
1 PROJEKT: Műemlékek a turizmus szolgálatában: Értékőrző 
Magtárak 

 

1.1 Kulcsszavak 

Ökoturizmus, oktatás, hagyományos gasztronómiai bemutatás, határon átnyúló turisztikai 

termékek, vidékfejlesztés, fenntartható fejlődés helyi források alapján. 

1.2 A projekt végrehajtási fázisában alkalmazott eszközök 

Történelmi épület újjáalakítása és rendeltetésváltoztatása, ökoturisztikai látogatói és oktatási 

központ, helyi termékek bemutatása, regionális borok bemutatása.   

1.3  Alapvető információk 

Projektviselő  

Projektviselő az ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és 

Védelme Központ, civil egyesület (Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií 

Gemera, o. z.) 

A projektiniciáció rövid leírása 

ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és Védelme Központ, 

civil egyesület, hosszú távú bérbe kapta a Granária – magtár és borraktár történelmi épületet. 

Az épület eredetileg a termékek átadott tizedrészének raktározására szolgált. Később a 20. 

század második felében különféle célokra használták, volt benne polgár-védelmi raktár, a 20. 

század 50-es éveiben itt kerültek megrendezésre például a falusi mulatságok. A helyi lakosság 

számára ez az épület kulturális és történelmi jelentőségű, ezért Szádalmás (Jablonov nad 

Turňou) községi képviselőtestülete helyi műemlékké nyilvánította. Az épület elhanyagolt volt 

és nem volt gyakorlati felhasználása. Ugyanakkor a régióban hiányzott olyan objektum, ami 

hagyományos gasztronómiai és borászati bemutatásokra szolgált volna, és úgyszintén 

hiányzott képzések és szemináriumok megrendezésére alkalmas épület közvetlen vidéki 

környezetben. Az egykori urasági magtárépület ökoturisztikai látogatói és képzési központtá 

történő változtatásával meg lehetne oldani az ilyen célokra alkalmas helységek hiányát, és 

egyben az épület is felújításra kerülne, amivel megmentenék a devasztációtól. Ezekből az 

okokból az egyesület kidolgoztatott egy tervezetet az épület újjáalakítására és egy 

projektvégrehajtás-megvalósíthatósági tanulmányt. Ezt követően megkezdte a tervének 

végrehajtására alkalmas partnerek és pénzforrások keresését. 

Projektleírás 

A projekt karaktere: non-profit befektetési. 

A projektviselő típusa: non-profit szervezet.  

Projektpartnerek  

A projekt főpartnere: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvafő, Magyarország. 

A projekt végrehajtásának helye 



Kelet-Szlovákiai régió, Kassai kerület, Rozsnyói járás, Szádalmás község. 

Finanszírozás, ütemterv 

 Végrehajtás éve: 2009. augusztus 1. – 2011. július 31, 24 hónap. 

Forrás: Határon átnyúló együttműködési program MK-SK  2007-2013 

Költségek /teljes költségvetés/: 928 492,00 EUR 

Támogatás:  Európai Regionális Fejlesztési Alap 749 757,29 EUR (80,75%) 

SzK Állami Költségvetés  132 310,11 EUR (14,25%) 

Saját tőke     46 424,6 EUR (5%) 

 

1.4  Projekt végrehajtásának részletei   

Projekt háttere 

1.1 Terület / ágazat leírása 

A Kassai Önkormányzati Kerület vidékfejlesztése hosszútávon meglehetősen kedvezőtlen, 

amit egy sor negatív tényező kísér, mint például a magas rövid és hosszú távú 

munkanélküliség, általában alacsony jövedelmi szint és ennek következtében alacsony 

vásárlóerő, alacsony termelési hatékonyság és befektetési és vállalkozói aktivitás 

összeköttetésben a még mindig viszonylag magas primer szektor képviseletével, alacsony 

hozzáadott értékkel. Problémát okoz a kedvezőtlen piacfejlődés, a hiányos technikai 

felszerelés és kommunikációs infrastruktúra is, visszaesőben van a ház- és lakásépítés, 

elhanyagolt a területrendezés. Ezen okokból a jelenlegi vidéki lakosság hátrányosabb 

helyzetben van a városi lakossággal szemben a fejlesztési forrásokhoz jutás szempontjából. 

Mindezt tetézi az elöregedő vidéki népesség, általában alacsonyabb képzettségi szint, a 

fiatalok és műveltebb emberek távozása a városokba, más régiókba és külföldre, napi ingázás 

a munka után, ehhez kapcsolódik a paradox módon alacsony munkaerő-mobilitás.   

A kassai-vidék egyik legkomolyabb problémája a gazdaság visszaesése a ritkán lakott vidéki 

területeken, amelyek fokozatosan elnéptelenednek és népessége kiöregszik.  A Szlovák-

karsztvidéket a 2002-es évtől nemzeti parkká nyilvánították, ami jelentősen korlátozza az ipai 

tevékenységeket ebben a térségben, és ezzel az új munkalehetőségek megteremtését is. A 

fiatalok Szlovákia és az Európai Unió más régióiba mennek dolgozni, ami a népesség 

elöregedését okozza Szádalmás községben és közvetlen környékén is. A Kassai 

Önkormányzati Kerület vidékfejlesztési stratégiai dokumentuma megszabja, hogy a fő feladat 

olyan mechanizmusok létrehozása, amelyek megállítják a negatív demográfiai trendeket és 

ösztönzik a gazdasági és társadalmi növekedést, ami elsődlegesen a helyi források (emberi, 

nyersanyag) kihasználásán alapul. Emellett szükségszerű hangsúlyozni az értékes vidéki 

természeti és kulturális örökséget, amelyet kamatoztatni lehet vidéki turizmus egyes 

formáival.   

 

1.2  Létező stratégiák, hosszú távú jövőkép 

A projekt a Gömör-Tornai karsztvidékre vonatkozó két stratégiára támaszkodik. Az első az 

ANP Középtávú Fejlesztési Koncepciója, ami a terület magyar részére vonatkozik. Második a 

Gömör-Tornai karsztvidék Turizmus Fejlesztési Stratégiája, ami elsősorban a terület szlovák 

részére vonatkozik. Ebben a hosszú távú jövőkép is megfogalmazásra kerül: felhívni a 

figyelmet a Gömör-Tornai karsztvidékre, ami különböző célcsoportok számára változatos 



lehetőségeket kínál pihenésre, kikapcsolódásra, adrenalinos látványosságokra, a 

világörökségi értékek megismerésére, és úgyszintén a vidék történelmi és kulturális értékeire 

a karszt attraktív és egyedi környezetében.   

1.3 Programhoz tartozás 

A Határon átnyúló együttműködési program MK-SK stratégiai célja, hogy növelje a 

határmenti területek gazdasági és társadalmi integrációjának szintjét. 

A projekt célja az, hogy átváltoztassa a korábbi urasági magtár épületének rendeltetését 

ökoturusztikai látogatói és képzési központra, és lehetőséget teremtsen új turisztikai termékek 

keletkezésére. Ezek a tevékenységek kapcsolódnak a határon túli partner tevékenységeire, és 

így lehetővé teszik a kínálat kölcsönös kapcsolatát a terület idegenforgalma szempontjából. 

Ezzel növekszik a terület idegenforgalmi vonzereje és új közös turisztikai termékek 

keletkeznek. Maga az idegenforgalom fejlesztése közös termékek alapján támogatja a 

gazdasági és társadalmi integrációt mindkét határ menti területen. 

1.4 Intézményi kapacitás - partnerségek 

ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és Védelme Központ, 

civil egyesület  

ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és Védelme 

Központ, civil egyesület 2006 márciusában jött létre a Gömör-Tornai karsztvidék 

tradíciójának helyreállítsa és védelme céljából.  Az egyesületnek jelenleg 7 tagja és 3 

alkalmazottja van. 

Az egyesület úgy propagálja a vidéki területet, mint lehetőséget egy jobb életre. 

Hangsúlyozza, hogy az egyszerű falusi szokások és élethelyzetek valódi értékeket 

képviselnek, amelyeket ki lehet használni a vidékfejlesztés javára és az itteni lakosság 

életminőségének javítására. A készségek fejlesztésén belül az egyesület tagjai rendszeresen 

részt vesznek azokban a tevékenységekben, amelyeket az ARGE-Europäische 

Dorferneuerung und Landetwicklung, MAS LEADER KRAS civil egyesület, KRASTURIST 

civil egyesület szervez, és amelyeknek az egyesület aktív tagja. Az eddig összegyűjtött 

gazdag tapasztalatok és know-how alapján az egyesület úgy döntött, hogy létrehozza a 

Gömör-Tornai karsztvidéki turizmus oktatási képzési központját Szádalmáson a 

GLANÁRIUM történelmi épületében. A központ küldetése az lesz, hogy az idegenforgalom 

helyi potenciáljának kihasználására elméleti információkat és gyakorlati bemutatókat fog 

szolgáltatni.  

A Gömör-Tornai karsztvidéke Tornagörgő-Jablonca szakaszán olyan környezetet kínál, 

amelyet már a középkortól szőlőtermesztésre használtak, ami a meszes talajnak és kőzetnek 

köszönhetően egyedi ízzel és minőséggel rendelkezik. Csak Szádalmáson 317 kis szőlőskert 

található. Az egyesület támogatni akarja a helyi kistermelők borainak bemutatását és 

értékesítését, és ezért a projekten belül az objektumban közös bemutatóterem és regionális 

borok múzeuma is létesítésre kerül. Az egyesület nagyon jó és szoros együttműködésben áll a 

Szádalmási Alapiskolával, és fel szeretné kínálni Szádalmás közelében lévő iskoláknak is a 

képzési termeket kézműves műhelyekként, valamint megfelelő termeket a hagyományos 

gasztronómiai alapok oktatásához is.  

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 



Az Aggtelei Nemzeti Park 1985-ben alakult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Aggtelei 

karszt gyönyörű környezetében, területe mintegy 20 000 ha.     

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságát a nemzeti park határozata alapján 7/1984 

(XII.29.) számú rendelettel hozták létre 1985-ben. Jelenleg az igazgatóság 108 személyt 

foglalkoztat (38 fő főiskolai végzettségű, 49 fő középiskolai végzettségű, 31 fő 

alapképzettséggel rendelkezik).    

A 347/2006 (XII.23.) számú Kormányrendelettel eldőlt, hogy a nemzeti park önállóan 

gazdálkodó egység lesz, mint önálló jogi személy, a minisztérium által lesz irányítva és az 

adott területért lesz felelős a jogszabályban előírt feltételek határain belül.   

A Nemzeti Park 53 946 hektárt kezel, ebből 11 000 hektár saját tulajdonában van.  

A természeti értékek védelmén kívül az ANP Igazgatóságának feladata a nemzeti park 

ökológiai és gazdasági potenciáljának hasznosítása, természetesen figyelembe véve a park 

védelmét. A legfontosabb értékeket a barlangok képviselik, amelyek a Szlovák-karszt 

területén lévő barlangokkal együtt be vannak jegyezve az UNESCO világörökségek listáján. 

A területen 273 barlang található és ezek igazgatásán és védelmén kívül az ANP 

Igazgatósága még négy barlangban (Baradla, Béke, Rákóczi és Vas Imre) biztosítja az 

idegenforgalmi tevékenységeket is. Három helyen szálláshelyet nyújt (Baradla Kemping és 

Turistaszállás, Tengerszem Szálló és Oktatóközpont, Szalamandra-ház). A környezeti 

neveléssel kapcsolatos tevékenységek főképpen a Kúria Oktatóház oktatóközpontjában, a 

Szalamandra Házban és a Vöröstói fogadóépületben zajlanak. 

Az ANP Igazgatóság infrastruktúrájának része a látogató központ, a bemutató helyek, a 

tanösvények, a túraútvonalak, az információs táblák, a szállások, stb. Ezek működését és 

igazgatását az ANP Igazgatósága biztosítja saját forrásból saját alkalmazottaival, illetve 

vállalkozók együttműködésével. 

Azáltal, hogy az ökológiai vagyonigazgatás területén a szerepe előtérbe került, előtérbe 

kerültek az ökoturizmus fejlesztésében való tevékenységei is. Az ANP Igazgatósága részben 

tudja biztosítani ennek működési feltételeit, főképpen az emberi erőforrások, üzemeltetés és 

igazgatás területén.  

2. Azonosítás 

2.1 Kereslet 

A Szlovák-karsztvidék és az Aggteleki-karsztvidék (hajdani elnevezése Gömör-Tornai 

Karszt) a legtipikusabb és legnagyobb karsztos terület közép Európában, nagyon jó kifejlett 

karsztdomborzattal. Ismert számos mélyvölgyekkel elválasztott fennsíkjairól. A terület 

legmagasabb csúcsa a Pipítka (1225m Szlovákiában). Az egyedülálló természeti értékének 

köszönhetően ez a terület egy közös szlovák-magyar projekt alapján be lett jegyezve 1995-

ben a World Heritage UNESCO kulturális és természeti világörökségek listájába.    

Bár maga a Gömör-Torna karsztvidék egyedülálló, globális jelentőségű természeti 

környezet, az idegenforgalmi fejlesztés tekintetében nincs ennek a természeti világörökségnek 

kifejezettebb közvetlen kihasználása a szigorú természetvédelem miatt. Klasszikus 

tevékenységek, amikhez ennek a vidéknek potenciálja van (például a sziklamászás, a 

barlangászat, a sárkányrepülés, a motocross, stb.), éppen a terület egyedisége és intenzív 

természetvédelme miatt nem lehet érvényesíteni. Elfogadhatóak ebben a környezetben az 



oktatási, művelődési és tudományos-kutatási jellegű tevékenységek együtt a térség 

hagyományos kultúrájával, gasztronómiai és borászati hagyományaival, ami a vidéki turizmus 

és ökoturizmus alapját képezi. Gömör-Torna karsztvidék feltételeiben az idegenforgalom 

fejlesztésére irányuló tevékenységek erőteljesebb beindulását akadályozza az ismert séma, 

amikor hiányoznak a szállási és vendéglátó-ipari kapacitások, egyéb szolgáltatások és 

rendezvények, és e miatt a térség nem attraktív a potenciális látogatók számára.  

2.2 Kívánt szinergikus hatások, várható hatások 

Műemlékként védett objektumok rekonstrukciója és ökoturisztikai szolgáltatásokba való 

besorolása révén a régió új érdeklődési pontokra tesz szert. Mind a két pont össze van kötve 

kijelölt kerékpárúttal és gyalog is elérhetőek kijelölt turistaösvényeken. Jellegükből adódóan 

ezek nem egymással versengő pontok, ellenkezőleg, kölcsönösen kiegészítik egymást, ami 

lehetőséget ad ezek besorolására közös turisztikai termékek közé. Közös termékekbe való 

besorolásuk esetén kialakulnak a szükséges impulzusok további tevékenységek kialakulására 

és fejlődésére az idegenforgalomban, közvetlen környezetükben. 

2.3 Korábbi tapasztalok, történelem 

Ez a projekt az ALMA civil egyesület számára az első nagyobb projektnek számított. Ezelőtt 

a projekt előtt azonban számos kisebb projektet hajtott végre (például Kárpátok Alapítvány, 

Orange Alapítvány). Ezen projekteken belül kiépítették a kemencés ligetet a Granária épület 

körül. A szervezet kezdettől fogva aktívan bekapcsolódik partnerként különféle határon 

átnyúló projektekbe, ahol szükséges tapasztalatokat nyert projektmenedzsment terén.       

Eddigi tevékenységek és projektek: 

- Permakultúra kihasználása a környezetvédelemben – partner a végrehajtásban együtt a 

HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesülettel, Kossuth u. 13 H-3555 Miskolc; 

- Elhagyatott bányák kihasználása turisztikai célokra – partner a végrehajtásban együtt a 

Parasznya Ifjúságért Egyesülettel, Rákóczi u. 64 H-3777 Parasznya; 

- Bódva Völgyi Tömegsport Egyesület H-3780 Edelény – az ifjúság bevonása a falu 

felújításában; 

- Edelényi Térségfejlesztő Műhely, Mátyás Király útja 201/3, H-3780 Edelény – 

„Civilek határ nélkül“ projekt – a határon túli civil szervezetek tapasztalatcseréi; 

- Herman Ottó Múzeum Miskolc – a Glanárium épület történelmének megállapítása az 

Eszterházy család irattárában, Ausztriában, Forchtensteinben; 

- ARGE - Europäische Dorferneuerung und Landetwicklung, Bartersteingasse 4/16, A-

1010 WIEN – részvétel a Falufelújítás Lengyelországban, Kamien, Slanski, 6. 

kongresszusán;  

- ARGE Europäische Dorferneuerung und Landentwicklung , Bartersteingasse 4/16, A-

1010 WIEN, részvétel a Falufejlesztés Salzburg régióban konferencián; 

- OFFROAD KFT- South-East Transnational Cooperation Programm – közös projekt - 

környezetvédelem alternatív energiaforrások felhasználásával; 

- Szádvári Baráti Kör – társszervező a Szádvár várromának felújításánál, a Lisztes 

bástya és a Német bástya felújításának előkészítésénél; 

- Szádalmási Alapiskola – kézműves műhely a magyarországi, szlovéniai és szlovákiai 

gyermekek számára, Gyermeknap szervezése 1-4. osztályosok számára. 



2.4 Kezdeményező 

A projekttervek kidolgozásához mindkét oldalon önállóan kezdtek hozzá a 2005-ös és 2006-

os években. A helyi történész által, aki jelenleg a projekt külső szakértője, a partnerek 

tudomást szereztek egymás tevékenységéről. Kapcsolatba léptek egymással és a projekttervek 

tartalmát egyeztették, majd 2008 tavaszán kidolgozták a közös koncepciót. Ezt követően 

kidolgozták a közös megvalósíthatósági tanulmányt.  

2.5 Célok meghatározása 

Problémák fája ebben az esetben nem került kidolgozásra, mert a problémák és a stratégia 

a szlovák oldalon megfogalmazásra került a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmának 

fejlesztési stratégiája című anyagban. A projekt teljes mértékben megfelel ebben a 

stratégiában megfogalmazott céloknak. 

2.6 Tervek kiegészítése, kockázatelemzés 

Maga a projektcél (oktatási központ) meghatározásra került a Gömör-Tornai karsztvidék 

idegenforgalmának fejlesztési stratégiája című anyagban. A projekt keretén belül bővült a 

határon átnyúlás kontextusával, ami a stratégiában nem volt megfogalmazva. Mivel a vidéki 

turizmus oktatási központjának igénye a régióban eléggé megindokolásra került a 

stratégiában, elemzésekkel és a célcsoportok munkaértekezletének eredményeivel, nem volt 

komolyabb kockázata a projekt megvalósításának. Bizonyos kockázatot jelentett az építkezési 

menedzsment, de ez a kockázat kiküszöbölésre került szakmai építési felügyelettel.          

3. A projekt kidolgozása  

3.1 Projekt team a tervezésnél 

A projekt team az ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és 

Védelme Központ tagjaiból és az ANP Igazgatóság alkalmazottaiból tevődött össze, akinek 

feladata a projektek előkészítése. A projektdokumentáció technikai részeinek (építési terv, 

stb.) kidolgozásánál részt vettek külső szakértők és jogosult személyek is az adott területről. 

3.2  Feladatok a terv /projekt/ előkészítésénél és időigény  

A projekt alapját a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmának fejlesztési stratégiája képezi 

és ennek megvalósítására irányul. A SWOT analízist, igényfelmérést a vidéki térségben és a 

célcsoporttal történő konzultációkat a stratégia előkészítési fázisában 13 hónapig realizálták 

és a projekt beállítottsága és céljai ezekkel teljes mértékben kompatibilisek. Emiatt a projekt 

előkészítési fázisában ezeket a lépéseket ki lehetett hagyni és lehetőség volt a Stratégia 

anyagát felhasználni és közvetlen rákapcsolódni. A tervezés folyamán azonban a partnerek 

érdekeit és részprojektjeik beállítottságát össze kellett hangolni egy közös projektbe. Ezek a 

tevékenységek két közös ülés tárgyát képezték.   

3.3  A megvalósíthatósági tanulmány készítése 

A megvalósíthatósági tanulmány a kérelem kötelező mellékletét képezte. A projekt jellege 

miatt – az építési beruházásnak nem volt olyan fontos szerepe a projekt megvalósításánál, 

mert prioritása az építési projekt volt. Ez a felhívás részét képező minta alapján lett 

kidolgozva.    

3.4  Költségvetés kidolgozása  



A projekt költségvetésének alapját az építési projekt értékelő kimutatása és a 

projektmenedzsment biztosításának költségei képezték, beleértve a szakmai tevékenységeket 

is (statikus, építési felügyelet, közbeszerzés). 

3.5 Szakmai tárgyalások és tárgyalások szociális partnerekkel 

Mivel a projekt alapját a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmának fejlesztési stratégiája 

képezte és ennek megvalósítására irányul, a projekttervezésnél azokból az analízisekből, 

felmérésekből és a célcsoportok munkatalálkozóinak eredményeiből indultak ki, amelyek a 

stratégia előkészítése során készültek. Mivel a stratégia kidolgozása és maga a projekt 

kidolgozása közötti időszakban nem voltak jelentős változások a régió alapfeltételeiben, nem 

volt szükség további tárgyalásokra és pótanalízisekre. 

4. Finanszírozás biztosítása 

4.1 Pénzforrások szerkezete 

ERDF támogatás:  749 757,29 Eur (80,75%) 

SzK Állami költségvetés: 132 310,11 Eur (14,25%) 

Saját forrás:                46 424,60 Eur (5%) 

Az ERDF és az állami költségvetés támogatása a Határon átnyúló együttműködési program 

HU-SK 2007-2013 által valósult meg.  

A saját forrást a kölcsönök, az egyesület tagjainak rendkívüli betétjei és részben az egyesület 

saját tevékenységéből származó bevételei képezték. A projekt megvalósítása keretén belül 

nem számoltak saját bevétellel a projekttevékenységekből.    

4.2 Projekt benyújtása és bírálása 

A projekt elbírálási folyamata 2008 decemberétől 2009 májusáig tartott. Az elbírálási 

folyamat nem volt nyilvános és nem lehetett figyelemmel követni. Az elbírálási folyamat 

során az irányító szerv nem igényelt adatpótlást a projekthez.  

4.3 A szerződés aláírása 

A projekt megvalósításához a következő szerződések megkötésére volt szükség: 

- Partnerségi megállapodás Partnership Agreement, aláírva 2009.07.08-án, 

- Szerződés a VÁTI-val, aláírva 2009.12.23-án, 

- Szerződés a SzK Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériummal, aláírva 

2010.05.14-én. 

Legszigorúbb feltétel a visszatérítési rendszer volt. Szlovákiában a bankszektor nem nyújt 

hitelt civil egyesületnek. Ezért a finanszírozást magánszemélyektől és más szervezetektől 

szerzett kölcsönökkel és hitelekkel kellet megoldani.  

5. A projekt megvalósítása 

5.1 Projekt irányítása 

A projekt irányítását nemzetközi projekt team végezte, akinek az volt a feladata, hogy 

biztosítja a közös tevékenységeket és figyelemmel kísérje a határ mindkét oldalán a projekt 

előrehaladását. A két partner mindegyikének még volt saját csoportja az operatív feladatok 

elvégzésére és az egyes projektpartnerek feladatának végrehajtására.  



Mivel építési beruházásról volt szó, nem volt szükséges a célcsoportok közvetlen bevonására 

a projekt végrehajtásába. A projekt végrehajtásánál be volt tartva az irányító szervek 

esélyegyenlősége, azonban összeállításuknál ez nem volt elsőrendű követelmény.  Prioritás 

volt a kompetencia és szakértelem. 

Konfliktus helyzet állott be az ANP igazgatójának lecserélésekor, ami kihatással volt a 

nemzetközi projekt team személyzetére is. Az ANP új igazgatója le akarta állítani a projekt 

végrehajtását. Sok tárgyalásra volt szükség ahhoz, hogy a fő partner tovább folytassa a projekt 

végrehajtását.  

5.2 Projekt team 

A legfőbb irányító szerv a Nemzetközi projekt team volt, ami az alábbi szakemberekből 

tevődött össze: 

Funkció Képzettség 
Gyakorlat 

(évek) 

Feladata a projekt 

előkészítésében és a 

projektvégrehajtás 

előkészítésében 

Döntés a szakmai 

kérdésekben 

   

Magyar partner 

képviselője  

Biológia 20 Szakmai döntések, 

ellenőrzés 

Szlovák partner 

képviselője 

Közgazdaságtan és Idegenforgalom 15 Idegenforgalom, szakmai 

döntések, ellenőrzés 

Magyar partner 

képviselőjének 

helyettese 

Közgazdaságtan/Bányamérnökség 20 Gazdasági, pénzügyi 

döntések, ellenőrzés 

Műszaki 

menedzsment 

   

Műszaki menedzser 

1 

Gépészmérnökség 10 Műszaki szakmai 

tevékenység 

Műszaki menedzser 

2  

Építésmérnökség 15 Előkészítés, tervezés 

Műemlékek 

védelme 

   

Szlovák partner 

műépítésze  

Statika, építőművészet 30 Szakember, 

műemlékvédelmi szakértő   

Magyar partner 

külső dolgozója  

Környezetvédelem  Szakértő helytörténész 

tevékenysége 

Idegenforgalom    

Szlovák partner 

képviselője 

Közgazdaságtan és idegenforgalom 15 Ökoturisztikai szakember 

tevékenysége, koordinálás 

Adminisztrációs    



csoport 

Magyar partner 

pénzügyi előadója 

Pénzügyi előadó 6 Gazdasági, pénzügyi 

ügyintézés, ellenőrzés 

Magyar partner 

hivatalnoka 

Jogász 14 Közbeszerzés, ügyintézés, 

koordinálás  

A projekt team tagjai egyrészt a partnerek alkalmazottai voltak, de voltak köztük külső 

munkatársak is, akik a partnerekkel csak a projekt megvalósítása alatt dolgoztak együtt. Külső 

munkatársak – statikus és műemlékvédelmi szakember, részt vettek a projekt előkészítésében 

is. A külső munkatársak közül senki nem marad dolgozni a partnerszervezetekben.  

5.3 Célcsoportok bevonása 

Mivel építési beruházásról volt szó, a célcsoportok közvetlen bevonására a projekt 

végrehajtásában nem volt szükséges. A célcsoportok igénye a Gömör-Tornai karsztvidék 

idegenforgalmának fejlesztési stratégiája dokumentumban került megfogalmazásra, amit 

figyelembe vettek a projektcélokban. 

5.4 Beszerzés 

Beszerzés tárgya az épület és ennek berendezése volt. A kivitelező közbeszerzés útján lett 

kiválasztva. A konkrét anyagok és berendezések biztosítása az ő hatáskörébe tartozott, az 

értékelő jelentés és építési projekt dokumentációja alapján.    

A kivitelező kiválasztása  

Az épület és objektumberendezés kivitelezője közbeszerzés útján lett kiválasztva, ami a 

beruházás jellegéből és terjedelméből adódóan a törvény szerint kötelesség volt. A kivitelező 

kiválasztásánál döntő kritérium volt az Áfa nélküli teljes ár. Az ütemterv betartása érdekében 

a kivitelező szerződésileg kötelezte magát az építés végrehajtása alatt kölcsönös konzultálásra 

és munkakésés esetében lehetőség volt bírságkiszabásra. Az építkezési folyamatra és az 

elvégzett munka minőségére az építési felügyelő ügyelt, aki minden munkát írásban vett át a 

kivitelezőtől. A munkaátvételi elismervény feltétele volt az elvégzett munka számlázásának. 

Az ütemterv betartását és a munka minőségét kontrollnapokon ellenőrizték, amit minden 

munkaszakasz után végrahajtottak. A garanciát és fizetési feltételeket az építéskivitelezések 

standard módján állapították meg.  

Az építéskivitelezőn kívül még az építésfelügyeleti és a statikusi szolgáltatások is 

közbeszerzéssel lettek beszerezve. 

 

5.5 Termékek/szolgáltatások leírása – teljesített feladatok 

A projekt célja volt a nemzeti kulturális műemléképület megmentése, újjáépítése, 

átépítése és bővítése, szálláshelyek létesítése étteremmel, borospincével és vidéki turizmus 

képzési központjával.     

Vidéki Turizmus Központ prezentálja majd a vidéki élet tradícióit a Gömör-Torna 

karsztvidékén. Az alagsorban borospincét létesítettek. Ezen kívül az alagsorban található még 

a helyi borok bemutatására szolgáló bemutatóterem és kóstolóterem pulttal. Az első és 

második emeleten kétágyas szobákat létesítettek pótágy lehetőségével, a teljes kapacitás 30 

ágy.         



A déli oldalon hozzáépült egy szárny, ahol a vidéki turizmus oktatóközpontja, vendéglő és 

szociális helységek találhatók. A vendéglő kapacitása 66 férőhely és részét képezi a konyha 

szociális és technikai berendezésekkel együtt. Az épületszárny fedele úgynevezett zöldtető, 

amin tetőteraszt hoztak létre. Ezen a teraszon kerti kemencét építettek a hagyományos 

kenyérsütés bemutatására. A teraszon található még ökológiai természetes gyümölcsszárító, 

valamint természetes fából készült játszótér a gyermekek számára. Az épülethez tartozó 

kertben csak a legszükségesebb járdák készültek faburkolatból. Az egész kert marad 

gyümölcsös kertként, ahol falócákat helyeznek el. Előnyben lesznek részesítve a régi nem 

nemesített szívós gyümölcsfajták, amelyeket a múltban is termeltek ebben a régióban. A 

kerítés mellett erre a régióra jellegzetes szőlő fog húzódni.  

5.6 Végrehajtás – a finanszírozás folyamata 

A finanszírozás és megtérítés a tervezett ütemterv szerint történt.  

5.7 Változtatások 

Az építkezés alatt kiderült, hogy az enteriőrben egy betervezett lépcsőház költségei nem lett 

figyelembe véve a költségvetésben. Ezeket a költségeket saját forrásból kellet fedezni.    

A projekt végrehajtásától független további változás volt az, hogy az Áfa kulcs 19 %-ról 20 

%-ra emelkedett. Ez növelte az építkezési költségeket. Ezt a problémát úgy oldották meg, 

hogy más tételek pénzeszközeit átcsoportosították, különösen azokat, amelyek nem Áfa 

kötelezettek (bérek).  

A tervezett régészeti felmérést nem kellett végrehajtani, mivel ezt már elvégezték más 

alkalommal. A régészeti felmérésekre szánt pénzeszközöket átsorolták a melléképület 

alapozásánál keletkezett csuszamlás szanálására, ami a hosszú ideig tartó eső miatt 

következett be.            

5.8 Kommunikáció  

A munkamenetről az egyesület honlapja nyújtott információt. Az építkezési tevékenység alatt 

az épület közvetlen közelében három tizedbeszedések fesztiválja és egy lekvárfőző fesztivál 

került megrendezésre. Ezen eseményeken belül sor került az építkezésen a nyílt napok 

megrendezésére és így a nyilvánosság felügyelet alatt megismerkedhetett a munkafolyamattal. 

Ezen kívül nyílt napok kerültek megrendezésre a Szádalmási Alapiskola tanulói számára is, 

amikoris a projekt bemutatásra került. Mivel jóváhagyott építkezési dokumentáció szerinti 

kivitelezésről volt szó, a kivitelezés alatt nem lehetett megváltoztatni annak tartalmát, ezért a 

célcsoportok észrevételeit, esetleg igényeit nem lehetett akceptálni. Emiatt nem is volt 

lehetőség véleménykinyilvánításra.     

5.11  Monitoring jelentés 

A projekt monitoring jelentéseit a szlovák oldalon ketten készítették, a projektmenedzser és a 

könyvelő, negyedévente.  

A monitoring jelentéseket a szlovák fél megküldte az Építésügyi és Regionális Fejlesztési 

Minisztériumnak együtt a számviteli dokumentumok másolatával, a kiadások, szerződések, 

bizonyítékok másolatával, fényképes dokumentációval és a közbeszerzést illető bizonylatok 

másolatával együtt. 

A projekt megvalósítása során 6 monitoring jelentés készült:  

1. monitoring jelentés, 2009.8.1. – 2009.11.30.  

2. monitoring jelentés, 2009.12.1. – 2010.3.30.  

3.   monitoring jelentés, 2010.4.1. – 2010.7.31.  



4.   monitoring jelentés, 2010.8.1. – 2010.11.30.  

5.   monitoring jelentés, 2010.12.1. – 2011.3.31.  

6.   monitoring jelentés, 2011.4.1. – 2011.7.31.  

Minden monitoring jelentést időben nyújtottak be.  

6. Kiértékelés  

6.1 A kiértékelés módja, nyilvánosságra hozatala 

A projekt kiértékelése záró konferencia megrendezésével történt, ahol a projekt 

megvalósításában közvetlenül részt vevő személyeken kívül meg voltak hívva a partnerek és 

célcsoportok képviselői is. A záró konferencia keretén belül lehetőség nyílt a 

projekteredmények megtekintésére – a felújított történelmi épületet és melléképületet. A 

konferencia már ebben az objektumban valósult meg.  

6.2 Kiértékelés tartalma 

A kiértékelés keretében megállapították, hogy a projekt építési részének végrehajtása terv 

szerint történt, minden kitűzött cél teljesítve volt. Ez a régió oktatási és látogatói központot 

kapott, kibővültek a szállás és étkezési lehetőségek, gyarapodott a helyi borok múzeuma 

borkóstolási lehetőséggel. A történelmi épületet, ami nagymértékben romos állapotban volt, 

tapintatosan felújították és új funkcióra tett szert.  

6.3 Következtetések a jövőre nézve 

Az átépített épület helységeinek hatékony kihasználása érdekében a jövőben oktatási 

projektekre kell összpontosítani a vidéki turizmus és ökoturizmus terén, ami miatt ugyanis az 

épület felújításra került. A létesítmény üzemeltetése megköveteli a személyzet biztosítását is. 

Feltehető, hogy az egyesület alkalmazottait bővíteni kell idegenforgalmi szakemberekkel. 

Jelenleg az egyesület a „Csillagok, csillagok … Ökoturisztikai iránytű a karsztvidéken 

látogatóknak és turisztikai szolgáltatóknak”, nevezetű projektet realizálja, ami keretén belül 

képzéseket rendeznek és a helyi termékek regionális márkájának bevezetésére készülnek. 

7. Fenntarthatóság 

7.1 Termék/szolgáltatás biztosítása a projekt befejezése után is 

A felújított épület alagsorában borospincét és helyi borok bemutatótermét létesítettek. Itt 

borkóstolóterem pulttal is található. Az első és második emeleten kétágyas szobákat rendeztek 

be pótágy lehetőségével, a teljes kapacitás 30 ágy.  

A melléképületben előadóterem található, amit étteremkén is ki lehet használni, 66 fős 

kapacitású.  

Jelenleg a helységeket a „Csillagok, csillagok … Ökoturisztikai iránytű a karsztvidéken 

látogatóknak és turisztikai szolgáltatóknak” nevezetű projekt megvalósítására használják. 

Ezen projekten belül az épület környékén kiépítették az úgynevezett Kézműves utcát 

fasátrakkal a kézműves mestereknek.  

7.2 Intézményi keret 

Az objektumot az ALMA – Gömör Népi Architektúrájának és Tradíciójának Felújítása és 

Védelme Központ civil egyesület működteti, aki hosszú távú bérletbe vette és a projekt 

végrehajtója is volt. Az egyesület az objektumot saját tevékenységeire és saját projektjein 

belül végzett tevékenységekre használja. Az objektumot és környékét (Kemencés liget) más 

szervezetek is használják képzési és bemutató tevékenységekre. Mivel ez a régió egyetlen 



ilyen létesítménye, nagy az érdeklődés ennek használata iránt és így beigazolódnak azok a 

feltevések, amelyeket a Gömöri-Tornai karsztvidék Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiája 

tartalmazott, és amelyek a projekt céljainak meghatározásánál kiinduló pontként szolgáltak.   

7.3 Műszaki és tárgyi feltételek 

A projekteredmények fenntarthatóságának minden műszaki feltétele biztosítva van, a 

bemutató és képzési központ teljes mértékben működőképes és megfelel ezen tevékenységek 

minden technikai és jogi feltételének. A kurzusok és képzések résztvevői számára 

szálláshelyek állnak rendelkezésre közvetlen az épületben és annak közelében is. Az 

objektum területén lévő hagyományos kemencék lehetővé teszik a hagyományos 

gasztronómia bemutatását, de úgyszintén a hagyományos eljárások oktatását, fesztiválok 

szervezését és hagyományos gasztronómiai versenyeket is.    

7.4 Pénzügyi feltételek, nyereségesség 

A projekt a befejezést követő egy év után pénzügyileg fenntartható. Az üzemeltetés költségeit 

teljes mértékben fedezik a bérleti díjak, amelyeket a partnerszervezetek, esetleg más 

szervezetek fizetnek termek béreléséért képzési és bemutató tevékenységekre.     

7.5 Közvetett pénzügyi előnyök 

A projekt a befejezését követő öt éven belül nem mutathat ki nyereséget. A régió 

megnövekedett látogatottsága, és a helyi kézműves mesterek és kistermelő borászok miatti 

közvetett pénzügyi hatás még egyelőre nem került számszerűsítésre.      

7.6 Társadalmi előny  

Társadalmi előny már a projekt befejezését követő egy év után is világos. Az objektum 

területén kétszereződött a kulturális-társadalmi események (fesztiválok, vásárok) száma, így 

jelentősen megnőtt a térség látogatottsága is, ami a vidéki idegenforgalom támogatása 

szempontjából nagyon jelentős előrelépést jelent.      

1.5 A projekt kiértékelése  

A terv eredményei 

A régióban képzési és látogatói központ jött létre, bővült a szállási és ellátási lehetőség és 

gyarapodott a helyi borok múzeuma borkóstoló lehetőségével. A történelmi épületet, ami 

nagymértékben romos állapotban volt, tapintatosan felújították és új funkcióra tett szert.   

Első évben a projekt megvalósítása után az objektum területén kétszereződött a kulturális-

társadalmi események (fesztiválok, vásárok) száma, így jelentősen megnőtt a térség 

látogatottsága is, ami a vidéki idegenforgalom támogatása szempontjából nagyon jelentős 

előrelépést jelent. 

A régió megnövekedett látogatottsága, a helyi kézműves mesterek és kistermelő borászok 

termékeinek értékesítése miatti közvetett pénzügyi hatás még egyelőre nem került 

számszerűsítésre, de a régió lakosságának véleménye szerint ezt a hozzájárulást érzékelik.  

A projekt nagy előnye a projekt motivációs funkciója – a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy 

ebben a térségben is hatékonyan ki lehet használni a kulturális és történelmi örökséget a 

vidéki idegenforgalom fejlesztés javára.  

Kapcsolat, regionális és helyi hatás 

Programjelleg 



A projekt beilleszkedik a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmi fejlesztés 

összstratégiájába. Az objektum körül még a projekt beindítása előtt elkezdődött kisebb 

projektsorozat keretén belül az ún. Kemencés liget építése, ami több hagyományos 

kemencéből tevődik össze. Ezek lehetővé teszik nemcsak a hagyományos gasztronómia 

bemutatását, de versenyeket is lehet itt rendezni a hagyományos ételek készítésében. Jelenleg 

ezen a területen egy projekt realizálása folyik, ami keretén belül létrehozták az ún. Kézműves 

utcát, ami fából készült értékesítősátrakból áll a kézműves mesterek számára.  Mindezek a 

tevékenységek összhangban vannak a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmi fejlesztési 

stratégiával. 

Kapcsolódás más, helyi és regionális kezdeményezésekkel, tervekkel  

A projekt részét képezi a Gömör-Tornai karsztvidék idegenforgalmi fejlesztés stratégiájának 

és kapcsolódik további tevékenységekre, amelyek e stratégia keretén belül valósulnak meg. A 

képzési központ a Helyi akciócsoport oktatási tevékenységeire szolgál a LEDAER program 

keretén belül. Erre a projektre kapcsolódnak további Határon átnyúló együttműködési 

program SK-HU projekteken belüli tevékenységek ebben a régióban.  

Regionális, helyi és társadalmi hatás 

A projekt a vidéki térségben, ahol hiányzott az idegenforgalmi infrastruktúra, 

megteremtette a szükséges hátteret és impulzusokat a vidéki idegenforgalomhoz. Már a 

projekt tényleges végrehajtásának fázisában is, további kisebb kapcsolódó projektek 

támogatásával, jelentősen emelkedett a régió látogatottsága, főként az új kulturális-társadalmi 

eseményeknek köszönhetően. Ez a tény bizonyítható módon új impulzus a helyi lakosság 

számára is, aki érdeklődni kezdett a vidéki idegenforgalmi aktivitások iránt. A projekt jelentős 

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a szlovák karsztvidék központi részében olyan intézményi 

és technikai háttér alakult ki a vidéki idegenforgalom fejlesztésére, amely minőségileg 

összemérhető a magyar partnerével az Aggteleki Nemzeti Park területén. Ez lehetővé teszi a 

teljes értékű határon átnyúló közös tevékenységek megvalósítását e téren. 

Miért gyakorlatképes példamutatás a projekt? 

A projekt keretén belül sikerült a turisztikailag attraktív környezetben, azonban 

idegenforgalmi infrastruktúra nélkül, megteremteni a vidéki idegenforgalom fejlesztésének 

feltételeit. Úgyszintén megteremtette a nagyobb kulturális és társas rendezvényekhez, a 

hagyományos kultúra és gasztronómiai bemutatások megrendezéséhez szükséges bázist, 

amelyek a vidéki turizmus alapját képezik. Ezek a rendezvények nagymértékben növelik a 

térség látogatottságát, ami alapfeltétele az idegenforgalom további fejlődésének és a többi 

potenciális szereplőt motiválja az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésére (szálláshelyek és 

vendéglők létesítése stb.) és további attrakciók létesítésére vidéki térségben. A projekt keretén 

belül létrehoztak egy képzési központot is, ahol a potenciális szereplőknek nemcsak elméleti 

információkat lehet nyújtani, de gyakorlati bemutatókra is sor kerülhet közvetlen a vidéki 

térségben. 

A projekt példaként szolgál arra, hogyan lehet egy vidéki térségben, ahol hiányzik az 

idegenforgalmi infrastruktúra, támogatni annak fejlődését a helyi adottságok és területi 

potenciál kihasználásával. 

Intézményi hatás 

Mi volt a projekt legpozitívebb pillanata?  

A projekt legörömtelibb pillanata volt az objektum és a hagyományos gasztronómia első 

bemutatója, ami a projekt záró konferenciájának keretein belül valósult meg.   



 A projekt megvalósításával kapcsolatos nehézségek, tanulságok  

A projekt megvalósítása alatt az első jelentős probléma volt az ANP igazgatójának 

lecserélése. Az új igazgató nem ismerte a projekt történetét és az első pillanatban azon 

gondolkodott, hogy eláll a szerződéstől. Tárgyalások következtek a partnerek között, és 

szükséges volt a szerződés feltételeit és a szerződéstől való elállás következményeit 

megmagyarázni. A helyzet ismertetése és a következmények tudatosítása után a projekt 

tovább folytatódott. 

A projekt végrehajtása során technikai problémák is felmerültek. A magtár rekonstrukciója és 

a hozzá építendő melléképület kivitelezése technikailag nagyon igényes projekt volt. A 

melléképület domboldalba épült a történelmi épület alapzatának szintje alatt. Az alapásások és 

a melléképület alapozása hosszantartó esős időben történt, e miatt az eredeti épület egy része 

alatt földcsuszamlás keletkezett. Ezzel veszélybe került az objektum statikája és összeomlása 

fenyegetett.  A statikus és a kivitelező cég segítségével sikerült ezt a problémát időben 

megoldani, de ez többletköltséget és a projekt e fázisnak mérsékelt késését okozta.  

Mire kell vigyázni hasonló projektek megvalósításánál? 

Hasonló projektek megvalósítása esetében elsősorban figyelmet kell szentelni a partnerrel 

való szerződéskötésnél. A szerződésnek tartalmaznia kell azon esetek megoldását is, ha 

esetleg a partner eláll a projektvégrehajtástól. A feltételeket úgy kell beállítani, hogy a többi 

partnernek megtérüljenek az addig keletkezett költségek és a költségek, esetleg szankciók, 

amelyek a befejezetlen projekttel kapcsolatosan keletkeznek.  

Szükséges megfelelő összegű tartalékot tervezni, ha ez lehetséges, az esetleges váratlan 

eseményekre, amelyek függetlenek a projekt kivitelezőjétől.    

Kellő figyelmet kell szentelni az építőcég, úgyszintén az építési felügyelő és a statikus 

személyének kiválasztásánál. Ezek szakmai hozzáértése jelentős összegeket takaríthat meg és 

ellenkezőleg, szakszerűtlenségük nagy károkat okozhat.  

1.6 További tervek, fejlesztési impulzusok 

Jelenleg folyamatban van az egyesület a „Csillagok, csillagok … Ökoturisztikai iránytű a 

karsztvidéken látogatóknak és turisztikai szolgáltatóknak” nevezetű projektvégrehajtás. E 

projekt keretein belül a területen kiépült az un. Kézműves utca, ahol értékesítő fasátrak 

találhatók a kézműves mestereknek, és készül a tejes terület elkerítése együtt a kemencés 

ligettel és eredeti gyümölcsös kerttel. Ezzel javul a terület berendezésének védelme és a 

kézműves mesterek teret kapnak saját termékeik eladására rendszeres hagyományos piacokon, 

amelyeket kéthavonta egyszer terveznek megszervezni. A bemutató és képzési központ 

továbbra is szolgáltatást nyújt az érdeklődőknek, és további projektek is készülnek az oktatás 

területén.    

Melyek jelenleg a projekttel kapcsolatos legkifejezőbb igények? 

A projekt fenntarthatósága jelenleg biztosított. Javulás a képzés, szemináriumok és 

konferenciák műszaki háttere területén lehetséges. Fel kell még szerelni a helységeket 

professzionális hangszereléssel, esetleg modern prezentációs technikával (interaktív tábla). A 

vagyonvédelem terén terveznek egy kamerás rendszer kiépítését. 

1.7 További ajánlott információs források 

Még eddig sem ebben a régióban, sem a szlovákiai és magyarországi szomszédos területeken 

hasonló projekt nem került megvalósításra.    



- www.cserehat.com,  

- www.ofa-pertu.hu, 

- www.kulturpont.hu/projekt_reszletes.php?hle_id=3892, 

- Szikra Dorottya: A Strukturális Alapok fogadásának előkészítése Magyarországon 

ESZCSM Szociális Stratégiai Önálló Osztály 2003. 

<www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=894> 
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