentősen bővülnek majd. Többen is voltak, akik hiányolták a szolgáltatásokat a várból,
mint például a kézműves foglalkozások bemutatása, kézműves termékek boltja, de megjelent egy
étterem vagy büfé iránti igény is. Igényként fogalmazódott meg az is, hogy a vár működtetése és
szolgáltatásainak megtervezése során a Forster Központ az eddigieknél szélesebb körben vonja be a
helyi szereplőket és vállalkozókat, és jobban támaszkodjon a helyi szereplők és vállalkozók
kapacitásaira.
A felújítás észlelt hatásai
A vár felújításának hatásai nem egyértelműek Sirokon. Minden bizonnyal több látogató érkezik a
felújítás óta, ami az erőteljesebb reklámtevékenységnek is köszönhető. Ezt jelzi a Forster Központ
jegyeladáson alapuló kimutatása, valamint a megkérdezett sirokiak is úgy látják, hogy nagyobb a
forgalom az utcákon, láthatóan többen érkeznek a településre.
Azonban még nem érzékelik hatását a megemelkedett látogatószámnak a településen. A helyi
vendéglátással, szállásadással és kiskereskedelemmel foglalkozók elmondása szerint a látogatók
számának növekedése nem jelenti azt, hogy több vendég száll meg Sirokon vagy többet költenek el
boltokban, vendéglátóhelyeken – ami a felújítás gazdasági hatásaként megjelenhetne. A
vendégéjszakák száma – amelyek a visszajelzések szerint nem minden esetben tükrözik a valós képet
– nem mutatnak pozitív változást, valamint a boltosok, vendéglátók és szállásadók sem jeleztek a
beszélgetések során egyértelmű növekedést az elmúlt években. Az idegenforgalmi vállalkozások
száma lényegében a felújítástól függetlenül alakult, körülbelül 10 éve ugyanannyi szállásadó működik
a faluban. Bár az utóbbi években egy-két új szálláshely is elindult a településen, valamint a régi
parasztházak felújítása is egyre gyakoribbá vált, ami utalhat az idegenforgalmi lehetőségek
bővülésére. Az 5. táblázat a főbb adatokat tartalmazza a várhoz és annak felújításához kapcsolódóan.
5. táblázat A Siroki vár és a település néhány adata
Siroki vár adatai (forrás: Forster Központ)
2013
2014
2015 (terv)
Látogatók száma (fő)
27 333
31 633
32 000
Sirok település adatai (Központi Statisztikai Hivatal)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Adóköteles)
Vendégéjszakák
száma
Szálláshelyek
száma (db)

3378 3640 4299 3111 2728 2649 2342 2256 2775 2279
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sirok.hu-n lévő
szálláshelyek
száma (2015)
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Az ingatlanárak is kedvezően alakultak az elmúlt években: a Pétervásári kistérséghez viszonyítva 2000
óta egyértelműen magasabbak lettek az ingatlanárak Sirokon (lásd 4. ábra). Mindez utalhat Sirok
vonzerejének növekedésére.
Lakás-adásvételek jellemző négyzetméter árai (mozgóátlagolt)
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4.

ábra Ingatlanpiaci adatok Sirokon és környékén Forrás: Eltinga

A vár életében a helyi lakosságból, főleg a rendezvények szervezésében két helyi civil szervezet vesz
részt (Vártársaság, Nyírjes Nyugdíjas Klub). Egy nagyobb, regionális jelentőségű szervezet, a Mátra
Jövője Turisztikai Egyesület a Mátra és Sirok országos szintű népszerűsítésén is dolgozik – habár
felmerült, hogy lehetőség volna még újabb siroki tagok felvételére az egyesületbe, mivel egyelőre a
siroki turisztikai szereplők tagsága egy szűk körre korlátozódik. E civil szervezetek rendezvények
szervezésével igyekeznek Sirokot még vonzóbbá tenni az odalátogatók számára.
Más helyi civil szervezet vagy éppen helyi csoport bevonása a vár működtetésébe a Siroki
Idegenforgalmi Egyesület konfliktusokkal tűzdelt feloszlása óta ez idáig sajnos sikertelen volt. A
megkérdezettek döntő többsége ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy nagy szükség volna egy olyan
helyi szervezetre, amely a helyi idegenforgalmi tevékenységeket összefogja és a település egészét
népszerűsíti. Azt, hogy az együttműködések azért mégis tudnak, vagy éppen tudnának működni
Sirokon, jól mutatja a Siroki Várnapok közös megszervezése, valamint a tájház közös berendezése is.
A műhelymunkán az is kiderült, hogy a várral kapcsolatos konkrét elképzelések eltérőek lehetnek,
azonban abban mindenki egyet ért, hogy egy élettel teli, és a helyi lakosság számára is (akár
vállalkozási, akár egyéb részvételi) lehetőségeket tartogató helyet képzelnek el.

Balatonfüred
A felújítás helyi megítélése
A felújított terek, utcák kedves hangulata, az utcabútorok minősége sokak tetszését elnyerte. Ez
utóbbiak játékossága, az utcai lámpák, utcabútorok egységes megjelenése a tervezők szerint
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pozitívan hatott a füredi lakosok és a turisták esztétikai érzékére, és egyben utat, követendő
szemléletmódot mutattak a magánfejlesztések számára is. Szemléletváltás történt tehát a
közízlésben is.
Az igényesség az önkormányzati működés egyre több területére kiterjed („Az emberek most már
elvárják, hogy minden jobban nézzen ki”). A megújult környezet és tér hat arra is, hogy milyen jellegű
vendéglátóhelyek, üzletek kerülnek a felújított épületekbe. Az önkormányzat ezeket a változásokat
tudatosan, helyi jogszabályokkal, többek között a helyi védettségű épületekre vonatkozó szigorú
előírásokkal is segíti. Bizonyos önkormányzati tulajdonú területeken, de magántőkéből végrehajtott
fejlesztések esetében is előírják, hogy egész évben nyitva kell tartani.
A műemléképületben működő Szívkórház révén Balatonfüred a gyógyturizmus egyik legfontosabb
hazai központja. A Szívkórház betegei számára a műemléki környezet ideális a gyógyuláshoz. A
kórházba érkezők számára ugyanakkor a különféle rendezvények, fesztiválok is vonzóak, előfordul,
hogy a beutalókat direkt akkora kérik, amikor „történések vannak Füreden”. A látogatók egy része a
kórházban gyógyuló szeretteihez érkezik, de többnyire ők sem hagyják ki a város látványosságait, és
természetesen igénybe veszik a szálláshelyeket is.
A helyi lakosok és a turisták egyaránt megcsodálják a felújított épületeket, városrészeket, jól érzik itt
magukat, kifejezetten szépnek találják a műemléki környezetet. Sok a visszajáró törzsvendég, mert
„mindig van valami új, amiért érdemes visszatérni, megnézni”. A látogatók megállnak a Tagore
sétányon felfrissülni, nézelődni, térzenét hallgatni vagy egyszerűen csak jó levegőt szívni és
gyönyörködni a Balatonban és a kikötő látványában.

5.

ábra A Kisfaludy szabadtéri színpad helye a felújítás előtt és a színpad a felújítás után a Tagore
sétányon Forrás: www.epiteszforum.hu

A sok turista (2015 júliusában, egy hónap alatt 166 435 vendégéjszakát regisztráltak) 1 a – kutatás
során még fennálló – vasárnapi zárvatartással együtt már kellemetlenségeket is okoz a napi szintű
bevásárolásoknál; hétvége közeledtével, vagy szombatonként gyakran gyűlnek össze kígyózó sorok
(„tudni kell mikor kell menni vásárolni”). A turisták egyes rétegei a zsúfoltság hatására hajlamos
elfordulni Balatonfüredtől, akik viszont maradnak, azok elfogadják, hogy a programok, látnivalók
színvonala, a turisztikai kínálat minősége együtt jár a nyári tömeggel.

1

KSH, 2015
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A helyi lakosok között is vannak olyanok, akik nem teljesen elégedettek a fejlesztésekkel. Néhányan
az egyes régi értékek, szimbólumok elvesztését a fejlesztések számlájára írják (a parti láncokat, lásd 6.
ábra vagy éppen a „könyöklős beülős helyeket”, ahol gyorsan és olcsón lehetett hozzájutni ételhez és
italhoz). Többen emiatt már nem érzik magukénak a part menti városrészt „nagyon távoli árakban”, a
„sznob turisták” miatt meg kellemetlenül érzik magukat. A reformkori hagyomány bár összefogja a
helyi lakosokat, ugyanakkor volt olyan vélemény is, hogy a reformkori szellemi értékek (egyenlőség,
testvériség) nem igazán jelennek meg a város életében. Félelemként jelentek meg a város
„túlfejlődése” kapcsán a nagyirányú beépítések és a meglévő zöld felületek elvesztése, vagy az új
épületek túlzott térnyerése a régiek rovására.

6.

ábra A Tagore sétány a felújítás előtt és után Forrás: www.panoramio.com; www.balaton.website

A felújítások észlelt hatásai
A reformkori városrész felújításának hatásai elsősorban a turisztikai és kulturális szektorban érhetők
tettem. Ez nem meglepő, tekintve, hogy a reformkori városrész megújítása azt a célt szolgálta, hogy
Balatonfüred a minőségi turisztikai szolgáltatások irányába mozduljon el, illetve a nyári szezonra
korlátozódó, elsősorban strandolást célzó látogatások áthelyeződjenek a kulturális szolgáltatások
felé.
Ennek eredményeképpen az elmúlt néhány évben érezhetően többen érkeznek Balatonfüredre,
amelyet a vendégéjszakák alakulása is megerősít (7. ábra). Sokan azért látogatnak ide, mert „itt
minden évben látni valami újat”, „Balatonfüred sikk lett”. A történeti városrész megújítása mellett
azonban más fejlesztések is történtek (pl. Zákonyi sétány felújítása), így a pozitív változások nem
pusztán csak a műemléki beruházásokra vonatkoznak.
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7.

ábra. Balatonfüred és környékbeli települések vendégéjszakáinak alakulása Forrás: KSH, 2015

A kibővült kulturális szolgáltatások – új és megújult múzeumok, kiállítások, városvezetési séták,
folyamatos rendezvények – ellenére a Balatonfüredre látogatók fő motivációja továbbra is a Balaton.
Megfigyelhető, hogy nehéz a látogatókat felcsábítani a közvetlenül a part mentén lévő sétányokról a
város más részeibe (akár csak egy-két utcával feljebb): „Kijjebb és feljebb egyre nehezebb megélni,
bár ez is változik”. A Blaha Lujza utcába például, és más, nem közvetlenül part menti területekre,
melyek kifejezetten műemléki értéket képviselnek inkább a fürdőszezonon kívül érkezők látogatnak,
illetve azok, akik nem feltétlenül a Balaton miatt, hanem például a város építészeti értékei miatt
jönnek. Habár ez még elenyésző, de pozitívan járul hozzá a szezon meghosszabbodásához.
Az odalátogatókat jellemző fő változás, melyre interjúalanyaink felhívták a figyelmünket az, hogy a
külföldiek – főként németek – helyett az utóbbi időben a hazai tehetősebb középosztály jelenlétének
erősödése figyelhető meg, akik leginkább hétvégére, vagy néhány napra érkeznek. Balatonfüred
mindig is az „elit” nyaralóhelye volt, aminek a jelentősége talán most még nagyobb.
Ennek ellenére a szolgáltatások minőségében két (ellentétes) fejlődési irány figyelhető meg:
előfordulnak nagyon színvonalas, drága vendéglátóhelyek, és az olcsó, ámde kevésbé minőségi ételt
kínálók is, közöttük azonban hiányzik az átmenet: „néhány minőségibb vendéglátóhely már felütötte
fejét, de sok a gyros-os is”. A történeti városrészhez tartozó és felújításon átesetett Blaha L. utcában
azonban éppen a minőségi vendéglátóhelyek jellemzőek, ezzel is hozzájárulva a városrész
presztízséhez (lásd 8. ábra).
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8.

ábra Balatonfüredi utcarészlet a történeti városrészben a felújítás előtt és után Forrás:
www.epiteszforum.hu; www.kredencborbisztro.hu

Az ingatlanpiac alakulása is megerősíti a városban történt változásokat. Az elmúlt években jelentősen
emelkedtek a balatonfüredi ingatlanárak, ahogyan ez a 9. ábrán látható. Ez az ingatlanpiac számára
pozitív, bevételként jelenik meg, ugyanakkor az elmúlt évek irreálisan magas ingatlan adásvételi és
albérleti áraira többen panaszkodtak. Az is kiderül, hogy a part menti (alsó) városrész ingatlanjainak
árai 2010 után jelentősen magasabbak, mint a felsőé.

9.

ábra Ingatlanpiaci ára alakulása Balatonfüreden. Forrás: Eltinga, 2013 pp. 21

A főként pozitív gazdasági változások mellett a kibővült kulturális szolgáltatások szervezésére és
összehangolására létrejött intézmény (Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.) összesen 30 fő, főként
fiatalok foglalkoztatását tette lehetővé. A rendezvények száma jelentősen nőtt, szinte már minden
hétvégén van valamilyen esemény. Ez azt jelenti azonban, hogy főszezonban akár egymással
versengő eseményeket is találunk, sőt vannak, akik éppen emiatt kerülik a part menti városrészt. A
felújításokhoz kapcsolódó programok változatosságáról szóló vélemények azt sugallják, hogy azok
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alapvetően egyféle ízlésvilágot képviselnek. A kortárs művészetek, a valódi utcazene, az alternatív,
underground művészi tevékenységek hiányoznak a palettáról.
Több civil szervezet is aktív szervezője és résztvevője a különböző rendezvényeknek, például a
Reformkori Társaság, a Csopak-Balatonfüred Borlovag Rend, vagy a helyi fúvószenekar. A felújítások
gyenge pontja mindennek ellenére a viszonylag alacsony társadalmi bevonás.
A város vállalkozói között viszonylag nagyfokú együttműködés jellemző, ami részben a felújításoknak
is köszönhető. Együttműködés él a kulturális programszervezők és a szállásadók, szállodák között (pl.
férőhelyek kapcsán, információ a programokról, kedvezményes belépők, csomagajánlatok stb.). A
helyi vállalkozók szűkebb köre közösen kezdett tervezni arról, hogy milyen fejlesztési irányokba lenne
érdemes továbblépni (erre jó példa a gasztronómiai cégek együttműködése). A kisebb szálláshelyek
esetében kevésbé jellemző az együttműködés.
A térségi szintű együttműködésekről való gondolkodás csírái már megjelentek. Egyes vállalkozók
fontosnak tartják, hogy más, Balaton-felvidéki településeket is bevonjanak a turisztikai
programcsomagok kialakításába és a város vérkeringésébe. Úgy vélik, ha a város szeretné a hangsúlyt
a strandolásról a kultúrára helyezni és a közönség kiszolgálásába a térség többi részét is bevonni,
akkor arra Balatonfüred egymagában legjobb szándék ellenére sem képes, ehhez a térség több
településével való összefogás szükséges. A kutatás keretében tartott műhelymunkán azonban inkább
a félelmen volt a hangsúly, a Balaton-felvidékkel való szorosabb együttműködés kapcsán: az
elhangzott vélemények szerint piacot veszíthet Füred. A nemzetközi és hazai tapasztalatok ennek
éppen ellenkezőjét mutatják.
A Balatonfüredi esettanulmányban az jelentette a kihívást, hogy a különböző fejlesztések hatásai
közül azonosítsuk a történeti városrész megújításából fakadóakat. Erre több kísérletet is tettünk,
interjúk, műhelymunka és kérdőívek segítségével, de valójában ezek a hatások nem elkülöníthetőek.
A műhelymunka egyik résztvevőjének szavaival élve, ugyanis e „szinergia hatások valójában egymást
erősítik”. Balatonfüred történeti városrésze megújításának sikere éppen abból a tényezőből fakad,
hogy a beruházásra integrált városfejlesztés keretében került rá sor, a különböző fejlesztések
egymáshoz kapcsolódtak és egymással összehangoltan folytak. Természetesen e sikerhez
hozzájárulnak Balatonfüred remek adottságai is. Emellett azonban átfogó és tudatos tervezésre is
szükség volt, melyet ebben az esetben a város vezetése biztosított.

Fehérvárcsurgó
A Károlyi kastély felújításának helyi megítélése
A helyiek büszkék a Károlyi kastély történetére, és arra, hogy a közelében élhetnek. Az épület a ’90-es
évek óta gyakorlatilag hasznavehetetlenül állt a település határában, és az ott élőket igencsak zavarta
a kastély romos állapota (10. ábra). A felújítást követő elégedettséghez az is hozzájárulhatott, hogy a
Párizsból visszatelepült Károlyi család a renoválási munkálatok megkezdése előtt felkereste a falu
idősebb lakóit, akik még emlékezhettek a kastély hajdani külsejére. A család a második világháború
előtti állapotokat kívánta visszaállítani, és előfordult, hogy ehhez a település lakóinak emlékeire
hagyatkozott.

22

10. ábra A Károlyi kastély Fehérvárcsurgón a felújítás előtt és után Forrás: www.muemlékem.hu;
www.karolyikastely.accenthotels.com

Talán e nyitottságnak is köszönhető, hogy a kastély működése igen beágyazott a település életébe,
valóban használják az épületet. Ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy számos rendezvény
ingyenes és nyitott a helyiek számára. A kastélyba a helyiek ingyen léphetnek be. Kifejezetten a helyi
iskolásoknak és pedagógusoknak szóló programjaik is vannak (rajzverseny, kenyérünnep,
múzeumpedagógiai foglalkozások, stb.), valamint ingyenesen biztosítanak helyszínt iskolai és
önkormányzati programok, kiállítások számára. A falu képe is megszépült a felújításnak
köszönhetően, így igen egyhangú, pozitív véleményekkel találkoztunk a településen.
A felújítás észlelt hatásai
A Károlyi kastély mind kulturális mind turisztikai funkciót betölt, Európai Kulturális
Találkozóközpontként funkcionál. Ennek keretében nemzetközileg is igen beágyazott, és ez a
nemzetközi kapcsolatrendszer hozzájárul az épület sikeres működéséhez. A kastélyban működő
kulturális funkciók (koncert, kiállítás, rendezvényhelyszín) mellett különböző funkciók kaptak helyet,
melyek a gazdasági fenntarthatóságot (is) hivatottak biztosítani, így szállodaként és étteremként is
funkcionál.
A magas minőségi elvárásoknak való megfelelés valamennyi funkciónál alapvető, amelyek a kastély
presztízsét hivatottak növelni. Az igénybe vehető szolgáltatásokat, programokat minden esetben a
kastély identitásának megfelelően alakították ki (pl. csak klasszikus zenei koncert, dísznövény-vásár
esetén csak magas minőségű kézműves termékeket lehet árusítani), ami az egységességet biztosítja.
A településnek is egyértelműen lendületet adott a kastély megújulása: az évente kb. 20 000-es
látogatószám a településen is érezteti hatását. Előfordul, hogy a kastélyban már nincs szállás, akkor a
faluban található panziókban szállnak meg a vendégek, köszönhetően az egész évben folyamatosan
megrendezett különböző programoknak. A kastélyban 25-30 alkalmazott dolgozik (recepciós,
karbantartók, kertészek, idegenvezető stb.). Előnyben részesülnek a helyi, ill. környékbeli lakosok,
ugyanakkor a minőségi szaktudás alapvető elvárás, ami korlátozza a helyi munkaerő foglalkoztatását.
A kastély működtetésére több év után állt össze a megfelelő szakmai gárda, akik a Károlyi család
mellett teljesen elkötelezettek a kastély iránt.
A sikeres működtetés egyik legfontosabb alapja az együttműködések kialakítása. A Károlyi kastély
estében ez a nemzetközi kapcsolatok mellett a hazai kulturális és oktatási intézmények irányába
valósul meg. Szoros együttműködést ápolnak a hazai kulturális intézményekkel, többek között pl.
Francia Intézettel, a Cervantes Intézettel, a Goethe Intézettel, a Zeneakadémiával. Az
együttműködések közös rendezvényekben vagy közös marketingben testesülnek meg. A kulturális
intézmények mellett oktatási intézményekkel is kapcsolatban vannak, környékbeli diákok tölthetik
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gyakorlatukat a kastélyban. Helyi iskolások számára rendszeresen tartanak múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, rajzversenyeket, illetve az iskolásokat is bevonják a kastély életébe.
A kastély a térség számára is fontos lehet: működése során épít a környékbeli beszállítókra, helyi és
környékbeli termelőkre. A térségi vidékfejlesztési egyesülettel ugyan még nem alakult ki szoros
kapcsolat, de a szándék már mindkét fél részéről adott. A Károlyi kastély mind kulturális, mind
turisztikai szempontból felteheti Fehérvárcsurgót a térképre.

Összefoglalás
Az esettanulmányok eredményeként kétféle eredményt kapunk: egyrészt feltérképeztük, hogy
Magyarországon milyen hatások jelentkeznek egy-egy műemlék-felújítás nyomán, ugyanakkor abba
is betekintést nyerhettünk, hogy a hatások kialakulását miként befolyásolja a felújítási folyamat. Az
esettanulmányok során figyelmet kellett fordítanunk arra, hogy a hatások az örökségi helyszínen,
vagy a helyszínt körülvevő településen jelentkeznek-e. A siroki vár esete például megmutatja, hogy
műemlékvédelmi szempontból kiemelkedően magas színvonalú felújítás és kiemelkedően magas
számú látogatót vonzó helyszín nem feltétlenül jár együtt pozitív hatásokkal a településen. Az
örökségi helyszínen és a környező településen jelentkező hatások közti határ nem mindig ilyen
egyértelmű. A hatásvizsgálat szempontjából azonban igen fontos ez a szempont, hiszen ez határozza
meg, hogy a műemléképület csupán közvetlen, az épületben jelentkező hatásokat generál pl.
bevételt, vagy a környező település számára is pozitív változást és hasznokat eredményez.

A felújítások hatásai
Az esettanulmányok keretében a műemléki beruházások által generált hatásokat három terület
szerint csoportosítottuk: gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokként, ahogyan azt a 11. ábra is
mutatja. A nemzetközi gyakorlattal ellentétben – ahol gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális
szférát is megkülönböztethetünk – kutatásunk feldolgozása során végül csupán három területet
használtunk. Ennek oka, hogy a hatások elkülönítésekor a társadalmi és kulturális területhez tartozó
hatások nagyban átfednek, megkülönböztetésük igen nehéz lett volna.
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11. ábra Az esettanulmányok során kiszűrt hatások Forrás: saját szerkesztés

A turizmus fejlődése. Az általunk megfigyelt hatások nem általánosíthatók az összes műemléki
felújításra, mivel a vizsgált helyszínek esetében turisztikai célú beruházás történt. Így nem meglepő,
hogy az általunk vizsgált műemléki beruházások gazdasági hatásai között az egyik legfontosabb a
turizmus szektorban létrejövő hatás. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenési formája a
műemléki helyszín növekvő látogatószáma, de a közvetett hatások figyelembevételével ide tartoznak
mindazok a településre érkezők is, akinek látogatását a műemléki környezet motiválta, de nem
feltétlenül látogatnak el a műemléki épületbe. A hatásvizsgálat szempontjából e látogatók
fogyasztása a helyi vendéglátóhelyeken, cukrászdában hozzájárul a helyi turisztikai szolgáltatásokkal
foglalkozó vállalkozások bevételéhez, és így a helyi foglalkoztatáshoz is. A műemléki helyszín
funkciójától, programjaitól függően hozzájárulhat a turisztikai szezon meghosszabbításához is, pl.
kulturális programok szervezése által. A nem időjárásfüggő programok enyhítenek a turizmus erős
szezonalitásán, ami általában az egyik legnagyobb kihívás az ágazat szereplői számára.

A vállalkozási aktivitás, együttműködések kialakulása. A műemléki beruházás
támogathatja a helyi vállalkozók aktivitását is – turisztikai beruházás esetében leginkább a turisztikai
szektorban. A településre érkező növekvő látogatószám sokszor hat ösztönzőleg újabb vállalkozások
indítására, amennyiben a megújult történeti környezetben új vállalkozási lehetőség kínálkozik
(ahogyan ez Balatonfüreden esetében látható). Ám nem csak új vállalkozások indítása, hanem a
meglévők közti együttműködésben is változást hozhat a megújuló műemléki helyszín. Balatonfüreden
például a felújításoknak (is) köszönhetően vált szükségessé a vállalkozók közti közös stratégia
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kialakítása. Sirokon is igény mutatkozott erre, habár az együttműködés az esettanulmány
elkészítésekor még váratott magára.

Térségi versenyképesség javulása. Az együttműködés nem csak egy adott településen belül
lehet előnyös, térségi együttműködések révén ki lehet használni a környékbeli települések
adottságait. A műemléki épület, helyszín is hozzájárulhat e szemlélet kialakulásához, ha nem csak a
település vállalkozóival működik együtt, hanem ezt az egész térségre kiterjeszti. Térségi
együttműködésre részben mindhárom eset kapcsán láttunk például, leginkább azonban a Károlyi
kastély kapcsán jelent meg, ahol kifejezetten gondot fordítanak arra, hogy többek között a
környékbeli borvidékről származó borokkal töltsék fel kínálatukat. A környékbeli településekkel, vagy
más települések turisztikai szervezetével együttműködve, közös programkínálat kialakításával az
egész térség vonzóbbá tehető turisztikai szempontból is.

Javul a szolgáltatások minősége. A műemléki beruházások során megújuló műemléki helyszín
és épület magas minőségi (kulturális, történeti, vagy esztétikai) értéket hordoz magában, és általában
a műemléki helyszínen és környékén kínált szolgáltatások minőségével szembeni elvárások is
magasak. Így a műemléki beruházások a helyi szolgáltatások minőségében is változást hozhatnak,
ahogyan ez Balatonfüreden és a Károlyi kastélyban is megfigyelhető (habár a Károlyi kastélyban ez
egyelőre a kastélyra korlátozódik).

Képzett munkaerő foglalkoztatása. A műemléképületek általában gyakrabban és
aprólékosabb, illetve képzettebb munkaerőt igénylő karbantartást, felújítást igényelnek, mint
kevésbé díszített újépítésű társaik. Egy település szempontjából fontos lehet a helyi építőipari
vállalkozások foglalkoztatása kisebb vagy akár nagyobb felújítási munkálatokban, melyek helyi
bevételt és foglalkoztatást is generálnak az építőiparban. Jelenleg a helyi vállalkozások alkalmazása
nem gyakori, de Sirokon például egy környékbeli kőbánya megnyitása volt szükséges a vár
felújításához, és Fehérvárcsurgón is előfordul, hogy környékbeli szakemberekkel dolgoznak, ami a
térségi versenyképességhez is hozzájárulhat.

Az ingatlanárak növekedése és következményei. Egy település fejlődésének egyik legjobb
indikátora lehet az ingatlanárak változása. Növekedésük azt jelezheti, hogy jobb a településen (vagy
az adott településrészen lakni), többen szeretnének ott lakni, ami a növekvő életszínvonalra utalhat.
Az ingatlanárak növekedése ugyanakkor utalhat a befektetési kedv növekedésére is, ami gazdasági
szempontból pozitív, a helyi lakosok számára azonban nem egyértelműen előnyös. A növekvő
ingatlanárak – éppen a felújítások hatására – dzsentrifikációhoz vezethetnek, vagyis az alacsonyabb
jövedelmű lakosság kiszorulásához bizonyos városrészekből. Ilyen esettel egyik helyszín kapcsán sem
találkoztunk, de az ingatlanárak mellett fontos szempont a műemléki terület használatának illetve
hozzáférésnek kérdése, ami átvezet a társadalmi hatások területére.

Közösségi élet, részvétel biztosítása. A műemléki helyszínek különösen turisztikai célú
felújításának esetében fontos kérdés az, hogy a helyi lakosság számára hogyan változik meg az épület
vagy a helyszín hozzáférhetősége. A turisztikai célú beruházások általában alapvetően gazdasági
célokat szolgálnak, ami például a műemléképület fizetőssé tételével történik (lásd Sirokon), vagy
együtt jár a történeti városrész vendéglátóhelyei árának növekedésével. Ezek a következmények a
helyi lakosság kiszorulásához vezethetnek a történeti helyszínekről, ami akár ellentéteket is szülhet.
Fontos ezért a gazdasági és a társadalmi hasznok közti egyensúly megtartása, a Károlyi kastélyban
például a helyi lakosság számára a látogatás és különféle programok ingyenesek, ami csökkenti a
negatív hatásokat.
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Identitás javulása. Az ellentétek csökkentése és a lakosság elköteleződésének növelésében
szerepet játszhat a helyi lakosok, civil szervezetek részvételének támogatása a történeti épület
működtetésében. Valamennyi helyszín esetében igen pozitív példákat láttunk arra, miként
gazdagítják a civil szervezetek a műemléképületek működését. A részvétel és a közösségi élet
támogatása a műemléki helyszínen általában elfogadottabbá és beágyazottabbá teszi az épületet a
helyi társadalmi kontextusba, ami a helyi identitást is támogatja. Azok a helyi lakosok, akik részt
vesznek a történeti épületek életében büszkék rá, ragaszkodnak hozzá, és ez az érzelmi kapcsolat
pozitívan járul hozzá a helyi kötődés kialakulásához. Természetesen a műemléképületek már a
városképben betöltött esztétikai szerepükkel is hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, de ha a
lakosság részvétele biztosított, akkor sokkal pozitívabb érzelmi kötődés alakul ki.

A műemléképület kulturális és esztétikai jelentősége. A műemléképületek, helyszínek
kulturális szerepe igen kiemelkedő. Egyrészt már jelenlétükkel hozzájárulnak a helyi kultúrához,
annak részét képezik (így van szerepük többek között a helyi identitás kialakulásában is), és az ott
helyet kapó oktatási tevékenységeken keresztül hozzájárulhat a helyi tudás gyarapodásához (például
a helytörténeti ismeretek terjesztése, oktatási programok keretében) – melyre kivétel nélkül
mindhárom helyszínen láttunk példát. Másrészről a műemléképületekben helyet kapó kulturális
programok, és a történeti helyszínek rendezvényei, szolgáltatásai gazdagíthatják a kulturális életet.
A műemléképületek megújításával általában a városkép is megszépül, ami összességében pozitívan
járul hozzá az életszínvonal változásához a környezet esztétikai javulásával. A történeti épületek
karbantartásával azok környezete is fejlődhet, javulhat a városkép, a terek, utcák állapota, amit az ott
lakók elégedettsége, véleménye, valamint esztétikai érzékének fejlődése jelez.

Környezettudatosság kialakulása. A társadalmi hatások mellett fontos, hogy a gazdasági
szempontok ne írják felül az ökológiai szempontokat se. Kifejezetten fontos ez a turisztikai célú
műemléki beruházások esetében, ahol a tömeg, forgalom és a hulladék növekedésével számos
negatív, környezetterhelő hatás léphet fel. Nem ritka azonban már, hogy az örökségi helyszínen
odafigyelnek az ökológiailag fenntartható működésre (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hőszigetelés), bár
ezek néha a szabályozások miatt korlátokba ütköznek (pl. megújuló energiaforrások alkalmazása). A
növekvő látogatószám viszont motivációként is szolgálhat környezetbarát közlekedési megoldások
kialakítására, pl. Balatonfüred esetében kerékpáros helyi közlekedés kialakítása.

Immateriális értékek. Kutatásunk megmutatta, hogy a kifejezetten gazdasági hatások (bevétel,
vállalkozások) mellett számos más, pénzben nem kifejezhető, de nem kevésbé értékes hatást is
generálhatnak a megfelelően végrehajtott műemléki beruházások. Annak ellenére, hogy napjainkban
elsősorban a monetáris értékben kifejezhető hatások kerülnek fókuszba, nem szabad figyelmen kívül
hagyni a társadalmi és környezeti hatásokat sem. A gazdasági hatások nem helyettesítik ugyanis a
kulturális, esztétikai vagy más közösségi értékeket, melyeket a történeti helyszínek tesznek
elérhetővé. A kutatás során azzal is szembesültünk azonban, hogy az, hogy milyen hatások
jelentkeznek, illetve jelentkeznek-e egyáltalán, az a felújítási folyamat módjától függ. Ezt a
következőkben foglaljuk össze.

A felújítási folyamatok legfőbb tanulságai
A hatások kialakulásának folyamatával kapcsolatban számos tanulsággal szolgálnak az
esettanulmányok. A siroki eset jól mutatja, hogy mennyire összefügg a felújítás megvalósításának
módja és a várható gazdasági és társadalmi hatások. A várrom felújítása a benne lévő potenciált
nemhogy nem tudta beteljesíteni, de valójában még ki is élezte a helyi szintű, amúgy is meglévő
konfliktusokat.
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A hatásvizsgálat szempontjából kiderült, hogy noha maga a várrom kiemelkedően magas számú
látogatót vonz, ez nem járt együtt a hatások tovagyűrűzésével. Ennek nagyrészt az lehet az oka, hogy
a vár felújítása a falu életétől elszigetelten történt. Hiába érkezik sok látogató, a vár megtekintése
mellett nincsenek a faluban maradásra ösztönző, egyéb szórakozási, vagy kulturális programokat és
szolgáltatásokat kínáló lehetőségek, növelve így a helyi jövedelmeket. Az esettanulmány
feldolgozásokat tekintve ez a Tájház meglátogatásában merült ki. A felújítás gazdasági hatásainak
létrejöttéhez kapcsolt szolgáltatásokra volna szükség, nem csak a faluban, a térségben is. Azonban
nem mindenütt van meg a tudás, erőforrás és kapacitás ilyen szolgáltatások létrehozására. Éppen
ezért egy örökségi fejlesztés tervezése során számba kell venni a helyi kapacitásokat, és fejleszteni
lehetőség és szükség szerint (pl. képzések a falusi vendéglátás, szállásadás, a helyi termékek
előállítása és marketingje kapcsán stb.). Mindez nem feltétlenül a leendő üzemeltető feladata, sokkal
szerencsésebb egyfajta feladatmegosztás a szereplők között, de látni kell, hogy tovagyűrűző hatások
csak a helyi társadalmi-gazdasági kontextusba beágyazva érhetők el.
A siroki várba még több látogató érkezhetne, ha annak környezete is jó hangulatú, azaz a környékbeli
vendéglátók, szállásadók is barátságos környezetet teremtenek (pl. egymást ajánlják, programokat
ajánljanak stb.). Sirokon az idegenforgalommal foglalkozók közötti viszony sajnos ellentétekkel teli,
valamint a korábbi együttműködési kezdeményezések kudarcai miatt mindenki inkább magányos
farkasként próbál boldogulni. Ezeket az ellentéteket sok esetben egy moderáló, mediáló külső
szereplő tudná feloldani. A siroki vár társadalmi hatásai is kettősek, hiszen a belépőjegyek
bevezetésével csökkent a vár hozzáférhetősége a helyiek számára, ugyanakkor nőttek a gazdasági
lehetőségek (amelyek kihasználása még várat magára), és bizonyos szempontból megújult a vár,
aminek jelenlegi külsejével sokan nem értenek egyet. Természetesen az nem várható el, hogy egy
felújítás mindenkinek a kedvére tegyen, de megfelelő kommunikációval az esetleges konfliktusok
csökkenthetőek, és így a társadalmi megítélés is javulhatna, növelve akár az együttműködési
lehetőségeket is.
Balatonfüreden a felújítás a városfejlesztési koncepció szerves részét képezte, így a hatásai is a
városfejlesztés szinte minden területén és igen széleskörűen megmutatkoznak. A többi esettől
eltekintve itt a fejlesztés és a látogatószám léptéke miatt már a tömeg okozta környezetszennyezés
mértéke is kezelendő problémává vált, így a város a közeljövőben a megújuló energiaforrások és
intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásával tervezi ezeket mérsékelni. Azt azonban itt is ki kell
emelnünk, hogy a felújítás lényegében az agilis polgármester és szakmai csapatának munkája. A helyi
lakosok itt is csak szűkebb mértékben kapcsolódhattak be a felújítás folyamatába (bár voltak
tájékoztató fórumok, de ezek leginkább az egyirányú kommunikációról szóltak). A siroki esettel
szemben itt kifejezetten a helyi vállalkozói és beruházási lehetőségek támogatása volt a cél, ami meg
is mutatkozik az azonosított hatásokban. Az eset arra is rámutat azonban, hogy a társadalmi
igazságosság szempontjait is érdemes figyelembe venni műemléki felújítás során, hiszen a pozitív
társadalmi hatások akkor tudnak igazán kibomlani. Fontos kérdés tehát egy örökségi beruházás
esetében, hogy ki és hogyan tud hozzáférni a műemlékhez? Csak egy szűkebb kör vagy a szélesebb
társadalom számára is könnyen elérhető.
A fehérvárcsurgói példa az állami és a magánszféra mintaszerű együttműködésére szolgáltat mintát,
amely az azonosított hatásokban és azok széleskörűségében is megmutatkozik. A kastély állami
tulajdonban van, de a magánszféra, a kastély elkötelezett korábbi tulajdonosa, a Károlyi család
működteti. A fenntarthatóság egyik fő kulcsa a vegyes funkciókban és üzemeltetési formában rejlik. A
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költségek jelentős részét a professzionális menedzsment révén ki tudja termelni a szálloda és
étterem, míg az önmagában ráfizetéses kulturális rendezvények egyrészt plusz bevételt
eredményeznek (pl. a vendégek költése az étteremben), másrészt a kulturális rendezvényekhez más
forrásokat is elő tudnak teremteni pl. pályázatokból, állami támogatásokból és szponzorációból. A
siker másik kulcsa, hogy az operatív feladatok megvalósítása a megfelelő szakmai kezekbe került és a
kiváló munkamegosztás, a mögöttes széleskörű kapcsolatrendszer és tudás, a kastély iránti valódi
elköteleződés biztosítja az egyes funkciók összhangját. A francia tapasztalatok és kapcsolatok
jelenléte és beépítése a kastély életébe egyértelműen segítette a pozitív társadalmi és gazdasági
hatások létrejöttét. A kastély a település mindennapjainak részét képezi, abba beágyazottan
működik: az iskolások reggelente átsétálnak a kertjén, a kastély külön programot szervez a szülőknek
és iskolásoknak, az ott élőknek, foglalkoztatja a helyi lakosokat, termelőket, iparosokat.
A hatásvizsgálat szempontjából, három vizsgált példát tekintve, a beruházás következményeként
azonosított hatások mértéke elmarad a balatonfüredi példától, ahol magánberuházások is kísérték a
műemléki terület megújulását, új vendéglátóhelyek nyíltak, stb. A kastély megújításának módja, majd
működésének kialakítása és annak gyakorlata azonban biztosítja, hogy a kastély sokkal inkább
beágyazott a település életébe, mint a siroki vár. A helyi vállalkozók, a település vezetése illetve
oktatási intézménye egyhangúan pozitívan nyilatkozott a kastély felújításának következményeiről,
csakúgy, mint az együttműködésről lehetőségekről, amelyet a kastély vezetésének nyitott hozzáállása
biztosít.
A működés sikerének fontos tényezője az is, hogy az üzemeltetők hosszú távú megtérülésben és
lépésről-lépésre történő építkezésben és mindvégig a településsel való szoros együttműködésben
gondolkodtak a kezdetektől fogva. A kastély működésében nem a rövid távú profitszerzés dominál
(habár a gazdasági fenntarthatóság a cél), hanem magas minőségű, a kastély identitásának megfelelő
kulturális funkció betöltése.
Az esettanulmányok tapasztalatai alapján kirajzolódik, hogy a hatások mértéke, típusa nagyban függ
a felújítási projekt végrehajtásának módjától. Egy integrált, városfejlesztési terv keretében
végrehajtott műemlék-felújítás sokkal több pozitív gazdasági és társadalmi hatást válthat ki, mint egy
egyedülálló projekt keretében történt beruházás. A helyi erőforrásokkal, kapacitásokkal tisztában
lévő projektgazda, akinek célja is ezeknek az erőforrásoknak a kiaknázása, szintén több és szélesebb
körű hatásokra számíthat, mint a helyi képességeket figyelmen kívül hagyó és az azoktól elszigetelt
felújítás. Műemléki beruházások Magyarországon ez idáig nem is igen célozták gazdasági és
társadalmi hatások kialakítását, így alapvetően nem is várható el, hogy ilyen hatások jelentkezzenek.
Érdemes azonban elgondolkodni, hogy a műemléki beruházások keretében megújuló épületek miért
ne aknáznák ki a bennük rejlő lehetőségeket, és hoznának létre minél több pozitív hatást az őket
körülvevő közösség számára, akár gazdasági, társadalmi vagy környezeti szempontból. A történeti
épületek megújítását célzó ugyanakkor társadalmi, gazdasági és környezeti szempontokat is
figyelembe vevő beruházás nem csak az adott település számára tartogat lehetőségeket, de a
műemléképületek működtetését is megkönnyíthetik és sikeresebbé teheti azt.
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Mellékletek
1. melléklet: A nemzetközi gyakorlatban használt módszerek és hatásterületek
Hatásterület

Haszon/Hozzáadott érték

A vizsgálat tárgya

Módszer

Források

Társadalom

Helyi identitás

helyi lakosok véleménye az
örökségről

kérdőíves felmérés, szófelhő

Thys (2014)

helyi örökség szerepe a helyi
identitás kialakulásában
helytörténeti ismeretek

kérdőíves felmérés

Thys (2014)

kulturális örökséghez kapcsolódó
tanórák, kurzusok száma

ECOTEC (2010)

kulturális örökségi tudásról
bizonyítvánnyal rendelkezők számra

ECOTEC (2010)

kérdőíves felmérés
kérdőíves felmérés

Thys (2014)
Murzyn (2006)

hasznok eloszlása

a lakók hány százaléka részesül az
örökség általi haszonból

Murzyn-Kupisz Dzialek (2013)

örökséghez köthető szabadidős
tevékenységek mennyisége

dokumentum elemzés, interjú

Thys (2014)

örökséghez köthető események
népszerűsége

lakók hány százaléka látogatja az
örökséget

Thys (2014)

kisebbségi csoportok részvétele az
örökséghez kapcsolódó
eseményekben
helyi társadalmi konfliktusok (száma,
szintje, stb.)

szakértői interjú

Thys (2014)

interjú

Murzyn (2006)

Kötődés

Társadalmi kohézió

vándorlási egyenleg
lakóhely preferenciák
lakóhellyel való elégedettség
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Életszínvonal

Közösségi részvétel

biztonságérzet

kérdőíves felmérés, interjú

bűnözési statisztikák

statisztikai adatok

lakhely preferenciák
zöld területek aránya örökség
környezetben/helyszínen
helyi segélyezettek aránya
a helyi közösség részvétele az
örökség működésében
az örökség fontossága
helytörténeti ismeretek fontossága a
helyi lakosság számára

kérdőíves felmérés
statisztikai adatok

az örökséghez kapcsolódó szervezet
tagjainak száma
az örökségi helyszínhez köthető
események résztvevőinek a száma
örökséggel kapcsolatos média
követése

Társadalmi tőke

Kultúra

Helytörténeti tudás

önkéntes munka aránya az örökségi
helyszínen
Együttműködések száma, aránya,
kreatív és kommunikációs
képességek, társadalmi részvétel
diákok tudása kulturális múltjukról
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Thys (2014);
ECOTEC (2010),
Murzyn (2006)
Thys (2014),
Murzyn (2006)
Thys (2014)
Thys(2014)

statisztikai adatok

Murzyn (2006)
Thys (2014)

kérdőíves felmérés
kérdőíves felmérés

ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)

látogatószám

ECOTEC (2010)

hírlevélre feliratkozottak száma, honlap
látogatók száma, televíziós műsör
nézőinek száma, stb.
önkéntesek és az önkéntes munkaórák
száma
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk

ECOTEC (2010)

kérdőíves felmérés

Thys (2014)

diák-látogatók száma az örökségi
helyszínen

ECOTEC (2010)

ECOTEC (2010)
Koziol et al. (2013)

iskolák szerepe a kulturális oktatás
területén
kulturális örökségre specializálódott
kurzusok száma

Történeti érték

Kulturális érték

Esztétikai érték
Műemléki érték

Gazdaság

Turizmus

kérdőíves felmérés

Thys (2014)

dokumentum elemzés

Thys (2014);
ECOTEC (2010)

oktatási intézmények látogatásának
gyakorisága az örökségi helyszínen
kulturális örökséghez köthető
események száma
védett épületek száma
történeti épületek száma
védett romok száma/régészeti
lelőhelyek száma

ECOTEC (2010)

védett történeti kertek száma
kulturális rendezvények száma

interjú, dokumentumelemzés

ECOTEC (2010)
Murzyn (2006)

kulturális rendezvények látogatóinak
száma
az örökségi helyszín jelenléte kortárs
irodalomban
látogatók véleménye
mennyit ér a műemlék
fiatalok véleménye a műemlékről

statisztikai adatok, saját gyűjtés

Murzyn (2006)

kérdőíves felmérés
fizetési hajlandóság
novella író verseny az örökség témájában

Koziol et al. (2013)
Thys (2014)
Murzyn (2006)

fizetős és nem fizetős látogatók
száma az örökségi helyszínen

statisztikai adatok

ECOTEC (2010)

vendéglátóhelyek helyszínválasztása

városrendezési statisztikák

Murzyn (2006)

vendéglátóhelyek száma, fajtája,
használata és szolgáltatásaik

városrendezési és helyi statisztikák

Murzyn (2006)
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ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)

Murzyn (2006)

Építőipar

látogatók költése
város elérhetősége
örökséghez köthető események
száma
látogatók elégedettsége
múzeumok gazdasági hatása
(látogatók száma, bevétel,
alkalmazottak, önkéntesek,
múzeumok jelentősége a régióban)

kérdőíves felmérés

Thys (2014)
Thys (2014)
Thys (2014)

kérőív
kérőív

Thys (2014)
DC Research (2010)

összes turisztikai költés

látogatók száma * egy főre jutó költés

DC Research
(2010); ECOTEC
(2010)
Thys (2014)

Ingatlanpiac

karbantartásból származó építőipari
bevételek
örökséghez köthető építőipari
vállalkozások száma
örökséghez köthető vállalkozások
bevétele
örökségi épületek bérleti díja

Kreatív ipar

örökségi környezetben lévő épületek
ára
kreatív iparban dolgozók száma
kreatív ipar forgalma

Művészeti és műtárgy
ágazat

kreatív iparban tevékenykedő
vállalkozások száma
művészeti és műtárgyakkal
foglalkozó ágazatban dolgozók
száma
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Thys (2014)
Thys (2014)

ingatlanok ára
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk

Thys (2014), Koziol
et al. (2013)
Thys (2014)
Koziol et al. (2013)
Koziol et al. (2013)
Koziol et al. (2013)
Koziol et al. (2013)

Hagyományápoló és
kézműves ágazat

Munkahelyek

művészeti és műtárgyakkal
foglalkozó ágazatok forgalma
kézműves iparban foglalkoztatottak
száma
kézműves ipar forgalma
örökségi helyszínen közvetlenül
foglalkoztatottak száma
örökséghez közvetve kapcsolódó
alkalmazottak száma

Helyi gazdasági hatások

örökségi helyszínen foglalkoztatottak
gyakornokok száma
örökségre fordított források
mennyisége, összetétele
közvetlen, közvetett és indukált
hatások
örökségi helyszín költségei
közvetlen gazdasági hatások

Helyi vállalkozási
aktivitás, magánberuházások

helyi vállalkozások száma
örökséghez köthető vállalkozások
száma
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számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
örökségi helyszínen foglalkoztatottak
száma

Koziol et al. (2013)

turizmusban, vendéglátásban, kreatív
iparban, művészeti és kézműves iparban
foglalkoztatottak száma
közvetett munkahelyek száma
multiplikátorral

Thys (2014)

Koziol et al. (2013)
Koziol et al. (2013)
Thys (2014);
ECOTEC (2010)

DC Research (2010)
adapted based on
Scottish
Government (2007)
ECOTEC (2010)

helyi, régiós és egyéb források aránya

ECOTEC (2010)

Helyi multiplikátor alkalmazása

CCRU and ADAS
(2007)
ECOTEC (2010)

bérek, oktatási tevékenység, fenntartás,
karbantartás, műemléki kutatás költségei
számítógépes segítséggel készített
interjúk, fókusz csoportos interjúk
statisztikai adatok
statisztikai adatok

Koziol et al. (2013)
Thys (2014)
Thys (2014)

az örökség megítélése, mint
befektetés elősegítő tényező
helyi kézműves ipar

Környezet

Térségi versenyképesség

az örökség szerepe a térségi
versenyképességben

Városkép

helyi lakók megítélése az örökségi és
a nem örökségi épületek közti
átváltásról ("trade-off")
az örökség szerepe a
várostervezésben
örökségi helyszín megjelenése
várostervezéssel kapcsolatos
médiában

Ökológiai hatások

környezetszennyezés mennyisége az
örökségi helyszínen
közlekedési lehetőségek (kerékpár,
autó, tömegközlekedés)
energia-hatékonyság

Örökségi épület állapota

környezetterhelés nagysága
környezetvédelem alatt álló terület
nagysága
rossz állapotban lévő
műemléképületek aránya
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kérdőíves felmérés

Thys (2014)

kézműves boltok, termelők száma, típusa,
elhelyezkedése
statisztikai adatok, interjúk, kérdőíves
felmérés

Murzyn (2006)

kérdőíves felmérés

Thys (2014),
ECOTEC (2010)

fizetési hajlandóság
interjú

Thys (2014)
Thys (2014)

nyomtatott és online dokumentum
elemzés

Murzyn (2006)

levegőminőség

Thys (2014)

CCRU and ADAS
(2007)

Thys (2014)
műemléképületek és újépítésű épületek
energiafogyasztásának összehasonlítása
energiahatékonyságot növelő eszközöket
használó örökségi épületek száma
n.a.

Thys (2014)
ECOTEC (2010)
Thys (2014)
ECOTEC (2010)
ECOTEC (2010)

jó gyakorlat aránya

ECOTEC (2010)
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2. melléklet: Interjúfonál az épített örökség felújításának társadalmi-gazdasági
hatásainak feltárása

1. Kapcsolat az örökségi épülettel
Közvetlenül az építészi örökségi épületben dolgozóktól:



Tudna mesélni róla, hogy Önnek mi a szerepe az adott építészeti örökség működtetésében?
Mik a feladatai? Munkája során kivel/kikkel kerül kapcsolatba?

2.

●
●
●

Beruházás jellemzői, alakulása
Hogyan kapcsolódott a projekthez?
Miért ment bele, személyesen mi volt a szerepe, motivációja?
Hogyan alakult ki a koncepció?
Kik voltak ebben a meghatározó szereplők? Kinek volt beleszólása a koncepció kialakulásába?
Konkrétan: a helyi polgármesternek, helyi lakosoknak, műemléki felügyeletnek, építésznek,
vállalkozóknak, stb.? (ki lehet térni a főbb érintettekre)
A felújítás során a műemléki védelem milyen előnyökkel járt? Ugyanez milyen hátrányokkal
járt?

●

3. Az épület működése
● Milyen működő funkciók vannak az örökségi épületnek?
● Kik használják? / Kik látogatják? Honnan érkeznek? A látogatók száma hogyan alakult az
elmúlt években, volt változás?
● Szoktak rendezvényeket tartani? Melyek ezek? Milyen témájúak?
● Kik alakítják a rendezvényeket? (kik döntenek, hogy milyen típusú rendezvény legyen?)
● Kik látogatják ezeket a rendezvényeket? Honnan érkeznek?
4. Helyi részvétel, megítélés
 A településről is érkeznek látogatók? Számukra nyitott/van valamilyen kedvezmény?
Használják az örökségi épületet?
● Kik jönnek el?
● Kik azok, akik aktívan részt vesznek az épített örökség életében, akik befolyásolják annak
működtetését? Milyen módon? (tevékeny civilek, állami, önkormányzati szervezetek, stb.
főbb érintettek)
● Milyen az épített örökség helyi megítélése? Ön szerint megfelelően működik? Mikor járt ott
utoljára? Milyen célból?
5. Gazdasági hatások
● Hány embert foglalkoztat közvetlenül az épített örökségi épület? Ezek között vannak helyiek
is? Amikor munkaerőt keresnek, szempont az, hogy hova valósi az illető?
● A fiataloknak mennyire jelent vonzó munkalehetőséget az örökségi épületben dolgozni?
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●

●
●
●
●
●
●
●
●

Vannak olyan vállalkozások, melyekkel az örökségi épület működése során együttműködik?
Milyen formában? pl. rendezvényszervezésben? Esetleg tájékoztatás szintjén? // Melyek azok
a vállalkozások, melyek az örökségi helyszínen működnek? Mivel foglalkoznak ezek?
Az elmúlt években hogyan alakultak a magánberuházások? Ha voltak, mi volt ennek a
motivációja, oka?
Milyenek a helyi turisztikai lehetőségek? Milyen a helyi foglalkoztatás összetétele? Sokan
dolgoznak a turizmusban?
Van valamilyen együttműködés a helyi turisztikai vállalkozások között? Van helyi turisztikai
egyesület? Mi ennek a szerepe?
Milyen a helyi vendéglátás felhozatala? Milyenek a helyi éttermek árszínvonala? Minősége?
Sok helyen meg lehet szállni?
Az épített örökség mennyivel járul hozzá a turisztikai vállalkozások működéséhez?
Vannak helyi feldolgozott termékek? Melyek ezek? Vannak olyan termékek, melyek
kifejezetten az épített örökséghez köthetőek/ott árusítják?
Együttműködések alakulása: tud bármilyen együttműködésről partner szervezetekkel a
községben/térségben?

6. Társadalmi hatás
● Az épített örökségnek mekkora szerepe van a helyi identitás kialakulásában? A helyiek
ismerik az építészeti örökség történetét, múltját? Van ennek szerepe a helyi ismeretek
formálásában? A helyiek tisztában vannak-e a helyi kulturális értékekkel?
● Az iskolások ellátogatnak-e az építészeti örökség helyszínére? Vannak erre szervezett
programok, pl. iskolai óra keretében? Az iskolai tananyagban szerepel-e a helyi építészeti
örökség története?
● Vannak önkéntesek, akik az építészeti örökség működésében részt vesznek?
● Civil szervezetek részt vesznek az építészeti örökség működésében? Hogyan? Melyek ezek a
civil szervezetek?
● Volt rá példa, hogy valaki ideköltözött az építészeti örökség jelentette lehetősége miatt? Pl.
munka
● Önkéntes munka jellemző? Milyen civil szervezetek vesznek részt a működésben?
7. Környezeti hatások
● Milyen a település képe? Szép, nem szép, stb? Mi ebben az építészeti örökségnek a szerepe?
/ Van-e az építészeti örökségnek szerepe a városkép alakulásában? Milyen szerepe van?
● Mennyire jellemző, hogy az emberek odafigyelnek a környezetükre a településen? Az
építészeti örökségi helyszínen?
● Az odalátogatók száma jelent-e problémát? Szemetelésben gondot okoz-e?

Tervek a jövőre
●
●
●

milyen kihívásokkal néz szembe a település ma?
mi az amit eddig nem sikerült (megcsinálni pedig szerették volna)
mit gondol, hogyan fog alakulni a város jövője?
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3. Melléklet: Kérdőívek

4. Mi az Ön számára a település legfőbb értéke? Kérem, egy választ
jelöljön meg a felsoroltak közül!
1 - zöld környezet: például táj, kilátás a tájra, erdő, szőlőhegyek,
parkok
2 – szép történeti épületek/történeti környezet
3 - programok: fesztiválok, koncertek
4 – szolgáltatások: például boltok, helyi közlekedés, egészségügyi
szolgáltatások
5 - helyi hagyományok: például ünnepek, helytörténeti gyűjtemény,
tájház stb.
6 - az itt élők közössége: család, jó szomszédok, civil szervezetek
7 - gasztronómia: ételek, borok
8 - egyéb, éspedig:
………………………………………………………………………………………………………
…….

Sorszám..........................

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG HATÁSAINAK FELMÉRÉSE
VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV
Bemutatkozás:
Jó napot kívánok. …vagyok, és a .... dolgozom. A ………………. vállalkozók
körében végzünk felmérést a településen található épített örökség
megítéléséről és annak hatásairól. Legfeljebb húsz percig vennék
igénybe az idejét! Az adatszolgáltatás önkéntes!

Az adatszolgáltatás önkéntes! A kutatás befejezésekor adatai kezelését –
ellenkező megállapodás hiányában – megszüntetjük. A kutatást a
személyes adatok védelmét előíró jogszabályi rendelkezések szigorú
betartásával végezzük.

5. Ön mennyire elégedett a településén a következőkkel? Kérem
értékelje a skála segítségével! (1 = Egyáltalán nem, 6= Teljes
mértékben. Jelölje NT, ha nem tudja)

1. Ön …………………...lakos?
2 –igen
3!
1 –nem
2, utána 4!

 1. utak, járdák állapotával
1
2
3
4
 2. új épületek számával
1
2
3
4
 3. régi, történeti épületek állapotával
1
2
3
4
 4. idelátogatók számával
1
2
3
4
 5. helyi közlekedés színvonalával
(tömegközlekedés, parkolási lehetőségek)
1
2
3
4
 6. programok számával
1
2
3
4

2. Hova valósi?
…………………………………………………………………..
3. Mióta él itt?
1 - 0-5 éve
2 - 5-10 éve
3 - 10-20 éve
4 - több mint 20 éve
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5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5 - egyéb: ……………………………………………………
 7. zöld környezet állapotával
1
2
3
4
 8. vendéglátás, éttermek minőségével
1
2
3
4
 9. vendéglátás árszínvonalával
1
2
3
4

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

9. Mióta működik itt ez a cég?
……………….. óta
10. És Ön mióta vezeti a céget?
……………….. óta
1111 - a kezdetektől

6. Mi a cége fő tevékenységi területe? És még milyen tevékenységet
folytat?

Élelmiszeripar
Építőipar
Kereskedelem
szálláshely-szolgáltatás
vendéglátás
Oktatás
Ingatlanügyek
humán-egészségügyi,
szociális ellátás
művészet, szórakozás,
szabadidő
egyéb:

FŐ TEVÉKENYSÉG
(EGY VÁLASZ)

TOVÁBBI
TEVÉKENYSÉGEK
(TÖBB VÁLASZ)

NEM EMLÍTI

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8

1

2

8

1

2

8

11. Miért vágott bele? Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül!
Több tényezőt is megjelölhet!
EMLÍTI

NEM EMLÍTI

jó üzleti lehetőségnek
ígérkezett

2

1

családi vállalkozás
továbbvitele

2

1

Kényszerből

2

1

Önmegvalósítás

2

1

egyéb, éspedig:

2

1

12. Vannak-e gondjai abban, hogy megtalálja a megfelelő számú és
színvonalú munkaerőt a cégbe?
2 –vannak
1 –nincsenek
14!

7. Hány főt alkalmaznak átlagosan egy évben?
………. főt
8. Vállalkozása a mérete alapján:
1 - mikrovállalkozás,
2 - kisvállalkozás,
3 –középvállalkozás vagy
4 - nagyvállalkozás?
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1 –nem

17!

13. Milyen jellegűek ezek a problémák? Kérem, válaszoljon a kártya
segítségével! Több tényezőt is megjelölhet!
EMLÍTI

NEM EMLÍTI

a munkavállalók képzettségéből
adódó problémák

2

1

a szakképzett munkaerő hiánya

2

1

EMLÍTI

NEM EMLÍTI

megnövekedett látogatószám

2

1

a munkavállalók, gyors cserélődése

2

1

szezon kitolódása

2

1

távolról járnak be, gond van a
közlekedéssel

2

1

„fizetőképesebb” látogatók, vásárlók

2

1
1

2

1

új termék vagy szolgáltatás vált
lehetővé

2

a gyerekeik elhelyezésével
kapcsolatos problémák

egyéb, éspedig:

2

1

a szezonalitás mértéke

2

1

egyéb, éspedig:

2

1

16. Ha igen, miből származik ez? (miből származik bevétel
növekedése?) Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül!
Több tényezőt is megjelölhet!

17. Vállalkozásának származik-e bármilyen hátránya az épített
örökség felújításából? (amennyiben felújítás előtt kérdezzük: az
épített örökség jelenlétéből)
2 –igen
1 –nem

14. Vállalkozásának működéséhez hozzájárul-e a település képe,
építészeti öröksége? Kérem, válaszoljon az alábbi skála
segítségével, és jelölje meg a bal szélső négyzetet, ha teljesen
elégedett, és a jobb szélső négyzetet, ha egyáltalán nem
elégedett! Természetesen a közbülső négyzeteket is használhatja,
ha árnyaltabb a véleménye! Jelöljön NT-t ha nem tudja!
Teljes mértékben

6

5

4

3

2

1

18. Tevékenységét műemléki, országos vagy helyi védettség alatt álló
épületben végzi-e?
2 –igen
1 –nem 23!

Egyáltalán nem

 Vállalkozásának
N
19.
származik-e bármilyen előnye az épület
T
műemléki jellegéből?
2 –igen
1 –nem 21!

15. Vállalkozásának származik-e bármilyen haszna településen
található épített örökség felújításából? (ha felújítás előtt
kérdezzük, akkor az örökség jelenlétéből!)
2 –igen
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20. Mik ezek az előnyök? Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek
közül! Több választ is megjelölhet!
EMLÍTI

NEM EMLÍTI

műemléki épületre fordítható
támogatások igénybevételének
lehetősége

2

1

önkormányzati támogatás

2

1

esztétikai kinézete/hangulata
miatt jobban vonzza a vásárlókat

2

1

egyéb, éspedig:

2

1

2 - nem változott vagy
1 - csökkent?

24. Ha az árbevételt nézzük, akkor az 5 évvel ezelőtti árbevételhez
képest milyen mértékű volt az előző évi (2015-ös évi) árbevétel
csökkenése/növekedése? Kérem, válaszoljon a kártya
segítségével!
01 - 5-10%
02 - 11-20%
03 - 21-30%
04 - 31-40%
05 - 41-50%
06 - 51-70%
07 - 71-80%
08 - 81-90%
09 - 91-100%
10 - több mint 100%

21. Vállalkozásának származik-e bármilyen hátránya az épület
műemléki jellegéből?
2 –igen
1 –nem 23!

25. Miben látja a növekedés/csökkenés legfőbb okát? Kérem,
válasszon az alábbi lehetőségek közül!
És melyik a második ok? És a harmadik? És a negyedik?
Minden rangsorolt szám csak egyszer szerepelhet! Amit nem talál
fontosnak, 8-as kód, akkor is, ha korábban csak egy-két tényezőt
választott, tehát 8-ból több is lehet!

22. Mik ezek a hátrányok? Kérem, válaszoljon a kártya segítségével!
Több választ is megjelölhet!
EMLÍTI

NEM EMLÍTI

többletköltségek az
üzemeltetés, karbantartás során

2

1

adminisztrációs terhek

2

1

tiltások, korlátozások az épület
műemléki jellegéből adódóan

2

1

egyéb, éspedig:

2

1

26!

23. A cég árbevétele az elmúlt 5 évben:
Ha nem működik öt éve, akkor amióta működik!
3 - nőtt,
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LEGFONTO
SABB

A MÁSODIK

A
HARMADI
K

A
NEGYEDI
K

AZ ÖTÖDIK

NEM
VÁLASZT
OTTA

SZÉP kártya
használata

1

2

3

4

5

8

Régiós/térségi
kedvezmény kártya

1

2

3

4

5

8

Településmarketing

1

2

3

4

5

8

Szolgáltatások
színvonalának
változása

1

2

3

4

5

8

Épített örökség
vonzereje

1

2

3

4

5

8

Egyéb

1

2

3

4

5

8

26. A vállalkozása egész évben nyitva tart vagy szezonálisan tart
nyitva?
1 - egész évben
29!
2 - szezonálisan
27. Melyik hónaptól meddig van nyitva?
nyitó hónap: 01
02
03
08
09
10
11
záró hónap: 01
07
08

09

02
10

04
12

05

03
11

04
12

06

05

szűkíti a kínálatot, szolgáltatást

2

1

csökkenti az árakat

2

1

átmenetileg segítik egymást más helyi cégekkel,
szervezetekkel

2

1

megpróbálkozik újabb dolgokkal

2

1

hirdeti, reklámozza a céget

2

1

akciókat hirdet meg

2

1

egyéb, éspedig:
………………………………………………………………………..

2

1

07
30. A cég számára a turizmus jelenti a fő bevételi forrást?
2 –igen
1 –nem

06

31. Mennyire elégedett azzal, ahogy a település épített örökségeit és
programjait népszerűsítik, vagyis a település marketingjével?
Kérem, válaszoljon az alábbi skála segítségével, és jelölje meg a
bal szélső négyzetet, ha teljesen elégedett, és a jobb szélső
négyzetet, ha egyáltalán nem elégedett! Természetesen a
közbülső négyzeteket is használhatja, ha árnyaltabb a
véleménye! Jelöljön NT ha nem tudja!

28. Változtat-e az üzletmenetén a kevesebb forgalom idején?
2 –igen
1 –nem
30!
29. Hogyan, miket változtat? Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek
közül!
EMLÍTI

NEM
EMLÍTI

kevesebb napon van nyitva

2

1

naponta rövidebb a nyitvatartása

2

1

kevesebb embert foglalkoztat

2

1

Teljes mértékben 6
nem

NT
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5

4

3

2

1

Egyáltalán

32. Min változtatna? Többet is megjelölhet!







összehangoltabb kommunikációs stratégia
összehangoltabb programválaszték
programkínálat bővítése szezon tekintetében
programválaszték bővítése
térség-szintű marketing stratégia
külföldi célközönség jobb elérése
 egyéb, éspedig:
33. A cég foglalkoztatottainak száma az elmúlt 5 évben:
HA NEM MŰKÖDIK ÖT ÉVE, AKKOR AMIÓTA MŰKÖDIK!
3 - nőtt,
2 - nem változott vagy
35!
1 - csökkent?

EMLÍTI

NEM
EMLÍTI

az önkormányzattal

2

1

önkormányzati céggel

2

1

állami szervezettel

2

1

hasonló profilú magánvállalkozással

2

1

más profilú magánvállalkozással

2

1

civil szervezettel

2

1

egyéb, éspedig:
………………………………………………………………………..

2

1

37. Lett-e új együttműködő partnere nem helyi, hanem a környező
településen működő cégekkel, szervezettel az elmúlt öt évben?
2 –igen
1 –nem

34. Milyen mértékű volt a növekedés/csökkenés? Kérem, válasszon
az alábbi lehetőségek közül!
1 – 1-4 fővel
2 – 5-9 fővel
3 – 10-29 fővel
4 – 30-39 fővel
5 – 40-49 fővel
6 – 50-99 fővel
7 – 100 fővel vagy többel

Milyen
célból?............................................................................................................
..............................
Nyitott kérdés, a választ szó szerint írjuk le!
38. Kapcsolatban van-e a helyi épített örökséget kezelő/működtető
szervezettel annak érdekében, hogy megismerje a
programkínálatot?
2 –igen
1 –nem

35. Lett-e az Ön cégének új együttműködő partnere a településen
működő céggel, szervezettel az elmúlt 5 évben?
2 –igen
1 –nem
37!

39. Kapcsolatban van-e a helyi épített örökséget kezelő/működtető
szervezettel annak érdekében, hogy megismerje a fejlesztési,
beruházási elképzeléseket?

36. Milyen jellegű szervezettel? Kérem, válasszon az alábbi
lehetőségek közül!
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2 –igen
1 –nem

46. Milyen mértékben, körülbelül hány százalékkal nőttek az áraik az
elmúlt 5 évben?
HA NEM MŰKÖDIK ÖT ÉVE, AKKOR AMIÓTA MŰKÖDIK!
1 – legfeljebb 5 százalékkal
2 – 6-10 százalékkal
3 – 11-20 százalékkal
4 – 21-30 százalékkal
5 – 31-40 százalékkal
6 – 41-50 százalékkal
7 – több mint 50 százalékkal

40. Vezetett-e be új szolgáltatást, terméket az elmúlt 5 évben, ami
korábban nem létezett vagy más formában létezett?
2 –igen
1 –nem 42!
41. Mit? Nyitott kérdés, a választ szó szerint írjuk le!
………………………………………………………………………………………………………
………………………….

47. Ön hajlandó lenne-e évente 1000 forinttal támogatni a
településen található épített örökségi épületek fenntartását?
HA IGEN: És 5000 forinttal?
HA IGEN: És 10000 forinttal?
HA IGEN: És 20000 forinttal?

42. Van-e olyan terméke, szolgáltatása, ami kifejezetten az épített
örökséghez kötődik? Mi ez az új termék/szolgáltatás)
2 –igen
1 –nem
44!

1 - egyáltalán nem
2 - 1000 Ft-tal
3 - 5000 Ft-tal
4 - 10 000 Ft-tal
5 - 20 000 forinttal
0 - Nem tudj

43. Mik ezek a termékek, szolgáltatások? Nyitott kérdés, a választ szó
szerint írjuk le!
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
44. Végzett-e valamilyen beruházást az elmúlt 5 évben?
2 –igen
1 –nem

48. És egyéb módon, nem anyagilag, hozzájárulna a helyi örökségi
környezet fenntartásához?
2 –igen
1 –nem

45. Az Önök árai az elmúlt 5 évben:
HA NEM MŰKÖDIK ÖT ÉVE, AKKOR AMIÓTA MŰKÖDIK!
3 - nőttek,
2 - nem változtak vagy
47!
1 - csökkentek?

49. Milyen formában?
 önkéntes munka keretében
 természetbeni adománnyal
45

 a helyi, építészeti örökséghez kapcsolódó rendezvény
szervezésével
 egyéb, éspedig:
…………………………………………………………………………………………………
……….

Köszönjük segítségét!
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 5. Helyi hagyományok (pl. helyi történeti hagyományokra épülő
programok)
 6. Itt élők közössége (Család, jó szomszédok, civil szervezetek)
 7. Gasztronómia
 8.
Egyéb:…………………………………………………………………………………………………
………………….

Sorszám:
.................................................

Kulturális örökség hatásainak felmérése
Lakossági kérdőív
Bemutatkozás:Jó napot kívánok. …vagyok, és a ………………...(szervezetnél).
dolgozom. A ……………….(településen) a lakosság körében végzünk
felmérést a településen található épített örökség megítéléséről és annak
hatásairól. Legfeljebb húsz percig vennék igénybe az idejét! Az
adatszolgáltatás önkéntes!

4. Ön mennyire elégedett a településén a következőkkel? Kérem
értékelje a skála segítségével! (1 = Egyáltalán nem, 6= Teljes
mértékben. Jelölje NT, ha nem tudja)

Bevezetés

 1. utak, járdák állapotával
1
2
3
4
 2. új épületek számával
1
2
3
4
 3. régi, történeti épületek állapotával
1
2
3
4
 4. idelátogatók számával
1
2
3
4
 5. helyi közlekedés színvonalával
(tömegközlekedés, parkolási lehetőségek)
1
2
3
4
 6. programok számával
1
2
3
4
 7. zöld környezet állapotával
1
2
3
4
 8. vendéglátás, éttermek minőségével
1
2
3
4
 9. vendéglátás árszínvonalával
1
2
3
4

1. Ön itt él a településen?
□ Igen
□ Nem VÉGE!
2. Mióta él itt?
□ 0-5 éve
□ 5-10 éve
□ 10-20 éve
□ több mint 20 éve
Település, helyi örökség megítélése
3. Kérem, válassza ki a felsoroltak közül azt az egy dogot, amit a
település legnagyobb értékének tart!





1. Zöld környezet (pl. táj, szőlőhegy, kilátás, parkok stb.)
2. Szép, régi, történeti épületek
3. Programok (pl. fesztiválok, koncertek)
4. Szolgáltatások (pl. boltok, egészségügyi ellátás, sportolási
lehetőség, tömegközlekedés stb.)
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5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

5

6

NT

Társadalmi hatások

elégedett!. Természetesen a közbülső négyzeteket is
használhatja, ha árnyaltabb a véleménye!
Egyáltalán nem
1
2 3
4
5
6 Teljes
mértékben

(Ha műemléki lakóépület releváns:)
5. Milyen épületben lakik most? Kérem, jelölje meg az alábbi
állítások közül!
□ Új építésű épületben, ami a második világháború után épült;
□ Régi építésű épületben, amely a második világháború előtt épült, de
nem műemlék, és nem is helyileg védett
□ Régi építésű(második világháború előtt épült), védett épületben
(helyileg védett vagy országos, műemléképület)
□ Nem tudja

9. És mennyire elégedett azzal, ahogyan a város lakosait bevonták
a történelmi épületek/terek (megfelelő behelyettesítendő)
felújításának tervezésébe és megvalósításába?
Egyáltalán nem
mértékben

6. Ha választhatna, milyen épületben lakna a legszívesebben?
□ Új építésű épületben, ami a második világháború után épült;
□ Régi építésű épületben, amely a második világháború előtt épült, de
nem műemlék, és nem is helyileg védett
□ Régi építésű(második világháború előtt épült), védett épület (helyileg
védett vagy országos, műemléképület)

1 2

3

4

5

6 Teljes

Helyi kötődés
A következő állításokat kérjük, úgy értékelje, hogy az alább következő
minden egyes állításnál jelölje meg azt a négyzetet, amelyik leginkább
megfelel érzéseinek.

HA MÁSMILYENBEN, MINT AMILYENBEN MOST LAKIK (A 7-RE MÁS A
VÁLASZ, MINT A 6-RA)!

10.
Egészében véve nem
érzek semmiféle kötődést
a településhez

7. Miért?
SZÓ SZERINT ÍRD LE A VÁLASZT!
.......................................................................................................................
.................................

11.
Nem érzek semmiféle
ragaszkodást a
településen lévő tárgyi
környezethez:
épületekhez, szobrokhoz,
utcai padokhoz.

Felújításokkal való elégedettség (felújítás után):
8. Az elmúlt időszakban régi, történeti épületet/tereket (megfelelő
behelyettesítendő) újítottak fel a településen. Összességében
mennyire elégedett ezekkel a felújításokkal? Kérem, értékelje az
alábbi skála segítségével, és jelölje meg a jobb szélső négyzetet,
ha teljesen elégedett, és a bal szélső négyzetet, ha teljesen
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Úgy érzem, egészében véve
nagyon erősen kötődöm a
településhez

Erősen ragaszkodom a
településen lévő tárgyi
környezethez.

12.
Nem szeretnék végleg
ezen a településen
maradni

1 2 3 4 5 6

13.
Az itt élők nem ismerik a
régi, felújított történeti
épületek történetét

1 2 3 4 5 6

17. Ha Ön jelenleg a településére gondol, mi az, ami leginkább
kifejezi a település képét:

Szeretnék végleg
ezen a településen
maradok

□ Zöld környezet, természet, táj
□ Történeti épületek, épített örökség
□ Új épületek
□ Egyéb:

Az itt élők ismerik a
régi, felújított
történeti épületek
történetét

Hozzáférés

18. Milyen gyakran látogatja a következő épületeket és tereket,
utcákat? Kérem, jelölje meg az adott helyszín(ek)re vonatkozóan
az alábbi táblázatban! (Ide érdemes felsorolni a település

Történeti épületek, helyszínek jelentősége a helyiek életében

örökségi helyszíneit!)

(Ezeket a kérdéseket térképpel érdemes megkérdezni!)
14. Jelölje meg azt a két területet a térképen, amelyekkel nagyon
elégedetlen!
Pontosan írja le az utca, tér nevét:

Soha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. Most jelöljön meg két olyan területet a térképen, amelyekkel
nagyon elégedett!
Pontosan írja le az utca, tér nevét:

16. A következő kérdés a közbiztonságra vonatkozik: Mennyire érzi
magát biztonságban a településen? Kérem, értékelje az alábbi
skála segítségével!
Egyáltalán nem 1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben
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Néhány
évenként

Évente
egyszerkétszer

Havonta

Hetente

19. Milyen gyakran szokott az épített örökség helyszínén lévő
vendéglátóhelyekre pl. fagyizóba/éttermekbe látogatni?
 soha
 néhány évente
 évente egyszer-kétszer
 havonta
 hetente

.................................................................................................................
................................
(Felújítás előtt érdemes megkérdezni:)
24. Összességében mennyire elégedett a kulturális programok
számával a településen? Kérem, értékelje az alábbi skála
segítségével!
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben

Kultúra
20. A táblázatban a település nagyobb rendezvényeit soroltuk fel.
Kérem, mondja meg, melyeken volt már valaha? Jelölje a
táblázatban!

25. És a kulturális programok színvonalával? Kérem, értékelje az
alábbi skála segítségével!
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben

21. És melyeken volt az elmúlt egy-két évben? Jelölje a táblázatban!
Rendezvény neve

Dátuma

helyszíne

már részt
vett rajta

részt vett
rajta az
elmúlt 12 évben

(Felújítás után érdemes megkérdezni:)
24. Összességében hogy látja, hogyan változott az utóbbi 1-2 évben
a kulturális programok száma? Kérem, válaszoljon az alábbi skála
segítségével!
nagyon sokat romlott 1
2
3
4
5
6
nagyon sokat javult

A település főbb
rendezvényeinek
felsorolása

25. És hogyan változott a kulturális programok színvonala?
nagyon sokat romlott 1
nagyon sokat javult

22. Melyek azok a rendezvények, amelyeket soha nem hagyna ki?
.................................................................................................................
................................

23. Melyek azok a rendezvények, amelyeket soha nem látogatna
meg?
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2

3

4

5

6

Helytörténeti ismeretek

30. El szokta-e vinni vendégeit az örökségi helyszínre (történeti
városrészbe, várba, kastélyba)?

26. Fontosnak tartja-e, hogy a helyi iskolások megismerjék a helyi,
régi épületek történetét? Kérem, válaszoljon az alábbi skála
segítségével!
Egyáltalán nem
mértékben

1

2

3

4

5

 Igen
 Nem
 Nem tudja

6 Teljes

31. Hova vinné az Önhöz érkező látogatókat? Kérem, válaszoljon a
kártya segítségével! Több választ is megjelölhet! (Érdemes az
adott település jellemzőit behelyettesíteni!)

27. Fontosnak tartja-e, hogy a helyiek megismerjék a helyi, régi
épületek történetét?
Egyáltalán nem
mértékben

1

2

3

4

5






Helyi örökségi épület (vár, kastély, múzeum, stb. név szerint)
Az örökségi épület környezete (pl. vár, kastély kívülről)
Település örökségi környezet (pl. történeti utcák)
Örökségi környezetben lévő vendéglátóhelyek, éttermek,
cukrászdák
 Egyéb, az örökségi környezettel nem összefüggő hely
 Egyéb:

6 Teljes

28. Ön szerint mi tartozik a település épített örökségéhez? Kérem,
jelölje az alábbi listán! Épített örökségi helyszínek, épületek
felsorolva!
 ………………………..
 ……………………….
 ……………………….
 ……………………….
 stb.

Közösségi összetartozás
32. Ön szerint a település lakói között milyen az együttműködés?
Értékelje 1-6-ig terjedő skálán! Értékeljen az alábbi skála
segítségével!
Nagyon rossz
1
2
3
4
5
6 Kiváló
 Nem tudja

29. El szokott látogatni családjával az örökségi helyszínre (történeti
városrészbe, várba, kastélyba)?
 Igen
 Nem
 Nem tudja

33. Ön személy szerint mennyire elégedett azzal az
együttműködéssel, amelyet a település lakosok között
tapasztal? Értékeljen az alábbi skála segítségével!
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben
 Nem tudja
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 Kulturális intézmény
 Oktatási intézmény
 Egyéb, éspedig

Hozzáférés II.
34. Mennyire ért egyet azzal, hogy olyan drága a helyi örökségi
épület közelében (megfelelő behelyettesítendő) lévő
vendéglátóhelyek ára, hogy oda én már le sem jutok, csak a
turisták engedhetik meg maguknak?
Az értékeléshez használja a már ismert skálát!
Egyáltalán nem 1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben
 Nem tudja

38. Megítélése szerint könnyebb vagy nehezebb most munkát
találni a településen, mint 5 évvel ezelőtt? Kérem, válaszoljon a
kártya segítségével!
Sokkal nehezebb 1
2
3
4
5
6 Sokkal
könnyebb
 Nem tudja

35. És mennyire ért egyet azzal, hogy mindenki megtalálja a
településen a pénztárcájának megfelelő helyet?
Egyáltalán nem 1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben
 Nem tudja

Környezeti hatások
39. Ön mennyire tartja fontosnak a régi, történeti épületek
karbantartását? Kérem, válaszoljon az alábbi skála segítségével!
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben
 Nem tudja

Gazdasági hatások

40. Ön szerint milyen forrásból kell karbantartani a régi, történeti
épületeket? Jelölje meg azt a legfeljebb három forrást, amelyből
a leginkább kell fordítani erre a célra!
□ Rendezvények, kiállítóhelyek, múzeumok belépődíja
□ Helyi vállalkozások által fizetett iparűzési adóból
□ Helyi lakók által fizetett adóból
□ Önkormányzati forrásból
□ Kulturális örökségre szánt állami forrásból
□ EU-s forrásból
□ Egyéb, éspedig:

36. Ön olyan vállalkozásnál/szervezetnél dolgozik-e, amely számára
bármilyen fejlődést vagy hasznot hozhat/hozott a történeti
épületek felújítása?
□ Igen
□ Nem 38.
Ha igen, milyen hasznot? NYITOTT KÉRDÉS, SZÓ SZERINT RÖGZÍTSÜK A
VÁLASZT!
37. Milyen típusú vállalkozásnál, szervezetnél? Kérem, válaszoljon
az alábbi lista segítségével!
 Vendéglátóipar (cukrászda, söröző, étterem stb.)
 Kiskereskedelmi üzlet
 Építőipari vállalkozás
 Önkormányzati intézmény
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41. Hajlandó lenne-e Ön évente1000 forinttal támogatni a település
történeti épületének fenntartását?
HA IGEN: És 5000 forinttal?
HA IGEN: És 10000 forinttal?
□ egyáltalán nem
□ 1000 Ft-tal
□ 5000 Ft-tal
□ 10 000 Ft-tal

45. És mi a véleménye a településen áthaladó gépkocsi forgalomról:
 nagyobb lett a forgalom az elmúlt 5 évben vagy
 kisebb lett a forgalom?
 nem érzékelhető változás a forgalomban az elmúlt 5 évben
Demográfiai adatok
NEME (NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD!)
1 - férfi
2 - nő
X–

Zsúfoltság
42. Mi a véleménye az idelátogatók számáról a nyári szezonban (itt
határozzuk meg előre, mit értünk a nyári szezon alatt pl. májustól
szeptemberig):
 még lehetne több látogató,
 megfelelő számú látogató van vagy
 már túl sok látogató jön a településre?
 nem tudja

46. Ön melyik évben született?
SZÜLETÉSI ÉV:

1 9.......

47. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
............................................................................
1 - 0-7 osztály (6 elemi)
2 - 8 általános (4 polgári)
3 - szakmunkásképző
4 - középiskola érettségivel
5 - főiskola, egyetem diplomával
X–

43. Mi a véleménye az idelátogatók számáról a téli szezonban (itt
határozzuk meg előre, mit értünk a téli szezon alatt pl. októbertől
áprilisig):
 még lehetne több látogató,
 megfelelő számú látogató van vagy
 már túl sok látogató jön a településre?
 nem tudja
Szemetelés

4.3.







44. Mi a véleménye a szemetelés mennyiségéről az elmúlt 5 évben a
településen:
 több szemetet lehet látni az utcákon az elmúlt 5 évben vagy
 kevesebb szemetet lehet látni az utcákon?
 nem változott a szemetelés mennyisége az elmúlt 5 évben
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Családi állapota:
nőtlen/hajadon
tartós kapcsolatban él
házas
elvált
külön él házastársától
özvegy

48. És azt megmondaná-e, hogy a kártyán lévő kategóriák közül,
melyikbe tartozik
a háztartás összes havi jövedelme? Elég, ha csak a betűjelét
mondja!
1–A
20 ezer Ft, vagy kevesebb
2–B
21 – 40 ezer Ft
3–C
41 – 70 ezer Ft
4–D
71 – 100 ezer Ft
5–E
101 – 150 ezer Ft
6–F
151 – 200 ezer Ft
7–G
201 – 300 ezer Ft
8–H
301 – 500 ezer
9–I
500 ezer Ft felett
0- X–

Köszönjük segítségét!
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG HATÁSAINAK FELMÉRÉSE
Turisztikai kérdőív
Bemutatkozás:
A ..........(szervezet) -től érkeztünk. Azt szeretnénk felmérni, hogyan hat
a kulturális örökség ……….....(a település) életére. Az idelátogatók
véleményére vagyunk kíváncsiak. Válaszolna néhány kérdésünkre ezzel
kapcsolatban?
A kérdőív kitöltése kb. 10-15 percet vesz igénybe, névtelen, az
eredményeket összesítve dolgozzuk fel.

Sorszám:
1.3. Milyen
.................................................
célból látogatott ide? Egyet jelöljön meg!
 Üzleti célból
 Gyógyászati célból
 Kulturális rendezvény miatt (koncert, színház, kiállítás, kulturális
fesztivál stb.)
 Sportrendezvény, sportolási lehetőség miatt (pl. kerékpározás miatt)
 Ismerős/Család meglátogatása
 Strand
 Városnézés, történeti helyszín meglátogatása
 Borkóstolás és/vagy gasztronómia
 Egyéb:………………………………………
1.4.
Mi az Ön számára a település legfőbb értéke? Egy választ jelöljön
meg az alábbiak közül!
 1. Zöld környezet (pl. táj, kilátás a tájra, szőlőhegyek, parkok)
 2. Szép, Történeti épületek
 3. Programok (pl. fesztiválok, koncertek)
 4. Szolgáltatások (pl. helyi közlekedés, boltok, egészségügyi
szolgáltatások stb.)
 5. Helyi hagyományok ápolása (pl. ünnepek, helytörténeti
gyűjtemény)
 6. Itt élők közössége (Család, jó szomszédok, civil szervezetek)
 7. Gasztronómia
 8.
Egyéb:…………………………………………………………………………………………………
………………….

Kérdőív kitöltésének helyszíne:
Kérdezőbiztos neve:
Bevezetés
1.1. Idevalósi-e/Ön honnan érkezett a településre?
 Helyi VÉGE!
 Máshonnan – 1.2!
1.2. Hányszor járt az elmúlt 5 évben a településen?
 Ez az első alkalom
 1-2-szer
 3-5-ször
 5-10-szer
 több mint 10-szer
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1.5. (Ezt a kérdést akkor tegyük fel, ha van olyan fontos helyi rendezvény,
ami az épített örökséghez kapcsolódik (pl. Abban rendezik meg:)
Ha ez a fesztivál/program lett nem lett volna, akkor is eljött volna
ezen a településre?
 Igen
 Nem
 Talán

1.7. Tervezi, hogy a közeljövőben (1-2 éven belül) visszatér a településre
 Igen, mindenképpen
 Talán
 Nem
1.8. A következő kérdés a közbiztonságra vonatkozik: Mennyire érzi
magát biztonságban a településen? Kérem, értékelje a következő
skálán!

1.6. ** HA VOLT MÁR ITT ** Milyennek értékeli a települést az alábbi
területeken az elmúlt 5 évben? Válasszon ki hármat a KÉPEK alapján
és értékelje azokat! Pozitív vagy negatív (Negatív -3 -2 -1 vagy 1 2 3
Pozitív)

Egyáltalán nem
mértékben

1

2

3

4

5

6 Teljes

 Nem tudja

 1. utak, járdák állapota
-3
-2
-1
1
2
3
 2. új épületek
-3
-2
-1
1
2
3
 3. felújított régi épületek
-3
-2
-1
1
2
3
 4. idelátogatók száma
-3
-2
-1
1
2
3
 5. helyi közlekedés színvonala (tömegközlekedés, parkolási
lehetőségek)
-3
-2
-1
1
2
3
 6. programok száma
-3
-2
-1
1
2
3
 7. zöld környezet (parkok, táj)
-3
-2
-1
1
2
3
 8. Egyéb:……………………………………………………………………………………….
-3
-2
-1
1
2
3
 9. Nem tudja

1.9. A következők közül mely helyszíneket látogatta meg? Melyik nyerte
meg legjobban a tetszését? (Ide azokat a helyszíneket érdemes
felsorolni, ahova a turisták ellátogatnak a településen, beleértve az
örökségi helyszínt is!)
X-szel jelölje,
amelyet
meglátogatta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gazdasági hatások
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Jelölje meg azt az egyet,
amelyik a legjobban tetszett

 Egyéb, éspedig:
 Nem tudja

1.10. A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy az idelátogatók
mennyit költenek átlagosan. Kérem, gondolja végig, hogy egy nap
alatt átlagosan mennyit költ?
…………………… Ft

2.3. A helyi idegenforgalmi adó (IFA) összege jelenleg ... Ft/fő/éj.
Hajlandó lenne 100 Ft-tal többet fizetni/fő/éj, ha biztosan tudná,
hogy ezt az összeget a régi épületek karbantartására fordítanák? (az
IFA-n felül)
HA IGEN És 200 Ft-tal?
HA IGEN És 500 Ft-tal?
Ha IGEN És 1000 Ft-tal?

1.11. Ebből körülbelül mennyi a
 szállás: …………………
 vendéglátás (étkezés, cukrászda, borkóstoló, söröző, utcai
ételárus stb.): ………………
 kulturális programok (koncert és kiállítás belépők, színház):
………………….
 egyéb: ………………….








2. Környezeti hatások
Elhasználódás, karbantartás fontossága

egyáltalán nem
100 Ft-tal
200 Ft-tal
500 Ft-tal
1000 Ft-tal
Nem tudja

Zsúfoltság

2.1. Ön mennyire tartja fontosnak a műemlékek (régi, történeti)
épületek karbantartását? Kérem jelölje az alábbi skála segítségével!
Egyáltalán nem
1
2
3
4
5
6 Teljes
mértékben

2.4. Mi a véleménye az idelátogatók számáról a mai napon?
 Még lehetne több látogató
 Megfelelő számú látogató van
 Már túl sok látogató jön a településre
 Nem tudja

2.2. A következő kérdés a település régi épületeinek, műemlékeinek
karbantartására vonatkozik, Ön szerint, milyen forrásból kell
karbantartani a település régi épületeit, műemlékeit? Jelölje meg azt
a maximum hármat, amelyet Ön a legalkalmasabbnak tart erre!
 Rendezvények, kiállítóhelyek, múzeumok belépődíja
 Helyi vállalkozások által fizetett iparűzési adóból
 Helyi lakók által fizetett adóból
 Önkormányzati forrásból
 Kulturális örökségre szánt állami forrásból
 EU-s forrásból

2.5. ** HA VOLT MÁR ITT ** Mi a véleménye az idelátogatók számáról a
nyári szezonban (itt határozzuk meg mit értünk a településen a nyári
szezon alatt)?
 Még lehetne több látogató
 Megfelelő számú látogató van
 Már túl sok látogató jön a településre, ezért nem is jövök
 Túl sokan vannak, de a nyár ezzel jár
 Nem tudja
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2.6. ** HA VOLT MÁR ITT ** Mi a véleménye az idelátogatók számáról a
téli szezonban (itt határozzuk meg mit értünk a településen a nyári
szezon alatt)?
 Még lehetne több látogató
 Megfelelő számú látogató van
 Már túl sok látogató jön a településre
 Nem tudja
3. Demográfiai adatok
3.1.
Életkora
 0 – 18
 19 – 39
 40 – 59
 60 –

4.7.

Lakhelyének irányítószáma:
Köszönjük segítségét!

4.2.

Neme (NEM KELL
MEGKÉRDEZNI!)
 Férfi
 Nő

4.4.
Iskolai végzettség
 alapfokú
 középfokú
 felsőfokú
4.5.
Kivel érkezett:
 Családjával
 Párjával
 Barátaival, ismerőseivel
 Egyedül
4.6.

50 001 - 100 000 Ft
100 001 - 150 000 Ft
150 001 - 200 000 Ft
200 001 - 300 000 Ft
300 001 - 500 000 Ft
Több mint 500 000 Ft

Megmondaná, hogy mennyi a becsült havi nettó jövedelme?
(családban egy főre jutó nettó jövedelem)

 Kevesebb mint 50 000 Ft
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4. Melléklet: Az egyes helyszíneken azonosított hatások
Gazdasági hatások
Hatásterület

Sirok

Balatonfüred

Fehérvárcsurgó
MŰEMLÉK VONZEREJE

Látogatók száma

2013-2015
között
százalékkal nőtt a
látogatók száma

10 Partmenti területeken sűrű látogatószám, felsőbb utcákban
vár inkább csak szállingóznak.

Évente kb. 20 000 látogató, Az a tapasztalat,
hogy évente egyre többen jönnek.

Látogatók
településen töltött
ideje

A vár látogatása után a
többség továbbáll, nem tölti
az éjszakát Sirokon.

Több hetes nyaralások helyett inkább hétvégi látogatások
vagy átutazások.

A kastélyszálló vendégei több éjszakára
maradnak, a kastély látogatói közül sokan
átutazók, vagy éppen Székesfehérvárról,
Budapestről érkeznek.

Idelátogatók
összetétele

Családosok, nyugdíjasok.

A külföldiek helyett a hazai tehetősebb középosztály
jelenléte erősödött. Hazai elit nyaralóhelye volt régen is és
most is.

Sok látogató érkezik külföldről is, főleg
Franciaországból, Angliából.

HELYI TURIZMUS
Szezon időtartama

Márciustól
novemberig,
időjárástól függően.

A felújított belvárosban és a parti sétányokon zajló A kastély egész évben kínál programokat, így
programok megnyújtották a szezont: leginkább májustól a látogatók az egész év folyamán érkeznek.
szeptemberig jönnek a látogatók, de jó idő esetén
októberben és novemberben is sokan vannak a történelmi
belváros programjain. A nyári tömeg miatt sokan éppen a
tavaszi vagy őszi időszakot keresik – a felújítások e réteg
igényeire kiválóan válaszolnak. Téli időszakban újdonságként
gasztronómiai programok indultak (pl. Balatoni Szalon,
Szerintünk az Olaszrizling), amelyek sok esetben nyáron
megszokott
látogatószámot
produkálnak
bizonyos
vendéglátóhelyeken.
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Szolgáltatások
mennyisége

Nem érzékelhető érdemi
változás, egy új étterem nyit
hamarosan.

Bővültek a szállodák wellness és konferencia turisztikai
szolgáltatásai. Egyes szállodákban a változó igényekre
reagálva új programokat dolgoztak ki (pl. gyerek-animáció,
élő zene, vacsoraestek stb.).

A
kastély
szolgáltatásainak
köre
folyamatosan
bővül:
a
kulturális
programokon
túl
esküvők,
igényes
termékbemutatók helyszíne.

Szolgáltatások
minősége

Az újonnan nyitó ételbár a
többi meglévő étteremhez
képest magasabb szintű
szolgáltatásokat nyújt.

Két (ellentétes) fejlődési irány: nagyon színvonalas, drága, és
az olcsó, nem igazán minőségi ételt kínáló vendéglátóhelyek
egyszerre vannak jelen, közöttük azonban hiányzik az
átmenet.

A kastélyban igénybe vehető szolgáltatások,
programok minősége magas, minden
esetben a kastély identitásához igyekeznek
alakítani (pl. csak klasszikus zenei koncert,
dísznövény-vásár esetén csak magas
minőségű kézműves termékeket lehet
árusítani)

A megemelkedett látogatószám és a minőségre igényesebb
látogatók
elvárásokat
támasztanak
a
termékek/szolgáltatások terén, így tovább ösztönzik a várost
az igényesség irányába minden téren (gyors takarítás a
rendezvények után, színvonalas programok, megújuló
energiák használata stb.).
Új helyi termékek
előállítása
(élelmiszer,
kézműves
termékek)

Az újonnan nyitó ételbár
ajándékboltjában
helyi
terméket
terveznek
értékesíteni.

Üzletek,
vendéglátóhelyek
helyszínválasztásá
ban a műemlék
szerepe

A Végvár Ételbár és benne az
ajándékbolt
2016
márciusában nyit. A várhoz
felvezető úton található,
tehát
kifejezetten
a
várlátogatók a célcsoportjuk.
Szálláshelyek és boltok száma
összességében
nem
változott,
egy-két
új
apartman azonban megnyílt,

Több új, minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújtó
üzlet is nyílt a Blaha L. utcában.
A város egyéb részein a felújítások nélkül is belevágtak volna
a vállalkozásuk működtetésébe, de a felújítások
mindenképpen hozzájárulnak a város vonzerejének
növeléséhez, ami több fogyasztót is jelent.
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Az étterem (bisztró) és a szálloda kifejezetten
a kastély adottságaira lett kialakítva.
Előfordul, hogy a kastélyban már nincs
szállás, akkor a faluban található panziókban
szállnak meg a vendégek. Margarita Panzió
bevétele nőtt, egyértelműen a kastély
programjainak köszönhetően. Egy újabb
panzió is nyitott, kincsesbányai tulajdonossal.

illetve
hamarosan
elkészülnek a barlanglakások
is.
Parkolási bevételek

Jelentősen emelkedett

A parkolási bevételek jelentős összegeket hoznak a város Nem releváns.
költségvetésébe.
INGATLANPIAC

Ingatlanárak

A Pétervásári kistérséghez
viszonyítva
egyértelműen
magasabbak lettek Sirokon
az ingatlanárak 2000 óta

Jelentősen emelkedtek a balatonfüredi ingatlanárak.
Irreálisan magas ingatlanvételi és albérleti árak a helyi
lakosok számára kedvezőtlenek. A partmenti, felújításhoz
közeli alsó városrész ingatlanjainak árai 2010 után jelentősen
magasabbak, mint a felsőé (főleg a part közelsége miatt).

A szomszédos Bodajkhoz képest magasabb
ingatlanárak vannak. Ebben valószínűleg a
falu
elhelyezkedése
is
számít.
Székesfehérvárhoz (mint munkalehetőség) is
nagyon közel van.

ÉPÍTŐIPAR
Építőipar bevételei

A kivitelező nem környékbeli Megfelelő minőségű helyi alapanyag és szakember híján nem
cég volt. Köveket viszont igazán tudtak a környékbeli cégeket igénybevenni a felújítás
helyből hoztak, valamint során.
megnyitottak
egy
helyi
kőbányát (Geoteam Kft).
HELYI INFRASTRUKTÚRA

Műemlék
környezetének
fejlődése
(településkép)

A település tiszta, rendezett.

Az alsó és a felső városrész fejlesztése egyelőre eltérő
ütemben halad: az eddigi években az alsó területekre
fordították a fejlesztési források nagy részét, amelyek
azonban megteremtették a pénzügyi alapot a felső
városrész, valamint a teljes várost érintő infrastrukturális
fejlesztésére is (pl. uszoda, sportcsarnok, vasútállomás
felújítása stb.).
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A településnek egyértelműen lendületet
adott a kastély megújulása. Az önkormányzat
rendbe rakatta a kastélyhoz vezető
mellékutat. Új, teljesen felszerelt profi szintű
focipálya épült a korábbi helyett (ami a
kastélykert része lett).
Az iskolából is gyönyörű a kilátás a felújított
kastélyra és parkra. A kastély környékén
lakók egyértelműen jobbak érzik magukat,

hogy nem egy leromlott épületre látnak rá.
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Vállalkozók közötti
együttműködés

A
település,
így
a
vállalkozások
is
kettészakadtak, lényegében
az önkormányzathoz való
kapcsolat mentén.

Együttműködés él a kulturális programszervezők és a
szállásadók, szállodák között (pl. férőhelyek kapcsán,
információ a programokról, kedvezményes belépők,
csomagajánlatok stb.). Erősödik az informális kapcsolat az
állami szívkórház és a wellness szállók között. A helyi
vállalkozók szűkebb köre közösen kezdett tervezni arról,
hogy, milyen fejlesztési irányokba lenne érdemes
továbblépni (erre jó példa a gasztronómiai cégek
együttműködése). A kisebb szálláshelyek esetében kevésbé
jellemző az együttműködés. A helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesület feladata az együttműködések
serkentése a különböző szektorokban, de ez eddig csak
csíráiban indult el.

Az étterem beszállítói között helyi és
környékbeli termelőket találhatunk (pl. sajt,
móri borok). Néhány belső karbantartási
munkát
is
környékbeli
vállalkozással
végeztetnek (pl. polcrendszer kialakítása). A
kastélyt
professzionális
hotel-csoport
működteti, együttműködés keretében.

Térségi hatások,
együttműködés

Néhány környékbeli szálloda,
fürdő
és
szálláshely
programként
ajánlja
a
várlátogatást és a vár
szokásos éves programjait.
Mátra Jövőjéért Egyesület a
Mátra, Sirok népszerűsítésén
dolgozik, egyelőre kevés
látható
eredménnyel.
Együttműködési szándék és
képességek
nagyon
hiányosak a térségben.

A térségi gondolkodás csírái már megjelentek (pl.
balatonfüredi vendéglátók környékbeli termelőktől szerzik be
alapanyagaikat, a borfesztiválon környékbeli borokat lehet
kóstolni), de sokan még attól tartanak, hogy így Füred
vendégeket veszítene.

Ez még előkészítés alatt, LEADER csoport
munkájába
még
nem
volt
idejük
bekapcsolódni. De igyekeznek a térségben
jelen lenni: rendezvényeiket hirdetik a
szomszédos
településeken.
Móri
borospincékkel külön kapcsolat: vendégeket
oda küldik borkóstolóra, vagy a kastélyban
tartanak
borkóstolót.
Székesfehérvári
Tourinform irodával kapcsolat: ajánlják a
programokat és a vendégeket is küldik
Székesfehérvárra kikapcsolódni. Ha a faluban
nincs megfelelő munkaerő, akkor a
szomszédos
településeken
próbálnak
keresni.
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Társadalmi hatások
Hatásterület

Sirok

Balatonfüredi tapasztalatok

Fehérvárcsurgó

KULTURÁLIS PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA
Kulturális
programok
számának
változása

Új rendezvény a Forster
Központ által szervezett Siroki
Vár Napja, valamint továbbra
is megrendezi a Vártársaság a
Siroki Várnapok kétnapos
programsorozatot. Ezen túl
azonban nem bővült a vár
programjainak köre és a
településen sem indultak
újabbak.

Jelentősen bővült a füredi programok száma Az épületben Európai Kulturális Találkozóközpont
az elmúlt években, szinte már minden működik, számos konferenciának, koncertnek,
hétvégén található valamilyen esemény. esküvőnek, kiállításnak, könyvtáraknak ad teret.
Főszezonban talán már túl sok is az
egymással versengő program. Kifejezetten a
helyi kulturális élet erősödését mutatja a
könyvtárban az olvasói klubprogramok
számának, valamint az olvasótáborok
számának a növekedése és népszerűsége.

Kulturális
programok
változatossága

Változás
leginkább
a
programok szervezése iránti
érdeklődésben
érzékelhető
egyelőre,
de
az
együttműködési
problémák
miatt ezek egyelőre nem
realizálódnak.
A
Siroki
Várnapok,
mint
legfőbb
rendezvény
több
éve
ugyanazzal a programmal
működik.

A felújításokhoz kapcsolódó programok
alapvetően egyféle ízlésvilágot képviselnek.
A kortárs művészetek, a valódi utcazene, az
alternatív,
underground
művészi
tevékenységek hiányoznak a palettáról.

A programok változatosak (komolyzene, történelmi
konferencia, dísznövény kiállítás stb.), egész évben
elérhetők, magas színvonalúak és az épület
identitásához szorosan kapcsolódnak.

Felújított
épületekben
működő
múzeumok,
kiállítások
látogatóinak

A vár ismertsége egyértelműen
nőtt a felújítás révén: a
médiában is egyre több helyen
adnak hírt róla és a
látogatószámban
is
megmutatkozik az ismertség

A három felújított múzeum esetében
(Vaszary Villa, Városi múzeum, Jókai
Emlékház)
pontos
mérések
állnak
rendelkezésre
a
látogatószámra
vonatkozóan 2012-től: ezek 6000-14 000 fő
között mozognak éves szinten; a nyitás utáni

A kiállítások, programok, koncertek magas
minőségűek, országszerte ismertek, sőt bizonyos
konferenciák, programok európai szinten is
vonzanak látogatókat.
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száma
ismertsége

és

növekedése.
A
szintén
felújított
Tájház
viszont
továbbra
sem
ismert,
programjaik igen szűk körűek.

első évben volt a legmagasabb a látogatók
száma. Sok a nyugdíjas és a diák közöttük,
utóbbiak elsősorban az iskolai órák
keretében látogatják a különféle kiállításokat
és programokat.
A felújított Vaszary Villa nagy presztízsű
intézményé, a Szépművészeti Múzeum
partnerévé vált. A felújítás előtt az
idelátogatók nem ismerték a Vaszary villát,
nem volt része a városnak. Azóta a helyi
lakosok is tudnak már róla és látogatják.
A már létező és működő múzeumok,
kiállítóhelyek felújítása mellett a Balatonpart Ékköve projekt keretében került
kialakításra a Kisfaludy Galéria, majd később
szintén az önkormányzat segítségének
köszönhetően a Vitorlás múzeum is.
ÚJ SZERVEZŐDÉSEK, SZERVEZETEK

A
felújításhoz
kapcsolódóan
létrejött
új
szerveződések,
szervezetek

A várat a Forster Központ Önkormányzati fenntartású szervezet jött A kulturális programok működtetésére Alapítvány,
üzemelteti.
létre – a FüredKult Kft. a kulturális a szálloda és az étterem működtetésére pedig Zrt.
programok szervezésére. A ProBio Zrt. Jött létre.
(karbantartás) egy része – kifejezetten a
felújított épületekhez kapcsolódó programok
utáni tisztítási, karbantartási feladatokkal
foglalkozik.

Civil szervezetek
számának

Újabb civil szervezet nem jött Balatonfüreden 140 helyi civil szervezet A kastély kulturális programjainak működtetésére
létre a felújítás kapcsán, a működik2, ezek egy része a felújításokkal alakult meg a Károlyi Alapítvány.

2

KSH, 2015
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változása
a
felújítás hatására

meglévők
működésében
viszont a vár nagyobb szerepet
kapott
a
meglévők
működésében (pl. Nyugdíjas
Klub
önkénteskedik
a
Várnapokon,
iskolai
foglalkozások a várban stb.). A
siroki idegenforgalmi egyesület
nem a felújítás miatt szűnt
meg, de megszűnése hatással
van arra, hogy a felújítás adta
lehetőségek
nincsenek
kihasználva.

párhuzamosan erősödött meg. Szinte a
felújításokkal egy időben kelt életre a
Reformkori Hagyományőrző Társaság, amely
a reformkor szellemi örökségét igyekszik
továbbvinni. A civil szervezetek közül többen
aktív résztvevői, alakítói, alapítói is kulturális
programoknak, így például az említett
szervezet mellett a Csopak-Balatonfüred
Borlovag Rend, vagy a helyi fúvós zenekar.

FOGLALKOZTATÁS
A
felújításhoz
kapcsolódó
foglalkoztatottak
száma

A felújítás során bevontak A felújítás során 24 fő került alkalmazásba.
környékbeli
kisebb
vállalkozásokat a munkákba.

Működtetésben
foglalkoztatottak

A vár üzemeltetésében négy A Füredkult Kft. végzi a kulturális programok
teljes állású alkalmazott van: szervezését, amely mintegy 30 munkahely
egy
gondnok,
pénztáros, teremtését tette lehetővé.
biztonsági őr, valamint egy
idegenvezető.
A
szintén
felújított
tájházban
részmunkaidős
alkalmazott
van.

Közvetett módon
foglalkoztatottak
száma

A felújításhoz közvetett módon
kapcsolódó vállalkozások nem
számoltak
be
újabb
alkalmazottak felvételéről és

A szezon hosszabbodása ellenére többen is
fájlalták, hogy a turizmussal járó magasabb
foglalkoztatás továbbra is csak időszakos, de
a szezon bővülésével ez változhat. Az adatok
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A kastélyban 25-30 fő alkalmazott dolgozik
(recepciós, karbantartók, kertészek, idegenvezető
stb.). Próbálnak mindig helyieket felvenni, de ez
nem mindig sikerül, szaktudás híján. A
közmunkások száma is csökkent a településen
amióta a kastély működik. Ez főleg a gazdasági
válság idején volt nagyon jó.

Szakképzett
munkaerő
jelenléte

jelentősebb
forgalomnövekedésről sem.

szerint a foglalkoztatás szintje emelkedett.

Nem jellemző.

A szakképzett vendéglátós munkaerő egy
jelentős része jobb fizetés reményében
külföldre vándorolt. A meglévők megtartása
sem egyszerű, hiszen nehéz számukra
helyben lakhatást biztosítani: sokan kiadják a
lakásukat, házukat a turisták számára,
„munkásszállót” pedig csak néhány nagyobb
hotel tud biztosítani. A nyári szezonban
inkább munkaerőhiány a jellemző mintsem
munkanélküliség (lásd melléklet 6. ábra).

Az épület üzemeltetése során a helyi munkaerőt
részesítik előnyben, ugyanakkor elvárják, hogy a
szaktudásuk
megfelelő
legyen.
Megfelelő
recepcióst pl. két hónap keresés után találtak.

FELÚJÍTÁS MEGÍTÉLÉSE
Érzelmi kapcsolat
a
felújított
épülettel

Nagyon
szoros,
érzelmi
kapcsolat a várral és az azt
körbevevő tájjal: a legtöbben
ott töltötték a gyerekkorukat,
szép emlékek kapcsolódnak
hozzá, és felnőttként is
felsétálnak, ha tehetik.

A helyi lakosok és a turisták egyaránt
megcsodálják a felújított épületeket,
városrészeket, jól érzik itt magukat,
kifejezetten szépnek találják a műemléki
környezetet. Sok a visszajáró törzsvendég,
mert „mindig van valami új, amiért érdemes
visszatérni,
megnézni”.
A
látogatók
megállnak a Tagore sétányon felfrissülni,
nézelődni,
térzenét
hallgatni
vagy
egyszerűen csak jó levegőt szívni.
Presztízs”, „sikk”, „divatos”, „trendi” Füreden
lenni. Félelemként jelentek meg a város
„túlfejlődése” kapcsán a nagyirányú
beépítések és a meglévő zöld felületek
elvesztése vagy az új épületek túlzott
térnyerése a régi épületekhez képest.
Nem csak látogatni, hanem élni is jó
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A Károlyi család teljes szívvel-lélekkel működteti a
kastélyt. A helyiek büszkék arra, hogy a közelében
élhetnek és történelmére is. A felújítás előtt
zavarta a helyieket is leromlott állapota. A
programokon szívesen vesznek részt a helyiek,
különösen az iskolások.

Füreden: az állandó lakosság növekszik,
pozitív a vándorlási különbözet.
Látogatók
elégedettsége

Szeretik a várat, örülnek, hogy
bejárható, van vizesblokk.
Sokan
megállnak
a
díszkivilágítást megnézni.

Egyértelműen pozitív, jól érzik magukat,
szépnek találják a környezetet. Szeretnek
visszajönni. Sok a törzsvendég, mindig van
valami új, amiért érdemes visszatérni
megnézni.

Esztétikai érzék
változása
a
felújításhoz
kapcsolódóan

A vár felújítása esztétikai
szempontok
alapján
megosztotta
a
helyi
lakosságot: vagy egyszerű
állagmegőrzést vagy teljes
rekonstrukciót szerettek volna.

A műemléki hatóságok szakmai véleményét
a felújításokat követően olyan ügyekben is
kikérték, ahol ez már nem lett volna
kötelező. A tervező szakemberek számára
pedig „szívet melengető” volt ezekben a
projektekben dolgozni a felújítás magas
színvonala
miatt,
az
itt
szerzett
tapasztalataikat pedig más helyekre is
magukkal viszik. Az elmondások szerint
esztétikailag igényesebb lett a város
lakossága is, jobban odafigyelnek a
részletekre, rendezettségre, látképre, mint
korábban. Ugyanakkor pl. a partmenti
standok egységesítésével járó költségek
nehezményezték a helyi vállalkozások.

Felújításért
kapott
díjak
száma

A sajtóban is ellentmondásos a A város erőfeszítéseit számos díjjal
megítélése a felújításnak.
jutalmazták az elmúlt években: elsősorban
közterület szépítésért (Tiszta és virágos
Veszprém megyéért közterület szépítési
verseny, Virágos Magyarországért verseny,
Hild díj) és városimázsért jutalmazták.

A felújítás mint Kevesen
elégedettek
a A balatonfüredi mintaértékű városközpont Állami és magánszektor együttműködésére kiváló
követendő példa
felújítással,
mivel
köztes, felújítás a szakemberek szerint mintát adhat példa. Az állam a felújításokért felelős, a kulturális
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kompromisszumos
megoldásnak
érzik:
állagmegóvás
vagy
teljes
rekonstrukció,
a
két
végletmegoldás népszerűbb.

más települések számára is. Ugyanakkor az programokért a Károlyi Alapítvány, a szálloda és az
eddigi tapasztalatok szerint bár számos étterem működtetéséért pedig a Zrt. A kastély idén
elemét már másolják az országban, a vált először nyereségessé.
mögötte meghúzódó, barcelonai modellként
ismert városfejlesztési szemléletet nem
igazán vették át.
HOZZÁFÉRÉS A MŰEMLÉKHEZ

Helyi
lakosok
hozzáférése
a
műemlékhez

A helyi lakosok számára is
belépődíj
van,
melynek
összege harmada a teljes
jegyárnak. Sokaknak azonban
ez is nehézséget jelent, így
kizárva érzik magukat. A vár
körüli tanösvény ugyanakkor
ingyen látogatható.

Egyes régi értékek, szimbólumok elvesztését
is a fejlesztések számlájára írják a helyi
lakosok (a parti láncokat vagy éppen a
„könyöklős beülős helyeket”, ahol gyorsan és
olcsón lehetett hozzájutni ételhez és italhoz).
Többen emiatt már nem érzik magukénak a
lenti városrészt „nagyon távoli árakban”, a
„sznob turisták” miatt meg kellemetlenül
érzik magukat. A reformkori történet bár
összeköti a helyi lakosokat, ugyanakkor volt
olyan vélemény is, hogy a reformkori
szellemi értékek (egyenlőség, testvériség)
nem igazán jelennek meg a város életében.

A kastély működése teljesen beágyazott a település
életébe, valóban használják az épületet. Számos
rendezvény ingyenes és nyitott a helyiek számára.
A kastélyba a helyiek ingyen léphetnek be.
Kifejezetten
a
helyi
iskolásoknak
és
pedagógusoknak szóló programjaik is vannak
(rajzverseny, kenyérünnep, múzeumpedagógiai
foglalkozások). Az iskolai és önkormányzati
programok és kiállítások számára ingyenesen
biztosítanak helyszínt.

KÖTŐDÉS
Helyi
identitásban
a
kulturális örökség
szerepe

Helyi identitás meghatározó
része a vár, sokan ismerik a
történetét, érzelmileg erősen
kötődnek hozzá. Ugyanakkor a
munkalehetőségek híján sokan
elvándorolnak.

Fiatalok
bevonása

Idegenvezetőként egy helyi Noha a város és a környék felsőoktatási
fiatal hölgy dolgozik a várban. beiskolázottsága
magasnak
mondható,

a

Egyértelműen büszkék a fürediek a felújított
városrészre és erősen kötődnek a
településhez, nem szeretnének onnan
elköltözni. A város legnagyobb értékének
azonban leginkább a Balatont, a zöld
környezetet és a szőlőhegyeket tekintik.
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Környékbeli diákok (gimnazisták) dolgoznak a
kastélyban
munkaszerződéssel,
kapnak

kulturális örökség
megismerésébe,
működtetésébe

Helyi
iskolások
földrajz,
biológia, testnevelés óráinak
és
ballagás
helyszíne,
kötődnek
a
várhoz.
A
településről
ugyanakkor
jövőkép és munkalehetőség
híján elvándorolnak a fiatalok.

kevesebb diplomásra van szükség jelenleg a
térségben, ezért sokan nem jönnek vissza a
fiatalok közül a városba a diplomájuk
megszerzése után. A felújításokkal létrejött
kulturális intézmények pozitív változást
hoztak ebben (lásd foglalkoztatottság), de
diplomás
múzeumi
szakemberekből
(művészettörténész, muzeológus) csak egyegy kell és értelemszerűen az se évente.

munkaruhát, örülnek, hogy ott dolgozhatnak. Helyi
iskolások
számára
rendszeresen
tartanak
múzeumpedagógiai
foglalkozásokat,
rajzversenyeket, rendszeresen feladatokat adnak
nekik (pl. a parkrendezés során készített fotóikból
kiállítást szerveztek, Föld napján szemétszedés). Az
iskolai népdalversenyhez ingyen biztosítanak
helyszínt a kastélyban.
Iskola ajándékként
bútorokat kapott az alapítványtól. Ha befagy a
kastély tava, a gyerekek ott korcsolyáznak.
Kenyérsütő versenyen keresztül a gyerekeket is
bevonják.

Balatonfüred

Fehérvárcsurgó

Tömeg, forgalom A
településen
áthaladó
és az általuk autóforgalom érzékelhetően
okozott különféle nőtt.
szennyezések
léptéke

Nyáron, a hétvégéken, valamint a fesztiválok
során hömpölygő tömegek vonulnak a
Tagore sétányon, ki lehet tenni a „megtelt
táblát”. Sok az autó és a magas díjak ellenére
továbbra is mindenki a belvárosban akar
parkolni. A környezeti hatások mérséklésére
tervbe van véve egy mélygarázs építése,
illetve
intelligens
parkolási
rendszer
kialakítása is.

A látogatószám növekedése nem okoz zavaró
léptékű szennyezést. A kastély üzemeltetése
törekszik a nyugodt, csendes, tiszta környezet
megtartására.

Hulladék
mennyisége

A növekvő tömeg egyre több szemét
termelését is magával hozza. A város
vezetése a ProBio Zrt. segítségével, igyekszik
nagyon gyorsan, akár plusz erőforrások

Környezeti hatások

Hatásterület

Sirok
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bevetésével
is
eltakarítani
minden
rendezvény után, valamint szükség esetén a
letaposott füvet újratelepíteni – a
vélemények alapján sikerrel. A szelektíven
gyűjtött hulladék mennyisége jelentősen
nőtt az elmúlt években.
Megújuló
energiák
alkalmazása

Nem volt része a felújításnak.

A nagy tömeg a megújuló energia
alkalmazását is ösztönzi, így jelenleg a város
elektromos bringarendszer, naperőmű,
napkollektorok, biomassza fűtés bevezetését
tervezi. A minőségi szemlélettel és
szolgáltatásokkal tehát kezd együtt járni a
környezettudatos gondolkodás.
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Épület felújításkor ez még nem volt felkapott téma,
de az istálló épületnél már szeretnének megújuló
energiát alkalmazni, egyelőre a forrás keresik
hozzá.
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