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1. Bevezetés

A megvalósíthatósági tanulmány egy vállalkozás vagy projekt elindítása előtt készített
tanulmány, ami objektív és racionális módon feltárja a projekt erősségeit és gyengeségeit,
a(z üzleti, természetes) környezet jelentette lehetőségeket és veszélyeket, a végrehajtáshoz
szükséges erőforrásokat, és végső soron a siker esélyeit.
Leegyszerűsítve a megvalósíthatóság eldöntésének két fő kritériuma a felmerülő költség és
az elérendő érték. Egy jól megírt megvalósíthatósági tanulmány felvázolja az üzleti lehetőség
vagy

projekt

történeti

hátterét,

tartalmaz számviteli kimutatásokat,

az

leírja
üzleti

a terméket
tevékenység

vagy szolgáltatást,
és

menedzsment

részleteit, piackutatást, irányelveket, pénzügyi adatokat, beszámol a jogi követelményektől
és az adóügyi kötelezettségekről is. Általában a műszaki fejlesztéseket és a projektek
megvalósítását megvalósíthatósági tanulmány alapozza meg.
A megvalósíthatósági tanulmány legfőbb szerepe a döntés-előkészítésben van. Készülhet egy
vállalkozási- vagy projektötlet több változatára is. Felbontható résztanulmányokra, melyek
közül nem feltétlen kell minden esetben az összeset elkészíteni, létezhet például:
•

Technikai megvalósíthatósági tanulmány

•

Környezeti-ökológiai hatástanulmány

•

Projektmarketing tanulmány

•

Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány

•

Kockázatokra vonatkozó tanulmány

•

Fenntarthatósági tanulmány

•

Földrajzi helyszínre vonatkozó tanulmány.

Ezen megvalósíthatósági tanulmányt egy kísérleti projekt tapasztalataira alapoztuk,
amelynek során a Balaton-felvidéken található Nivegy-völgy öt falvának összefogásával
megszépült és új életre talált a balatoncsicsói plébánia hosszú évek óta pusztuló épülete. A
Norvég Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt során, a
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használaton kívüli, egyházi tulajdonú épület a helyi közösség szándéka szerint közösségi és
non-profit üzleti funkciót kapott.
Ebben a megvalósíthatósági tanulmányban a fenti projekt tapasztalataira támaszkodva
felvázolunk egy lehetséges megvalósítási utat egy következő műemlék-felújítással foglalkozó
projekt számára.
A dokumentum az alábbi fejezeteket tartalmazza:
1. Paradigmaváltás
2. Döntéselőkészítés
3. Műemlékfelújítás
4. Projektcsapat
5. Közösségi tervezés
6. Kommunikáció
7. Üzleti modellezés
8. Üzleti tervezés
9. Pénzügyi tervezés
10. Környezettudatosság
11. Fenntarthatóság
Műemlék épületeink történeti, esztétikai és kulturális értékük mellett gyakran jelentős
használati, társadalmi, identitásbeli értéket is hordoznak. Egy műemlék épület felújítása és
hosszútávon fenntartható üzemeltetése sokféle módon történhet. Ezen tanulmány az alábbi
három kérdésre vonatkozóan ad lehetséges válaszokat.
•

Hogyan lehet úgy elvégezni egy értékmegőrző beruházást, műemlék-helyreállítást,
hogy az minél pozitívabb hatással legyen a helyi gazdasági, társadalmi környezetre, az
épület valódi gazdára találjon és hosszú távon fenntarthatóvá váljon?

•

Miben különbözik a közösségi tervezés a hagyományos tervezési folyamattól?

•

Milyen funkciók, üzleti modellek működnek egy fenntartható, önfenntartó közösségi
használatú épületnél?
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2. PARADIGMAVÁLTÁS

A balatoncsicsói közösségi műemlék-felújítási kísérleti projekt legnagyobb kihívása, hogy a
korábbi, a közvélekedés szerint gyakran rosszul működő műemlékvédelmi gyakorlatot egy új
megközelítésre váltottuk le. Mindezt azzal a meggyőződéssel tettük, hogy a műemlék épület
így valóban hosszú távon fenntartható, a használói pedig elégedettebbek lesznek.
Eddig a műemlék-helyreállítás folyamatát tipikusan a hatalmi erőviszonyok mentén kialakuló
paradigma jellemezte: vagy a műemlékvédelmi hatóságnak (illetve az őt képviselő
tudományos szakértőknek), vagy az épület tulajdonosának, illetve a felújítást finanszírozó
befektetőnek az akarata érvényesült.
Az első esetben a történeti értékek minél teljesebb konzerválása az elsődleges, és sokszor
kizárólagos szempont. A folyamatban a kommunikáció a műemlékvédelem részéről
jellemzően előíró és utasító, melynek következtében az épület fejlesztése vagy sok
kompromisszummal valósul meg, vagy a kezdeményezők a nehézségektől elrettenve feladják
a helyreállítás gondolatát, így az épület többnyire gazdátlan marad és elpusztul.
A hatalmi erőviszonyok másik oldalának túlsúlyba kerülése esetén, vagyis amennyiben a a
„pénz beszél”, a fejlesztés üzleti szempontjai az elsődlegesek, a kommunikáció többnyire
hamis, manipulatív és „ügyeskedő”, a történeti értékek csorbát szenvednek, a felhasználók
pedig általában a sikeresen elvégzett felújítás után is elégedetlenek, hiszen nem érzik
magukénak az épületet.
Az új megközelítés szerint egy olyan sokszereplős modellt kell alkalmazni a projekt
megvalósítása során, ahol egy mediátort állítunk a projekt működésének középpontjába,
amely nem más, mint a helyi projektcsapat. Az ő feladata, hogy a helyi közösséget és az
érintetteket, valamint a műemlékvédelmi szakértőket együttesen bevonva a folyamatba, a
konszenzusos

döntések

megszületését

koordinálja,

így

érvényesülését, és az értékek közös erővel történő megőrzését.
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A bevont szereplők száma ezen új megközelítés esetében jóval magasabb, ami rendkívül
nehézzé teszi a koordinációt, de csak ezen a módon érhető el, hogy a projekt által elért
eredmények és a kiváltott hatások hosszú távon képesek legyenek érvényesülni. A
kommunikációt ezen esetben érdemi viták, nyílt és őszinte megbeszélések jellemzik,
melynek eredményeképpen mindenki számára elfogadható kompromisszumok mentén zajlik
a projekt, és az elkészült épület minden érintett számára szerethető lesz, és használói
magukénak érezhetik.
Egy ilyen folyamathoz azonban mindenképpen szükséges a projektben szerepet vállaló
minden személy készsége és nyitottsága egymás értékeinek, szempontjainak megismerésére
és beépítésére, még ha az egészen ellentétes is a sajátjával. Emellett a résztvevőknek
késznek kell lenni a kompromisszumok elfogadására is, a számukra esetlegesen előnytelen,
vagy nem ideális következmények tudomásul vételével együtt.
Az ismertetett megvalósítási elv esetében a döntések meghozatalánál fontos minden
érdeket figyelembe venni, és amennyire lehet integrálni ezeket, a következő szempontokat
figyelembe véve:
•

Műemléki érdek: az épület, a múlt megőrzése, visszaállítása, minimális
beavatkozással.

•

Környezeti érdek: a felújítás során a környezeti terhelés minimalizálása, az
elérhető legnagyobb energiahatékonyság biztosítása.

•

Társadalmi érdek: komfortos közösségi használat (pl. fűthető rendezvénytér), a
helyi közösség életminőségének növelése.

•

Gazdasági érdek: az épület hosszú távú gazdasági fenntarthatósága a helyi
gazdaság

élénkítésén

keresztül

(pl.

turisztikai

szolgáltatások,

társadalmi

vállalkozások, helyi termelői szolgáltatások bővítése).
Egy ilyen komplex, nehezen felmérhető és sok esetben egymással ellentmondó
érdekrendszert csak akkor lehetséges együttesen kezelni, ha a projektet irányító csapat
egyfajta mediátorként képes viselkedni, és megtalálja a módját annak, hogy a bevont
érdekeltekkel együttműködve, közösen alakítsák ki a mindenki számára elfogadható
eredményt.
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A paradigmaváltásnak tehát nem csak a projekt megvalósításába bevont szereplők számában
és a megvalósítási folyamat lebonyolításában kell megjelennie, hanem az együttműködés
módjában, eszközeiben és a szereplők attitűdjében is. Mindez pedig „nem megy
varázsütésre”, nem tanulható tankönyvekből és nem képes egy-két lelkes helyi szervező sem
„csodát tenni” a teljes projektcsapat aktív és őszinte közreműködése nélkül.
Valódi paradigmaváltásról csak akkor beszélhetünk, ha a projekt által érintett szereplők
teljeskörűen megismerik és megértik a hagyományos és új megközelítés különbségeit, az
elérhető eredményeket és az ennek érdekében vállalandó kihívásokat, és kockázatokat.
Az www.oroksegkalauz.hu online tudástárban elérhető szakmai anyagok és a már lezajlott
kísérleti (pilot) projekt esettanulmányai abban segítenek, hogy ezen ismereteket minden
érdeklődő

megszerezhesse,

és

megfelelően

felkészülhessen

az

általa

elképzelt

örökségvédelmi fejlesztési projekt megalapozására.

2. DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS
2.1. Előzetes tervezés
Miért újítsunk fel műemléket? Mielőtt megválaszolhatnánk ezt a kérdést, először is fontos
tudnunk, hogy mit is értünk műemlék alatt, és mi a különbség kulturális örökség és műemlék
között?
Műemléknek tekintjük azon értékeket, amelyek hazánk múltja és a közösségi hovatartozástudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki
emlékek.
A kulturális örökség fogalmát egyesek felcserélhetőnek tartják a műemlék fogalmával,
ugyanakkor a kulturális örökség mindenképpen egy tágabb kört fed le, beleértve nem csak az
épített örökséget, műemlékeket, műtárgyakat, de akár egy hagyományt vagy szokást (ezt
nevezzük szellemi örökségnek), vagy még azt a személyes örökséget is, ami csak egy adott
személynek fontos tárgy, családi örökség.

7

Útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez
Miért érdemes műemlékeink felújításával, hasznosításával, karbantartásával foglalkozni és
miért is közös ügyünk ez?
Mert a műemlékek olyan pótolhatatlan értékek, amelyek történelmünk, hovatartozásunk,
emlékezetünk, gyökereink meghatározói, ezzel identitásunk és pszichés jóllétünk
letéteményesei is. Pusztulásuk, elvesztésük önmagunk, társadalmunk, globális szinten az
emberiség vesztesége. Éppen ezért nem mindegy, hogyan is nyúlunk egy adott emlékhez,
mennyire ismerjük és értjük meg értékeit, mennyire tiszteljük benne a múlt tanúját és
mindazt, ami megőrzésre, továbbadásra érdemes.
Amennyiben célunk egy műemlék épület felújítása, új élettel megtöltése, ami
korszerűsítéssel is jár, nem tekinthetjük egy teljesen szabadon, aktuális igényeink szerint
formálható építménynek, hanem fontos tisztán látni az épület által nyújtott lehetőségeket és
korlátokat.
Ugyanilyen fontos a célok és lehetőségek összeegyeztetése, ha a kiindulópont egy helyi
közösség, amely fejlesztési céljának megvalósításához keres megfelelő teret, épületet, ami
történetesen egy műemlék. Ehhez szükséges az ott élők, az épületet régóta ismerők és a
szakemberek, műemléki kutatók és építészek közös gondolkodása, amelyre a közösségi
tervezés folyamata nagyon jó lehetőséget ad.
Az adott műemlék épület hasznosításának körültekintő megtervezése, az átalakítások
mértékének meghatározása kulcsfontosságú az eredményes, hosszú távon is fenntartható
projekthez. Érdemes felismernünk, hogy egy régi épületben épp az az értékes, ami régi és
szinte érintetlen állapotban megtapasztalható. Így bár ki lehet dobni és újra, korszerűre
cserélni (pl. egy régi nyílászárót vagy burkolatot), de az soha nem lesz annyira vonzó és
érdekes, mint a régi megtartása, felújítása, esetleg rekonstrukciója.
Előfordulhat, hogy amennyiben a közösségnek meghatározott igényei vannak, kiderül, hogy
azt a kiszemelt műemlékben egyáltalán nem, vagy csak az igények módosításával lehet
megvalósítani, és nem biztos, hogy a célok és az épület adottságai összeegyeztethetőek. Ez
esetben vagy másik épületet kell keresni, vagy a tervezett programot, funkciókat kell még
inkább az épület adottságaihoz illeszteni.
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Összegezve tehát, fontos már az elején látnunk azt, hogy műemlék-felújításba kezdeni
jutalmazó küldetés, de a hosszú távú sikerhez körültekintően kell eljárnunk. Elengedhetetlen
a műemlék értékeinek alapos megismerése és tiszteletben tartása, szakszerű kezelése a
felújítás során.
Így lesz elmondható, hogy megőriztük és továbbadtuk azt a pótolhatatlan történelmi,
identitásbeli értéket, aminek pusztulása egyébként mindannyiunk számára veszteségnek
tekinthető. Ugyanakkor szakemberek bevonásával megállapítható az is, hogy mihez és
hogyan nyúlhatunk, milyen átalakításokat visel el az épület a kívánt célok, igények
megvalósításához és mi az, amit az épület nem tesz lehetővé.
Érdemes már a tervezés elején a fenntarthatóságot átgondolni, és egy alapos üzleti tervezési
folyamatba kezdeni, feltárva az épülethez kapcsolódó tevékenységek bevételi és kiadási
oldalát. Ebben támogató háttér tud lenni az épület köré szerveződő közösség és a tágabb
térségi összefogás is: egyéb vonzerők, erőforrások, vállalkozások feltárása és becsatornázása.
Vagyis a projekt tervezése és kivitelezése során fontos szempont, hogy a műemlék épület
felújítása önmagában nem biztosítja a fenntartható működést. Ehhez szükséges egy
működtető csapat, amely képes létrehozni a fenntartható működés feltételeit.
Annak érdekében, hogy hatékony segítséget nyújtsunk mindazok számára, akik egy műemlék
épület közösségi összefogással történő felújítása és fenntartható működtetése érdekében
keresnek támpontokat és hasznosítható tudást, összeállítottunk egy döntési fát (döntési
gráfot), amely végigvezet a projekt előzetes tervezésének állomásain.
Természetesen egy ábrába, sőt ezen útmutatóba sem lehet összesűríteni mindazon
információkat

és

szempontokat,

amelyek

szükségesek

lehetnek

egy

projekt

megalapozásához, ezért javasoljuk, hogy egyrészt használja fel a www.oroksegkalauz.hu
weboldalon található részletes módszertani útmutatóból és esettanulmányokból leszűrhető
tudást és tanulságokat, másrészt pedig kérdezzen, kérjen segítséget azon szakemberektől,
akik már rendelkeznek gyakorlati tapasztalatokkal ilyen jellegű projektek megvalósításában.
Az előzetes tervezés elvégzését az alábbi lépésekben, javasoljuk megtenni, a felsorolt döntési
pontok megvizsgálása mentén.
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1. ábra: Döntési gráf

3. MŰEMLÉKFELÚJÍTÁS
Egy műemléképület sikeres felújításához alapvetően sok tényezőt kell figyelembe venni,
elsősorban magát az épületet, annak állapotát, történetét, értékeit, műemléki és műszaki
lehetőségeit, a felújítás célját, a pénzügyi kereteket, a jogszabályokat, a bevonandó
szakértelmet és hatóságokat.
A paradigmaváltással megvalósított projektek esetében sem szabad azonban elfelejteni,
hogy a műemlék épület és annak feltárt értékei továbbra is központi helyen kell, hogy
álljanak, hiszen olyan pótolhatatlan kincset képviselnek, amelyek visszahozhatatlanok, ha a
nem megfelelő döntések nyomán elpusztulnak. Ugyanakkor a nagyon szigorú megkötések,
melyek elriasztják a felújítási szándékot, szintén az értékek pusztulásához vezethetnek.
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A közösségi bevonásra épülő műemlék-felújítási folyamatot négy egymásra épülő részre
lehet bontani, melyeket a projektcsapat fog össze.

3.1. Kutatás, diagnosztika
Egy műemlékfelújítási projekt során minden esetben első lépés az épület, a telek és
környezete alapos megismerése, vagyis a kutatás, diagnosztika. Az épület jellegétől függően
ez általában művészettörténeti, építéstörténeti, telektörténeti kutatást jelent, ami egyrészt
az írott és rajzi források levéltári kutatását, másrészt a helyszíni, ún. falkutatást és az értékek
számbavételét, értékleltár készítését foglalja magába.
Ennek részeként restaurátorok bevonásával kell elvégezni a speciális művészeti értékkel bíró
elemek, tartozékok kutatását (falfestések, kődíszek, történeti nyílászárók, fa- és
fémszerkezetek,

szobrok

és

épülettartozékok

stb.),

és

helyreállítási

javaslatának

összeállítását.
A művészeti szempontok mellett a műszaki szempontokat is fontos megismerni, erre
szolgálnak az épületdiagnosztikai kutatások, úgymint statikai, szerkezeti, falnedvesedési,
faanyagvédelmi

helyszíni

kárfelmérések,

kutatások

és

az

ezek

alapján

készülő

szakvélemények, javítási javaslatok. Ezek a feladatok jogszabályban is elő vannak írva (a
roncsolással járó kutatások engedélykötelesek!), ugyanakkor a részletes tervezés és a
közösségi bevonás alapját képezik.
A kiválasztott generál tervezőnek is van már feladata ebben a szakaszban: a környezet
megismerése, urbanisztikai vizsgálat, geodéziai és épületfelmérés, vagyis a meglévő
állapotok rögzítése. A mozgósított helyi közösséget érdemes bevonni ezeknek a
folyamatoknak a megismerésébe, a feltárt értékek és állapotok bemutatásával, illetve az
általuk értéknek tartott helyi örökség összegyűjtésével, megismertetésével. Így maga a
kutatás is alkalmas munkafázis lehet a közösség bevonására.
Ezt segítheti a kutatás folyamatának és eredményeinek kommunikációja, illetve amennyiben a közösség részéről van hajlandóság az önkéntes munkára -, a kutatásokhoz
szükséges segéderő biztosítása jó alkalmat teremthet a bevonódásra.
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3.2. Tervezés
Ezen a ponton a legnagyobb nehézség, hogy még nem áll rendelkezésre az épület majdani
felhasználási és működtetési koncepciója, a megvalósítandó pontos funkciólista, hiszen az
majd a közösségi tervezés során kristályosodik ki.
Természetesen az ott élőkben, akik napi szinten szembesülnek a romos épülettel, már
kialakulhatott egy vágyott állapot, hogy mit is szeretnének a műemlék épületben és
körülötte látni, azonban mielőtt ezeknek a vágyaknak konkrét program ötleteléseken,
közösségi tervezéseken teret adnánk, jó, ha a közösség tisztán látja a műemlékvédelemből
fakadó korlátokat és lehetőségeket.
Ennek egyik eszköze az érték-, és állapotfelmérés alapján elkészített értékvédelmi, fejlesztési
koncepció, mely összefoglalja, hogy melyek a műemlék megőrzendő értékei és mely
épületrészbe milyen mértékben lehet beavatkozni.
Ennek alapja egy értékvizsgálat, ami a fizikai épülethez kötődik ugyan, de tágabb, mint
pusztán a történeti, esztétikai, művészeti értékek számbavétele.
A nemzetközi örökségvédelemben a történeti épületek értékvizsgálata során többféle
elmélet mentén alakított értékcsoportokkal dolgoznak:
•

történeti

•

esztétikai

•

társadalmi

•

kulturális

•

gazdasági

•

tudományos-műszaki

•

környezeti

•

oktatási

•

emlékezeti

•

használati

•

szimbolikus

12

Útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez
Az értékvizsgálat egy elméleti folyamat, ugyanakkor a figyelem középpontjában
folyamatosan az épület és környezete áll, és a vizsgálat eredményeképpen fizikailag is
megállapítható, hogy a műemlék mely elemei képviselnek értéket. Felállítható egy értékskála
és rajzi formában is megjelölhetőek azon elemek, amelyek:
1. mindenképp megőrzendők,
2. azok, amelyek kisebb értéket képviselnek, ezért megengedhető a beavatkozás,
3. az értéket nem képviselő, elbontható elemek.
Ezzel párhuzamosan készül egy állapotfelmérés, ami a károsodások, az esetleges pusztulás
mértékét állapítja meg, elsősorban műszaki szempontból. Az állapotfelmérés eredménye
szintén rajzi formában szemléltethető. Az értékvizsgálat és az állapotfelmérés együttes
eredménye nyomán alakítható ki a végső értékvédelmi, fejlesztési koncepció illetve
beavatkozási terv.
A beavatkozási terv a következőket jelölheti:
•

jelenlegi állapotában megőrzendő (jó állapotú, értékes),

•

helyreállítandó (rossz állapotú, de értékes),

•

felújítandó/kicserélendő (rossz állapotú és nem képvisel magas értéket),

•

elbontandó (értéktelen vagy az épület értékeinek, egységének érvényesülését
akadályozza).

A jogszabályi és szakmai elvárások, előírások, valamint a közösség igényeinek figyelembe
vételével készülő engedélyezési és kiviteli tervek megvalósításánál fontos szempont az
engedélyezési eljárás, valamint a módosítások közösség által való elfogadtatásának
időszükséglete, ami a projekt kockázatként jelenik meg.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás szintén időigényes és kockázatos
lépése a projektnek, amelyet az ütemezésben figyelembe kell venni. A kockázat csökkentése
érdekében a lehető legrészletesebb műszaki leírást kell készíteni és a lehető legkisebb
kockázattal járó (és nem legrövidebb idejű!) közbeszerzési eljárás típust választani.
A rövidebb eljárások gyakran nagyobb kockázattal járnak. A részletes műszaki leírás nem
csak a közbeszerzés lebonyolítása szempontjából fontos, hanem a beruházás megvalósítását
is megkönnyíti. A kivitelező majd azt a munkát végzi el, ami a közbeszerzés műszaki
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tartalmában benne van, azon módosítani csak igen nehezen és vélhetően jelentős plusz
idővel és költséggel lehetséges. A műszaki tartalom részletezettsége a projekt ütemezése és
a költségvetés tervezhetősége miatt is fontos.

3.2. Kivitelezés
A műszaki kivitelezés viszonylag önálló és részben elkülönül a projekt többi szakaszától,
hiszen a helyi közösség közvetlenül nem vesz benne részt. Azonban fontos kiemelni, hogy a
szakmai szabályok, elvárások, munkavédelmi kötelezettségek betartása mellett a projekt
céljait támogatja, ha egyes munkafázisok a közösség, vagy a célcsoportok részvételével
valósulnak meg.
A beruházás közbeszerzésekor fontos, hogy fővállalkozót szerezzünk be. Amennyiben mégis
több vállalkozó végzi a tevékenységet, akkor együttműködésüket a projektvezetésben részt
vevő műszaki projektmenedzsernek kell koordinálnia.
Mivel ezekben a projektekben műemlék épületek felújításáról beszélünk, előfordulhat, hogy
a felújítási munkák közben derülnek ki új információk az épületről. Ha az új információk
érintik a tervezett felújítást, a funkciókat, vagy szolgáltatásokat, a módosítás elfogadásába
be kell vonni a helyi közösséget és a célcsoportokat. Ez szintén időigényes lehet, érdemes
kialakítani az ilyen egyeztetések menetét, a helyi közösség által elfogadott néhány képviselő
bevonásával.
A beruházási folyamat közben egyébként is folyamatosan tájékoztatni kell a közösséget, a
célcsoportokat. Célszerű az egész beruházást dokumentálni, egyrészt a műszaki tartalom
rögzítése, másrészt a közösség tájékoztatása céljából.
A megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett időszakosan munkaterület-bejárást is
tarthatunk, elmagyarázva, hogy hogyan épülnek egymásra a munkafázisok és bemutatva a
műemlék-helyreállítás részeit. Ez különösen érdekes lehet a látványosabb restaurátori
munkák szemléltetésénél.
Mindenképp kerülendő az az állapot, hogy az elkészült műemlék épület és a közösség által
készített tervek között lényeges, funkcionális eltérés jön létre, amelyről a közösség tagjai
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csak a beruházás végén kapnak tájékoztatást, vagy rosszabb esetben a műemlék épület
átadásakor veszik észre. Ezzel az egész addigi közösségi tervezés megkérdőjeleződik és
hiteltelenné válik a folyamat, a várt eredmények elmaradásával.
Az elkészült munkákat, a felújított épületet a műszaki projektmenedzsere veszi át. Műemlék
épületek és nagyobb beruházások esetén célszerű (akár jogszabályi kötelezettség is lehet)
műszaki ellenőrt bevonni, aki a teljes beruházási folyamat alatt ellenőrzi az elvégzett munka
minőségét és tervszerűségét. A műszaki ellenőr segíthet az esetleges módosítások
kezelésében is, támogatva a műszaki projektmenedzser munkáját.

3.3. Birtokba adás, a használat elindítása
A műszaki átadás-átvételt követően, a használatbavételi engedély megszerzésével az épület
birtokba adható a jövőbeni felhasználó számára. A birtokba adás jogi kereteit
megállapodásban kell szabályozni, pontosan és minden részletre kitérően meghatározva a
használat feltételeit, a birtokba adó és használó szervezet jogait és kötelezettségeit.

4. PROJEKTCSAPAT
4.1. A projektcsapat jelentősége
Minden projekt esetében kulcsfontosságú a jól szervezett, követhető és átlátható irányítás a
tervezéstől a megvalósításon keresztül a lezárásig. Sokféle projektmenedzsment eszköz
létezik, nem kívánunk ezek részleteiben elmerülni, ugyanakkor szeretnénk néhány hasznos
szempontot adni kifejezetten a projektcsapatra vonatkozóan, amelynek feladata az
örökségvédelmen alapuló közösségfejlesztés projektmenedzselése.
Sok esetben a történet egy csapat spontán megalakulásával kezdődik, amelynek
kiindulópontja, „katalizátora” valamilyen helyi fejlesztési cél megvalósítása. Egy spontán
módon létrejövő projektcsapat legtöbbször egy baráti társaság, amely vállalkozókból, civil
szervezetek, illetve önkormányzatok képviselőiből áll össze, akiket egy helyi műemlék
épülettel kapcsolatos hasznosítási ötletek és lehetőségek közös megvalósításának igénye köt
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össze. Ezen spontán jelleggel létrejött csapat a konkrét fejlesztési források rendelkezésre
állásakor, vagyis a projekt tényleges elindulásakor alakul át valódi, formális projektcsapattá.
A legnagyobb kihívás ezen esetben pont ez a „spontánból formálissá” történő átalakulás
sikeres megvalósítása, amelynek során egyrészt meg kell őrizni az induláskor minden tagra
jellemző magas motivációs szintet és lelkesedést, illetve a nyílt és őszinte belső
kommunikációt, másrészt viszont ki kell alakítani a professzionális projektmenedzsmenthez
elengedhetetlen belső szabályrendszert és feladatkiosztást.
A projektcsapat megalakulásának másik lehetősége egy külső hatásra elinduló projekt, amely
lehet egy konkrét fejlesztési forrás rendelkezésre állása, vagy egy műemléket érintő helyi,
vagy központi fejlesztési döntés megszületése. A projekt sikeressége szempontjából a helyi
csapat motivációja kulcsszerepet tölt be, így egy külső kezdeményezésre létrejövő csapat
esetében ezen elkötelezettség, lelkesedés egységes szintjének biztosítása jelenti a
legnagyobb kihívást. Emellett ilyen esetben a projektcsapat működése több kockázatot is rejt
magában, elsősorban a helyi, társadalmi, gazdasági beilleszkedésben, az érintettek megfelelő
motiválásában, és a kommunikáció hitelességének terén.
Összefoglalóan megállapítható, hogy mindkét út rejt magában kihívásokat, előnyöket és
hátrányokat, illetve kockázatokat is. Ha egy projektcsapat ennek tudatában, megfelelően
felkészülten vág neki a kitűzött feladat előkészítésének, akkor bármely kiindulási helyzetből
elérhet a sikeres megvalósításig.

4.2. A projektcsapat felépítése, működése
A projektcsapatot alkotó, a projektet megvalósító szereplőknek egyértelműen ismerniük kell
feladataikat, azok ütemezését, és a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat. Sok esetben a
kezdeti lelkesedést kétségek és megtorpanás követi akkor, amikor a projekt részletes
tervezési fázisában szembesülnek az elvégzendő feladatok sokrétűségével, komplexitásával
és erőforrásigényeivel. Ha azonban ezen feladattömeget le tudják bontani elemi egységekre,
és a projektcsapat valódi együttműködő közösségként gondolkodva fel tudja osztani ezen
feladatköröket egymás között, a lendület megtartható lesz.
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Sokféle projektcsapat összetétel elképzelhető, függően a megvalósítandó fejlesztés
nagyságától, a bevonandó érintettek létszámától, illetve a rendelkezésre álló erőforrásoktól.
Az alábbi felsorolásban azokat a jellemző szerepeket foglaltuk össze és személyesítettük meg
egy-egy kifejező fogalommal, amelyek nélkül biztosan nem lehetséges eredményes és
hatékony projekt megvalósítás:
•

A „Katalizátor”, azaz a Vezető, aki figyeli, kézben tartja, irányítja, ellenőrzi a
folyamatokat és a csapatot a cél elérése érdekében. A legtöbb esetben övé az „utolsó
szó”, és egyben a döntési felelősség is egy feladat megvalósítása során.

•

A „Motor”: azaz a Szervező, aki aktivizál, mobilizál, szervez, beszerez és mindig ott
van, ahol szükség van rá.

•

A „Racionális”, azaz a pénzügyes, megbecsüli, tervezi és figyeli a számokat, nyomon
követi a költségvetést, és naprakészen adminisztrálja a tevékenységeket.

•

A „Mozgatórugó”, azaz a Kapcsolattartó, aki a belső és külső kapcsolatokat
létrehozza, ápolja a helyi és érintett közösségekkel, intézményekkel, hivatalokkal,
valamint megosztja a világgal a projekt aktuális híreit

•

A „Szívember”, azaz a Közösségépítő, aki figyel a helyi közösségre, bevonja, motiválja,
ösztönözi, fejleszti és építi azt, közösségi értéket hoz létre a műemlék örökségének
felhasználhatósága és fenntarthatósága érdekében.

Szélsőséges esetben a fenti négy szerepet akár összesen két, vagy három fő is betöltheti, de
ideálisan

minden

szerepet

-

természetesen

változó

intenzitással

és

különböző

kompetenciákkal - legalább két-három fő valósít meg. A fenti „alaptagok” mellett
természetesen

többféle,

különböző

speciális

szakértelemre

is

szükség

van

egy

örökségvédelmi projekt lebonyolításához, amelyet vagy megbízott, külső szakértőként, vagy
a porjektcsapatba integrált résztvevőként kell biztosítani:
•

Műemléki kutató

•

Restaurátor

•

Építész és statikus

•

Kivitelező
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•

Vállalkozásfejlesztési szakember

•

Közösségfejlesztő szakértő

•

PR és kommunikációs szakértő

•

Pénzügyi és számviteli szakértő

4.3. A projektcsapat működése
A megalakult projektcsapat sikeres működésének előfeltétele, hogy a résztvevők a folyamat
elején együtt és mindenki számára elfogadható módon tisztázzák és rögzítsék a
döntéshozatal módját, a szerepeket és az ezekhez tartozó feladatokat, valamint a
felelősségköröket. A projekt megvalósítása során természetesen a finanszírozás, illetve a
bevont szakértők és egyéb érintettek által okozott változások miatt a projektcsapat
összetétele és működése is módosulhat, új, előre nem látott feladatok merülhetnek fel, és
megváltozhatnak a projekt külső körülményei.
Egy jól működő projektcsapat képes ezen változó közegben is folyamatosan megújulni és a
feladatokhoz igazodni, amely képesség két előfeltétele a nyílt, őszinte belső kommunikáció
és a megalapozott, részletes és folyamatosan „élő” állapotban tartott projektterv és
ütemezés.
Abban az esetben, ha egy határidő csúszás, egy szakember váratlan kiesése, vagy egy nem
várt költségnövekedés miatt előálló helyzet elemzése és kezelése egy mindenki által ismert,
elfogadott és a gyakorlatban, napi szinten használt projekttervre épülhet, a projektcsapat
gyorsan és hatékonyan meg tudja oldani a folyamatban fellépő problémákat. Ha azonban
minden változás „nem várt fejlemény”, és újabb beláthatatlan problémák szövevényének
okozója, akkor minden ilyen esetben újból és újból össze kell hívni a projektcsapatot,
hogy „visszatereljék a megfelelő kerékvágásba” a projektet, amely egy idő után felemészti a
résztvevők motivációját, és végül magát a csapatot is.
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4.4. A projektcsapat által elvégzendő legfontosabb feladatok
A projektcsapat által az alábbi fő feladatköröket ajánljuk megvalósítani a projekt sikeres
megvalósításához:
a) A formális projekt működés elindítása: korábban már részletesen bemutattuk a
megalakulás lehetséges irányait, a formális működési keretek és együttműködési
szabályok,

valamint

a

feladatmegosztás

kialakításának

szükségességét

és

jelentőségét, amely lépések nélkül nem kezdhető meg a tényleges tevékenység.
b) A módszertan alkalmazása, adaptálása: a jelen útmutatóban vázolt módszertan
egyfajta ellenőrző listaként funkcionálva keretet biztosít a gondolkodáshoz, amely
alapján a projektcsapat elkészítheti a saját munkatervét. Az adaptáció során a helyi
körülményeket elemezve kell összeállítani az adott projektre alkalmazható
folyamatot, figyelembe véve a helyi szereplők motiváltságát, a műemlék épülethez
való viszonyulásukat, valamint az épület adottságait.
c) Az érintettek felmérése és bevonása: a projekt céljainak megvalósítása csak az
összes érintett szereplő bevonásával biztosítható, így ezen érintettek összegyűjtését
és elemzését már a projekt elején meg kell kezdeni. Az adatokat egy folyamatosan
karbantartott adatbázisba célszerű rögzíteni, amelyet rendszeresen ki kell egészíteni
a projekt során szerzett információkkal, valamint az adott személy, vagy szervezet
projektben történt aktivitásával. Az összegyűjtött adatok elemzése alapján a
projektcsapat hatékonyan meg tudja tervezni azon tevékenységeit, amelyekkel a
gátló, vagy passzív érintettek támogató szerepbe való átkerülését valósíthatja meg.
d) A projekt céljainak meghatározása közösségi tervezéssel: a projektcsapatnak
bizonyosan van koncepciója a műemlék épület és az üzemeltető szervezet
funkcióiról, azonban az érintettek bevonása, valamint a közösségi tervezés előtt
ezeket a koncepciókat csak ötletekként szabad kezelni. A valódi közösségi tervezés,
és ezáltal a projekt hitelessége csak akkor biztosítható, ha a helyi társadalom és
gazdaság igényei egyrészt meghallgatásra és beépítésre kerülnek, másrészt a projekt
döntéshozásában is részt vehetnek az érintettek.
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e) Részletes projekttervezés: a projekttervezés során öt alapkérdésre kell válaszolni:
•

Mi a projekt célja, elvárt eredményei és hatása?

•

Hogyan, milyen tevékenységek sorozatán keresztül érhető el a cél?

•

Ki az egyes tevékenységek felelőse?

•

Mikor és mettől-meddig tartanak az egyes résztevékenységek?

•

Mennyi a projekt végrehajtásának a költsége és milyen erőforrásokra van
szükség?

f) A projekt finanszírozásának biztosítása: a tervezés során ügyelni kell arra, hogy a
teljes projekt kerüljön megtervezésre, ne csak az esetleges pályázathoz készüljön
pénzügyi terv. A teljes tervbe beletartozik a fenntartható működéshez szükséges
minden eszköz és szolgáltatás beszerzése is. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a
pályázati finanszírozásban sok esetben feltételként szerepelnek olyan tevékenységek,
amelyek nem tartoznának a tervezett projekthez, azonban a forrás megszerzéséhez
kötelezően ellátandó tevékenységek. Ezek a tevékenységek szerepeljenek a
projekttervben és ellátásukra biztosítani kell a szükséges forrásokat. A projekt
finanszírozás tervezése kapcsán szükséges az egyes források kockázatát is
megtervezni.
g) Az elvégzendő feladatok, tevékenységek menedzselése: a projektmenedzsment
célja a dokumentált projektterv megvalósítása, az abban szereplő feladatok
teljesítésével, a tervezett ütemezéssel és költségekkel. Ajánlott folyamatosan
elemezni és kezelni a projekt során felmerült kockázatokat, valamint reagálni a
felmerült változásokra, ezekkel módosítva az aktuális projekttervet. Az ilyen kiterjedt,
sokszereplős projektek esetében a projektmenedzsmentet formálisan is működtetni
kell, vagyis a döntéshozás, az alvállalkozók irányítása esetében szigorúan be kell
tartani a projekttervben szereplő szervezeti szabályozást és döntéshozási
mechanizmust, elengedhetetlen a folyamatos adminisztráció és a rendszeres projekt
találkozók, megbeszélések, amelyek intézményes keretet biztosítanak az esetleg
kialakuló feszültségek, félreértések tisztázására.
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h) Projektzárás: a projektcsapat utolsó feladatköre a projekt zárása, amely a műszaki
átadás-átvétel után az üzemeltető szervezetnek történő átadást, és a műemlék
épülethez kötődő funkciók és szolgáltatások elindítását tartalmazza. A projekt
zárásának célja egyrészt a formális és adminisztratív lezárása, valamint a műemlék
épület és az épülethez kapcsolódó funkciók és szolgáltatások ünnepélyes megnyitása,
elindítása.
Végezetül fontos kiemelni azt, hogy a valós és fenntartható projektsikert nemcsak a kitűzött
cél elérése jelenti, hanem a folyamat során megélt szép élmények, minden egyes kis feladat
sikeres teljesítésekor érzett öröm és elégedettség, és a csoportból, illetve a külső
környezetből érkező elismerések, pozitív visszacsatolások is.

5. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS
5.1. Az érintettek bevonása
A közösségi alapú műemléki felújítás csak akkor éri el a célját és lehet hosszútávon
fenntartható, ha az épület és a hozzá kapcsolódó tevékenységek valóban beépülnek a helyi
közösség jelentős részének identitásába, mindennapjaiba. Ehhez arra van szükség, hogy
minél több fontos helyi szereplő, lehetőleg a tervezés és a megvalósítás minél korábbi
szakaszában kerüljön kapcsolatba a projekttel, bevonódjon, hozzátegyen és támogassa azt.
Ez biztosíthatja, hogy amikor elkészült az épület, megteljen élettel, a helyi közösség a
magáénak érezze, használja, és hosszútávon fenntartsa. Éppen ezért nagyon fontos lépése a
folyamatnak a helyi közösség mobilizálása, az érintettek bevonása.
Egy épített örökség felújításán alapuló projekt esetén az érintettek bevonása és általában a
közösségfejlesztés során nagyon jól felhasználható közös célként a felújítandó épület és a
hozzá kötődő funkciók, lehetőségek felmérése, közös megtervezése.
Az, hogy milyen típusú szereplőket kell bevonnunk nagymértékben függ a helyi viszonyoktól,
az épület tulajdonosától, a jelenlegi és a tervezett funkcióktól, és azoktól a potenciálisan
elérhető bevételi forrásoktól amelyek a fenntartást hosszú távon biztosíthatják. Jelen
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módszertan főképpen olyan, vidéki környezetben lévő projekteket modellez, ahol a
fenntartást elsősorban minőségi helyi termékek és szolgáltatások területén működő civilvállalkozói együttműködésre lehet alapozni.
Az érintettek bevonásának előkészítéséhez elsőként össze kell állítani azon személyeknek,
személyek csoportjainak és szervezeteknek a listáját, akiket érinthet a projekt
megvalósulása, működése, vagy az erőforrások felhasználása.
Ezek lehetnek:
•

akikről a projekt szól (célcsoport, pl. az érintett lakosság)

•

akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, működését

•

akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében

•

akik gátolhatják a projekt megvalósulását, működését

•

akinek nem érdekük a projekt megvalósulása, működése (jövedelmet veszítenek,
konkurenciát jelent stb.)

•

akik dönthetnek a beavatkozásról, és azt finanszírozzák

•

akik részt vesznek a megvalósításban és a működtetésben

•

akik kapcsolatban állnak a projekttel a közszférában

Az érintettek azonosítása a legelső és legfontosabb lépés. Bár a tervezési és működési
folyamat során bármikor pótolhatjuk a kimaradt érintetteket, esetleges kirekesztésük vagy
meg nem találásuk értékes erőforrásoktól foszthatja meg a projekt végrehajtását. Fontos,
hogy az azonosított érintetteket a teljes projekt alatt a projektcsapat nyilvántartsa és a
projektben történő részvételüket folyamatosan nyomonkövesse.
A következő lépés az érintettek csoportosítása és elemzése. Az azonosított gátló, vagy
passzív csoportok kezelésére, aktivizálására a tervezés során külön figyelmet és
erőforrásokat kell biztosítani, a hozzáállás változtatására pedig a teendőket, felelősöket és
határidőket tartalmazó akciótervet kell készíteni.
A program tervezése és végrehajtása kapcsán az érintettek elemzését célszerű többször
elvégezni, és ez alapján a felülvizsgálni a bevonásukra irányuló akcióterveket is.
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5.2. Közösségi tervezés
Az épített örökség alapú helyi fejlesztésben kritikus fontossággal bír, hogy az épület új
funkcióit, tereit a közösségi tervezés módszertanával alakítsuk ki, biztosíthatva azt, hogy a
helyi közösség részleteiben ismerje a felújítás körülményeit, magáénak érezze, használja és
gondozza a fejlesztés eredményeképpen előálló új tereket és szolgáltatásokat.
Ugyanakkor az épülettel kapcsolatos közös gondolkodás nagyon jó alkalom a bevonásra, az
érdeklődés felkeltésére, a helyi szereplők érdekeltté tételére. Mindez egyúttal a
jövőképalkotás és az üzleti tervezés szerves része, fontos lépése is.
A közösségi tervezés megvalósításának lépései:
a) Előkészítés
A

közösségi

tervezés

során

nélkülözhetetlen

a

különböző

szakemberek

(műemlékvédelmi szakértő, építész, kivitelezésben járatos szakértő) folyamatsegítő
részvétele. Fontos, hogy a szakértők és a helyi közösség közti kommunikáció világos,
szemléletes, egyértelmű és gördülékeny legyen.
A meghívás, szervezés módja, hatékonysága kulcsfontosságú a közösségi tervezés
eredménye szempontjából, hiszen el kell érnünk, hogy a fontos szereplők eljöjjenek
és részt vegyenek a munkában.
b) Tervezői műhelymunka a célcsoportok és szakértők bevonásával
Ezen lépés célja a műemlék épület megtervezése a helyi közösség által azonosított és
elfogadott funkciók és szolgáltatások alapján. Az előkészítés során már bevontuk a
célcsoportokat és a jövőkép alkotás során átgondoltuk az üzemeltető szervezet
funkcióit és szolgáltatásait is. Ezek a tervek figyelembe vették a műemlék épület
korlátait és lehetőségeit, valamint a fenntarthatóság szempontrendszerét.
A tervezői műhelymunka első lépése az elvégzett műmléki kutatás eredményeinek
megismerése minden érintett által, ami fényt vethet addig nem ismert értékekre,
ugyanakkor bizonyos korlátokat is szabhat. Ezt követően a műhelymunka lehetőséget
ad arra, hogy az érdekeltek közös munkával, a konszenzusokat megtalálva finomítsák
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és összehangolják az általuk elképzelt funkciókat a felújítandó épület rendelkezésre
álló tereivel és lehetőségeivel.
c) Tervezési szakasz, egyeztetések, további kérdések tisztázása
A tervezői műhelymunka a közösségi tervezés első fontos eseménye, amit több,
további egyeztetés követ. Ezek az egyeztetések alapvetően két célt szolgálnak:
•

segítik a közösségi bevonást, fenntartják az érdeklődést és a részvétel révén a
helyi közösség a magáénak érzi majd az épületet és így sokkal könnyebb lesz a
működtetés és a fenntartás;

•

segíti a tervezők munkáját, színteret biztosít a különböző elképzelések, vágyak és
lehetőségek ütközésére, az érdekegyeztetésre, stb.

A cél a minél szélesebb bevonás és nyilvánosság, ugyanakkor egy tervezési
folyamatban nagyon sok apró döntést kell hozni, amire a szélesebb közösségnek nem
lesz érdeklődése, türelme, ideje. Ha túlságosan gyakran vannak a találkozók akkor
jelentősen csökkenhet az érdeklődés. Érdemes tehát a kisebb döntéseket szűkebb
körben (a helyi projektcsapat részvételével) meghozni, a fontos, döntő kérdéseket,
problémákat pedig összegyűjteni néhány nagyobb találkozóra.
d) A tervek közösségi bemutatása és elfogadása
A tervezési folyamat végén nagyon fontos a folyamat tanulságainak levonása, az
eredmény bemutatása, megünneplése a közösséggel együtt. Ezt leghatékonyabban
egy műhelymunka keretében tehetjük meg, amelyen a közösség minél több tagja
mellett részt vesznek a műemléki kutatók, az építészek és a projekt más fontos
szereplői.
Nagyon hasznos, ha a tervezők az épületnek nem csak az alaprajzait, hanem a
látványtervét, esetleg “bejárható” térbe helyezett 3 dimenziós modelljét is meg
tudják mutatni, ez sokkal kézzelfoghatóbbá teszi az eredményt a közösség tagjai
számára. A műhelymunkán érdemes visszatekinteni a tervezés főbb állomásaira, a
megvalósult és elvetett ötletekre, mindennek az indokaira és magyarázatára. Ez
alkalmat ad az esetleg megmaradt feszültségek enyhítésére, kezelésére, a téves
információk, tévhitek tisztázására.
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Nagyon fontos, hogy a közösségi tervezéssel készült terveket az esetleges
közbeszerzési eljárás illetve a kivitelezés során tiszteletben tartsuk. Ha bármilyen
tervváltozás, változtatás szükséges, a helyi közösséget be kell vonni az ehhez
kapcsolódó döntésekbe, vagy ezekről (az okokkal, magyarázatokkal együtt) részletes
tájékoztatást kell adni.

5.3. Kapacitásépítés
A projekt lebonyolításába és a megvalósult fejlesztés üzemeltetésébe bevonható érdekeltek
és a helyi közösség fejlesztését már a közösségi tervezés megkezdésével egyidejűleg el kell
indítani, ugyanis csak ezáltal építhető fel a projekt sikeres lebonyolításához szükséges
kapacitás.
Jelen útmutatóban leírt módszertani elemeket javaslatként, lehetőségként érdemes kezelni,
amelyek az aktuális körülményekhez adaptálva jelentősen segíthetik a helyi közösség
bevonását, érdekeltté, érintetté tételét.
A módszertani elemek az alábbiak lehetnek:
a) Kapcsolatfelvevő interjúk
A projekt előkészítése során rövid személyes beszélgetésre kereshetjük meg azokat a
helyi szereplőket, akik valamilyen szempontból fontosak, akik már korábban
kapcsolatba kerültek a projekttel, illetve akiktől segítséget, közreműködést várunk.
b) Fejlesztési interjúk
Az interjúk fő célja az információgyűjtés, 1-2 órás strukturált beszélgetések
keretében. Rákérdezhetünk az interjúalanyok véleményére a témával kapcsolatban
általánosan, de a másik fontos cél a műemlék-felújítási projekttel kapcsolatos
információk átadása és az interjúalanyok bevonásának erősítése. A harmadik cél a
hálózatépítés, a belső projektcsapat, valamint maga a projekt minél szélesebb körben
való ismertté tétele.
c) Szakmai előadások, műhelybeszélgetések
25

Útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez
A vállalkozók bevonására nagyon jó eszköz a különböző szakmai előadások,
műhelybeszélgetések szervezése, a vállalkozók tevékenységét hatékonyan és minél
konkrétabban érintő, segítő témákban. Az események kifejezett célja a tudásátadás
és a tudáshiányok feltárása, ugyanakkor ezek a találkozók a szakmai tárgyú
tájékoztatás, tanulás mellett lehetőséget adnak a projekttel kapcsolatos információk
átadására és a helyi vállalkozók közti párbeszédre, hálózatépítésre is.
d) Közösségi események
A projekt keretében szervezett közösségi események fő célja alapesetben a bevonás,
illetve annak fenntartása, megerősítése, a projekt addig elért eredményeinek
számbavétele, az elvégzett munka és az értékteremtés közös megünneplése.
Ugyanakkor ezek az események lehetőséget teremtenek a hálózatosodásra, a
különféle helyi lakosok (más-más korú, kulturális és anyagi hátterű, társadalmi
státuszú lakosok, tősgyökeresek, bebírók, nyaralók, stb.) találkozására.

6. KOMMUNIKÁCIÓ
A projekt több lépése tartalmaz tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a közösség és a
célcsoportok felé. A kommunikáció strukturálja ezeket az információkat, megtervezi az
offline és online kommunikációt a közösség és a célcsoportok igényei és lehetőségei alapján.
Mint minden projektelemnél, a kommunikációnál is fontos egy átlátható terv, amely a
gerincét adja a várható munkának. Így már a kezdetektől minden résztvevő számára látható
a teljes vállalás, az összes feladat, a rendelkezésre álló idő.

6.1. Kommunikáció az egyes szereplőkkel, csoportokkal

•

Kommunikáció a projektcsapaton belül
A kommunikáció lényege egy csapatmunkában az, hogy világos, átlátható viszonyokat
teremtsen, eszköze legyen annak, hogy a csoport lefektesse az összes együttműködési
szabályt, és hogy az emberi viszonyokat, amelyek oly sérülékenyek, egészségesen meg
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tudják őrizni, sőt a lehető leghatékonyabb együttműködéssé tudják azt fejleszteni,
csiszolni.
•

Kommunikáció a helyi szereplőkkel
Az általános ismerkedésen túl mindenképpen javasolt, hogy készüljön egy egészen
egyszerű, kézbe adható kis kiadvány, akár egy kis füzet, amelyben bemutatják egymásnak
a szereplőket, a projektcsapat és a helyi közösség tagjait. Emellett a projekt céljait,
menetét, a tudnivalókat is összefoglalhatjuk benne, valamint azt, hogy mire számítunk a
helyi szereplőktől, mit kérünk tőlük, mibe tudnak bekapcsolódni.
A polgármester(ek) és a falugazdász bevonása alapvetően fontos lépés. Nem pusztán
azért, mert ők gyakran véleményvezérek, hanem azért is, mert, ha sikerül megnyerni
őket

az

ügyünknek,

nagyon

sok

apró

segítséggel,

ötlettel

információval

előremozdíthatják azt.
Szintén segíti a folyamatot, ha a helyi közösségben meghatározó véleményvezérek
bevonása mielőbb megtörténik. Fontos a kétirányú kommunikáció, nem csak a projektről
tájékoztatni a helyieket, hanem meghallgatni a véleményüket, ötleteiket, és
örökségvédelemről lévén szó azt, hogy ők mit tartanak értéknek, hogyan látják az adott
épületet, milyen új funkciókra vagy szolgáltatásokra volna igény a településen.
•

Kommunikáció az együttműködő partnerekkel
A partnereket a legelső lépésektől kezdve rendszeresen tájékoztatni kell, például hírlevél
formájában. Emellett hasznos leülni velük személyesen is egy olyan megbeszélésre, ahol
pontosan átbeszéljük a feladatokat, és hogy a projekt mely szakaszaiban, miben
számíthatunk rájuk.

•

Kommunikáció a hivatalos támogatókkal
A projekt kezdetekor a támogató általában lefekteti, hogy milyen formában szeretné
dokumentáltatni az eseményeket, milyen módon kíván jelen lenni a folyamatban, és
mikor ellenőrzi, hogy a támogatás felhasználása a szerződött módon történik-e.
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•

Kommunikáció a szponzorokkal
A szponzori támogatás nagy szerencse, vegyük nagyon komolyan. Akármilyen formában
érkezik is, a költségeink egy részét valakinek a nagyvonalú segítségével mérsékelhetjük.
Ezért a velük való kapcsolattartás szintén fontos terület. Érdemes a lehető legtöbb
felületen feltüntetni az adományozót, a fontosabb lépésekről tájékoztatni, és
természetesen minden reprezentatív alkalomra meghívni. Ha lehetőség van rá,
valamilyen személyre szabott ajándékkal is lepjük meg, hálánk jeléül. Szerencsés esetben
a kapcsolat hosszú távon is megmaradhat.

6.2. A kommunikáció csatornái
Mivel a műemlék felújítások tárgyai többségében közvagyont képező épületek, területek és
ezek közpénzekből, pályázati forrásokból valósulnak meg, alapvetően fontosak az alábbi
szempontok:
•

Átláthatóság és felelősségre vonhatóság: a nyílt adatközlésekkel a nyilvánosságot
tájékoztatjuk arról, miként költöttük el a támogatást;

•

Nyitottság és elérhetőség: a nyilvánosság számára követhető és világosan átlátható
legyen a projekt folyamata. Ez nem csak abban segít, hogy megfeleljünk a közpénzek
kezelését illető kritériumoknak, hanem abban is, hogy kedvet teremtünk az emberek
számára a bevonódáshoz. A tájékoztatás nyomán kialakuló érdeklődésből könnyen
lesz tevékeny részvétel.

•

Hiteles, személyes tájékoztatás: a projektben résztvevők a leghitelesebbek abban,
hogy az elért eredményeket az országos, regionális és helyi közönség felé
kommunikálják.
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A fenti szempontokat szem előtt tartva a következő kommunikációs eszközök használatát
javasoljuk, figyelembe véve azok megfelelő alkalmazását és időzítését:
•

Személyes kommunikáció: Fontos kiemelni ezt az egyébként teljesen magától
értetődő kommunikációs formát. Leginkább azért, mert vidéki környezetben
alapvetőnek gondoljuk, hogy az emberek sokat beszélgetnek egymással, és
megosztják a híreket is. Régebben talán ez volt a jellemző, mostanság azonban a
vidék is változik, ezért érdemes megragadni minden alkalmat, amikor módunk van
beszélgetni az emberekkel és személyesen tájékoztatni őket

•

Facebook oldal: Nagyon hasznos dolog egy facebook oldal létrehozása, amely nulla
költséggel biztosít azonnali elérést az adott közösség tagjaihoz. A legnépszerűbb
témák mindig a helyi aktualitással bíró, többeket érintő hírek. Ezeket szívesen
megosztják az emberek, különösen a fotókat, amelyeken maguk is szerepelnek. Ilyen
módon bevonják az ismerősi körüket a híráramba.

•

Fotózás: Egy közösségi oldal működtetésének elengedhetetlen feltétele, hogy
legyenek képeink. Legjobb, ha saját fotókkal dolgozhatunk, érdemes áldozni erre. A
jó minőségű képek kiadványokban is felhasználhatók lesznek később.

•

Blog: Szintén ingyenes felület, viszont remek „napló”, amely végigköveti az
eseményeket és visszakereshetően dokumentál. Ha sikerül nagyobb médiumot az
ügyünk mellé állítani, akár országos nyilvánosságot is kaphatunk a blogon keresztül.

•

Videók: Létrehozhatunk a projektünk számára egy saját youtube csatornát, ahova
feltölthetjük a videofilmjeinket, akár a fotóinkból készített összeállításokat .

•

Hírlevél: Ha nem is teljesen ingyenes, de nagyon alacsony költségekkel előállítható a
hírlevél, ami minden háztartásba elviheti a projekt hírét, különös tekintettel az
idősebb korosztályra. A papíralapú megjelenés mellett jó, ha online változata is
készül, amikor már sikerül összegyűjteni a megszólítandók email címeit.

•

Rendezvények, összejövetelek, ünnepek: Egy-egy nagyobb létszámot megszólító
alkalom nagyon sok előkészülettel, szervezéssel jár, de megéri rászánni az
erőforrásokat, amikor a projekt egy-egy fontosabb fordulóponthoz ér. Ilyen a
megnyitó a projekt elindulásakor, egy-egy részeredmény bemutatása, a záró alkalom,
vagy egy esetleges nagyobb elakadás, ami minél többeket bevonva vár megoldásra.
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•

Sajtóhírek: Érdemes jó kapcsolatokat kialakítani a regionális sajtóorgánumokkal és
folyamatosan tájékoztatni őket a híreinkről. Fontos, hogy ezek valóban hírek
legyenek, azaz olyan tartalmak, amelyek nagyobb nyilvánosság érdeklődésére
tarthatnak számot.

•

Honlap: A saját honlap készítése költséges, ugyanakkor előfordulhat, hogy a projekt
presztízsének megteremtéséhez mindenképpen szükséges egy ilyen felület.

6.3. A kommunikáció lehetséges buktatói
•

„Sötétben tapogatózás”
A helyismeret és az adott közösség szociális rendszerének nem ismerése miatt a
projekt bevezető szakasza ilyen lehet, azaz ismeretlen terepen kellene jól
tájékozódnunk. Ezért a legjobb hozzáállás az óvatosság, a figyelmes meghallgatás, és
a kellő alázat, vagyis ne legyünk elefántok a porcelánboltban.

•

Helyi aktivitás hiánya
Idővel változhat az, hogy a helyi közösség mennyire aktívan vesz részt a folyamatban.
A közösségi alapú örökségvédelmi projekteket nyugati országokban 3 évre tervezik,
nem azért, mert egy épület felújításához ennyi idő szükséges, hanem azért, mert a
humán oldal igényel sokkal több „megmunkálást”.

•

A „pestiek” jelenség
Ha valaki dolgozott már vidéken, érti és ismeri ezt a jelenséget, amely teljesen
természetes fenntartás a messziről jöttekkel szemben. Ezt csak a hiteles jelenlét, a
megbízhatóság, a kedvesség és figyelem, és nem utolsó sorban az eredményesen
végzett munka orvosolhatja.

•

Gyenge bevonódás
Ha a vártnál jóval gyengébb a helyiek érdeklődése és a bevonódásuk intenzitása,
érdemes újra megvizsgálni a viszonyokat. Kiderülhet például, hogy van olyan
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véleményvezér helyi szereplő, aki ágál a projekt ellen, de akár az is, hogy olyan
megosztottság, vagy eredendő elutasítás van a közösségben, amelynek az okai a
projektszereplőkön kívül keresendők, mégis adottságok. Ezekre a helyzetekre új
stratégiákat kell kialakítani a folyamat közben.
•

A „helyiek” közötti belső kommunikáció hiánya
A bevonódás nehézségeinél talán könnyebben orvosolható az a probléma, ha a helyi
lakosságot még nem sikerült kellő mértékben bevonni a folyamatba. A közösség belső
kommunikációjának hiánya a leghatékonyabban a közösségi aktivitásunkkal
fejleszthető.

•

Online kommunikáció, közösségi oldalak, blog alacsony fokú használata
Érdemes felmérni, hogy az internet és a közösségi oldalak használata mennyire
elterjedt az adott közösségen belül, és ha szükséges, rövid képzéseket szervezni a
gyakorlati ismeretek elsajátítására és az előnyök bemutatására.

7. ÜZLETI MODELLEZÉS
Az üzleti tervezési folyamatnak meg kell kezdődnie az előzetes tervezéskor, hiszen már ott
megjelenik döntési szempontként, hogy sikerül-e olyan üzleti koncepciót kidolgozni, amely
kellő esélyt nyújthat a fenntartható működésre. Ezen fázisban még csak a projektcsapat
tagjai tudnak részt venni a tervezésben, nekik kell ezt az „első szűrőt” kialakítaniuk a
felmerülő különböző hasznosítási lehetőségek közötti választáshoz.
Az üzleti tervezési folyamat megalapozását nagyon fontos az üzleti modellezésnél elkezdeni,
vagyis azzal, a világon ma már mindenhol alkalmazott módszertannal, amely egy
áttekinthető ábrán („üzleti modell vásznon”) ábrázolja egy elképzelt vállalkozás minden
lényegi elemét. A modell az alábbi 9 modulból áll össze:
1. A vállalkozás ügyfélcsoportjai: akik a majdani termékeket és szolgáltatásokat
megvásárolják, illetve akiket a vállalkozásnak ezenfelül ügyfélként kell kezelnie
(támogatók, adományozók).
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2. A vállalkozás értékajánlatai: vagyis azon értékek, amelyek miatt az egyes
ügyfélcsoportok a vállalkozás termékeit, vagy szolgáltatásait választják.
3. A vállalkozás értékesítési csatornái: amelyeken keresztül eljuttatja a termékeit és
szolgáltatásait az ügyfeleihez.
4. A vállalkozás ügyfélkapcsolatai: ahogy létrehozza, ápolja és erősíti a kapcsolatait az
ügyfeleivel.
5. A vállalkozás bevételi forrásai: vagyis, hogy milyen fő forrásokból számít
bevételekre, milyen nagyságrendben.
6. A vállalkozás kulcs erőforrásai: amelyek szükségesek az elképzelt tevékenységek
elindításához.
7. A vállalkozás kulcs tevékenységei: amelyeket el kell végeznie az elképzelt
működéshez.
8. A vállalkozás legfontosabb stratégiai partnerei: akik szükségesek ahhoz, hogy a
tervezett tevékenységek megvalósíthatóak legyenek.
9. A vállalkozás költség struktúrája: vagyis hogy a működésből milyen fő költségtételek
következnek, milyen nagyságrendben.
Az „üzleti modell vászon” felépítését az alábbi ábra mutatja (további információk:
www.businessmodelgeneration.com) Lsd. Ábra
Az előtervezési szakaszban már kell, hogy legyen egy vázlatos üzleti modell elképzelése a
projektcsapatnak, hiszen ez alapján kell döntést hozniuk a fejlesztési projekt
vállalhatóságáról, végiggondolva az épület fenntarthatóságának esélyeit.
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2. ábra: Business model Canvas, azaz az Üzleti Modell „Vászon”
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8. ÜZLETI TERVEZÉS

A közösségi bevonásra épülő örökségvédelmi projektek sikerének egyik legfontosabb
kritériuma az, hogy az újjáépített és új funkciókra alkalmassá tett műemlék épület
üzemeltetése

és

hasznosítása

a

helyi

közösség

aktív

részvételével,

teljes

megelégedettségével történjen. Ezen cél elérése pedig csak akkor lehetséges, ha az
üzemeltetés önfenntartó módon valósítható meg, sőt a működtető szervezet képes anyagi
forrásokat, tartalékot képezni az épület állagmegóvására, folyamatos karbantartására és
fejlesztésére.
Ráadásul egy olyan üzleti modellt kell kialakítania és megvalósítania az üzemeltető
szervezetnek, amely egyrészt a közösségi tervezésbe bevont érdekeltek számára is
elfogadott, sőt támogatott, másrészt megfelelően illeszkedik a helyi, térségi vállalkozói
közegbe és stratégiába.
Egy olyan térségben ugyanis, ahol például a családi, kézműves borászatok és a falusi
szállásadók képviselik a jellemző vállalkozói kört, csak olyan üzleti tevékenységet szabad
kialakítani a közösség által felújított épületben, amely ehhez igazodik, a meglévő elemeket
összehangolja, illetve új, a helyi szereplők által jelenleg nem elérhető elemekkel egészíti ki.
A rendkívüli kihívás ebben a feladatban az, hogy egy ilyen feltételeknek megfelelő üzleti,
vállalkozói tevékenységet nem lehet a hagyományos módszerekkel megtervezni, akármilyen
professzionális és tapasztalt vállalkozásfejlesztő szakértelem áll is rendelkezésre, hanem
szükséges a közösség bevonása és aktivizálása.
Az üzleti tervezési folyamatnak meg kell kezdődnie az előzetes tervezéskor, hiszen már ott
megjelenik döntési szempontként, hogy sikerül-e olyan üzleti koncepciót kidolgozni, amely
kellő esélyt nyújthat a fenntartható működésre. Ezen fázisban még csak a projektcsapat
tagjai tudnak részt venni a tervezésben, nekik kell ezt az „első szűrőt” kialakítaniuk a
felmerülő különböző hasznosítási lehetőségek közötti választáshoz.
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Az üzleti tervezési folyamat megalapozását nagyon fontos az üzleti modellezésnél elkezdeni,
vagyis azzal, a világon ma már mindenhol alkalmazott módszertannal, amely egy
áttekinthető ábrán („üzleti modell vásznon”) ábrázolja egy elképzelt vállalkozás minden
lényegi elemét.
Az előtervezési szakaszban már kell, hogy legyen egy vázlatos üzleti modell elképzelése a
projektcsapatnak, hiszen ez alapján kell döntést hozniuk a fejlesztési projekt
vállalhatóságáról, végiggondolva az épület fenntarthatóságának esélyeit. A közösségi
tervezés folyamata során viszont ezen előzetes, egy szűk kör által elképzelt üzleti modellt kell
összehangolni a bevont érdekeltek igényeivel, elvárásaival és korlátaival.
Fontos kiemelni, hogy ezen üzleti tervezési folyamatban minden érintettnek - nem csak a
helyi vállalkozói körnek, hanem a civil szervezeteknek, intézményvezetőknek, sőt a helyi
lakosoknak is – részt kell venni, hiszen ügyfélként vagy partnerként minden érintett betölt
valamilyen szerepet a majdani működésben.
Az üzleti tervezés az alábbi többlépcsős, fokozatos (iterációs) folyamat segítségével
valósítható meg:
1) Egyéni, személyes jövőképek és célok feltárása: a bevont érdekeltekkel meg kell
ismertetni az üzleti modellezés alapjait, és ezen módszer segítségével segíteni
számukra annak a végiggondolásában, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének a
jövőben megvalósítani, és ehhez mire van szükségük.
2) Csoportok közös fejlesztési irányainak meghatározása: az egyes vállalkozói
szegmenseknek (borászok, szállásadók, stb.), illetve a helyi közösség egyes
csoportjainak (fiatalok, nők, nyugdíjasok, stb.) is végig kell gondolniuk közösen azt,
hogy milyen fejlesztéseket szeretnének, mihez tudnának a leginkább kapcsolódni.
3) Az épület hasznosítási koncepciójának közösségi tervezése: az első két lépésben
összegyűjtött igényekre és közreműködési lehetőségekre alapozva a közösségi
tervezés módszerével kidolgozható egy egységes hasznosítási koncepcióterv és üzleti
modell.
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4) Az egyes csoportok szerepvállalási lehetőségeinek lebontása: a közös üzleti
modellben minden egyes csoportnak meg kell találnia azon elemeket, amelyek
számára motiválóak, és amelyekhez hozzá tud járulni.
5) Az egyéni tervek és a közösségi tervek találkozási pontjainak azonosítása: a
közösségi tervezésben részt vett érintett egyéneknek olyan szemmel kell
megvizsgálniuk a közös modellt, hogy az megfelelően támogatja-e az ő saját
fejlesztéseiket és jövőképüket, ad-e kellő motivációt számukra a bekapcsolódáshoz.
6) A közös üzleti modell finomítása: az első körben elképzelt hasznosítási koncepció és
üzleti modell csak akkor lesz életképes, és valóban a helyi igényekhez és
lehetőségekhez illesztett, ha több körben módosításra, finomhangolásra kerül a
csoportok és egyének visszajelzései alapján.
7) Részletes üzleti terv kidolgozása: egy üzleti modell csak a működési alapelveket és az
üzleti filozófiát határozza meg, a gyakorlati teendőket és a minden tevékenységre
kiterjedő pontos pénzügyi kalkulációkat tartalmazó üzleti terv elkészítésének ezután
kell következnie.
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3. ábra Az üzleti tervezési iterációs folyamat
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8. PÉNZÜGYI TERVEZÉS

A pénzügyi terv az üzleti terv talán legfontosabb része, hiszen a benne foglalt számokból
láthatja az esetleges befektető, vagy hitelező (amennyiben az üzleti terv készítésének az ő
meggyőzése a célja), hogy a vállalkozás milyen megtérüléssel kecsegtet.
Lényeges ezért, hogy a pénzügyi tervben pontosan tüntessünk fel minden olyan költséget,
ami felmerülhet, a várható bevételek becslésénél pedig ne essenek túlzásokba.
Célszerű ezen adatokat a számviteli normák szerint elfogadott táblázatokba sorolni, és
az üzleti terv pénzügyi részét is lássák el egy rövid, szöveges ismertetővel, hogy a
költségeknél, ill. a bevételeknél mik voltak az alapvetések, milyen alapadatokból dolgoztunk,
hogy ezek alapján ellenőrizhető legyen a táblázatokba foglalt adatok helyessége.
A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:
•

költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)

•

cash-flow kimutatás

•

eredménykimutatás

•

mérleg

•

induló költségek felsorolása

•

működő költségek felsorolása

•

grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról

•

pénzügyi mutatók szerepeltetése

Ha a műemlékfelújítási projekt külső támogatást igényel és befektetőre, hitelre illetve
pályázati támogatásra van szükség, akkor különösen fontos, hogy ez a pénzügyi rész
szakszerűen és reálisan legyen elkészítve. Vonjanak be pénzügyi szakértőt ebbe a
folyamatba, aki tisztában van az aktuális jogszabályokkal.
Ha pénzintézet felé hitel útján illetve pályázati úton szeretnének támogatást elnyerni, akkor
az adott hitelkérelmi illetve pályázati kiírásnak is meg kell felelniük. A kért követelmények
alapján módosíthatják az üzleti terv adott szöveges részeit.
38

Útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez

9. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Egy műemlék épület közösségi felújítása során a környezettudatosság szempontja látszólag a
műszaki tervek elkészítésének fázisában jelenik meg, az olyan kérdésekben, mint hogy
legyen-e az épületen napelem, vagy hogy megvalósítható-e a szelektív hulladékgyűjtés.
Amennyiben azonban ezen kérdéskörre sokkal nagyobb hangsúly kerül a teljes folyamatban,
akkor az több, komoly előnnyel is jár:
•

Egyrészt a felújításra kerülő műemlék épület “ökológiai lábnyoma”, vagyis mindazon
környezeti terhelés, amely a fejlesztés és üzemeltetés során fellép, fontos
kommunikációs elem is, és jelentősen hozzájárulhat az egész fejlesztés pozitív
megítéléséhez, elfogadottságához.

•

Másrészt a helyi közösség szemléletformálását, a saját lakókörnyezetükkel szembeni
felelősségük

tudatosítását

egyetlen

kampány

sem

tudja

hitelesebben

és

hatékonyabban megvalósítani, mint egy környezettudatos szempontokat is
figyelembe vevő közösségi fejlesztés.
•

Harmadrészt a fenntartási költségekre is komoly hatással van egy környezettudatos
módon megvalósított fejlesztés, amely a projekt végső sikere szempontjából sem
elhanyagolható tényező.
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10. FENNTARTHATÓSÁG

Amennyiben a közösségi tervezési folyamat sikeres volt, a helyi érintetteknek sikerült egy
olyan hasznosítási koncepciót, illetve egy erre alapozott üzleti modellt megalkotniuk, amely
jó eséllyel biztosítja a projekt megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát.
A tervek azonban a legritkább esetben valósulnak meg pontosan olyan módon és olyan
eredménnyel, mint ahogy azt elképzelték: mind a fejlesztési folyamatban, mind az elinduló
üzemeltetés során felmerülhetnek – és a tapasztalatok alapján fel is merülnek szép számmal
– nem várt események.
A projektcsapatnak ezért először is rendszeresen fel kell mérnie a külső, piaci
körülményeket, lehetőségeket és korlátokat, hogy a tervezéskor tett feltételezések
helytállóságát ellenőrizze, másrészt folyamatosan felül kell vizsgálnia az elkészült eredeti
üzleti tervet, és aktualizálnia azt.
A terv aktualizálása mellett a másik fontos feladat a tervben foglaltak gyakorlati
megvalósítása, az elméletben elképzelt működés elindítása. Nagyon sok jól átgondolt üzleti
terv bukik el azon, hogy a projektcsapat nem képes kézzelfogható, operatív feladatokká
lebontani az elképzelt hasznosítási tevékenységet, és/vagy megszervezni, megvalósítani azt.
Valódi fenntarthatóságról tehát akkor beszélhetünk, ha a felújított és új funkciókkal
megtöltött műemlék épület működtetése egy olyan üzleti terven alapul, amely folyamatosan
aktualizált, és amely megteremti a pénzügyi forrásokat az épület rendszeres állagmegóvó
karbantartásához, a szükséges javításokhoz és ideális esetben a további fejlesztésekhez.
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