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Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak:   

Kézműves 

hagyományok 

újjáélesztése a 

Csereháton 

munkanélküliek 

bevonásával 

  

közösségi vállalkozás, helyi 

gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, helyi 

termék előállítása, kézművesség, kreativitás 

 

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban   

építés és felújítás, eszközbeszerzés, képzés, 

foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás, 

piacépítés, értékesítés szervezése, közös 

marketing eszközök, szervezetépítés, 

hálózatszervezés  

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * Csereháti Településszövetség 
1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

A Csereháti Településszövetség 1998-ban kidolgoztatta A 

Cserehát-Hernád-Bódva vidék kézműves fejlesztési programját. 

Ennek szellemében 2003-ban az OFA, 2005-ben a ROP-3.2.2. 

program támogatásával, (legutóbb a TÁMOP-5.1.1.-09/7 

konstrukcióban) a kézművesség műszaki és humán feltételeinek 

megteremtését célzó projekteket indított. Időközben a térségben 

más kézműves projektek is futottak, melyek szintén kialakítottak 

bizonyos kapacitásokat. 

A kézműves stratégia megfogalmazása óta eltelt 14 évben  

összesen kilenc településen (nyolc kézműves házban) 10 műhely 

alakult ki és kb. 40, kézművességet piacképes színvonalon művelő 

mester keresi boldogulásának lehetőségeit. 

A több projektből álló program célja a Cserehát térségében kézműves 

tevékenységet folytatók összefogása színvonalas térségi kézműves 

termékválaszték és turisztikai programlehetőségek közös bővítése 

érdekében a kézművességből származó bevételek növelése 

céljából. 

A 10 éves program során sikerült az alábbiakat elérni: 

1.Kialakult a térség kézműves termékstruktúrája: szövő, hímző, 

textiltermék összeállító, kovács, fazekas, üvegfestő, kosárfonó, 

papírmerítő, gyertyaöntő és rönkbútoros szakmákban működő 

mestereket fogtunk össze. 

2. Bővültek a dologi feltételek: műhely, eszközök, alapanyag 

3. Erősödtek a kézművesség humánerőforrásai: a programba 

bevont kézművesek döntően munkanélküliekből, előképzettség és 

gyakorlat nélkül váltak kézművesekké. További jellemzőjük, hogy 

fő szempont számukra a jövedelemszerzés biztonsága, 

kiszámíthatósága, pénzügyi tartalékaik nincsenek. A főállás mellett 

csak kiegészítő tevékenységként kézműveskedők valamivel jobb 

helyzetben vannak és munkájuk minősége is jobb.  

4. Szélesedtek a kézműves termékek értékesítés csatornái. 

 



5. Kiépült a kézművesség partnerségi köre és területi hálózata: 

kézműves házak (6 db) és História pontok (11 db, a História-völgy 

projekthez kapcsolódva). 

Jelen esettanulmányunk a 2005-2007 között megvalósított projekt 

részletes leírását tartalmazza. 

 

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb:  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még 

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

Csereháti Településszövetség Gagyvendégi - főpályázó,  

Községi Önkormányzat Lak - konzorciumi partner 

Községi Önkormányzat Homrogd- konzorciumi partner,  

Községi Önkormányzat Felsőgagy- konzorciumi partner 

Reg-Lex Bt – együttműködő partner 

CKÖ Lak– együttműködő partner 

CKÖ Homrogd– együttműködő partner 

 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

szikszói,  

encsi,  

edelényi kistérség 

 Gagyvendégi, 

Homrogd, 

Felsőgagy 

Lak, Irota, 

 



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

A projekt megvalósítási időtartama 23 

hónap, 2005.03.02.-2007.01.31. 

mérföldkövek: 

1. Előkészítés 

 toborzás, kiválasztás - felhívás 

készítése, információs napok 

tartása a településeken, interjúzás  

 beruházás (műhelyek felújítása, 

eszköz és alapanyagbeszerzések) 

2 hónap 

 termékfejlesztés 18 hónap 

 képzés 2 hónap 

2. Termelés 

 foglalkoztatás 16 hónap 

 munkában való bennmaradás 

segítése (mentorálás), marketing 

16 hónap 

3. Utómunkák 

 továbbfoglalkoztatás 6 hónap 

  utánkövetés 5 év 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

ROP 3.2. Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések támogatása 

intézkedés 

2. KOMPONENS „Non-profit foglalkoztatási 

projektek megvalósítása a szociális 

gazdaságban” 

 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 111.602. 150 Ft 

 

 

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 100%  

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 

Alacsony foglalkoztatottság, szerény jövedelmek: a Cserehát 

aprófalvas térsége az ország legelmaradottabb területei közé 

tartozik. A projektben szereplő, a Cserehát szívét alkotó 

településeken minden társadalmi-gazdasági probléma 

koncentráltan van jelen. A tradicionális mezőgazdaság háttérbe 

szorulását követően újabb gazdasági tevékenységek tartósan 

nem alakultak ki, a 90-es évektől jószerivel csak a helyi 

közszolgáltatás maradt az egyetlen foglalkoztató. A 

munkanélküliség aránya nagyon magas, bár ennek csak 

töredékét képezik a regisztrált munkanélküliek.  

Feladat: A 

helyzetleírásból 

a problémafa 

megalkotása 



A korábban munkával rendelkező, de a rendszerváltás után 

munkanélkülivé váló családok megélhetésének fő forrásává a 

segélyek váltak. A munkanélküliség a Csereháton tapasztalt 

koncentrációban társadalmi kirekesztést von maga után. 

Következményeként a célcsoport tagjai kiszorulnak az 

információáramlásból, nem jutnak hozzá a szükségleteik 

kielégítéséhez szükséges anyagi és szellemi erőforrásokhoz. 

A romák népességen belüli aránya a térségben átlagosan 40%. A 

munkanélküliek kb. 60%-a roma, a romák körében a 

munkanélküliség kb. 80%.  

A munkaerőnek hosszú távon számolnia kell azzal, hogy a 

hagyományos alkalmazotti viszony helyett a munkahely 

kialakításában önállósulnia kell, saját magának kell a 

foglalkoztatási lehetőségeket megteremtenie. 2002-ben a 

Cserehát 40 településén 900 fő megkérdezésével történt felmérés 

szerint erre a térség 18 és 35 év közötti lakossága nincs felkészülve. 

A csereháti környezetben a helyi erőforrások profitorientált 

hasznosítása korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Vállalkozások 

hiányában erős a települési önkormányzatok és a civil szervezetek 

foglalkoztatási „kényszere”. Számukra leginkább a szociális, a 

kulturális és a környezetvédelmi szükségletek kielégítése az 

elsődleges. A kézművesség a világszerte felfutóban lévő kulturális 

gazdaság lényeges, az önkormányzatok által preferált turizmushoz 

is több szálon kötődő eleme. Kérdés azonban, hogy Magyarország 

elmaradott térségeiben biztosítható-e a szakmai, a technológiai, a 

piaci és vállalkozási háttér a sikeres, művelői számára megfelelő 

jövedelmet biztosító kézműveskedéshez. Ebben a közegben nem 

csupán egyes társadalmi csoportok hátrányai kompenzálandók, 

de a teljes környezet deformálódását kiküszöbölő megoldásokra 

van szükség. A csereháti projekt egyrészről a kézművesség 

összetett társadalmi-gazdasági előnyeire építő, másrészről a tagok 

önállóságát feltételező szövetkezés és az erős központi integrátor 

által irányított vállalat között álló modellt képvisel a problémák 

megoldására. 

A kézműves program elsősorban az alsó középosztályból kiszoruló 

munkanélküli tagjainak kínál reális alternatívát a munka világába 

való újbóli bekapcsolódásra, önfoglalkoztató tevékenység 

indítására. Azonban ehhez kellő kreativitás, helytörténeti, 

kultúrtörténeti és néprajzi ismeretek és vállalkozói véna 

szükségeltetik.   

 

A régióban egyre több kézműves alkotó, ill. műhely létezik. Ők 

részben konkurenciát, részben potenciális partnereket jelentenek. 

Ezzel együtt is összességében elmondható, hogy a hagyományos 

eljárással és alapanyagokból készülő kézműves termékek 

értékesítésével nem találkozhatunk a bolti kereskedelmi 

forgalomban. A turisztikai helyekhez és rendezvényekhez köthető 

kirakodóvásárokon találhatunk kézzel készített termékkel. 

 

 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 5. Vonatkozó 

stratégia 

Kapcsolódó fejlesztési stratégiák: 

 „A térség, mely élni akar”. A Cserehát-Hernád-Bódva vidék komplex fejlesztési 

programja. 1996 Készítette: MTA RKK ÉmO, Miskolc 

 



 A Cserehát-Hernád-Bódva vidék kézműves fejlesztési programja, 1998.  

Készítette: REG—LEX BT., Edelény 

 A Cserehát innovációs stratégiája, 2002. Készítette: Csereháti 

Településszövetség 

 A bódva-vidék turisztikai fejlesztési stratégiája Készítette: Reg-lex bt. Edelény, 

2002 

 Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája, Készítette: B.-A.-Z. Megyei 

Fejlesztési Ügynökség 

 

1.3. Programhoz kapcsolódás 6. Pályázati kiírás 

A Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.2. intézkedés 2. 

komponens  megvalósításának célja az aktív korú nem 

foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának 

elősegítése új munkahelyek teremtésével a szociális gazdaságban.  

Komplex, többelemű, a célcsoportok szükségleteinek megfelelő, 

közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása által. 

A pályázati kiírás keretében a projektek megvalósítására az 

Európai Unió, valamint a Magyar Kormány vissza nem térítendő 

támogatást nyújtott. 

 

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként) Feladat: Stake-

holder elemzés 

• Partnerek: 

Csereháti Településszövetség Gagyvendégi - főpályázó,  

Községi Önkormányzat Lak - konzorciumi partner 

Községi Önkormányzat Homrogd- konzorciumi partner,  

Községi Önkormányzat Felsőgagy- konzorciumi partner 

Reg-Lex Bt – együttműködő partner 

CKÖ Lak– együttműködő partner 

CKÖ Homrogd– együttműködő partner 

A főpályázónak az Alapszabályban megfogalmazott célok 

teljesítése, a fejlesztési elképzelések megvalósítása, annak a 

humán erőforrás részének biztosítása anyagi biztonságot kíván, s 

ez csak pályázatok útján valósítható meg. A főpályázó érdeke a 

humán kapacitás alkalmazása és a technikai infrastruktúra 

fenntartása, működtetése volt, természetesen szorosan 

összefonódva a fejlesztési elképzelésekkel.  

A konzorciumi partnereknek elsősorban a lakosság körében 

tapasztalható munkanélküliség mérséklése volt a célja az 

együttműködéssel, másodsorban volt szempont a települési kép 

javítása egy felújított épülettel és annak kézművesházként való 

funkcionálásával. A települési önkormányzatok olyan kapacitások 

kialakítására és működtetésére törekszenek, melyek révén képesek 

– akár csak néhány fő számára is - jövedelemszerzési lehetőséget 

teremteni. Ugyanakkor a település turisztikai programjainak 

növelését, az iskolai oktatásba való bekapcsolódást, valamint a 

falu imázsát javító, a partnerek számára ajándékozható igényes 

kézműves tárgyak biztosítását várták a kézműves programtól.  

 

 

 



2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

A kézművesség a 21. században reneszánszát éli. A világ fejlettebb 

térségeiben felértékelődött a hagyományos technikákkal, 

szintetikus anyagok nélkül, egyedi kivitelezésben készült termékek 

iránti kereslet. Ezt bizonyítják ezen termékek fokozódó eladási 

adatai a frekventált helyen fekvő ajándékboltokban, a kézműves 

vásárokon. Ugyanakkor a kézművesség művelése, kipróbálása 

iránti igény is fokozódik. Nem csupán az erdei iskolai, iskolai 

programok élénkülése, de a hobbi körök és résztevőik számának 

emelkedése is mutat. Az említett kereslettel rendelkező városi 

népesség már a térségben is megjelent és a várhatóan számuk 

úgy üdülő tulajdonosként, mint látogatóként is fokozatosan nő. A 

kulturális hatások vidéki térségekbe való benyomulásával várható 

a térségen belül is az kézművesség termékei iránti kereslet 

növekedése. Ennek jelei egyelőre a falunapok, vásárok és a helyi 

iskolák szabadidős programjai alkalmával jelentkeznek.  

A piaci felmérések arra is rámutattak, hogy: 

1. A kézművesség nem lehet ugyanolyan, mint volt akár egy 

évszázada, de akár csak egy emberöltővel ezelőtt, hiszen 

megváltoztak a társadalmi, gazdasági körülmények és ezzel 

együtt az életmód, a szükségletek, az ízlésformáló tényezők. Mások 

ma már a készítők és nem ugyanazok a felhasználók sem, nem is 

beszélve az alapanyagokról. Az egykor használt eszközök 

formájukban és funkciójukban is továbbélnek, nem másolatai az 

egykori eredetinek, de anyagukban és díszítményeikben 

hasonlóak, a mai igényeknek megfelelőek. 

2. A mai kézművesség alapvető jellemzője a turizmussal való 

összefonódása. Az adott hely vagy térség arculatát, kulturális 

hagyományait visszatükröző iparos tevékenységnek nem csupán a 

végterméke, hanem maga az alkotás folyamata is eladható 

termékké vált. A hagyományos technikák bemutatása nem 

csupán az ismeretek bővítését, elidegenedett világunkban a 

munka tárgyának és az alkotó embernek valamely korábbi 

hagyományokhoz való nosztalgikus visszatérésen alapuló 

megértését jelenti, hanem a kreativitás kibontakozására, a 

kézzelfogható eredményre vezető munka örömének megélésére 

lehetőséget adó élmény is. Ezek az élmények pedig – ha ügyesen 

szervezik, körítik őket, komoly turisztikai vonzerőt jelenthetnek. 

3. A kézműves tevékenységekben a nők kimondottan 

felülreprezentáltak. Bár általában a kézművesség iránti érdeklődés 

a magasabb iskolai végzettségűek között nagyobb, ők főként 

hobbi szinten érdeklődnek, hiszen munkahellyel rendelkeznek, és 

mint a kézműves házak bemutatóinak, alkotó foglalkozásainak 

célcsoportja jelennek meg. 

4. A térségi kézműves termékek feltételezett kis volumene miatt 

nem annyira a kereslet mennyiségi oldala, inkább a piaci rések 

megtalálása a fontos. Piaci rést a térség természeti erőforrásaira és 

palóc hatásoktól nem mentes, sajátos kulturális örökségére 

alapozott háziipari és művészeti, a turisztikai kínálatba jól 

becsatornázható, valamint a helyszínen kipróbálható, gyorsan 

előállítható alkotások terén látunk.  

 

Feladat: további 

információforrás

ok keresése 



2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

A projekt hatásaként vártuk: 

1. A kreativitás térségfejlesztő szerepének érvényesülése: húszéves 

térségfejlesztési tapasztalat alapján a hátrányos helyzetű 

térségekben a helyi fejlesztés egyik legnagyobb akadályának a 

lakosság kreativitásának és vállalkozókészségének hiánya 

bizonyult. A hagyományos kézműves technikák elsajátítása nem 

csupán az ismeretek bővítését, az alkotó embernek korábbi 

hagyományokhoz való nosztalgikus visszatérését jelenti, hanem a 

kreativitás kibontakozásának, a kézzelfogható eredményre vezető 

munka örömének élményét is.  

2. A munkára nevelés elősegítése: A tartós munkanélküliség miatt 

a rendszeres munkavégzésre nehezen szocializálódó gyerekek 

esetében a látható, kézzelfogható eredményt hozó, de 

koncentrált figyelmet igénylő alkotó tevékenység a munkára 

nevelésben, az önbizalom erősítésében is hasznos eszköznek 

bizonyul. 

3. A turisztikai adottságok hasznosítási hatékonyságának 

növekedése: Az adott hely vagy térség arculatát, kulturális 

hagyományait visszatükröző iparos tevékenységnek nem csupán a 

végterméke, hanem alkotási folyamata is eladható termékké vált. 

Ezek az élmények pedig komoly turisztikai vonzerőt jelenthetnek. 

Emellett az előállított kézműves tárgyak a turisztikai kínálatba is 

beépíthetők. Az induláskor teljes mértékben hiányoztak az ízléses, 

tájjellegű ajándéktárgyak. 

Feladat. Más 

területekkel való 

kapcsolódási 

pontok 

felrajzolása 

2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 8. Korábbi 

kezdeményezés

ek ezen a 

területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

1998-ban elkészült A Cserehát-Hernád-Bódva vidék kézműves 

fejlesztési programja, Ez összefoglalta a térség adottságait és 

lehetséges kézműves tevékenységet, valamint meghatározta a 

fejlesztés legfontosabb feladatait. 

Erre alapozva, a kézműves hagyományok felélesztésére tett 

kísérlet a 90-es évek második felében indult három csereháti 

településen. Hidvégardón az önkormányzat turisztikai pályázata 

keretében, Szendrőben szintén az önkormányzat révén a Kékfestő 

házhoz kapcsolódóan, míg Irotán egy vállalkozói törekvés nyomán 

létesültek kézműves házak. Ezek képezték alapját a 2002-ben az 

OFA által támogatott „Új esély az ügyes kezű munkanélkülieknek 

és a Cserehátnak” címmel elindított térségi programnak. A 

települési önkormányzatok és a vállalkozó bevonásával a 

meglévő három mellett további két kézműves házat (Homrogd és 

Gagyvendégi) alakítottak ki és szereltek fel a kiválasztott négy 

mesterséghez (szövés, kosárfonás, fazekasság, faművesség) 

szükséges eszközökkel. Ekkor 22 fő képzése és 6 hónapos 

foglalkoztatása valósult meg. A hat hónap a mesterségek 

elsajátításához és az önfenntartásra való képesség kialakításához 

rövidnek bizonyult. Ezért a Településszövetség újabb pályázatot 

adott be 2003-ban „Újabb esély a Cserehátnak” címmel, de ez 

nem részesült támogatásban. A kézműves házak közül kettőben 

folytatódott, de csökkentett időben a munka, háromban a 

foglalkoztatás szünetelt, csak az elkészült termékekből összeállított 

 



kiállítások voltak látogathatók. 

A programban résztvevők és a térség önkormányzatai a zárást 

követően kifejezésre juttatták, hogy – az eredeti stratégiának 

megfelelően - szeretnék folytatni, illetve új mesterségekkel 

kibővíteni a kézműves házak tevékenységét. 

 

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

A programot elindító kézműves stratégiát Dr. G. Fekete Éva 

tudományos kutató és akkor a Csereháti Településszövetség 

elnökhelyettese dolgozta ki és azt követően az egyes projektek 

felépítéséhez, a pályázatok beadásához is ő nyújtott szakmai 

segítséget. Ő volt a kidolgozója a térség komplex fejlesztési 

programjának, majd annak lebontásaként az említett kézműves, 

valamint a turisztikai, az intézményfejlesztési és határ menti 

együttműködési stratégiáinak is. Elnökhelyettesként utóbbiak 

megvalósítását is szorgalmazta, projektek indítását 

kezdeményezte. 

 

2.5. Kialakított célrendszer  

Általános célkitűzés: A Cserehát térségében kézműves 

tevékenységet folytatók összefogása színvonalas térségi kézműves 

termékválaszték és turisztikai programlehetőségek közös bővítése 

érdekében a kézművességből származó bevételek növelése 

céljából. Távlatokban mintegy 50-60 főnek jövedelmet biztosító 

kézművesház-hálózatot a szociális gazdaság részeként való 

működésre szerettük volna felkészíteni 

A projekt célja: A munka világából kikerült emberek 

munkajövedelemből való megélhetésének, munkaerő-piaci 

reintegrációjának elősegítése a szociális gazdaságban létrehozott, 

a háztartások és magánszemélyek rekreációs szükségleteinek 

kielégítését, a gyerekek munkára való felkészítését és 

kreativitásának erősítését, valamint a térség turisztikai 

vonzerejének bővülését szolgáló szolgáltatásokban létrehozott új 

helyi munkahelyekkel. 

A megcélzott célcsoportok és termékfajták: 

 a lakosság – mindennapi használati eszközök, 

 a helyi közösségek – közösségfejlesztést erősítő kulturális 

programok, 

 a turisták – használati eszközök és ajándéktárgyak, ill. saját 

maguk által készített apróbb tárgyakon keresztül az alkotás 

öröme, 

 a kézműves alkotók, alkotóműhelyek – alapanyagok és saját 

választékukat bővítő tárgyak, 

 a vendégfogadók – vendéglátók – ízléses, otthonosságot 

sugárzó étkészletek, berendezési tárgyak, 

 a nemzetközi kapcsolatokat szervező hivatalok, társadalmi 

szervezetek – a térségre jellemző, vállalható színvonalú és árú 

ajándéktárgyak, díjak, 

 a térségi fejlesztési projektek megvalósítói –faluszépítésben, 

közösségi épületek dekorálásában használható tárgyak. 

 

Feladat: Célfa 

és problémafa 

összehasonlítása 



2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

A célok eléréséhez megvalósítani kívánt tevékenységek:  

1. kézműves műhelyek kialakítása: építés és eszközbeszerzés:  

 
helyszín kézműves 

ház 

szakma fő műhely új műhely 

 

Gagyvendégi 

5 fő 

nincs 

 

Szövő  

Rönkfa  

3 

2 

Szövő  

Rönkfa  

 

rönkfa 

Lak 

 8 fő 

felújítandó kosárfonó 

vályogvető 

4 

4 

kosárfonó 

vályogvető 

kosárfonó 

vályogvető 

Felsőgagy  

5 fő 

felújítandó szövő 

Gyertyaöntő 

és 

papírmártog

ató 

3 

2 

szövő 

Gyertyaöntő és 

papírmártogat

ó 

szövő 

Gyertyaöntő 

és 

papírmártog

ató 

Homrogd 

8 fő 

felújítandó fazekas 

Szövő 

Kovács 

rönkfa 

2 

2 

2 

2 

Fazekas 

Szövő 

Kovács 

rönkfa 

Fazekas 

Szövő 

Kovács 

Irota 

7 fő 

 

Jó (bérelt) Fazekas 

szövő 

Gyertyaöntő 

és 

papírmártog

ató 

Kovács 

2 

2 

1 

 

2 

Fazekas 

szövő 

gyertyaöntő 

papírmártogat

ó 

Kovács 

 

 

Gyertyaöntő 

és 

papírmártog

ató 

Kovács 

5 település 4 ház 8 szakma 33 fő 14 műhely 10 új műhely 

 

2. képzés és foglalkoztatás: A Belső-Cserehát 33 aktív korú 

(kb. 20%-ban roma, 70%-ban nő, 80%-ban alacsony iskolai 

végzettségű) munkanélküli lakosának 2 hónapos betanító 

képzése és 16 hónapos foglalkoztatása 

3. marketing: terméktervezés, katalógus készítése, értékesítési 

csatornák felmérése 

 

A tervezési szakaszban az alábbi kockázatokkal és az azok 

elhárításából adódó további feladatokkal számoltunk: 

1. A projektbe bekerülők lemorzsolódása: beépítettük a 

projektbe a toborzási, kiválasztási feladatokat, majd a 

folyamatos  mentorálást. 

2. Tervezés: az építési tervek elkészítését a partnerek 

vállalták, az üzleti tervezés beépült a projektbe. 

3. Motiváció: a szakmai segítők esetében a kiégés, a 

célcsoport részéről az érdektelenség ellen közösségi 

rendezvényeket és szakmai tanulmányutat szerveztünk. 

4. menedzsment: A partnerek közötti együttműködési 

szándékot a folyamatos kommunikációval, rendszeres 

találkozókkal és a menedzsment részéről minél több 

feladat felvállalásával igyekeztünk fenntartani. 

5. szervezetfejlesztés: a projektnek nem lett része, de 

számoltunk a szövetkezetté alakulás jogi feladataival és 

költségeivel 

6. Likviditási probléma: finanszírozási kockázattal a 

várható infláció, késedelmes kifizetések, a hatóságok 

„ügyvitele” (az eljárások bonyolult rendszere) terén 

számoltunk, a várható likviditási problémákat hitel 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

 



felvételével kívántuk megoldani, ám annak végül is 

bekövetkező mértékére nem számítottunk. 

Kockázati tényezőnek láttuk, de a projekt idején túlnyúló kezelést 

igényelt: 

1. továbbképzések: a kézművesek segítése az 

élethosszig tartó tanulásban 

2. a turisztikai kereslet erősítése: kézműves bemutatók 

számának gyarapítása, ajándékboltok, 

árusítóhelyek hálózatának kiépítése 

3. tudatos vásárlás erősítése: a kínai tömegcikkek 

előtérbe kerülésével felvéve a versenyt a helyi 

kézműves termékek vásárlásának ösztönzése 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

életrajzok 

A tervezői csoport összesen két főből állt: 

Dr. G. Fekete Éva – ötletgazda, pályázatírás a Csereháti 

Településszövetség elnökhelyettese – terület- és vidékfejlesztési, 

stratégiai tervezési szakember 

Báriné Kántor Magdolna pályázatírás –a Csereháti 

Településszövetség alkalmazásában -terület- és vidékfejlesztési 

szakember, pályázatírói és projektmegvalósítói gyakorlattal. 

Mindketten a Településszövetséghez kötődtek. 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési 

feladatokra és az  egyeztetésekre is. 

Feladat: a 

tervezés 

tervének 

rekonstruálása 

A kész programterv birtokában a projekt tervezésére összesen 4 

hetet tudtunk fordítani. (A pályázati kiírás 2004. februárban jelent 

meg, a pályázat beadásra került 2004 májusában, a Támogatási 

Szerződés megkötésre került 2005. március 1-jén. 

Az első két hétben megtörtént, majd még folyamatosan kibővült a 

partner településekkel való egyeztetés, ötletelés. 

Ehhez már előzetesen rendelkeztünk egy projektvázzal, ami az 

egyeztetések során kibővült, de alapjaiban nem változott. Azt 

kezdettől tudtuk, hogy a csereháti kézművességet kívánjuk 

megalapozni, de kérdéses volt, hogy egy bázispontra alapozva, 

vagy hálózatban tegyük ezt, milyen szakmákat vonjunk be, kikre 

lehet építeni. 

A pályázat kidolgozásához üzleti terv készítésére nem volt szükség, 

az a projekt részeként, a megvalósítás szakaszában készült el. 

A keresleti oldal és a konkurencia felmérését, a piaci tájékozódást 

kézműves boltok kínálatának felmérésével, az eladókkal készített 

interjúk segítségével, már működő kézműves hálózatok 

tapasztalatainak begyűjtésével és a térség turisztikai 

szolgáltatóival történt beszélgetések során gyűjtött információk 

feldolgozásával végeztük el. 

A célcsoport motivációit, elkötelezettségét korábbi és a jelenlegi 

foglalkoztatási projektjeink tapasztalataiból szűrtük le, ugyancsak 

erre alapoztuk az elvárható normákat is.  

Az üzleti tervezésbe a projektben résztvevők véleményeit és a 

közben elvégzett további keresleti-kínálati felmérések eredményeit 

is bekapcsoltuk. 

 



3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a 

megvalósításban?  

11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 

Nem készült. Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel 

támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  
12. Példa 

árajánlatra 

A költségvetés tervezésekor az előző OFA program tapasztalatai, 

az előzetes kalkulációk és katalógusokból, aktuális bolti kínálatból 

kirajzolódó piaci árak voltak a fő szempontok. A személyi költségek 

tervezésekor a térségben alkalmazott béreket, juttatásokat 

alkalmaztuk.  

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e 

valami változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 

  

13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

A projekt tervezésekor a partner önkormányzatok képviselőivel, 

illetve a Településszövetség Intéző Bizottságával folyt egyeztetés, 

amely végigkísérte a projekt megvalósítási folyamatát is. 

Feladat: 

vélemény 

készítése 

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

A projekt finanszírozása 100 % támogatottság mellett történt. 

Azonban saját tőke megléte nélkül nem lehetett elkezdeni a 

tevékenységeket és likviditási gondok nélkül befejezni sem. A 

program megvalósításához 20 millió Ft hitelre volt szükségünk, 

melynek a kezelési – és kamatköltsége a projekt végére  3,5 millió 

Ft-ot tett ki. Bevételt a program nem termelhetett, a kész termékek 

raktározásra kerültek. 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat 

útját a beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen 

témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

Nem volt hiánypótlás. Feladat: a 

pályázat 

értékelése 

pontozással 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi 

volt a legkeményebb feltétel? 

18. Támogatási 

szerződés 

A Támogatási Szerződés megkötésekor a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek kellett megfelelnünk, az abban foglalt 

kötelezettségeknek eleget tennünk: 

Dokumentumok: 

 Alapszabály közjegyző által hitelesítve 

 Aláírási címpéldány közjegyző által hitelesítve 

 nyilatkozatok 

 

Biztosítékok: 

 Azonnali beszedési megbízás 

 Tartozáselismerő nyilatkozat 

 



 jelzálog 

 Vagyonbiztosítás 

 Kötelezettségvállaló nyilatkozat 

A későbbiekben az IH a Kötelezettség vállaló nyilatkozat és a 

Jelzálog pontokat hatályon kívül helyezte.  

Vállalások: 

 Jelentéstételi kötelezettség 

 bejelentési kötelezettség 

 projekt ellenőrzése, iratmegőrzési kötelezettség 

 tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 A projekt zárása után 10 fő 6 hónapos 

továbbfoglalkoztatása 

 5 éven belül a beszerzett eszközök elidegenítési, 

bérbeadási tilalma 

 zárást követő 5 évig utánkövetési jelentés benyújtása 

 

A feltételek a projekt biztonságát szolgálták egyfajta 

garanciaként, teljesítésük nem jelentett különösebb gondot, hiszen 

nem került sor a használásukra. Azonban egy jelzálog levétele a 

megadott idő után az adott ingatlanról meglehetősen nagy 

procedúrával jár.  



5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? Merültek-

e fel menetközben konfliktusok?  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 

Programirányító Bizottság (PIB)- összesen 6fő, ebből 1 fő nő 

Összetétele: 

 A programban résztvevő partnerek delegálnak 1-1 főt 

 Vezetője a Csereháti Településszövetség elnöke 

Feladatai: 

 Dönt a végleges programtervről 

 Dönt a személyek kiválasztásáról 

 Dönt az 5 munkavezető megbízásáról 

 Jóváhagyja a végleges beruházási tervet 

 Dönt a szállítókról és kivitelezőkről 

 Az alprogramok utáni beszámolók alapján dönt az esetleges 

programmódosításokról 

 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen 

szakmai összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi 

vagy folyamatos munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? 

Maradtak a projekt zárása után? 

20. Munkaköri 

leírások 

A projekt végrehatását a települések önkormányzati, és a 

Településszövetség vezetőiből álló Programirányító Bizottság, mint 

döntéshozó szerv mellett 3 fős projektmenedzsment irányította, 

valamint 18 fő szakmai szakértői csoport segítette. 

Menedzsment: 

 projektmenedzser –nő, heti 40 órában munkaszerződéssel a 

Településszövetség alkalmazásában 

 pénzügyi munkatárs – nő, heti 20 órában vállalkozói 

szerződéssel 

 adminisztrátor – nő, heti 40 órában munkaszerződéssel a 

Településszövetség alkalmazásában 

Az előkészítésben részt vettek, a projekt zárása után maradtak a 

Településszövetség alkalmazásában, de más projektet 

bonyolítottak. 

 

Szakmai megvalósítók: – összesen 17 fő, ebből 6 fő nő 

 mentorok (3 fő) 

 oktatók (7 fő) 

 designer 

 értékesítési menedzser 

 marketing tanácsadó 

 turisztikai szervező 

 munkavédelmi oktató 

 könyvelő 

 könyvvizsgáló 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a 

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 



A projekt célkitűzéseit, módszereit és a csatlakozás feltételeit 

bemutató 1 oldalas szóróanyagot szerkesztettünk. Összesen 400 

szórólap került kiosztásra.  A projektet minden településen egy-egy 

délután alkalmával a település közösségi házában ismertettük. 

Toborzásunk eredményeképpen programunkra összesen 150 fő 

jelentkezett. Közülük a mentorok által készített egyéni interjúk és a 

polgármesterek javaslatai alapján összesen 40 fő bizonyult a 

projektben való részvételre alkalmasnak. Ebből a létszámból 

választottuk ki a legmegfelelőbbnek tartott 33 főt. 

A végleges kiválasztást a mentorok egyéni benyomásai, az 

interjún elhangzottak értékelése és a partnerek véleménye 

határozta meg. Összesen 33 fő került kiválasztásra, s 10 fő került 

tartalék listára.  

 



5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

Elvégeztük a programhoz szükséges felújításokat, 

eszközbeszerzéseket. Az öt kézműves ház 14 műhelyében 16 millió 

Ft-ból sikerült a folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket 

megteremteni, valamint folyamatos alapanyag-ellátást biztosítani. 

Az alapanyagok beszerzését minden esetben a 

Településszövetség biztosította. 

Az eszközöket (szövőszék, vetőfa, fazekas korong, fazekas 

kemence, mángorlóasztal, fűrészek, fújtató, kisebb kézi eszközök, 

szerszámok, edények,) három árajánlat bekérésével, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől szereztük be. Szállítóink között 

volt a Sthil, a kecskeméti Interkerám Kft, Magor Dak Rt cég. Az 

ajánlattevőket ismertség, korábbi referenciák és néhány esetben 

internetes keresés után választottuk ki. Az ajánlatok elfogadásánál 

szempont volt a térségi vállalkozók preferálása. 

Az alapanyagokat is igyekeztünk a térségben, illetve minél 

közelebb beszerezni.  

Jellemző alapanyagaink és szállítóink voltak: 

Korábbi kapcsolati tőkénket kihasználva kerestük fel a 

Sátoraljaújhelyi börtönt, ahol az elítéltek az Ábránd Ágynemű Kft 

keretein belül ágyneműket varrnak. Ezen ágyneműk 80 illetve 100 

% pamutból készültek, s ez a minőség megfelelt az általunk 

elképzelt szőttes alapanyagának. Folyamatos rongy alapanyag 

beszállítóink lettek.  

A fazekas alapanyag ugyancsak egy régi kapcsolat útján történt, 

egy Miskolcon élő és alkotó keramikus szállította z agyagot és a 

mázakat is. Egy más összetételű agyag beszerzésével kísérleteztünk 

Vámosújfaluról is.  

A kovácsoláshoz szükséges alapanyagot a térségben működő 

vaslerakatokban vásároltuk nagy tételben. 

A gyertyaöntés alapanyagát Miskolcon a Művészellátóban 

vásároltuk meg a színezőkkel és a formákkal együtt.  

Térségünk kedvező adottságokkal bír erdő tekintetében, így a 

rönkfa bútor alapanyagát, az akác és fenyő rönköket a helyi 

erdészettől, illetve magánerdőkből szereztük be, ahol mi 

választhattuk ki a legmegfelelőbb alapanyagot.  

Kevésbé szerencsés a térség a fűzvessző ügyében, így ezt a 

térségen kívülről, Tiszafüredről szereztük be.  

A vályogvetés nélkülözhetetlen anyagát, a szalmát helyi 

gazdálkodóktól vásároltuk.  

A kiegészítő anyagokat, festéket, pácot, lakkot, drótot, fonalat stb. 

Edelény, Szendrő és Miskolc kiskereskedelmi boltjaiból szereztük be. 

 

23. 

Eszközspecifikáci

ó 

  



5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e 

közbeszerzést kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a 

kiválasztásban? Hogyan szabályozták a szerződésben a határidők 

betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a fizetési 

feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

A felújításokat helyi vállalkozókkal végeztettük, az értékhatár nem 

érte el a közbeszerzési értékhatárt, 3 árajánlat bekérése után a 

legkedvezőbb anyagi szolgáltatást nyújtó céget bíztuk meg a 

munkával. A garanciavállalás a vállalkozói szerződés része volt, 

nem került sor az alkalmazására. A fizetés a munka elvégzése és 

átadása után történt.  

Szolgáltatók 

A projekt szakmai megvalósításához szakmai szolgáltatásokat 

vettünk igénybe azon területeken, ahol a saját humán 

kapacitásunk nem volt elegendő. Ezek: 

 mentorok (3 fő) 

 oktatók (7 fő) 

 designer 

 értékesítési menedzser 

 marketing tanácsadó 

 munkavédelmi oktató 

 könyvelő 

 könyvvizsgáló 

Mindannyian kiváló szakmai referenciákkal, előzetesen már 

bizonyított szakemberek voltak, térségiek lévén ismerve a 

célcsoport sajátosságait.   

 

5.6. Foglalkoztatás – Hány főt foglalkoztattak, milyen 

munkakörben, mennyi időre, milyen fizetéssel? Milyen további 

juttatásokat biztosítottak (utazás, munkaruha, munkaorvos, 

étkezés, természetbeni, képzés? Kiket vontak be a 

foglalkoztatásba munkavezetőként, képzőként, mentorként, … ? 

 

A célcsoport (33 fő) 16 hónapon keresztül történő foglalkoztatása 

5 helyen, 8 mesterségben, teljes munkaidőben történt. A helyi 

irányítói feladatokat a települések vezetői, ill. a kézműves házak 

tulajdonosai látták el. Ugyanakkor minden házban a 

foglalkoztatottak közül egy főt – kiemelt fizetéssel – megbíztunk a 

munkavezetői feladatok ellátásával. A foglalkoztatási fázisban 

elindult a termelés. Az időközben fellépő műszaki nehézségek, a 

mesterségbeli gyakorlatlanság, a támogatás elhúzódó 

kifizetéséből adódó bérfizetési nehézségek miatt csak alacsony 

hatékonyságot sikerült elérni. A selejt aránya szakmánként változó, 

de volt, ahol a 60%-ot is meghaladta. Az időszak végére sikerült a 

selejt arányt lecsökkenteni és a termék-előállítás mennyiségét és 

minőségét is javítani, ám a minimálbérhez viszonyítva is csak 

mintegy 30-40%-os teljesítményekről beszélhetünk. 

Béren kívüli juttatás volt az étkezési utalvány és a munkaruha 

biztosítása.  

A projekt zárása után 10 fő 6 hónapos továbbfoglalkoztatása 

valósult meg.  

 

 

5.7. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított 

feladatok 

 



A projekt során 8 kézműves szakmában indítottuk el a termék 

előállítást, az alábbi bontásban 

 

helyszín szakma fő termék 

Gagyvendégi 

 

Szövő  

 

 

Rönkfa  

3 

2 

asztali futó 

lábtörlő 

szőnyeg 

rönkfa bútor kül és beltéri 

Lak 

  

kosárfonó 

 

vályogvető 

4 

4 

kaspó, kenyértartó, 

szennyes kosár, tálcák 

vályogtégla 

Felsőgagy  

 

szövő 

Gyertyaöntő és 

papírmártogató 

3 

2 

 

gyertyák és merített papír 

Homrogd 

 

fazekas 

Szövő 

Kovács 

rönkfa 

2 

2 

2 

2 

étkészlet, váza, dísztárgyak 

 

kül és beltéri kovácsoltvas 

használati és dísz termékek 

Irota 

 

Fazekas 

szövő 

Gyertyaöntő és 

papírmártogató 

Kovács 

2 

2 

1 

 

2 

 

Összesen 5 településen, 8 szakmában, 33 fővel. 

 

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 

5.8. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek 

és azok megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

 

A projekt összes költségvetése 85,3 millió Ft volt, amiből a 33 fő 16 

hónapon keresztül történő foglalkoztatása során a bérköltség és 

járulékai, az étkezési utalvány, a munkaruha 35,5 millió Ft-ot (41%-

ot) tettek ki. Ehhez mintegy 20,8 millió Ft értékű, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés párosult. A menedzsment 

és a munkaerőpiaci részvételt, közösséget erősítő szolgáltatások 

pedig 29,2 millió Ft-tal növelték a költségeket. Egy foglalkoztatottra 

így 1,7 millió Ft költség jutott, melyből 700 ezer Ft (41%) volt a 

számára közvetlenül kifizetett juttatás, 416 ezer Ft (24,5%) a 

foglalkoztatás dologi költsége és 584 ezer Ft (34,5) a kiegészítő 

szolgáltatás.   

A pályázat mellé megítélt támogatás előlegét, 27.900.537 Ft-ot az 

IH átutalt a kedvezményezett számlájára 2005.április 22-én. A 

projekt kezdete 2005. március 1-je volt, ami már másfél hónapos 

előleget kívánt a szervezet részéről, hiszen a béreket ki kellett 

fizetni. 3 elszámolás benyújtására volt elég az utalt előleg összege, 

majd 2005 decemberében a szervezet 7,3 millió Ft hitel felvételére 

kényszerült. 2006 júniusában újabb támogatás érkezett, 13.550.000 

Ft. Ebből rövid ideig finanszírozható volt a projekt, majd 2006 

szeptemberében újabb 16 millió Ft hitelre volt szükség. A 2006. 

októberi átutalás sem volt elég teljesen a hitel fedezetére, 2007 

januárjában a visszatartott 20 % miatt 20.000.000 Ft hitelre volt 

szükségünk. A záróelszámolás után az egyenlegünk 0 Ft lett, de a 

hitel kamata 3,2 millió Ft volt, a banki költség 269.000 Ft-ot tett ki. 

Egyik sem volt elszámolható költség.  

 



5.9. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez 

képest a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódosí

tás 

A projekt fő tevékenységeit nem érintette változás. Személyi 

változás az értékesítési menedzser és a designer személyében 

történt. Ezzel együtt Egyszerű változási bejelentés 17 alkalommal 

került benyújtásra a KSz felé. 

 

Szerződésmódosításra egy alkalommal, a tartalék terhére a 

minimálbér időközbeni emelkedése miatt volt szükség.  

(addendum) 

 

 

5.10. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak 

tájékoztatást a projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség 

véleményt nyilvánítani menetközben a célcsoport, a partnerek, 

más érintettek, vagy kívülállók részéről? 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

A megvalósítás során öt alkalommal jelent meg a projektről 

híradás a megyei lapban, kétszer a Csereháti Hírmondóban és 

elkészült a projektet bemutató videofilm, egy termékkatalógus és 

a zárókiadvány. Többször szereplői voltunk a Duna Tv (EU Expressz) 

és az MTV 1 (Példakép) műsorainak. 

A Csereháti Településszövetség honlapján folyamatosan 

tájékozódhatott a kézművesség iránt érdeklődők a termékekről, a 

kézműves házakban zajló munkákról, internetes oldalunkon 

végigkövethették a kínálatunk bővülését is.  

A szakmai felügyelő szerepet ellátó Dr. G. fekete Éva és a 

projektmenedzser is népszerűsítette a projektet előadásaik során 

több helyen az országban, meglehetősen  sokrétű közönség előtt.  

 

5.11. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

A projekt közvetlen irányítása a főkedvezményezett és a 

támogatásban részesülő partnerek által delegált tagokból álló 

Projekt Irányító Bizottság (PIB) feladata volt. Döntése és 

jóváhagyása nélkül semmiféle változás, módosítás nem volt 

kivitelezhető. Az ülések meghatározott időpontokban, 2 havonta 

történtek, rendkívüli esetben azonnal. A jegyzőkönyvek rögzítették 

a feladat határidejét és felelősét.  

 

A Közreműködő szervezet, VÁTI Kht felé negyedévente volt 

beszámolási kötelezettségünk egy általuk rendelkezésre bocsátott 

Excel formátumú táblázatban, a beszámoló neve előrehaladási 

jelentés volt. A beszámolási kötelezettség vonatkozott a szakmai 

és a pénzügyi részre egyaránt. A beszámoló rövid, táblázatban 

kezelhető szövegmennyiséget kért a kedvezményezett részéről. A 

zárójelentést Word formátumú, kifejtős anyagban volt szükséges 

benyújtani a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.  

 

A Ksz és az IH részéről ún. monitoring látogatások történtek, 

melynek célja a feltárt hiányosságok pótlása, a szakmai 

megvalósulásban tapasztalt hibák korrigálása volt. Ilyen látogatás 

a projekt alkalmával  egyszer történt.  

 



 

 

6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, 

partnereket hogyan vonták be 

30. Zárókiadvány 

A projekt nagyságrendje és témája azt kívánta, hogy 

tapasztatainkat egy záró kiadványban foglaljuk össze, fotókkal 

dokumentálva. Egyfajta önértékelés született, mely jól 

hasznosítható a további projektek esetében.  

A projekt ünnepélyes zárása 2006. 11.29-én történt Homrogdon. A 

meghívottak névsorában szerepelt mindenki, aki valamilyen 

kapcsolatba került a projekttel. Az elnöki köszöntő után sorkerült a 

támogatásban részesülő partner önkormányzatok polgármesterei 

által a projekt értékelésére, majd ugyanez a szakmai megvalósítók 

és a célcsoport részéről is megtörtént. A célcsoporttagok egy 

kérdőívet is kézhez kaptak, melyben kifejthették a jövővel 

kapcsolatos álláspontjukat, elképzeléseiket, írásos véleményt 

alkothattak a projekt egészéről.  

 

 

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el 

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

A megvalósítás fő tapasztalatai: 

 A célcsoport foglalkoztatása komoly helyi vezetői – napi 

irányító, ellenőrző - munkát igényel. Csak akkor működik a 

rendszer, ha a helyi vezetés szívügyének érzi a célok elérését, 

az ahhoz szükséges feladatok folyamatos, mindennapi 

elvégzését, valamint biztosított a munkát mindennap kiadó, 

ellenőrző munkavezető személye. 

 Az ilyen típusú projektek megvalósítása során alapvető a 

biztonság. A finanszírozás rapszodikussága, a támogatások 

megérkezésének kiszámíthatatlansága úgy a 

foglalkoztatottak, mint a bevont szakmai segítők esetében 

bizalomvesztéshez, a motivációk csökkenéséhez vezet, ami 

kihathat a teljesítményekre is. Éppen ezért a biztonság 

megteremtése 100%-os támogatás mellett is létfontosságú. 

 A 100%-ban támogatott projekt megvalósítása is csak 

nagyobb hitelfelvétel mellett biztosítható. Ám ennek kamatai, 

maga a bankköltség, csakúgy, mint számtalan más, előre nem 

látott költség a projektben nem elszámolható. Legalább 2-3% 

többletköltség adódik, amire a szervezetnek, a partnereknek 

számolniuk kell. 

 A szociális gazdaság típusú projekteknél a piaci bevezetés a 

projekt fenntarthatóságát alapozza meg. A piaci 

megmérettetéshez értékesítésre lenen szükség. Az értékesítés 

volumene azonban a projekt elején nem kalkulálható, mivel az 

előállított termékek minősége és mennyisége alapvetően függ 

a belépő, eddig ilyen tevékenységet nem végzett, a projekt 

tervezésekor még nem is ismert emberek kvalitásaitól. Érdemes 

lenne az értékesítésből származó bevételeket csak bizonyos 

határ, pl. a projekt költségvetéséhez viszonyított 5% átlépése 

esetén levonni a támogatásból, azt is csak a projekt legvégén 

 



és nem minden számlából előre meghatározott arányban 

arányosítva. 

 A pályázati elszámolással járó adminisztrációs terhek legalább 

1,5 ember folyamatos munkáját igénylik. Rájuk a projekt 

szakmai megvalósításában számítani már nem lehet. A 

projektmenedzser mellett külön – lehetőleg főállású - szakmai 

vezető alkalmazása indokolt. 

 A 1,5 éves gyakorlat még nem teszi lehetővé magas 

teljesítmény és hatékonyság elérését. A kézművesek többsége 

a minimálbért és az előállítás dologi költségeit fedező bevétel 

elérésére még nem képes. Tevékenységüket bérrel és/vagy az 

infrastruktúra biztosításával támogatni szükséges, ill. fő állás 

helyett csak kiegészítő tevékenységként tudják a mesterséget 

folytatni, további tudásra és tapasztalatra szert tenni. 

 A termék-előállítás mellett a turisztikai bemutatók és a helyi 

oktatásba való bekapcsolódás hozhat – várhatóan az 

előbbinél nagyobb – hozadékot.  

 

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

A kézművesek többsége alkalmatlan az önfoglalkoztatásra, 

jövőbeni munkájukhoz mindenképpen szükség van integrátorra. 

Ezek lehetnek a kézműves házak, ám ezek többségében 

önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak és az 

önkormányzatok tartózkodnak a vállalkozási tevékenységtől. A 

termékeket és a szolgáltatásokat piacra juttató gesztor, a 

Településszövetség közreműködése a folytatáshoz 

elengedhetetlen 

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen 

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

A pályázati szakasz lezárása után indult el az értékesítés. Az 

értékesítésből befolyt bevételeket három kézműves ház a 

dolgozók egy részének munkaügyi támogatással is kiegészített 

továbbfoglalkoztatására forgatta vissza.  

A projekt befejezése után 5 évig, minden tárgyévet követő május 

31-ig utánkövetési jelentés benyújtási kötelezettség terhelte a 

kedvezményezettet.  Ez volt a KSz által elvárt dokumentum, 

azonban a menedzsment továbbra is figyelemmel kísérte a 

célcsoporttagok sorsának alakulását, épített rájuk a kézműves 

hálózat kialakítása, továbbfejlesztése során. Azon házak, amely 

önkormányzatok és gazdái láttak fantáziát a kézműves 

szakmákban és embereikben, tovább működtették a házakat, 

nem kis összegeket beinvesztálva az alapanyagba és a működési 

kötőségekbe, mely megtérülése csak hosszútávon volt várható.  

Jelen projekt a turisztikai fejlesztés, mint szinte az egyetlen olyan 

ágazat, mely jelentősen előremozdíthatja a térséget, egyik fontos 

mérföldköve volt. Erre és a megalkotott stratégiákra épülve 

nyújtott be a Településszövetség egy ÉMOP-2.1.1. pályázatot, mely 

turisztikai attrakciófejlesztést képzelt el a térségben. A projekt 

megvalósult, újabb állomásai születtek a térség turisztikai 

vonzerejének. Szorosan ráépült az a TÁMOP-5.1.1. konstrukcióban 

nyert projekt, mely 5 szakmában 45 kézművesnek adott OKJ-s 

bizonyítványt, és 27 főnek 6 hónapos továbbfoglalkoztatást.  

A ROP projektből jelenleg 2 kézművesház működik Homrogdon és 

 



Irotán, az irotai idényjelleggel tart nyitva, és nem termelnek 

minden szakmában.  

A TÁMOP projekt keretében kiképzett és munkába állt kézművesek 

közül kézművesként (hímző) összesen önkéntesként 1 fő, 

alkalmazásban 1 fő dolgozik Borsodszirákon. További 9 fő áll 

közcélú foglalkoztatásban különböző településeken, de nem 

kézműves feladatban.  

7.2. Szervezeti keretek  

A települési önkormányzatok anyagi helyzete a dolgozók által 

leginkább elvárt alkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatást 

azonban nem, vagy csak rövid ideig tette lehetővé, míg a 

dolgozók a szövetkezet alakításának gondolatát – főként a 

segélyektől való elesés miatti félelem és a várható bevételek 

bizonytalansága miatt – elvetették. A program így a „Csereháti 

Kézműves Műhely” nevű hálózatban folytatódott. A hálózatba a 

korábbi foglalkoztatók és foglalkoztatottak egy része mellett a 

nem munkanélküli kézművesek is bekapcsolódtak. A hálózat 

működése a kézművesek és a kézműves házakat üzemeltetők, 

valamint a Csereháti Település-szövetség, mint gesztor közötti 

kétszintű, kétoldalú megállapodásokon nyugszik. A gesztor a 

kézműveseket integráló kézműves házakkal vagy a vállalkozó 

(adószámmal rendelkező) kézművesekkel áll szerződéses 

kapcsolatban, a nem vállalkozó, ún. alkalmazott kézművesekkel a 

kézműves házak kötnek szerződést. A hálózat lényege, hogy közös 

termékstruktúrát és marketingstratégiát alakítanak ki, közös 

értékesítési csatornákat működtetnek, közösen szervezik a 

minősítést, a dolgozók és a menedzsment képzését, 

továbbképzését, valamint összehangolják tevékenységüket, 

áraikat, a piacon történő megjelenésüket. A hálózat létrehozása 

megtörtént, ám a közös tevékenység szervezéséhez hiányzik az 

állandó menedzsment kapacitás és leginkább a forgótőke. 

A kézműves házak működtetői közül Homrogdon támogatott 

foglalkoztatással, Irotán piaci megrendelések szerzésével és az 

ahhoz kapcsolódó költségek előfinanszírozásával segítik a 

működést.  

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek  

Kézműves hálózat 2007-ben a Cserehát-UNDP Program 

támogatásával beminősítette a kézművesei által előállított 

kerámia étkészleteket. A KERMI-engedély birtokában elhárult az 

akadály az értékesítés elől. A hálózat bővítése, azon belül az 

egyéni kézművesek megerősítése folyamatos.  

Magánszemélyek támogatásaiból 2009-ben hat kézműves 

számára az eszközpark megteremtésére, az induló 

alapanyagkészlet beszerzésére, fejenként 200-300 ezer Ft-ot tudott 

a közösségi Csereháti Kézműves Műhely biztosítani. 

A Támop-5.1.1. konstrukcióban elnyert program 45 főnek biztosított 

5 féle, OKJ-s kézműves képzést és ezen körön belül 27 főnek 

további 6 hónapos foglalkoztatást, a képzési és foglalkoztatási 

időszak alatt folyamatos alapanyag ellátást.   

Jelenleg működőképes (felszerelt eszközparkkal rendelkezik, és 

működik is) kézműves házak: 

 Kézművesház Homrogd – szövő, fazekas, kovács és 

rönkasztalos műhelyekkel 

 Tálentum Kézművesház Irota - szövő, fazekas, kovács és 

gyertyaöntő műhelyekkel 

 



 Kékfestő Műhely Szendrő – varró műhely 

Jelenleg működőképes (felszerelt eszközparkkal rendelkezik, de 

nem működik) kézműves házak: 

 Kézművesház Hidvégardó - szövő, fazekas, ékszerkészítő, varró 

műhelyekkel 

 Kézművesház Felsőgagy – szövő és gyertyaöntő műhelyekkel 

 Kézművesház Lak – kosárfonó műhellyel 

 Kézművesház Gagyvendégi – szövő és fa műhellyel 

 

7.4. Foglalkoztatás - kik, milyen munkakörben, mennyi időt, mennyi 

fizetésért dolgoznak? Hogyan történik a bérezés? Milyen további 

juttatások vannak? Vannak-e önkéntese, ha igen, milyen 

arányban, milyen formában? 

 

 

A Homrogdi kézművesházban az első évben egy fő fazekast (aki 

nem vett részt a programban, képzett fazekas mester 

Sárospatakról), egy fő rönkfa bútor készítőt és egy fő kovácsot 

alkalmaztak közhasznú státuszban, majd a fazekas feleségét is 

alkalmazva működik tovább a fazekas műhely a mai napig. A 

másik két műhely nem üzemel. A bérezés minden esetben 

minimálbér. 

Az irotai házban idényszerűen működik a fazekas és gyertyamerítő 

műhely, iskolások, turistacsoportoknak tartanak foglalkozást. A 

bérezés a forgalomtól függ.  

A többi házban foglalkoztatás nem valósul meg. 

 

7.5. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 33. Működés 

pénzügyi adatai 

A projekt során előállított kézműves termékek 50 %/-ban eladásra, 

50 %-ban ajándékozásra kerültek. Ajándékozásra főként a 

foglalkoztatási időszak elején készült, nem piacképes termékek 

kerültek. A befolyt, mintegy 1.030 e Ft-nyi bevételt a 

Településszövetség működésébe forgatta vissza.  

Két kézműves ház önjáróan működik, egyik sem termel profitot. 

Fenntartásuk részint önkormányzati támogatással 

(közfoglalkoztatás), részint vállalkozói hozzájárulással biztosítható. A 

kézműves tevékenység kiadásai egyelőre magasabbak, mint az 

ebből fakadó bevételek. 

 

 

7.6. Közvetett pénzügyi haszon  

A projekt keretében a Felsőgagyi, Laki és Homrogdi kézműves 

házak felújítására 1-1 millió Ft, a Gagyvendégiben lévő műhely 

kialakítására 800 eFt került felhasználásra.  A projekt zárása után a 

felújított épületek a partnerek kezelésében maradtak és bármilyen 

hasznosításra jóval kedvezőbb feltételeket nyújtanak, mint a 

felújítás előtt.  

A projekt keretében Felsőgagyban 410 eFt, Lakon 820 eFt, 

Homrogdon 2.320 eFt, Gagyvendégiben 500 eFt és Irotán 1.840 eFt 

értékben beszerzett eszközök használatra továbbra is a 

partnereknél maradtak, így a folytatáshoz felszerelt kézműves ház 

állt rendelkezésre. A projekt során beszerzett és megmaradt 

alapanyagokkal is a partnerek gazdálkodhattak.  Mindezek a 

partnerek vagyonát növelték, rajtuk áll, hogyan gazdálkodnak 

vele. 

 



Az önkormányzatok számára pénzügyi hasznot képezett a 33 fő 

számára ki nem fizetett segélyek összege. 

A jelenleg is működő (irotai és a homrogdi) kézműves házakban a 

kézműves tevékenységben jelentkező veszteséget a turisztikai 

bevételek némiképp ellensúlyozzák. Iskolai csoportoknak tartott 

foglalkozások (évente 100-200 fő) és a kapcsolódó szállásdíj (Irotán 

400-500 vendégéjszaka/év) bevétel indokolja a kézműves 

tevékenység fenntartását. 

7.7. Társadalmi haszon  

 A térség egyik legsúlyosabb és ezidáig a legkevésbé sikerrel kezelt 

problémája a rendkívül magas arányú munkanélküliség és az ezzel 

járó társadalmi, szociális kirekesztettség. A projekt során olyan, 

évek, évtizedek óta elfelejtett élményhez, a munka öröméhez 

jutottak a résztvevők, mely kihatott egyaránt a családi, közösségi 

és társadalmi kapcsolataikra, megítélésükre. Munkatapasztalatot 

szereztek, új szakmát sajátítottak el, s közben a közösségben 

végezték munkájukat.  Családjukban a felnövő gyermekek a 

munkába járást, mint példát látták, ezáltal szocializációjuk más 

irányt vett.   

A célcsoport összetétele, roma és nem roma célcsoporttagok 

együttdolgozása csökkentette az előítéletek megjelenését, 

kialakította az együttdolgozás emberi, morális feltételeit, javult a 

társadalmi integráció. 

A létrejövő kézműves házak további projektek alapjait képezik az 

itt megélt tapasztalat, jó gyakorlat.  

A térségben már kihalni látszó kézműves kultúra újraterjedése, 

térségen belüli újrafelfedezése (ajándékok) tapasztalható, mely 

akaratlanul is együtt jár az alkotó és a használó részéről is 

ízlésformálással.  

A kézműves házakba látogató Iskolások kreativitása fejlődik, 

erősödik, megismerkednek a hagyományos technikákkal, érzik és 

értékelik annak munkáját.  

 

III. A projekt értékelése   

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív 

hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

A projekt eredményeként 5 kézműves házban jött létre a 8 

különböző szakmák művelése. A házakban a kismesterségek 

bemutathatók, kipróbálhatók, és amelyek alkalmasak kézművesek 

folyamatos munkavégzésére is. A kézműves mesterségekben 33 fő 

szerzett jártasságot, és így egy évre munkajövedelemhez jutott. 

Kialakult a Csereháti Kézműves Műhely Hálózat, ami ösztönzi és 

lehetőségei szerint támogatja a térség kézműveseit termékeik 

előállításában és minősítésében, valamint a közös értékesítésen 

keresztül többletjövedelemhez segíti tagjait. Emellett a térségi 

turizmus számára minőségi, a térségre jellemző arculatot formáló 

ajándéktárgyakat képes előállítani. 

Az elkészített termékeket a helyiek tágabb körben is megismerték 

és elismerték, ami a foglalkoztatottak és saját önbecsülésük, 

valamint térségi identitástudatuk erősödéséhez vezetett. A 

kézműves bemutatók – ugyan alkalmilag, de – működnek, bővítve 

a helyi turisztikai programlehetőségeket. 

 



2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot 

alkot, netán egyedi projekt-e? 
 

A kezdeményezés egy több szakaszban megvalósuló programmá 

fejlődött. Alapját az 1998-ban megszületett Csereháti Kézműves 

Stratégia képezi. A program keretében felszerelt kézműves házak 

a Csereháti Kézműves Út helyszíneit alkotják. utódja a TÁMOP-

5.1.1. konstrukcióban került megvalósításra, földrajzilag és szakmák 

tekintetében is mást érintve.  

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 
 

A program kapcsolódik a kistérségi munkaügyi programokhoz a 

képzés, foglalkoztatás révén. Beépül a História-völgy című térségi 

integrált kulturális turisztikai projektbe. Erősíti az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) falusi turisztikai projektjeit. Szállít a 

CSER-KÉK turisztikai hálózat szolgáltatói számára. Új mesterségekkel 

való bővítése része a térségi LHH (leghátrányosabb helyzetű 

kistérségeket segítő) programnak. Kapcsolódik az iskolák 

kreativitást erősítő TÁMOP projektjeihez és a LEADER innovatív 

ifjúsági programokhoz. Kapcsolódik a Csereháti 

Településszövetség szociális gazdaság témakörében működtetett 

többi projektjéhez. 

 

 

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a 

projekt a térség fejlődésére? 
Feladat: költség-

haszon elemzés 

A program eleve térségi szinten szerveződik, szoros partnerségre 

épül, több települést, és több szervezetet fog össze. A 

folyamatosan partnerségben megvalósuló projektek fejlesztik és 

csiszolják a partnerek együttműködési készségét, szervezetük 

fejlődik, növekszik pályázati tapasztalatuk, miközben egy közös cél 

érdekében megtanulják a partnerség alapfogalmait. A sikeres és 

hatékony partnerség alapját képezi egy újabb ötlet, projekt 

elindításának. A bázishelyek egy térségi (tematikus) útba 

szervezhetők, ami átszeli az egész Cserehátot. A völgy kínálata, 

szellemisége formálja az oda érkező turisták és az ott élők ízlését, 

kreativitását egyaránt, további gondolkozásra készteti őket. Az 

értékesítés a térségi turizmushoz kapcsolódva jórészt a térségen 

belül, de részben a térségi határokon túlra is történik. 

 

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a 

projektet? 

 

A projekt szinte vállalkozások nélküli hiányos közegben próbált egy 

régi/új gazdasági tevékenységet elindítani és meggyökereztetni. A 

települési önkormányzatok és a partnervállalkozás által létrehozott 

kézműves házak mintegy inkubátorházként biztosítják a 

kézművesség technikai feltételeit. A projekt integrált, azaz a 

technikai feltételek mellett a szakember és szaktudás hátterének 

megteremtésére, a termékfejlesztésre, a marketing biztosítására is 

hangsúlyt helyez. Ugyancsak az integrált megközelítés tükröződik a 

termék-előállító, a turisztikai és kulturális örökségőrző, a 

kreativitásfejlesztő és munkára nevelő funkciók együttes 

megjelenésében. 

Mintaértékű a térségi megközelítés, amely tematikus kézműves út 

kialakítását is lehetővé teszi. Az együttműködési forma példát 

 



adhat a hasonló feltételek között szerveződő térségi kézműves 

közösségi vállalkozások számára. 

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az 

elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi 

okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

Néhány, a projektbe bevont személy ragaszkodása egyes 

személyekhez és a szervezethez. A maguk módján elmondott, 

vagy csak éreztetett köszönet a munkánkért. 

 Ildikó, a felsőgagyi gyertyaöntő minden év karácsonyának első 

napján felhív, és boldog karácsonyt kíván. 

 

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a 

legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? 

Mit tennének másképp, ha a projekt most indulna? 

 

A célcsoport foglalkoztatása komoly helyi vezetői – napi irányító, 

ellenőrző – munkát igényel. Csak akkor működik a rendszer, ha a 

helyi vezetés szívügyének érzi a célok elérését, az ahhoz szükséges 

feladatok folyamatos, mindennapi elvégzését, valamint biztosított 

a munkát mindennap kiadó, ellenőrző munkavezető személye. A 

pályázati elszámolással járó adminisztrációs terhek legalább 1,5 

ember folyamatos munkáját igénylik. Rájuk a projekt szakmai 

megvalósításában számítani már nem lehet. A projektmenedzser 

mellett külön – lehetőleg főállású – szakmai vezető alkalmazása 

indokolt. 

A szociális gazdaság típusú projektek megvalósítása során – 100%-

os támogatás esetén is – alapvető a biztonság megteremtése. A 

finanszírozás rapszodikussága, a támogatások megérkezésének 

kiszámíthatatlansága úgy a foglalkoztatottak, mint a bevont 

szakmai segítők esetében bizalomvesztéshez, a motivációk 

csökkenéséhez vezet, ami hatással van a teljesítményükre. A 100%-

ban támogatott projekt megvalósítása is csak nagyobb 

hitelfelvétellel biztosítható. Ám ennek kamatai, maga a 

bankköltség, csakúgy, mint számtalan más, előre nem látott 

költség a projektben nem számolható el. Legalább 2-3% 

többletköltség adódik, amivel a szervezetnek és partnereinek 

számolniuk kell. A projekt fenntarthatóságát a piaci bevezetés 

alapozza meg. A piaci megmérettetéshez értékesítésre van 

szükség. Az értékesítés volumene azonban a projekt elején nem 

kalkulálható, mivel az előállított termékek minősége és 

mennyisége alapvetően függ a belépő, eddig ilyen 

tevékenységet nem végzett, a projekt tervezésekor még nem is 

ismert emberek kvalitásaitól. 

A projektben szerezhető 1,5 éves gyakorlat még nem teszi 

lehetővé magas teljesítmény és hatékonyság elérését. A résztvevő 

kézművesek többsége a minimálbért és az előállítás dologi 

költségeit fedező bevétel elérésére még azonnal nem képes. 

Tevékenységüket bérrel és/vagy az infrastruktúra biztosításával 

szükséges támogatni, illetve főállás helyett csak kiegészítő 

tevékenységként tudják a mesterséget folytatni, így kell további 

tudásra és tapasztalatra szert tenniük. A termék-előállítás mellett a 

turisztikai bemutatók és a helyi oktatásba való bekapcsolódás 

hozhat nagyobb eredményeket. A kézművesek többsége 

alkalmatlan az önfoglalkoztatásra, jövőbeni munkájukhoz 

mindenképpen szükség van integrátorra. 

 

 



3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a 

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

Közösségi vállalkozásban futó kézműves termék-előállítás és 

szolgáltatás csak biztos szakmai és minőségi alapokon lehet 

sikeres. Az ehhez szükséges kreativitás és kézügyesség részint 

személyiségfüggő, részint csak hosszabb idő alatt alakítható ki. A 

mesterséget nem ismerő munkanélküliek bevonása az indulási 

szakaszt időben nagyon megnyújtja, illetve sajátos motivációs 

technikákat kíván. A piaci hullámzásokból adódó ingadozások 

kivédéséhez forgótőkével kell rendelkezni. Ennek értéke – egy ilyen 

nagyságrendű projekt esetén - legalább 4-5 millió Ft. 

Az árképzés rendkívül kényes kérdés, mivel a piaci árak jóval alatta 

maradnak a jórészt még gyakorlatlan, magas idő- és 

anyagráfordítással dolgozók önköltségi árának. Magasabb ár 

pedig csak különleges minőséggel, ill. a célközönség ügyes 

megválasztásával és elérésével realizálható. A minősítésekre, az 

engedélyek beszerzésére tudatosan törekedni kell, mert ezzel lehet 

a vevők számára minőséget garantálni és a nagyobb árat 

elfogadtatni. 

A járulékos előnyök adott esetben meghaladhatják a támogatott 

időszak alatt megszerzett jövedelem által jelentett előnyöket, így 

az önbecsülést erősítő bemutatkozási lehetőségekre, a kreativitás 

erősítésére, az önálló munkavégzésre való felkészítésre a 

támogatások felhasználásakor kitüntetett figyelmet kell fordítani. 

 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazás

a a támogatók 

számára 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó 

projekteket terveznek még (ami nyilvános)? 

 

A História-völgy projekt indulása új lendületet hoz a csereháti 

kézművesség újraélesztésében. A piac növekedését, a tagok 

számára elérhető jövedelmek emelkedését, netán önálló 

megélhetési forrássá válását, ezáltal a foglalkoztatási szerep 

erősödését várják tőle. A História-völgy projekt kihat a térség 

kézműves termékszerkezetének alakulására, a termékfejlesztésre is. 

A létrejött – várhatóan a közeljövőben nem változó – szervezeti 

keretek között a gesztorként szereplő Csereháti 

Településszövetségben egy, csak a kézműves programmal 

foglalkozó menedzser munkába állása, általa a piacok szervezése, 

a közös marketing dinamizálása hozna érezhető bevétel 

növekedést. A helyi iskolákkal való kapcsolat intenzívebbé tétele 

további lehetőségeket hordoz magában. A képzésbe való 

beépítés bővítené a foglalkoztatási lehetőségeket. A térségi 

LEADER program keretében a helyi termékek boltjainak 

létrehozása vagy a mások által létrehozott boltokhoz való 

csatlakozás szintén jó lehetőségekkel kecsegtet. Igazi átütő 

változást azonban a helyi kézműves termékek nagyvárosokban 

való megjelenése hozhatna, ami azonban túlmutat a 

projektgazda lehetőségein. 

 

Feladat: ötletek 

és javaslatok a 

folytatásra 



4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? 
- Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, 

továbbfejlesztéséhez? 

 

Ahhoz, hogy egy kézműves projekt folytatása életképes legyen, 

nagyon sok feltételnek kell teljesülnie. Tételezzük fel, hogy a 

programban résztvevő célcsoporttagok mindannyian 

elkötelezettek és szeretnének továbbra is a kézművességgel 

foglalkozni. Ehhez szükség van egy gesztor szervezetre, ahol 

rendelkezésre áll az a humán és technikai infrastruktúra, mely a 

működéshez nélkülözhetetlen. Magyarul egy megfizetett, 

szakmailag elkötelezett, folyamatosan működő menedzsment. Ez 

civil szervezet esetében csak pályázati pénzből képzelhető el, 

szövetkezet esetében ugyancsak, hiszen még nincs piac és nincs 

bevétel.  

Ahhoz, hogy az induló, bemutató készlet elkészülhessen, 

alapanyagra és eszközökre van szükség, ennek beszerzése 

forgótőke meglétét feltételezi.  

A kezdeti nehézségek ellenére és a sült galamb várása helyett 

minden résztvevőtől nagyobb vállalkozói kedv, aktivitás, 

elkötelezettség szükséges.  

 

V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

(akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb 

nemzetköziek is) - Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt 

tüntessék fel! 

 

Csereháti Településszövetség projektjei: 

 CSER-KÉK (1996-) - www.cserehat.com  

 Fészekrakók a belső Csereháton (2004-05) 

www.cserehat.com, filmen 

 Csereháti Szociális Szolgáltató Hálózat (2005-06) 

www.cserehat.com 

 História-völgy (2009-2012)www.historiavolgy.hu 

 

 

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön 

szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

 www.cserehat.com - a Csereháti Településszövetség 

honlapja, eddigi működése, projektjei 

 www.historiavolgy.hu – a Csereháti Településszövetség 

turisztikai attrakciófejlesztési programja, a História völgy 

útvonal ismertetése, információk 

 A Cserehát-Hernád-Bódva vidék kézműves fejlesztési 

programja, 1998.  Készítette: REG—LEX BT., Edelény 

 A Cserehát-Hernád-Bódva vidék turisztikai fejlesztési 

programja, 1998.  Készítette: REG—LEX BT., Edelény 

 

 

http://www.cserehat.com/
http://www.historiavolgy.hu/
http://www.cserehat.com/
http://www.historiavolgy.hu/


Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy 

megjelenhet-e az adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal 

hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Csereháti Településszövetség  

Kapcsola

ttartó: * 

 Báriné Kántor Magdolna  

Cím:  3780 Edelény, 

Hősök tere 9 

Tel

ef

on

: 

 06 (48) 525-002 

06 (20) 9913-476 

 

Honlap:  www.cserehat.co

m 

E-

m

ail: 

 barine@t-online.hu  

  
Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy 

részleteiben felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 



VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 


