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Bevezetés 
Alapvetésünk, hogy az épített örökség környezetével állandó kapcsolatban van, így környezetében 

társadalmi és gazdasági hatásokat generálhat. A kiadvány célja egy olyan útmutató alkotása volt, 

mely az épített örökséget abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen kapcsolatban állhat 

környezetével, milyen hatásokat hozhat létre egy örökségi épületen végrehajtott beruházások, és 

ezeket a hatásokat hogyan érdemes feltárni. E módszertan egy olyan, kétéves kutatás alapján készült, 

amelyet a Forster Központ koordinált hazai és külföldi külső szakértők bevonásával. Magyarországon 

az örökséggazdálkodás területén nem készült még eddig átfogó hatásvizsgálat, bár más területek 

tapasztalataiból és példáiból meríthettünk (pl. EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok, 

környezetvédelem, vidékfejlesztés stb.). Elsőként a nemzetközi hatásvizsgálati szakirodalmat tártuk 

fel, hiszen számos országban végeztek már hasonló kutatásokat, amelyekre építettünk is. Ezenkívül 

számos szakértői egyeztetést folytattunk hazai és külföldi kollégákkal a kutatás minél alaposabb 

előkészítésére. 

A kutatásunkhoz, mely alapján a módszertant összeállítottuk három magyarországi örökségi helyszín 

szolgált alapul. Ezeken a helyszíneken tudtuk tesztelni és pontosítani az egyes mérési eszközöket. A 

helyszíneket úgy választottuk ki, hogy lehetőség szerint a hazai örökségi helyszínek változatosságát 

(méret, funkció, tulajdonos, működés sikeressége, finanszírozás stb.) lehetőség szerint minél inkább 

megragadják. A számszerűsítésre és a számokon túli hatások azonosítására alkalmas mérési eszközök 

is a hatások minél teljesebb megragadását segítik. A projekt kereteihez és a jelenlegi hazai 

örökséggazdálkodási prioritásokhoz kapcsolódva alapvetően turisztikai és kulturális funkciójú 

épületekkel foglalkoztunk, így a módszertan is elsősorban erre használható. A turisztikai célú funkció 

mindhárom vizsgált esetben jelentős volt. A módszertan ennek ellenére más funkciójú, például 

közintézményeknek helyet adó örökségi épületek esetében is alkalmazható, ám ezt a szerzők a 

projekt keretein belül nem tudták kipróbálni. 

A három helyszín eredményeit bemutató összefoglaló letölthető a www.oroksegkalauz.hu oldalon, a 

kiadványban pedig számos helyen az esettanulmányokból vett példával illusztráltuk a módszertani 

eszközöket. 

Kinek szól a kiadvány 

A kulturális örökség hatásvizsgálatának elvégzése számos leendő vagy jelenlegi projektgazda számára 

fontos és hasznos információkkal szolgálhat. Az a tapasztalatunk, hogy minél jobban figyelembe 

veszik a felújítás tervezése során a várható hatásokat, a későbbiekben annál bővebb lehet a pozitív 

hatások köre. Így a módszertanunkat ajánljuk minden olyan szakember, közösség számára, amelyek 

helyi vagy éppen országosan védett épületet szeretnének felújítani, a korábbitól (részben) eltérő 

funkciót és új életet adni az épületnek. Így különösen ajánljuk önkormányzatoknak, település- és 

térségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteknek, örökségvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek, 

műemléki építészeknek, tájépítészeknek, aktív helyi csoportoknak, valamint pályázatíróknak. A 

módszertant ezenkívül ajánljuk a kulturális örökségvédelem hazai intézményeiben dolgozó 

munkatársaknak, akik különféle felújítási projektek tervezéséért és megvalósításáért felelősek és a 

szabályozási és támogatási környezetet kidolgozó szakpolitikai döntéshozóknak. 

http://www.oroksegkalauz.hu/
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A kiadvány azonban tájékozódásként, vagy inspirációként is szolgálhat azoknak, akik kíváncsiak rá, 

hogy egy örökségi épület milyen szerepet tölthet be az őt körülvevő társadalmi-gazdasági 

környezetben. Ehhez a módszertan egyes részei kiragadhatóak és akár önmagukban is megállják a 

helyüket. 

A hatásvizsgálat elvégzéséhez elsősorban az alábbi képességekre, készségekre van szükség: 

- adatgyűjtés 

- az interjúk készítéséhez jó kommunikációs készségek 

- a műhelyek szervezéséhez jó szervezési és folyamatsegítési készségek 

- összefüggések feltárására jó elemzési készségek 

A módszertant olyan részletességgel készítettük el, hogy az külső szakember nélkül is elvégezhető 

legyen. Amennyiben mégis külső szakember bevonása mellett döntenek, fontosnak tartjuk, hogy a 

felújítást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány készítése során az általunk javasolt módszertant a 

helyi körülményekhez adaptálva kövessék, és így az eredmények más projektek eredményeivel 

összehasonlíthatóak maradjanak. 

Az épített örökség társadalmi-gazdasági hatásainak háttere 

Védett épületeink, tereink, történeti, esztétikai és építészeti értékekkel rendelkeznek, hozzájárulnak 

egyéni és nemzeti identitásunk fejlődéséhez. Ezeknek az értékeknek köszönhetően az épített 

örökségnek különleges szerepe van a társadalomban is. Ám az, hogy kinek miért értékes az épített 

örökség, értékrendünk és észlelésünk szerint nagyon különböző lehet. A műemlékvédelem 

szakemberei számára az örökségi érték önmagában is megőrzendő, az örökség építészeti, esztétikai 

értéke, történelemben betöltött szerepe, vagy egyedülállósága miatt. Az átlagember számára ettől 

eltérő értékek is fontosak lehetnek: érzelmi kötődések alakulnak ki az épülettel, vagy éppen a 

használata lehet értékes, és az általa biztosított gazdasági lehetőségeket látják benne.  

A nemzetközi és hazai szakpolitikában felismerni vélik az épített örökségben rejlő tágabb társadalmi-

gazdasági potenciált. Az örökséget tehát nem csupán, mint önmagában való értéket kell kezelni, 

hanem környezetére gyakorolt pozitív (esetleg negatív) hatásokat is figyelembe kell venni. Ezzel a 

szemlélettel párhuzamosan az örökségvédelemben a védelemről az értékteremtésre helyeződött át a 

hangsúly, vagyis az örökségről nem, mint a védelem tárgyáról, hanem mint az értékteremtés 

eszközéről kezdtek el beszélni1. 

Mindez azt jelenti, hogy a védett épületek megőrzése, fenntartása nem csak költségeket vonz maga 

után és kötelezettségeket jelent, hanem megfelelő funkciók és működtetés mellett az örökség részét 

képező épületek jelentős pozitív társadalmi és gazdasági hatásokat hozhatnak létre. Megfelelően 

kezelt örökségi épület esetében nem csak a konkrét épületbe látogatók számát, illetve a belépti 

díjakból beszedett összeget lehet növelni, ennél sokkal többről van szó. A műemlék bevételt hozhat a 

szomszédos kávézónak, jelentős gazdasági hasznot hozhat a turizmus révén, vagy éppen teret 

biztosítva a helyi lakosságnak a közösségi élet fontos színtere lehet. Az épített örökség a helyi 

gazdaságfejlesztés eszközeként szolgálhat: tovagyűrűző hatásainak köszönhetően munkahelyeket 

                                                             
1 Cultural Heritage Heads Forum (2015): Full Report. CHCfE Consortium, International Cultural Centre, Krakow 
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teremthet, növelheti a helyi vállalkozások ezáltal a helyi önkormányzat bevételeit. Az épített örökség 

szorosan kötődik a kultúrához, a kulturális örökség részét képzi2, így nem szabad elfeledkeznünk a 

társadalmi hatásokról. A társadalmi hatások feltárása és ösztönzése azért is nagyon fontos, mert az 

épített örökség csupán annak gazdasági hatásai alapján való értékelése torz képet adhat. Az épített 

örökséget nem értékelhetjük csupán a helyi bevételek alakulása alapján, hiszen ezek leginkább rövid 

és középtávú indikátorok. Az építészeti örökségnek nagy szerepe van a történeti értékek 

továbbadásában, a helyi és nemzeti szintű kultúra fenntartásában, de akár még a környezet 

megóvásához is hozzájárulhat zöldmezős beruházások elkerülése által. Ezeknek hatások inkább 

hosszú távon mutatkoznak meg a tágabb társadalom számára. Éppen ezért nem elegendő a rövid 

távú gazdasági mutatószámok alapján értékelni egy-egy örökségi beruházást, annak társadalmi és 

környezeti hatásait is figyelembe kell venni.  

A kiadványban egy olyan módszertant mutatnunk be, amellyel széles körben azonosíthatóak vagy 

mérhetőek lesznek az örökségi beruházás által generált hatások. Mindezek alapján 

módszertanunkban három fő csoportba soroltunk azokat a hatásokat, melyeket egy-egy örökségi 

beruházás generálni tud: társadalmi, gazdasági, környezeti hatások. Fontos, hogy mindhárom 

területet egyszerre kell figyelembe venni a hatásvizsgálat során, az egyik nem váltja ki a másikat.  

Módszertani háttér 

A vizsgálat tárgya: mit értünk épített örökség alatt? 

Az 1997. évi LXXVIII. „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló törvény alapján 

„építészeti örökség az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek 

(építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége” (2. §). Az örökségvédelem az 

építészeti örökség védelmének két szintjét különbözteti meg. „Az országos építészeti örökség - a 

műemléki, természetvédelmi és egyéb védettséget tartalmazó nyilvántartásba vett - kiemelkedő, 

nemzeti értékű elemeire vonatkozó részletes szabályokat külön törvények állapítják meg” (56. §). Az 

országos építészeti örökségek közé tartoznak tehát műemlékek, a műemléki környezetek, a 

műemléki jelentőségű területek és a történeti tájak. „Az építészeti örökségnek azok az elemei, 

amelyek értékük alapján az 56. § szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de 

a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél 

fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt 

emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét 

képezik” (57. §). Tanulmányunk tárgyát mind helyi, mind az országos műemléki védelem alá eső 

elsősorban épületek jelentik, a továbbiakban mind az országos, mint a helyi védelem alá eső 

épületeket, tereket épített örökségként, örökségi területként, vagy örökségi helyszínként 

hivatkozzuk. Fontos felhívnunk rá a figyelmet, hogy tanulmányunkban épített örökség jelenthet 

egyedülálló épületet, de épületcsoportot is, vagy védelem alatt álló, az építészeti örökség részét 

képező területet, pl. utcát vagy városrészt. 

 

                                                             
2 A kulturális örökség, a 2001. évi LXIV. “A kulturális örökség védelméről” szóló törvény alapján magába foglalja 
mind a tárgyi, köztük az épített örökséget (pl. műemléképületek), és egyéb tárgyi örökséget, melyek fontosak 
egy közösség, vagy nemzet szokásainak, kultúrájának kialakulásában (pl. műalkotásokat). Köznapi használatban 
kulturális örökségnek tekinthető a szellemi örökség is, így például a hagyományok, egy közösség szokásai, 
sajátos nyelve, stb. 
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A hatásokat – ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk – egy-egy beruházás következtében tudjuk 

megvizsgálni. Ennek alapján örökségi beruházás alatt helyi vagy országos védelem alatt álló épületen 

végrehajtott fejlesztést, pl. felújítást, rekonstruálást, új funkció kialakítását, karbantartást stb. értünk. 

A vizsgálat célja: mi az a hatás? 

A módszertannal arra a kérdésre keressük a választ, hogy az örökségi beruházások milyen hatásokat 

eredményeznek. Fontos tehát, hogy nem az örökségi épület adott időpontban meghatározott értékét 

szeretnénk felmérni, hanem azt, hogy egy örökségi épületen végrehajtott fejlesztés milyen 

változásokat eredményez annak gazdasági, társadalmi környezetében.  

Az érték azok az alapelvek és erkölcsi normák, amelyeket döntéseink meghozatalához figyelembe 
veszünk, és azoknak a jellemzőknek és tulajdonságoknak az összessége, melyeket bizonyos 
szituációkban előtérbe helyezünk. 3 
 
A hatás dinamikus fogalom, valamilyen beavatkozás következtében létrejövő változást feltételez, 
ahol a változás és beavatkozás között ok-okozati viszony áll fent. A beavatkozás eredményeként 
megtörtént változásokat kimeneti változókkal mérni lehet.4 
 

Ehhez az első (1) lépés annak vizsgálata, hogy az adott örökségi épületnek mi a szerepe, funkciója a 

közvetlen társadalmi gazdasági környezetében, illetve milyen ennek a környezetnek az állapota. A 

következő lépés (2) annak vizsgálata, hogy a beavatkozás (beruházás) következtében milyen változás 

következett be, vagyis a helyi gazdasági, társadalmi környezet beruházás utáni állapota illetve az 

örökségi épület ebben betöltött szerepe miben különbözik a beruházás előtti állapottól. A tapasztalt 

változás azonban nem feltétlenül egyezik meg a beruházás hatásával, hiszen beruházással egy 

időben számos más hatás is érheti a környezetet, amelyek szintén valamilyen változást 

eredményezhetnek (például a turizmust befolyásoló gazdasági válság, politikai események, időjárás, 

turisztikai trendek változása, megközelíthetőség változása, stb.). Azt a kérdést, hogy a tapasztalt 

változásnak mekkora része mennyiben tulajdonítható az örökségvédelmi beruházás hatásának, 

kétféle módon, kvantitatív és kvalitatív szempontból is vizsgáltuk. 

A módszertan: hogyan vizsgálódjunk? 

Kétféle módszertan áll rendelkezésünkre: az ún. kvantitatív, vagyis főleg számadatokon alapuló, és az 

ún. kvalitatív, vagyis a személyes benyomásokon, véleményeken alapuló vizsgálat. 5 

Kvantitatív módszerekkel a hatások mértékét lehet megállapítani és mennyiségi változásokra lehet 

következtetni, pl. mennyivel nőtt vagy csökkent a helyi vállalkozások bevétele, hogyan változik a 

látogatók száma, stb. Mivel mennyiségi változásokat szeretnénk mérni e módszerrel, ezért általában 

statisztikai számadatok képzik a mérés alapját. A kvantitatív megközelítésre a szakirodalomban 

számos példa van (statisztikai módszerek, matematikai modellek). A jelen módszertan alapjául 

szolgáló kutatásban a „tényellentétes hatásvizsgálat” módszerét alkalmaztuk. A tényellentétes 

hatásvizsgálat arra alapul, hogy olyan településeket hasonlítsunk össze, ahol voltak örökségi 

beruházások ill. ahol nem voltak. A teljes tanulmányt a Budapest Intézet készítette6A kutatás 

                                                             
3 Mason, R. (2002): Assessing values in conservation planning: methodological issues and choices. In: de la 
Torre, M., ed. Assessing the values of cultural heritage.The Getty Conservation Institute, Los Angeles, pp. 5-30. 
4 Landry, C. et al. (1993): The social impact of the arts. A discussion document. Stroud: Comedia 
5 Horváth D. és Mitev A. (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea kiadó, Budapest 
6 Budapest Intézet (2015): Kulturális örökség gazdasági társadalmi hatásai. Budapest 
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keretében Európai Unió, valamint a Norvég Alapok által támogatott kulturális örökségi beruházások 

hatásait vizsgálták. A kutatás azt mutatta meg, hogy a vizsgált időszakban az említett örökségi 

beruházások nem generáltak gazdasági-társadalmi hatásokat. Ennek oka részben az lehet, hogy még 

nem telt el elég idő a hatások kialakulásához, hiszen a beruházások lebonyolítása óta alig pár év telt 

csak el (a projektek nagy része 2009 után valósult meg). Másrészről a tanulmány készítése során az 

elérhető adatok hiányosságai korlátozták a vizsgálatok. Általános probléma volt a „finomabb”, tehát 

olyan megbízható mutatók hiánya, amelyek viszonylag rövidebb távon változhatnak egy-egy 

beruházás hatására (pl. vendéglátóhelyek bevételei). 

Tapasztalataink azt mutatják tehát, hogy a szükséges statisztikai adatok nem minden esetben állnak 

rendelkezésre. Számadatokon alapuló vizsgálat továbbá „csak” olyan tényezőket tud vizsgálni, 

melyről előzőleg már megállapítottuk és bebizonyítottuk, hogy az örökségi beruházás okoz rajtuk 

változást. Ilyen esetekben, amikor nem állnak rendelkezésre számadatok, és azt sem bizonyos, hogy 

milyen területek kell vizsgálódnunk kiváló alternatívát nyújtanak a kvalitatív módszerek. Kvalitatív 

módszerekkel egyrészt fel tudjuk térképezni, hogy milyen területeken történik egyáltalán valamilyen 

változás az örökségi beruházás következtében, mely területek azok, ahol vizsgálódnunk kell. 

Másrészről, kvalitatív módszerekkel arra is fényt deríthetünk, hogy miért és hogyan történik a 

változás. 

A két módszert összehasonlítva tehát a kvantitatív módszerek a mennyivel kérdésre keresik a választ, 

míg a kvalitatív módszerek a hogyan-ra és a miért-re . A kvantitatív módszertan tényszerűen, 

számokkal mérhető. Ezzel szemben a kvalitatív módszertan, mivel emberek véleményén alapszik 

kevésbé tényszerű. Azt, hogy egy örökségi beruházás mennyi hasznot jelent a helyi közösségnek 

azonban, csak azok az emberek tudják, akik az örökség környezetében élnek, tehát az ő véleményük 

alapján ítélhetjük meg, hogy nőtt-e az életszínvonaluk/életminőségük vagy sem. Az, hogy a kvalitatív 

megközelítés nem tényszerű ebből a szempontból tehát igen előnyös. A jelen módszertanban 

megpróbáltuk ötvözni a kvantitatív elemzés tényszerűségét a kvalitatív módszertan 

részletgazdagságával (és érzékenységével) a társadalmi hatásvizsgálat (social impact assessment) 

egyes módszertani elemeinek alkalmazásával7. Ebben a megközelítésben a változás feltérképezése 

kvalitatív és kvantitatív eszközökkel történik, az elérhető kvantitatív mutatók összegyűjtésén, 

kérdőívek, egyéni és fókuszcsoportos interjúk, közösségi elemző workshopok alkalmazásán keresztül. 

Míg a kvantitatív adatok alapján a változások mértékére kaphatunk következtetést a kvalitatív 

módszerek (interjú, műhelymunkák) az esetek gazdaságát, a hatások sokféle árnyalatát tárhatják fel. 

Hatásterületek és szintek: hol fejt ki hatást az örökség? 

Egy beruházás eredményeképpen az örökségi helyszín megújul. Ez együtt járhat azzal is, hogy új 

funkciókat kap az épület, esetleg megváltozik a helyi társadalmi, gazdasági környezethez fűződő 

viszonya. Azt, hogy a beruházás milyen változások okoz környezetében különféle szempont alapján 

csoportosíthatjuk. A nemzetközi szakirodalom is igen gazdag e tekintetben, melyet azonban jelen 

kiadványban nem kívánunk tárgyalni 8 . Módszertanunkban a szakirodalom és a módszertan 

alkotáshoz kapcsolódó kutatás alapján a következő három fő területet határoztuk meg:  

(1) gazdasági  

                                                             
7 Vanclay, F. et al. (2015): Social Impact Assessment: A guidance for assessing and managing the social impacts 
of projects. International Association for Impact Assessment 
8 Cultural Heritage Heads Forum (2015): Full Report. CHCfE Consortium, International Cultural Centre, Krakow 
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(2) társadalmi 

(3) környezeti  

 

1. ábra A vizsgált hatásterületek 

Az örökségi beruházás okozta hatásokat a valóságban nem lehet élesen szétválasztani, ahogyan az 1. 

ábrán is látható az általunk választott három terület között is van átfedés.  

A gazdasági hatások alatt olyan, az örökségi beruházás okozta változásokat értünk, melyek rövid vagy 

középtávon gazdasági haszonban (bevételként vagy akár veszteségként) realizálódnak. Ez 

megjelenhet kapcsolódó gazdasági társaságok pénzügyi eredményének növekedésében vagy 

csökkenésében, fogyasztók viselkedésében bekövetkező változásra, üzleti és piaci folyamatoknak a 

változására, jövedelmi vagy foglalkoztatással kapcsolatos változásokra, stb.9 Látható, hogy nem csak 

az épített örökséghez közvetlenül kapcsolódó változások tartoznak ide, hanem az örökségi épület 

környezetében is – ugyanakkor a konkrét örökségi beruházásnak köszönhető – változások. Vagyis 

olyan változások, melyek a társadalmi anyagi (materiális) jóllétben rövid vagy középtávon okoznak 

változást. 

A társadalmi hatások olyan változásokra utalnak, melyek a gazdasági hatással ellentétben hosszabb 

távon lehetnek hatással a társadalmi jóllétre. A gazdasági hatásokkal ellentétben nem az anyagi, 

hanem egyéb jólléti dimenziók változása tartozik ide, pl. társadalom és az egyének fizikai, egészségi, 

szellemi stb. jólléte.10 Az épített örökség motorja lehet a helyi közösségi eseményeknek, ezáltal 

pozitívan járulhat hozzá a helyi identitás vagy a társadalmi tőke kialakulásához, melyek hosszú távon 

                                                             
9 Radich, A. (1987): Economic impact of the arts: a sourcebook. Denver: National Conference of State 
Legislature 
10 European Task Force on Culture and Development (1997): In from the margins: a contribution to the debate 
on culture and development in Europe. Council of Europe, Strasbourg 

Gazdasági       Társadalmi 

 

 

Környezeti 
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egészségesebb társadalmat eredményezhetnek11, és ide tartozik az épített örökség kulturális szerepe 

is. 

Az épített örökség környezeti hatásai alatt azt vizsgáljuk, 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. Ilyen hatás például annak változása, hogy az épített örökség működése hogyan 

járul hozzá vagy éppen hogyan csökkenti a klímaváltozás negatív hatásait12. Az épületek életciklusára 

vonatkozó eddigi energetikai vizsgálatok szerint a természet már akkor mindenképpen jól jár, ha nem 

új épületeket építenek, hanem meglévőket újítanak fel: kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával 

jár a régi épületek felújítása, mint új épületek építése. 

Ugyanakkor a hatások különböző szinteken jelentkeznek, melyek a hatások egy másik 

csoportosításához vezetnek: 

(1) közvetlen – közvetlenül a felújított épülethez kapcsolódó hatások;  

(2) közvetett – a társadalmi, gazdasági környezetben jelentkező hatások;  

A gazdasági hatásokat vizsgáló szakirodalom 13 megkülönböztet még egy harmadik szintet, a 

tovagyűrűző hatásokat is. A közvetlen, közvetett és tovagyűrűző hatások kapcsolatát a 2. ábra 

szemlélteti. Az ábra belső körében olyan példák láthatóak, melyek közvetlenül egy felújított 

épülethez köthetőek, mint például a megnőtt látogatószám, foglalkoztatottak magasabb száma, 

programok az örökségi helyszínen, stb. Ezek aztán a térségben, településen további hatásokat 

generálhatnak, pl. a megnőtt látogatószám miatt a település vendéglátóhelyein is többen 

fogyasztanak, ami növeli a helyi vállalkozások bevételét és akár a foglalkoztatottságot is. Jól látható, 

hogy a tovagyűrűző hatások között természeten szoros kapcsolat van, azok egymásra épülnek. Az ezt 

vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy igen nehéz kimutatni az örökséghez köthető tovagyűrűző 

hatásokat, bár becslések adhatóak14. A társadalmi hatások tekintetében viszont a közvetett és a 

tovagyűrűző hatások közti határvonalat szinte lehetetlen volna meghúzni, emiatt a módszertanban 

elsősorban két szinten történik a vizsgálódás: a közvetlenül az örökségi helyszínhez vagy épülethez 

köthető hatások, ill. annak környezetében jelentkező hatások.  

                                                             
11 McCarthy, K. F. et al. (2004): Gift of the muse. Reframing the debate about the benefits of the arts, RAND 
Corporation, Santa Monica, Arlington, Pittsburgh 
Murzyn-Kupisz, M. and Działek, J. (2013): Cultural heritage in building and enhancing social capital. Journal of 
Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 3(1), pp. 35-54. 
12 Cassar, M. (2009): Sustainable heritage: challenges and strategies for the twenty-first century. APT Bulletin, 
40(1), pp. 3-11. 
13 McLoughlin, J. et al. (2006): Economic valuation methodologies and their application to cultural heritage. In: 
McLoughlin, J., Sodagar, B. & Kaminski, J., eds. Heritage impact 2005. Proceedings of the first international 
symposium on the socio-economic impact of cultural heritage. EPOCH, Budapest, pp. 8-27. 
Bowitz, E. and Ibenholt, K. (2009): Economic impacts of cultural heritage: research and perspectives. Journal of 
Heritage, 10(1), pp. 1-8. 
14 pl. Countryside and Community Research Unit (CCRU) and ADAS (2007): A study of the social and economic 
impacts and benefits of traditional farm building and drystone wall repairs in the Yorkshire Dales National Park. 
English Heritage, London 
DC Research (2010): The Economic Value of Independent Museum Sector, London 
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2. ábra Az örökségi felújítások közvetlen és tovagyűrűző hatásai 

Lehetséges hatások 

A módszertan alapjául szolgáló kutatás keretében három helyszínen megvizsgáltuk, hogy hazánkban 

milyen konkrét hatások jelentkezhetnek egy-egy örökségi felújításnak köszönhetően. A következő 

táblázat azokat a hatásokat foglalja össze, melyeket e három esettanulmány során tártunk fel, és 

ezeket szemléletes példákkal illusztráltunk, melyek szintén e kutatáson alapulnak. 

Már utaltunk rá, e három helyszín mind turisztikai célú fejlesztésen esett át, így elsősorban az ehhez 

az ágazathoz köthető hatások látványosabbak, de figyelmet fordítottunk az egyéb gazdasági, 

valamint társadalmi és környezeti hatásokra is. Látható, hogy bizonyos hatásokat két szinten is 

vizsgálhatjuk – ahogyan azt az előző pontban leírtuk – közvetlenül, az örökségi helyszínen ill. 

közvetett módon, az örökségi helyszín környezetében. A hatások azonosításához tehát ki kell lépni az 

épített örökség falain túlra. A módszertan területi határaként elsősorban a települési szintet 

határoztuk meg, vagyis a vizsgálódás azon a településen történik, ahol az épített örökség található. A 

„helyi” a továbbiakban az épített örökség településére utal. A hatások természetesen az adott 

település határain is túlterjedhetnek. Néhány hatás esetében azonban ez a két szint nem 

értelmezhető, pl. szezonalitás, mivel ezek általában az egész település gazdaságára jellemzőek, és 

nem értelmezhetőek csak a helyszín vagy épület esetében. 

E táblázat gyakorlati útmutatóként is szolgálhat a hatásvizsgálat során, mivel ezekre a területekre 

kifejezetten érdemes odafigyelni, ill. majd a későbbiekben bemutatott elemzésnek is e táblázat 

képezheti az alapját. 

  

Nő a helyi identitás 

  
Vállalkozások száma nő 

Versenyképesebb 
település, térség 

Vendéglátóhelyek forgalma nő 

Foglalkoztatottság nő a turizmusban 

A helyi lakosság több 
kulturális programon 

tud rész venni 

Látogatószám nő 

Foglalkoztatottak 
száma nő 

Programok száma 
nő 
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1. táblázat Örökségi beruházások lehetséges hatásai 

GAZDASÁGI HATÁSOK 

Hatásterületek Az örökségi helyszínen jelentkező 
Közvetlen hatások 

A helyszín környezetében jelentkező 
Közvetett hatások 

HELYI TURIZMUS 

Látogatók száma Örökségi épület – különösen turisztikai célú 
– felújításának egyik leglátványosabb és 
legközvetlenebb hatása a látogatószám 
növekedése. A megújult épület, valamint az 
ott megrendezett új programok (kiállítások, 
koncertek, fesztiválok, felolvasóestek 
stb.)általában nagy számú látogatót 
vonzanak. 

A hatásvizsgálat szempontjából nem csak 
azok a látogatók számítanak, akik jegyet 
váltanak az örökség épület meglátogatására, 
hanem azok is, akik ugyan nem mennek be 
egy-egy örökségi épületbe, de az örökségi 
helyszín hangulata, környezete miatt a 
településre érkeznek. 

Szezon időtartama A turizmus egyik legnagyobb kihívása a szezonalitás. Az épített örökség megfelelő 
programok és funkciók kialakításával meghosszabbíthatja a turisztikai szezont , például 
kulturális vagy gasztronómiai rendezvényekkel ősszel vagy akár télen is odacsábíthatóak a 
látogatók. 

Idelátogatók 
összetétele 

A látogatók száma mellett nagyon fontos, hogy kik érkeznek az adott településre. A 
magasabb jövedelemmel rendelkezők valószínűleg többet fognak költeni – nem csak az 
örökségi helyszínen, hanem a település éttermeiben, ajándékboltjaiban is. Ez nagyban 
függhet az örökségi helyszín célközönségétől, programkínálatától is, például koncerteknek 
és kiállításoknak helyet adó kastélyépületbe várhatóan egészen más látogatók fognak 
érkezni, mint egy középkori játékokat bemutató várba. 

Turisták átlagos 
költése 

Az örökségi épületbe látogatók költése 
általában a belépőjegy ára, illetve az 
örökségi helyszínen üzemelő 
vendéglátóhelyeken, ajándékboltban, stb. 
elköltött összeg. 

Az odalátogatók költése az egyik legjobban 
érzékelhető gazdasági hatás, azonban 
fontos, hogy nem csupán azt kell 
megvizsgálni, hogy az örökségi helyszínen 
mennyit költenek, hanem hogy a település 
egyéb szolgáltatásaira mennyit költenek az 
odalátogatók (szállás, vendéglátás, 
közlekedés, szolgáltatások stb). 

Látogatók 
településen töltött 
ideje 

Az odalátogatók költése függ attól is, hogy mennyi ideig maradnak a településen. Akik 
csupán a településhez tartozó várat szeretnék megnézni, majd egyből továbbállnak és nem 
ülnek be az egyik helyi étterembe, azok nem fognak bevételt generálni a helyi gazdaságnak. 
Azok azonban, akik ott ebédelnek, vagy megisznak egy kávét vagy akár ott is alszanak, azok 
bevételt hoznak a helyi étteremnek, vagy szállásadónak, így növelve a helyi bevételeket.  

INGATLANPIAC 

Ingatlanárak Egy település fejlődésének egyik legjobb indikátora az ingatlanárak változása. Növekedésük 
azt jelezheti, hogy jobb a településen (vagy az adott településrészen lakni), többen 
szeretnének ott lakni. Az ingatlanárak mellett azonban az ingatlan adásvételek számát is 
érdemes figyelembe venni: az árak még önmagukban nem mutatják az ingatlanpiac 
esetleges fellendülését, csak ha megfelelően nagy tranzakció megy végbe a településen. 

ÉPÍTŐIPAR 

Építőipar bevételei Az épített örökség épületei karbantartást, 
felújítást igényelnek. Adott település 
szempontjából fontos lehet a helyi építőipari 
vállalkozások foglalkoztatása kisebb vagy 
akár nagyobb felújítási munkálatokban (pl. 
kőbánya megnyitása, helyi kivitelező cégek, 
építész tervezők, helyi asztalosok, 
kőművesek, restaurátorok foglalkoztatása) 

Nagyobb örökségi beruházások egy-egy 
települést magán-befektetők számára is 
vonzóvá tehetnek. A magánberuházások 
további építőipari forgalmat jelenthetnek, 
pl. egy a jól sikerült történeti városrész 
felújítása olyannyira fellendítheti a 
turisztikai szektort, hogy magánbefektetőket 
is településre vonz (pl. új szálláshelyek, 
fürdők, boltok stb. létesítése). 

VÁLLALKOZÁSI AKTIVITÁS 

Vendéglátás, 
kereskedelmi 

Az örökségi helyszínen működő 
vendéglátóhelyek, szolgáltatások száma, 

Előfordulhat, hogy vendéglátóhelyek, boltok 
azért nyitnak a településen – az örökségi 
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szolgáltatások melyek működése kifejezetten az 
örökséghez köthető (pl. ajándékbolt, 
étterem, kávézó, múzeum az épületben) 

helyszínen kívül –, mert az örökségi épület 
miatt érkezők száma remek üzleti 
lehetőséget kínál. A vendéglátóhelyek, 
szolgáltatások, azoknak az éttermeknek, 
cukrászdáknak, boltoknak és egyéb 
helyeknek a működésének leírása, számának 
meghatározása, melyek az örökségi épület 
jelenléte, a megnövekedett forgalom miatt 
működnek a településen vagy bővítették 
korábbi tevékenységeiket 

Szállásadás Az örökségi épületben működhet szálloda. 
Az örökségi épület közvetlen hatása így az itt 
működő szállásadás jellemzői, 
kihasználtsága, bevétele.  

A településen működő szállásadók és 
szállásférőhelyek száma jól mutatja, hogy 
vajon mennyien érkeznek és maradnak a 
településen. Minél tovább maradnak a 
település számára általában annál jobb, 
annál több gazdasági hasznot generál. 

Egyéb turisztikai 
szolgáltatások 

Adott település adottságai alapján további turisztikai szolgáltatásokra van lehetőség az 
örökséggel összekapcsolva, pl. gyógyászati szolgáltatások, idegenvezetés, stb. 

Vállalkozók közötti 
együttműködés 

Az örökségi beruházás hatásainak mértékét 
javítja, ha az örökségi épület együttműködik 
a helyi vállalkozókkal, valamint maga az 
épület is működőképesebb lehet. Az 
indikátor azt jellemzi, hogy milyen az 
örökségi épület és a helyi vállalkozók közti 
együttműködés, ez miben nyilvánul meg. Ez 
jelentheti az örökségi épület helyi 
vállalkozásokkal való kommunikációját, de 
közös tervezést, programokat vagy közös 
termékeket és szolgáltatásokat is, pl. az 
örökségi épületben működő étterem helyi 
alapanyagokból főz, helyi borokat szolgál fel 
stb). 

A vállalkozások közti együttműködés az 
egyik kulcstényezője bizonyos ágazatok 
sikeres működésének. Így van ez a turizmus 
esetében is: együttműködő turisztikai 
vállalkozások általában sikeresebb turisztikai 
kínálatot tudnak kialakítani pl. 
gasztronómiai fesztivál több helyi 
vendéglátóra építve. A vállalkozók közti 
együttműködést jól jellemzi például, hogy 
van-e helyi a turisztikai egyesület és az 
hogyan működik. 

Szolgáltatások 
minősége 

A történeti épület által nyújtott 
szolgáltatások minősége pl. 
gyerekprogramok, kiállítások és programok 
színvonala. 

A település szolgáltatásainak nem csak a 
mennyisége (pl. hány szállás és 
vendéglátóhely van a településen), azok 
minősége is nagyon meghatározó. Nem 
mindegy, hogy az elegánsan felújított 
kastélyból kilépve van-e a közelben olyan 
étterem, vendéglátóhely, amely hasonló 
színvonalat tud biztosítani az igényesebb 
látogatóknak. 

Helyi termékek 
előállítása 
(élelmiszer, 
kézműves 
termékek) 

A helyi gazdaságfejlesztésben fontos szerepe 
van a helyben feldolgozott termékeknek, 
melyek az örökségi helyszínen is helyet 
kaphatnak. Fontos lehet, hogy az örökségi 
épület tudatosan keresse a helyi vagy 
környékbeli termékeket, pl. kézműves 
termékeket, melyeket ajándéktárgyként 
értékesíthet, vagy környékbeli 
élelmiszereket, pl. borokat, melyeket 
borkóstoló formájában – vagy egyéb 
szolgáltatással összekapcsolva – kínálhat. Az 
indikátor azt írja le, hogy az örökségi 
helyszínen milyen helyi termékek 
találhatóak, mennyire tudatosan jelenik meg 
ez a nézőpont. 

A feldolgozott termékeknek az egész 
településen lehet jelentősége, melyek az 
örökségi helyszín tevékenysége miatt nőtték 
ki magukat. Ilyen lehet pl. a helyi 
gasztronómiai hagyományokra épülő 
élelmiszer előállítás, mely az örökségi épület 
által szervezett rendszeres programok miatt 
vált jelentőssé a településen. Ezek általában 
összekapcsolódnak a helyi turisztikai 
szolgáltatásokkal. 
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TÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉG 

Térségi 
együttműködés 

Az együttműködés nem csak egy adott 
településen belül lehet előnyös, térségi 
együttműködések révén ki lehet használni a 
környékbeli települések adottságait. Az 
örökségi épület e szemlélethez maga is 
hozzájárulhat, ha nem csak a település 
vállalkozóival működik együtt, hanem ezt az 
egész térségre kiterjeszti. A környékbeli 
településekkel, vagy más települések 
turisztikai szervezetével együttműködve, 
közös programkínálat kialakításával az egész 
térség vonzóbbá tehető: ha több a látnivaló 
és program a környékben, akkor a térség 
mindegyik településére többen látogatnak 
el, így az örökségi épületbe is. 
Fontos lehet a például helyi LEADER 
(Vidékfejlesztési) csoporttal való 
együttműködés vidéki térség esetében. 
 

A település vállalkozói számára is fontos a 
térségi együttműködés, a térség 
versenyképességének növelése ugyanolyan 
okok miatt, mint az örökségi épület 
esetében. Az indikátor azt írja le, hogy a 
településen mennyire jelenik meg a térségi 
szemlélet, a helyi vállalkozók próbálnak-e 
más települések vállalkozóival, 
szervezeteivel együttműködni, pl. 
környékbeli élelmiszerek beszerzésével, 
vagy egyéb szolgáltatások összehangolásával 
(pl. konferenciaszervezők és szállásadók). 

Örökség szerepe a 
térségi vonzerőben 

Az indikátor azt írja le, hogy az örökségi épületnek mekkora a szerepe a térségturisztikai 
vonzerejében 

FOGLALKOZTATÁS 

Működtetésben 
foglalkoztatottak 
száma 

Az örökségi épületek fontos szereplői 
lehetnek a települési foglalkoztatásnak. 
Fontos megnézni, hogy az örökségi épületet 
működtető intézmény hány embert 
foglalkoztat közvetlenül a működtetésben, 
vagy akár a felújítás során hány embert 
foglalkoztattak, és ezek közül milyen 
arányban vannak a helyi lakosok. 

Az örökségi épület működéséhez 
kapcsolódó ágazatoknak (turizmus, 
építőipar, ingatlanpiac) nem csak bevételt 
jelenthet az történeti helyszín működése, 
hanem foglalkoztatásban is jelentkezhetnek 
a pozitív hatások. Például egy örökségi 
beruházás miatt megnövekedett 
látogatószám lehetővé teheti a helyi 
vendéglátósok, szállásadók, 
programszervezők számára, hogy még több 
embert foglalkoztassanak. Az indikátor azt 
írja le, hogy ezekben a kapcsolódó 
ágazatokban hogyan alakul a foglalkoztatás 
és hogy ez kapcsolatban áll-e az örökségi 
helyszín működésével. 

Foglalkoztatás 
minősége 

Természetesen nem mindegy, hogy milyen munkát tud biztosítani az örökségi épület, vagy 
az ahhoz kapcsolódó ágazatok. Ha az örökségi épületben kulturális intézmények is helyet 
kapnak, akkor lehetőség van diplomás munkaerőre is, ami vonzóvá teheti a települést jól 
képzett fiatalok számára is és ezzel a település megtartóerejét is növelheti. 

 

TÁRSADALMI HATÁSOK 

Hatásterületek Közvetlen, az örökségi helyszínen 
jelentkező hatások 

Közvetett, az örökségi helyszín 
környezetében jelentkező hatások 

KULTURÁLIS PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA 

Kulturális programok 
száma 

A különböző programok nagyban 
hozzájárulnak, hogy az örökségi helyszín 
élettel teljen meg, működőképes legyen. 
Különösen a kulturális témájú 
rendezvények általában szorosan 
köthetőek az épített örökséghez, annak 
történetéhez, legendáihoz vagy 

Az örökségi helyszínen kívüli helyi 
szereplők is kínálhatnak kulturális 
programokat az örökségi helyszínnel 
együttműködve vagy akár anélkül is. Az 
indikátor az egész település kulturális 
témájú programjait, rendezvényeit írja le. 
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stílusához, például várnapok, különböző 
hagyományőrző programok. 

Kulturális programok 
változatossága 

A kulturális programoknak nem elegendő a mennyiségét figyelembe venni. Az is 
nagyon fontos, hogy milyen színvonalasak ezek a rendezvények, és hogy mennyire 
változatosak (pl. többféle réteghez szólnak, különféle korokba vezetnek vissza stb.). 

Kulturális 
szolgáltatások 

Az örökségi épületek egyik legfontosabb 
feladata a kulturális szolgáltatásokban 
rejlik. Fontos figyelembe venni, hogy az 
örökségi épületben, vagy ahhoz 
kapcsolódóan működik-e valamilyen 
kulturális szolgáltatás, pl. színház, 
kiállítótér, könyvtár, stb. 

Az örökségi helyszínen kívül is lehetnek 
kulturális szolgáltatást nyújtó 
intézmények. Az indikátor azt írja le, hogy 
van-e olyan kulturális intézmény a 
településen, amelyik kifejezetten az 
örökségi épület működéséhez 
kapcsolódik (de nem örökségi helyszínen 
működik). 

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL 

Üzemeltetés Van-e helyi szervezet, amely részt vesz az épületműködtetésében? 

Civil szervezetek  A civil szervezetek részvétele az épület üzemeltetésében, programok szervezésében 
és kommunikációjában, az örökségi érték megismertetésében stb. fontos része lehet 
az örökségi helyszín és a település együttműködésének. 

Lakosok részvétele az 
épület működésében 

A lakosság bevonása az épület működésébe, fejlesztési kérdések megvitatása a helyi 
közösséggel fontos lépés annak érdekében, hogy a helyi közösség is magáénak érezze 
az örökséget (fontosnak találja a kapcsolódó tudás megszerzését, látogassa és 
használja az épületet) és esetleg tegyen is érte. 

Helyi lakosok 
hozzáférése a 
műemlékhez 

Az örökségi helyszínek különösen turisztikai célú használata esetén fontos kérdés, 
hogy a helyi lakosság mennyire tudja használni az adott épületeket, tereket. Fontos 
az egyensúly megtartása a turisztikai és a helyi használat között:a helyi lakosság 
kirekesztése az örökségi helyszínről ellentéteket szülhet. Ez történhet fizikailag is, pl. 
az örökségi helyszín fizetőssé válása, vagy például a történeti városrész 
vendéglátóhelyei árának növekedése okozhatja a helyi lakosság kiszorulását. Ezeknek 
a negatív hatásoknak a csökkentése lehetséges, például a helyi lakosság számára 
ingyenes látogatás és különféle programok biztosításával, az épület funkcióinak közös 
megtervezésével. 

HELYI IDENTITÁS 

Kötődés, érzelmi 
kapcsolat az örökséggel 

A helyi kötődésben nagy szerepet játszhat a helyi örökség, az, hogy ahhoz mennyire 
ragaszkodnak a helyiek, mennyiben tölti el őket büszkeség érzéssel a helyi örökség 
jelenléte. Ez az érzelmi kapcsolat az örökségi épülettel szerepet játszik a helyi 
identitás kialakulásában. 

Fiatalok bevonása a 
kulturális örökség 
megismerésébe, 
működtetésébe 

A helyi fiatalok bevonása az örökségi épület működésébe segítheti a helyi identitás 
mielőbbi kialakulását és/vagy megerősödését. A bevonással bővülhetnek a 
helytörténeti ismereteik, megismerhetik a település történetét, – melyben nagy 
szerepe van az épített örökségnek – hozzájárulhat a közös identitás kialakulásához. 

VÁROSKÉP 

Az örökség helyi 
megítélése 

Az örökségi épület, helyszín vagy városrésznek esztétikai értéke van, mely megfelelő 
karbantartással, felújítással növeli az ott lakók életszínvonalát, a környezetük 
szépségét. Az örökség karbantartásával annak környezete is fejlődhet, javulhat a 
városkép, a terek, utcák állapota, amit az ott lakók elégedettsége, véleménye, 
valamint esztétikai érzékének fejlődése jelez. 

Az örökség külső 
megítélése 

Az épített örökség működtetése, felújítása, stb. a szakma elismerését is kihívhatja, 
ezzel jelezve a működés színvonalát örökségi szempontból. Ezt szakértők véleménye, 
díjak, média megjelenések, a látogatók elégedettsége jelezhetik, illetve egy-egy 
örökségi beruházás akár más beruházások követendő példájává válhat. 
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KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Hatásterületek 
Közvetlen, az örökségi helyszínen 

jelentkező hatások 
Közvetett, az örökségi helyszín 

környezetében jelentkező hatások 

Tömeg Az örökségi helyszínre látogatók miatt alakulhat ki tömeg, például hétvégén, illetve az 
autósforgalom dugót, és sok kényelmetlenséget okozhat a helyi lakosságnak a 
légszennyezés mellett. 

Hulladék mennyisége Az odalátogatók általában a szemét mennyiségét is növelik az örökségi helyszínen és 
az egész településen. Megfelelő fenntartással azonban ez könnyen kezelhető hatás. 
Az indikátor azt írja le, hogy hogyan alakul a hulladék mennyisége, és annak kezelése: 
zavaró-e a hulladék mennyisége vagy sem? Mekkora erőfeszítést kell tenni a 
fenntartáshoz? 

Környezettudatosság Nem ritka már, hogy az örökségi 
helyszínek odafigyelnek a fenntartható 
működésre, környezetbarát 
megoldásokra (pl. szelektív 
hulladékgyűjtés, hőszigetelés, megújuló 
energiaforrások alkalmazása, 
ökotermékek az ajándékboltban) vagy 
éppen környezettudatossággal 
foglalkozó rendezvényeknek adnak 
helyszínt (pl. biotermékek fesztiválja) 
Ha az épített örökség a tájban 
helyezkedik el (pl. vár), a táj szépségét 
is nagyra értékelhetik a látogatók és 
nyitottabbak lehetnek annak 
megőrzésére. 
 

A településen mennyire jelenik meg a 
környezettudatosság, ennek van-e köze az 
örökség működéséhez? Az odalátogatók 
magas száma például megkövetelheti a 
megújuló energiaforrások használatát, 
megfelelő tömegközlekedési vagy 
kerékpáros rendszer kialakítását. 
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A hatásvizsgálati módszertan lépései és időpontja 

 

 

 

A módszertan keretében egy örökségi beruházás következtében történt változásokat szeretnénk 

feltárni, és e változások segítségével azonosítani az örökségi beruházás hatásait. Alapvetően a 

beruházás előtti viszonyokat szeretnénk a beruházás utáni viszonyokhoz hasonlítani. Ahhoz, hogy ez 

megtörténjen legalább két időpontban javasolt elvégezni: 

- beruházás előtt, tervezéskor javasolt elvégezni, mivel a vizsgálat végrehajtása a tervezéshez 

is jó kiindulási alapot adhat. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését érdemes 

kombinálni például a jelen módszertan alkalmazásával. A beruházás előtt a vizsgálat fő célja 

az, hogy egy helyzetképet kapjunk az örökségi épületről, annak működéséről, és hogy az 

épületnek milyen a kapcsolata és viszonya az azt körülvevő helyi társadalmi és gazdasági 

környezettel. 

- beruházás után néhány évvel (pl. pályázati támogatás esetén az általában öt éves kötelező 

fenntartási időszak végén) kell ismét elvégezni a vizsgálatot. A vizsgálat célja ekkor annak 

megállapítása, hogy valójában milyen eredményekkel járt a beruházás. Ekkor is egy 

helyzetképet kapunk az örökségi épület és annak viszonyáról a helyi társadalmi és gazdasági 

környezettel. 

A beruházás utáni állapotot összehasonlítva a beruházás előttivel megkapjuk azt, hogy a beruházás 

milyen változásokat indukált a környezetében. Azt, hogy az észlelt változások közül valójában mi 

tekinthető a beruházás hatásának, az elemzés során tisztázzuk, támaszkodva a helyi szereplők 

ítéletére. 

 

 

Beruházás előtt: 

• Háttérinformációk 
feltárása: 

• épület jellemzői 

• település jellemzői 

• Helyzetkép az épület 
szerepéről a helyi 
gazdasági-társadalmi 
kontextusban 

Beavatkozás 

 

Beruházás után: 

• Háttérinformációk 
feltárása: 

• épület jellemzői 

• település jellemzői 

• Helyzetkép az épület 
szerepéről a helyi 
gazdasági-társadalmi 
kontextusban 

Változások azonosítása 

H
atáso

k azo
n

o
sítása 
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A hatásvizsgálat egyes lépéseit, és az ehhez szükséges adatgyűjtési módszereket az 3. ábra foglalja 

össze.  

 

3. ábra A hatásvizsgálat lépései és a hozzájuk szükséges adatgyűjtési módszerek 

Először is (1) tisztázni kell, hogy milyen örökségi helyszínről van szó, és az hol helyezkedik el. Fontos, 

hogy az örökségi épületet vagy helyszínt kontextusba helyezzük, legyünk tisztában a helyi gazdasági 

és társadalmi viszonyokkal, mivel ezek adják az elemzés alapját. Az örökségi helyszín jellemzőit is meg 

kell állapítani, mivel az eltérő funkciókkal működő örökségi helyszínek más és más szerepet 

tölthetnek be a helyi gazdasági-társadalmi életben. Második lépésként (2) az érintettek azonosítása 

és érdekeik elemzése történik. Az érintettek pontos azonosítása azért fontos, mert ők azok a 

szereplők, akik kapcsolatban állnak az épülettel, vagy a helyszínnel, így az ő életükre lehet hatással 

annak működése. Az érintettek tehát azok a személyek, csoportok, szervezetek, akiknél az örökségi 

beruházás hatásai lecsapódnak. Azt, hogy ezek a hatások milyen mértékűek, negatívak, vagy 

pozitívak, az érintettek véleményétől és érdekeltségétől függ. E lépésben ezért fontos az ő érdekeik 

feltárása. Az érintett elemzés után kezdődhet (3) az örökségi helyszín szerepének feltárása a helyi 

kontextusban. A megfelelő módszerekkel itt gyűjthetjük össze mindazokat az információkat az 

6. Elemzés 

Értékelő táblázat kitöltése 

5. Hatások azonosítása 

Interjúk Műhelymunka Kérdőív 

4. Elemzés 

Értékelő táblázat kitöltése 

3. Az épület szerepének feltárása a helyi társadalmi-gazdasági kontextusban 

Statisztikai adatok Interjúk Kérdőív 

2. Érintettek azonosítása, érintett elemzés 

Dokumentum elemzés Interjú 

1. Háttérinformációk feltárása a településsel,  az örökségi helyszínnel és a 
beruházással kapcsolatban 

Statisztikai adatok Dokumentum elemzés 
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érintettektől, amelyek alapján azonosítani tudjuk az örökségi helyszín szerepét a helyi gazdasági és 

társadalmi életben. Az összegyűjtött adatok, információk alapján készíthetünk erről részletes, 

kimerítő elemzést (4). Ekkor, a meglévő információkat és adatokat rendszerezzük és azonosítjuk az 

örökség és az érintettek kapcsolatára vonatkozóakat. Ennek eredményeként összeáll egy kép arról, 

hogy milyen szerepet tölt be az örökség a településen. 

Ezt a folyamatot a beruházás után (kb 5 évvel) újra elvégezzük, figyelve arra, hogy a beruházással 

kapcsolatos információkat is feltárjuk (pl. a beruházás során új érintettek kerülhetnek képbe, a 

beruházás során új funkciót kaphat az épület, stb). Ekkor egy újabb képet kapunk az örökség 

szerepéről a településen. A beruházás előtti állapottal összehasonlítva megkapjuk, hogy milyen 

változások történtek azóta. Azt, hogy ezekből pontosan mi köthető a beruházáshoz, vagyis a 

változások közül melyek a beruházás hatásai a (5) hatások azonosítása során szűrjük. Ennek legfőbb 

eszköze a műhelymunka, de valójában már az interjúk és a kérdőívek is sok információt szolgáltatnak 

ezzel kapcsolatban. Ezután készíthetünk egy végső jelentést (6) arról, hogy a beruházás milyen 

hatásokat generált. 

Az egyes lépésekhez szükséges információk feltárását más-más adatgyűjtési módszerek segítik. A 

kiadvány további részében először azokat a lépéseket mutatjuk be, mellyel az örökséget környezetét, 

ill. az örökséghez kapcsolódó szereplők közti viszonyrendszert lehet leírni. Ezzel tárható fel az örökség 

beágyazottsága, a környezet jellemzői és a szereplők érdekrendszere. Ezután az egyes adatgyűjtési 

módszereket mutatjuk be, melyekkel az örökségnek már sokkal konkrétabb szerepe jellemezhető a 

helyi társadalmi és gazdasági környezetben. Ehhez részletesen leírjuk, hogy milyen adatgyűjtési 

módszereket ajánlunk, és hogyan kell ezeket elvégezni. 
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Háttérinformációk feltárása 

a)  Település/környék felmérése 

Az örökségi beruházás hatásai nem csak az örökségi épületben jelentkeznek, hanem az azt körülvevő 

társadalmi-gazdasági környezetben. Az épített örökség településének felmérésre azt jelenti, hogy 

feltérképezzük azt a társadalmi gazdasági környezetet, melyben az épített örökség elhelyezkedik. Ez a 

lépés azért fontos, mivel az örökségi helyszín környezete részben meghatározza, hogy milyen 

hatásokat generálhat az örökségi beruházás. Egy aktív és agilis vállalkozókkal és kiforrott turisztikai 

stratégiával rendelkező településen egészen már eredményeket hozhat egy védett épület megújítása, 

mint egy olyan településen, ahol még csak most kezd kibontakozni a turisztikai ágazat.  

Egy településről a nyilvánosan elérhető dokumentumok elemzésével és a nyilvánosan elérhető 

statisztikai adatok alapján képet kaphatunk. A következő adatokat érdemes megvizsgálni: 

Főbb demográfiai mutatók: Gazdasági mutatók: 

- település lakossága 
- korösszetétel, idősek és fiatalok aránya 
- oda- és elvándorlások száma 
- munkanélküliek száma 

- vállalkozások összetétele ágazat szerint 
- főbb turisztikai mutatók 

o regisztrált kereskedelmi 
szálláshelyek száma 

o magánszállásadók száma, 
férőhelyek száma 

o vendégéjszakák száma 

 

b) Örökségi helyszín jellemzői: a településhez hasonlóan az örökségi helyszín jellemzői is 

nagyban meghatározzák, hogy az épületnek vagy helyszínnek milyen a szerepe a helyi 

társadalmi és gazdasági életben. Egy kifejezetten turistákat célzó, kiállítóhelyként működő 

kastélynak például teljesen más a szerepe a településen mint egy, a helyi lakosságnak is 

programokat kínáló, védett épületben működő színháznak.  Az X. táblázatban összefoglaltuk, 

hogy az örökségi épületnek melyek azok a jellemzői, melyeket fontos már a vizsgálat elején 

tisztázni. 

A beruházás után, a vizsgálat második szakaszában a beruházás jellemzőit is fontos megállapítani, így 

ezeket is jelöltük.  

A következő információkat érdemes tisztázni az örökségi helyszínről, épületről:  

Az épület fő funkciója: 

 turisztikai 

 kereskedelmi (pl. főleg boltok) 

 kulturális 

 közcélú (pl. iskola, kórház, egyéb középület) 

 lakóingatlan(ok) 
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Az épület célközönsége: 

 külső: amikor az örökségi épület funkciójának célja elsősorban nem az adott település 

közösségének kiszolgálása pl. turisztikai célú múzeumok, kastélyok. 

 belső: amikor az épület funkciója elsősorban az adott település közösségét szolgálja ki, pl. 

műemléképületben helyet kapó iskola. 

Tulajdonos:  

 központi állami szerv 

 önkormányzat 

 magán 

 civil szervezet 

 egyéb 

Működtető: a tulajdonos és működtető személye sok esetben elválik, ezért érdemes ezt a két 

kategóriát külön kezelni. A működtető lehet: 

 központi állami szerv 

 önkormányzat 

 magán 

 civil szervezet 

 egyéb 

Az örökségi környezet jellemzője: azt jelzi ez a kategória, hogy az általunk vizsgált örökségi 

helyszínnek milyen épített környezete, található-e a közvetlen környezetében más örökségi értéket 

képviselő épület, a helyszín maga egy történeti városrész; vagy esetleg egy önmagában álló épület, 

pl. kastély vagy vár. Ez alapján az örökségi helyszín lehet: 

 örökségi értéket képviselő épületekben gazdag 

 vagy elszigetelt 

Beruházás után a beruházással kapcsolatos információk feltárása: 

Projekt gazda: az a szervezet, amely a beruházásért felel, 

 központi állami szerv 

 önkormányzat 

 magán 

 civil szervezet 

 egyéb 

Beruházás forrása: 

 állami forrás 

 EU-s/Norvég támogatás 

 önkormányzati forrás 

 magán befektetés 
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 egyéb 

Bevonás mértéke: ez a kategória arra utal, hogy az örökségi helyszín környezetében élőket milyen 

mértékben vonják be a tervezésbe, ill. mennyi beleszólásuk van az épület funkciójába, működésének 

kialakításába. A bevonás mértékétől nagyban függ az, hogy a beruházás milyen típusú hatásokat 

generál és milyen mértékűeket. A bevonás lehetséges mértéke: 

 nincs bevonás: a projektgazda találja ki és hajtja végre a beruházást 

 alacsony: a működtető bevonásával zajlik a tervezés, kivitelezés 

 közepes: a tervezésbe a főbb helyi csoportok be vannak vonva pl. polgármester 

 jelentős: a tervezés/kivitelezés a tágabb helyi közösséggel, társadalmi csoportokkal együtt 

zajlik 

Érintett elemzés 

Érintett elemzésre azért van szükség, hogy megtudjuk, kik azok a személyek, csoportok akiknek az 

életére, munkájára vagy mindennapjaira az adott műemléképület működése hatással van. Az 

örökségi épületek ugyanis nem légüres térben helyezkednek el. Más épületek veszik körbe, egy adott 

település részét képezik, ahol emberek is élnek. Sőt, az épületet is emberek működtetik, ők tartják 

karban, újítják fel, ők döntenek róla, hogy mi történjen az épülettel. Az épületet használják is, 

nagyban ettől függ, hogy az örökségi beruházás milyen hatásokat eredményez. Az örökségi épület 

azonban nem csak azokra van hatással, akik közvetlenül kapcsolatba kerülnek vele, tehát nem csak az 

odalátogatókra és az ott dolgozókra. 

A tovagyűrűző hatások miatt egy-egy örökségi épület, vagy terület mások életét is befolyásolhatja. 

Például a településen lévő kastélyba látogatók szerencsés esetben a településen fognak megszállni, 

és a helyi étteremben fognak ebédelni, bevételt teremtve ezzel a helyi vállalkozásoknak. Az 

odalátogatók ajándékokat is vehetnek, felpezsdítve ezzel a helyi feldolgozóipart. Jól végrehajtott 

beruházás esetén így a környékbeli vállalkozások is jól járhatnak az örökségi épület működéséből. 

Másrészről pedig a helyi közösség is hasznot húzhat az épület működéséből: például a felújított 

épületet, terek javítják a városképet, ezáltal az életszínvonalat, de a helyi iskolásoknak szervezett 

programok bővíthetik a helytörténeti ismereteket, ezáltal erősítve a helyi identitást. Egy-egy 

beruházás nem csak hasznokat hozhat azonban: felújítás után fizetőssé váló épületek például 

csökkentheti a helyi lakosság a hozzáférését az örökségi helyszínhez, a túl sok turista így 

kényelmetlenséget okozhat, stb.  

Nem csak az épület van hatással azonban mások életére, az érintettek is befolyásolhatják az épület 

működését: megkönnyíthetik, de meg is nehezíthetik azt. Együttműködő aktív turisztikai szervezet 

esetében például nem kell rendezvények megszervezésével bajlódni, de a helyi rendezvényre érkezők 

jó része meg fogja látogatni az örökségi épületet is, bevételt generálva az épület működtetésére. 

Ahhoz azonban, hogy megtudjuk kik azok a személyek és csoportok, akiknek ez életére a 

műemléképület hatással lehet – vagy fordítva – azonosítanunk kell őket. 
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Érintettek azonosítása 

Az érintett elemzés első lépése az, hogy valamennyi szereplőt azonosítsuk, akiknek az életére 

hatással lehet az épület mind a beruházás előtt, mind utána vagy éppen közben. A főbb szereplők, 

akik egy-egy örökségi épület életében szerepet játszanak, a 2. táblázatban szedtük össze aszerint, 

hogy milyen szempontból lehet kapcsolatuk az épülettel. A tipikus szereplők között olyan 

személyeket, néhol intézményeket jelöltünk, melyek általában felmerülnek a hatásvizsgálat során.  

 

 

2. táblázat Tipikus érintett csoportok és érdekeik 

Érintett csoport Kapcsolat az épülettel Tipikus szereplők Tipikus Érdekeik 

Üzemeltetők  Azok a személyek, akik közvetlenül 
működtetik az épületet és akik az 
épületben dolgoznak 

- tulajdonos, 
létesítményfelelős 

- az épület alkalmazottjai 

- gazdasági 
fenntarthatóság 

- energiahatékonyság 
- foglalkoztatottság 

Beruházó A beruházásért felelős személyek 
és szervezetek beruházás kapcsán 
kerülnek kapcsolatba az épülettel 

- tervezők 
- kivitelezők 
- műemléki felügyelet 
- kutatók, régészek 
- beruházás 

finanszírozója 

- műemléki értékek 
tiszteletben tartása, 
megőrzése 

- beruházás 
megvalósítása 

Önkormányzat Annak a településnek az 
önkormányzata, ahol az épített 
örökség található 

- polgármester 
- közterület fenntartás 

 

- olcsó, könnyű 
fenntartás 
(különösen 
közterületek esetén) 

- bevételek a 
település számára 

Oktatási 
intézmények 

Az adott település iskolái, 
oktatással kapcsolatos intézményei 

- iskola igazgató 
- történelem, rajz tanár 

- épület használata az 
iskola által 
- fiatalok bevonása a 
programokba 
- ismeretterjesztés 
lehetősége a fiatalok 
körében 

Kulturális 
intézmények, 
szervezetek  

Az adott település kulturális 
intézményei, kultúra iránt 
érdeklődők 

- rendezvényszervező 
intézmény 
- színház, múzeum 
- zeneiskola 
- helyi média 
- helytörténeti dolgok 
iránt érdeklődők 

- színvonalas 
programok 
- helyi kulturális élet 
szereplői számára tér 
biztosítása 

Civil szervezetek, 
helyi lakosok  

A civil szervezetek sokszor aktív 
szereplői a helyi társadalmi 
életnek, események szervezői. A 
civil szervezetekbe nem tömörülő 
helyi lakosság is a civil szférát 
alkotja. 

- kultúrával, örökséggel 
kapcsolatos civil 
szervezetek 
- helyi hagyományokat 
ápoló civil szervezet 
- helyi lakosok 

- a civil szervezetek 
számára 
helyszínlehetőség 
- helyi lakosok minél 
nagyobb hozzáférése 
az örökségi 
helyszínhez 
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Turisztikai 
szereplők  

Mivel sok örökségi épület egyik 
célja turisztikai, a turizmusban 
érdekelt helyi vállalkozók általában 
az egyik kiemelt érintett csoport, 
és az őket összefogó egyesület, ill. 
az egyéb turizmusban érdekelt 
szervezetek 

- éttermek, bárok 
- szállásadók, szállodák 
- helyi turisztikai 
egyesület 
- kerékpárkölcsönző 

- változatos 
programok és 
szolgáltatások 

Környezet-
/természetvédelmi 
szervezetek 

Sok esetben az épített örökség 
közvetlenül kapcsolódik valamilyen 
természeti értékhez, pl. védett 
természeti területen található. 
Ekkor a természetvédelem is az 
érintettek körébe tartozik 

- nemzeti parki 
igazgatóság 
- nemzeti parki őr 
- erdészet (erdőfelügyelő) 

- környezetileg 
fenntartható 
működés 
- környezettudatosság 
a fenntartás és 
használat során 

 

Az érintettek elemzését szintén nagyban segíti, ha vizuálisan is megjelenítjük őket egy térképen. A 

térkép készítése során érdemes azt is átgondolni, hogy az egyes szereplők között milyen kapcsolat 

van: ismerik-e egymást, együttműködnek egymással vagy éppen konfliktusban állnak. Egy felújítási 

folyamat tipikus érintettjei a 4. ábrán láthatók: 

 

4. ábra Érintett térkép 

Az érintett csoportok között természetesen lehet átfedés. Az is előfordulhat, hogy további érintett 

csoportok is előkerülnek, ha az épített örökség valamilyen speciális szolgáltatást nyújt, pl. ha 

halastavat üzemeltet, akkor nagy valószínűséggel valamelyik horgászati egyesület is az érintettek 

körébe tartozik. 
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Hogyan azonosítjuk az érintetteket? 

Az érintettek azonosítása során néha elegendő végiggondolni azt, hogy az épület hol található, ki 

működteti és hogyan. E fenti lista jó kiindulópontot adhat ehhez, érdemes azonban a következő 

lépéseket is végrehajtani: 

 végiggondoljuk ki üzemelteti az épületet, kik vesznek benne részt 

 az épület honlapjáról általában tájékozódhatunk: 

o további személyek, akik vesznek részt a működtetésben, 

o milyen rendezvények vannak, kik szervezik ezeket 

o partnerek 

 az épülettel kapcsolatos dokumentumok átnézése: ezekből sokszor tájékozódhatunk a 

tervezőről, műemléki felügyelő személyéről 

 település honlapján tájékozódhatunk: 

o polgármester személyéről 

o oktatási, kulturális intézményekről 

o civil szervezetekről 

o helyi turisztikai szervezetről 

Az érintetteket a mellékletben található érintett táblázatba írhatjuk bele, melyen tüntessük fel a 

személyek nevét, beosztását és elérhetőségét is, valamint hogy mi a kapcsolata (érintettsége) az 

örökségi épülettel 

Ha már végiggondolás és internetes keresésünk után sem találunk több érintettet, akkor 

megkezdődhet a következő lépés. Fontos kiemelni azonban, hogy az érintettek azonosítása nem zárul 

le ebben a lépésben. Sok érintettet csak később, személyes beszélgetések során tudunk azonosítani, 

így az érintettek listáját folyamatosan bővíteni kell. 

 

 

Dokumentáció 

Az érintett elemzés során elengedhetetlen az azonosított érintettek rögzítése. A következő 

információkat érdemes mindenképpen feljegyezni az egyes érintettekről: 

- az intézmény, szervezet, vagy csoport neve (lehetőleg minél pontosabban) 

- egy személynek a neve, akivel fel lehet venni a kapcsolatot 

- a szervezet vagy a személy kapcsolata az örökséggel 

- cím, telefonszám és email cím, melyeken elérhetjük az illetőt 

- honlap, ha az intézménynek van 

- fontos lehet feljegyezni, hogy honnan értesültünk a szervezetről, csoportról, ha esetleg 

más valaki említette, akkor annak a nevét 



26 
 

Hogyan tárjuk fel az érintettek érdekeit 

Az érintett elemzésnek részét képezi az is, hogy azonosítsuk, melyik érintettet hogyan érint a 

beruházás és az épület működése, hogyan kapcsolódik. Az érintettek pontos, széles körű 

meghatározása nagyon fontos feladat, mivel ahogy említettük bizonyos érintett csoportok nagyban 

megkönnyíthetik, működésükkel segíthetik az örökségi helyszín működését, sőt a gazdaságos 

fenntartásban is nagy szerepet játszhatnak. Ha feltárjuk az épített örökség érintettjeinek érdekeit, 

akkor fény derülhet rá, hogy az épített örökség működtetésében érdekelt fél hasonló célokkal 

rendelkezik mint más érintett csoportok. Turisztikai funkciójú örökségi épület működtetőjének 

például nagy valószínűséggel ugyanazok az érdekei, mint a helyi vendéglátás és szállásadás 

szereplőinek, vagyis minél több látogató odacsábítása az adott településre.  

Az érintettek céljaiban fennálló különbségek, konfliktusok feltárása 

Fontos látni, hogy az érintettek érdekei sok esetben eltérhetnek, sőt egymással ellentétes érdekek is 

a felszínre kerülhetnek. Így az örökségi beruházás eredményeként történt változások bizonyos 

érintett csoportoknak pozitív, míg másoknak negatív változásokat hozhatnak. Például az örökségi 

beruházás eredményeként fizetőssé tett épület bevételt jelent a működtetésben, azonban a helyi 

lakosság hozzáférése a helyi örökséghez csökken. Fontos, hogy a hatások figyelembevételénél 

valamennyi érintett érdekét szem előtt tartsuk, és jelenítsük azt meg. 

Az érintettek és érdekeik megértéséhez, valamint a köztük lévő konfliktusok, érdekellentétek 

feltárásához nagyon jó eszközként szolgál, ha csoportosítjuk őket. Ennek számos szempontja lehet, az 

alábbiakban bemutatjuk ezek közül a legfontosabbakat: 

 aktív-passzív érintettek: akik hatással vannak egy döntésre vagy cselekedetre kontra akikre 

hatással van egy döntés, cselekedet: az előbbiek az aktív, az utóbbiak a passzív érintettek. A 

hatásvizsgálat során mindkét csoportra fontos figyelmet fordítanunk, nem csupán az aktív 

szereplőkre. 

 támogató-semleges-ellenző: nem mindegy, hogy egy felújítással kapcsolatban kinek-milyen 

hozzáállása, álláspontja van; támogatják, semlegesek vagy éppen ellenzik a felújítást vagy 

annak módját. A felújítás következtében létrejött hatásokra is befolyással lehet, hogy melyik 

csoport hogyan állt hozzá a felújításhoz (vagy ennek egy módjához): vélhetően a semleges, 

valamint ellenző csoportok körében kevesebb pozitív hatás mérhető. 

 sürgető-nem sürgető: lehetnek olyan érintett csoportok, akik számára egy felújítás, vagy az 

annak kapcsán felmerült konfliktusok/problémák kezelése valóban sürgető, és lehetnek olyan 

érintettek, akik számára ez kevésbé sürgető. Ez pedig az érdekeiket, és azok 

érvényesítésének módját, valamint közvetve a felújítás hatásait is befolyásolhatja: akiknél 

sürgető volt a felújítás, várhatóan több vagy többféle hatás csapódhat le. 

 önkéntes-nem önkéntes: a felújítás során lehetnek olyan érintett csoportok, akik önkéntesen, 

vagyis maguktól kapcsolódnak be a felújítási folyamatba, szívesen vesznek részt az 

egyeztetéseken. Lehetnek azonban olyan csoportok is, akik valójában nem szeretnének a 

felújításban (vagy annak egy meghatározott módjában) részt venni, kényszerűségből kerültek 

bele, így vélhetően náluk kevesebb hatás mérhető majd (és ezek akár negatívabbak is 

lehetnek). 

 relatív befolyás/hatalom, illetve fontosság alapján, mátrixban ábrázolva négy típus 

különböztethető meg:  
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- kiszolgáltatottak – a kulcsfontosságú érintettek a projekt szempontjából, ám viszonylag 

kis hatalommal rendelkeznek („kiszolgáltatottak”); rájuk különösen fontos figyelni egy 

felújítási projekt hatásvizsgálata során; kik azok a csoportok, akik kiszolgáltatott 

helyzetbe kerültek? 

- királyi pozíció – mindkét dimenzióban magas értékkel rendelkeznek („királyi pozíció”);  

- kibic – nagy befolyás, kis érintettség („kibic”); mindkét dimenzióban alacsony értékek 

jellemzik15 

 

5. ábra Érintett csoportok ábrázolása 

Ezek a csoportosítások természetesen időben változhatnak, egy-egy érintett többféle csoportba 

is tartozhat.  

  

                                                             
15 Grimble, R. és Wellard, K. (1997): Stakeholder methodologies in natural resource management. A review of 
principles, contexts, experiences and opportunities. Agricultural Systems Journal 55(2) pp 173-193. 
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Adatgyűjtési módszerek 

Adatgyűjtés módszerei 
A fejezetben azt mutatjuk be, hogy milyen módszerekkel kell feltárni és összegyűjteni azokat az 

adatokat, amelyekkel leírható az örökség szerepe a helyi gazdasági és társadalmi kontextusban. Az 

adatgyűjtés tehát az elemzést megelőző szakasz. Ebben a részben az egyes adatgyűjtési módszereket 

mutatjuk be különböző eszközöket és sablonokat kínálva. A 6. ábrán láthatóak azok az adatgyűjtési 

módszerek, melyeket alkalmazni javasolunk. 

 

 

 

 

6. ábra Adatgyűjtési módszerek 

 

Eszközök: Az egyes adatgyűjtési módszerek alkalmazását különböző eszközökkel támogatjuk. 

Ezeket az eszközöket minden egyes módszernél külön jelöltük. Ezek a sablonok, útmutatók, 

melyek nagyban segítik e módszereknek a gyakorlati felhasználását.  

 

  

Műhelymunka 

További kvalitatív 
adatok, közösségi 
elemzés, súlyozás 

a főbb 
érintettekkel 

Kérdőíves 
felmérés 

Helyi lakosság 

Turisták 

Vállalkozók 

Interjúzás 

Örökségi épület 
gazdája, működtetője 

Helyi lakosság 

Önkormányzat 

Civil szervezetek 

Oktatás, kultúra 

Számadatok 

Központilag 
elérhető 

Helyi szinten 
elérhető 

Saját gyűjtéssel 

Példák 

A kutatás alapjául szolgáló három esettanulmányból vett példákkal illusztráltuk az egyes 

módszerek felhasználását, melyeket szürke szövegdobozban olvashatóak. 
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Számadatok 

A számadatok, kvantitatív mutatók adják az elemzés alapját. A módszertan megalkotásakor arra 

törekedtünk, hogy olyan mutatókat keressünk, melyek nyilvánosak és ingyen hozzáférhetőek. 

Elérhetőség szerint alapvetően három féle adatot találtunk, melyek használhatóak a vizsgálatban: 

Adatok elérhetősége 

Központilag elérhető adatok:  

- a Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött és mindenki számára elérhető adatok települési 

szinten. Elérhető: www.ksh.hu, Területi Statisztika 

 az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), szintén – 

részben a KSH által gyűjtött – számos adatot tart nyilván és tesz közzé. Szolgáltatásainak egy 

része regisztrációhoz és valamilyen intézményi tagsághoz kötött, de megfelelő igazolással 

kiváltható. Nyilvános alkalmazásával is rengeteg információ hozzáférhető. Elérhető 

www.teir.hu, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás. 

Települési szinten elérhető adatok: 

 az Önkormányzatnál szintén sok adat elérhető, melyek azonban nem találhatóak meg a 

központi adatbázisokban, illetve a központi adatbázisok általában csak egy, de akár két éves 

csúszással tudják publikálni az adatokat. A helyi önkormányzatoknál ezek jóval hamarabb 

elérhetőek 

 általában az önkormányzathoz kapcsolódóan a közterület fenntartó szervezetek is 

rendelkeznek fontos adatokkal: pl. parkolási bevétel, gyűjtött hulladék mennyiség 

 az örökségi helyszínek, ill. az itt működő intézmények általában gyűjtenek bizonyos adatot. Ez 

kimerülhet csupán a látogatószám követésében, de ennél jóval részletesebb kimutatások is 

léteznek pl. honnan érkeznek a látogatók, összetételük (nyugdíjas, diák, felnőtt stb.) 

 vállalkozásokat tömörítő szervezetek, pl. a helyi turisztikai egyesületnek rendkívül releváns 

adatokkal rendelkezhetnek, amelyeket alapvetően a saját működésük érdekében gyűjtenek 

(pl. turisták költései). De civil szervezetek is hasonló információk birtokában lehetnek. 

Saját gyűjtéssel előállítható adatok: 

 vannak bizonyos információk, melyeket egyelőre sehol sem gyűjtenek. Ezek közül néhány 

egyszerű dokumentumelemzéssel előállítható, vagy viszonylag kis energia-befektetéssel 

összegyűjthető. Ilyenen lehet például az örökségi helyszín közelében lévő vendéglátóhelyek 

száma. Ezt valószínűleg senki nem tartja nyilván, de ha egyszerűen „körülnézünk”, vagy 

körbejárjuk az örökségi helyszínt és környékét ezt egyszerűen megszámolhatjuk. Bizonyos 

adatok természetesen nem ilyen egyszerűen összegyűjthetőek, például a turisták költése, 

erre kérdőíves felérést javaslunk, melyet egy másik fejezetben tárgyalunk. 

http://www.ksh.hu/
http://www.teir.hu/
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1. Statisztikai adatok 

 
 

Számadatok  Elérhetősége 

D
em

o
gr

áf

ia
 

Lakónépesség KSH 

Vándorlási egyenleg (Oda- és elvándorlások különbözete) KSH 

Fiatalok aránya KSH 

K
u

lt
ú

ra
 

kulturális intézmények száma: könyvár, múzeum, 
művelődési ház, közösségi ház 

KSH 

A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma  KSH 

Múzeumi látogatók (jegyeladások) száma örökségi helyszín 

kulturális programok, fesztiválok száma  önkormányzat/örökségi 
helyszín/saját gyűjtés 

Kulturális programok, fesztiválok résztvevőinek száma önkormányzat/örökségi 
helyszín/saját gyűjtés 

Tu
ri

zm
u

s 

vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken KSH 

vendégéjszakák száma magán (egyéb) szálláshelyeken KSH 

online elérhető szálláshelyek száma saját gyűjtés 

kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek a száma KSH 

kereskedelmi szálláshelyek száma KSH 

magán (egyéb) szálláshelyek szállásférőhelyeinek a száma KSH 

magán (egyéb) szálláshelyek száma KSH 

A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az 
idegenforgalmi adó   

önkormányzat 

odalátogatók száma önkormányzat/turisztikai szervezet 

Látogatók elégedettsége turisztikai szervezet/saját gyűjtés 

látogatók átlagos költése helyi turisztikai szervezet/saját 
gyűjtés 

odalátogatók ott töltött ideje  KSH/ helyi turisztikai szervezet/saját 
gyűjtés 

külföldi vendégéjszakák száma  KSH 

Éttermek, vendéglátóhelyek forgalma (árbevétele)  saját gyűjtés 

Megjelenés turisztikai kiadványokban, online ajánlókban 
(ajánlott látnivalók, ajánlott túraútvonalak, stb.)  

saját gyűjtés 

vendéglátóhelyek száma  önkormányzat/saját gyűjtés 

szállások kategóriánként saját gyűjtés 

Eszköz: 1. Statisztikai adatokat tartalmazó táblázat 

Azt, hogy milyen adatokra van szükség és ezek általában hol elérhetőek az 1. eszköz, a statisztikai 

adatokat tartalmazó táblázat mutatja. Ezeket az adatokat érdemes a feltüntetett 

tematikaalapján összegyűjteni, lehetőleg visszamenőleg néhány (kb. 5) évvel. 
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örökségi helyszínen és annak közelében lévő 
vendéglátóhelyek száma  

saját gyűjtés 

hungarikum termékek száma  Magyar Értéktár 

K
ö

zt
er

ü
le

t 

parkoló autók száma (pl. parkoló díj)  közterület fenntartó 

elvezetett szennyvíz mennyisége  KSH 

elszállított szemét mennyisége közterületekről  KSH 

szelektíven gyűjtött szemét aránya KSH 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 jövedelem  TeIR 

foglalkoztatottak száma az örökségi helyszínen) 
(foglalkoztatottak forgási sebessége  

saját gyűjtés 

foglalkoztatottak száma az örökségi helyszínhez köthető 
vállalkozásokban  

saját gyűjtés 

Civil 
aktivitás 

Működő (Regisztrált) nonprofit szervezetek száma  KSH 

Ingatlanpia
c 
 

ingatlanárak saját gyűjtés 

Esztétika Településképért/fenntartásért/felújításért kapott díjak 
száma 

saját gyűjtés 

 Média megjelenések száma (megjelenés turisztikai 
kiadványokban, online ajánlókban, ajánlott látnivalók, 
ajánlott túraútvonalak között, stb.) 

saját gyűjtés 
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Interjú 

Az interjú célja 

Az interjúzás célja, hogy minél mélyebben megértsük az örökségi helyszín szerepét a helyi társadalmi, 

gazdasági kontextusban, illetve felújítás kapcsán zajló társadalmi-gazdasági folyamatokat a 

településen. Egészen konkrétan: 

 a helyi érintettek pontos azonosítása, komplex helyi viszony – és érdekrendszerek megértése, 
feltárása 

 az érintettek épülethez fűződő szándékainak, fejlesztési elképzeléseinek, álmainak, terveinek 
feltárása, vagy beruházás után az eredménnyel kapcsolatos tapasztalatuk, véleményük 

 a helyi emberi és egyéb erőforrások és kapacitások, valamint az üzemeltetési elképzelések 
megismerése 

A beszélgetés során tudjuk ütköztetni egyben a KSH adatokat, - amelyek a hatások 

számszerűsítésében segítenek bennünket – az interjúalany által mondottakkal. A számok és a 

vélemények együtt teljesebb képet adhatnak a valóságról. Az interjú, ha jól használjuk, segít kiszűrni 

például azt, hogy adott terület változása mögött ténylegesen az örökségi helyszín működése vagy 

felújítása áll vagy valamilyen egyéb fejlesztés, jogszabályváltozás stb.  

Példa 

Az egyik településen az önkormányzattól megtudtuk, hogy látványosan megmutatkozik az 

önkormányzat által kivetett iparűzési adóban a kastély egyre intenzívebb jelenléte, közvetlen és 

közvetett módon egyaránt: nemcsak a kastély bevételeinek javulása mutatkozik meg a számokban, 

hanem az egyéb szállásadók és a helyi boltok bevételein is egyre jobban látszik a forgalomnövekedés. 

Itt tehát a számok és a vélemények egymást erősítették.  

Az interjúfonál 

Az interjúkat félig strukturált interjúfonállal célszerű elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy az interjúk 

készítése előtt nagyobb témacsoportokat és ehhez kapcsolódó kérdéseket érdemes meghatározni, és 

az interjú során ezekre a témákra kitérni, rákérdezni. Ha azonban új, de kapcsolódó téma merül fel, 

akkor ott arra a helyszínen rá lehet kérdezni, rugalmasan alkalmazkodva a helyzethez. 

Példa 

Egy kastélyfelújítás hatásvizsgálata arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minél részletesebben feltárjuk a 

kastély sikeres működésének tényezőit és az ezáltal létrehozott hatásokat. Az interjúk során ugyanis 

problémákról sokkal kevésbé, inkább átgondolt szakmai megoldásokról és hosszú távú célokról 

hallottunk.  

Az előzetes irodalom feldolgozás és saját esettanulmányaink alapján a következő témákat javasoljuk 

az interjúkhoz:  

Kapcsolat az épített örökséggel  

Ebben a blokkban arról érdemes beszélgetni, hogy partnerünk milyen módon áll kapcsolatban az 

örökségi épülettel pl. ő tervezi/tervezte, kivitelezte, működteti, ott foglalkoztatják, részt vesz 

lakosként az megrendezett programokon, civil szervezeti tagként esetleg ő maga segít valamilyen 
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programot szervezni stb. Hogyan és mikor került kapcsolatba az épülettel? Ez alapján tudjuk 

igazítani a további kérdéseket, mi az, amihez ő ért, amiről lehet alaposabb (vagy éppen csak 

felületes) véleménye.  

A felújítás személyes megítélése 

Mi a személyes véleménye a felújításról? Mi tetszett benne? Mi az, ami kevésbé és 

változtatna rajta? Miért változtatna?  

 

Példa 

Egy-egy várhoz nagyon erős érzelmi kötődése lehet a helyi lakosoknak. Szépnek találják felújítás után 

is, szeretnek oda feljárni, szép gyerekkori emlékeket idéz bennük, és szívesen mutatják a 

látogatóknak. Lehet azonban, hogy egy részük nehezen fogad el egy felújítást. Kritikaként 

fogalmazhatják meg például, hogy a vár a felújítással elveszíti egykori romantikáját. Ha a korábban 

szabadon látogatható vár a felújítás után fizetőssé válik, az ismét csak a felújítás ellen hangolhatja a 

helyi lakosokat. 

 

Vélemények és tények az épített örökség működése/üzemeltetése kapcsán 

Ezt a kérdést leginkább azoknak érdemes feltenni, akik valamilyen módon rálátnak az épület 

üzemeltetésére pl. önkormányzat. Az üzemeltetésnek azonban számos olyan tényezője van, 

amire a legtöbb érintettnek biztosan lesz válasza: pl. programok kommunikációja (lehet-e 

egyáltalán hallani a programokról), belépőjegy árát milyennek találja, vannak-e 

kedvezmények helyieknek stb. 

Példa 

Egy történelmi belváros felújítás kapcsán felújított közterületeket üzemeltető cég vezetőjével 

beszélgetve tudtuk meg, hogy a valóban minőségi felújítás, a minőségi térkövek alkalmazása az 

átlagnál jóval magasabb takarítási költségekkel jár. 

Vélemények és tények a helyi részvétel és együttműködések az épített örökség működése 

kapcsán 

Jó esetben az épület felújítása során bevonják a különféle szereplőket az épület új 

funkcióinak meghatározásába (pl. helyi civil szervezet, aki majd használni fogja az épület 

egyes helységeit a rendezvényeihez), a felújítás folyamatába (pl. a kivitelezés során egyes 

feladatokat helyi/környékbeli cégek kapnak meg pl. kőműves, asztalos, restaurátor, kivitelező 

stb.), az üzemeltetés részfeladatainak elvégzésébe (pl. foglalkoztatottként) vagy legalább a 

felújítást követően az épület élettel való megtöltésébe (pl. programok szervezése). Szintén 

optimális esetben az épületben helyet kapó funkciók működtetésébe bevonnak helyi 

vállalkozásokat, szervezeteket (pl. ajándékbolt esetén helyi termékek, étterem esetén helyi 

beszállítók-sajt, bor, zöldségek/gyümölcsök, szörpök, lekvárok stb.). Számos esetben az 

együttműködés tágabb körben értelmezhető: ha nincs például szállás a műemléképületben, a 

környező szálláshelyeket ajánlják, vagy a műemlékben zajló programokon túl más 

programokat is ajánlanak a turisták számára, hogy a településen maradjanak.  

Példa 

Szerencsére nem ritka már a térségi szintű együttműködés. Az egyik felújított hazai kastélyban 

például az itallapon tartják a környékbeli borokat, amelyeket akár helyszíni borkóstoló akár 

csomagajánlatos pincelátogatás keretében ismerhetnek meg a kastélyba látogatók. 
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Érintettek által azonosított gazdasági hatások 

A felújítás sokféleképpen hathat a helyi gazdasági életre, itt ezeket a hatásokat igyekszünk 

rögzíteni. Ebben a blokkban az a lényeg, hogy első körben a válaszadót kérdezzük, ő mit 

gondol a felújítás hatásának. Ha magától már nem mond semmit, akkor kérdezzünk bele 

konkrétan az egyes résztémákba. Ha még a felújítás előtt állunk, az általa elvárt gazdasági 

hatásokról kérdezzük. 

Társadalmi hatások 

Hogyan hatott a felújítás a település társadalmi életére. Ebben a blokkban az a lényeg, hogy 

első körben a válaszadót kérdezzük, ő mit gondol a felújítás hatásának. Ha magától már nem 

mond semmit, akkor kérdezzünk bele konkrétan az egyes résztémákba (pl. foglalkoztatás, 

helyi kulturális életben tapasztalható változások stb.). Ha még a felújítás előtt állunk, az általa 

elvárt társadalmi hatásokról kérdezzük. 

 

Példa 

Az egyik településen nagyon sok interjúban hallottuk szó szerint «ki lehetne tenni a megtelt táblát». 

Ez egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy a látogatók számával kapcsolatban sokaknak már 

ellenérzésük van. Így a magas látogatószám már negatív hatásokat is eredményez, amire érdemes 

részletesebben rákérdezni (mivel jár még a magas látogatószám, mit lehetne tenni a negatív hatások 

mérséklésére stb.). 

 

Környezeti hatások 

Hogyan hatott a felújítás a természeti környezetre. Milyen szennyezési források jelentek 

meg, amelyek korábban nem voltak. Hogyan próbálják meg ezeket kezelni (pl. tömeg, 

légszennyezés a növekvő forgalom miatt, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület 

gazdaságos üzemeltetésében stb.). Ebben a blokkban az a lényeg, hogy első körben a 

válaszadót kérdezzük, ő mit gondol a felújítás hatásának. Ha magától már nem mond semmit, 

akkor kérdezzünk bele konkrétan az egyes résztémákba. Ha még a felújítás előtt állunk, az 

általa elvárt környezeti hatásokról kérdezzük. 

A kérdések során fontos, hogy minél több konkrétumot megtudjunk. Ne elégedjünk meg általános 

válaszokkal, kérdezzünk rá konkrét történetekre, példákra 

Példa 

Ha csak annyit kérdezünk, hogy milyen a személyes kapcsolata az épülettel és annyi választ kapunk, 

hogy „szeretek itt lenni”, kérdezzünk vissza rá, hogy pontosan miért is. Akkor kapunk olyan 

válaszokat, amelyek megadják az épület valódi értékét és mutatják a hozzá való kötődést: pl. itt ki 

tudom pihenni magam, itt feltöltődöm, gyerekkori emlékek kötnek ide.  

A fentiek alapján jól látszik, hogy nem minden kérdést tudunk minden érintettől megkérdezni, hiszen 

nem mindenki jártas és rendelkezik releváns információkkal minden témában.  

Eszköz: 2. Interjúfonál az épített örökség társadalmi-gazdasági hatásainak feltárására 
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Az interjúfonal mintát úgy alakítottuk ki, hogy az egyes érintett csoportok jellegzetességeit segítsen 

feltárni. Zárójelben jeleztük, hogy mely kérdéseket mely csoportoknál érdemesebb inkább feltenni. 
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2. Interjúfonál az épített örökség felújításának társadalmi-gazdasági hatásainak 

feltárása 

1. Bevezetés 

a. A településről (ezeket a kérdéseket elsősorban a polgármesterrel, jegyzővel, testületi 

tagokkal érdemes megbeszélni még mielőtt rátérnénk az örökségi épületre) 

 Milyen főbb adottságokkal rendelkezik a település? Mik a főbb megélhetési lehetőségek? 

Mik a jellemző gazdasági ágazatok? Kik foglalkoznak helyi termékek előállításával és 

értékesítésével? (gyümölcs, zöldség, gyógynövény, fűszernövény) Turisztikai 

szolgáltatásokkal? Vendéglátással? (ezeket a kérdéseket feltehetjük helyi gazdáknak, 

termelőknek, vállalkozóknak is) 

 Kik laknak itt? Milyen a helyi közösség (hangulat, összetartás, együttműködés, konfliktusok) 

Milyen főbb civil szervezetek vannak itt? (ezeket a kérdéseket feltehetjük a helyi civil 

szervezetek tagjainak, helyi lakosoknak is) 

 A települést, a település képét illetően, mi változott az elmúlt években? Mi az, amit sikerült 

végrehajtani? Mik azok a dolgok, amik még fejlesztésre várnak? Vannak-e megoldásra váró 

problémái a településnek? Ha igen, melyek ezek? Milyen fejlesztési elképzelések vannak a 

településen a jövőre nézve? Mi a szerepe örökségi épületnek a település 

fejlesztésében/fejlődésében? 

 Mik a legnagyobb értékei a településnek? Melyek a főbb helyi hagyományok? Melyek a 

történelmi, értékes épületek? (ezeket a kérdéseket feltehetjük a helyi civil szervezetek 

tagjainak, helyi lakosoknak is) 

b. A civil szervezetről (ezeket a kérdéseket a településen működő, a felújított épülethez 

valamilyen módon kapcsolódó civil szervezetek tagjaitól, vezetőitől kérdezzük meg) 

 Mivel foglalkoznak a szervezetnél? Kik vesznek részt a szervezet működésében? Hogyan 

kapcsolódik tevékenységük a felújított épülethez? Mely szervezetekkel működnek ebben 

még együtt? 

c. A vállalkozásról (ezeket a kérdéseket a településen működő, a felújított épülethez 

valamilyen módon kapcsolódó vállalkozásoktól kérdezzük meg) 

 Mivel foglalkozik a vállalkozása? Hogyan kapcsolódik a működése az épülethez? Lennének-e 

még egyéb lehetőségek a kapcsolódásra? 

 

2. Kapcsolat az örökségi épülettel 

 Meséljen arról, hogy Önnek pontosan mi a szerepe az épület működtetésében? Mik a 

munkafeladatai? Munkája során milyen egyéb szereplőkkel/kikkel kerül kapcsolatba? Hogyan 

jellemezné ezeket a kapcsolatokat az egyes szereplőkkel? (ezt csak a működtető szervezettől 

kérdezzük meg) 

 Milyen személyes élménye van az épülettel kapcsolatban? Mikor járt ott utoljára? Milyen 

célból? Mit jelent az Ön számára az épület? Van-e olyan történet, amiről tud az épület 

kapcsán? Ha igen, mesélje el! (ezt mindenkitől meg lehet kérdezni) 

 

3. A fejlesztés története 

 Hogyan kapcsolódott a felújítási projekthez?  

 Miért kapcsolódott a projekthez? Személyesen mi volt a szerepe, motivációja?   

 Hogyan alakult ki a felújítási koncepció? Kik voltak ebben a meghatározó szereplők? Kinek 

volt beleszólása a koncepció kialakulásába? Konkrétan: a helyi polgármesternek, lakosoknak, 
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műemléki felügyeletnek, építésznek, vállalkozóknak, stb.? (Itt ki lehet térni a főbb 

érintettekre) Milyen várakozásai voltak a felújítással kapcsolatban? Mi az, ami ebből meg is 

valósult? 

 A felújítás során a műemléki státusz milyen előnyökkel járt? Ugyanez milyen hátrányokkal 

járt? 

 A felújítás során a természetvédelemnek/erdészetnek voltak olyan elvárásai, amit be kellett 

tartani? (amennyiben természetvédelmi területen valósul meg a felújítás) 

 

4. Az épület működése (ezeket a működtető szervezettől kérdezzük meg) 

 Milyen funkciói vannak az örökségi épületnek? Kik használják? / Kik látogatják? Honnan 

érkeznek? A látogatók száma hogyan alakult az elmúlt években? 

 Milyen rendezvényeket szerveznek az épületben? Kik döntenek arról, hogy milyen típusú 

rendezvény legyen? Kik látogatják ezeket a rendezvényeket? Honnan érkeznek? 

 Mi az épület „üzleti modellje”? Hogyan fedezik a működési költségeket? Melyek a főbb 

bevételi források? 

 

5. Társadalmi hatások: helyi részvétel, megítélés 

 A településről is érkeznek látogatók? Használják az örökségi épületet? Ha igen, hogyan? Ha 

nem, miért nem? 

 Kik azok, akik aktívan részt vesznek az épített örökség életében? Kik azok, akik befolyásolják 

annak működtetését? Milyen módon? (tevékeny civilek, vállalkozások, önkormányzat stb.) 

 Milyen az épített örökség helyi megítélése? Mi a személyes véleménye az épület 

működéséről? Milyen formában jutnak el az információk a helyi lakosokhoz az épülettel 

kapcsolatban? 

 

6. 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? Dolgoznak fiatalok 

az épületben? Milyen pozícióban? 

 Melyek azok a vállalkozások, melyek az örökségi helyszínen működnek? Mivel foglalkoznak? 

Változtak-e a lehetőségeik a felújítás óta? Lehetne-e még több lehetőségük a felújítás által? 

Hogyan? (ezeket elsősorban az ott működő vállalkozásoktól kérdezzük meg) 

 Vannak olyan helyi és/vagy környékbeli vállalkozások, melyekkel az örökségi épület 

működése során együttműködik? Ha igen, milyen formában? (pl. rendezvények szervezése, 

beszállító stb.)  

 Az elmúlt években hogyan alakultak a településen a magánberuházások? Ha voltak, mi volt 

ezeknek a motivációja, oka? 

 Milyenek a helyi turisztikai lehetőségek? Milyen a helyi foglalkoztatás összetétele? Hányan 

foglalkoznak turizmussal? Milyen a helyi vendéglátás színvonala? Milyenek a helyi éttermek 

árszínvonala? Milyenek a helyi szállások? 

 Milyen az együttműködés a helyi turisztikai vállalkozások között? Van helyi turisztikai 

egyesület? Mi ennek a szerepe/feladatköre? 

 Az épített örökség hogyan járul hozzá a turisztikai vállalkozások működéséhez? 
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 A felújítás óta lett-e új együttműködő partnere? (ezt a kérdést helyi vállalkozóknak tegyük fel 

pl. szállásadók, vendéglátók, helyi termelők) 

 Vannak helyi feldolgozott termékek? Melyek ezek? Vannak olyan termékek, melyek 

kifejezetten az épített örökséghez köthetőek/ott árusítják? 

 

7. Társadalmi hatások 

 Az épített örökségnek mekkora szerepe van a helyi identitás kialakulásában? A helyiek 

mennyire 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/civil szervezetek, akik az építészeti örökség működésében részt vesznek? 

Hogyan? Melyek ezek a civil szervezetek? 

 Volt rá példa, hogy valaki ideköltözött az építészeti örökség jelentette lehetősége miatt? 

 

8. Környezeti hatások 

• Milyen a településkép? Mi az építészeti örökség szerepe a településkép alakulásában? 

• Mennyire jellemző, hogy az emberek odafigyelnek a környezetükre a településen? És az 

örökségi helyszínen? 

• Milyen környezeti hatást okoznak a látogatók? (pl. zaj, szemét, légszennyezés stb.). Léteznek-

e megoldások/tervek ezek kiküszöbölésére? 

• Hat-e bármilyen módon a környezettudatos gondolkodásra az épület? (pl. 

természetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, ökotermékek, megújuló energia alkalmazása 

és ennek kommunikációja stb.) 

 

9. Tervek a jövőre 

 Milyen kihívásokkal néz szembe a település ma? Mit gondol, hogyan fog alakulni a település 

jövője? 

 Mi az, amit eddig nem sikerült megvalósítani a felújítás kapcsán? 

 Kivel lenne még érdemes beszélgetnünk a fentiekről? 
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További hasznos tanácsok az interjúzáshoz 

Interjúalanyok 

Az első kapcsolatfelvételek során alapvetően a felújítás tervezőit és műemléki kutatóit, a felújítás 

engedélyezéséért felelős műemléki felügyelőt, valamint a helyi önkormányzatot érdemes előre venni 

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 előre 

megjósolhatók (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 érdemes felvenni a kapcsolatot a 

helyi civil szervezetekkel, szállásadókkal, bolttulajdonosokkal, vendéglátósokkal, iskolákkal, és a helyi 

hangadókkal, tiszteletben álló szereplőkkel. Érdemes használni a hólabda módszert, vagyis 

interjúalanyainktól további interjúalanyokra javaslatokat kérni. Mindeközben azonban arra is fontos 

figyelni, hogy lehetőleg ne ugyanabban a körben mozogjunk, hiszen az ajánlások sokszor ugyanahhoz 

a néhány emberhez vezethetnek. Különösen konfliktusok, véleményeltérések esetén érdemes 

utánajárni mindkét oldalnak és meghallgatni érveiket. 

Példa 

Az egyik településen például az első interjúk után vált egyértelművé, hogy a település lakossága 

lényegében egy törésvonal mentén jelentős megosztott. Az önkormányzattal való kapcsolat 

közelsége szerint alakultak a felújításhoz kapcsolódó vélemények: az önkormányzathoz közeli lakosok 

pozitívan, míg a velük valamilyen oknál fogva konfliktusban állók inkább a negatív hatásokra és 

visszásságokra hívták fel a figyelmet. Az első ajánlások alapján túlságosan egyszínű képet kaptunk, itt 

tehát arra törekedtünk, hogy mindkét „oldalról” találjunk érintetteket a vélemények és a helyzetkép 

árnyalására.  

A jó interjú ismérvei 

A jó interjú leginkább olyan, mint egy jó beszélgetés, ahol az interjúzó kérdéseivel finoman irányítja a 

beszélgetést, de lehetőség szerint hallgat és próbálja megérteni, hogy mi járhat az interjúalany 

fejében.  

Az interjú elején fontos bemutatkozni, elmondani honnan jöttünk, mi a célunk, és hogy mi fog 

történni a válaszokkal az interjú után. Ekkor kell biztosítanunk arról, hogy a válaszadók névtelenek, az 

adatok csak összesítve fognak megjelenni. Diktafonra rögzítés esetén pedig célunk csak és kizárólag a 

jegyzetelés lehet, az anyaggal nem élhetünk vissza. A bizalom megteremtésében fontos szerepet 

játszik az, hogy elmondjuk az elején, személyes véleményekre vagyunk kíváncsiak, így nincsenek jó és 

rossz válaszok.  

A csendnek is fontos szerepe van, még ha elsőre kényelmetlennek is tűnhet: a csendben tudnak 

megszületni a legjobb válaszok, ha hagyjuk beszélgetőpartnerünket gondolkodni. A kulturális örökség 

értékével kapcsolatos kérdések egyáltalán nem evidensek, sokszor akkor gondolkodnak el először a 

válaszadók, amikor hallják a kérdésünket. Adjunk hát időt, adott esetben akár több oldalról, több 

kérdéssel járjuk körbe ugyanazt a témát.  
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Példa 

Az egyik interjú során szinte harapófogóval kellett kiszedni eleinte a válaszokat a 

beszélgetőpartnerből. Lassabban hangolódott rá az interjúra, de fontos mondanivalója volt, amit csak 

lassan és fokozatosan tudott elmondani: a település a történelmi városrészét, és az ott található 

vendéglátó egységeket leginkább a turisták használják, a helyiek a magas árak miatt lényegében 

kiszorultak onnan. Emiatt a későbbi interjúknál, valamint a kérdőíveknél arra törekedtünk, hogy ezt a 

jelenséget minél inkább körbe tudjuk járni, így erre konkrétan rá is kérdeztünk, mit gondolnak erről a 

jelenségről. Létezik-e, és ha igen, milyen formában? 

Az interjúk során nem élhetünk vissza a korábbi válaszadók bizalmával, nem mondhatjuk azt, hogy X 

és Y. ezt mondta. Ha ennél általánosabban utalunk vissza pl. hallottunk olyan érveket is, mint…, akkor 

nem tesszük ki annak a veszélynek interjúalanyunkat, hogy felismerhető legyen. 

Az interjú időtartama 

Az interjúk hossza kb. 1-másfél óra szokott lenni, de az interjúalany időkereteitől is függ: ha nagyon 

elfoglalt ember, fél óra alatt nagyon jól célzott kérdésekkel is sok mindent ki lehet hozni. Ha éppen 

nagyon ráér, és szívesen beszélget a témáról, akkor pedig ennél több időt is ott tölthetünk. 

Az interjú dokumentálása 

Ha egyedül készítjük az interjút, akkor lehetőség szerint rögzítsük diktafonra. Ha ez érezhetően 

akadályozza az interjúalanyunkat az őszinte válaszok adásában, akkor inkább nagyon rövid 

jegyzeteket készítsünk a beszélgetés során és utána rögtön írjunk le mindent, amire emlékszünk. Egy-

két jól rögzített idézet sokat segíthet megérteni mélységében a jelenségeket.  Ha ketten interjúzunk, 

az egyik jegyzetel, a másik pedig kérdez, de ez a két szerep természetesen rugalmasan kezelhető. A 

lényeg, hogy az interjú után azonnal rögzítsük jegyzetfüzetbe első benyomásainkat. Az interjú 

elkészítése után készítsünk interjú összefoglalót a jegyzeteink, benyomásaink és a hangfelvétel 

alapján, melyben minden lényeges területre kitérünk. Nem muszáj szó szerint leírni minden 

elhangzott szót, de figyeljünk rá, hogy semmi lényegeset ne hagyjunk ki. Az interjúk elemzése 

tulajdonképpen már az interjú összefoglaló elkészítések elkezdődik, a részletesebb elemzést azonban 

a Feldoldozás c. fejezetben mutatjuk be. 
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Kérdőív 

Kérdőíves megkérdezéssel nagyobb mennyiségű, számszerűsíthető adat felvételére van 

lehetőségünk. Ezzel a módszerrel az örökségi beruházás hatásainak mértékét is meghatározhatjuk – 

azonban csak azoknak a hatásokét, melyekre az interjúban rákérdezünk. Az interjúzáshoz képest ez a 

módszer sokkal merevebb, mivel előre meghatározott kérdéseket kell feltennünk előre 

meghatározott sorrendben. A kérdőíves felmérés tehát nem szolgáltat plusz információkat, új 

hatásokra nem tud fényt deríteni. Érdemes ezért az interjúzást és a kérdőíves felmérést kombinálni, 

és az interjúzás eredményeiből tanultakat beépíteni a kérdőívekbe. 

Egy kérdőív felvétele/kitöltése és dokumentálása/feldolgozása azonban időben, energiában töredéke 

egy interjúénak, így sokkal nagyobb számú kérdőív kitöltésére van lehetőség. A kérdőíves felmérés 

eredményeit – az interjúval ellentétben, ahol egyenként elemezzük – együtt, összesítve kezeljük az 

összesített adatok jelentik az eredményt, ez adja a számszerűsítés alapját. 

Az örökségi beruházás az egyes érintett csoportok számára más és más előnyöket vagy éppen 

hátrányokat jelenthet, ezért különböző kérdéseket is kell feltenni számukra. Mivel  egy kérdőívben 

csak előre meghatározott kérdésekre tudunk rákérdezni érdemes a különböző érintett csoportoknak 

külön kérdőívet készíteni.  

Eszköz: 3. Vállalkozói, lakossági és turisztikai kérdőív 

Módszertanunkban az előzetes kutatás alapján három érintett csoportot emeltünk ki, akikre az 

örökségi beruházások nagy hatással lehetnek. Ezek – a különösen turisztikai fejlesztések esetén a 

beruházások célközönsége – a turisták, az épített örökség környezetében élők ill. az épített örökség 

környezetében vállalkozók. Kérdőíves megkérdezést akkor javasolt alkalmazni, ha elegendő számú 

kérdőív töltethető ki, a javasolt minimum lakossági kérdőív esetén (a település méretétől függően) 

100-300 darab, vállalkozói kérdőívből 100 darab, odalátogatókból 200 darab. A kérdőíves 

megkérdezés egyszerű, mivel előre meghatározott kérdéseket kell feltenni. Egy kérdőív kitöltése sem 

vesz igénybe annyi időt, mint például egy interjúé, ám a nagy szám miatt mégiscsak időigényes 

feladat. 

Három, a felsorolt érintett csoportok számára különböző kérdőív áll rendelkezésre, mellyel az 

örökségi beruházás hatásai felmérhetőek. A kérdőíveket úgy állítottuk össze, hogy a beruházás előtt 

és után is használhatóak legyenek. A beruházás által okozott hatásokat a beruházás előtt és után 

felvett kérdőívek eredményeinek a különbsége adja. A kérdőíveket ezért le kell kérdezni beruházás 

előtt és után is, majd az eredményeket összesíteni. 

A három kérdőív, a lakosság, a helyi vállalkozók és az odalátogatók számára a mellékletben 

találhatóak. Az interjúk tapasztalatai alapján a kérdések formálhatóak és további kérdések is 

beépíthetőek. A kérdőívek úgy lettek megalkotva, hogy az egyes helyszínek jellemzői 

behelyettesíthetőek legyenek. 

Lakossági kérdőív jellemezői 

A helyi lakosság esetében érzékelhetőek leginkább a beruházások társadalmi hatásai, ezért a 

kérdőívben ez igen hangsúlyos. Az értékelő táblázatban jelöltük, hogy melyik kérdéssel milyen hatást, 

vagy változást deríthetünk fel. A kérdőív eredményei választ adhatnak, hogy egy-egy beruházás 

hogyan érinti a helyi lakosság hozzáférését a helyi örökséghez, milyen mértékben használják, 
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látogatják az örökségi helyszínt. Azt is kideríthetjük a kérdőívvel, hogy a lakosság mennyire elégedett 

az épített örökséghez kapcsolódó kulturális rendezvényekkel, azokat milyen mértékben látogatják, 

esetleg kik azok a lakosok, akik látogatják (pl. jövedelmi szint vagy iskolázottság, családi állapot 

szerint). Az örökségi helyszínek megfelelő kezelése erősítheti a helyi identitás kialakulását. A 

kérdőívben erre vonatkozó kérdéseket is találunk. Természetesen egy ilyen kérdőívvel negatívumok 

is kiderülhetnek, pl. ha a helyi lakosság úgy érzi, hogy kirekesztődik az örökségi épület használatából, 

vagy a turisták túl nagy gondot okoznak számukra. Azt is kideríthetjük azonban, hogy a lakosság hány 

százaléka dolgozik olyan helyen, melynek haszna származik az örökségi helyszín megújításából, vagyis 

gazdasági hatások is előkerülnek. A helyi lakossága környezeti hatásokat is érzékeli, így pl. rálátása 

van a szemetelésre, a forgalom növekedésére vagy csökkenésére, így ilyen kérdéseket is találunk 

ebben a kérdőívben.  

Vállalkozói kérdőív jellemzői 

A helyi, vagyis az épített örökség közelében, környezetében lévő vállalkozások számára elsősorban 

gazdasági hasznokat hozhat a történeti épületek megújítása, így a kérdések is főleg a gazdasági 

hatásokra vonatkoznak. A vállalkozás esetében a hasznok elsősorban bevételek növekedését illetve a 

foglalkoztatás növekedését jelenthetik. A kérdőíves felmérés becslést adhat arra vonatkozóan, hogy a 

település vállalkozásainak mekkora hányadának van köze az épített örökség jelenlétéhez. 

Odalátogatóktól lekérdezendő kérdőív jellemzői 

Az örökségi beruházások egyik fő célcsoportja a turisták köre főleg a módszertanunk fókuszában álló 

turisztikai fejlesztések esetében. Már említettük, hogy az odalátogatók nem csak az épített 

örökségnek hozhatnak bevételeket, hanem a környező vállalkozásoknak pl. éttermeknek, kávézóknak 

is. A turisták számára viszonylag jó közelítéseket adnak a statisztikai adatok azonban arról, hogy az 

odalátogatók mennyit költenek már kevesebb információ áll rendelkezésre. Az odalátogatókkal 

kitöltetendő kérdőíveknek ezért ez az egyik legfontosabb része. Másrészről azonban azt is ki kell 

derítenünk, hogy vajon az odalátogatók mekkora hányada érkezett kifejezetten az épített örökség 

miatt a településre, vagyis a turisták által generált bevételek mekkora része köszönhető a történeti 

épületeknek. A turisták számára készített kérdőívvel erre a kérdésre is (hozzávetőleges) választ 

kaphatunk. Ez és az odalátogatók költésére vonatkozó információ ad inputot az épített örökség 

turisztikai bevételekhez való hozzájárulásának kiszámításához, melyet az X fejezetben tárgyalunk. 

Mindhárom kérdőív fontos része a megkérdezettek demográfiai adatai. A demográfiai adatok 

segítenek abban, hogy a felvétel reprezentatív legyen (vagyis reprezentálja az alapsokaságot), ill. 

számos más kérdésre is választ kaphatunk, pl. milyen jellemzőkkel rendelkeznek azok, akik látogatják 

az örökségi helyszínt. A kérdőívek már felújítás előtt is nagyon informatív lehet és jó helyzetképet 

adhat az örökségi épület megítéléséről, annak szerepéről a település életében.  
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 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. 

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

 
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: 

………………………………………………………………………………………………………
……. 

 
 

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. utak, járdák állapotával    

1 2 3 4 5 6 NT 
 2. új épületek számával     

1 2 3 4 5 6 NT 
 3. régi, történeti épületek állapotával 

  1 2 3 4 5 6 NT 
 4. idelátogatók számával  

  1 2 3 4 5 6 NT 
 5. helyi közlekedés színvonalával  

(tömegközlekedés, parkolási lehetőségek)  
  1 2 3 4 5 6 NT  

 6. programok számával   
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  1 2 3 4 5 6 NT 
 

 7. zöld környezet állapotával  
  1 2 3 4 5 6 NT 

 8. vendéglátás, éttermek minőségével  
  1 2 3 4 5 6 NT 

 9. vendéglátás árszínvonalával  
  1 2 3 4 5 6 NT 

 

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

 FŐ TEVÉKENYSÉG 
(EGY VÁLASZ) 

TOVÁBBI 
TEVÉKENYSÉGEK 
(TÖBB VÁLASZ) 

NEM EMLÍTI 

Élelmiszeripar 1 2 8 

Építőipar 1 2 8 

Kereskedelem 1 2 8 

szálláshely-szolgáltatás 1 2 8 

vendéglátás  1 2 8 

Oktatás 1 2 8 

Ingatlanügyek 1 2 8 

humán-egészségügyi, 
szociális ellátás 

1 2 8 

művészet, szórakozás, 
szabadidő 

1 2 8 

egyéb:  1 2 8 

 
7. Hány főt alkalmaznak átlagosan egy évben?  
………. főt 
 

8. Vállalkozása a mérete alapján: 
1 - mikrovállalkozás, 
2 - kisvállalkozás, 

3 –középvállalkozás vagy 
4 - nagyvállalkozás? 
5 - egyéb: …………………………………………………… 

 
9. Mióta működik itt ez a cég? 
……………….. óta 
 

10. És Ön mióta vezeti a céget? 
……………….. óta 
1111 - a kezdetektől 

 
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! 
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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 

a munkavállalók, gyors cserélődése 2 1 

távolról járnak be, gond van a 
közlekedéssel 

2 1 

a gyerekeik elhelyezésével 
kapcsolatos problémák 

2 1 

a szezonalitás mértéke 2 1 

egyéb, éspedig: 2 1 

 
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 Egyáltalán nem 

 N
T 

15. Vállalkozásának származik-e bármilyen haszna településen 
található épített örökség felújításából?  (ha felújítás előtt 
kérdezzük, akkor az örökség jelenlétéből!) 

2 –igen 
1 –nem 17! 

 
 

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

 EMLÍTI NEM EMLÍTI 

megnövekedett látogatószám 2 1 

szezon kitolódása 2 1 

„fizetőképesebb” látogatók, vásárlók 2 1 

új termék vagy szolgáltatás vált 
lehetővé 

2 1 

egyéb, éspedig: 2 1 

 
17. Vállalkozásának származik-e bármilyen hátránya az épített 

örökség felújításából? (amennyiben felújítás előtt kérdezzük: az 
épített örökség jelenlétéből) 
2 –igen 
1 –nem 
 

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

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

 
21. Vállalkozásának származik-e bármilyen hátránya az épület 

műemléki jellegéből?  
2 –igen 
1 –nem 23! 
 

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 

 
23. A cég árbevétele az elmúlt 5 évben: 

Ha nem működik öt éve, akkor amióta működik! 
3 - nőtt, 
2 - nem változott vagy 26! 
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% 
 

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! 

 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 
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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 04 05 06 07
 08 09 10 11 12 
 
záró hónap:  01 02 03 04 05 06 07
 08 09 10 11 12 
 

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 

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 

 
 

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

 
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! 
 

Teljes mértékben 6 5 4 3 2 1 Egyáltalán 

nem  

 NT 

 

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: 
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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? 

 
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 

 

35. Lett-e az Ön cégének új együttműködő partnere a településen 
működő céggel, szervezettel az elmúlt 5 évben? 

2 –igen 
1 –nem 37! 

 
36. Milyen jellegű szervezettel? Kérem, válasszon az alábbi 

lehetőségek közül! 
 

 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 
 
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 

 
39. Kapcsolatban van-e a helyi épített örökséget kezelő/működtető 

szervezettel annak érdekében, hogy megismerje a fejlesztési, 
beruházási elképzeléseket? 

2 –igen 
1 –nem 

 
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! 

 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

  



49 
 

 
42. Van-e olyan terméke, szolgáltatása, ami kifejezetten az épített 

örökséghez kötődik? Mi ez az új termék/szolgáltatás) 
2 –igen 
1 –nem 44! 

 
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 
 

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? 
 

 
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 
 
 

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? 

 1 - egyáltalán nem 

 2 - 1000 Ft-tal 

 3 - 5000 Ft-tal 

 4 - 10 000 Ft-tal 

 5 - 20 000 forinttal 

 0 -     Nem tudj 
 

48. És egyéb módon, nem anyagilag, hozzájárulna a helyi örökségi 
környezet fenntartásához? 

2 –igen 
1 –nem 
 

49. Milyen formában? 
 

 önkéntes munka keretében 
 természetbeni adománnyal 
 a helyi, építészeti örökséghez kapcsolódó rendezvény 

szervezésével 
 egyéb, éspedig: 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

 
 
 
 
 

Köszönjük segítségét!  
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 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! 

Bevezetés 

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.)  

 5. Helyi hagyományok (pl. helyi történeti hagyományokra épülő 
programok) 

 6. Itt élők közössége (Család, jó szomszédok, civil szervezetek) 
 7. Gasztronómia 
 8. 

Egyéb:…………………………………………………………………………………………………
…………………. 

 
  

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

 
 1. utak, járdák állapotával   

  1 2 3 4 5 6 NT 
 2. új épületek számával  

   1 2 3 4 5 6 NT 
 3. régi, történeti épületek állapotával 

  1 2 3 4 5 6 NT 
 4. idelátogatók számával  

  1 2 3 4 5 6 NT 
 5. helyi közlekedés színvonalával  

(tömegközlekedés, parkolási lehetőségek)   
1 2 3 4 5 6 NT  

 6. programok számával   
  1 2 3 4 5 6 NT 

 7. zöld környezet állapotával  
  1 2 3 4 5 6 NT 

 8. vendéglátás, éttermek minőségével   
1 2 3 4 5 6 NT 

 9. vendéglátás árszínvonalával 
  1 2 3 4 5 6 NT  
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Társadalmi hatások 

(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 
 

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) 
 
HA MÁSMILYENBEN, MINT AMILYENBEN MOST LAKIK (A 7-RE MÁS A 

VÁLASZ, MINT A 6-RA)!  

7. Miért? 
SZÓ SZERINT ÍRD LE A VÁLASZT!  

.......................................................................................................................

................................. 

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 
elégedett!. Természetesen a közbülső négyzeteket is 
használhatja, ha árnyaltabb a véleménye! 

Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben 

 

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

 
Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben 

 

 
Helyi kötődés 

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

10.  

Egészében véve nem 

érzek semmiféle kötődést 

a településhez 

  1    2    3    4    5  6 Úgy érzem, egészében véve 

nagyon erősen kötődöm a 

településhez 

 

11.  

Nem érzek semmiféle 
ragaszkodást a 
településen lévő tárgyi 
környezethez: 
épületekhez, szobrokhoz, 

  1    2    3    4   5   6 

Erősen ragaszkodom a 
településen lévő tárgyi 
környezethez. 



52 
 

utcai padokhoz. 
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12.  

Nem szeretnék végleg 

ezen a településen 

maradni 

  1    2    3    4    5   6 
Szeretnék végleg 

ezen a településen 

maradok 

 
13.  

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

  1    2    3    4    5  6 
Az itt élők ismerik a 
régi, felújított 
történeti épületek 
történetét 

 
Történeti épületek, helyszínek jelentősége a helyiek életében 

(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: 
 

 
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  

 
17. Ha Ön jelenleg a településére gondol, mi az, ami leginkább 

kifejezi a település képét: 
 
□  Zöld környezet, természet, táj 
□  Történeti épületek, épített örökség 
□  Új épületek 
□ Egyéb: 
 
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 

örökségi helyszíneit!) 

 

 Soha Néhány 
évenként 

Évente 
egyszer-
kétszer 

Havonta Hetente 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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19. Milyen gyakran szokott az épített örökség helyszínén lévő 
vendéglátóhelyekre pl. fagyizóba/éttermekbe látogatni?  

 soha 
 néhány évente 
 évente egyszer-kétszer 
 havonta 
 hetente 

 
Kultúra 

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

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 1-

2 évben 

A település főbb 
rendezvényeinek 
felsorolása 

    

 
 

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

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

.................................................................................................................

................................ 
 
(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  

 

25. És a kulturális programok színvonalával? Kérem, értékelje az 

alábbi skála segítségével! 

Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben  

 
(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 

25. És hogyan változott a kulturális programok színvonala? 
 

nagyon sokat romlott 1 2 3 4 5 6    

nagyon sokat javult 
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Helytörténeti ismeretek 

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

 
Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben 

 
27. Fontosnak tartja-e, hogy a helyiek megismerjék a helyi, régi 

épületek történetét?  
 

Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben 

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

 ……………………….. 
 ………………………. 
 ………………………. 
 ………………………. 
 stb. 

 
29. El szokott látogatni családjával az örökségi helyszínre (történeti 

városrészbe, várba, kastélyba)? 
 Igen 
 Nem 
 Nem tudja 

 
 
 
 

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

 
 Igen 
 Nem 
 Nem tudja 

 
31. Hova vinné az Önhöz érkező látogatókat? Kérem, válaszoljon a 

kártya segítségével! Több választ is megjelölhet! (Érdemes az 
adott település jellemzőit behelyettesíteni!) 
 

 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: 

 
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 
 

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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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 
 
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 
 

Gazdasági hatások 

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 
 Kulturális intézmény 
 Oktatási intézmény 
 Egyéb, éspedig 

 
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 
 

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 
 

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: 
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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 
 

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 

 
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 

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 

 
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 – 

 
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 – 
 

4.3. Családi állapota:  

 nőtlen/hajadon 

 tartós kapcsolatban él 

 házas 

 elvált 

 külön él házastársától 

 özvegy 
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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! 
 

  



59 
 

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

 

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.  

 

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 

 

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:…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
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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 

 

1.6. ** 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) 
 

 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 

 
 

1.7. 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! 

    

Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 6    Teljes 

mértékben 

 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 

Jelölje meg azt az egyet, 

amelyik a legjobban tetszett 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Gazdasági hatások 

1.10. A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy az idelátogatók 

mennyit költenek átlagosan. Kérem, gondolja végig, hogy egy nap 

alatt átlagosan mennyit költ? 

…………………… Ft 
 

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  

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 

 

2.2. 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 
 Egyéb, éspedig: 
 Nem tudja 
 
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? 
 

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

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 

 
2.5. ** 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 
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 Már túl sok látogató jön a településre,  ezért nem is jövök 
 Túl sokan vannak, de a nyár ezzel jár 
 Nem tudja 

 
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 – 

 

4.4. Iskolai végzettség 

 alapfokú 

  középfokú 

 felsőfokú  

 

4.5. Kivel érkezett:  

 Családjával 

 Párjával 

 Barátaival, ismerőseivel 

 Egyedül 

 

4.6. Megmondaná, hogy mennyi a becsült havi nettó jövedelme? 

(családban egy főre jutó nettó jövedelem) 

 Kevesebb mint 50 000 Ft 

 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 

4.7. Lakhelyének irányítószáma: 

 

Köszönjük segítségét! 

 

 

4.2. Neme (NEM KELL 

MEGKÉRDEZNI!) 

 Férfi 

 Nő 
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További hasznos tanácsok a kérdőívezéshez 

Kitöltés és dokumentáció 

A kérdőíveket kitöltethetjük személyesen, személyes megkérdezés formájában. Ez a leghatékonyabb, 

és egyben a legidőigényesebb módszer. Ilyenkor vigyünk magunkkal elegendő számú kinyomtatott 

kérdőívet, melyeket egyesével le tudunk kérdezni. Egy másik lehetőség, hogy kinyomtatva kiosztjuk, 

vagy bizonyos helyekre kihelyezzük őket. Turisták esetében ilyen hely lehet például a helyi turisztikai 

iroda, ahol sűrűn megfordulnak az odalátogatók, vagy szállások, vendéglátóhelyek is. A helyi lakosság 

számára a helyiek által frekventált helyeket válasszunk. Ebben az esetben ne feledjünk gondoskodni a 

kitöltött kérdőívek összegyűjtéséről sem. A kitöltés után a kérdőívek eredményeit összesíteni kell, 

ennek legjobb módja számítógépen táblázatos formában. A kérdőívet elkészíthetjük online formában 

is, amelyet megfelelő és elegendő számú email címre eljuttatva a válaszadók egyedül is kitölthetik a 

kérdőívet. Az online forma másik előnye, hogy a válaszokat nem nekünk kell a számítógépbe bevinni, 

azok automatikusan egy táblázatba kerülnek.  
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Műhelybeszélgetés 

A műhelymunka háttere, célja, feltételei, menete,  

A hatásmérés / értékelés eddigi részében elsősorban arra koncentráltunk, hogy kvantitatív és 

kvalitatív módszerek segítségével rögzítsük és elemezzük az örökségi beruházás mentén észlelhető 

társadalmi, gazdasági, környezeti változásokat. A munka során, a lehetőségekhez képest próbáltuk 

elkülöníteni a változásokon belül az örökségi beruházás konkrét, közvetlen és közvetett hatásait, de 

ez egyéni interjúk, kérdőívek segítségével a szubjektivitás fokozott érvényesülése miatt csak 

korlátozottan lehetséges. A közösségi elemzési módszerek jól kiegészítik a más kutatási módszereket, 

így az eredmények átfogóbbak, megbízhatóbbak lesznek. Ha sikerül a projekthez kapcsolódó, illetve a 

projekt eredményei által jelentős mértékben érintett szereplőket leültetni egymással, megismertetni 

és strukturáltan, folyamatsegítés mellett velük közösen elemezni a mérésünket, az sokat segíthet az 

eredmények értelmezésében, validálásában és súlyozásában. Ez a leghatékonyabb módszer a 

változásokon belül a konkrétan az örökségi beruházáshoz kapcsolódó hatások elkülönítésére is.  

A műhelymunka szervezésének lépéseit 

az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

 

 

 

 

 

Alapvető feltétel tehát a mérésünk eredményeit bemutató, átlátható, könnyen érthető anyag 

elkészítése, illetve a projekt érintettjeinek az összegyűjtése (ez utóbbit nem elég a projekt elején 

elkészíteni, a beruházás lezárása után meg kell ismételnünk).  

A műhelymunkának alapvetően három fő célja van:  

1. Lehetőséget ad arra, hogy az interjúkon, kérdőíveken és különböző kvantitatív mutatókon 

keresztül szerzett információkat a helyi közösség részvételével leellenőrizzük, kiegészítsük, 

elemezzük, a megállapításainkat súlyozzuk.  

2. Lehetőséget ad arra, hogy kvalitatív, közösségi elemző módszerek révén megbecsüljük az 

észlelt változásokon belül a műemléki felújítás hatásait.  

3. Lehetőséget ad arra, hogy az örökségi épület felújításához kapcsolódó helyi szereplők 

’semleges kommunikációs térben’, folyamatsegítés mellett találkozzanak, kicseréljék a 

projekttel és annak következményeivel kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket. Ez 

segítheti a párbeszéd fenntartását, esetleges feszültségek megoldását, együttműködések 

elindítását.  

 

 A műhelymunka lépései  Hét 

1 Az örökségi beruházásról és annak hatásairól 
szóló összefoglaló anyag elkészítése 

0.  

2 Az érintett térkép és az interjúalanyok listája 
alapján a meghívottak kiválasztása és 
meghívók kiküldése 

1.  

3 A műhelymunka programjának összeállítása 1. 

4 Ráerősítés a meghívásra (e-mail, telefonos 
megkeresés) 

2. 

5 Műhelymunka  2. 

6 Műhelymunka eredményeinek feldolgozása 3. 

7 Az eredmények kommunikálása  4. 
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A műhelymunka előkészítése 

A műhelymunka sikere egy sor részleten múlik. El kell érnünk, hogy az érdekeltek eljöjjenek, végig 

ottmaradjanak, a beszélgetés és a dokumentáció hatékony és eredményes legyen. Ehhez a 

szervezésnek, előkészítésnek, a helyszínnek és a folyamatsegítésnek is minimum jó színvonalúnak kell 

lennie.  

A meghívottak kiválasztásának szempontjai: 

 Lehetőleg minden érintett szereplőt, csoportot képviseljen valaki (lásd az érintett elemzésről 

szóló fejezetet); 

 Mindenkit hívjunk meg aki valamilyen módon részt vett a hatásvizsgálatban (pl.: 

interjúalanyok, hosszabb kérdőívek kitöltői, előző műhelymunkák résztvevői, 

háttérdokumentumok készítői stb.), illetve szereplőként megjelenik a mérés eredményeit 

bemutató anyagban; 

 Figyeljünk arra, hogy lehetőleg a különböző társadalmi csoportok, szervezetek, szektorok 

(önkormányzati, vállalkozói, civil szektor, turizmus, fiatalok, idősek, nők, helytörténet iránt 

érdeklődők és a műemléki értékeket képviselők például műemlékszakértők) reprezentálva 

legyenek; 

 Az itt vázolt módszertanhoz a műhelymunka ideális létszáma 15-30 fő. Ennél kisebb vagy 

nagyobb csoportokkal is lehet eredményesen dolgozni, de ahhoz a módszertan módosítására 

van szükség.  

 

A meghívás, szervezés módja, hatékonysága kulcsfontosságú a műhelymunka eredménye 

szempontjából, hiszen el kell érnünk, hogy a fontos szereplők eljöjjenek és részt vegyenek a 

munkában. Hogy ezt hol milyen módon lehet elérni az sok mindentől függhet. Néhány szempont, 

amit érdemes figyelembe venni a tervezéskor:  

 Fontos, hogy ki hívja meg a résztvevőket. Jó, ha erős, fontos helyi szereplő hívja össze a 

találkozót, ugyanakkor fontos, hogy a meghívó ne megosztó, hanem integráló típusú, 

semleges szervezet legyen (konfliktus esetén az ’ellentábor’ esetleg nem jön el);  

 A meghívás történhet e-mailben, facebookon, levélben, plakáton, szórólapon, személyesen, 

telefonon. Érdemes ezeknek a módszereknek valamilyen hatékony kombinációját használni, 

de a fontos szereplőket általában személyesen/telefonon is meg kell keresni.  

 Érdemes visszajelzést, regisztrációt kérni – bár ez vidéki környezetben nagyon ritkán 

működik;  

Példa 

Az esettanulmányaink helyszínein tartott műhelybeszélgetéseken általában 20-25 fő vett részt. A 

már azonosított érintett csoportok alapján különböző szektorokból képviselői vettek részt a 

műhelymunkán, köztük önkormányzati képviselők, helyi idegenforgalommal foglalkozók, 

műemlékes szakemberek, civil szervezetek képviselői, térségi fejlesztési iroda munkatársai, 

közterület fenntartó vállalat alkalmazottai 
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 A meghívókat legalább két héttel az esemény előtt ki kell küldeni, az esemény előtt néhány 

nappal ráerősíteni a meghívásra (pl. e-mail, telefon, személyes megkeresés); 

 Az esemény legjobb időpontja nagymértékben függ az évszaktól, helyi szokásoktól, 

megcélzott résztvevőktől. Hétköznap délután 3-6-ig, 4-7-ig működik általában a legjobban; 

Az esemény helyszíne szintén nagymértékben hely-specifikus. Néhány általános szempont:  

 Fontos, hogy elég nagy legyen 20-30 ember kényelmesen elférjen, lehetőleg ne kelljen más 

terembe átmenni a kiscsoportos munkához (30 főnél 3-4 csoportban és plenárisan is kell 

dolgozni)  

 Mozgatható bútorok legyenek, lehetőleg csak székek (lecsavarozott székekkel, vagy nagy 

összeszerelt tárgyalóasztallal berendezett teremben nagyon nehéz műhelymunkát tartani)  

 Világos, levegős, kényelmes, ne túl meleg, ne túl hideg terem legyen (pl. művelődési ház, 

rendezvényterem, kiállítóterem, iskola tornaterme, rendezvényterme, aulája, stb.); 

 Fontos, hogy semleges helyszín legyen, ahova mindenki szívesen megy (pl.: konfliktusos 

helyzetben valamelyik erős szereplő – pl. önkormányzat -  székhelye nem jó választás); 

Kellékek 

 Jó ha van némi frissítő (kávé, víz, sütemény)  

 Az előadásokhoz az előadók stílusától függően szükség lehet vetítőre, számítógépre (e nélkül 

is lehet szóbeli előadással, nyomtatott, kiosztott anyagokkal, rajzolva, stb.) 

 A műhelymunkához szükség van flipchart állványokra, papírra (ezek helyettesíthetők falra, 

ajtóra, ablakra felrakott csomagolópapírral), filctollakra, post-it-ekre, gyurmaragasztóra, a 

szavazáshoz felragasztható pöttyökre (ez filctollal helyettesíthető) 

Folyamatsegítés 

A műhelymunkához szükség van némi folyamatsegítésre. A folyamatsegítés/facilitáció professzionális 

szinten külön szakma, gyakorlatot és speciális szakismeretet igénylő feladat. Ugyanakkor néhány 

dologra odafigyelve, a facilitátori szerepet tudatosan és a résztvevők számára is látható, érthető 

módon felvállalva az alább vázolt műhelymunkát egy átlagos szociális készségekkel rendelkező ember 

gond nélkül le tudja vezetni. Fontos, hogy a facilitátor(ok) bemutatkozzon, mindenki számára világos 

legyen a szerepe. Próbáljon semleges maradni, lehetőleg ne nyilvánítson véleményt konfliktusos 

helyzetben. Az ő feladata, hogy: 

 segítse a vitát, az esetleges konfliktusok megoldását,   

 figyeljen rá, hogy minden kérdésre, témára maradjon megfelelő idő,  

 figyeljen arra, hogy mindenki szóhoz jusson valamilyen módon, 

  tovább gördítsen, összefoglaljon, kiemeljen, stb.  

 Célszerű kijelölni egy fő facilitátort, aki figyel az időre, a program tartására, segít a felmerülő 

viták, problémák kezelésében, vezeti a plenáris vitát, összefoglal, köszönt, elbúcsúzik, stb. 

 A kiscsoportos munkában is jó ha van facilitátor, aki odafigyel arra, hogy lehetőleg senki ne 

szoruljon ki a beszélgetésből, végigviszi a csoportot a kérdéseken, kezeli a esetleg kialakuló 

vitákat, konfliktusokat.  
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Dokumentáció 

A műhelymunka lényeges eleme a vizualizáció (amiről beszélünk, azt látható módon fel is írjuk a 

nagypapírokra) – ez segíti a dokumentációt, hiszen a beszélgetésnek mindenképpen van írott nyoma. 

Ugyanakkor az eredményes munkához ennél részletesebb dokumentációra van szükség. Ehhez jól jön 

egy jegyzetelő, aki kézzel vagy számítógéppel jegyzetel, esetleg hangfelvételt is lehet készíteni az 

utólagos feldolgozáshoz. (A kézzel írott jegyzet, de főleg a hangfelvétel utólagos feldolgozása nagyon 

sok energiát, időt követel.) Amit nem dokumentálunk, az jó eséllyel elvész, nem lehet felhasználni az 

elemzésben és nem lehet róla számot adni sem a résztvevők irányában. Érdemes fényképeket (a 

közönségről és a teleírt nagypapírokról is), esetleg videó-felvételeket is készíteni, ezek megkönnyítik 

az utólagos kommunikációt. A műhelymunka eredményeiről fontos visszajelzést adni a résztvevőknek 

és a helyi nyilvánosságnak, valamiféle könnyen emészthető összefoglaló révén.  

Kiküldendő anyag 

A kiküldendő anyag javasolt hossza kb. 4-5 oldal, ennél többet ugyanis nem valószínű, hogy el fognak 

olvasni a meghívottak. Érdemes a meghívó mellé mellékelni, így felkeltjük az érdeklődést a műhely 

iránt és mindenki felkészülten tud érkezni, előzetesen át tudja gondolni a témáról a véleményét. 

A kiküldendő anyag főbb témái 

 A tanulmány háttere: ki készítette, miért, a felújítás főbb alapadatai (ki volt a projektgazda, 

mikor, mit újítottak fel, hogyan) 

 Módszertan: hogyan készült az összefoglaló (hány ember megkérdezésével, milyen adatokra, 

dokumentumokra támaszkodik) 

 Azonosított hatások: (1) gazdasági, (2) társadalmi és (3) környezeti hatások. Amennyiben 

sokféle hatást találtunk, érdemes róluk összefoglaló táblázatot készíteni, amely átláthatóbbá 

teszi azokat. 

 A felújítás megítélése: helyi lakosok véleménye a felújításról az interjúk, kérdőívezések 

alapján 

 Összefoglaló: kiemelve a legfontosabb üzeneteket, tapasztalatokat 

 A dokumentum ne legyen 4-5 oldalnál hosszabb, lehetőleg ne legyen sértő senki számára, 

ugyanakkor legyen érdekes, inspiráló és tárgyalja az esetleges konfliktusokat is.  

Célszerű az anyagba néhány, a beszélgetések során elhangzott idézetet is beszúrni, ez egyrészt növeli 

az anyag hitelességét, másrészt pedig segít a lényeg megragadásában. Szintén a megértést segíti, ha 

a fontosabb és sokatmondó adatokat táblázatban vagy grafikonnal ábrázoljuk. Érdemes néhány 

fényképet (felújítás előtt/után, rendezvények, közösségi események, stb.) is betenni illusztrációként. 

Eszköz: 4. Műhelymunka terv I-II-III. 

A műhelymunka konkrét témája és módszertana az adott projekttől, a feltérképezett gazdasági, 

társadalmi változásoktól függ. Az alábbi leírást leginkább ajánlásként érdemes kezelni, a tartalmat 

a saját projekt eredményeivel feltölteni és a módszertant is a résztvevőkhöz, helyszínhez, konkrét 

igényekhez alakítani. 

A műhelymunka felépítését azonban érdemes a következők szerint kialakítani: 

- Bevezető plenáris műhely – Műhelymunka terv I. 

- Kiscsoportos munkák – Műhelymunka terv II. 

- Plenáris műhely 2.: következtetések – Műhelymunka terv III. 
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4. Műhelymunka terv I. 

Bevezető plenáris műhely 1. 
 

   

Idő 
70 perc 

A bevezető műhelymunka tartalma, 
lehetséges/ajánlott kérdések, magyarázat 
  

Kellékek Moderátor/előadó Megjegyzések 

10 perc 
 

Köszöntés, bevezetés 
A megjelentek köszöntése, a 
műhelymunka céljainak bemutatása, az 
eddig történtek felidézése (az örökségi 
épület felújításával kapcsolatban)  

 A projekt vezetője, vagy más 
hiteles, a projektet és a 
résztvevőket jól ismerő személy 

Ez a köszöntés adja meg a találkozó 
alaphangját, fontos rész, nem formaság. 

5 perc Módszertani bevezetés 
A műhelymunka és a csoportos 
beszélgetések szabályainak ismertetése, a 
műhelymunka program felvázolása  

Előre megírt 
nagypapírok a  
(1) szabályokkal és 
a (2) programmal 

A fő facilitátor Sokan nem voltak még műhelymunkán, 
fontos elmondani milyen ez. 

25 perc Az örökségvédelmi projekt és a hozzá 
kapcsolódó mérés eredményeinek 
bemutatása 
Röviden be kell mutatni a: 

 projektet – mi történt, mi hogyan 
újult meg; 

 a mérés módszereit – mit, hogyan 
próbáltunk mérni; 

 a mérés eredményeit - a projekt 
kezdetén és végén készített mérés 
alapján a főbb (1) gazdasági, (2) 
társadalmi, (3) környezeti 
változásokat 

Prezentáció 
 
Vetített, előre 
rajzolt, írt vagy 
nyomtatott 
anyaggal, fotókkal, 
lehetőség szerint 

Több különböző személy is 
adhat elő megosztva, pl. projekt 
vezetője, menedzsere, a mérés 
fő felelőse, stb. 

Célszerű minél közvetlenebbül és minél 
őszintébben beszélni, nemcsak a 
sikerekről, hanem az esetleges 
problémákról, konfliktusokról is.  
Érdemes támaszkodni az előre kiküldött 
anyagra, akit érdekel a téma, 
valószínűleg elolvasta.  

15 perc Kérdések, visszajelzések – plenáris 
beszélgetés 
Mi az, ami nekik ebből meglepő. új. 
furcsa?  
Mi az, amit ők mérnek, van rá adat, de mi 

Nagypapír és 
jegyzetelő, vastag 
filc 
Ezekre a jegyzetelő 
mindenki számára 

Fő facilitátor,  
Jegyzetelő – nagypapírra 
Jegyzetelő – laptopra 
(részletesebben) 

Itt általános visszajelzéseket kérünk az 
eredményeinkre. Ha nem indul meg a 
beszélgetés, lehet segíteni a kérdésekkel. 
Próbáljunk általános szinten maradni, a 
részletek a csoportmunkába valók.  
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nem használtuk?  
Mi az, ami kimaradt az egyes témákból? 

láthatóan írja fel a 
legfontosabb 
pontokat 

Lehetséges, hogy ez a rész hosszabbra 
nyúlik a tervezettnél, de ha nagyon jó a 
beszélgetés, hagyjunk lehetőséget annak 
kibontakozására.  

5 perc A kiscsoportos műhelymunka 
bevezetése 
Elmondjuk a kiscsoportos műhelymunka 
szabályait, rögzítjük a témákat és 
elosztjuk a csoportokat. 

 Fő facilitátor  

10 perc Szünet   A szünet spontán beszélgetésnek ad 
teret, fontos része a módszertannak. 
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Kiscsoportos műhelymunka 

A kiscsoportos műhelymunka célja, hogy a résztvevők valamennyi témán végig menjenek 

kiscsoportos beszélgetésben a kiküldött anyag, a bevezető előadás és a saját tapasztalatok alapján:  

1. összegyűjtsék és intenzitás szerint rangsorolják a felújításhoz kapcsolódó társadalmi, 

gazdasági és környezeti változásokat és  

2. megpróbálják elkülöníteni a változásokon belül az örökségi beruházás közvetett és közvetlen 

hatásait, vagyis a változásoknak a beruházás hatására bekövetkező részét.  

 A műhelymunka pontos lefolyása, a legcélszerűbb kérdések és módszertan nagyon sok mindentől 

függ. Ez a javaslat egy kipróbált módszertant mutat be, de az eltérés, a konkrét szituációhoz, 

körülményekhez való adaptáció természetes és szükséges. Fokozottan így van ez a konkrét hatások 

azonosításával, rangsorolásával kapcsolatban, hiszen ez valóban mindenhol az aktuális kontextustól 

függ. A jelen módszertanban tehát nem próbálunk előre gyártott kérdéseket adni, csak a lehetséges 

keretekhez, folyamatsegítéshez adunk ötleteket.  

A kiscsoportos beszélgetést célszerű rövid bemutatkozással kezdeni. A csoport együtt marad a 

műhelymunka teljes ideje alatt, ha egy témával végeztek, akkor a moderátor/jegyzetelő helyben 

marad, a csoport pedig továbbmegy a következő témához, így egymás után mindenki sorra kerül az 

összes témánál (asztalnál).  

Javasolt tématerületek a 3 kiscsoportnak 

 

 

 

 

 

 

Fontos, hogy a témák körülbelül azonos súlyúak legyenek, hogy a párhuzamosan dolgozó csoportok 

szinkronban maradjanak. Ha a három hatásterület nagyon különböző jelentőségű, érvényű az adott 

esetben, akkor célszerű valamilyen módon kiegyenlíteni őket (pl. egy nagy témát több részre osztani, 

két kicsit egybe venni, plusz fontos témát behozni, stb.)  

A műhelymunka során az egyes kiscsoportokban (vagyis a három fő tématerületen külön-külön) 

prezentáljuk a regisztrált változásokat, kikérjük a résztvevők véleményét minden változással 

kapcsolatban külön-külön. Ehhez egy nagy flipchart papírra érdemes előre felírni a vizsgálatunk során 

a témához tartozóan talált változásokat. (Célszerű egymás alá, nagyobb helyeket kihagyva, hogy 

lehessen közé jegyzetelni.) Ezen a papíron rögzítjük a beszélgetés során felmerülő legfontosabb 

gondolatokat és ezen lehet szavazni is a változások mértékéről az egyes témákon belül.  

 

társadalmi hatások 

Változás 1. 

Változás 2.  

Változás 3.  

….. 

 

  

 

gazdasági hatások 

Változás 1. 

Változás 2.  

Változás 3.  

….. 

 

környezeti hatások 

Változás 1. 

Változás 2.  

Változás 3.  

….. 

 



71 
 

 

Példa 

Az egyik műhelymunka során az egyik kiscsoportban arról beszélgettek a résztvevők, hogy látogatók 

száma mennyiben köthető az örökségi helyszín felújításához. Leginkább a látogatók céljának 

változása köthető a történeti helyszín felújításához, az itt található épületek új funkcióihoz. Az egyik 

műemléképület országos színvonalú kiállítóhellyé válásával az idelátogatók között egyértelműen 

kialakult egy réteg, akik kifejezetten az itt található kiállításokra, kulturális programokra jönnek. A 

kulturális programok iránt érezhetően kevesebben érdeklődtek a felújítás előtt, így akik e célból 

érkeznek a településre, azok látogatása egyértelműen az örökségi felújításnak köszönhető. Az elő- és 

utószezon kitolódása – mely 1-2 héttel biztosan kitolódott – is egyértelműen a történeti helyszín 

megújulásának köszönhető: ebben az időszakban ugyanis olyan látogatók érkeznek, akiket 

kifejezetten a megújult városkép érdekel. 

Javasolt kérdések, minden változásra külön-külön feltenni:  

 Látnak-e ezen a területen jelentős változást, fejlődést (esetleg visszafejlődést) az elmúlt 

néhány évben (a műemléki felújítás kezdete óta)?  

 Vajon ebben a változásban mekkora szerepe van az örökségvédelmi beruházásnak és 

mekkora más hatásoknak (gazdasági helyzet globális változása, divat, időjárás, stb.)  

 

 

Szavazás – a kiscsoportos munka során 

A szavazás nagyon fontos pontja a műhelymunkának, mivel ezáltal válnak még inkább kézzel 

foghatóvá a személyes vélemények, és a hatások súlyozásában is nagy segítséget nyújt. 

Szavazásra kétszer is sor kerülhet a műhelymunka alkalmával, először a kiscsoportos munka során – 

ahogyan ezt a műhelymunkatervben is jelöltük. Minden kör beszélgetés végén az utolsó 2-3 percben 

arra kérjük a résztvevőket, hogy priorizálják a változásokat (az adott témán belül). Ehhez kapnak 

kétszer annyi felragasztható pöttyöt (ha ilyen nincs, akkor filctollal is pöttyözhetnek) mint ahány 

változás van. Az összes pöttyöt fel kell ragasztaniuk egy témán belül, amit nagyon fontosnak éreznek 

oda több pöttyöt tegyenek, amit nem éreznek fontosnak oda kevesebbet vagy semennyit. Akár az 

összes pöttyöt is odatehetik egy változás mellé. Javasolt kérdés:  

 Melyek voltak azok a változások, amelyek a legfontosabbak voltak, illetve a legnagyobb 

hatást gyakorolták a helyiek életére?  
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4. Műhelymunka terv II. 

Kiscsoportos műhely – kávéház – három körben   

110 perc 
 
50 perc 
 

A kiscsoportos műhelymunka lehetséges menete: 

1. nyitó kör 

 Bemutatkozás: körben bemutatkoznak a résztvevők (név, szakmai háttér, mi a kapcsolata a 
projekttel) először a facilitátor mutatkozzon be, fejenként maximum 1 percben. Ha valaki tovább 
beszél, akkor udvariasan tovább kell adni másnak a szót.  

 A facilitátor a felvezeti az adott témát (pl. társadalmi változások az örökségvédelmi 
beruházásokkal párhuzamosan) 2-3 percben és általános reakciókat kér (ha nem indul meg a 
beszélgetés, akkor megkéri a résztvevőket, hogy beszélgessenek róla egymás között párosával 
összefordulva 1-2 percig, majd újra felteszi a kérdést) 

 A csoport végigmegy minden egyes rögzített változáson, a facilitátor felírja a véleményeket, 
hozzáfűzéseket. Javasolt kérdések:  

o Látnak-e ezen a területen jelentős változást, fejlődést (esetleg visszafejlődést) az elmúlt 
néhány évben (a műemléki felújítás kezdete óta)?  

o Vajon ebben a változásban mekkora szerepe van az örökségvédelmi beruházásnak és 
mekkora más hatásoknak (gazdasági helyzet globális változása, divat, időjárás, stb.)  

 Ha valamennyi változáson végigmentek a résztvevők, a facilitátor lekerekíti, összefoglalja a 
beszélgetést. 

 Szavazás: a résztvevők a szavazópöttyök (vagy filctollak) segítségével szavaznak azokra a 
változásokra amelyek: 

o a legfontosabbak voltak, illetve a legnagyobb hatást gyakorolták a helyiek életére? 

A főfacilitátor 15 percenként jelzi az időt 

Ha az idő lejárt, a csoportok továbbmennek a következő asztalhoz, a moderátor marad.  

Időtartam 

50 perc 

3-6 perc 

 

5-10 perc 

 

 

 

20-30 
perc 

 

 

2- 3 perc 

 

5-7 perc 

 

Kellékek 

 

flippchart papírok 
(témánként 2-3),  

filctollak, post it 

asztalok körben, 

minden asztalnál 
moderálás  

minden asztalnál 
jegyzetelés, 

Előre megírt vagy 
nyomtatott papírok az 
összegyűjtött 
javaslatokkal 

szavazópöttyök 

30 + 30 
perc 

2.-3. Kör 

 A facilitátor/jegyzetelő 5 percben bemutatja a témát, és hogy mire jutottak az előző 

2*25 p 

5 perc 
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csoportok. 

 A résztvevők kommentálnak, hozzátesznek, beszélgetnek, változásonként külön-külön, a 
facilitátor csoportonként különböző színű tollakkal beírja az új javaslatokat. 

 Szavazás 

A fő moderátor 15 perc után jelzi az időt.  

20 perc 

 

5 perc 

4. Műhelymunka terv III. 

Plenáris műhely 2: következtetések 
 
Idő 
70 perc 

Aktivitás tartalma, lehetséges/ajánlott kérdések, 
magyarázat 
  

Kellékek Moderátor/előadó Megjegyzések 

3* 10 
perc (30) 
perc  

Beszámoló, visszajelzés 
A három téma moderátora egyenként beszámol a kis 
műhelyek eredményéről, a legfontosabb hozzászólásokról 
és a prioritási sorrendről  
További hozzáfűzéseket kér a résztvevőktől elsősorban 
arról, hogy  

 Az észlelt hatások mekkora részben 
tulajdoníthatóak az örökségvédelmi beruházás 
következményeinek.   

Kis műhelyen megírt 
nagypapírok 
 
A beszámolókat és a 
hozzászólásokat is érdemes 
részletesen jegyzetelni, ez 
sokat segít majd a 
feldolgozásban. 

Fő moderátor, 
kisműhely moderátorok, 
jegyzetelők 

Az időkeretet érdemes 
rugalmasan kezelni. Ha 
nincs hozzászólás 
hamarabb is be lehet 
fejezni a plenáris 
beszélgetést. 
Fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy a hatások 
egyaránt lehetnek 
közvetlenek és 
közvetettek is. 

10 perc A szavazás szabályainak ismertetése  
Kérdések: 

 Valóban megtörténtek ezek a változások? Ezt 
Önök is így érzékelik? Kérjük, minden változást 
külön-külön értékeljen ötfokú skálán aszerint, 
hogy milyen jelentős volt (1 – jelentéktelen, 5-
nagyon jelentős) 

 E változások hátterében milyen mértékben állhat 
valójában az épített örökség felújítása? Kérjük 

Nagypapíron táblázatok az 
értékekkel 
Szavazó pöttyök 
(mindenkinek kétszer annyi, 
mint ahány változásra 
szavazni kell) 
Vagy 
Filctoll mindenkinek külön 

Fő moderátor és a többi 
moderátor segít a 
bizonytalankodóknak.  

A szünetben, illetve a 
beszámoló alatt 
mindhárom tématerület 
4-5 legfontosabb 
változását (a 
műhelymunkán kialakult 
prioritás szerint) 3 külön 
nagypapírra írjuk, 
táblázatos formában, 
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minden változást külön-külön értékeljen ötfokú 
skálán aszerint, hogy a változás milyen mértékben 
tulajdonítható az örökségi beruházásnak (1 – 
egyáltalán nem, 5-teljes mértékben) 

skálákkal, ezeken kell 
majd szavazni 
 – a táblázatokat és a 
skálákat előre el lehet 
készíteni  

20 perc Szavazás 
A résztvevők önállóan körbemennek a teremben és 
szavaznak.  

   

20 perc Zárás  
Összefoglaljuk a szavazás látható legfontosabb 
eredményeit, utolsó reakciók és köszönet. 

   

 

További ajánlott olvasmány műhelymunka szervezéséhez és levezetéséhez: 

 Sain Mátyás (2010): Segédlet a közösségi tervezéshez. Területfejlesztési Füzetek 1. Budapest 

 Bodorkós Barbara, Kajner Péter, Kovács Edit, Peták Péter, Péterfi Ferenc (2010): Rajtunk múlik - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a 

lakóhelyünkön? Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 

 Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Közösségfejlesztők 

Egyesülete, Budapest 
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Feldolgozás 
Az előző fejezetekben azt mutattuk be, hogy milyen adatgyűjtési módszerekkel kell és érdemes a 

hatásvizsgálathoz szükséges adatokat összegyűjteni, és milyen lépéseket kell végrehajtani. A 

következő részekben azt mutatjuk be röviden, hogy ezeket az adatokat hogyan érdemes elemezni. 

Összesen három fő elemzési lépésre van szükség, hogy a hatásvizsgálat teljes legyen:  

1- az örökségi helyszín szerepének feltárása a helyi társadalmi-gazdasági kontextusban 

2- az örökségi beruházás előtti és állapot összehasonlítása a változások feltárására 

3- az örökségi beruházás által generált hatások megállapítása. 

1. Az örökségi helyszín szerepének feltárása a helyi társadalmi-gazdasági 

kontextusban 

Az összegyűjtött adatok feldolgozásával és elemzésével kapjuk meg, hogy a település történeti 

épületének milyen szerepe van a helyi társadalmi-gazdasági kontextusban. Ehhez szükséges, hogy az 

összegyűjtött adatokat rendszerezzük. A módszertanban rendelkezésre áll egy értékelő táblázat, 

melyben azokat a területeket gyűjtöttük össze, melyekben örökségi beruházások változásokat 

generálhatnak. Ezeket a területeket a módszertan összeállítása során készített három esettanulmány 

során azonosítottuk, így lehetséges, hogy bizonyos esetekben mások is felmerülnek. A három fő 

hatásterületet (társadalmi, gazdasági és környezeti) kisebb csoportokra bontottuk.

Eszköz: 5. Értékelő táblázat az örökségi beruházás lehetséges hatásairól 

Az értékelő táblázat azokat a területeket foglalja össze, melyekben az örökségi beruházás 

változásokat idézhet elő. Az összegyűjtött információkat úgy érdemes rendszerezni, hogy a táblázat 

megfelelő sorába és oszlopába beírjuk, hogy az adott hatásterületről vagy témakörről az adataink 

mit mutatnak, mit találtunk az adott településen. Az elemzés során újra végig kell nézni valamennyi 

összegyűjtött adatok, interjú összefoglalót, kérdőívek eredményeit stb., és azokat az információkat 

kinyerni és rögzíteni, melyek az örökségre (vagy az örökségi beruházásra) vonatkoznak. A következő 

kérdéseket érdemes feltenni az elemzés során: 

 hogyan jellemezhető az adott terület? 

 mit tudunk az adataink alapján az adott területről és az örökség kapcsolatáról? 

A kérdésekre leíró, szöveges válaszokat és számszerű adatokat is írhatunk, de minél részletesebb 

választ adunk, annál gazdagabb lesz az elemzés. Érdemes konkrét példákat is feltüntetni (pl. az 

interjúk alapján), mivel ezek sokkal inkább kézzelfoghatóvá teszik a feldolgozást. Ha tudjuk, 

jelölhetjük az egyes területekre mi jellemző az örökségi épületben vagy helyszínen, ill. a településre 

mi jellemző az adott témában. 

A cél az, hogy a különböző módszerekkel összegyűjtött adatok és információkat úgy rendszerezzük, 

hogy kirajzolódjon előttünk az örökség szerepe a helyi társadalmi-gazdasági kontextusban. 

Szerencsés esetben az adatok kiegészítik, magyarázzák egymást, azonban ellentétek is 

előfordulhatnak, pl. a statisztikai adatok az interjúkban hallottaknak ellentmondanak. Ilyen esetben 

érdemes kiegészítő kérdéseket feltenni, esetleg utánajárni, hogy mi lehet az eltérés oka. A cél az, 

hogy az az adatainkat összevessük és igyekezzünk megérteni azok tartalmát.  
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5. Értékelő táblázat 

 

   

GAZDASÁGI HATÁSOK 

Hatásterületek Az örökségi helyszínen  A helyszín környezetében 

HELYI TURIZMUS 

Látogatók száma 
 

  

Szezon időtartama 
 

 

Idelátogatók összetétele 
 

 

Turisták átlagos költése 
 

  

Látogatók településen töltött ideje 
 

 

INGATLANPIAC 

Ingatlanárak 

 

 

ÉPÍTŐIPAR 

Építőipar bevételei 

 

 

VÁLLALKOZÁSI AKTIVITÁS 

Vendéglátás, kereskedelmi 

szolgáltatások 

  

Szállásadás   

Egyéb turisztikai szolgáltatások  

Vállalkozók közötti együttműködés   

Szolgáltatások minősége   

Helyi termékek előállítása 

(élelmiszer, kézműves termékek) 

  

TÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉG 

Térségi együttműködés   

Örökség szerepe a térségi 

vonzerőben 

 

FOGLALKOZTATÁS 

Működtetésben foglalkoztatottak 

száma 

  

Foglalkoztatás minősége  
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TÁRSADALMI HATÁSOK 

Hatásterületek Az örökségi helyszínen  A helyszín környezetében 

KULTURÁLIS PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA 

Kulturális programok száma   

Kulturális programok 
változatossága 

 

Kulturális szolgáltatások   

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL 

Üzemeltetés  
 

Civil szervezetek   

Lakosok részvétele az épület 
működésében 

 

Helyi lakosok hozzáférése a 
műemlékhez 

 

HELYI IDENTITÁS 

Kötődés, érzelmi kapcsolat az 
örökséggel 

 

Fiatalok bevonása a kulturális 
örökség megismerésébe, 
működtetésébe 

 

VÁROSKÉP 

Az örökség helyi megítélése  

Az örökség külső megítélése  

 

 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Hatásterületek Az örökségi helyszínen  A helyszín környezetében 
Tömeg  

Hulladékkezelés  

Környezettudatosság   
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Statisztikai adatok feldolgozása 

A számadatok elsősorban a beruházás előtti és utáni állapotok összehasonlítása esetében 

számottevőek, amikor a változásokat keressük, de természetesen leíró információkkal is 

szolgálhatnak. Beruházás előtt is érdemes az elmúlt néhány évre megnézni a feltüntetett adatokat, és 

amelyik hatásterülettel (lásd értékelő táblázat) kapcsolatban találunk hiteles adatot, ott feltüntetjük 

a megfelelő értékeket. Érdemes azokat a háttérinformációkat is feltüntetni, amelyek esetleg 

torzíthatják az adatokat. A statisztikai adatok elemzésére jó tanácsokkal szolgál: Héra Gábor és Ligeti 

György Módszertan c. könyve. 

 

Interjúk 

Az interjúk esetében fontos, hogy a tartalmat kell elemezni, nem feltétlenül szó szerinti 

kapcsolatokat. Próbáljuk megérteni az interjú mondanivalóját.  

Az interjúk elemzésénél a következőkre figyeljünk: 

 a KSH adatok és a beszélgetőpartnereink által mondottak közötti egyezések, ellentmondások 

 gyakori szóhasználatok  

 érintettek közötti konfliktusok, érdekkülönbségek és ezek háttere 

 mi az, amit saját maguktól hatásként értelmeztek, és mi az, amit csak külön rákérdezésre 

Példa 

Balatonfüreden a KSH adatok azt mutatták, hogy nőtt a helyi foglalkoztatás szintje az elmúlt években. 

Az interjúk során (később a kérdőívekben is) többen is jelezték, hogy várakozásaiktól elmarad a 

foglalkoztatás bővülése. Ez az ellentmondás több dologra is felhívja a figyelmet: az adatok kedvező 

változása mögött részben más is állhat, például, hogy a közmunkások száma megnőtt. Másrészt pedig 

Példa 

Az egyik településen egy hölgy az interjú során azt mesélte el, hogy gyermekkorában mindenki 

feljárt a várba, ott bújócskáztak, oda jártak gyógynövényeket szedni, sőt néha még a háziállatokat 

is ott legeltették. A hölgy az interjú során mosolyogva mesélte e gyermekkori élményeket. 

Később mások is hasonló élményekről számoltak be, ami alapján azt azonosíthattuk, hogy a helyi 

lakosságnak igen erős érzelmi kötődése van a helyi örökségi épülethez. 

Példa 

A vendégéjszakák számának növekedése vagy éppen csökkenése nem csupán a valóban 

vendégéjszakát eltöltők számától függ, hanem attól, hogy mekkora a vendégéjszaka-bevallási 

hajlandóság. Az, hogy a szállásadók mennyire “őszintén” vallják be vendégéjszakáikat az helyi 

adózási rendszertől is függ, mivel a helyi idegenforgalmi adót vendégéjszaka után kell befizetni. 
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jelzi azt, hogy az egyes szereplők számára a felújítások egyik fontos kívánt hatása a foglalkoztatás 

növekedése kellene, hogy legyen.  

A táblázatot úgy érdemes kitölteni, hogy az egyes rubrikákba rövid összefoglalót írunk az interjúkból 

tanultakról. Ezt jellemző idézetekkel is megerősíthetjük.  

Kérdőívek 

A módszertanban ajánlott kérdőívek úgy lettek összeállítva, hogy egyszerű elemzése módszerekkel is 

hasznos információk legyenek belőle kiszűrhetőek. Egyes kérdéseknél meg lehet határozni az átlagot, 

de általában arányszámokat érdemes meghatározni, pl. az odalátogatók X %-a érkezett az épített 

örökség megtekintése miatt. Az értékelő táblázatba ezeket az arányszámokat érdemes beírni. 

Ha van rá kapacitásunk, akkor részletesebb elemzéseket is végre lehet hajtani. A vállalkozói 

kérdőívben a vállalkozói csoportok szerint is érdeme elvégezni az elemzést, így megtudhatjuk pl. hogy 

melyik szektor vállalatai számára jelent hasznot az örökségi helyszín működése. A lakossági és turista 

kérdőívek esetében életkor szerinti elemzést érdemes csinálni, ha kíváncsiak vagyunk, hogy kik azok, 

akik például az örökségi helyszínt látogatják. 

Az egyes adatok rendszerezése és elemzése után láthatóvá válik, hogy mi a település kapcsolata az 

örökségi helyszínnel. Az elemzés során érdemes a minták, az ismétlődő jellemzők után kutatni az 

adatokban. A végeredmény az örökségi helyszín és a helyi társadalmi-gazdasági kontextus leírása 

lesz. Ezt az eredményt érdemes olyan formában összeállítani és megfogalmazni (akár a felkínált 

értékelő táblázatban), amelyet vissza lehet küldeni az érintetteknek, akikkel kapcsolatba kerülünk a 

vizsgálat során. 

2. Változások azonosítása  

A változások azonosítására akkor van lehetőség, miután a beruházás előtt és után is elvégeztük a 

felmérést. A változásokat értelemszerűen a beruházás előtti és utáni állapot különbsége adja. 

Érdemes az érékelő táblázat alapján az egyes hatásterületeket külön-külön megvizsgálni abból a 

szempontból, hogy mi volt jellemző az adott területre a beruházás előtt, ill. után. A változásokat 

mindenképpen rögzítsük. 

 

Felújítás 
előtt 

Felújítás 
után 
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7. ábra Példák az örökségi beruházással párhuzamosan történt változásokra 

3. Hatások azonosítása – a műhelymunka feldolgozása, visszacsatolás 

A műhelymunka nyújt segítséget abban, hogy az azonosított változások közül kiválasszuk, súlyozzuk 

azokat, amelyek az örökségi felújításhoz köthetőek. A műhelymunkáról kétféle beszámolót érdemes 

készíteni. Az egyik egy szakmai beszámoló, amiben részletesen összegyűjtjük az eredményeket. Ezt 

felhasználhatjuk az örökségvédelmi felújítás hatásainak feltárását bemutató munka pontosításához. 

A másik egy rövid, emészthető, fényképes beszámoló, amit érdemes elküldeni mindenkinek, aki részt 

vett a műhelymunkán és minden más fontos szereplőnek, aki kapcsolatba került a projekttel, vagy 

akit érinthetnek az eredményei.   

A műhelymunka konkrét kimenetei 

A műhelymunka során a legfontosabb helyi szereplőkkel együtt alaposan átgondoljuk, átbeszéljük az 

örökségvédelmi beruházás következményeit, hatásait, ütköztettük a különböző véleményeket. A 

résztvevők egymást inspirálva, egymásra reagálva nyilvánítanak véleményt, így sok olyan részlet is 

előjöhet, ami az interjúk, kérdőívek során rejtve maradt. Mindez nagyon jó alkalom arra, hogy 

vizsgálódásunk eredményeit leellenőrizzük. 

A teljes műhelymunka, az előzetesen kiküldött anyagok, a bevezető előadások és a kiscsoportos 

beszélgetések révén a végső szavazást készíti elő. A szavazás eredményeképpen, a lehető 

legobjektívabb módon, a közösségi elemzés módszerével számszerűsített, összehasonlítható, 

súlyozott módon előáll a közösség véleménye két fontos kérdéssel kapcsolatban:  

1. A vizsgált műemléki beruházással kapcsolatba hozható, gazdasági, társadalmi, környezeti 

területen bekövetkező változások közül melyeket ítéli a helyi közösség jelentősnek (nagy 

változás) és melyeket kevésbé jelentősnek.  

2. Ugyanezen változások esetén melyiket milyen mértékben tekinti a helyi közösség a műemléki 

felújítás közvetlen illetve közvetett hatásának.  

A műhelymunka kimenete önmagában is fontos, jól kommunikálható eredmény. Végső soron itt 

megjelenik a vizsgálatunk összes eleme, a közösségi elemzés segítségével szintetizálva a kvantitatív 

és kvalitatív információkat, teljes komplexitásában képezve le a valóságot. A műhelymunka 

eredményét nagymértékben befolyásolja, hogy mely hatásokra fókuszálunk a kiscsoportos munkák 

alkalmával, ezt pedig a teljes megelőző vizsgálat eredménye határozza meg. A szavazás 

eredményének fényében érdemes újra áttekinteni az összefoglaló táblázatot, melyben már korábban 

feltüntettük az azonosított változásokat, és érvényesíteni benne a műhelymunka során felmerült 

prioritásokat, fontossági sorrendet, stb. A műhelymunka eredményei alapján lehet eldönteni, hogy a 

vizsgálat során talált változások közül mi és milyen mértékben értékelhető az örökségvédelmi 

beruházás hatásaként. Ennek alapján lehetséges egy végső összefoglalót készíteni a munka 

eredményéről.  
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A hatásvizsgálat eredményeinek összegyűjtése, felhasználása, 

szakpolitikai ajánlások lehetősége 
A hatásvizsgálat eredményeinek két fő felhasználási módja van.  

1. A vizsgálat helyi, közösségi célja, haszna, hogy a projekt helyi végrehajtóinak, érintettjeinek 

ad lehetőséget arra, hogy többet megtudjanak arról, ami a környezetükben történik, 

tudatosan reflektáljanak, irányítsák a jövőjüket.  

2. A vizsgálat központi, szakpolitikai célja, haszna, hogy a sztenderd módszertan széleskörű 

alkalmazása, és az adatok, eredmények gyűjtése révén olyan központi adatbázis jöjjön létre, 

ami lehetőséget ad arra, hogy az örökségvédelmi beruházások körülményei és 

következményei országos szinten elemezhetővé váljanak. Ez a jövőben nagyon nagy 

segítséget nyújthat a szakpolitikai döntések előkészítéséhez, pályázatok kiírásához, az 

örökségvédelem szabályozási és támogatási rendszerének fejlesztéséhez.  

Az első, vagyis a helyi cél a módszertan alkalmazásával szinte automatikusan megvalósul, hiszen az 

adatgyűjtés, az interjúk és műhelymunkák révén előálló tudás már a folyamat során tudatossá válik a 

közösség egy részében, a dokumentáció nyilvánosságának biztosításával pedig könnyen mindenki 

számára eléretővé tehető, társadalmasítható.  

A második, vagyis a központi, szakpolitikai cél elérése már jóval nehezebb. Ennek két alapvető 

feltétele van: a  

1. vizsgálati módszertan használatának közel általánossá kell válnia az örökségi beruházások 

tekintetében; 

2. az eredményeket sztenderdizáltan, valamilyen központi (lehetőleg nyilvános) adatbázisban 

kell gyűjteni és elérhetővé tenni az elemzés számára.  

Egy ilyen rendszer előállításához széleskörű összefogásra és szakpolitikai döntésre és irányításra van 

szükség, kidolgozása nem lehet tárgya ennek a módszertani leírásnak, ugyanakkor a rendszer 

megvalósulása egyedülálló lehetőségeket biztosítana a szakpolitika fejlesztésére.  

Néhány javaslat a megvalósításhoz:  

1. A központi örökségvédelmi szerv(ek) által közvetlenül végrehajtott vagy támogatott, a 

jövőben induló örökségi beruházásainál kötelezővé lehetne tenni a hatásvizsgálati 

módszertant (vagy annak legalább egyes részeit) és az adatok központi, online felületen való 

gyűjtését. Ez kiegészíthetné a jelenleg is kötelező megvalósítási tanulmányokat és monitoring 

jelentéseket, jelentős módszertani segítséget nyújtva az elkészítésükhöz, 

összehasonlíthatóvá, illetve a jelenleginél sokkal használhatóbbá, hasznosabbá téve őket 

mind a helyi közösségek, mind a szakpolitikusok számára.  

2. A módszertan alkalmazásához a leíráson kívül a központi örökségvédelmi szervek további 

módszertani segítséget is nyújthatnának (rövid képzés a projektgazdák számára, internetes 

felület, projektek közötti kommunikáció segítése, ajánlott szakértők, facilitátorok listája, stb.)  

3. Hosszabb távon a hatásvizsgálat részévé válhatna az örökségi beruházások általános 

engedélyezési, végrehajtási gyakorlatának.  

4. Fontos a folyamatban a pozitív kommunikáció, a módszertan közvetlen helyi és közvetett 

szakpolitikai hasznainak hangsúlyozása.  


