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1. Bevezetés 

Esettanulmányunk célja, hogy bemutassuk a 2015. januártól 2015. augusztus végéig tartó 

projektszakasz folyamatát és legfőbb tapasztalatait. 

Az előző projektszakasz (2014 június-2014. december) legfőbb problémái a projekt körüli 

bizonytalanságokhoz, valamint a tisztázatlan felelősségi és döntési körökhöz kapcsolódtak. Jelen 

projektszakaszban tudatosan igyekeztünk ezeket mérsékelni, ám csak kis részben sikerült javítani a 

helyzeten. A legfőbb bizonytalanság, a támogatási szerződés aláírásának hiánya szerencsére 2015 

elejére megszűnt, ám következményei, valamint a felújítás csúszása még több hónapon keresztül 

hátráltatták a projekttevékenységeket. 

Jelen projektszakasz fókuszában az előző projektszakasz során azonosított képzési igényekre 

szervezett képzések álltak. Bár képzésnek hívtuk őket, sokkal inkább tájékoztató, figyelemfelkeltő 

előadások, műhelybeszélgetések voltak ezek, amelyek a projekt következő szakaszát, a plébánia körül 

szerveződő „örökség-közösség” üzleti tervezési és modellezési folyamatát voltak hivatottak 

megalapozni. A képzések elsősorban a falusi vendégasztal, a falusi szállásadás, a helyi védjegy, 

valamint a bormarketing témáit járták körül és alapvetően kétféle formában történtek: 3 órás 

előadások/műhelyek, valamint személyre szabott, egyéni tanácsadás és mentorálás formájában. Ezt 

egészítette ki egy egynapos pannonhalmi apátsági tanulmányút, valamint egy két napos, a szűk helyi 

projektmaggal együtt történő, az üzleti tervezést megalapozó közös tervezés. 

 A képzési tapasztalatok, valamint az azzal párhuzamosan zajló, a főbb helyi érintettekkel történő 

interjúzás folyamán tovább pontosítottuk a képzési igényeket, valamint szerveztük a helyi közösséget 

nem csupán Balatoncsicsón, hanem a Nivegy-völgy egészében és igyekeztünk előmozdítani az egyes 

szereplők közötti együttműködéseket is. Mindezek támogatására indítottuk útjára a helyi termelőkkel 

és szolgáltatókkal készített Nivegy-völgyi névjegy riportsorozatot is, mely egyelőre a blog-n1 

olvasható, ám terveink szerint ebből nyomtatott kiadvány is készül majd. Mindezek segítettek a helyi 

érintettekkel való bizalmi kapcsolat kialakításának, legalábbis az első fontos lépések megtételében. 

Az eredeti projektütemezés szerint 2015 februárjában kellett volna indítanunk a plébánia 

kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást is, ám a belső szervezeti viszonyok állandó változása 

következtében ez a következő projektszakaszra húzódott. A projektidőszak végére újabb szervezeti 
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változások (elnök és projektvezető váltás), valamint az ezekhez kapcsolódó belső ellenőrzések 

lassították és bizonytalanították el a projekt folytatását. 

A tanulmány elkészítése során az alábbi eszközökre támaszkodtunk: 

 stratégiai és egyéni munkatervek 

 képzések programja, meghívója, értékelő lapjai 

 mélyinterjúk összefoglalói 

 reflexiós műhelyek anyagai 

 események, egyeztetések emlékeztetői 

 facebook, blog bejegyzések 

A tanulmányban először a képzések menetét és tapasztalatait tekintjük át, esélyegyenlőségi 

szempontból is. Ezt követi az üzleti tervezési folyamat aktuális állásának bemutatása, a reflexiós 

módszertan ismertetése, azon belül is külön kiemelve a projektcsapaton belüli dinamikákat, a 

környezetpszichológiai felmérés tapasztalatait, valamint a helyi közösség fejlődésének alakulását. 

Végül külön is ismertetjük az alkalmazott kommunikációs eszközöket. 

2. Képzési tapasztalatok   

Az események deklarált célja a tudásátadás és a tudáshiányok feltárása, valamint a 2015 őszi 

képzések előkészítése volt.  Ugyanakkor ezek a találkozók a szakmai tárgyú tájékoztatás, tanulás 

mellett lehetőséget adtak a projekttel kapcsolatos információk átadására, a helyi vállalkozók közti 

párbeszédre, hálózatépítésre, valamint az együttműködések ösztönzésére is. 

A 2014 nyarán elkezdett beszélgetések alapján a falusi vendéglátással, a szállásadással és a 

borászattal kapcsolatban fogalmazódtak meg markáns kérések és kérdések.  A helyi kistermelők a 

falusi vendégasztal szolgáltatásban keresték a továbblépés lehetőségét, a szállásadók számára pedig 

további vendégek vonzása, az ár-érték arány javítása és a szezon meghosszabbítása váltak központi 

kérdéssé. Mivel az interjúzás és a beszélgetések 2015 tavasza során is folytatódtak, 2014 végén és 

2015 elején a rendelkezésre álló információk alapján kezdtük el a képzések lehetséges tartalmának és 

irányainak átgondolását.   

2.1.1. A megvalósított képzések 

Az aktuális és akut igényekre reagálva 2015 első félévében a következő ismeretátadó 

rendezvényeket, illetve műhelyeket szerveztük meg: 

Képzés rövid 
tartalma 

Időpontja Célcsoport Műfaja 
 

Időtartam Résztvevő
k száma 

Előadó 

Falusi 
vendégasztal, 
és az annak 
alapjául 
szolgáló 
kistermelés 
jogszabályai, jó 
gyakorlatai 

2015.01.24. őstermelők, 
szállásadók, 
helyi termék 
előállítók 

Prezentáció 3 óra 19 Szabadkai 
Andrea 

A Nivegy völgy 2015.02.02. őstermelők, Műhely- 3 óra 8 Balázs Tibor 



egészére és 
vállalkozásaira 
adaptálható 
üzleti 
modellezés 
megalapozása 
Business Modell 
Canvas 
Módszerrel 

szállásadók, 
helyi 
vállalkozók, 
helyi termék 
előállítók, 
civil 
szervezetek 
képviselői 

beszélgetés 

A falusi 
turizmus 
lehetőségei-a 
Nivegy völgyi 
szállásadók 
számára 
lehetséges 
modellek 

2015.02.14. szállásadók 
vagy azt 
tervezők, 
helyi 
termelők, 
vállalkozók 

Bemutató 3 óra 14 Zala Andrea 

Falusi 
szállásadás 
mentoring 

2015.02.28. szállásadók 
vagy azt 
tervezők 

Egyéni 
tanácsadás 

1 nap 8 Zala Andrea 

Éltető Balaton-
felvidék védjegy 
műhely 

2015.03.14. helyi 
termelők, 
helyi termék 
előállítók 

Előadás a védjegy 
szervezőjétől, 
kerekasztal-
beszélgetés a 
védjegyet már 
használók 
tapasztalatairól  

3 óra 28 Szabados 
Zsuzsa és a 
helyi védjegy 
rendszer 
tagjai 

Falusi 
vendégasztal 
mentoring 

2015.04.17. őstermelők, 
helyi 
termelők, 
helyi termék 
előállítók 

Egyéni 
tanácsadás 

1 nap 14 Szabadkai 
Andrea 

Borász Műhely 2015.04.09 borászok, 
turisztikai 
szolgáltatók 

Műhely-
beszélgetés 
meghívott 
előadóval 

3 óra 10 Borbély 
Sándor 

Borverseny 
szakmai 
programjába 
illesztett 
előadás 

2015. 
04.30. 

borászok Somelier mint 
meghívott előadó 

1 óra n.a. Szik Mátyás 

Business Canvas 
Model képzés 
(„train the 
trainers” 
jelleggel) 

2015. 
06.25.,  
07.02., 
07.06. 

Forster 
Központ 
kastélyprogr
am 
menedzserei 

Train the trainers 
képzés 

3 nap 17 Balázs Tibor 

Pannonhalmi 
tanulmányút az 
apátsági 
marketing 
stratégia 

2015.07.07. helyi 
termelők, 
borászok 

Gyógynövénykert
, pincészet, 
étterem 
meglátogatása, 
marketing 

1 nap 14 Veiland 
László 
Pottyondi 
Ákos 



megismerésére stratégiáról 
előadás 

 

Az alábbiakban bemutatjuk az általunk alkalmazott képzési típusokat: 

Szabadkai Andrea prezentációt tartott. A prezentáció olyan előadás, amelynek célja az általunk 

fontosnak tartott információk, gondolatok átadása és megértetése másokkal.” Andrea strukturáltan 

adta elő a fő témát, de a szemléltetést szolgáló hosszú Power Point túl sok, súlypontozás nélküli 

részletkérdést érintett. A falusi vendégasztalos rendezvényen számunkra és a jelenlevők számára is 

csak helyben vált világossá ennek a kérdéskörnek a rendkívül szerteágazó volta. A prezentációt 

követő moderált beszélgetés során az alapkérdésre (mi a falusi vendégasztal, mi tekinthető saját 

készítésű terméknek) választ kaptak az érdeklődők, de nagyon sok, a kistermeléssel kapcsolatos 

kérdés nyitva maradt.  Ebben szerepet játszott a képzés rövid ideje is.  

Zala Andrea előadást tartott a falusi turizmusról: Az előadás az ismeret közvetítés klasszikus 

módszere, amely nagyobb, teljes témakör monologikus, részletes kifejtése.  A falusi turizmus 

különböző helyi példáit jól szemléltette a bemutató, azaz egy jelenség, egy eljárás, egy folyamat, egy 

tárgy, egy termék illusztrációval, tárgyi valóságában és szóbeliséggel történő megismertetése – de  a 

monológ esetenként elfedte a mondanivaló érdekességét. 

A védjegyes műhely Nemes Gusztáv moderálásával az ismeretátadás, a tapasztalatcsere, az 

érzékszervi észlelés, a megértés elősegítésének és a meggyőzésnek jól felépített és moderált 

egyvelegét adta.  

A kastélyprogrammenedzsereknek tartott „Train the Trainers” tréning a megértést és a bevésést 

segítő grafikus követéssel, sok és sokféle interaktív akcióval zajlott, ahol jól vizsgázott mind az üzleti 

modellezést és tervezést segítő Canvas-modell, mind az örökséggazdálkodási programokban 

nélkülözhetetlen helyi kommunikációs szerepek (animátor, moderátor stb.) tesztelése.     

Az érzékszervi hatás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: “Mindent az érzékek elé kell állítani, 

amennyire csak lehetséges: a láthatót a látás, a hallhatót a hallás, a szagolhatót a szaglás, az 

ízlelhetőt az ízlés, a tapinthatót a tapintás elé. Ha valamit egyszerre több érzékszervvel is tudomásul 

lehet venni, azt több érzéknek is fel kell kínálni” (Comenius). A fentiek igazságát Pannonhalmán 

magunkon is kipróbálhattuk a gyógynövényes kert, a párlóüzem, a pincészet meglátogatása során. A 

szépen palackozott bor és csodás csomagolásban érkező csokoládé, valamint a frissítő 

levendulaszörp kóstoló közelebb hozták a marketing-stratégiát.  

Ezeket a műfaji kérdéseket érdemes magunk és az előadó számára is előzetesen megfogalmazni a 

képzések előkészítése során. 

A különböző műhelybeszélgetéseket tehát különböző szakértők tervezték, szervezték, facilitálták, 

különböző témákban, különböző stílusban, eltérő eredményekkel és tanulságokkal. Ez egyrészt 

pozitív a projekt szempontjából, hiszen így nagyon különböző dolgokat lehetett kipróbálni. Másrészt 

mivel a szervezők és a közönség is változott a rendezvényeken, nem könnyű összevetni egymással a 

különböző események tanulságait. A reflexiós módszertan egyes részei nem minden rendezvényen 

működtek (pl. a Borász Műhely résztvevői nem töltötték ki az elégedettségi kérdőívet), más részeit 

http://hu.scribd.com/doc/44179605/Prezentacio


pedig a szakértői csapatnak és a projektmenedzsmentnek nem sikerült teljesen a tervek szerint 

alkalmaznia (pl. a találkozók utáni rövid értékelő beszélgetések rendre elmaradtak). Ugyancsak 

okozott problémákat (a szakértők és a projektcsapat körein belüli feszültségeket) az, hogy nem voltak 

teljesen tisztázottak a feladatok és a kompetenciák.  

Ugyanakkor a rendezvények sikeresek voltak, számottevő helyi érdeklődőt vonzottak, új, értékes, 

használható tudást hoztak a helyiek számára, teret adtak a beszélgetésre, hálózatosodásra és 

érintkezési felületet teremtettek a Forster Központ számára a projekten belül. A képzéseken kiosztott 

értékelőlapok és a megfogalmazott értékelések tanulsága szerint a hallgatóság nem látott érdemi 

különbséget az előadók és a módszerek között: a hasznosságra, érdekességre és a kérdezési 

lehetőségre adott magas osztályzatok alapján azt gondoljuk, egyszerűen hálásak voltak a kapott 

információkért, még akkor is, ha annak tartalmával vagy az elhangzottak mennyiségével nem voltak 

mindig teljesen megelégedve. Így az építkezés megkezdésének elmaradása ellenére is lehetett 

folytatni a tervezés során elindított közösségfejlesztési munkát és az üzleti modell kidolgozásának 

előkészítését. 

2.1.2. Az időközben felmerült képzési igények 

A képzésekkel párhuzamosan készülő interjúk során, valamint a képzési értékelő lapokon az alábbi 

képzési igények fogalmazódtak meg: 

 falusi vendégasztal  

 borvacsora, kóstoltatás szabályai 

 rendezvényszervezés, az ehhez kötődő szerzői jogdíjak fizetése 

 on-line marketing 

 a vendéglátás és a szállásadás jogi és gazdaságossági szabályai 

 szőlészettel, borászattal, növényvédelemmel kapcsolatos képzés; borászat helye a 

turizmusban; példaértékű borász személyiségek meghívása 

 személyiségfejlesztési és kommunikációs tréning 

 tapasztalatcserék és tanulmányutak 

 cukrászat, süteménykészítés 

 gyereknevelés 

 vállalkozásfejlesztés 

A felsorolás kurzívval szedett elemeit kisebb (falusi turizmus) vagy nagyobb (vendéglátás, 

borkóstolás) résztvevői körben már tárgyaltuk. De mivel ezek a témák az időközben zajló „Nivegy-

völgyi névjegy” felmérés során megtalált új szereplők, az Éltető Balaton-felvidék védjegyesei és a 

kistermelésen gondolkodók számára is fontosak lehetnek, ezért a következő projektidőszakban 

tervezzük ezeknek a témáknak a további feldolgozását. 

A kimaradt témák egy része az üzleti tervezés folyamatában jelenik majd meg (gazdaságossági 

kérdések) a személyiség fejlesztés és kommunikáció az ügyfélközpontúságot fejlesztő tréning témája 

lesz, a többi téma fontosságáról az érdekeltek – borászok, termelők, szállásadók – bevonásával 

terveztünk dönteni.  

Saját tapasztalatunk alapján fontosnak tartottunk a következő projektidőszakra betervezni egy, a 

közösségi média használatával kapcsolatos alaptanfolyamot, mert gyakori a válasznélküliség, az e-



mailes válaszok hosszú reakcióideje, a lassan változó FB használat az üzletfejlesztés komoly akadályát 

jelentik.      

2.1.3. A képzések szervezésének főbb tapasztalatai 

Az előadások és előadók sokszínűsége nagyon hasznos volt a folyamat szempontjából, hiszen a 

közönség és a felmerülő témák, kérdések is nagyon sokszínűek. 

Fontos, hogy az előadó hiteles személy legyen, aki értékes, gyakorlat orientált tudást hoz a helyi 

közösség számára. Fontos, hogy értsen a közönség nyelvén, vagyis az előadás érthető, felfogható 

legyen a helyiek számára (ebben a moderátor sokat tud segíteni). A meghívott előadók 

megkeresésekor felvázoltuk a Nivegy-völgy helyzetét, eddigi tapasztalatainkat, és a feltett kérdések 

fontossági sorrendjét.  Kértük, hogy egy rövid felütés után adjanak lehetőséget a kérdezésre, amihez 

moderálást biztosítottunk. A vendégekkel együtt töltött utazási idő jó lehetőséget adott a részletek 

megbeszélésére és a tapasztalatok értékelésére. A tervezést némiképp nehezítette a résztvevői kör 

sokfélesége, az előzetes kérdésfeltétel hagyománynélkülisége, így az aktív kérdezésnél szívesebben 

vállalták a résztvevők a megfigyelői státuszt.  

Fontos volt, hogy az előadó mellett legyen egy képzett folyamatsegítő, aki gondoskodik arról, hogy a 

megértés, az információátadás zökkenőmentes legyen, segít a kommunikációs blokkok feloldásában, 

beindítja, tovább gördíti a beszélgetést, ha szükséges, fordít az előadó és a közönség között. A 

beszélgetés strukturálása, segítése különféle eszközökkel (vizualizáció, játék/gemifikáció) a helyi 

közönség hozzászoktatása a sokak számára minden bizonnyal új típusú (kétirányú) kommunikációhoz 

a moderátor/folyamatsegítő felelőssége. 

Minden alkalommal meghirdettük a programokat facebook eseményként, kiküldtünk e-maileket, 

valamint a csicsói faluház levelező listáján keresztül is megkapták a hírt az érintettek. Az első 3 

képzésre a személyes telefonos meghívás volt a leghatékonyabb, enélkül sokan nem jöttek volna el. 

A telefonon való elbeszélgetések arra is alkalmat adtak, hogy megismertessük az érdeklődőkkel a 

projektet, és azt, hogy mi minden kapcsolódik még ehhez, a műemléki felújításon túl. A helyi 

szervezésben zajló védjegyes műhelyt követő rendezvényeken már sokkal hatékonyabb volt, majd 

meghatározóvá vált a helyi közreműködés és szervezés. A borászati műhelyeknek nem sikerült igazán 

gazdát találni, ami jelentős kockázatot jelentett a folytatáshoz: a projektidőszak fontos tapasztalata, 

hogy a bemutatni tervezett „jó gyakorlatokat” nem érdemes és nem is szabad néhány fős 

rendezvényre meghívni. 

Mindezek alapján az a tapasztalatunk, hogy a Nivegy-völgyben élők nagy többsége nem használ e-

mailt, vagy csak ritkán nézi a leveleit, a facebookon nem aktív, és a meghívást valamiképpen nem 

tekinti magára nézve megszólításnak.  

Jól bejáratottan működött, hogy egy-egy képzésről előzetesen is feltettünk meghívót, de utána az azt 

szervező munkatárs írt róla egy rövid szakmai összefoglalót a projekt blogjára, amely tartalmazta a 

legfőbb kérdésekre adott válaszokat és a főbb szempontokat.  

A helyszín, időpont megválasztása szintén nagyon fontos, jelentősen ronthatja vagy javíthatja az 

eredményeket. A három órás időtartam körülbelül a maximum, amit ezek a bevezető alkalmak 

elbírnak. Próbálkoztunk hétköznap délutáni és szombat délelőtti időponttal is. A szombat a 

vállalkozóknak (és a háziasszonyoknak) nehéz, a hétköznap délután a rendes munkaidőben 



dolgozóknak és a gyerekeseknek okoz problémát. Érdemes az időpontot az elvárt közönség 

lehetőségeihez/igényeihez alakítani. Ugyanakkor egy-egy váratlan helyi esemény (temetés, jó/rossz 

idő, hirtelen szükségessé váló mezőgazdasági munkák stb.) is problémát okozhatnak, ezekre fontos 

figyelni. A helyszín legyen jól elérhető, elég nagy és elég kényelmes (fűtött). Ebben a projektben a 

legjobbnak az egyik központi helyen lévő családi pincészet kóstolóterme bizonyult. Bár volt olyan, 

amikor szűkös volt a tér, a személyesség és a vendégszeretet nyilvánvaló jelei még akkor is jelentősen 

emelték az esemény fényét, színvonalát. 

Különösen nehéz volt a borászokkal együtt dolgozni, különböző kulturális okok, személyes 

ellentétek, időbeosztási problémák miatt. Ezt a falat valójában nem sikerült áttörnünk, csak néhány 

fiatalabb, aktívabb borászhoz jutottunk el eddig. A borászat, illetve egyes esetekben a szorosan hozzá 

kapcsolódó vendéglátás a legnagyobb, legkonkrétabb vállalkozási-üzleti irány a környéken, a 

borászok természetesen adódó partnerek a projektben.  

A műhelybeszélgetéseken fontos momentum volt, hogy az eseményt összekapcsoljuk a plébánia 

projekttel, illetve a hozzá kapcsolódó kapacitásépítési, képzési folyamattal. Ez segíti, erősíti a 

bevonást, kontextusba, időtávlatba helyezi az egész folyamatot.  

A találkozások lehetőséget adnak a helyi termelőknek arra, hogy egymás termékeit megismerjék, 

megkóstolják. Fontos, hogy ezt a lehetőséget valóban kihasználjuk, ehhez kellő időkeretet, a 

megfelelő prezentálás lehetőségét (hely, világítás, bejárhatóság, termelőt, terméket feltüntető 

táblácskák, stb.) kell biztosítani. Mindez nem áll elő magától, valakinek (lehetőség szerint a 

házigazdának, vagy egy helyi termelőnek) külön dedikált feladatként kézbe kell venni ennek a 

szervezését.  

A helyiek közötti hálózatosodás, kapcsolatépítés nagyon fontos cél ezeken a találkozókon, erre 

helyet, időt, lehetőséget kell biztosítani. Ennek egyik módja egyszerűen a hosszú szünet, lehetőleg 

termékbemutatóval, kóstolóval egybekötve (ez tárgyat, lehetőséget, fókuszált témát ad a 

beszélgetéshez). Ugyanakkor nagyon hasznos a kiscsoportos, műhelymunkaszerű, fókuszált és 

facilitált beszélgetés is, itt azok is találkozhatnak, összeismerkedhetnek, akik különben esetleg nem 

kezdenének egymással beszélgetni. (Gyakori, hogy egy eseményen azokkal beszélgetünk, akiket már 

ismerünk.) Fontos, hogy a hivatalos részt befejezzük az ígért időben és ki is mondjuk, hogy vége van. 

Így akinek mennie kell elmehet úgy, hogy nem érzi magát kínosan (így valószínű, hogy eljön 

legközelebb is), ugyanakkor az is fontos, hogy lehessen még maradni informálisan  folytatni, 

befejezni az elkezdett beszélgetéseket, elvarrni a szálakat. 

Dokumentáció, nyomon követés, folytatás. Fontos, hogy az eseményekről a résztvevők elvihessenek 

valamit – egy rövid nyomtatott anyagot, szórólapot, tájékoztatót. Hasznos a résztvevőkről csoport 

fotót készíteni, azt nevekkel taggelni és közkinccsé tenni (ld. Facebook), így azok is megtalálják 

egymást, akik elfelejtették egymás nevét. Fontos, hogy készüljön az eseményekről valamilyen 

emlékeztető és az el is jusson a résztvevőkhöz. Nagyon jó, ha (workshopok esetén) készül valamilyen 

munkaterv, a feladatokhoz határidőket, felelősöket csatolunk, stb. Hasznos, ha az eseményen 

elkezdjük propagálni a következő eseményt, stb. 

2.1.4. Az előadások értékelése: résztvevői kérdőívek, reflexiók  



A képzések hangulatáról nagyon jó visszajelzéseket kaptunk: „a fogadtatás kedves volt”, a 

rendezvény „nyitott, közvetlen, őszinte, kötetlen, segítő, barátságos, bizalmi légkörű”. Az előadások 

„tartalmasak, érthetőek és hitelesek”, „az információk pontosak voltak”, „jó volt a motivációs rész”. 

„Jó volt a csicsói kifli kóstoló”, a „termékbemutató”.     

Az előadás és a tréning értékelése közötti különbség érzékeltetésére idézünk néhány véleményt a 

kastélyprogrammenedzsereknek szóló train the trainers Business Canvas Model képzésről: „a tréning 

új ismereteket és ötleteket adott”, „a felismerést, hogy a „józan paraszti ész+keretek=működik”, 

„szemléletformálás”, „fenntarthatóság”, „jó csapat”, „hasznos”, „hatékony”.    

Tanulságok 

Ha végigtekintünk a képzési kereslet listáján, és összevetjük azt a megtörtént eseményekkel, és a 

második félévi képzési tervvel, akkor megállapíthatjuk, hogy a kérések nagy részét lefedtük vagy a 

jövőben teljesíteni fogjuk. A fenntarthatóság szempontja azt kívánja, hogy ne nyugodjunk bele az első 

széria részvételi esetlegességeibe, és adjunk lehetőséget az érvényesüléshez szükséges tudás 

megszerzéséhez, de figyeljünk a célközösség nagyságára és arra is, hogy kialakuljon egyfajta 

elköteleződés a plébánia projekttel.   

Van egy szó, amely az interjúk szerint legjobban hiányzik a Nivegy-völgyben, és amit nagyon éreztek 

azok, akik eljöttek a rendezvényeinkre: az összefogás hiánya. Említési gyakorisága alapján – mind a 

problémák, de főleg az eredmények között, ezt tartjuk a képzéseink önmagán túlmutató, 

legfontosabb hozadékának, amelynek első eredményei már megjelentek, kézzelfoghatóak (pl. 

szállásadók és helyi termelők összefogásában), de igazi érvényesüléséért még nagyon sokat kell 

dolgozni a következő projektidőszakban is. 

3. Esélyegyenlőségi helyzetkép 

 
3.1. Gender mainstreaming a projektben 

„A gender mainstreaming a döntéshozatali folyamatok újjászervezése, javítása és fejlesztése annak 

érdekében, hogy a politika alakítói, a folyamatban résztvevő szereplők a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének szempontját bevonják a döntéshozatalba.” 

Ez a gondolat, amely közérthetően azt jelenti a plébánia épület felújítási folyamatának helyi 

kommunikációjában, hogy mind a tervezés, a felújítás ideje alatt, mind pedig a plébánia 

működtetésekor a tervezők és szervezők vegyék figyelembe az alábbiakat: 

 A folyamatban résztvevő illetve a folyamatban érintett nők és férfiak véleményét, igényeit és 

szükségleteit. Az ésszerűsség, gyakorlatiasság és költséghatékonyság elveit figyelembe véve 

és a helyi lehetőségekhez mérten. 

 Törekedjenek arra, hogy a nők és férfiak egyenlő módon vehessenek részt az eseményeken, 

mint résztvevők és mint előadók is. 

 Az eseményekről azonos időben és idejekorán kapjanak értesítést a résztvevők, hogy részt 

vehetnek képzéseken vagy másfajta rendezvényeken, résztvevőként, szervezőként vagy 

szereplőként.  



 Mindkét nem számára lehetőséget kell nyújtani, hogy részt vegyen az őket specifikusan 

érintő és a közösséget érintő kérdések döntéshozatalában. 

A jobb kommunikáció érdekében az alábbi pontok figyelembevételére van szükség. Pontos 

információk gyűjtése, amelyeket folyamatosan aktualizálva adminisztrálni szükséges: 

 A nivegy-völgyi községek demográfiai adatairól (nem, életkor, gyerekek száma stb.), 

munkaerő-piaci statisztikai adatairól, valamint a döntéshozatalban résztvevők statisztikája 

(fő, nem) 

 A tervezett folyamatokról, meghirdetésükről, határidejükről (ütemterv formájában) 

 A tervezésbe bevont szereplőkről (szervezők, résztvevők, szereplők, döntéshozók) és azok 

nemi eloszlásáról 

 A döntésbe bevont szereplőkről (szervezők, résztvevők, szereplők, döntéshozók) és azok 

nemi eloszlásáról 

 A rendezvénybe bevont szereplőkről (szervezők, résztvevők, előadók, döntéshozók) és azok 

nemi eloszlásáról, valamint földrajzi eloszlásáról (5 község alapján és nem nivegy-völgyi 

szereplő). 

 Helyi szereplők szerepköreinek, feladatköreinek megnevezése és elérhetőségének adatai (pl. 

szervező, döntéshozó, vállalkozó, működtető, támogató, civil szervezet, klub és más 

megnevezésekkel) 

Az eddigi igények felmérése során a helyi közösség több szereplőjének igénye is beépült a tervezett 

rendezvények, képzések sorába. A képzések idejének, időtartamának és időszakának tervezésekor a 

helyi igényeken kívül szükséges, hogy a családokon belüli munkamegosztást végiggondolják a 

szervezők a tervezéskor (ki, milyen munkát végez, mikor alkalmas neki a családi kötelezettségek 

mellett például egy képzés, a képzés fél- vagy egész napos legyen vagy csak pár órás, napközben vagy 

este, hétköznap vagy hétvégén, vagy éppen milyen rendszerességgel valósuljon meg stb.) 

A plébánia épület tervezésekor és a fenntartható üzleti modelljének kidolgozásakor az 

esélyegyenlőségi szempontok és az egyes csoportok igényeinek figyelembevétele, illetve későbbi 

módosítások lehetőségének megadása nagyon fontos a tervezők, építészek, támogatók, működtetők 

részéről a helyi közösség és a helyi értékek megőrzése érdekében. 

A funkciók tereket, a terek munka és bemutatkozási lehetőségeket, az egész felújítás valami 

különleges, megmutatható, a települések vonzását fokozó új értéket teremt. Mindez esélyt jelent 

az itt élőknek, hogy újraértékeljék a saját helyzetüket, jövőjüket, és – tudásbővítés révén javítsák 

eddigi tevékenységük hozzáadott értékét.  

A felújított plébániába tervezett bemutatók – például a jól fogadott „A bölcsőtől az esküvőig és a 

keresztelőig” című kiállítás, az ehhez szükséges anyaggyűjtés, a részvétel új lehetőségét kínálta a 

település lakóinak: az esettanulmányban bemutatott csoportképző tényezők mellett fontossá 

válhattak élettapasztalataik, megélt életük eseményei, és amiatt is: hogy az eddig ládában heverő 

fotók közösségi élményt jelenthetnek egy karácsonyi ünnepségen, a rejtőzködő tárgyak új életre 

keltek.   Az esély felvillantása, a közreműködés egyenlőségének biztosítása az eddig gyakran megingó 

bizalom fontos építőkövei lehetnek a további munka folyamán. Hasonló bevonó jellegű események 

segítik a további bizalom meglétét a projekttel kapcsolatban.  



A projekt ideje alatt és a későbbiekben is javasolt, hogy olyan előadásokkal egybekötött viták 

szerveződjenek, amelyek az esélyegyenlőség témakörének egyes elemeivel foglalkoznak, mint 

például:   

 esélyegyenlőségi érzékenyítő tréning vagy ezzel összefüggő előadás, esemény (pl. kiállítás) a 

helyi közösség szereplői és döntéshozói számára.  

 előadás a gyesről-gyedről visszatérőknek, valamint a vállalkozásoknak a rugalmas 

foglalkoztatási formákról. 

 előadás vagy jó példák bemutatása a családbarát munkahelyekről és azok gyakorlati 

tapasztalatairól,  

 helyi intézmények/vállalkozások építő jellegű felmérése és elemzése családbarát 

szempontból. 

Az alábbiakban azt tekintjük át, hogy a fenti javaslatokból és tervekből az adott időszak 

lehetőségeihez és a projekt előrehaladásához igazodva mit sikerült megvalósítani: 

3.2. A „gender” koncepció működése 

A korábbi beszámolókban már írtunk arról, hogy a projekt esélyegyenlőségi elemét jelentő gender 

koncepcióban milyen folyamatok segítik az érintett nők és férfiak bevonását. Arról is volt szó, hogy a 

képzési folyamatok, a közös gondolkodás hogyan járulhat hozzá a jobb megértéshez, a társadalmi 

származásból adódó különbségek meghaladásához, a különböző társadalmi csoportok 

közeledéséhez. Ez a felfogás, amely az esélyek egyenlőségét állítja a gender ügyek fókuszába, 

véleményünk szerint sikerrel tompította a fogalommal kapcsolatos negatív percepciókat és 

segítette törekvéseink megértését.    

3.2.1. Esélyegyenlőség megjelenése a képzések során 

A képzési szükségleteket feltáró beszélgetésekben mindig szó esett a majdani közösségi térről, ami 

egyszerre lesz a közös múlt és a belőle építkező közös jövő tere. Arra törekedtünk, hogy felébresszük 

a „szeretném magamat megmutatni igényét”, azzal a nem titkolt céllal, hogy a térség vonzerejének 

növelését direkt és indirekt módon is összekössük a személyes sors alakításával.  

Visszatekintve tényleg áldásos volt, hogy ezek a beszélgetések helyenként és esetenként 

párhuzamosan folytak a környezetpszichológiai kérdezéssel, mert így egymást segítve vettünk részt a 

bizalomépítésben. Az a reményünk, hogy a Business Modell Canvas értékajánlatában érzékeltetni 

tudjuk a településekkel és a völggyel kapcsolatos erős kötődést és pozitív érzéseket, és sikerül ezeket 

a külvilág számára is vonzó tartalommal megtölteni.     

Az első időszak munkájának a csúcspontját a Scher János bácsi fotó archívumának felhasználásával a 

balatoncsicsói karácsonyi ebédre készült slide show jelentette - János bácsi áldásos jelenléte mellett. 

Láttuk, hogy az emlékpróba milyen erős kohéziós erő, hogy egy ilyen „ajándék” után kiállni és 

segítséget kérni a majdani kiállításokhoz, a klasszikus „right time, right place” szituáció. Amikor a 

rendezvény végén odajött egy hölgy és felajánlást tett a tervezett kiállítási anyaghoz, azt 

gondolhattuk, hogy ha minden menetrend szerint halad, akkor a képzési toborzók mellett a kiállítási 

gyűjtemény feltérképezése, összeállítása ad majd lehetőséget az esélyegyenlőségi munkához 

szükséges információk további feltárásához, és a tervek megvalósításához.      



Az ismert okok miatt a menetrend megváltozott. Az annyira várt első „kapavágás” elmaradása nem 

tette lehetővé, hihetővé a participáció tervezett módját, hogy azokat is bevonjuk a plébánia 

projektbe, akiknek nincsenek önfoglalkoztatói vagy vállalkozói ambícióik, nem akarnak vagy tudnak 

állást foglalni a felújítás szakmai és funkcionális kérdéseiben, de vannak emlékeik és kincseik, amelyet 

megosztanának és megmutatnának: először nekünk, később a világnak. 

A kiszámíthatatlan folyamatokat azzal próbáltuk kiszámíthatóbbá tenni, hogy elkezdtük a képzési 

folyamat tervezését, az előadások szervezését, és a Nivegy-völgyi véleményhordozók felkészítését a 

térség üzleti modelljének elkészítésére. De a klasszikus, vagy annak szánt gender képzések nem 

folytatódtak, mert elcsendesedtek azok a megkezdett beszélgetések, ahonnan ezekhez további 

információhoz jutottunk volna.  

3.2.2. A tervezett indikátorok működése 

Az eredeti koncepcióban leírt indikátorok közül még kevés igazi mérőeszköz működik. Amennyiben a 

gender munka fókuszát az elmúlt időszakban az itt élő kistermelők, szállásadók és borászok képzéssel 

történő megerősítése jelentette (empowerment), akkor itt vannak mérési lehetőségeink. Ebben a 

folyamatban direkt módon hatvan, indirekt módon – a családi kapcsolatokon keresztül körülbelül 

100-120 itt élő és dolgozó embert értünk el, a védjegyesek révén a völgyön túlról is, ami nagyon 

pozitív, mert  jó PR-ral erősítheti  a plébánia projekt kiterjedtebb társadalmi beágyazottságát.  

A szervezés során személyes megkeresésekkel ösztönöztük a nők bekapcsolódását és részvételét. 

Egyetlen rendezvény sem ért véget az értékelő lapok kitöltése nélkül, és az összegzés feltételével: a 

visszajelzést kérő e-mailekben feltett kérdésekre előadóink a későbbiekben is válaszoltak. A 

résztvevők érezhették, hogy sorsuk, terveik fontosak számunkra, és ha kérdéssel fordulnak hozzánk, 

arra írásos, vagy a tanácsadó látogatások során személyes választ kapnak. A gyermekmegőrzést is 

felajánlottuk, de erre eddig nem volt igény. Előbb-utóbb – és ez a folyamat már elkezdődött – el kell 

jutni a gördülékeny helyi szervezésig, de itt sok a tennivaló. Ma még a szervezési kommunikáció 

meglehetősen akadozó, a személyes networking nem elég kiterjedt, és nem elég funkcionális. Az 

egymásra találást elég sok előítélet, korábbi és újkori kibeszéletlen sérelem nehezíti, ezeken is 

segítenek a közösségteremtő és fejlesztő rendezvények, az elfogadható közös célok. Néhány korábbi 

ismerős most kezdett először egymásra vállalkozóként, nyersanyag és félkész termék beszállítóként 

tekinteni.  

A fentieken felül a projekt helyi rendezvényei a projekt kezdete óta pótlólagos forrást és fizetőképes 

keresletet jelentettek (szállás, étkezés, helyi termékek megrendelése a rendezvényekhez), és kicsiben 

modellezték az akceleráció és a multiplikáció közgazdasági folyamatait. A jelenlétünket és a 

személyes kapcsolati tőkénket legjobban használók azt mondták, hogy a projekt kezdete óta nőtt a 

kereslet a termékeik iránt, a biztatásunk pedig nagyon sokat jelentett a korábbi elszigetelt, 

visszhangtalan működéshez képest, különösen azoknál, akiknek nincs lehetőségük kihasználni a 

közösségi média eszköztárát.  

Tanulságok 

Az első kapavágás utáni gyorsított beszélgetéssorozat legfontosabb feladata egy célzott adat és 

információgyűjtés: melyek a legfontosabb egyenlőtlenségek? Kik az érintettjei? Hogyan segíthetünk 

rajtuk a projekt eszközeivel, és milyen feladatok maradnak a fenntarthatósági periódusra? Ha a nők 



hagyományosan egyenlőtlen foglalkoztatási és bérezési helyzetéből indulunk ki, fontosnak látszik egy 

felmérés az itt élők aspirációiról, hogy az üzleti modell fejlesztési során erre is tekintettel legyünk. 

Sok egyéb kérdést kell még ezen túl is feltennünk, amelyek messze túlmutatnak az esélyegyenlőség 

keretein, de nagyon fontosak a felújított plébánia fenntartható működése szempontjából és bármely 

hasonló projekt számára: Mekkora a szabad munkaerő kapacitás? Ki és hol fogja lefektetni a 

megnövekedett számú látogatókat? Ki fog programokat szervezni nekik, és főleg, milyeneket? Mitől 

lesz a Nivegy-völgy vonzó turisztikai desztináció? Ezekkel a kérdésekkel eljutottunk az esélyek ügyétől 

a felújítás utáni idő legégetőbb kérdéseihez. 

Az esélyegyenlőséggel összefüggésben időszerű, hogy a jövőben a közösségi rendezvényeken szó 

essék a kismamák munkába való visszatérés lehetőségeiről, a részmunkaidős és rugalmas 

foglalkoztatásról, az esélyegyenlőség fontosságáról a pályázatokban, szerepéről a marketingben, a 

nők munkaerőpiaci bekapcsolódási lehetőségeiről a projekt kapcsán, vagy akár a védjegyes 

akciókban, egy eddiginél jobb marketinggel.   

Ezek előkészítésére kidolgoztunk egy esélyegyenlőségi kérdőívet, és a környezetpszichológiai 

kérdőívhez is megfogalmaztunk néhány kiegészítő kérdést (ld. melléklet).      

3.3. Gyermekfelügyelet a projektben  

 

3.3.1. Gyermekfelügyeleti helyzetkép a Nivegy-völgyben 

Jelenleg a Nivegy-völgyben bölcsőde nincs, egy óvoda és egy általános iskola működik. A két 

intézmény összesen 144 fő2 gyereket érint. A Nivegy-völgyi Óvoda3 (Nivegy-Taler Kindergarten), 

ahová Zánka, Tagyon, Óbudavár, Szentjakabfa és Balatoncsicsó gyerekei járnak utaztatással.  

2014-es adatok alapján 49 fős, azaz két csoportos az óvoda és ebből 24 fő4 óvodáskorú gyermek, 

akinek minden nap utaznia kell, és amelyből 11 fő balatoncsicsói. Az óvodában a rendes működés5 

mellett nyári nyitvatartási rend is van június-július időszakban vonatkozóan reggel 7.00-16.30 között, 

azonban karbantartási munkálatok miatt az augusztusi időszakban az óvoda zárva tart.  

A fenti adatok mutatják, hogy 11 fő balatoncsicsói gyermek az augusztusi időszakban otthon kell, 

hogy maradjon, amely a családoknak a munkavégzés, illetve nyári munkálatok miatt problémát is 

okozhat. 

A Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és Házirend Alapfokú Művészeti Iskolába 6a 

nivegy-völgyi öt község gyerekei járnak. Az intézmény alaptevékenységei: nappali rendszerű, 

általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, a német nemzetiségi nyelv oktatása, napközi 

otthonos ellátás, az iskolások és alkalmazottak étkeztetése, logopédiai ellátás, és könyvtári 

tevékenység. Az iskolában 8 általános iskolai osztály és egy napközis csoport működik. 2009 
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3
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4
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5
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6
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szeptemberétől az általános iskola a zeneiskolával összevonásra került. Jelenleg 95 növendéke van az 

iskolának.7 

3.3.2.  A gyermekfelügyelet lehetséges szerepe a felújítandó plébánia épület életében 

Családsegítés és gyermekjóléti szerepkör nem ismeretlen az egyház életében és történetében éppen 

ezért a plébánia felújítása során, illetve időtartama alatti képzéseken és azon túlmenően a 

gyermekfelügyeleti szolgáltatásra is gondolni kell.  A hosszú távú gondolkodás jegyében azonban már 

a felújított plébánia működtetésével kapcsolatban is kiemelt jelentőséggel bírhat az az elképzelés, 

hogy a plébánia területén házi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás működjön, 

amely lehetővé teszi a gyermekes családok életvitelének megkönnyítését a Nivegy-völgyében. 

Ma országosan egyre nagyobb igény mutatkozik a gyermekek napközbeni ellátása iránt. Fontossá vált 

a gyermekek jó színvonalú, a települések és a családok igényeit, szükségleteit, lehetőségeit kielégítő, 

sokszínű, többféle formában megvalósuló napközbeni ellátás. A fejlesztés elkerülhetetlen.  

Az állami férőhelyek növelése mellett a civil működtetők bevonása is szükséges. A gyermekek 

napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, 

akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket segítő 

programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 

nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.  

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek 

fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú 

személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire 

nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete 

miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.  

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 

gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, 

iskolai napköziben. Az előzőekben felsorolt lehetőségek közül a Nivegy-völgyben két intézmény 

biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.  

A javaslatban az aktuális helyzetfelmérés után kitérünk azokra a lehetőségekre, amelyek a plébánia 

felújítása és későbbi működtetése során megoldásokat adhat az öt község gyermekes családjai 

számára, hogy gyerekeiket adott időszakokban, biztonságban és fejlesztő környezetben tudják. 

Ezáltal a szülők is nyugodt lélekkel végezhetik munkájukat és szabadidős, kulturális vagy más 

tevékenységeiket. 

 A rendezvények és képzések ideje alatt javasolt a gyermekfelügyelet biztosítása, de ennek 

meg kell teremteni a jogszabályi és szervezeti és költségoldalú feltételeit is. Egy rendezvény, 

illetve képzés során, már az esemény meghirdetésekor érdemes feltérképezni, hogy milyen 

gyermekfelügyeleti igények jelennek meg a résztvevők oldaláról, hiszen egy szakképzett pl. 
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házi gyermekfelügyeleti végzettségű vagy pedagógus személy végezhet jogszerűen ilyenfajta 

tevékenységet.  

 A gyermekfelügyelet megtervezése során ügyelni kell a kiválasztott helyre, eszközökre és 

ehhez a gyermekfelügyeletet végző személynek tisztában kell lennie a gyermekek 

létszámával és életkorával. 

 A gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, módját illetve költségeit (ha 

ezek felmerülnek) az esemény meghirdetésekor időben és közérthetően kell megfogalmazni 

a résztvevők számára visszajelzési kérésével. Ennek célja, hogy adott esetben ne legyen 

kizáró tény az, hogy a szülőnek gyereke, illetve gyerekei vannak. 

 Az események tervezésénél figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy mikorra tervezik az 

eseményt pl. esti órákban vagy napközbeni időszakra.  A nők talán jobban el tudnak menni a 

napközbeni eseményekre, ha otthon nevelik a gyerekeiket, GYES-en vannak vagy 

háztartásbeliek. A munkahellyel rendelkező nők számára pedig talán a koraesti órák a 

megfelelőbbek. Természetesen ez rendezvény és képzés függő, attól függően, hogy kik a 

résztvevői célcsoport. 

A plébánia jövőbeni működtetése során érdemes az alábbi két lehetőséget megvizsgálni és elemezni 

illetve jogi, gazdasági, humán erőforrás oldalról terveket készíteni rá. Az egyházközségi alapítvány, 

mint alapítvány alkalmas lenne arra, hogy önkéntesi foglalkoztatási jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban (pl. osztott részmunkaidő, részmunkaidő, vagy egyszerűsített foglalkoztatás) 

formájában alkalmazzon helyi lakosokat az adott szolgáltatásokhoz.  

A lakosok igényei és a demográfiai adatok azonban meghatározóak a két lehetőség közötti Alternatív 

napközbeni ellátás vagy Házi gyermekfelügyelet választáskor. 

3.3.2.1. Alternatív napközbeni ellátás8 

Az alternatív napközbeni ellátás a helyi adottságoktól és lehetőségektől függően, a helyi igényekhez 

igazodóan, az ellátott célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően megszervezhetőek minden, a 

gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben, így különösen közösségi, művelődési 

vagy ifjúsági házban, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, iskolában, óvodában, illetve ezek 

önálló helyiségében, továbbá játszótereken. 

Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, 

illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és 

közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó 

módon, vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, meghatározott időtartamokra 

megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység. 

Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az 

óvodai, iskolai napközi nem működik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetőleg azon túl igény 

jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, 

továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban. 

Az alábbi lehetőségek minősülnek alternatív napközbeni ellátásnak: 
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 A játszótéri program szakemberek közreműködésével, folyamatos nyitva tartással 

szabadidős, egyéni, csoportos, közösség-, érték- és normateremtő tevékenységeket 

biztosít a gyermekeknek és a szülőknek. 

 A játszóház elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és 

képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő 

szolgáltatás, amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt. 

o A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi 

kapcsolatok harmonizálásával, a gyermekek fejlődésével, a neveléssel és 

életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi 

konfliktusok és a pszichés fejlődési zavarok megelőzésében. 

o A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos 

nyitva tartás teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. 

 A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és 

szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik hasznos időtöltését 

célzó szolgáltatás. 

o A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az 

időszakokban, amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermek napközbeni 

felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli 

időszakban, valamint az óvodai, iskolai szünet időtartama alatt. 

 Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos 

élethelyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára 

szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő 

tematikus csoportfoglalkozások. 

3.3.2.1. Házi gyermekfelügyelet 

Az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként házi gyermekfelügyelet biztosítható 

a 20 hetes kortól az általános iskolai tanulmányokat folytató, tanköteles korú gyermek ellátásában 

akadályozott szülő kérelmére az alábbi esetekben: 

 a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátásban nem 

részesíthető, 

  a nappali intézményben elhelyezett, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl 

felügyelet nélkül maradó, 

 napközbeni ellátást igénybe vevő, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni 

gondozásra szoruló gyermek számára. 

Különösen indokolt a házi gyermekfelügyelet biztosítása: 

 az egyedülálló szülő gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén, 



 többes ikrek születésekor, valamint az ikergyermekek gondozásának, nevelésének 

segítésére, 

 a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti 

órákban, 

 az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, 

nevelésében, 

 az egyik szülő halála esetén. 

Házi gyermekfelügyeletet csak 29/2003. (V.20.) ESzCsM rendelet szerinti házi gyermekfelügyeletre 

felkészítő tanfolyamot végzett személy végezhet.  Ezt a végzettséget tanfolyami formában lehet 

elvégezni az ország több területén is.  

Jogszabályi háttér  

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

 51 § a Házi Gyermekfelügyeletről 

 51/A az Alternatív napközbeni ellátásról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM 

4. Üzleti tervezés előkészítése   

4.1. A kiindulási helyzet 

A projekt első szakaszában a megvalósító szakmai team résztvevői számára körvonalazódott, hogy a 

projekt egyik legfontosabb céljának – fenntartható vállalkozói közösség létrehozása – elérése csak 

egy hatékony és eredményes üzleti modellezési folyamat segítségével érhető el.  

Ezen folyamatot ráadásul kizárólag a helyi érdekelt szereplők aktív részvételével lehet megvalósítani, 

amelyhez kritikus tömegű, megfelelő motiváltságú és kompetenciaszintű helyi szereplő szükséges.  

A projektben korábban tervezett ütemezés csúszása és kommunikációs nehézségekből adódó 

érdektelenség és passzivitás miatt 2015 januárjában a legnagyobb kérdés arra irányult, hogy hogyan 

érhető el ezen kritikus méretű és aktivitású helyi csapat, akikre támaszkodni lehet a modellezési 

folyamatban. 

4.1.1. A helyi közösség megkérdezése 

Az üzleti modellezési folyamat elindítása érdekében a helyi, már korábban bevont, illetve több új, 

véleménygazdának tekinthető vállalkozó és helyi szereplő meghívásával egy workshopot szerveztünk 

2015. február 2.-án, amelynek a célja a helyi közösség véleményének felmérése, illetve javaslatok, 

ötletek gyűjtése volt.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM


A kiterjedt szervezőmunka ellenére sajnos az előzetesen remélt létszámhoz képest kevesebben 

jelentek meg a műhelymunkán, és az aktivitási szint sem volt magas, de ötletek, javaslatok a projekt 

további fázisaira viszont szép számmal születtek.  

Összefoglalóan megállapítható volt, hogy a helyi aktivitás szintje, és a hatékony üzleti 

modellezéshez szükséges tudás- és kompetenciaszint csak nagyon keveseknél adott, így át kellett 

gondolni a korábban tervezett „direkt” (egyszerűen meghirdetett műhelymunka sorozat) 

folyamatot. 

4.1.2. A modellezési folyamat koncepciójának áttervezése  

A szakmai megvalósító csapat elemezve a tapasztalatokat arra a következtetésre jutott, hogy a 

korábban tervezett lineáris tervezési folyamat helyett egyrészt egy többszintű, iterációs üzleti 

modellezési folyamat szükséges, másrészt a megfelelő tudással és motivációs szinttel rendelkező 

tervező csapatot egy kompetenciafejlesztő képzés segítségével kell biztosítani.  

A többszintű iterációs folyamat lényege:  

 Felülről lefelé haladva, elsőként a Nivegy-völgy üzleti modelljét, piaci pozicionálását kell 

elvégezni, amelyhez illeszteni kell az egyes vállalkozói szegmensek (borászok, vendéglátók és 

szálláshelyadók, kézműves termelők, turisztikai szolgáltatók) üzleti modelljét. Ezen lebontás 

végén készülhetnek el az egyes vállalkozások saját, egyedi üzleti modelljei.  

 Az elkészült egyéni üzleti modelleket olyan szemszögből kell megvizsgálniuk a 

tulajdonosaiknak, hogy azok megfelelően igazodnak-e a vállalkozói szegmensük üzleti 

modelljéhez, lefedik-e az ott tervezett és vállalt „ügyfélajánlatokat”.  

 Ugyanígy a közösségnek is meg kell vizsgálnia, hogy a tervezett „Nivegy-völgyi üzleti modell” 

megvalósítható-e az elkészült vállalkozói csoportok üzleti modelljeinek ismeretében, vagy 

csak álom marad szolgáltatók híján a tervezett ajánlatok egy része vagy egyes vállalkozói 

szegmensek „kilógnak” a Nivegy-völgyi üzleti modellből.  

 A lebontás utolsó szintje az egyéni üzleti modellek megvizsgálása a vállalkozók által, ahol – 

látva a szegmensük, illetve az egész Nivegy-völgy modelljét – módosításokat tudnak tenni, 

hogy jobban illeszkedjenek vagy hogy lefedjék a még „fehér foltokat”, vagyis azon 

értékajánlatokat és/vagy ügyfélszegmenseket, amelyek kiszolgálása még nem teljeskörű a 

Nivegy-völgy szintjén.  

 Az iterációs folyamat utolsó, lezáró eleme a Balatoncsicsói Plébániát majdan működtető 

nonprofit vállalkozás saját üzleti modelljének és az ebből adódó konkrét üzleti tervének 

megalkotása.   

 

4.1.3. A koncepció bemutatása 

A projektfázis időtartama alatt két alkalommal került sor az üzleti modellezési folyamat 

koncepciójának prezentálására, amely alkalmak kiváló lehetőséget biztosítottak a külső 

visszacsatolások, javaslatok összegyűjtésére és a projekt disszeminációjára.  

2015. április 20.-án a Norvég projektpartnerek magyarországi látogatásának keretében szervezett 

műhelymunkán került bemutatásra és megvitatásra a „Business planning – steps taken so far and the 

way forward” című előadás (online formában itt elérhető a prezentáció: 

http://prezi.com/df3oz_37fmzy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share) 

http://prezi.com/df3oz_37fmzy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Ezt követően 2015. május 29.-én, a Forster Központ által szervezett „Örökség – közösség – 

gazdálkodás – érték” című szakmai kerekasztalon került bemutatásra a „Fenntartható vállalkozói 

közösség építése a Nivegy-völgyben” című előadás (online formában itt elérhető a prezentáció: 

http://prezi.com/ay7vhyqe5qkq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share).  

4.1.4. Kísérleti képzés lebonyolítása 

Annak érdekében, hogy az üzleti modellezési kompetenciák átadása érdekében szervezendő képzés 

eredményes legyen, egy 3 napos kísérleti képzés került lebonyolításra 2015. június 25 – 2015. július 

6–a között a Forster Központ azon projektmenedzserei és szakértői részvételével, akik a Nemzeti 

Kastélyprogram megvalósításán dolgoznak. A résztvevők kiválasztását az indokolta, hogy a 

Kastélyprogramban szereplő beruházások lebonyolítói nagyon hasonló fenntarthatósági és helyi 

közösségszervezési és kapacitásépítési kihívások előtt fognak állni, mint a REVEAL projekt esetében. 

A kísérleti képzés egyértelműen pozitív ügyfélvisszajelzésekkel zárult, a nyert tapasztalatokat és 

kapott visszajelzéseket hatékonyan fel tudtuk használni a REVEAL projektben tervezett, üzleti 

modellezési képzések és egyéb események tervezésekor. 

4.1.5. A következő időszakra vonatkozó tervek 

A következő időszak első és legfontosabb feladata a kompetenciafejlesztő képzés megszervezése, 

amelyen a résztvevők (véleményformáló vállalkozók és egyéb helyi mérvadó szereplők) egyrészt – 

több más hasznos kompetencia megszerzése mellett – megtanulhatják és begyakorolhatják az üzleti 

modellezés módszertanát, másrészt közösen el is készítik a Nivegy-völgy egy lehetséges üzleti 

modelljét. 

Ezt követően kerülhet sor az elkészült közös modell prezentálására a széles közösség számára a 

képzésen részt vettek által, és kezdődhet meg az iterációs folyamat.  

5. Reflexiós módszertan alakulása  

 
5.1. Bevezetés 

A projekt „B” módszertanának végső célja egy olyan módszertani készlet előállítása, ami gyakorlati 

segítséget nyújt majd ahhoz, hogy a kulturális és örökségvédelem területén a műemlékvédelmi 

beruházások minél pozitívabb és erősebb helyi társadalom-gazdasági hatásokkal járhassanak. Ennek 

érdekében akciókutatást végzünk, vagyis: 

 a helyi és a külső szereplők (helyi lakosok, műemlékesek, építészek, különféle szakértők) 

megtervezünk és (remélhetőleg sikeresen) végrehajtunk egy komplex projektet; 

 a projekt végrehajtása során folyamatosan reflektálunk a történésekre, a szereplők 

reakcióira, a problémákra, a sikeres és sikertelen megoldásokra; 

 a projekt végén a teljes folyamatot elemezzük, az elemzés jelentősen hozzájárul majd a 

módszertan kidolgozásához. 

 

A folyamatos reflexió tehát elengedhetetlen része a projektnek, ehhez pedig koherens 

folyamatértékelési módszertan kidolgozására és következetes alkalmazására van szükség. Mindez a 

projektben résztvevő szakértők közös feladata, különös tekintettel a szociológus-akciókutató, a 

környezetpszichológus, az esélyegyenlőségi szakértő és a projektkoordinátor személyére. Az ehhez 

http://prezi.com/ay7vhyqe5qkq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


szükséges módszertant a projekt elején közösen alakítottuk ki, majd a körülményeknek és az 

eredményeknek megfelelően szintén közösen alakítottuk, aktualizáltuk. Az alábbiakban a reflexiós 

módszertan különböző elemeinek használhatóságáról, eredményeiről és az eszközölt változtatásokról 

adunk képet.  

5.2. A reflexiós módszertan elemei és eredményei 

A reflexiós módszertan elemei a projekt elejétől kezdve az alábbiak voltak:  

5.2.1. Reflexiós beszélgetések 

Jelentősebb közös események (pl. nagyobb tervezői vagy más műhelyek, közösségi események) után  

reflexiós beszélgetések (félig strukturált interjúk) a fontosabb szereplőkkel. (A Forster projektcsapata, 

a műemlékes kutatók és az építészek körében a környezetpszichológus, a helyi résztvevők körében 

pedig a szociológus-akciókutató végezte ezeket a beszélgetéseket).  

A reflexiós beszélgetéseket végül csak egyszer, a közösségi tervezés végén készítettük el. A 

beszélgetések eredménye jelentősen hozzájárult a belső és külső reflexiós műhelyek előkészítéséhez, 

illetve az első szakaszt lezáró esettanulmány megírásához9. A projekt második (jelenlegi) szakaszában 

nem készítettünk reflexiós beszélgetéseket.  

5.2.2. Egyszerű kérdőív 

A legfontosabb résztvevők körében kb. 2 havonta terveztük egy egyszerű online kérdőív kitöltését a 

projekt legfontosabb problémáival, kérdéseivel kapcsolatban. (Pl.: a projekt belső kommunikációja; a 

szereplők közötti kapcsolat minősége; esetleges konfliktusok súlyossága; a sikeresség, előrehaladás, 

illetve az egyhelyben topogás érzése, stb.) A kérdőívben két féle kérdés szerepelt:  

 attitűdskálák 

Pl.: Az elmúlt 6 hétre vonatkozóan kérem osztályozza a belső projektcsapat egyes részei, 

illetve a különböző szakértők közti kommunikáció hatékonyságát 1-6 között (1 – a belső 

kommunikáció akadozik, az információk elvesznek , 6 – a belső kommunikáció nagyon jó, 

mindenki időben értesül mindenről) 

 nyílt kérdések 

Pl.: Mi volt az elmúlt 6 hétben a legnagyobb kommunikációs probléma, az milyen 

következménnyel járt, és hogy lehetne a hasonló helyzeteket elkerülni a jövőben.  

 

A projekt szereplőit nem volt könnyű rávenni a névtelen online kérdőív kitöltésére. Végül kétszer 

töltöttük ki és elemeztük a kérdőíveket, a két projektidőszak végén10.  

5.2.3. Reflexiós workshop – „belső és külső” 

A projekt legfontosabb szereplőivel (projektcsapat, építészek, szakértők, helyi szűk projektmag) a 

projekt nagyobb csomópontjainál (praktikusan az egyes projektszakaszok végén) csoportos reflexiós 

beszélgetést, workshopot terveztünk az addigi tevékenység értékelésére11.  

Az első projektszakasz végén eredetileg két külön beszélgetést terveztünk, egyet a belső 

projektcsapat és a szakértők részvételével (Budapesten), egyet pedig szélesebb körben, a belső 

                                                           
9
 A reflexiós beszélgetések kivonatait a projekt dokumentáció tartalmazza.  

10
 A kitöltött kérdőíveket, illetve azok elemzését a projekt dokumentációja tartalmazza.  

11
 A reflexiós workshopok terveit és a róluk készült részletes memókat a projekt dokumentációja tartalmazza. 



projektcsapat, a szakértők, a műemlékvédelmi szakemberek, az építészek és a helyi lakosok 

részvételével (Balatoncsicsón). A projekt során a Forster Központon belül fellépő feszültségek miatt 

ez a terv végül úgy módosult, hogy három műhelymunkát szerveztünk. Az elsőn a közvetlen projekt 

menedzsment és a belső szakértők vettek részt. Ekkor a reflexió mellett összegyűjtöttük a lehetséges 

konfliktusos pontokat és előkészítettük a következő beszélgetést, amelyen a belső projektcsapat 

kiegészült az Építész Stúdió képviselőivel és a műemléki kutatókkal. Mindkét műhelymunka 

tervezésére és kivitelezésére is nagy gondot fordítottunk, az eredményeket nagyon részletesen 

dokumentáltuk. Mindez jelentősen hozzájárult az első projektszakaszról készült esettanulmányhoz. A 

harmadik, a helyi szereplőket is bevonó reflexiós műhely, legalábbis a reflexió szempontjából 

korlátozott sikert hozott, elsősorban az időhiány miatt. Az erre szánt közösségi alkalmat végül számos 

egyéb célra is fel kellett használnunk (pl. a végleges tervek ismertetése, további igények, lehetőségek 

tisztázása, helyi közhangulat megismerése stb.), így valódi, a helyi lakosokat is bevonó, a 

projektfolyamat következményeit komplex módon feltáró helyi reflexióra nem maradt idő, csak egy 

rövid kérdés-válasz-beszélgetés alműhelyre volt lehetőség. 

A második projektszakaszban átalakult a főbb szereplők köre. Az építészek és a műemléki kutatók a 

tervek elkészültével háttérbe léptek, a helyi szereplők köre viszont a kapacitásépítésnek 

köszönhetően (szakmai előadások, közösségi műhelyek, az üzleti modell építés kezdeti lépései) 

jelentősen bővült és színesedett és a szakértők köre is kiegészült a vállalkozásfejlesztési oldalon. A 

projektszakasz végén, 2015 júliusában Balatoncsicsón szerveztünk két reflexiós műhelyt, a 

projektmenedzsment és a szakértők részvételével. Az első műhely célja az volt, hogy a szakértői 

csapat a projekten belüli működésre, az egymás közti kommunikációra, az esetleg kialakult 

feszültségekre reflektáljon, feltárja a jó és a rossz gyakorlatokat, kijelölje a lehetséges fejlődési utakat 

és az ehhez kapcsolódó csoportra, illetve személyre szabott feladatokat. Ehhez a projekt keretében 

szervezett rendezvények, műhelyek tapasztalatait vettük sorra. A reflexiós műhely során a 

személyek, munkastílusok közti konfliktusokba nem mentünk bele mélyen, sok elvarratlan szál 

maradt. Ezek kezelésére, szükség esetén a környezetpszichológus szakértő mediációs segítségét 

igénybe lehetett volna venni, de ezt nem tettük. 

A második reflexiós műhely célja az volt, hogy sorra vegyük az elmúlt fél évben a közösségi, szakmai 

műhelyek során kialakult gyakorlatokat, azok hatásait, megkeressük a sikerek és kudarcok mélyebb 

okait, kijelöljük a lehetséges fejlődési utakat és az ezzel kapcsolatos személyre szabott feladatokat. 

Mindkét műhely nagyon hasznos volt, ugyanakkor a helyi közösséggel történő közös gondolkodás a 

projekt konkrét helyi hatásaival, hasznaival, esetleges káraival kapcsolatban újra elmaradt. Ennek 

alapvetően két oka volt: (1) Egyrészt az építkezés kezdetének ismételt elmaradása következtében 

vélelmezhető volt a helyi közösség projektbe vetett bizalmának megrendülése. Ilyen körülmények 

között egy, kimondottan a projekt helyi eredményeire vonatkozó reflexiós műhely esetleg kontra-

produktív lehet a projekt sikeres végrehajtásának szempontjából. (2) Másrészt a a kevés 

rendelkezésre álló időt (a helyi közösséggel tölthető idő igazán nagyon kevés volt) a projektcsapat 

döntése alapján inkább a projekt végrehajtását, az üzleti modell építését és a bizalom helyreállítását 

szolgáló közös gondolkodással töltöttük.  

5.2.4. Egyeztetett, konszenzusos stratégiai és egyéni munkatervek 

Stratégiai terv – átfogó terv készült a projekt teljes idejére, amiben benne van, hogy mit szeretnénk 

elérni, milyen lépéseken keresztül. Ilyen munkaterv készült a projekt elején, de nem vált 

konszenzusossá, nem lett kellőképpen összehangolva az egyéni munkatervekkel és végrehajtás során 



nem reflektáltunk rá, illetve a tőle való eltérésekre, nem lett felülvizsgálva sem. A módszertan 

felülvizsgálatának egyik fő javaslata ennek a tervnek az előállítása volt, ami azóta elindult, de még 

nem fejeződött be.  

Egyeztetett, összehangolt egyéni munkatervek a jelenlegi időszakra – a javaslat szerint ezeket 

minden egyes szakértővel (és a projekt Forster által alkalmazott központi résztvevőivel) kapcsolatban 

is el kell készíteni, összehangolni egymással és a közös stratégiai tervvel. A munkatervek nyilvánosak, 

és időszakonként aktualizáltak, vagyis a résztvevők tudják, hogy mit csinálnak a többiek, mindez 

jelentősen növelheti az interdiszciplináris együttműködés hatékonyságát. 

5.2.5. Események, előadások, képzések dokumentációja, a velük kapcsolatos reflexió 

eszközei 

 

 Részletes, lehetőleg a szakértőkkel egyeztetett terv a workshophoz/eseményhez + valami 

rövid leírás arról, hogy mire számítunk, mit szeretnénk elérni, stb.  

 Részletes beszámoló az eseményről/workshopról, ami tartalmazza:  

 a szervezéssel kapcsolatos tanulságokat 

 az eseményen történtek leírását, különös tekintettel a felajánlásokra, új információkra, 

stb. 

 fotókat 

 az eseménnyel kapcsolatos saját reflexiókat az előadóval, a témával,a moderálással, a 

résztvevők viselkedésével, érdeklődésével, a felmerülő kérdésekkel, új témákkal stb. 

kapcsolatban 

 Az eseménnyel kapcsolatos reflexiók – ehhez reflexiós eszközök:  

 az esemény után a résztvevők által kitöltött reflexiós kérdőívek  

 az esemény után a projektcsapat által kitöltött reflexiós kérdőívek12 

 rövid értékelő beszélgetés (a helyszínen közvetlenül az esemény után, vagy ha ez 

logisztikai okokból nem lehetséges, akkor 1-2 napon belül személyesen, vagy skype-on) 

 

A reflexiós módszertan új elemeit csak a tavasz második felében kezdtük alkalmazni, több-kevesebb 

következetességgel. A nyári műhelymunkák nagy részéhez már készült előzetes terv, előtte ez csak 

egy-két esetben volt jellemző. A tapasztalatok szerint az eseményeken a reflexiós kérdőíveket a 

résztvevők csak elvétve töltik ki. A projektcsapat reflexiós kérdőívei nagyrészt elkészültek, 

ugyanakkor az értékelő beszélgetések rendre elmaradtak.  

6. Környezetpszichológia 

A tervezett kutatás alapgondolata (a kutatás hipotézisei is erre épülnek), hogy a felújításra kerülő 

balatoncsicsói műemléki jellegű plébániaépület környezetpszichológiailag is értelmezhető történeti-

kulturális értéke soksíkú, és környezet- és egészségpszichológiailag mérhető. A történettel 

rendelkező helyekhez az ott lakók pozitív attitűdökkel viseltetnek, ám nem minden áron és nem 

minden feltétel nélkül. A településhez kapcsolódó helykötődés és attitűd spontán módon is 

összekapcsolódhat (és valószínűleg össze is kapcsolódik) a műemléki helyszín iránti pozitív 

attitűdökkel, azonban ezt a folyamatot meg lehet segíteni. Ezt a jelen kutatásban a participáció révén 
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 Az üres, illetve az egyes események után kitöltött kérdőívek is megtalálhatók a projekt dokumentációjában.  



teszik a szakértők és a résztvevők. Összességében azt feltételezzük, és ezt kívánjuk mérésekkel 

adatszerűen is kimutatni, hogy a felújítás és az azt kísérő részvételi tervezés és a beavatkozások 

hatására fokozódik és pozitívabb színezetű lesz a lakók helykötődése és helyidentitása és ez közvetítő 

folyamatokon keresztül hozzájárul a pszichológiai jólléthez. Mind a helyidentitás 

környezetpszichológiai mérése műemléki participatív tervezési folyamathoz kapcsolódóan, mind 

annak összefüggésbe hozása egészségpszichológiai mutatókkal nemzetközi szinten is újdonság. Így a 

projekt környezetpszichológiai oldala várhatóan számos módszertani eredménnyel (skálák 

kidolgozása, kvalitatív módszertan stb.) és tanulsággal jár majd, amelyek egyaránt hasznosak 

lehetnek a műemlékvédelem és a környezetpszichológia számára.  

A felújítás környezetpszichológiai szempontból mérhető értékei a következőképpen foglalhatók 

össze:  

 lokális értékek: egyrészt a céltelepülésen, Csicsón tölthet be az épület – történeti és 

műemléki értékeivel összeegyeztethető új közösségi funkciót kapva – közösségszervező és 

helyidentitás alakító szerepet saját jogon is, és a felújításhoz kapcsolódó 

részvételi/participatív folyamatok kapcsán is 

 regionális értékek: egy új, közösségi funkciókkal rendelkező, nem mellesleg a fenntarthatóság 

kollektív értékeit is képviselő felújított történeti értékű helyszín a teljes Nivegy-völgy számára 

összetett környezet- és egészségpszichológiai hozadékokkal rendelkezhet: megmutatkozik a 

hatás a Nivegy-völgy mind az öt településén (Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, 

Óbudavár, Tagyon).  

Azt feltételezzük, hogy a plébániaépület környezetpszichológiai-participatív (résztvevő, közösségi) 

módszerekkel kísért áttervezése–felújítása közösségi térré, megmutatkozik helyhez viszonyulási 

mutatókban, erősíti az öt település lakóinak helyidentitását, és összefügg a pszichológiai jóllét és 

életminőség mutatóinak javulásával. A környezetpszichológiai követő vizsgálatoktól azt várjuk, hogy 

feltárják a helykötődésben látensen mutatkozó folyamatok változását és ily módon a közösség 

életének változásai participatív módon követhetők. A felújítás teljes folyamatát követjük: a 2015. 

januárjában lezárult vizsgálatokat követően az építkezés végén 2016 áprilisában, és a lezáró vizsgálat 

(projekt hosszabbítás esetén) 2016. szeptemberében. 

Az első vizsgálatok összegzésként elmondható, hogy a várt összetett összefüggésrendszer a 

környezetpszichológiai mutatók között, valamint a környezet- és egészégpszichológiai mutatók között 

jól mérhető. Ezt tovább árnyalja a mentális térképekkel való összevetés, amely szerint a plébánia 

épület a vizsgálat elvégzésekor nem volt rajta a válaszadók mentális térképén. Izgalmas, hogy az 

elégedettségi és kötődési mutatókban a vártnál magasabb értékeket kaptunk. Ez kérdést vet fel arra 

vonatkozóan, hogy ez a valós helyzet vagy irreális percepcióval vagy benyomáskeltéssel állunk 

szemben. 

7. Helyi közösség fejlődése, dinamikája    

7.1. A közösségfejlesztés eszközei 

A projekt első szakaszában a közösségfejlesztés legfőbb eszköze az épület funkcióinak és tereinek 

közösségi tervezése, illetve az ehhez kapcsolódó találkozók, közösségi események szervezése és 

lebonyolítása volt. Az épület, mint a közösség birtokába kerülő érték célt, értelmet és többnyire 

helyszínt adott ezeknek az alkalmaknak, s mindezzel találkozási felületet a helyi közösségnek. A 



projekt második szakaszában (a jelen beszámoló időszaka) ezt a funkciót a képzések és az üzleti 

modellfejlesztés előkészítése töltötte be. Alapvetően háromféle tevékenységet végeztünk: 

 mélyinterjúkat készítettünk elsősorban a projektbe potenciálisan bevonható vállalkozókkal; 

 a fent ismertetett képzések helyi szervezését végeztük; 

 helyi közösségi rendezvényeket szerveztünk 

A különböző tevékenységek a helyi közösség fejlődését különféle módokon segítették:  

Bevonás – Az események, beszélgetések egyik fő célja az volt, hogy a nivegy-völgyi résztvevők 

kapjanak valami értékeset (információt, kapcsolatot, élményt), illetve maguk is időt, 

energiát fektessenek a projektbe. A projekt értékei, célrendszere így reményeink szerint 

lassan beépül a résztvevők saját értékrendjébe, mindez segíti a bevonódást és a projekt 

iránti bizalom elmélyülését.  

Információgyűjtés – Több területen gyűjtöttünk információkat: (1) a fejlesztésben (elsősorban a 

turizmus és magas hozzáadott értékű helyi termék előállítás fejlesztésben) felhasználható 

értékek, erőforrások; (2) a helyi közösség összefogását, együttműködését segítő és gátló 

tényezők; (3) véleményvezérek, valamilyen fejlesztési szempontból fontos egyének és 

csoportok felkutatása; (4) a turisztikai fejlesztést gátló problémák, hiányok (tudás, 

erőforrás, információ, stb.) összegyűjtése; stb.  

Tudásátadás – Fontos cél volt, hogy a különböző felmerült, a helyiek számára fontos témákban 

értékes, lehetőleg a helyi környezetre, igényekre szabott használható tudást közvetítsünk 

(bevont szakértők, előadók segítségével). A cél egyrészt a helyi tevékenységek fejlesztése, 

másrészt a kritikus tudáshiányok összegyűjtése, harmadrészt pedig a képzések közösségi 

előkészítése (toborzás) volt.  

Hálózatépítés – A rendezvények, találkozók, az inspiráló szakmai környezet, facilitált beszélgetés 

alkalmat adtak a turisztikai és helyi termék szektorban dolgozó (vagy ilyesmit tervező) 

őstermelőknek, vállalkozóknak a találkozásra, kapcsolatok építésére, ötletek, információk 

megosztására, üzletkötésre, közös tevékenységek indítására is.   

7.1.1. Interjúk  

A projekt során alapvetően kétféle típusú interjút készítettünk, különféle helyi szereplőkkel.  

7.1.1.1. Kapcsolatfelvevő interjúk  

Célok 

A projekt előkészítése során (2014 tavaszán) kapcsolatfelvevő interjúkat készítettünk elsősorban 

azokkal a helyi szereplőkkel, akik valamilyen szempontból fontosak voltak (pl. polgármester), akik 

már korábban kapcsolatba kerültek a projekttel, illetve akiktől segítséget, közreműködést vártunk 

(összesen kb. 20 fővel). Ezeknek az interjúknak a fő célja a bevonás és a projekt alakulásával, a 

várható eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás volt. Emellett Próbáltunk információt gyűjteni arról, 

hogy az interjúalanyok akarnak-e részt venni valamilyen módon a projektben és ha igen, akkor ezt 

hogyan képzelik.  

 

 



Megvalósítás 

Az interjúk 30-40 perces rövid, strukturált beszélgetések voltak, többségüket a projekt asszisztenssel 

együtt készítettük. Szóbeli tájékoztatást adtunk a projektről (nyomtatott írásbeli anyagot is vittünk 

mindenkinek), kérdésekre válaszoltunk, aztán beszélgettünk a lehetőségekről, igyekeztünk 

konkrétumokban megállapodni. A beszélgetésről emlékeztető készült, amit minden interjúalany 

megkapott e-mailen. Mindez hozzásegített az első workshopok (pl. közösségi tervezői workshop) 

megszervezéséhez, az érdeklődés felkeltéséhez, a projekt asszisztens képbe hozásához és az érintetti 

adatbázis építésének elkezdéséhez.  

 

Tanulságok 

A kötetlen forma, a dokumentáció és a gondos visszacsatolás jó módszernek bizonyult, segített a 

bevonásban, a dolog komolyan vételében. A módszer hatékonyságát két körülmény jelentősen 

rontotta: 

(1) a projekt indítása mindjárt az elején megcsúszott, így a kezdeti lendület elveszett – szerencsésebb 

lett volna a sokkal lendületesebb kezdés/folytatás 

(2) a projekt asszisztens, mire beletanult a projektbe, sajnos elköltözött, így a tudás, kapcsolati tőke, 

stb. elveszett. 

7.1.1.2. Fejlesztési, aktivizáló interjúk 

Célok 

Az interjúk fő célja az információgyűjtés volt, a Nivegy-völgy mint turisztikai és helyi termék előállító 

mikro-térség, illetve az itt élő vállalkozók és a köztük meglévő vagy potenciális együttműködések 

tekintetében. Rákérdeztünk az interjúalanyok véleményére a témával kapcsolatban  

 általánosan (pl.: milyen együttműködéseket lát + mik az együttműködés fő akadályai);  

 a saját vállalkozásukkal/ tevékenységükkel kapcsolatos konkrét dolgokra (pl. mi akadályozza/ 

mi segítené a saját vállalkozásának fejlődését)13 

 a projekttel kapcsolatos információk átadása és az interjúalanyok bevonásának erősítése volt 

 az Alapítvány vezetőjét (Bálint), illetve az aktuális projekt asszisztenst (Zoli) képbe hozzuk, 

erősítsük bevonásukat és elfogadásukat a helyi közösség körében (ezzel egyben a projekt 

helyi elfogadottságát is erősítettük).  

Megvalósítás 

Az interjúk 1-2 órás félig strukturált beszélgetések voltak, a vállalkozások részéről általában több fő 

részvételével. Az interjúk során hólabda módszerrel igyekeztünk további kapcsolatokat, 

véleményvezéreket, helyi termelőket gyűjteni. Az interjúk túlnyomó részét az akciókutató helyi 

szereplőkkel együtt (Bálint, Zoli) készítette, a leiratok elkészítésébe is bevonta őket14. Ettől sokkal 

tovább tartott a folyamat (szervezési nehézségek, + a leiratok elkészítése is elhúzódott), ugyanakkor 

a közös interjúzás segítette a bevonást, a szoros helyi projektcsapat építését, Bálinték, mint elismert 

helyi szereplők jelenléte, hely- és szakmai ismerete bizalmat ébresztett, segítette a beszélgetések 

lefolytatását. 

 

 

                                                           
13

 A különböző célcsoportoknak szóló interjúfonalak megtalálhatóak a dokumentációban.  
14

 Az interjúkról készített összefoglalók megtalálhatóak a dokumentációban.  



Tanulságok 

A fő kérdések megválaszolásához bőven elég volt ennyi interjú (talán kevesebb is elég lett volna), a 

bevonás miatt viszont fontos lenne folytatni a folyamatot. A bevonódás ugyanolyan fontos cél és 

lehetséges eredmény, mint az információgyűjtés és az ilyen típusú interjúzás nagyon jó eszköz a 

hálózatépítés, az üzleti modell fejlesztés előkészítéséhez is. Ugyanakkor a folyamatos dokumentáció, 

az interjúk információtartalmának közkinccsé tétele is nagyon fontos.  

A különböző típusú interjúknak más volt a célja és a célközönsége is, bizonyos értelemben jól 

kiegészítették egymást, de az átfedés is sok volt. A helyiek kicsit belelfáradtak a végére a sok 

beszédbe, sok papírozásba. Célszerű lett volna az interjúzások idejét, témáját és főleg az interjúk 

dokumentációját valamilyen módon összehangolni a projekt legelején. Dokumentációra mindegyik 

típusnál szükség van, különben sok információ elvész. 

7.2. Közösségi rendezvények 

Cél 

A projekt keretében szervezett közösségi események fő célja alapesetben a bevonás, illetve annak 

fenntartása, megerősítése, a projekt eredményeinek számbavétele, az elvégzett munka és az 

értékteremtés közös megünneplése. Ugyanezek az események lehetőséget teremtenek a 

hálózatosodásra, a különféle helyiek (különféle korú, kulturális és anyagi hátterű, társadalmi státuszú 

lakosok, tősgyökeresek, bebírók, nyaralók, stb.) találkozására. A tervezési időszakban ugyanakkor 

felhasználtuk ezeket az eseményeket információgyűjtésre is (pl. környezetpszichológiai interjúk, 

közös térképezés stb.). A jelen időszakban az építkezés csúszása és a csúszásokkal kapcsolatos 

kommunikáció hiánya miatt nem volt lehetőség ilyesféle közösségi esemény szervezésére. Végül a 

projektidőszak alatt két közösségi eseményben vállaltunk részt, a hegyközségi borversenyben és a 

csicsói gyereknapban. Egyik sem kimondottan a projekt szervezésében jött létre, mindkettőhöz 

kívülről kapcsolódtunk, bár nagyon különböző módon. A cél leginkább az érdeklődés és a helyi 

közösséggel való kapcsolat fenntartása volt, illetve a borverseny esetében tudásátadás.  

Megvalósítás 

A borverseny, mint lehetőség a hegybíróval folytatott interjú során merült fel. Ez egy hagyományos 

esemény, amin régebben a völgy borász társadalmának jelentős része részt vett versenyzőként, 

illetve közönségként. A versenynek tétje is van, a borvidéki borversenyen csak azok a borok 

indulhatnak, amik itt megfelelő pontszámot értek el. Régen nemcsak szakmai, hanem közösségi 

esemény is volt, a közönség is kóstolt, hirdettek közönségdíjas bort, volt pörköltfőzés, műsor, stb. Az 

utóbbi években (kb. a fő szervező váltása óta) a borverseny elvesztette ezt a funkcióját, tisztán 

szakmai eseménnyé vált. Az interjún ennek a folyamatnak a visszafordítása, a hagyomány 

visszaállítása merült fel, amihez a Forster Központ némi anyagi támogatást, szervezési segítséget, 

publicitást ajánlott fel. A szervezés kicsit döcögősen ment, ennek részben a helyiek alacsony 

motivációja, egészségügyi problémái lehetett az oka, részben pedig az, hogy volt egy kis 

kommunikációs zavar a helyi szervezők és a projekt menedzsment/szakértő gárdája között. A zavar 

valószínűleg abból is adódott, hogy a projekt oldaláról nem elégedtünk meg azzal, hogy a szakmai 

eseményt kinyissuk a helyi közönségnek, hanem egy lépéssel tovább menve, turisztikai funkciót 

szerettük volna adni a borversenynek.  



A gyereknap egészen más jellegű esemény volt, egyszerű, hagyományos civil kezdeményezés. A 

szervező csapat jelentős részben átfedésben van a projektcsapat tagjaival, így merült fel, hogy az 

eseményt felhasználjuk a projekt helyi népszerűsítésére. A kamaszkorú gyerekeknek akadályversenyt 

szerveztünk, a téma a helyi épített, kulturális és természeti örökség volt. A program része volt az is, 

hogy a gyerekek filmeztek, a forgatott anyag egy részét felhasználjuk majd a projektfilm 

elkészítéséhez.  

Tanulságok 

A közösségi események megritkulása, elmaradása, az egyéb kommunikáció hiányával (hírlevél) együtt 

az utóbbi egy évben sokat ártott a projektnek. Tovább rontotta a helyi publicitást, hogy az épületen 

sem történt semmi; a projekt helyben gyakorlatilag láthatatlanná vált. A helyi közösség egy részét 

(főleg a turizmusban érdekelt vállalkozókat) sikerült megszólítanunk a műhelybeszélgetések, interjúk, 

tanácsadás révén, de a szélesebb helyi közönséggel az elektronikus kommunikáció kivételével 

megszakadt a kapcsolat. Mindez éppen azokat az érdeklődő, lazán kapcsolódó környékbelieket (sok 

bebírót, nyaralót) vágta el teljesen a projekttől, akik esetleg külső erőforrást, információt, 

kapcsolatot hozhatnának.  

A borverseny egyik fő tanulsága az, hogy a közös helyi és „központi” szervezés sok problémát vet fel. 

Szerencsésebb a felelősségeket és a kompetenciákat mindjárt az elején tisztázni. Ugyanakkor az is 

gondot okozott, hogy a helyi szervezők inkább helyi közösségi eseményt, mintsem turisztikai 

eseményt szerettek volna szervezni, míg a projekt szakértői és a projekt menedzsment inkább ez 

utóbbi irányba próbáltak segítséget nyújtani. 

7.3. A projekt megítélése, vélemények, attitűdök  

A jelenlegi projektidőszakban a projekt haladásával, ütemével, eredményeivel és hatásaival 

kapcsolatos információkat három forrásból gyűjtöttük:  

 Résztvevő megfigyelés – a helyiekkel való személyes beszélgetések, interjúk, műhelyek és 

közösségi események alkalmával történő megfigyelés; 

 Reflexiós műhely (csak a projektmenedzsment és a szakértők részvételével); 

 Online kérdőív 

Az online kérdőív nagyon hasonló volt a tavaly ősszel lekérdezetthez, csak az időhorizontját és 
némileg a célközönségét változtattuk meg (az építészek és a műemlékesek most hiányoztak). A 
kérdőívek egyrészt a fenti kérdésekre vonatkozó attitűd skálákból, másrészt szabadon tehető 
megjegyzésekből álltak. A kérdőívet összesen 10 fő töltötte ki (projektmenedzsment – 3 fő, 
helyi lakosok – 4 fő, szakértők – 3 fő). A helyi lakosok minden erőfeszítés ellenére (többszöri 
telefonos megkeresés) jelentősen alulreprezentáltak maradtak a mintában, közülük a 
legfontosabbakkal az információk pótlására személyes interjúkat készültek, ezek eredményei 
azonban módszertani okokból nem lettek beépítve a kérdőív mintájába.   
A fő kérdések az alábbiak voltak:  

 Mennyire elégedett azzal, ahol a projekt most tart? 

 Mennyire elégedett azzal, amilyen irányban a projekt haladt az elmúlt egy hónapban? 

  Mennyire elégedett azzal, amilyen ütemben a projekt haladt az elmúlt fél évben? 

 Mennyire elégedett a projekt eredményességével az elmúlt fél évben? 

 Hogyan értékeli a projektmenedzsment munkáját az elmúlt fél évben? 

 Milyen hatékonyan jutottak el az információk a projekt egyes résztvevőihez az elmúlt fél 
évben? 

 Hogyan érezte magát a projektben az elmúlt időszakban? 



 Mit kellene változtatni a jövőben? 
A válaszadókat arra kértük, hogy a kérdésekkel kapcsolatos véleményüket 6 fokú skálán 
jelöljék meg, (1. – legrosszabb, 6. – legjobb) majd fűzzenek szöveges kommenteket a 
válaszukhoz. Ilyen alacsony elemszám statisztikai elemzésre természetesen nem alkalmas, a 
grafikonok a vélemények szemléltetésére szolgálnak.  

 

Az interjúk, beszélgetések és a 

kérdőívek alapján egyaránt úgy 

tűnik, hogy a projekttel 

kapcsolatos alapvető élmény a 

helyiek körében az, hogy a 

megvalósítás elakadt, az 

építkezés sokszori határidő 

módosítás után sem indult el. A 

helyzeten tovább rontott az 

információáramlás akadozása. A 

pozitív hírek – pl. a tervek 

elkészülte, az építési engedély 

megérkezése, a támogatási 

szerződés aláírása, a 

közbeszerzés első kiírása – 

rendre bejelentésre kerültek, 

többnyire szóban, valamilyen 

esemény kapcsán a projekt vezetése/menedzsmentje által, ugyanakkor a leállás és a kapcsolódó 

magyarázat hivatalos kommunikációja elmaradt. A párhuzamosan zajló kapacitásépítési projekt 

(műhelybeszélgetések, stb.) kommunikációját tudatosan leválasztottuk az építkezésről, ami a 

kapacitásépítési folyamatnak valószínűleg használt, de az építkezéshez kapcsolódó kommunikáció 

elmaradásával párosulva az egész projektnek valószínűleg nem tett jót. Nyár elejére (legkésőbb 

ekkorra ígértük tavasszal az építkezés elindulását) a helyi lakosok (beleértve a szorosan vett helyi 

projektcsapat többségét is) már nem hittek abban, hogy az építkezés valaha elindul15.  

Ugyanakkor a projekt készségfejlesztő, kapacitásépítő, hálózatszervező részét mindenki pozitívan 

értékelte. Voltak néhányan, akik a projekttel csak az idén tavasszal találkoztak, vagyis nem vettek 

részt a tavalyi közösségi tervezési folyamatban, ahhoz nem volt érzelmi viszonyulásuk, így 

különösebb várakozásuk sem az épülettel és az építkezéssel kapcsolatban. Ők az egész projektet a 

készségfejlesztés szempontjából ítélték meg és mindenről alapvetően nagyon pozitívan nyilatkoztak. 

Ez jól látszik a kérdőívre adott válaszokból is, a válaszadók között egy újonc volt16, az ő válaszai (a 

skálázás és a szöveges kommentek egyaránt) nagyon különböznek a többiekétől.  

                                                           
15

 Néhány idézet a helyi lakosok köréből: „Sajnos az előzetes tájékoztatással ellentétben felújítás terén mai 
napig sem történt semmi.”; „Aggódom, hogy a nehézkes bürokrata út miatt a projekt megvalósulása veszélybe 
kerül.” „A projekt - amennyire én láttam - az elmúlt időszakban állt. A tervezett tavaszi kezdés helyett még 
mindig a közbeszerzés kiírásánál áll.”” 
16

 Az ő kommentje az első kérdésre az alábbi volt: „Nagyon jó az a közösség építési stratégia, amit elkezdtek. 
Ugye ez egy új forma és több idő kell, mire stabil, elfogadott bizalommal fogadják a helyiek.” 



 A projekt állásával és 

haladásával kapcsolatos 

vélemények az összes 

megkérdezett tekintetében 

meglehetősen szemléletesek. 

Az újoncot nem számítva a 

projekt résztvevői kivétel 

nélkül inkább negatívnak érzik 

a projekt jelenlegi állását és a 

szóbeli kommentek sem túl 

biztatóak. Ezen belül a helyiek 

jellemzően jóval 

negatívabban ítélik meg a 

helyzetet mint a 

projektmenedzsment és a szakértők, ennek oka minden bizonnyal az épülettel kapcsolatos 

várakozásokban (ez lenne helyben a projekt legfontosabb látható, használható eredménye, és ez volt 

az eredeti ’mézesmadzag’ is – ugyanakkor a menedzsment és a szakértők számára az épület csak egy 

részeleme a projektnek) 

illetve az információ 

aszimmetrikus eloszlásában 

keresendő (a 

projektmenedzsment/szakértő csapat tudja, érti, hogy mi miért történt és bízik benne, hogy az 

Intézmény végül megteszi amit kell, a helyiek csak azt látják, hogy „nem történt semmi”).  

A projektnek az elmúlt projektidőszak alatti haladási irányára vonatkozó kérdésnél a válaszok jelentős 

része már (legalábbis részben elvonatkoztat az építkezéstől, az eredmények is pozitívabbak lettek és 

a kommentek is 

tükrözik az attitűd 

változását. Sokan 

utalnak a képzésekre, a 

közösségépítésre, ez 

mutatja, hogy a 

tavasszal zajló 

közösségépítési 

folyamatot sikerült 

leválasztanunk az 



építkezéssel kapcsolatos bizonytalanságokról. Ugyanakkor, a projekt előrehaladásának ütemével már 

senki sem volt elégedett, a szöveges kommentekben visszajöttek az építéssel kapcsolatos negatív 

vélemények.  

A projektmenedzsment munkáját ugyanakkor a válaszadók túlnyomó többsége inkább pozitívnak 

ítélte, a kommentek is arról tanúskodnak, hogy a projekt résztvevői nem a projektmenedzsment 

számlájára írják, hanem külső körülmények következményének tulajdonítják a problémákat.  
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8. Kommunikációs eszközök 

 
8.1. A blog működtetése 
 
A képzésekről megjelent híreken túl változatosságot jelentettek a projektben dolgozó szakértőkről 

megjelenő interjúk, valamint a Nivegy-völgyi névjegyek sorozatunk, amely ABC rendben mutatja be 

az ott dolgozó, elsősorban a turizmusban érdekelt vállalkozókat (helyi termelők, szállásadók, 

kézművesek, szolgáltatók stb.).  

 
8.1.1. Hírlevél nyomtatott változata 
 

Három havi hírlevél ment ki, amelyet eleinte a polgármestereknek tudtunk elküldeni, akik készséggel 

sokszorosították és osztották szét. Ez az együttműködés az első két alkalommal még jól működött, de 

harmadszorra már nem jutott el a hírlevél a postaládákba (Balatoncsicsón pl. a felkért kihordó postás 

megbetegedett; amikor rákérdeztünk, kiderült, hogy a polgármester nem is érti, miért kéne újra 

szétküldeni a hírlevelet, „hisz ez ugyanaz, mint a korábbiak”). Hozzá kell tenni, a balatoncsicsói 

polgármester szerint a célközönségünket úgyis elérjük online felületeteken. Viszont mi az 

esélyegyenlőség jegyében szerettük volna a völgy egész lakosságát tájékoztatni, és fontosnak 

éreztük, hogy az idősebbekhez eljussanak a híreink, különös tekintettel a kiállításra való 

előkészületek híre, amelyben még számítottunk is a segítségükre. 

 
8.1.2. Munkaebéd a polgármesterekkel 

 
2015 januárban került csak sor arra, hogy leüljünk egy közös ebéddel összekötött megbeszélésre az 

öt falu polgármesterével. A bemutatkozó kör után röviden ismertettük velük a plébánia felújításának 

és a hozzá kapcsolódó kutatási, illetve közösségfejlesztési projektrészeket. Készségesen elmondták a 

véleményüket, illetve javaslataikat, és felajánlották a segítségüket. Konkrétan első körben a 

hírlevelek terjesztésében kértük a közreműködésüket, valamint a környezetpszichológiai felmérés 

befejezéséhez.  

Nagyon fontos lépés volt a velük való személyes találkozás. Utólag úgy értékeltük, annyira, hogy az 

első lépések egyikeként javasolt egy ilyen találkozást megszervezni, közvetlenül a projekt 

indulásakor. A polgármesterekkel való bizalmi kapcsolat kialakításán áll vagy bukik a projekt sikere. 

Tapasztaljuk, hogy a bizalmuk/türelmük elvesztése, az élcelődésük nem tesz jót a projektnek. 

Esetünkben az amúgy nehezen megszerzett bizalmat a folyamatos bizonytalanság rendszeresen 

aláaknázta. 

 
8.1.3. Facebook aktivitás  

 
Ez a jelenlét mondható a legrendszeresebbnek és legaktívabbnak a kommunikációs csatornák közül.  

Ugyan komolyabb interaktivitásig nem sikerült eljutnunk, de a követők létszáma kezdettől 

folyamatosan és állandó tempóban növekszik (megfigyelhettük, hogy azok a témák a 

legkedveltebbek, amelyek a Nivegy-völggyel foglalkoznak (pl. névjegyek), vagy ottani eseményekkel, 

amelyeket sok fotó illusztrál. Ezeket szívesen meg is osztják a követők. Egyes névjegy interjúkat is 
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komoly olvasótábor jellemzett.  A borverseny volt olyan esemény, amit komoly figyelem kísért, és 

jellemzők voltak a megosztások is. 

 
8.1.4. „Nivegy-völgyi névjegyek” készítése 

 
Ezt az ötletet ítéljük az egyik legsikeresebbnek a bevonódás szempontjából, hisz a felkeresett 

interjúalanyok hálásak azért, hogy foglalkozunk velük, a munkájukkal és publikálunk róluk. A 

találkozások nem csak arra alkalmak, hogy elbeszélgetve jobban megismerjük az adott 

riportalanyunkat, hanem arra is, hogy az ő közösségi szövetbe illeszkedése, motivációi, véleménye 

segít a közösség egészének feltérképezésében. Az is kiderül, milyen mértékben érdekli a plébánia-

projekt és a későbbiekben mennyire számíthatunk az aktivitására (képzéseken való részvétel, 

adománygyűjtés, esetleges együttműködő partner).  

Egy harmadik hozadéka pedig majd akkor lesz látható, amikor a tervezett kötet elkészül. Egyrészt 

növeli a plébánia presztízsét és komolyságát, másrészt mélyítheti a projekt iránti elköteleződést. 

 
8.1.5. Borverseny   

 
A 2015. április 30 – május 1–re szervezett szentantalfai esemény első estéje volt a borverseny, mint 

szakmai nap, a második napra közösségi eseményeket szerveztünk, az esetlegese odalátogatók 

számára. Az esemény kommunikációjához kértek tőlünk segítséget a szervezők. A plakát 

megtervezésében segítettünk. A szakmai rész megszervezéséhez nem sokat tettünk hozzá, ellenben a 

plakát elkészítése során magában a szervezésben, az esemény átgondolásában vettünk részt. 

Tanulságos volt több szempontból. Kiderült, hogy valójában semmilyen szervezési tapasztalat nincs a 

szervezők birtokában. Ugyanakkor nyitást terveztek a turisták felé az eseménynek, de ennek 

érdekében tulajdonképpen nem sokat tettek, vélhetően azért, mert az esemény turisztikai céljával 

csak részben értettek egyet.  

A program közös kitalálása azért volt nagyon érdekes munka, mert rengeteg olyan programlehetőség 

előkerült, amelyeket mi magunk eddig sem ismertünk eddig (pl. a szentantalfai rádiógyűjtemény, 

csillagnéző túra, az új monoszlói kilátó). Ezek a későbbiekben is jól használható információk. Az is 

kiderült, hogy borverseny szervezőjének van szervezői vénája és bele tudna tanulni komolyabban is. 

 
8.1.6. Animációs film munkálatai 

 
A film készítését hosszas tervezés és egy jó párbeszédben zajló folyamat jellemezte végig. Az 

animációs film célja nem kifejezetten csak a projekt, hanem egy új szemléletmód megismertetése a 

műemlék felújításban. A tervek szerint hazai és nemzetközi szakmai fórumokon képviselheti a film a 

projekt gondolkodásmódját. A film itt érhető el (még nem végleges verzió): 

https://www.youtube.com/watch?v=eojShhN7lfA&feature=youtu.be 

  

8.1.7. Ott élő/nyaraló prominens személyiségek felkutatása 
 

Ez egy tervezett feladat volt, amelyet nem végeztünk még el, de fontos lett volna/lenne. 
 
8.1.8. Belső kommunikáció 
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A belső információáramlás továbbra is személyes és csoportos levelezés formájában zajlik, nem 

mindig hatékonyan. Sokszor előfordul, hogy egy-egy megvitatandó információ elsikkad. Ilyen volt a 

névjegy kiadvány megvitatása, hosszas levelezésben. 

Továbbra sem lettek rendszeresek a hétindító megbeszéléseink. Ennek a hátterében leginkább az 

lehet, hogy folyton elakadásban vagyunk.  

 
8.1.9. Sajtómegjelenés 

 
Az említett időszakban lett volna egy Magyar Narancs megjelenés, de a megkeresés elakadt a Forster 

Központ sajtós munkatársán a projekt körüli bizonytalanságok miatt.  

Az Origo blog ajánlójában többször is kint vannak a cikkeink. 

A Magyar Építészkamara online felülete (mek.hu) beszámolt a szakmai kerekasztal rendezvényünkről, 

2015 májusban.  

 
8.1.10. Helyi bevonódás a kommunikációba 

 
A tervek szerint a helyi közösség lassan átveszi a facebook és blog működtetését. Ehhez azonban arra 

van szükség, hogy afféle gyorstalpalót kapjanak az eszközök használatáról. 2015 őszén kerül erre sor 

a tervek szerint. 

 
8.1.11. A projekt ismertsége 

 
A Nivegy-völgyön belül növekedett a projekt ismertsége, hiszen a képzések és az interjúzások vitték a 

hírét. Az online felületeknek köszönhetően is szép fokozatosan tágul az a kör, ahova eljut a hírünk.  

Sajnos azonban olyan mértékben nem nőtt az ismertség, ahogyan eleinte ebben a projektfázisban 

számítottunk rá. Ugyanis nem volt mit kommunikálnunk, hisz nem kezdődtek el a munkálatok. Ez 

jelentette a legnagyobb zátonyt ebben a projektszakaszban. 

 
8.1.12. Következetesség és hitelesség 
 

A projekt alapvetése szerint meghatározóan fontos, és mindennek a lelke a helyi közösséggel való 

interaktív együttműködés. A bizalmi légkör kialakulása teszi lehetővé, hogy a felújítás mellett valódi 

értékeket kapjanak az ott élők, a képzésekkel, az új üzleti lehetőségek bemutatásával, az ezek 

nyomán kialakuló új együttműködésekkel. 

Ha ezt a folyamatot bármi megtöri, nagyban kockáztatja a projekt valódi sikerét. Hisz az ott élők 

ígéreteket kapnak, de nem álljuk a szavunkat. Magyarázatot pedig nem adhatunk arra, miért nem a 

megígért rendben történnek a dolgok. Példák erre az építkezés beígért kora tavaszi indulásának 

halasztása egészen késő őszig, vagy az augusztus végi langallózásról való elmaradásunk, elnöki 

utasításra hivatkozva, mindenféle érthető magyarázat nélkül a meghívóink felé. 

Ezek a gesztusok sajnos csak nehezítik az egyébként is lassan épülő bizalom kialakulásának 

folyamatát. A messziről jött ember nem mondhat mindig mást. 

 

9. Projektmenedzsment 

A támogatási szerződés 2014. december végi aláírása egyértelműen lendületet és pozitív hozzáállást 

hozott a csapat működésébe és a projektbe annak minden területén, ugyanakkor újabb nehézségeket 
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is generált: a projektet egy éven keresztül finanszírozta előre a Forster Központ, így az újabb 

kötelezettségek vállalásáig lényegében meg kellett várjuk az előleg megérkezését (2015. március). 

A 2015 januárjától a projektre kijelölt műszaki projektmenedzserrel eltérő kommunikációs kultúra és 

személyiségbeli különbségek miatt hosszú hónapokon keresztül nem sikerült megtalálni az 

összhangot és az együttműködés útjait. A már 2015. februárban elkészült kiírás elindítására végül 

2015. május elején került csak sor, amely május végén már fel is lett függesztve és csupán 2015 

szeptemberében indult újra.  

A közbeszerzés kiírásának állandó csúszása mögött lényegében egy tisztázatlan döntési és 

felelősségvállalási kérdés állt: a Forster Központ megszokott ügymenete szerint kizárólag felújításokat 

valósít meg, képzési és kapacitásépítési jellegű tevékenységeket soha nem folytatott. A 

projektcsapatot szakmai háttere épp ez utóbbira tette alkalmassá, ezért is vállalta el a projekt 

megvalósítását. Ezen kapacitás-építési (és elsősorban nem műszaki jellegű) projektet megvalósító 

projektcsapatban csak részben (műemlékes építész) állnak a szükséges mértékben rendelkezésre a 

plébániaépület felújításához, annak műszaki kivitelezéséhez, és az ezzel kapcsolatos bonyolítói, 

közbeszerzési feladatok ellátásához szükséges kapacitások. Tekintettel arra, hogy a projekt 

költségvetésében rendelkezésre állt pénzügyi forrás külsős szakemberek bevonására ezen feladatok 

elvégzése céljából, erre vonatkozóan tett a projektcsapat javaslatot a szervezet döntéshozói felé. Ők 

végül belső erőforrás bevonása mellett döntöttek, konkrét munkatársak kijelölésével, akiknek 

azonban más projektekben való leterheltsége miatt nem jutott elég ideje a projekt műszaki 

tevékenységeinek előkészítésére. A csúszás felelőssége ezzel szétterült a teljes szervezetben, így 

szinte megfoghatatlanná és irányíthatatlanná vált, legalábbis a projektcsapat szemszögéből. 

A megindított közbeszerzési eljárást végül alapvetően mégis azért kellett 2015. május közepén 

megszakítani, mert az Irányító Hatóság módosította állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a 

restaurálási költségek a projektben „egyéb szolgáltatások” vagy „beruházási” soron számolhatók-e el. 

Ha folytattuk volna az eljárást, melynek keretében a restaurálási költségek nem voltak a műszaki 

tartalom részei, akkor ugyan közbeszerzési szempontból sikeres eljárást folytathattunk volna le és a 

kivitelezői vállalkozási szerződés alapján elvégezhető lett volna a kivitelezésnek a restauráláson kívüli 

része, de a külön vállalkozási szerződésben felmerülő restaurálási költségeket a Forster Központ 

részére nem térítette volna meg az Irányító Hatóság, mert az közben arra az álláspontra jutott, hogy 

azok mégsem számolhatók el „egyéb szolgáltatási” soron, hanem csak a „beruházási soron”. A 

beruházási sor 30 %-ban maximalizált összegét viszont a kivitelezői vállalkozási szerződés kimerítette 

volna.  Emiatt kellett végül azt a megoldást választani, hogy a napelemes rendszerre vonatkozóan 

szolgáltatási szerződést tervezünk kötni, beruházás helyett. A közbeszerzési eljárás az ennek 

megfelelően átdolgozott dokumentációval 2015 májusa óta indításra várt egészen 2015 

augusztusáig, mivel újabb elnökváltás, valamint projektvezető váltás lassította le, illetve forgatta fel a 

projekt menetét.  

Mindezek állandó kihívást jelentettek a bizonytalanság helyi kommunikációjában: egy darabig még 

hitelesen lehetett kommunikálni a csúszásokat, egy idő után azonban már hiteltelenné váltunk, egyre 

többen kérdőjelezték meg azt, hogy egyáltalán elindul valamikor a felújítás. A lelkesedés 

„mesterséges” fenntartása helyett nyáron a szükséges minimumra szűkítettük a 

projekttevékenységeket: a felújítás nagymértékű csúszása miatt őszre halasztottuk az örökségtábort, 

amely éppen a helyi lakosok, valamint az ország különféle részeiről érkező önkéntesek felújításba 
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történő bevonását tette volna lehetővé. Ugyanakkor ezt az átmeneti időszakot igyekeztünk jól 

hasznosítani: reflektáltunk az eddigi történésekre, valamint a jövőbeli projekttevékenységek 

elmélyültebb tervezése is lehetővé vált. Ideálisnak tűnt ez az időszak a pannonhalmi tanulmányút 

megszervezésére is, ahova elsősorban az üzleti tervezést segítő jó gyakorlatokért mentünk.  

Az egyéni szintű, szakértői munkatervek összeegyeztetése és egységes stratégiai tervvé történő 

alakítása még kívánnivalót hagyott maga után: a képzéseket és az üzleti tervezést támogató 

mélyinterjúk a vártnál jóval később készültek el, így annak tapasztalatait csak részben sikerült ebbe a 

projektszakaszba beépíteni. A helyi rendezvények szervezése, a helyi szervezőerők aktivizálódás híján 

a projektszakasz elején a Forster Központjából történt (közvetlen telefonhívásokkal, emaillel), ami 

mindenképpen ellentmondásban volt a projekt által meghonosítani kívánt szemlélettel.   

Mindezek ellenére elmondható, hogy a projektcsapat a korábbi szakaszhoz képest egységesebbé vált: 

több és rendszeresebb egyeztetések és tervezések zajlottak, részben személyesen, részben pedig 

skype-n. Új szakértő kollégaként került a csapatba Balázs Tibor, a SEED Alapítvány 

vállalkozásfejlesztője. Jobban sikerült megismerni, egymás képességeit, tudását, hátterét, így már 

„lehet tudni, hogy kitől mi várható el és mi nem”. Ugyanakkor nem sikerült teljesen hidat építeni („mi 

mindannyian helyiek és Forsteresek is vagyunk”) a balatoncsicsói, valamint a budapesti székhelyi 

szakértők között. Ennek hátterében részben vélhetően személyközi konfliktusok, részben pedig a 

projekt bizonytalansága állt: a projekt helyi szakértőjén, – bár nem csak rajta – csapódott le a projekt 

bizonytalansága. Mivel ő helyi lakos és szakértő is egyben, helyi megítélésére is érthető módon 

erősen hatnak a projekt körüli állandó változások, bizonytalanságok.  

 

 


