
 

 

 
 

Beszámoló projekt előrehaladásáról 
 

 

 

A projekt megvalósítási időszakának első és második periódusában a tervezett képzések 

háttéranyagainak kidolgozása és a kézműves technikák kiválasztása volt az elsődleges 

feladatunk.  

Munkánk a tradicionális, az építészet területén még fellelhető, de egyre ritkábbá váló 

kézműves technikák jelenlegi helyzetének feltérképezésével és meghatározásával 

kezdődött.  

A rendelkezésre álló adatbázisok felkutatásával, kiértékelésével, valamint saját 

elemzésekkel, meglévő adatok rögzítésével, interjúk, telefonos felmérések segítségével 

feltérképezésre kerültek a programterületen fellelhető tradicionális kézműves technikák és 

elkészült a „Tradicionális kézműves technikák listája – magyar programterületen” c. 

dokumentum. 

A programterületen fellelhető kézműves technikákat taglaló lista rövid leírásokkal, nevekkel, 

elérhetőségekkel stb., mennyiségi és földrajzi áttekintést nyújt. Zala és Vas megyét átfogóan 

79 különböző technika került felsorolásra, 304 kézműves adataival, elérhetőségeivel 

kiegészítve.  (Ez a dokumentum alapot képez további elemzésekhez.)  

A magyar programterületen fellehető tradicionális kézműves technikák listáját minden 

projekt partner számára elérhetővé tettük. A projekt partnerekkel folytatott egyeztetések 

során összehasonlításra került a magyar és osztrák programterületek listája, majd ezt 

követően 6 technika került kiválasztásra, további elemzés céljából.  

➢Cserépkályhás  

➢ Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon  

➢ Agyag és föld technikák  

➢ Hagyományos tetőfedő technikák - Zsúpszalma technikák  

➢ Kosárfonó  

➢ Kovács/Díszműkovács 



 

 

 

Az elkészült listát, valamint a kiválasztott 6 építészethez kapcsolódó kézműves technikát 

használtuk fel a következő lépésben elkészülő Potenciális elemzés dokumentum háttér-

anyagjaként. 

(A kétlépcsős potenciál elemzés alapján végül azt a három kézműves technikát választjuk ki, amelyek 

a leginkább revitalizálhatók, és a képzések alapjául szolgálhatnak majd. További munkánk során ezek 

a technikák kerülnek feldolgozásra.) 

 

Kétlépcsős potenciális elemzés első lépéseként a kiválasztott kézműves technikákról 

szakértői interjúk kerültek lebonyolításra külső szakmai-szakértők bevonásával.  

A három legjelentősebb kézműves technika meghatározása érdekében 6 szakértői interjú 

készült. Ezen interjúkon keresztül került elemzésre a magyar programterület potenciálja. 

 

A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a 

kulturális szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjúk online 

csatornán, emailen keresztül, vagyis írásban kerültek lebonyolításra.  

 

A projektpartnerekkel és a bevont szakértőkkel együtt megvizsgáltuk a programterületen 

még használatos tradicionális építészeti kézműves technikákban rejlő gazdasági 

lehetőségeket és általános keretfeltételeket (hányan ismerik még ezeket a technikákat; 

mekkora igény van ezekre; milyen területeken és hogyan lehet ezeket a kézműves 

technikákat használni; léteznek-e már továbbképzési lehetőségek stb.).  

 

Gazdasági relevancia 

 

Az alábbi diagramm szemlélteti a szakértői említésének számát az adott kézműves 

technikákra vonatkozóan, az interjúban szereplő 4. kérdésre adott válaszok alapján, 

miszerint „Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát”.  

A (T2) népi épület asztalos – famunkák és a (T4) népi épület tetőszerkezetének építése, 

tetőfedés első helyen végzett 5-5 említéssel.  

A második helyen a (T3) népi épület kőműves - agyagtechnikákkal és a (T6) kovács, díszmű 

kovács áll 3-3 említéssel. 



 

 

A harmadik helyen a (T1) cserépkályhás áll 2 említéssel. 

Az utolsó helyen szerepel a (T5) kosráfonó 0 említéssel.  

 

 

 

Tantervkészítés fontossága 

 

Az alábbi diagramm szemlélteti az adott kézműves technikát érintő szakértői említésének 

számát az interjúban szereplő 5. kérdésre adott válaszok alapján, miszerint „Melyik három 

kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok felajánlása?" 

A szakértőket arra kérték, hogy javasoljanak három kézműves technikát, amelyekhez a 

projekt keretében tanterv kerül összeállításra.  

A (T2) népi épület asztalos – famunkák és a (T4) népi épület tetőszerkezetének építése, 

tetőfedés első helyen végzett 6-6 említéssel.  

A második helyen a (T3) népi épület kőműves - agyagtechnikákkal áll 5 említéssel. 

A harmadik helyen a és a (T6) kovács, díszmű kovács áll 2 említéssel. 

Az utolsó helyen szerepel a (T1) cserépkályhás és (T5) kosráfonó 1 említéssel.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Gazdasági relevancia



 

 

 

 

 

 

Ezt követően egy „Kvantitatív értékelési rendszer” került kidolgozásra a gazdaságilag 

potenciális és fenntartható kézműves technikák kiválasztására. 

Az értékelési rendszer a következő 9 értékelési szempontból áll: 

1. A szakértői értékelések kritériuma 
2. A jogi keret kritériuma 
3. A kézművesek rendelkezésre állásának kritériuma a programterületen 
4. A termék minőségi kritériuma 
5. A kulturálisörökségi érték kritériuma 
6. A termék modern alkalmazhatóságának kritériuma 
7. A tudás-átadás kritériuma 
8. Piacképesség kritériuma 
9. Környezetvédelmi és fenntarthatósági kritérium 

 

A 9 kritérium alapján értékelésre került mind a 6 előzetesen kiválasztott kézműves technika 

a magyar programterületen. Minden kritériumhoz 1–5 pont kerülhet, ahol 1 pont azt jelenti, 

hogy szinte nincs potenciál, 5 pont azt jelenti, hogy nagy a potenciálja annak a kézműves 

technikának.  
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A 6 előzetesen kiválasztott kézműves technikák kvantitatív értékelésének 

eredménye: 

 

 Kézműves Technikák  összpontszám 

T3 népi épület kőműves - agyagtechnikákkal 42 pont 

T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 42 pont 

T2 
népi épület asztalos – famunkák  

(Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon)  41 pont 

T6 kovács, díszmű kovács 31 pont 

T1 cserépkályhás 30 pont 

T5 kosárfonó 28 pont 

 

Az 1. és 2.  helyen 42 - 42 ponttal a Népi épület kőműves – agyagtechnikákkal és a Népi 

épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés technikák állnak.  

A 3. helyen szerepel a Népi épület asztalos – famunkák a technika 41ponttal. 

Így ez a három kézműves technika került kiválasztásra a projektben a képzések gyakorlati 

megvalósítási alapjaként. 

 

Az osztrák és magyar elemzések összevetésével egy kétnyelvű dokumentum készül, a 3 

tradicionális kézműves technika keretfeltételeinek (ritkaság, aktuális relevancia, gazdasági 

fenntarthatóság, kulturális örökség, jogi követelmények) összefoglalásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Az EUREVITA Pannonia projekt Facebook oldalán, 2020. novemberében hoztuk 

nyilvánosságra először, hogy kiválasztásra került a három oktatásra tervezett három 

kézműves technika: ezek közül az első a zsúpfedés. 

Elkezdtük a munkát a tanterveken, hogy 2021-ben elkezdhessük a tervezett képzéseket, ahol 

ez a speciális tetőfedési technika is oktatásra kerül.  
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Agyag-technikák a népi építészetben 

Ez a második oktatásra kiválasztott kézműves technika. A képzésre jövőre kerül sor az 

EUREVITA Pannonia c. projektünk keretében.  

Az agyag egy nagyon sokoldalú építőanyag, amelyet a házépítésben többféle módon lehet 

alkalmazni: az padlótól a falakig.  

A képzés során ehhez kapcsolódó régi technikák kerülnek oktatásra annak érdekében, hogy 

ezt a természetes anyagot minél szélesebb körben használják fel a modern építkezésben, és 

a régi, borona- és sárfalú épületek megőrzésének biztosítására.  
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A harmadik képzési téma is meghatározásra került:  

Hagyományos kerítés építési technikák, természetes anyagokból. 

A képzés során megtanulhatók a hagyományos fa kerítések és száraz kőfalak építésének 

speciális ismeretei.  

A kerítés, kőfal - különösen az utcafronton - alapvetően határozza meg az egyes porták, de 

az utca képét is. Kialakításuk, funkcionális tagolódásuk egyedi vizuális élményt nyújthat 

azzal együtt, hogy a környezettudatos anyagfelhasználás ökológiai szempontból is jelentős 

előnyökkel jár.  
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