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1. Bevezetés 
1.1 Az EUREVITA Pannonia projekt 
 

     projekt témája 

 
A projekt célja a hagyományos mesterségek hosszú távú újjáélesztése határon átnyúló 
intézményi együttműködések, átfogó tudományos háttérmunka, valamint a nyilvánosságot 
vonzó kommunikációs intézkedések és innovatív képzések segítségével. 
 
Ennek érdekében új tantervek, vizsgarendszerek és megvalósítási intézkedések kerülnek 
kifejlesztésre és a gyakorlatban alkalmazásra. A kézműveseket és fiatal álláskeresőket bevonó 
korszerű továbbképzések és tanúsítási eljárások, valamint megfelelő intézményi együttműködés 
révén egy gazdaságélénkítő munkaerőpiaci struktúra jön létre, amelynek célja a kihalófélben levő 
kézműves technikák fenntartható megőrzése, átadása, valamint piaci alapú gyakorlati alkalmazása. 
A projekt megvalósítására 2020 márciusától 2022 augusztusáig kerül sor. 
 
Az  EUREVITA Pannonia projekt keretében három népi építészeti mesterség terén valósulnak meg 
oktatói, valamint kézműves képzések. 
 
 

     projektcélok 

 
A projekt átfogó célja a hagyományos népi építészeti mesterségek megőrzése, és átadása az utókor 
számára. 
 

 Régi kézműves technikák újjáélesztése és a kulturális örökség megőrzése 

 A versenyképesség növelése kiegészítő képzések által  

 A korábbi EUREVITA projekt (SIAT 285, Interreg V-A SI-AT Szlovénia-Ausztria) keretében 
létrehozott Kézműves Akadémia kiépítése 

 
 

1.2 Az EUREVITA Pannonia programterület 
 
Az Interreg V-A AT-HU Magyarország-Ausztria Együttműködési Program egy határon átnyúló 
együttműködési program Magyarország és Ausztria között a 2014-2020 programozási időszakban. A 
program célja az osztrák-magyar határtérség határon átnyúló gazdasági, társadalmi, kulturális és 
ökológiai kapcsolatainak élénkítése a regionális versenyképesség növelése, valamint a területi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 
 
Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projekt megvalósulását az Interreg V-A AT-HU Magyarország-
Ausztria Együttműködési Program támogatja. 
 

http://www.interreg-athu.eu/
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1. ábra Az EUREVITA Pannonia-programterület 

A programterület az alábbi 11 magyar, illetve osztrák NUTS3-as szintű régiót foglalja magába: 
 

3 magyar NUTS 3 régió: 

 Győr-Moson-Sopron megye 

 Vas megye 

 Zala megye 
 

8 osztrák NUTS 3 régió: 

 Észak-Burgenland 

 Közép-Burgenland 

 Dél-Burgenland 

 Bécs 

 Bécs Környéke déli rész 

 Dél-Alsó-Ausztria 

 Graz 

 Kelet-Stájerország 
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1.3 A tanulmány háttere és kutatási kérdés 
 
Az EUREVITA Pannonia projekt keretében legalább három kézműves mesterséghez kötődő oktatói 
és kézműves képzések valósulnak meg. A jelen potenciálelemzés célja a hat kiválasztott 
hagyományos kézműves mesterségből három kiválasztása, amelyek további feldolgozásra kerülnek. 
 
A projektpartnerek és stratégiai partnerek részvételével mindkét országban hat olyan tradicionális 
kézműves mesterség kerül előzetesen kiválasztásra, amelyek a teljes programterület szempontjából 
gazdasági relevanciával bírnak. Az elemzés ennek az országonként hat mesterségnek a hosszútávú 
gazdasági potenciáljára irányul. A gazdaságilag hosszú távon is szóba jöhető szakmákhoz kerülnek 
kidolgozásra a tanfolyamok tantervei. 
 
Fentiekből a következő kutatási kérdés következik: 
 

 Melyik három, gazdaságilag releváns és fenntartható szakmaprofilt célszerű átültetni a gyakorlati 
alkalmazásba? 

 

1.4 A tanulmány előkészítése 
 
A projektpartnerek a stratégiai partnerekkel közösen feltárták a régi mesterségeket és kézműves 
technikákat, amelyből elkészült a kézműves szakmák jegyzése. Ez a lista pontos információkat 
tartalmaz azokról, akik az adott mesterséget a mai napig gyakorolják, és rendelkeznek az ahhoz 
szükséges szaktudással. A kézműves szakmák listája 81 kézműves technikát és mesterséget 
tartalmaz, valamint összesen 578 kézművest nevez meg. A projektpartnerek a stratégiai 
partnerekkel együttműködésben a 81 kézműves technikából, illetve mesterségből előzetesen 
kiválasztottak hat magyarországi és hat ausztriai szakmát, illetve technikát. A jelen 
potenciálelemzés ezek részletes kiértékelését és gazdasági jelentőségükre vonatkozó vizsgálatát 
tartalmazza. 
 

2. Kutatási koncepció és módszertan 
2.1 Potenciálelemzés a magyar programterületen 
 
A három legjelentősebb kézműves technika meghatározása érdekében 6 szakértői interjú készült. 

Ezen interjúkon keresztül került elemzésre az magyar programterület potenciálja. 

Az interjúk célja a döntéshozatali és érvelési alap a három kézműves technika kiválasztásához, 

amely számára a projekt keretei között tanterv és továbbképzés kerül kidolgozásra. Ezenkívül 

értékelésre került 6 kiválasztott készműves technika. Továbbá felhasználható a későbbi, kvantitatív 

értékelési rendszerhez, mint generált know-how. 

Az interjúk jegyzőkönyveit, valamint az egyes szakértői interjúk szövegrészét a további mellékletek 

tartalmazzák.  

http://www.interreg-athu.eu/
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Szakértők 
 
1. táblázat: A kiválasztott magyar szakértők felsorolása 

Személy / intézmény / 
titulus 

Indoklás 

Böröcz Csaba 
Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum -  
szakmai főigazgató-
helyettes 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyetteseként 
szerzett tapasztalatainak köszönhetően számít szakértőnek a kézműves 
technikákhoz kapcsolódó képzések kialakításának területén. 

Szeder-Kummer Mária 
Zalai Falvakért Egyesület - 
ügyvezető titkár 

A Zalai Falvakért egyesület ügyvezető titkáraként szerzett sokéves 
tapasztalatának köszönhetően számít szakértőnek a civil együttműködés, 
közösségfejlesztés és területfejlesztés témakörökben a régióban. 

Németh Pál Levente 
Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara - 
Kézműipari Tagozat 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Kézműipari Tagozat 
képviselőjeként szerzett tapasztalatának köszönhetően számít 
szakértőnek a kézműves technikákhoz kapcsolódó gazdasági, képzési és 
jogszabályi kérdések területén. 

Prokné Tirner Gyöngyi 
Kézművesek Háza -  
szakmai vezető 

A Kézművesek Háza szakmai vezetőjeként szerzett sokéves 
tapasztalatának köszönhetően számít szakértőnek a hagyományos 
kézművesség területén. 

Dr. Kósa Balázs 
Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Kar 
-  

adjunktus 

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar adjunktusaként, 
az Építész Szakmai Intézet - Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív 
Design Tanszék én szerzett tapasztalatai alapján számít szakértőnek az 
építészethez kapcsolódó technikák területén.  

Bedő Andrea 
Mesés Hetés (Civil 
egyesület) - vezető 

A „Mesés Hetés” civil egyesület vezetőjeként szerzett sokéves 
tapasztalatának köszönhetően számít szakértőnek a társadalmi és 
kulturális közösségépítés területén. 

 

 

  

http://www.interreg-athu.eu/
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Interjú útmutató 
 
A szakértői interjúk lebonyolításához a következő irányelvek kerültek felhasználásra: 
 
 
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.  
 

Háttérinformáció  

Az Interreg Eurevita Pannonia ATHU139 projektben előzetesen 6 tradicionális kézműves technika 
került kiválasztásra további elemzés céljából. Ezek közül három számára a projekt keretei között 
tanterv és továbbképzés kerül kidolgozásra, továbbá kézműves akadémia létesül. 

 

Az előre kiválasztott hagyományos kézműves technikák: 

 
Kézműves technika 

T1 cserépkályhás 

T2 népi épületasztalos – famunkák  

T3 népi épület kőműves - agyagtechnikákkal 

T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 

T5 kosárfonó 

T6 kovács, díszmű kovács 

 
 
A következő kérdések érvelési segítségként szolgálnak a három technika kiválasztásához. 
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
3. Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e megélhetést? 
4. Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát. Magyarázza döntését. 
5. Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Kérjük, magyarázza döntését. 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
7. Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
8. Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a képzésbe 
+ A kereskedelmi szabályozás terén merülhetnek e fel problémák a fenti szakmákkal kapcsolatban?  
++: Ön szerint érdeklik-e a lakosságot ilyen jellegű kézműves foglalkozások? 
+++ Támogatná e projektet a képzések megfelelő kialakításában? Vagy egyéb területen? 

 
 
 
  

http://www.interreg-athu.eu/
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2.2 Potenciálelemzés az osztrák programterületen 
 
A három legjelentősebb kézműves technika meghatározása érdekében 6 szakértői interjú készült. 
Ezen interjúkon keresztül került elemzésre az osztrák programterület potenciálja. 
Az interjúk célja a döntéshozatali és érvelési alap a három kézműves technika kiválasztásához. Az 
interjúk által közvetített új ismeretek és generált know-how  felhasználhatók a későbbi, kvantitatív 
értékelési rendszerhez. 
 
Az interjúk jegyzőkönyveit, valamint az egyes szakértői interjúk átiratát a mellékletek tartalmazzák. 
 

A szakértők kiválasztása 
 
2. táblázat: A kiválasztott osztrák szakértők felsorolása 

Név Tisztség 

Mag. Eva Zeindl 

 

Volkskultur Niederösterreich (Alsó-ausztriai Népi Kultúra GmbH), 
Brandlhof - létesítményvezető, kézműves és népviseleti kapcsolattartó 
 

 

Ing. Klaus Seelos 

 

Fenntartás/infrastruktúra/Osztrák Szabadtéri Múzeum, Stübing -
általános állagmegóvás  
/ Joanneum Universalmuseum (Joanneum Általános Múzeum) 

 

Engelbert Kenyeri Rohonci Natúrpark Egyesület - elnök 

Mag. Gert Polster Burgenlandi Tartományi Múzeum - igazgató 

Josef Haubenwallner Mönchhofi Falumúzeum - tulajdonos 

Mag. Dr. Bernd Haintz Stájer Gazdasági Kamara - építőipari tartományi tagozat ügyvezetője 

 
Mag. Eva Zeindl 
Mag. Zeindl munkahelye az Volkskultur Niederösterreich, a szervezet elsődleges feladata a 
regionális kultúra támogatása. A Volkskultur Niederösterreich kulturális közvetítő projekteket és 
továbbképzéseket szervez, továbbá rendszeresen jelentet meg publikációkat. Eva Zeindl a „Mit 
allen Sinnen“ („Minden érzékkel“) és a Brandlhof projektek felelőse. A Brandlhof egy több épületből, 
köztük egy plébániatemplomból és -udvarból álló létesítmény. Írott források először 1209-ben 
említik, 2005-ben az Alsó-ausztriai Tartományi Kiállítás keretében restaurálták. Ezen kívül Eva 
Zeindl a kézműves és népviseleti témakör referense. 
 
Ing. Klaus Seelos 
Ing. Seelos 1984 óta dolgozik a Stübingben található Osztrák Szabadtéri Múzeum munkatársaként. 
Feladatai közé tartozik a létesítmény, illetve annak infrastruktúrájának fenntartása és 
állagmegóvása. Részt vesz a EUREVITA SIAT 285 projekt keretében megvalósuló kézműves 
képzésekben. 
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Engelbert Kenyeri 
Engelbert Kenyeri a Rohonci Natúrpark Egyesület elnöke. Az Egyesület hatásköre alá tartozik 
számos épület, így például a Jurisics vár és Léka Várának fenntartása és restaurálása. Továbbá 
eredeti tervek alapján elkészült egy mészégető kemence, amely által lehetővé vált a hagyományos 
mészégető műhely megőrzése. A Cáki pincesor épületei műemlékvédelem alatt állnak, és a 
hagyománynak megfelelően szalmatetővel fedettek. Engelbert Kenyeri 2006 és 2016 között Rohonc 
polgármestere volt.  
 
Mag. Gert Polster 
Mag. Polster a Bécsi Egyetemen tanult történelmet, publicisztikát és kommunikációtudományt. 
2017 óta a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója. A „Tartományi Gyűjtemények“ 
Főigazgatóság vezetője, hatáskörébe tartozik a Burgenlandi Tartományi Kormány tartományi 
levéltára, könyvtára és múzeuma. Mag. Polster szintén 2017 óta Bad Tatzmannsdorf polgármestere.  
 
Josef Haubenwallner 
Josef Haubenwallner a burgenlandi Mönchhofban található Néprajzi Szabadtéri Múzeum 
tulajdonosa. A magánkézben levő falumúzeum a Haubenwallner házaspár kezdeményezésére jött 
létre 1990-ben. A folyamatos bővítéseknek köszönhetően ma 35, a régió területén lebontott és a 
falumúzumban újra felépített történelmi épületből áll. Josef Haubenwallner szakmája szerint 
kőműves, kőfaragó és burkoló. 
 
Mag. Dr. Bernd Haintz 
Mag. Dr. Haintz a Stájer Gazdasági Kamara építőipari tagozatának ügyvezetője. Vezetése alá 
tartoznak az építőiparral kapcsolatos tagozatok, a festő-mázoló, tetőfedő, üveges, bádogos és 
fafeldolgozóipari tagozatok. 
 
 

Interjú útmutató 
 
A szakértői interjúk lebonyolításához a következő irányelvek kerültek felhasználásra: 
 

 
 
 
 
 
Háttérinformáció  
 
Az Eurevita Pannonia ATHU139 Interreg projektben előzetesen 6 tradicionális kézműves technika 
került kiválasztásra további elemzés céljából. (Olyan foglalkozások kerültek kiválasztásra, amelyek 
nem sorolhatók be egyik ausztriai kiváltható vállalkozói tevékenységbe sem.) Ezek közül legalább 
három számára tanterv és továbbképzés kerül kidolgozásra, továbbá kézműves akadémia létesül. 
A következő interjú érvelési/döntéshozatali segítségként szolgálnak a három technika 
kiválasztásához. 
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Az előre kiválasztott hagyományos kézműves technikák:  
 

1. fakerítés építő 
2. szárazon rakott kőfal építő 
3. vályogépítő 
4. szalma- és nádtető készítő 
5. mészégető 
6. kötélverő 

 
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
 
3. Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e megélhetést? 
 
4. Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát a 
fenti listából. Magyarázza döntését. 
 
5. Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
 
7. Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
 
8. Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a 
képzésbe? 
 

 
 

2.3 Kvantitív értékelési rendszer 
 

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 
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szinte nincs potenciál, 5 pont azt jelenti, hogy nagy a potenciálja annak a kézműves 
technikának.  
Ehhez az alábbi ötpontos skála szolgált segítségül: 
 
● ○○○○ nagyon kicsi a lehetőség a képzés megvalósítására az EUREVITA projekt keretében 
●● ○○○  csekély lehetőség a képzés megvalósítására az EUREVITA projekt keretében 
●●● ○○  mérsékelt lehetőség a képzés megvalósítására az EUREVITA projekt keretében  
●●●● ○  nagy lehetőség a képzés megvalósítására az EUREVITA projekt keretében 
●●●●●  nagyon nagy a lehetőség a képzés megvalósítására az EUREVITA projekt keretében. 
 
Az egyes kritériumok további pontos értékelési alapjai az alábbi táblázatban láthatók: 
 

3. táblázat: Értékelési kritériumok és értékelési kulcsok 

Kritérium A kritérium leírása Értékelési kulcs 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

Ausztria és Magyarország 
esetében: 

Az interjúk során a 
szakértőket felkértük az 
előzetesen kiválasztott hat 
kézműves technika közül a 
három legrelevánsabb, 
illetve azok kiválasztására, 
amelyekhez leginkább 
szükséges a tantervek és 
képzések létrehozása. Minél 
többször került egy technika 
megemlítésre, annál 
nagyobb az esély az 
EUREVITA projektben a 
tantervek elkészítésére és a 
képzés megvalósítására. 

Ausztria és Magyarország 
esetében: 

0 említés: ●○○○○ nagyon 
alacsony potenciál 

1 említés: ●●○○○ alacsony 
potenciál 

2 említés: ●●●○○ mérsékelt 
potenciál 

3 említés: ●●●●○ nagy 
potenciál 

Ab 4 említés: ●●●●● nagyon 
nagy potenciál 

 

A jogi keretfeltételek kritériuma Ausztria és Magyarország 
esetében: 

Ez a kritérium a jogi 
keretfeltételekre 
vonatkozik. A szabályozott 
szakmák esetében (ahol 
szakiskola formájában 
elérhető formális képzés) az 
EUREVITA projekt 
keretében megvalósuló 
képzés megvalósításának 
lehetősége nagyon 
alacsony. 

 

Ausztria és Magyarország 
esetében: 

nincs hivatalos képzés, nem 
szabályozott szakmák  

●●●●● nagyon nagy a 
potenciál 

 

Formális képzés elérhető, 
szabályozott szakmák  
●○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 
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A kézművesek rendelkezésre 
állásának kritériuma a 
programterületen 

Ausztria esetében  

A 6 kiválasztott, 
hagyományos kézműves 
technika esetében 
megvizsgáltuk, amennyiben 
rendelkezésre állt adat, a 
szakmai ágazathoz tartozó 
tagok számát az Osztrák 
Gazdasági Kamara 2019-es 
éves statisztikája alapján az 
EUREVITA 
programterületén. 

Minél kevesebb kézműves 
áll rendelkezésre a program 
területén, annál magasabb 
pontszámmal kerül 
értékelésre ez a kritérium. 
(lásd az értékelési kulcsot). 

 

Magyarország esetében:  

A 6 kiválasztott, 
hagyományos kézműves 
technika esetében meg kell 
vizsgálni a regisztrált tagok 
számát a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
adatbázisában az EUREVITA 
magyar program területén, 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara online elérhető  
weboldalán, ahol régiókra 
bontva és tevékenység 
alapján lehet a találatokat 
szűrni. 
Minél kevesebb kézműves 
áll rendelkezésre a program 
területén, annál magasabb 
pontszámmal kerül 
értékelésre ez a kritérium. 
(lásd az értékelési kulcsot). 
Amennyiben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
adatbázisában nem állnak 
rendelkezésre a megfelelő 
adatok, akkor a projektben 
elkészült Kézműves 
technikák listáját kell 

Ausztria esetében  

A szakmai ágazathoz 
tartozó tagok száma az 
EUREVITA 
programterületén az 
Osztrák Gazdasági Kamara 
2019-es éves statisztikája 
alapján 

(2019.12.31-i állapot szerint) 

 

≥10: ● ○○○○ nagyon 
alacsony potenciál 
7,8,9: ●● ○○○ alacsony 
potenciál 
4,5,6: ●●● ○○ mérsékelt 
potenciál  
1,2,3: ●●●● ○ nagy potenciál 

0: ●●●●● nagyon nagy 
potenciál  

 

Magyarország esetében: 

A regisztrált szakmai 
fióktagok száma az 
EUREVITA magyar program 
területén a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
adatbázisa szerint 
 
 
≥10: ● ○○○○ nagyon 
alacsony potenciál 
7,8,9: ●● ○○○ alacsony 
potenciál 
4,5,6: ●●● ○○ mérsékelt 
potenciál  
1,2,3: ●●●● ○ nagy potenciál 

0: ●●●●● nagyon nagy 
potenciál 
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használni, valamint annak 
adatait számításba venni. 

A termékminőség kritériuma  Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium nemcsak a 
technológiát, hanem a 
termék általános minőségét 
értékeli. A kézműves 
termékek összehasonlításra 
kerülnek az iparilag 
előállított termékekkel. 

A következőket értékelik: 
anyag tulajdonságai, 
megbízhatóság, tartósság, 
felhasználóbarát kialakítás. 

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

a termék nagyon jó 
minőségű → ●●●●● nagyon 
nagy a potenciál 

 

a termék nagyon alacsony 
minőségű →  
● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 

 

A kulturális örökség kritériuma Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium értékeli a 
kulturális örökség 
biztosításához, átadásához 
és továbbításához való 
hozzájárulást. 

Értékelik a kulturális javak 
megőrzését a hagyományos 
kézműves termékek révén.  

Megvizsgálják a régióra 
jellemző kultúrát tükröző, 
módosító, illetve közvetítő 
termékek kialakítását és 
előállítását segítő hozzáadott 
értéket. 

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

a kulturális örökség nagyon 
magas szintű közvetítése → 
●●●●● nagyon nagy 
potenciál 

 

a kulturális örökség nagyon 
alacsony szintű közvetítése 
→  

● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 

A termék modern 
alkalmazhatóságának kritériuma 

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium értékeli a 
modern piacok 
hagyományos kézműves 
termékekkel való 
kiszolgálásának lehetőségét. 

  

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

nagyon nagy a lehetőség 
rejlik a modern piacok 
kiszolgálására → 

●●●●● nagyon nagy 
potenciál 

 

nagyon kevés lehetőség 
rejlik a modern piacok 
kiszolgálására → 
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● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 

A tudásátadás kritériuma Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium értékeli az 
egyes mesterségeknél a 
tudásátadás mértékét.  

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

nagyon magas szintű 
tudásátadás/ know-how→ 

●●●●● nagyon nagy 
potenciál 

 

nagyon kevés 
ismeretátadás/ know-how 
→ 

 ● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 

A piacképesség kritériuma Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium értékeli a 
termék eladhatóságát, 
illetve piacképességét. 

 

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

nagyon könnyen 
forgalmazható → 

●●●●● nagyon magas 
potenciál 

 

nagyon nehéz piacra dobni 
→ 

● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 

Az ökológiai fenntarthatóság 
kritériuma 

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

Ez a kritérium értékeli az 
ökológiai fenntarthatóságot 
vagy a fenntartható 
fejlődéshez való 
hozzájárulást.  

Ausztria és Magyarország 
esetében:  

nagyon magas ökológiai 
fenntarthatóság →  

●●●●● nagyon nagy 
potenciál 

 

nagyon alacsony ökológiai 
fenntarthatóság →  

● ○○○○ nagyon alacsony 
potenciál 
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3. Eredmények 
3.1 Potenciálelemzés a magyar programterületen 
 

Az alábbi táblázat a szakértők válaszait mutatja be az egységesített kérdőív 4. és 5. kérdéseire adott 
válaszok alapján. 

Az interjúk jegyzőkönyveit, valamint az egyes szakértői interjúk szövegrészét a további mellékletek 
tartalmazzák. 

 
Gazdasági relevancia: "4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból releváns kézműves 
technikát." 
Tantervkészítés: "5. kérdés: Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek 
készítése és kurzusok felajánlása?" 
 
4. táblázat: Szakértői említések száma Magyarországon 

 

Név Gazdasági relevancia Tantervkészítés 

Böröcz Csaba (T1) (T2) (T6) (T2) (T3) (T4) 

Szeder-Kummer Mária (T2) (T4) (T6) (T2) (T4) (T6) 

Németh Pál Levente (T2) (T3) (T4) (T1) (T2) (T3) (T4) (T5) (T6) 

Prokné Tirner Gyöngyi (T1) (T4) (T6) (T2) (T3) (T4) 

Dr. Kósa Balázs (T2) (T3) (T4) (T2) (T3) (T4) 

Bedő Andrea (T2) (T3) (T4) (T2) (T3) (T4) 

 
 

Az előre kiválasztott hagyományos kézműves technikák és a hozzájuk kapcsolódó jelzések (T): 

 
Kézműves technika 

T1 cserépkályhás 

T2 népi épület asztalos – famunkák  

T3 népi épület kőműves - agyagtechnikákkal 

T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 

T5 kosárfonó 

T6 kovács, díszmű kovács 

 
5. táblázat: A kézműves technikák és jelölésük Magyarországon 

 
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 épületasztalos – 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. 
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A harmadik helyen a (T1) cserépkályhás áll 2 említéssel. 
Az utolsó helyen szerepel a (T5) kosráfonó 0 említéssel.  
 

 
2. ábra:  Gazdasági relevancia értékelésének eredménye Magyarországon 

 
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 épületasztalos – 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) kosárfonó 1 említéssel.  
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Gazdasági relevancia
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3. ábra:  Tantervkészítés fontosságára vonatkozó értékelés eredménye Magyarországon 

 

3.2 Potenciálelemzés az osztrák programterületen 
 
Az interjúk jegyzőkönyveit, valamint az egyes szakértői interjúk átiratát a mellékletek tartalmazzák. 
 
Az alábbi táblázat a szakértők válaszait mutatja be az egységesített kérdőív 4. és 5. kérdéseire adott 
válaszok alapján.  
 
Gazdasági relevancia: „4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns 
kézműves technikát a fenti listából." 
 
Tantervkészítés: „5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése 
és kurzusok felajánlása?" 
 

6. táblázat: Szakértői említések száma Ausztriában 

Név Gazdasági relevancia Tantervkészítés 

Mag. Eva Zeindl B2, B3, B4 B2, B3 

Ing. Klaus Seelos B1, B3, B4 B1, B4, B6 

Engelbert Kenyeri B2, B3, B4 B2, B3, B4 

Mag. Gert Polster B2, B4, B5 B2, B3, B4 

Josef Haubenwallner B2, B4, B5 B2, B3, B5 

Mag. Dr. Bernd Haintz B1, B2, B3 B1, B2, B3 

 
A használt rövidítések jelentései: 
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Tantervkészítés fontossága
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B1: fakerítés építő 
B2: szárazon rakott kőfal építő 
B3: vályogépítő 
B4: szalma- és nádtető készítő 
B5: mészégető 
B6: kötélverő 
 
 
Gazdasági relevancia 
 
A 2. ábra szemlélteti a szakértői említésének számát a 6 kézműves technikára vonatkozóan. A 
szakértőket az interjúk során arra kértük, hogy válasszák ki a három, szakmai megítélésük szerint 
leginkább releváns kézműves technikát. A száraz kőfalépítő (B2) és a szalma-és nádtetőkészítő (B4) 
végzett az első helyen 5-5 említéssel. A második helyen a vályogépítő (B3) áll 4 említéssel. A 
harmadik helyen a fakerítés építő (B1) és a mészégető (B5) állnak 2-2 említéssel. A kötélverő (B6) a 
gazdasági relevanciára vonatkozó kérdés esetén egyszer sem került említésre. 
 
 
 

 
4. ábra: Szakértői említések száma (gazdasági relevancia) Ausztriában 

 
 
Tantervkészítés fontossága 
 
A 3. ábra szemlélteti a szakértői említések számát a tantervek készítése, valamint a képzések 
vonatkozásában. A szakértőket az interjúk során arra kértük, hogy válasszák ki azokat a kézműves 
technikákat, amelyek esetében tanterveket készítését és képzések indítását javasolják. A száraz 
kőfalépítő (B2) és a vályogépítő (B3) végzett az első helyen 5-5 említéssel. A második helyen a 
szalma-és nádtetőkészítő (B4) áll 3 említéssel. A harmadik helyre a fakerítés építő (B1) került 2 
szakértői említéssel. Az utolsó helyet a mészégető (B5) és a kötélverő (B6) foglalja el 1-1 említéssel. 
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5. ábra: Szakértői említések száma (tantervkészítés) Ausztriában 

3.3 A kvantitatív kiértékelés eredménye 
 
Az alábbi ábra a kvantitatív kiértékelés eredményét mutatja a kézműves technikák kiválasztását 
illetően. Minden technika esetében legfeljebb 45 pont volt adható. A 4. ábra piros oszlopai a 
kvantitatív vizsgálat ausztriai értékeit, a zöldek pedig a vizsgálat magyarországi eredményeit 
szemléltetik. Mindkét országban a 4, illetve 3 legtöbb pontszámot elért kézműves technika került 
kiválasztásra a további projektmegvalósítás alapjául.  
 
Ausztriában a vályogépítés (B3) érte el a legmagasabb pontszámot 41 ponttal. A szárazon rakott kőfal 
építő (B2) csekély eltéréssel, összesen 40 ponttal került a második helyre. Ausztriában a 3. és 4. helyen 
a fakerítés építő (B1) és a szalma- és nádtetőkészítő szerepelnek 38, illetve 35 ponttal. 
Magyarországon az első helyen a Népi épület kőműves – agyagtechnikákkal (T3) és a Népi épület 
tetőszerkezetének építése, tetőfedés (T4) technikák állnak 42-42 ponttal. A 3. helyen szerepel a Népi 
épületasztalos – famunkák (T2) a technika 41ponttal. 
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6.. ábra: A kvantitatív kiértékelés eredménye Ausztriában és Magyarországon  

 
A 7. és 8. táblázat tartalmazzák az értékelési rendszer ausztriai és magyarországi eredményeit. 
Minden szakma mellett látható a 9 értékelési kritérium alapján kapott összpontszám. A további 
projektmegvalósításba bevont kézműves technikákat vastagon szedéssel emeltük ki. Az egyes 
szakmára adott összpontszámok 9 értékelési kritériumnak megfelelő részletezése a fejezet végén 
található. 
 
7. táblázat:  A kiértékelés eredménye Ausztriában a legalább három kézműves szakma kiválasztásához 

hely.  Kézműves technikák Ausztria 

1. B3 vályogépítő 41 pont 

2. B2 szárazon rakott kőfal építő 40 pont 

3. B1 fakerítés építő 38 pont 

4. B4 szalma- és nádtető készítő 35 pont 

5. B5 mészégető 33 pont 

6. B6 kötélverő 29 pont 
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8. táblázat: A kiértékelés eredménye Magyarországon a legalább három kézműves szakma kiválasztásához 

 Kézműves technikák  összpontszám 

T3 népi épület kőműves - agyagtechnikákkal 42 pont 

T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 42 pont 

T2 népi épületasztalos – famunkák  41 pont 
T6 kovács, díszmű kovács 31 pont 

T1 cserépkályhás 30 pont 

T5 kosárfonó 28 pont 

 

A projektpartnerek a stratégiai partnerekkel közösen és az eredmények alapján a 7. és 8. 
táblázatban feltüntetett, vastagon szedett kézműves technikákat választották ki a projekt 
következő lépéseinek megvalósításához. Egyes magyar és osztrák kézműves technikák nagy 
átfedése okán ezeket egységesen egy szakmává vontuk össze. A magyar „népi épület kőműves - 
agyagtechnikákkal” (T3) és az osztrák „vályogépítő“ (B1) technikák összevonásával jött létre a 
„vályogtechnikák alkalmazása lakóépületeknél“. A magyar „népi épület tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés“ technika (T4) és az osztrák szalma- és nádtető készítő technika átfedése folytán jött létre 
a „szalma- és nádfedés“ elnevezés. A harmadik szakma összefoglaló elnevezése „természetes 
alapanyagú, hagyományos kerítések“ lett, amely az osztrák B1 és B2 jelű, valamint a magyar T2 jelű 
technikák összeolvadásával jött létre. 

Kutatási kérdés megválaszolása 
 
Melyik három, gazdaságilag releváns és fenntartható szakmaprofilt célszerű átültetni a gyakorlati 
alkalmazásba? 
 

 vályogtechnikák alkalmazása lakóépületeknél (B3 és T3 összevonásával) 

 szalma- és nádtetőfedés (B4 és T4 összevonásával) 

 természetes alapanyagú, hagyományos kerítések (B1, B2 és T2 összevonásával) 
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A szakmák kiértékelése a 9 kritérium alapján 

 

T1 Cserépkályhás 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés / pontszám Indoklás 

1.  A szakértői értékelések 
kritériuma 

 

●●●○○  

3 pont 

Hat szakértő közül 2 említette 
az interjúban, ez azt jelzi, hogy 
mérsékelt gazdasági 
potenciállal rendelkezik ez a 
technika. 

 

Hat szakértőből 1 nyilatkozta 
az interjúkban, hogy érdemes 
lenne tananyagot készíteni 
erre a kézműves technikára.  

2. A jogi keret kritériuma 

 

●○○○○ 

1 pont 

Formális képzés elérhető (pl 
OKJ) ezért szabályozott 
szakmák közé sorolható a 
Kályhás technika → nagyon 
alacsony potenciál a projekt 
keretében a képzés 
megvalósítására. 

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●○○○○ 

1 pont 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara online elérhető 
adatbázisában regisztrált Vas 
és Zala megye területén 
regisztrált, a technikát aktívan 
végző személyek száma >10.  

Ezért a kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma alapján a 
Cserépkályhás kézműves 
technika nagyon alacsony 
potenciállal bír.  

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

A kézműves cserépkályhák 
termékminősége rendkívül 
magas, mivel minden termék 
egyedileg készül, továbbá 
funkciójából adódóan 
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gazdaságos, hatásfoka a 
maximumon kihasználható. 

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●○○ 

3 pont 

A kulturális örökség 
megőrzéséhez és átadásához 
való hozzájárulás ebben a 
technikában mérsékelt. 

A népi épületek jelentős 
részében rendelkezésre áll az 
eredeti cserépkályha, ezek 
felújítása inkább restaurátori 
és nem szakipari feladat.  

6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

Nagy a lehetőség a modern 
piacok hagyományos, de 
modernizált cserépkályhákkal 
történő kiszolgálásának 
lehetőségére. Megjelenik a 
régi és új technológiák 
kombinálása. 

7. A Tudás-átadás 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A Kályhás szakma képesítés 
megszerzésének időtartama 9-
12 hónap 

A szakképzési tervben a 
következő kompetencia 
területek vannak megnevezve: 

- a tüzelőberendezés 
helyszínét felmérni 

- tüzelőberendezést tervezni 
- az anyagokat és a 

munkaterületet 
előkészíteni 

- kályhát, kandallót, 
kemencét, tűzhelyet 
építeni, átépíteni, tisztítani 
vagy javítani és átadni 

- munkájáról dokumentációt 
készíteni  

8. Piacképesség kritériuma ●●●●○ 

4 pont 

„Egyre több helyen van 
cserépkályhák iránt igény, …” 
(Bedő Andrea interjú részlet: 
„EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Mesés Hetés.pdf”) 
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„Népszerűek a cserépkályhás 
munkák,…”  
(Böröcz Csaba interjú részlet: 
EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Zalaegerszegi 
Szakképzési Centrum.pdf) 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági kritérium 

●●●●● 

5 pont 

Nagyon magas a 
környezetvédelemhez és 
fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás:  

- kevés tüzelőanyaggal a 
lehető leghatékonyabban 
lehet vele fűteni 

- hosszútávon 
költséghatékony megoldás 

Pontszám összesen: 30 pont  

 
 
 

T2 Népi épületasztalos – famunkák 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés / pontszám Indoklás 

1.  A szakértői értékelések 
kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

Hat szakértő közül 5 említette 
az interjúban, ez azt jelzi, hogy 
nagyon nagy gazdasági 
potenciállal rendelkezik ez a 
technika. 

Hat szakértőből 6 nyilatkozta 
az interjúkban, hogy érdemes 
lenne tananyagot készíteni 
erre a kézműves technikára.  

2. A jogi keret kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

Bár létezik Asztalos – 
épületasztalos OKJ-s 
szakképzés, azonban ennek 
nem része a hagyományos 
népi épületekkel kapcsolatos 
szakismeret oktatását. Mivel 
speciális – igen összetett és 
egyedi technikáról van szó, a 
hagyományos népi épületek 
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asztalos famunkáit célzó 
oktatás (hivatalos képzés) nem 
létezik.  

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●●○ 

4 pont 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara adatbázisában 
nem állnak rendelkezésre a 
megfelelő adatok, ezért a 
projektben elkészült 
Kézműves technikák listáját 
alapul véve, a Népi 
épületasztalos -famunkák 
kézműves technikát aktívan 
végző személyek száma 1 fő. 
A képzés megvalósítása a 
programterületen nagy 
potenciállal bír. 

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

Az famunkák, faragott elemek 
termékminősége rendkívül 
magas, minden alkotó elem 
egyedileg kézzel készített - 
kézműves termék. 

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A népi épületasztalos – 
famunkák technikánál a 
kulturális örökségének 
biztosításához, 
továbbadásához és 
átadásához való hozzájárulás 
nagy, mivel a 
programterületen lévő 
falvakban található tájházak, 
eredeti formájukban 
megőrzött lakóházak, 
templomok és a skanzenek a 
népi építészet bemutatásával 
őrzik a tájspecifikus építészeti 
hagyományokat.  

6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

„Népi épületasztalos – 
famunkák – fakerítés, fakapu és 
fakorlátkészítők hirdetik 
magukat, újra divatosak lettek 
zsalugáteres ablakok, a népi 
motívumok nem túlzó 
használata. „   
(Bedő Andrea interjú részlet: 
„EUR_Pann-
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PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Mesés Hetés.pdf”) 

 

„…kapcsolódik az épített 
örökséghez, kapcsolható a mai 
építőipari és faipari 
alapszakmákhoz…” 
(Böröcz Csaba interjú részlet: 
EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Zalaegerszegi 
Szakképzési Centrum.pdf) 

7. A Tudás-átadás 
kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

A népi épületasztalos – 
famunkák területén az tudás 
átadás különleges 
oktatóhelyei a skanzenek.  A 
különböző épületelemek 
készítése különleges, 
helyspecifikus szakértelmet 
igényel, és több, 
hagyományos szakterületet is 
átfog.  

 

8. Piacképesség kritériuma ●●●●●  

5 pont 

„T2: népi épületasztalos – 
famunkák 
T3: népi épület kőműves – 
agyagtechnikákkal 
T4: népi épület 
tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés 
Azt gondolom, hogy a felsorolt 
témák, szakmák képviselői - 
ahogy arra egy korábbi pontban 
is választ adtam- alkalmasak 
lehetnek olyan 
épületrekonstrukciós, új építésű 
munkák elvégzésére, amelyek 
napjainkban zajlanak. Egyre 
kevésbé találunk kisebb 
régiókban és nagyokban 
egyaránt jó kézügyességgel 
megáldott, szakmájának 
gyakorlati és elméleti síkon is jól 
végző mestert. Ebből adódóan 
ez a három terület 
egyértelműen, de megítélésem 
szerint a maradék három is 
könnyen integrálható a jelenlegi 
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építőipari tevékenységekbe.”  
(Kósa Balázs dr. interjú részlet:  
EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_PTE.pdf) 

A vidéki építészetben újra 
népszerűek a 
hagyományokhoz kapcsolódó, 
kultúrát megőrző 
technológiák, népi építészeti 
famunkák alkalmazása.  

 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági kritérium 

●●●●●  

5 pont 

A fenntartható építés 
definíciója: „Egészséges épített 
környezet létrehozása és felelős 
fenntartása az erőforrások 
hatékony kihasználásával, 
ökológiai elvek alapján” 

 (Charles Kibert építész, A 
Nemzetközi Építéskutatási 
Tanács (CIB) - „Fenntartható 
építés első nemzetközi 
konferenciája” (1994) Florida, 
Tampa) 

Kulcs gondolatok: 
- természetes alapanyag 
felhasználása,  
- előállítása során a 
környezetet nem terheli,  
- az emberre nem káros,  
- bontás után a természetbe 
visszafordítható vagy újra 
hasznosítható. 
 

 

Pontszám összesen: 41 pont  

 
 
 
 

T3 Népi épület kőműves - agyagtechnikákkal 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 
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Kritérium Értékelés / pontszám Indoklás 

1.  A szakértői értékelések 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

Hat szakértő közül 3 említette az 
interjúban, ez azt jelzi, hogy nagy 
gazdasági potenciállal rendelkezik 
ez a technika. 

Hat szakértőből 5 nyilatkozta az 
interjúkban, hogy érdemes lenne 
tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

2. A jogi keret kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

 

A létező szakképzés, korszerű 
építés-technológiát oktat, és csak 
említés szintjén tartalmazza a népi 
építészethez kapcsolódó 
hagyományos, kézműves 
technikákat. A hagyományos borona 
falak felületképzése – úm. sározás, 
meszelés – illetve egyéb, az épületek 
fenntartásához szükséges 
karbantartási faladatainak ellátása – 
um. agyag padló készítése, javítása 
nem része a formális képzéseknek 
Ezért a Népi épület kőműves - 
agyagtechnikákkal képzés 
megtartására a projektben nagyon 
nagy a potenciál. 

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●●○ 

4 pont 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara adatbázisában nem 
állnak rendelkezésre a megfelelő 
adatok, ezért a projektben elkészült 
Kézműves technikák listáját alapul 
véve, a Népi épület kőműves  - 
kézműves technikát aktívan végző 
személyek/szervezetek száma 1, 
mely pontosabb megnevezéssel: 
„hagyományos népi építészeti 
értékek megőrzése-kivitelezése”-vel 
foglalkozik. 
A képzés megvalósítása a 
programterületen nagy potenciállal 
bír. 

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

A történelem egyik legrégebbi 
építőanyaga, mivel hosszú távon 
fennmaradt, ez igazolja minőségét.  
Az így készült falak, épület 
szerkezetek kimondottan ellenállók, 
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strapabírók és tartósak. Az agyag 
sajátosságából adódóan könnyedén 
megoldható javítása. 

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

A népi épület kőműves – 
agyagtechnikák a hagyományos 
népi építkezés részeként szellemi 
kulturális örökségnek tekinthető.  

A hagyományok és speciális 
kézműves, illetve technológiai 
ismeretek átadása elengedhetetlen 
a kulturális örökség megőrzéséhez. 

A kulturális örökség megőrzéséhez 
és átadásához való hozzájárulás 
ebben a technikában nagyon magas. 

6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

„Megmunkálhatósága jó, 
alakíthatósága szinte korlátlan, 
környezetünkbe harmonikusan 
beilleszkedik. A belsőépítészetben is 
alkalmazható, kialakítható belőle 
falfülke, polc, padka, kemence is.” 

https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-
portank/2017/09/23/valyoghaz-
elonyok-es-hatranyok/ 

 

 

7. A Tudás-átadás 
kritériuma 

 

●●●●●  

5 pont 

A népi épület kőműves – 
agyagtechnikák oktatása terén az 
ismeretek átadása rendkívül fontos 
mivel a speciális tudásanyag több 
szakterületet is átfog, valamint 
hagyományokra épülő szakértelmet 
közvetít. 

8. Piacképesség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

„T2: népi épületasztalos – famunkák 
T3: népi épület kőműves – 
agyagtechnikákkal 
T4: népi épület tetőszerkezetének 
építése, tetőfedés 
Azt gondolom, hogy a felsorolt 
témák, szakmák képviselői - ahogy 
arra egy korábbi pontban is választ 
adtam- alkalmasak lehetnek olyan 
épületrekonstrukciós, új építésű 
munkák elvégzésére, amelyek 
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napjainkban zajlanak. Egyre kevésbé 
találunk kisebb régiókban és 
nagyokban egyaránt jó 
kézügyességgel megáldott, 
szakmájának gyakorlati és elméleti 
síkon is jól végző mestert. Ebből 
adódóan ez a három terület 
egyértelműen, de megítélésem szerint 
a maradék három is könnyen 
integrálható a jelenlegi építőipari 
tevékenységekbe.”  
(Kósa Balázs dr. interjú részlet:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_PTE.pdf) 

A vidéki építészetben újra 
népszerűek a hagyományokhoz 
kapcsolódó, kultúrát megőrző 
technológiák, agyag/vályog 
technikákkal készült népi épületek. 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági 
kritérium 

●●●●●  

5 pont 

Mivel a Népi épület kőműves – 
agyagtechnikákkal technika 
alkalmazása során: 
- természetes alapanyag kerül 
felhasználása, így annak előállítása a 
környezetet nem terheli,  
- az emberre nem káros,  
- bontás után a természetbe 
visszafordítható vagy újra 
hasznosítható. 
- jó a hőtároló képessége. 

Pontszám összesen: 42 pont  

 
 
 

T4 Népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés / 
pontszám 

Indoklás 

1. A szakértői 
értékelések kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

Hat szakértő közül 5 említette az interjúban, ez 
azt jelzi, hogy nagyon nagy gazdasági 
potenciállal rendelkezik ez a technika. 
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Hat szakértőből 6 nyilatkozta az interjúkban, 
hogy érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára.  

2. A jogi keret 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

 

A létező Tetőfedő szakképzés, nem tartalmazza 
a Népi építészetről szóló tudáshalmazt. Mivel – 
itt a zsúpolás- speciális – igen összetett és 
egyedi technika kimondottan a Népi épületek 
tetőszerkezetének építése, tetőfedés zsúppal 
célzó oktatás (hivatalos képzés) nem létezik. 
Ezért a Népi épület tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés képzés megtartására a projektben 
nagyon nagy a potenciál. 

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●●○ 

4 pont 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online 
elérhető adatbázisában regisztrált Vas és Zala 
megye területén regisztrált, a technikát aktívan 
végző személyek/szervezetek száma =2.  

Ezért a kézművesek rendelkezésre állásának 
kritériuma alapján a Népi épület 
tetőszerkezetének építése, tetőfedés technika 
nagy potenciállal bír. 

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●○○  

3 pont 

A népi építészetben a szerves anyagú tetőfedés 
előnye, hogy az alapanyagok természetben 
talált formában hagyományos készítés-
technikájú  előkészítést követően beépíthetők, 
jó a hőszigetelő képességük. Hátrány, hogy 
folyamatos karbantartása elengedhetetlen a 
hosszú élettartamhoz. 

A Termék minőségi kritériuma szempontjából 
mérsékelt potenciállal rendelkezik. 

 

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

A népi épület tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés (zsúppal) hagyományos népi 
építkezés részeként szellemi kulturális 
örökségnek tekinthető.  

A hagyományok és speciális kézműves 
ismeretek átadása elengedhetetlen a kulturális 
örökség megőrzéséhez. 

A kulturális örökség megőrzéséhez és 
átadásához való hozzájárulás ebben a 
technikában nagyon magas. 
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6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

„Egyre népszerűbb a környezettudatosság, 
ennek jegyében a fentartható anyagok 
alkalmazása. Ez a népi építészet hagyományos 
technikáinak fellendüléséhez vezetett. 

Természetes építőanyagként a funkciót és az 
esztétikát egyformán ötvözik, és így az 
építészek újra felfedezték őket.” 

https://magyartermekonline.hu/kornyezet/nepi-
epiteszet-valyoghaz-mult-jelen-jovo-
okoepiteszet/ 

7. A Tudás-átadás 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

A népi épület tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés (zsúp) technikák oktatása terén az 
ismeretek átadása nagyon magas, mivel a 
speciális tudásanyag több szakterületet is átfog, 
hagyományokra épülő szakértelmet közvetít. 

8. Piacképesség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

„T2: népi épület asztalos – famunkák 
T3: népi épület kőműves – agyagtechnikákkal 
T4: népi épület tetőszerkezetének építése, 
tetőfedés 
Azt gondolom, hogy a felsorolt témák, szakmák 
képviselői - ahogy arra egy korábbi pontban is 
választ adtam- alkalmasak lehetnek olyan 
épületrekonstrukciós, új építésű munkák 
elvégzésére, amelyek napjainkban zajlanak. 
Egyre kevésbé találunk kisebb régiókban és 
nagyokban egyaránt jó kézügyességgel 
megáldott, szakmájának gyakorlati és elméleti 
síkon is jól végző mestert. Ebből adódóan ez a 
három terület egyértelműen, de megítélésem 
szerint a maradék három is könnyen integrálható 
a jelenlegi építőipari tevékenységekbe.”  
(Kósa Balázs dr. interjú részlet:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_PTE.pdf) 

A vidéki építészetben újra népszerűek a 
hagyományokhoz kapcsolódó, kultúrát 
megőrző technológiák, népi épületek zsúppal 
történő fedése. 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági 
kritérium 

●●●●●  

5 pont 

A fenntartható építés definíciója: „Egészséges 
épített környezet létrehozása és felelős 
fenntartása az erőforrások hatékony 
kihasználásával, ökológiai elvek alapján” 

 (Charles Kibert építész, A Nemzetközi 
Építéskutatási Tanács (CIB) - „Fenntartható 
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építés első nemzetközi konferenciája” (1994) 
Florida, Tampa) 

Kulcs gondolatok: 
- természetes alapanyag felhasználása,  
- előállítása során a környezetet nem terheli,  
- az emberre nem káros,  
- bontás után a természetbe visszafordítható 
vagy újra hasznosítható, 
- a zsúppal való tetőfedés speciális klímát képes 
kialakítani az épületben, ami télen meleget tart, 
nyáron hűvöst. 

Pontszám összesen: 42 pont  

 
 
 

T5 Kosárfonó 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés / pontszám Indoklás 

1.  A szakértői értékelések 
kritériuma 

 

●○○○○ 

1 pont 

Hat szakértő közül 0 
említette az interjúban, ez azt 
jelzi, hogy nagyon alacsony 
gazdasági potenciállal 
rendelkezik ez a technika.  

2. A jogi keret kritériuma 

 

●○○○○ 

1 pont 

Formális képzés elérhető (pl 
OKJ) ezért szabályozott 
szakmák közé sorolható a 
Kosárfonó technika → 
nagyon alacsony potenciál a 
projekt keretében a képzés 
megvalósítása. 

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●○○ 

3 pont 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara adatbázisában 
nem állnak rendelkezésre 
megfelelő adatok. A 
projektben elkészült 
Kézműves technikák 
listájában 5 fő szerepel, aki 
aktívan végzi a Kosárfonó 
technikát. Ezért mérsékelt 
potenciállal bír. 

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

Az iparilag előállított 
termékekhez képest a 
kézműves fonott termék 
lényeges minőségbeli 
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különbségeket mutat. Ez 
köszönhető a különböző 
gyártási technikáknak, 
valamint a felhasznált 
alapanyagnak is. Ez azt 
jelenti, hogy a kézműves 
termékek természetes 
alapanyagból készülnek az 
iparilag előállítottal szemben, 
valamint lényegesen 
hosszabb eltarthatósági 
idővel rendelkeznek. Ezért 
nagyon nagy potenciállal 
rendelkezik ez a technika a 
termék minőségi kritérium 
alapján 

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A kulturális örökség 
megőrzéséhez és átadásához 
való hozzájárulás ebben a 
technikában nagy potenciállal 
bír.  

A sajátságos formák és 
minták alkalmazásával 
biztosítható a 
hagyományőrzés és ápolás. 

 

6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●○○○ 

2 pont 

A sajátságos formák és 
minták alkalmazása és a 
hagyományőrzés miatt a 
termékek kevésbé 
jellemezhetők a modern 
kifejezéssel.  

Ezért a kézműves termék 
modern 
alkalmazhatóságának 
potenciálja alacsony.  

7. A Tudás-átadás kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A Kosárfonó technika 
oktatása terén az ismeretek 
átadása magas, mivel sokféle 
hagyományos technikát 
alkalmaznak.  

A technika oktatása az 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM OKJ-s 
szakképesítő rendszerében is 
szerepel.  
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8. Piacképesség kritériuma ●●●○○ 

3 pont 

A Kosárfonó technikával 
készült termékeket a legtöbb 
esetben az előállító 
közvetlenül értékesíti a 
vásárlónak (B2C). Általában a 
késztermék háztartásokban 
fordul elő, nagy 
mennyiségben való 
felhasználása ritka.  

 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági kritérium 

●●●●● 

5 pont 

A Kosárfonó technikával 
készült termékek ökológiai 
fenntarthatósága magas, 
mivel a technika alkalmazása 
során csak természetes 
alapanyagokat használnak 
fel. 

Pontszám összesen: 28 pont   

 
 
 

T6 Kovács, díszmű kovács 

Értékelés a magyar NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés / pontszám Indoklás 

1.  A szakértői értékelések 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

Hat szakértő közül 3említette 
az interjúban, ez azt jelzi, 
hogy nagy gazdasági 
potenciállal rendelkezik ez a 
technika. 

Hat szakértőből 2 nyilatkozta 
az interjúkban, hogy érdemes 
lenne tananyagot készíteni 
erre a kézműves technikára. 

2. A jogi keret kritériuma 

 

●○○○○ 

1 pont 

 

Formális képzés elérhető (pl 
OKJ) ezért szabályozott 
szakmák közé sorolható a 
Kovács, díszműkovács 
technika → nagyon alacsony 
potenciál a projekt keretében 
a képzés megvalósítása. 

3. A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●○○○ 

2 pont 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara online elérhető 
adatbázisában regisztrált Vas 
és Zala megye területén 
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regisztrált, a technikát aktívan 
végző személyek száma =9.  

Ezért a kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma alapján a Kovács, 
díszműkovács kézműves 
technika alacsony potenciállal 
bír.  

4. A Termék minőségi 
kritériuma 

 

●●●●● 

5 pont 

Az iparilag előállított 
termékekhez képest a 
kézműves Kovácsolt 
termékek minősége rendkívül 
magas, mivel minden termék 
egyedileg készül. Hosszabb 
alkalmazási idővel lehet 
számolni, funkció betöltésén 
kívül esztétikai élményt is 
nyújt.  

5. A Kulturálisörökség 
kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A kulturális örökség 
megőrzéséhez és átadásához 
való hozzájárulás ebben a 
technikában nagy. 

A hagyományos technikák 
alkalmazásával és a 
hagyományos motívumok 
használatával járul hozzá a 
kulturális örökség 
megőrzéséhez.  

6. A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

„Úgy gondolom ezek a tudások 
nem csak a hagyományos népi 
építészet – lakásbelső stb. 
területen, hanem annak 
megújítása, de a modern 
építészeti megoldások és 
lakásbelsők kialakítása során is 
kiválóan érvényesül(het)nek. „ 
(Szeder-Kummer Mária 
interjú részlet:  
EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Zalai Falvakért 
Egyesület.pdf) 

7. A Tudás-átadás kritériuma 

 

●●●●○ 

4 pont 

A Kovács, Díszműkovács 
technikák oktatása terén az 
ismeretek átadása magas, 
mivel sokféle hagyományos 
technikát alkalmaznak.   
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A technikák oktatása az 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM OKJ-s 
szakképesítő rendszerében is 
szerepelnek. 

8. Piacképesség kritériuma ●●●○○ 

3 pont 

„Kovács, díszműkovács – 
kívülről, nehéz fizikai 
munkának tűnik, általában 
elmennek a technikák 
túlbonyolításáig, emiatt 
nagyon drágák az értékesített 
termékeik, és más 
megoldásokat választanak az 
építkezők.  Pedig a vas 
kútfedésekkel, és egyéb 
elemekkel jól lehet ötvözni a 
tevékenységüket, illetve, ha 
modern designt is tanulnak, és 
követik a lakberendezési 
trendeket, akkor lehetne piacot 
építeniük összefogva a 
kemenceépítőkkel.” 
(Bedő Andrea interjú részlet: 
EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú 
szövegrész_Mesés Hetés.pdf 

9. Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági kritérium 

●●●●○ 

4 pont 

A kézzel kovácsolt termékek 
helyi mesterek által 
készülnek, így a hosszú 
szállítási útvonalak 
elkerülhetők a helyi 
erőforrások felhasználásával.  
Az egyedileg készített 
termékek manufakturális 
jellegük miatt kevesebb 
környezeti szennyező anyag 
kibocsájtással járnak, mint az 
ipari méretekben készített 
termékek.  

A termékek tartósabbnak 
mondhatók az iparilag 
előállított termékeknél. 

A Kovács, Díszműkovács 
technika jól járul hozzá a 
fenntartható fejlődéshez. 

Pontszám összesen 31 pont  
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B1: Fakerítés építő 
 

Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

Hat szakértő közül 2 említette az interjúban, hogy 
gazdasági potenciállal rendelkezik ez a technika. 

Hat szakértőből 2 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Nincsenek a hagyományos fakerítés építésnek jogi 
keretfeltételei. Ez a kézműves mesterség sem a 
szabályozott, sem a nem szabályozott szakmák 
között nem szerepel. 

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

 

●●●●○  

4 pont 

A hagyományos fakerítés építésre vonatkozó 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre 
Ausztriában. 

A projekt saját kézműves adatbázisa szerint az 
osztrák programterületen egy személy ért a 
hagyományos fakerítések előállításához. 

A termékminőség 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

A fakerítés típusától függően azok élettartama 10-
20 év, ez megegyezik az iparilag gyártott 
fakerítések élettartamával. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A fakerítéseknek számos régióban nagy tradíciója 
van, és sok vidéki térségben hozzátartoznak a 
hagyományos tájképhez. A fakerítések típusa az 
adott régiótól és a kerítés funkciójától függ. A 
hagyományos fakerítések az adott tájat 
meghatározó, jellegzetes építmények. A hegyi 
legelőkön is egyre gyakrabban látni fából készült 
kerítéseket. 

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●○  

4 pont 

A hagyományos fakerítések népszerűsége ismét 
növekvő tendenciát mutat, irántuk egyre nagyobb 
az érdeklődés. A környezetbarát és egyedi jelleg 
révén a modern piacok szempontjából nagy 
potenciált hordoznak magukban. 

A tudásátadás kritériuma  

●●●●○ 

4 pont 

A hagyományos fakerítések különböző típusainak 
elkészítéséhez szükséges a megfelelő alapanyagok, 
a különböző gyártási technológiák, valamint az 
egyes kerítéstípusok helyi, pl. földrajzi 
adottságokhoz való igazításának ismerete. 
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A piacképesség 
kritériuma 

●●●●○  

4 pont 

A tradicionális fakerítések kinézetükben jelentősen 
eltérnek a konvencionális kerítésektől, ami előnyt 
jelent az eladhatóság szempontjából. Különösen a 
vidéki és hegyi térségek esetében beszélhetünk 
jelentős potenciálról a piacképesség tekintetében. 

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A tradicionális fakerítések előállításához szinte 
kizárólag hazai faanyagot használnak fel. Ezért 
megújuló nyersanyag kerül feldolgozásra, ami nem 
káros a környezetre nézve. A kerítések nem, vagy 
csak kis mértékben tartalmaznak nem természetes 
anyagokat, mint pl. a szögek, és ezeket a 
kerítéseket lakkozni vagy festeni sem kell. Így 
vegyszer sem kerül felhasználásra. A kerítések 
élettartamuk lejárta után sem terhelik a 
környezetet, nem lesz belőlük különleges kezelést 
igénylő hulladék. A kerítések faanyaga az 
élettartam lejárta után fűtőanyagként 
hasznosítható, vagy lebomlik a természetben. 

Eredmény Ausztria 38/45 pont  

 
 

B2: Szárazon rakott kőfal építő 
 

Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

Hat szakértő közül 5 említette az interjúban, hogy 
gazdasági potenciállal rendelkezik ez a technika. 

Hat szakértőből 5 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

Nincsenek a szárazon rakott kőfal építésnek jogi 
keretfeltételei. Ez a kézműves mesterség sem a 
szabályozott, sem a nem szabályozott szakmák 
között nem szerepel. 

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●○○  

3 pont 

A szárazon rakott kőfalépítésre vonatkozó 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre 
Ausztriában. 

A projekt saját kézműves adatbázisa szerint az 
osztrák programterületen négy személy ért a 
szárazon rakott kőfalak előállításához. 
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A termékminőség 
kritériuma 

●●●●○   

4 pont 

A szárazon rakott kőfal előállítása sokkal 
munkaigényesebb, mint a betonból készült falé. 
Azonban a kőfal a vízáteresztő tulajdonsága által 
nagyobb stabilitást biztosít, mint pl. a betonfal, 
mivel a víz így nem tud összegyűlni a lejtéssel bíró 
terepen, és így a talaj stabil marad. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

 

Bizonyos országokban a szárazon rakott kőfalak 
felkerültek az UNESCO Világörökségi listára. 
Ausztriában a kőfalakat számos régióban terasz 
kialakításhoz, falazatnak vagy a kertépítésben 
alkalmazzák. 

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A szárazon rakott kőfalak kedvező tulajdonságaik 
révén újra egyre nagyobb keresletnek örvendenek. 
Az épületekben falazatként való alkalmazáson túl a 
kőfal a teraszkialakításban is szerepet kap. 

A tudásátadás kritériuma ●●●●○  

4 pont 

A kőfalak stabil kialakításához megfelelő 
szakértelem szükséges. A helyi adottságokat az 
építéskor figyelembe kell venni. 

A piacképesség 
kritériuma 

●●●●○  

4 pont 

A szárazon rakott kőfalak iránti kereslet az utóbbi 
években folyamatos növekedést mutat. Ez az 
építési eljárás a teraszépítésben terjedt el ismét, 
magánszemélyek is egyre inkább érdeklődnek a 
kőfalban rejlő lehetőségek iránt. Mindezeken túl a 
kőfalak elterjedéséhez annak ökológiai előnyei is 
hozzájárulnak. 

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Mivel a szárazon rakott kőfal építéséhez a köveken 
kívül semmilyen más anyagot nem használnak, 
ezért kimondottan környezetbarát. Azon túl, hogy 
nem veszélyezteti a környezetet, új életteret is 
biztosít az állatok és növények számára. Ezen kívül 
kizárólag a természetben megtalálható anyagok 
kerülnek felhasználásra, és a kőfalak védelmet 
nyújtanak a földcsuszamlások és a talajerózió ellen. 

Eredmény Ausztria 40/45 pont  

 
 

B3: Vályogépítő 
 

Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 
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A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Hat szakértő közül 4 említette az interjúban, hogy 
gazdasági potenciállal rendelkezik ez a technika. 

Hat szakértőből 5 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Nincsenek a vályogépítő tevékenységnek jogi 
keretfeltételei. Ez a kézműves mesterség sem a 
szabályozott, sem a nem szabályozott szakmák 
között nem szerepel. 

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●○○ 

3 pont 

A vályogépítő tevékenységre vonatkozó statisztikai 
adatok nem állnak rendelkezésre Ausztriában. 

A projekt saját kézműves adatbázisa szerint az 
osztrák programterületen hat személy ért a 
vályogból készült épületek előállításához. 

A termékminőség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A konvencionális építési technológiával 
összehasonlítva a vályogból készült épületek az 
ökológiai előnyök mellett jobb levegőminőséget és 
az épületen belül jobb klímát is biztosítanak. A 
vályogból készült falak optimális hőszigetelő 
tulajdonsággal bírnak, télen a magukba szívott 
meleg fokozatos leadásával fűtenek, nyáron pedig 
légkondicionálóként működnek. A vályog ezen kívül 
antiallergén hatású, és az agyag pH értékének 
köszönhetően gátolja a penészgomba terjedését. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●○ 

4 pont 

Vályogból készült régi házakat elsősorban Ausztria 
fában szegény területein, Alsó-Ausztria északi, 
valamint Burgenland déli részén találunk. Ezekben a 
térségekben nagy számú különböző vályogtechnika 
alakult ki, ami egyedülálló Európában. 

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

Az agyagnak köszönhető jó levegő és épületen 
belüli optimális klíma okán a vályogház nagyon 
kedvező és energiatakarékos alternatívának 
minősül. A klímaváltozásnak köszönhető és a 
városokra jellemző szélsőséges 
hőmérsékletingadozások nagymértékben 
kedveznek a vályogépületekben rejlő potenciálnak. 

A tudásátadás kritériuma ●●●●○ 

4 pont 

A vályogtechnika pozitív hatásai csak szakszerű 
kivitelezés és anyagfeldolgozás esetén érhetők el. 
Ezért a szakértelem kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A piacképesség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Beltéri klímára gyakorolt pozitív hatása miatt, illetve 
természetes nyersanyag lévén az agyag-, illetve 
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vályogtechnikák mind az újépítésű, mind a régi 
épületek esetében fontos szerepet játszanak. 

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Az agyag egy természetes alapanyag, előállításához 
és feldolgozásához a hagyományos 
építőanyagokhoz képest elenyésző mennyiségű 
primer energia szükséges. Az agyag-, illetve vályog 
építőanyagok nem károsítják a környezetet, 
újrahasznosíthatók és le is bomlanak. 

Eredmény Ausztria 41/45 pont  

 
 

B4: Szalma- és nádtető készítő 
 

Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

Hat szakértő közül 5 említette az interjúban, hogy 
gazdasági potenciállal rendelkezik ez a technika. 

Hat szakértőből 3 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára.. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

Ausztriában a szalma- és nádtetőfedő szerepel a 
képesítéshez nem kötött szakmák között.   

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●○○ 

3 pont 

A szakmai ágazat tagjaira vonatkozó 2019-es éves 
statisztikai adatok alapján az osztrák 
programterületen összesen 7 nádtetőfedő található. 
Szalmatetőfedőket a statisztika nem tartalmaz. 
Ezért a potenciál mérsékeltnek értékelhető. 

A termékminőség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A szalma- vagy nádtető hőszigetelő hatású. Télen 
segít melegen tartani a házat, nyáron pedig hűvös 
hőmérsékletet biztosít. Ezen kívül a szalma- és a 
nádtető javítja a ház levegőjének minőségét, ezáltal 
csökkenti a penész kialakulásának kockázatát. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●○  

4 pont 

 

A szalma- és nádtető különösen Burgenland egyes 
részein rendelkezik jelentős hagyományokkal. A 
természetes alapanyagot speciális, régióról régióra 
más és más technikával helyezik fel a tetőre.  

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

A szalma- és nádtetők iránt elsősorban 
Burgenlandban van kereslet. Ennek a mesterségnek 
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 különösen a meglevő szalma- és nádtetők 
restaurálása szempontjából van jelentősége 

A tudásátadás kritériuma ●●●●○  

4 pont 

A szalma- és nádtető szakszerű elkészítéséhez 
elengedhetetlen a megfelelő tudás és gyakorlat. A 
megfelelő technológiának köszönhetően a tető 
tartós lesz, és nem ereszti át a vizet. Éppen ezért 
fontos ennek a tudásnak az átadása. 

A piacképesség 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

A szalma- és nádtetőknek főleg Ausztria keleti 
részén van hagyománya. Ebben a régióban 
elsődlegesen a meglevő szalma- és nádtetők 
javítására van kereslet. 

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

A szalma- és nádfedésű tetők a tetőfedés 
környezetbarát alternatívái. Kizárólag természetes 
anyagokból készülnek, és sem az alapanyag 
termesztése, sem a tetőfedés előállítása, használata 
vagy elhasználódása nem jelent veszélyt a 
környezetre nézve. Mivel sem a szalma, sem a nád 
nem igényel semmilyen vegyszeres kezelést, 
vegyszerektől teljesen mentesek, és 
elhasználódásuk esetén sem lesz belőlük különleges 
kezelést igénylő hulladék. 

Eredmény Ausztria 35/45 pont  

 
 

B5: Mészégető 
 

Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

Hat szakértő közül 2 említette az interjúban, hogy 
gazdasági potenciállal rendelkezik ez a technika. 

Hat szakértőből 1 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

Nincsenek a mészégető tevékenységnek jogi 
keretfeltételei. Ez a kézműves mesterség sem a 
szabályozott, sem a nem szabályozott szakmák 
között nem szerepel. 

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 

●●●○○  

3 pont 

A mészégető tevékenységre vonatkozó statisztikai 
adatok nem állnak rendelkezésre Ausztriában. 
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kritériuma a 
programterületen 

A projekt saját kézműves adatbázisa szerint az 
osztrák programterületen négy személy ért az 
égetett mész előállításához. 

A termékminőség 
kritériuma 

●●●○○ 

3 pont 

A manuálisan, fával égetett és oltott mész a 
mészkamrában történő hosszú tárolási idő folytán 
egyre zsírosabb, és ezzel értékesebb lesz, mint az 
iparilag előállított mész. Ennek a mésznek 
alacsonyabb a kéntartalma, ezért kevésbé repedezik 
száradáskor. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●○   

4 pont 

A kultúr- és műemléképületek megőrzésében és 
helyreállításában kiemelkedő szerepe van a kézzel 
készített mésznek. Ezért ma is nagy jelentőséggel 
bír a műemlékvédelem, a restaurálás, a 
stukkókészítés és restaurálási célú festés-mázolás 
szempontjából. 

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

Mivel az égetett mész sokkal jobb minőségű, mint 
az iparilag előállított, ezért ma is nagy jelentőséggel 
bír a műemlékvédelem, a restaurálás, a 
stukkókészítés és a restaurálási célú festés-mázolás 
szempontjából. Napjainkban az égetett meszet 
elsősorban a műemlékgondozásban, valamint a 
minőségi felújítás és a környezetbarát építési 
technológiák esetében alkalmazzák. A mész az 
építőiparon túl az üveg-, cukor-, bőr- és 
gyógyszergyártásnak is fontos alapanyaga. 

A tudásátadás kritériuma ●●●●○  

4 pont 

A mészégetéshez nagyon sok ismeretet kell 
elsajátítani. A mészégető kemence építése, 
valamint a mész feldolgozása nagy szaktudást és 
gyakorlatot igényel. 

A piacképesség 
kritériuma 

●●●○○  

3 pont 

A mész felhasználási területe igen széles. Különösen 
a műemlékgondozásban van szükség jó minőségű 
mészre. Ezzel együtt az iparilag előállított mész 
sokkal olcsóbb.  

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A környezetbarát építési technológiák gyakran 
alkalmaznak kézműves égetett meszet. Az ásványi 
mészvakolat szervetlen, penészgátló, lélegző és 
szép fehér színű. 

Eredmény Ausztria 33/45 pont  

 
 

B6: Kötélverő 
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Értékelés a 8 ausztriai NUTS3 programterületen 

Kritérium Értékelés Indoklás 

A szakértői értékelések 
kritériuma 

●●○○○ 

2 pont 

Hat szakértő közül egy sem említette az interjúban, 
hogy gazdasági potenciállal rendelkezik ez a 
technika. 

Hat szakértőből 1 nyilatkozta az interjúkban, hogy 
érdemes lenne tananyagot készíteni erre a 
kézműves technikára. 

A jogi keretfeltételek 
kritériuma 

●●○○○ 

2 pont 

Ausztriában a kötélverő szerepel a képesítéshez 
nem kötött szakmák között, a tevékenység 
elnevezése: „bármilyen kötéláru és kötél, valamint 
ezekből készült termékek (pl. hálók stb.) gyártása“. 

A kötélverés az Osztrák Gazdasági Kamara kis- és 
kézműipari ágazatán belül a „hímzés, kötés és 
szövés“ szakmához tartozik. 

A kézművesek 
rendelkezésre állásának 
kritériuma a 
programterületen 

●●●○○  

3 pont 

A szakmai ágazat tagjaira vonatkozó 2019-es éves 
statisztikai adatok alapján az osztrák 
programterületen összesen 5 kötélverő található. 
Ezért a potenciál mérsékeltnek értékelhető. 

A termékminőség 
kritériuma 

●●●●○  

4 pont 

A hagyományos kötélgyártás kizárólag természetes 
alapanyagokat használ, ezáltal az így készült 
termékek nagyon jó minőségűek. A műanyag 
kötelek helyett sokan előszeretettel használnak 
kenderkötelet, mivel azok a használat során nem 
okoznak égési sérüléseket a tenyéren. 

A kulturális örökség 
kritériuma 

●●●●●  

5 pont 

A hagyományos kötélverés Ausztriában nagy múltra 
tekint vissza. A kötelek, hajókötelek, fonalak stb. 
mindennapos használati eszközök voltak. A 
kötélverő termékeinek nagyon széles volt az 
alkalmazási területe, a hajózástól egészen az 
élőállat vásárokig. 

A termék modern 
alkalmazhatóságának 
kritériuma 

●●○○○  

2 pont 

Kézműves köteleket elsősorban régi épületek 
restaurálásánál, illetve iparművészek használnak. 

A tudásátadás kritériuma ●●●●○  

4 pont 

A kötélverés egy rendkívül komplex folyamat, ezért 
a szakma gyakorlásához nagy mennyiségű ismeret 
elsajátítása szükséges. 

A piacképesség 
kritériuma 

●●○○○  

2 pont 

A hagyományos kötélkészítést nagyrészt felváltotta 
az olcsóbb termékeket kínáló ipari kötélgyártás. Így 
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mivel a kézműves kötelek nehezen eladhatók, ez a 
kritérium alacsony potenciállal jellemezhető. 

Az ökológiai 
fenntarthatóság 
kritériuma 

●●●●● 

5 pont 

A kötélverők termékeik előállításához kizárólag 
természetes alapanyagokat, pl. kendert használnak. 
Így termékeik környezetbarátak, és sem a használat 
során, sem hulladékként nem jelentenek veszélyt a 
környezetre. 

Eredmény Ausztria 29/45 pont  

 
 

4. Függelék 
4.1  melléklet: Interjú Mag. Eva Zeindllel 

 

Jegyzőkönyv 
 

A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Mag. Eva Zeindllel. A 
Volkskultur Niederösterreich munkatársaként szerzett sokéves tapasztalatának köszönhetően Mag. 
Eva Zeindl a hagyományos kézművesség és népviselet szakértőjének számít. A cél azon három 
szakma azonosítása volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. 
 

E-mailes megkeresés: 2020.07.13 

Az interjú időpontja: 2020.07.29 

Jelen levő projektmunkatársak: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH; Heinz Praßl, Sekem Energy 
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Interjú Mag. Eva Zeindllel 

(Alsó-ausztriai Népi Kultúra GmbH, Brandlhof - létesítményvezető, kézműves és népviseleti 

kapcsolattartó) 

Hagyományos kézműves mesterségek megőrzése témakörben, 2020.07.29-én 
 

Az interjú döntéshozatali és érvelési alapként szolgál azon három kézműves technika 

kiválasztásához, amelyek számára a projekt keretei között továbbképzés kerül kidolgozásra és 

megvalósításra. 

Az előzetesen kiválasztott kézműves technikák: 

1. Fakerítés építő (B1) 

2. Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

3. Vályogépítő (B3) 

4. Szalma- és nádtető készítő (B4) 

5. Mészégető (B5) 

6. Kötélverő (B6) 

 

1. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
 
B1: Fakerítés építő 
Van egy ezzel is - például fűzvesszőfonatok hajlításával - foglalkozó, alapvetően alpesi gazdálkodást 
tanító, mezőgazdasági erdészeti iskolánk. Ők ápolják ezt a mesterséget, és megpróbálják 
továbbadni is. Az erdészeti iskola Waidhofen an der Ybbs mellett, a Mostviertel régióban található. 
Ez a Hohenlehen Szakiskola, amely már az alpesi területen található. Szakemberekkel 
rendelkeznek, de hogy képzéseket is tartanak-e, azt nem tudom. A nagyközönség számára elérhető 
bemutatókat folyamatosan tartanak. Egy, az ORF által készített, kézművességről szóló filmben, 
melyben szakértőként működtünk közre, fakerítés építő technikákat mutattak be, amit így 
dokumentálni is tudtunk. A film a kézműves térképet vette alapul. Ez alapján meg tudjuk adni a 
kézművesek kontaktját azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. Hogy aktív képzéseik vannak-e, mint a 
szárazon rakott kőfal építés esetében, azt nem tudom megmondani. Nem igazán követtem, és nem 
is hallottam róla. Azon is múlik, mennyire áll közel valakihez egy téma, és én már kissé eltávolodtam 
ettől, szemben a szárazon rakott kőfalakkal és a vályogépületekkel, amelyek mifelénk gyakoriak, és 
a tájkép szerves részét képezik. Én tapasztalatból tudom azt is, milyen kellemes tud lenni nyáron, ha 
valaki egy vályogépületben él és dolgozik. 
 
B2: Szárazon rakott kőfal építő  
Nem tudom, mi a helyzet a száraz kőfalakkal Stájerországban vagy Önöknél, de a 2002-es árvíz 
számunkra mérföldkő volt. A wachaui táj teraszos kialakítású. Ott már korábban is sok betont 
használtak, a 2002-es áradás pedig nagy károkat okozott. A pusztítás hatalmas volt, mert a víz 
feltorlódott, és mindent tönkretett. Azóta a kremsi szőlőművelési iskola szárazon rakott kőfal építő 
képzéseket tart egy szakember vezetésével. Nem tudom, ő hol tanulta ezt, de tavaly, amikor a kővel 
kapcsolatos témával foglalkoztunk, volt nálam is a Brandlhofban. Sokat beszélgettünk és elmondta, 
hogy folyamatosan keresik. Abszolút szívügye ez a téma. Átutazva a Wachau völgyszoroson, az 
ember mindig lát munkásokat, akik éppen kőfalat építenek. Akkoriban, 2002 körül, tényleg csak egy 
ember volt a régióban, aki értett a kőfalrakáshoz. Mindemellett a kőfalrakás sokkal időigényesebb, 
mint a gépesített betonfal építés. De a rakott kőfal szebb, és megvan a funkciója is. A kőfalrakó 
tanfolyamon méhkasokat is fonnak, amiket a kertekbe lehet kihelyezni. Azt vettem észre, hogy 
időközben látványelemmé is vált, például falukápolnákban, vagy falusi terek kialakításánál. Ő azt is 
elmagyarázta nekem, ha a méhkasba egy poharat teszünk, akkor a méhek többé-kevésbé 
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közvetlenül abba termelik a mézet. A száraz kőfallal kialakított biotóp ideális élőhely az ott élő 
növények számára. A száraz kőfal nemzetközi szinten is téma. Azt is elmondta, hogy már 
kapcsolatba léptek portugál szakemberekkel is. 
 
B3: Vályogépítő 
Ez a technika már bizonyos mértékű támogatottságot élvez. A könnyebb megmunkálás érdekében 
már egy speciális agyagot is kifejlesztettek. Igaz, hogy Meingast úr, a vályogépítő szakemberünk, 
még mindig arról beszél, hogy össz kell keverni tehéntrágyával és hasonlók. Ő ezeket a régi 
technikákat is megtanítja. De amúgy ezeket valószínűleg nem csak a „hobbistának” kellene 
megmutatni, hanem olyan szakembernek is, akik aztán továbbadják majd ezt a tudást. Úgy 
gondolom, hogy az agyagvakolatot új épületek esetében is érdemes alkalmazni. Bár konkrétan a 
Brandlhof esetében tisztában vagyok a vályoggal kapcsolatban felmerülő problémákkal. Ahogy a 
képen is látható, a Brandlhof egy ereszcsatorna nélküli épület, de szándékosan lett így építve. Egy 
konferencián egy találó hasonlat hangzott el a vályogépítéssel kapcsolatban: Ha egy drága 
Mercedest veszek, azt is évente kell szervízbe vinni, és nem arról van szó, hogy 30 évig nem lesz vele 
semmi dolgom. Az előadó ezt a párhuzamot a vályogépítést illetően is felállította. Ha valami 
vályogból épült, azt is folyamatosan karban kell tartani, hiszen ezt teszem az autómmal is. Vannak 
felvételeink Brandl úrral, a Brandlhof előző tulajdonosával, aki nagyon szépen összefoglalta, hogy 
milyen állagmegóvási munkák voltak az épülettel kapcsolatban. Egyrészt, az egyik hátsó 
melléképületben található egy agyaggödör, másrészt a házat minden évben kimeszelték. Ez a 
tudatosság pedig megintcsak egy fontos szempont, vagyis az, hogy az épületet folyamatosan 
karban kell tartani. Az egész Brandlhofot már nem meszeljük ki minden évben, mert az ezért felelős 
kolléga nincs mindig itt. Ez időigényes ugyan, de az épület megkívánja, mert mindig mállik itt-ott. 
Muszáj állandóan foglalkozni vele. Másrészről viszont mindig mondjuk, hogy az udvar egyfajta 
Csipkerózsika álomba merült, mert a Brandl házaspár már a 90-es évek elején felhagyott a 
gazdálkodással, és a felújítás 2004-ben kezdődött. Tehát 50 évig semmi sem történt. Ők már régóta 
nem ebben a házban éltek, hanem egy 60-as években épült házban. De arra folyamatosan ügyeltek, 
hogy mindig szellőztetve legyen. Vannak régi fotóink az épület különböző részeiről, melyekről csak 
én tudom, hogy a felújítás előtt készültek, mert az épületen látható változás nem történt. Ebből is 
látható, hogy ezek az épületek meghálálják, ha odafigyelünk rájuk. A Brandlhofot először 1209-ben 
említik az írások, de az épület eredetileg valószínűleg XVI. századi. A kapu körül csömpölyeges falak 
vannak, ez a legrégebbi része az épületnek. Egy másik rész faszerkezetesként van feltüntetve a 
kataszterben. Az épület folyamatosan bővítve lett, valami mindig hozzá vagy át lett építve rajta. Dr. 
Feiglstorfer úrtól is kaptam egy visszajelzést, júniusban ők is a miénkhez hasonló képzést indítottak, 
és nagy volt rá az érdeklődés. De természetesen ebben az egyetem partnerei is benne foglaltatnak. 
A BOKU együttműködik a múzeumfaluval az agyaggal kapcsolatos szakterületen. A múzeumfalu 
alapítója nem fordított nagy gondot a házak áttelepítésére, csak a homlokzatnak kellett eredetinek 
lennie. Amióta egy tudományos csapat is közreműködik, azóta már a belső terek korhű kialakítására 
is odafigyelnek, Stübinghez hasonlóan. A múzeum alapítóját a környéken hóbortosnak is tartják, 
magától kezdett el régi házakat áttelepíteni, saját kútfőből, autodidakta módon. A házak falazatát 
üreges téglából építették fel, és csak a jellegzetes részeit telepítették át és építették fel eredetiben. 
 
B4: Szalma- és nádtető készítő 
A Schönbachi Élményműhely mond Önnek valamit? Hallott már róla? A Waldviertelben található. Ez 
egy magánprojekt, ami muzeálisnak számító kézműves mesterségekkel foglalkozik, körülbelül 20 
éve követem már őket nyomon különböző formában. Még diákként csináltam ott egy 
kiállításszerűséget, akkor még kalandmúzeumként működött. Most a kosárfonásra és fonott 
bútorokra specializálódtak, de zsindelyt is gyártanak, és úgy emlékszem, kezdetben szalmatetőkkel 
is foglalkoztak. De erről már régóta nem hallottam. Neki ki kell tudnia gazdálkodni valahogy az 
alkalmazottak fizetését. A támogatásokat tekintve nincs sok lehetőség. Vásárokra jár, bútorokat 
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restaurál. Ők tényleg  megszerezték a szakértelmet bútor- és kosárfonó tanfolyamok segítségével. 
Zsindelyeket is készítenek. De a szalma és a nád mifelénk nem jellemző, de szerintem szalmával 
már nem is foglalkoznak. Ha jól tudom, Alsó-Ausztria északi részén nincsenek szalmatetők, de 
őszintén szólva nem mélyedtem el túlságosan a témában. Amikor még foglalkoztak szalmával, nem 
fókuszáltam annyira a kézművességre, ezért nem tudom biztosan állítani. Amióta a munkám 
fókusza áthelyeződött, én is többet olvasok a témában, de főképpen gyűjtöm ezeket a dolgokat. 
Ilyenkor az ember folyamatosan talál cikkeket, és ha elolvassa őket, akkor egyre inkább jártassá 
válik az adott témában. A szalmatető nem igazán jellemző Alsó-Ausztriára. Az Industrieviertelben is 
inkább zsindelyt gyártanak. Ez egy olyan üzem, amely még foglalkozik ezzel tevékenységgel, és 
nagy hangsúlyt fektet a zsindelykészítésre. A Schneeberg régióban található. 
 
B5: Mészégető 
Eddig még soha nem találkoztam a mészégetéssel, leszámítva a Waldviertelben található régi 
mészégető kemencéket, de azok már mind elpusztultak. Olyan múzeumot sem ismerek, amely 
újjáélesztette volna a mesterséget. 
 
B6: Kötélverő 
Van egy még működő üzem. A Niederösterreich Karte-n is rajta van. Őket az Eggenburgi Középkori 
Fesztiválon ismertem meg sok évvel ezelőtt. Eiserer úrnak hívják a köteles mestert. A kötélkészítő 
üzem az építőipar számára is megfelelő minőségű termékeket készít. Mindenhol ahol ezek a 
zsinórok, vagy fonott szalagok jelen vannak, ott azért el lehet érni még tudatformálást. A Középkori 
Fesztivál keretében rendszeresen tartunk bemutatókat. A gyerekek is sokszor bekapcsolódnak 
ezekbe. Ha megérinti az ember az anyagot és érzi a minőségét, észreveszi a különbséget. Ebben 
látjuk a küldetésünket, hogy megmutassuk a minőség mibenlétét. És hogy ez nem a kínai import 
szintű minőség. És hogy igaz, hogy többe kerül, de látható is, hogy miért kerül többe. 
Nálunk a cégben kering egy történet. A “Heimatwerk Neu” projekt keretében - Draxler asszony 
álmának megfelelően - átültettük az üzemet a 21. századba. Népviselettel is foglalkozunk, és a 
kremsi üzlet dirndl-ket (osztrák női népviselet) is árul, melyek nem olcsók. Ezek Ausztriában 
készülnek. Bejött egy férfi az üzletbe, aki felháborodva közölte, hogy ő ugyanezt az interneten 100 
euróért meg tudja venni. Ezután a kolléganő megkérdezte tőle, szeretné-e, ha a lánya 2 centes 
órabérért görnyedne a varrógép felett, mert 100 € -ért csak így lehetséges dirndl-t árulni. Erre 
lenyugodott. Azt hiszem, a kolléganő szavai célba találtak, hiszen mindenki szeretne rendesen 
megfizetve lenne azért, amit csinál. 
Vorarlbergben, a Bregenzi erdőben a mi duális képzésünktől eltérő képzési rendszer van. Ott a 
gimnázium vagy középiskola 4. osztálya után a HASCH/HAK-hoz (kereskedelmi középiskola 
Ausztriában) hasonló gazdasági tárgyakat lehet tanulni, sok gyakorlati foglalkozással. Tehát nem 
csak nyílt napokkal, mint például a politechnikumban, ahol csak 2-3 napos gyakorlat van, hanem ott 
a diákok több hétig vannak a cégeknél, és közben ugyanúgy csinálják a HASCH képzést. 3 év után 
választható egy szakma. 
Salzburgban is van egy ilyen gimnázium. Bécsben van egy evangélikus gimnázium, ahol a 4. 
osztályig nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, az 5. osztálytól pedig párhuzamosan 3 
különböző szakma közül lehet választani. 
 
2. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
Én azt gondolom, hogy ez leginkább azoknak biztosít egyfajta versenyelőnyt, akik eleve ezekben a 
szakmákban dolgoznak. Akik a plusz tudás birtokában plusz szolgáltatásokat is kínálni tudnak. Nem 
hiszem, hogy meg lehet élni kizárólag ezekből a kézműves technikákból. Az építőipar mindemellett 
egy helyhez kötött tevékenység, míg egy borotvát bárhol a világon el lehet adni. A száraz kőfal 
építést egy bizonyos km rádiuszon kívül nem lehet rentábilisan végezni. Tulajdonképpen 
mindenkinek megvan a saját területe. Még talán a kötélverő a legflexibilisebb mind közül. 
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A foglalkoztatási lehetőségek alakulása a marketingtől és az aktuális divattól is függ. Bizonyos 
társadalmi rétegek újra megtanultak értékelni bizonyos dolgokat. Ezek olyan emberek, akik ezt meg 
is tudják fizetni, illetve akiknek mindez tényleg számít. Továbbá olyanok, akik inkább lemondanak a 
nyaralásról azért, hogy a házukat „rendesen megcsinálhassák”. De ez attól is függ, hogy a jelenlegi 
helyzetnek milyen hosszú távú gazdasági hatásai lesznek. Mindenképp azt gondolom, hogy a 
koronavírus válság változásokat idézhet elő. A középosztályban valószínűleg lesznek változások, a 
kérdés az, hogy a mérleg nyelve melyik irányba mozdul el. Természetesen a középosztály reagál a 
legérzékenyebben a jövedelemszerző lehetőségek beszűkülésére. Úgy gondolom, hogy a 
klímaváltozás körüli vita lehetőséget jelent az ilyen szakmák szempontjából. Milyen 
építőanyagokkal vagy technikákkal érhetem még el ugyanazt a hatást, amit például egy komplett 
legkondicionáló berendezés biztosít? Itt szerintem elsősorban a vályogépítésben rejlik potenciál. 
Főleg ha megfelelően van kivitelezve. Olvastam egyszer egy esetről, ahol a vályogtechnika 
valamilyen oknál fogva egyáltalán nem vált be. Ma már azt is tudom, hogy ennek oka többnyire a 
nem megfelelő anyagok kombinációja. Itt vannak az elhagyott pincesorok, más néven Kellerkappel-
ek (földdel borított pincék), ha a természet újra birtokba veszi őket, semmi nem marad belőlük. 
Nincs olyan anyag, amelyet veszélyes hulladéklerakóba kellene vinni. És ez jó. Ha belegondolok, 
hogy egy mai ház bontásánál mennyi tárolást igénylő hulladék keletkezik. Tévedünk, ha azt 
gondoljuk, hogy egy pincét kell lakhatóvá tennünk. Egyszerűen mert a házak másként épülnek. Mi 
leszigeteltünk egy padlót, aminek az lett az eredménye, hogy a nedvesség a falakba szállt fel. Egy 
pince az pince, és nem egy irodahelyiség. Egy napjainkban épült ház, az más. Ott vannak egyéb 
lehetőségek. De egy 19. századi épületben a pince az egy pince. Más módon is lehet építkezni. 
 
3. kérdés: Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technikák végzése biztosít-e 
megélhetést? 
Már megválaszolásra került. 
 
4. Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát a fenti 
listából. Magyarázza döntését. 
Szárazon rakott kőfal építő (B2), vályogépítő (B3), szalma- és nádtető készítő (B4). 
De valószínűleg a régiótól is függ. Csak azért, mert valami itt nálunk északon nem vált be, attól 
másutt még nagyon is jól működhet. Tudomásom szerint a szalma- vagy nádtető az épület belső 
klímájára is jó hatással van. Úgy vélem, hogy ezek a szakmák akkor tudnak jövedelmezők lenni, ha 
egyértelműen beazonosítható az általuk hozzáadott közvetlen plusz érték. 
 
5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
Itt megint a vályogépítőt (B3) és a szárazon rakott kőfal építőt (B2) említem. Mert a 
vályogtechnikákkal kapcsolatban sok a hibalehetőség. 
 
6. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
Én a vályogtechnikákban (B3) és a kőfalban (B2) látok jövőbeli potenciált. Nemrégen egy 60-as 
években épült településen haladtam át. Minden háznál új kerítések vannak, szerintem borzalmasak. 
Ilyen szempontból a fakerítések építését mindenképp jó ötletnek tartanám. Van egy kerítésekkel 
kapcsolatos trend, ahol a hosszanti oldalon gabion és fa elemek váltakoznak. Ez sokkal szebb, mint 
ennek a kerítésgyártó cégnek a kerítései. Mint említettem, az 50-es/60-as években épült 
településekre sok új lakó költözik be, és mind ezeket a szörnyű kerítéseket állítják fel. Nálunk is 
sokkal szebb volt a korábbi kerítésünk, mint ami most veszi körbe a telket. Egyáltalán nem tetszik. 
Ezért is örülnék, ha újra épülnének hagyományos fakerítések (B1). De mint mondtam, ez szubjektív. 
Szerintem mindenképpen van benne potenciál, de valószínűleg még nincs e téren megfelelő kínálat. 
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Sok ház esetében megállapítom, hogy abszolút nem funkcionálisak. Elég, ha csak a 
hőszigetelésüket megnézzük. 
 
7. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
Fakerítés építő (B1): A Hohenlehen Szakiskola szakemberei 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): Reiner Vogler szárazon rakott kőfal építő (Szőlő- és 
Gyümölcsfaiskola, 3500 Krems, Wienerstraße 101, tel. +43 (0) 2732 87516 30, rainer.vogler@wbs-
krems.at) 
Vályogépítő (B3): Roland Meingast és Dr. Hubert Feiglstorfer (Boku Egyetem, Bécs) 
Szalma- és nádtető készítő (B4): nem ismerek senkit 
Mészégető (B5): nem ismerek senkit 
Kötélverő (B6): Tradicionális kötélverő műhely, Neuda (Manfred és Anna Zwirner, 3381 Golling an 
der Erlauf, Schulstraße 9/2, tel. +43 (0) 677 18914321, manfredzwirner@gmail.com) 
 
8. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk 
a képzésbe? 
Fakerítés építő (B1): A Hohenlehen Szakiskola szakemberei 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): Reiner Vogler szárazon rakott kőfal építő (Szőlő- és 
Gyümölcsfaiskola, 3500 Krems Wienerstraße 101, tel. +43 (0) 2732 87 516 30, rainer.vogler@wbs-
krems.at) 
Vályogépítő (B3): nem tudom, de talán Roland Meingast és Dr. Hubert Feiglstorfer urakat érdekelné 
a lehetőség 
Szalma- és nádtető készítő (B4): nem ismerek senkit 
Mészégető (B5): nem ismerek senkit 
Kötélverő (B6): Tradicionális kötélverő műhely, Neuda 
 
 

Hitzendorf, 2020. július 30. 

4.2  melléklet: Interjú Ing. Klaus Seelos-szal 
 

Jegyzőkönyv 
 

A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Ing. Klaus Seelos-szal 
(fenntartás/infrastruktúra/Osztrák Szabadtéri Múzeum - általános állagmegóvás). A stübingi 
Osztrák Szabadtéri Múzeum munkatársaként szerzett sokéves tapasztalatának köszönhetően Ing. 
Seelos a hagyományos kézművesség szakértőjének számít. A cél azon három szakma azonosítása 
volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. 
 

E-mailes megkeresés: 2020.07.16 

Az interjú időpontja: 2020.07.20 

Jelen levő projektmunkatárs: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH 

Helyszín: Osztrák Szabadtéri Múzeum (ÖFM), Enzenbach 32, 8114 Stübing 
 
 

Az interjú teljes szövege itt olvasható: T1.2_Transkript Interview_Seelos_20200720.docx  
 

Az interjú fő eredményei a következők: 

(Ing. Klaus Seelos nyilatkozata alapján) 
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Elhelyezkedési lehetőségek 

A felsorolt 6 kézműves technika közül Ing. Klaus Seelos az alábbi hármat találja gazdasági 
szempontból relevánsnak:  

 Vályogépítő (B3) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 

 Fakerítés építő (B1) 
 

Tantervkészítés fontossága: 

 Kötélverő (B6) 

 Fakerítés építő (B1) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 

 

 

Hitzendorf, 2020. július 20. 

 
 

Interjú Ing. Klaus Seelos-szal 

(fenntartás/infrastruktúra/Osztrák Szabadtéri Múzeum - általános állagmegóvás) 

Hagyományos kézműves mesterségek megőrzése témakörben, 2020.07.20-án 
 

Az interjú döntéshozatali és érvelési alapként szolgál azon három kézműves technika 

kiválasztásához, amelyek számára a projekt keretei között továbbképzés kerül kidolgozásra és 

megvalósításra. 

Az előzetesen kiválasztott kézműves technikák: 

1. Fakerítés építő (B1) 

2. Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

3. Vályogépítő (B3) 

4. Szalma- és nádtető készítő (B4) 

5. Mészégető (B5) 

6. Kötélverő (B6) 

 

1. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
 
B1: Fakerítés építő 
Úgy gondolom, hogy a fakerítés építésben biztosan van gazdasági potenciál, mivel az emberek 
keresik. Sokan már nem feltétlenül szeretnének fémoszlopokat betonalapban. Itt megint az a 
kérdés, hogy mi a cél. Például egy kötözött kerítés ház köré nem való, ez mindig is a legelőkre volt 
jellemző. Nagyon fontos megkülönböztetni a háznál és a legelőkön használt kerítéseket. Régebben 
a házak köré általában fonott vagy különböző formájú léckerítést építettek. Láttam már lapostetejű 
ház körül is kötözött kerítést, de nekem az ilyen nem tetszik. De a fakerítés készítés egészen 
biztosan fellendülőben van, van rá kereslet. Itt Ausztriában majd valószínűleg az fog problémát 
okozni, hogy sok kerítés lucfenyőből készült. Ha így halad tovább az éghajlatváltozást, akkor egy idő 
után már nem lesz lucfenyő, mert el fognak tűnni. Akkor majd alternatív lehetőségeket kell találni, 
mint pl. a tölgy és erdei fenyő. Ezek még jó ideig fognak nálunk nőni. 
 
B2: Szárazon rakott kőfal építő 
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A szárazon rakott kőfallakkal kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy olyan óriási nagy 
gazdasági potenciállal bír. Nálunk itt Stájerországban nem annyira jellemzők az ilyen kőfalak. 
Történelmi tekintetben ezek inkább Alsó-Ausztriában vagy Wachauban, illetve a hegyekben 
fordulnak elő. A hegyekben, hegyi legelőkön régebben gyakran a legelők közti határvonalakat 
jelölték, ahol már nem volt erdő. Arrafele gyakori. Errefelé, az alacsonyabban fekvő területeken 
ritkább. Ha szükség volt rá, akkor biztosan itt is építettek szárazon rakott kőfalakat. De nem hiszem, 
hogy ebben itt Stájerországban nagyon nagy gazdasági potenciál van, persze lehet, hogy tévedek. 
 
B3: Vályogépítő 
A vályogra, mint építőanyagra van kereslet. Vannak már kimondottan ezzel foglalkozó cégek is, 
főleg a vályogvakolat tekintetében. Ilyen például a ProLEHM nevű cég, ők néhány éve léteznek, és a 
vályogvakolatot népszerűsítik. Az biztos, hogy nagyon ajánlott építőanyag. Én személy szerint a 
mészvakolatot preferálom, mivel az erősebb. Érdekes módon a vályogvakolatot és a vályogot, mint 
építőanyagot mindig inkább a szegényebb réteg alkalmazta, mert ehhez semmit sem kellett 
beszerezni. Ehhez minden megvolt helyben, és nem került pénzbe. A meszet például meg kell venni. 
Ezen sokminden múlik. Igaz, hogy a meszet is használták építőanyagként mindenfelé, de mondjuk 
itt a vályogfalakat pucolták be vele. A vályogépítésben abszolút van potenciál. Az új házaknál is. 
Látunk egy ilyen tendenciát. Volt nálunk (Stübingi Szabadtéri Múzeum) például egy egyetemi 
vizsgamunka, egy úgy nevezett szalmapavilon. Bükkfa váza volt, amit a hallgatók itt nálunk helyben 
hajlítottak. Szalmával töltötték ki, és vörösfenyőből készült a külső borítás. Vannak építésügyi 
szabványok a szalmabálák préselésére és a megengedett nedvességtartalomra vonatkozóan. Az 
építmény nem készült el, ez csak a modell volt, de 6 méter széles és 8-10 méter hosszú volt, nagyon 
jól nézett ki. Elvileg vályogvakolatot kapott volna belülről. Amerikában vannak szalmabála-házak, 
amelyek már 140 évesek. A szalmával kombinálva ebben nagy potenciál lehet. Az akkori hallgatók 
most az egykori fehringi laktanyában vannak. De nem követtem nyomon, hogy üzletileg mennyire 
kifizetődő ez nekik. Ami ennél a szakmánál know-how lehet, például ha valaki építtet egy 
borospincét, és azt szeretné vályoggal kivakoltatni. Vagy akár a vízszigetelésnél, ha valaki nem 
szigetelőpapírt szeretne használni, hanem döngölt agyagot. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a régi 
eljárások környezetvédelem szempontjából abszolút rendben vannak. Egyáltalán nem károsak, 
kátrány és műanyag tekercs nélkül is lehet vízszigetelni a pincét. 
 
B4: Szalma- és nádtető készítő 
Véleményem szerint a nádtetőnek van. A szalmatetőnek véleményem szerint nincs, én magamnak 
soha nem csináltatnék szalmatetőt. Manapság már nincsenek olyan jó minőségű szalmatetők, mint 
régen, mivel megváltozott a vetési eljárás. Itt nálunk a legtöbb szalmaanyag „leégett vágástéri 
gabonából“ volt. Régen a megművelt terület kb. kétharmada úgy nevezett „leégett vágástér“ volt. 
Az erdő egy részét kivágták, a letarolt területet felégették. Júniusban elvetették oda a jánosrozst, és 
egy szezont ott tartották a teheneket. Következő évben learatták a jánosrozst. Jó volt a termés a 
hamunak köszönhetően szilikátban gazdag talajon. Ezt a rozst használták fel a szalmatetőkhöz. 
Ezeket a területeket aztán újra hagyták benőni. 25-30 évenként került így sor az egyes parcellákra. 
Így teljesen más minőségű szalmával dolgozhattak. Azt nem tudom biztosan, hogy az így készül 
tetők tartósabbak voltak-e. Egy erre vonatkozó kísérletet szívesen elvégeztem volna. Itt Ausztriában 
azonban már nincsenek szalmabeszerzési forrásaink, a szalmát mi (Stübingi Szabadtéri Múzeum) is 
Magyarországról kapjuk. Az a probléma, hogy 10 év elteltével a vájatokat újra kellett rakni, 20 év 
múlva pedig az egész tetőt le kellett cserélni. Mifelénk a hagyományos tetőfedési mód a kötözött 
zsúptető, a felvert zsúptető, ami Burgenlandban és Magyarországon jellemző, még kevésbé tartós. 
Ez egy másik fedési technika, ami megfelelő a pannon térségben, mivel ott kevesebb a csapadék, 
nálunk. Nálunk a nádtető releváns, mivel annak élettartama akár 40 év is lehet. Itt a falumúzumban 
van egy saját fedésű nádfedeles házunk. Burgenland hallatán mindig a nádtető jut eszünkbe, holott 
Burgenlandban nem voltak nádfedelű házak, kivéve néhányat a Fertő-tó mellett. Ezen kívül a 
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gabonát kézzel aratták minden évben. A szalma azért is problémás, mert nem törhet meg. A 
szalmatetőt itt nálunk nem javaslom, de a nádtetőt igen. 
 
B5: Mészégető 
Célszerű ráállni a speciális meszek gyártására, mint például a salzburgi Dullinger Kalk GmbH. Fontos 
lenne nem csak a mész saját kezű égetése, hanem oltása is, miután a kövér meszet is el lehet adni. A 
mésszel az a gond, hogy ez egy túl primitív építőanyag. Égetik, oltják, CO2-semleges, érdekes 
módon. Az égés során rengeteg CO2 keletkezik, de a levegőn az oltott mész a CO2 segítségével újra 
kalciumkarbonáttá kötődik le. Ez egy ásványi eredetű építőanyag, amely - ha megfelelő a 
feldolgozása - egy kitűnő építőanyag, azonban az ipar számára nem érdekes, mivel nagyon olcsó, 
nem sok műveletből áll, és nem lehet vele sokat keresni. Ezért az ipar nemigen foglalkozik a 
mésszel, úgyhogy ebből kifolyólag biztosan vannak piaci rések. De csak ha nagyon jó a termék, ami 
biztosan eladható. Véleményem szerint csak mésszel szabadna használni belső és külső vakoláshoz 
is. A freskó technikával meszelt falhoz 20 évig nem kell hozzányúlni, mert az még akkor is hófehér 
lesz. A régi festmények is mésszel készültek. Jött reggel a kőműves, felvitte és elsimította a 
mészvakolatot, utána jöttek a festők. Természetes színezőanyagokkal színezték meg a 
mészfestéket, és azzal festettek. A festmény most 250 éves, és csak tisztítani kellett. Nedves 
állapotában beivódik a festék a vakolatba, ezért lesz tartós. Szárazon történő festésnél a festék nem 
lesz tartós. 
 
B6: Kötélverő 
Van egy kötélverő mester itt Stájerországban, aki már nemigen dolgozik. Fritz Teppernegg a neve. 
A kötélkészítéssel az a gond, hogy régebben jól lehetett vele keresni az állatvásárokon, mert ott 
sokan keresték a köteleket. Fritz Teppernegg aztán gondolt egyet, amit nagyon érdekesnek 
találtam, és elkezdte beltéri golfpályák építésével foglalkozni. Fritznek ez azért sikerülhetett, mert a 
köteles hálókat is készít, úgyhogy elkezdett hálókat gyártani ezekhez a beltéri golfpályákhoz. De 
gyártott például bungeejumpinghoz való köteleket is. Mesélte nekem, hogy ezek több száz kaucsuk 
szálból állnak. A kész köteleket Bécsbe szállítják, ahol két, ellentétes irányba mozgó teherautó közé 
kötik, és így x alkalommal megfeszítik a kötelet. Ezután 200 ugrást követően visszakerülnek hozzá 
ezek a kötelek, amelyeket méterenként szétszed és újracsinál. Nagyon érdekes és innovatív. Régen 
a kötelet a lovak szekér elé befogásához, illetve a szénás szekér lekötözéshez használták. Manapság 
ez már mind nem téma. A kötélverők termékpalettája erősen leszűkült. Azt gondolom, hogy néhány 
kötélverő még találna munkát Ausztriában, mondjuk 2-3 fő, de azt nem hiszem, hogy 30-an, 50-en 
meg tudnának ebből élni. Viszont Stájerországban a Fritz helyett kellene egy köteles mester, mert ő 
most visszavonul. Szóval egy valakinek tudna ez itt megélhetést biztosítani, és a kenderkötél 
optimális erre a célra. Mi mindig ügyelünk rá, hogy kenderkötelet használjunk, mert a műanyag 
kötél megégeti az ujjakat. 
 
2. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
 
B1: Fakerítés építő 
Ebben biztosan van potenciál. 
 
B2: Szárazon rakott kőfal építő 
A fakerítés, a szárazon rakott kőfal, a mészégetés és a kötélverés esetében is az üzleti siker a 
megfelelő felfogáson múlik. A fakerítésre azt mondják sokan, hogy „jaj, azt festeni kell“, „jaj, a fa 
olyan kényes“. A fa Ausztriában sajnos egy totál macerás és rossz építőanyagként van a 
köztudatban. Én mindig ennek az ellentétjét mondom mindenkinek, hiszen a legrégibb épület itt 
nálunk a falumúzeumban 1452-ből származik, és ez az épület lucfenyőből készült. A legtöbb osztrák 
embernek a fáról az jut eszébe, hogy azt kezelni kell. A fát nem kell különösebben kezelni. Ha a fa 
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olyan kényes lenne, mint azt sokan gondolják, akkor nekünk itt egy fából készült házunk se lenne a 
falumúzeumban. Erre meg azt mondják, hogy annak idején lenolajjal kenték a faházakat. De ez nem 
igaz, mert ha annak idején a gazda azon kapta volna a cselédet, hogy lenolajjal kenegeti a házat, 
akkor annak a szolgának meggyűlt volna az urával a baja. Ugyanis a lenolaj értékes élelmiszer volt, 
amit nem kentek fel a falra. Ugyanez a helyzet a szárazon rakott kőfallal. A mészről is azt gondolják 
sokan, hogy egy alsóbbrendű alapanyag, a kötélverésről meg azt, hogy a műanyag kötél az igazi. Az 
emberek szemléletének kellene változnia, de ez még nem történt meg. Ehhez még sok 
marketingmunka kell. Pont a fa esetében ha kiég egy ház, akkor azt mondják, hogy „leégett a ház“. 
És ha neadjisten ez egy faház, akkor ezt még jól ki is hangsúlyozzák. Holott a faházak sokkal jobban 
viselkednek - jó értelemben - a tűzben, mint más épületek. Egy betonfödém esetében például, ha 
felizzik a vas, elpattan, és beomlik az egész. Egy égő betonépületbe egy tűzoltó se fog neked 
bemenni. Egy faházban ledől egy födémgerenda, és talán még a mellette levő, de nem omlik össze 
az egész. A gőzök és gázok szempontjából a fa sokkal jobb, és a teherbíró képessége megmarad. Ha 
megnézünk egy leégett házat, akkor látjuk, hogy általában a tetőszerkezet marad meg. Ritka, hogy 
teljesen megsemmisül, mert a tűz olyan mélyre nem hatol, mivel a láng kialszik. Nincs elég oxigén 
ahhoz, hogy teljesen átégjen. A fa egy nagyon robosztus építőanyag. Az embereknek manapság 
nincs is erre vonatkozó tudásuk, tapasztalatuk, mert hát ugyan ki foglalkozik manapság ilyesmivel. 
 
B3: Vályogépítő 
A vályogtechnikák esetében már megtörtént a paradigmaváltás. Ha valaki 20 évvel ezelőtt 
alkalmazott volna ilyen technikát, arra azt mondták volna, hogy afrikai bennszülött. 
 
B4: Szalma- és nádtető készítő 
A szalmára manapság mindenki azt mondja, hogy milyen szép. De arra nem sokan gondolnak, hogy 
tartós-e. A szalma nem silány anyag, de a mi éghajlatunkon nem túlságosan tartós. A 
vályogtechnikák és a szalma terén már bekövetkezett a szemléletváltás. Attól függetlenül, hogy a 
szalma tartóssága százszor rosszabb. Egy zsindelytető élettartama 40-50 év. Az én házamon ilyen 
van, és sokszor kérdezik, hogy nem ázik-e be. A vályogépítésnek és a szalmatetőnek mégis nagyon 
jó már az imidzse. A másik 3-4 technika még nem tart itt. Ha van egy 2-3 embert foglalkoztató 
cégem, és fakerítéseket gyártok, akkor van bőven munkám. Egyedül nálunk az Osztrák Szabadtéri 
Múzeumban 11 féle különböző kerítéstípus van. Tényleg nagyon sokféle forma és lehetőség létezik. 
A gazdák kerítései mindig egyértelműen jelezték, hogy meddig terjed a gazda birtoka, de 
ugyanakkor nyitottságot és vendégszeretetet sugallt. Nem védekezési céllal épült. Éppen ezért a 
ház körül mindig az átlátható, kifinomult formákat használták, és abba az anyagot is beletették. 
A nádtető választása nagyrészt a szemléletváltásnak köszönhető. Elég, ha megnézzük a jelenlegi 
építési szokásokat. Az emberek 1000 évre építkeznek, és azt gondolják, hogy mindennek betonból 
és acélból kell lennie, mert az nem rozsdásodik, és a fa szóba se jöhet, mert az tönkremehet. Mi 
történik a valóságban? 25 év múlva a ház a következő generációra száll, akik lebontják azt. Tehát 
nem kell 1000 évben gondolkodni, nem is beszélve a környezetvédelmi szempontokról, de tényleg 
ez a valóság. Sokan azt se tudják, hogyan működik a nádtető. Minden szál kifele vezeti el a vizet. 
Egy nádtetőnek, illetve egy szalmatetőnek legfeljebb a felső 1 cm-es rétege nedvesedik át, alatta 
száraz marad. A nád vagy szalma vastagsága azért fontos, mivel le kell kötözni, és elég időnek kell 
eltelnie addig, amíg fentről lefele elrohad. A nagy kérdés, hogy mennyi bizalmunk van az 
építőanyagokban. Jelenleg nem nagyon van. Ugyanez van a tömörfánál. Én abszolút ellenzője 
vagyok a ragasztott fának, mert a ragasztó egy merő méreg. Arra általában nagyon érzékeny 
vagyok, ha egy csodálatos anyagból veszélyes hulladékot gyártanak.  
 
B5: Mészégető 
Már megválaszolásra került. 
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B6: Kötélverő 
Már megválaszolásra került. 
 
3. kérdés: Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e 
megélhetést? 
Mint említettem, ha valaki elég innovatív, az megtalálja a lehetőségeket, mivel elég kereslet van 
ezekre a dolgokra. Jelenleg éppen pozitív tendencia mutatkozik e téren. Grazi ismerőseim például a 
városban kezdtek el tyúkokat tartani, hogy megmutassák a gyerekeiknek, hogy ez hogyan működik. 
Az ilyen emberek ugyanazok, akik fakerítést vagy kőfalat csináltatnak. A múlt hétvégén éppen egy 
teltházas kőfalépítő tanfolyamot tartottunk itt a falumúzeumban. Az az alsó-ausztriai, kremsi, 
Rainer Vogler vezette a tanfolyamot, aki a wachaui kőfal projektet is vezette. A kötélverésben azért 
látok potenciált, mivel ez a szakma nem korlátozódik a kötélgyártásra. Teppernegg Fritztől tudom, 
hogy a köteles mesterek például gyephálókat is készítenek. Ez szizálból készül, amit melaszba 
mártanak, és a melaszba mártott hálót fűmagokkal szórják be. Ezt aztán például ki lehet teríteni egy 
meredekebb lejtőn, rögzítik és kevés földet szórnak rá, így nem csúszik el, a fű pedig kinő. 
Manapság meg kell gondolni, hogy mit lehet tenni a sok műanyag, illetve a műanyag zsinórok ellen. 
A szizálból készült hálót ott lehet hagyni a talajon, mert lebomlik, addig pedig támasztékként 
szolgál. Még érdekesebb nyilván, ha a kender termesztése is a projekt részét képezi. Így már a 
nyersanyag is saját kézből állna rendelkezésre. 
 
4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát 
a fenti listából. Magyarázza döntését. 
Vályogépítő (B3), szalma- és nádtető készítő (B4) és fakerítés építő (B1)  
A szalma- és nádtető készítést illetően főleg a nádtető. Mivel például a kötélverés nem kifizetődő 
(szó szerinti idézet: filléres üzlet), viszont ha van egy 400 m2-es ház, az már egy komoly projekt. 
Ekkora méretnél már kell 3-4 hét, amíg elkészül a tető. Ez már munkát biztosít néhány embernek. Ez 
már egy értelmezhető volumen. A kötélverés inkább egyéni vállalkozóknak való, ugyanígy a 
mészégetés is. Így mondjuk biztos nehéz nyereségesnek lenni. Negyedikként a szárazon rakott 
kőfalépítést választanám, hasonló okokból, mint a vályogépítést, a szalma- és nádtető készítést és a 
fakerítés építést. Egy 100 méteres kőfal építéséhez biztosan kell 4-5 ember legalább egy hónapon 
át. Emlékszem még az első kőfalépítő tanfolyamunkra, ahol egy 25 méteres kőfalhoz kb. 5 tonna 
követ használtunk fel. De arra mi 14-en voltunk, és három nap alatt végeztünk. A megbízások 
nagyságából kifolyólag ezek a munkák eléggé jól tervezhetők. Ha például valaki egy évben 10 tetőt 
csinál meg, akkor azzal simán lehet számolni, hogy lesz ennyi megbízása, és ezáltal elég munkája. 
 
5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
A tananyag a kötélverő esetében kifejezetten fontos lenne. A fakerítés építő vonatkozásában 
úgyszintén, mivel nagyon sokféle technika és forma van. A mészégető esetében lényegében 
egyetlen, know-how-t igénylő munkafolyamat van, az égetés, az oltás már nem igényel akkora 
tudást, hogy arra érdemes lenne tantervet összeállítani. Régen a gazdálkodó mészégetők hordták 
össze a köveket, például Ennstalban. Ott található a két szomszédos hegy a Sölktalban: a 
Gumpeneck és a Kochofen. A Gumpeneck anyaga teljes egészében őskőzet, a nevét a sziklába vájt 
tavacskákról (németül Gumpen) kapta. Ez a tavacskák mész-zárványok. A férfiak nyáron a legelőkön 
nem csak az állatokkal foglalkoztak, hanem a mészkövet hordták a lavinalejtőkhöz. Ezeknek a 
lábánál voltak a mészégető kemencék. Télen aztán a lavinák magukkal sodorták a köveket a 
kemencékig, amelyekből aztán égetett mész készült. A lavina ezzel a lift szerepét töltötte be, és 
úgymond leszállította a köveket a hegyről. A kötélveréshez azonban összetett tudás szükséges: 
hogyan készül a sodort kötél, hogyan fonjuk a szálat, hogyan kell kötéllétrát csinálni stb. Ez azért 
már nagyon összetett. A kőfalrakás viszonylag egyszerű. Meg kell tanulni az alapvető technikákat, a 
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legtöbb ismeretet pedig a gyakorlatban sajátítja el az ember. Nekünk elég sok oktató anyagunk van 
a kőfalépítéshez, ezeket a tanfolyamaink résztvevői megkapják. A szárazon rakott kőfalak a 
kedvenceim, mivel ez az egyetlen olyan mesterséges építmény, amely a természet számára plusz 
életteret hoz létre, ahelyett, hogy elvenne abból. Ugyanis ha építek például egy fakunyhót, akkor 
elveszek a rétből, legfeljebb néhány madár tud rakni. A kőfal esetében azonban létrehoztam egy 1 
méter magas, 40 cm széles természetes életteret. A fal réseiben gyíkok, kígyók, rovarok, dongók 
élhetnek. Ezáltal növeltem a természetes élőhelyet. A szemléletváltásnak egyre inkább el kell 
terjednie. Manapság még sokan ülnek kinn a kertben, ahol megy a robotfűnyíró, mindenhol 
rozsdamentes acélkerítés és tujasövény, aztán vesznek az Obiban egy ilyen nyomorult rovarhotelt, 
miközben siránkoznak, hogy kihal a természet. De náluk otthon minden steril. Ez elkeserítő. 
Összefoglalva: a három mesterség, amelyhez legfontosabb lenne a tananyag, a kötélverő, a 
fakerítés építő és a szalma- és nádtető készítő, mivel ezen belül többféle különböző tetőfedő 
technika is létezik, és ott van még az alapanyagelőállítás és a födémkialakítás is. 
 
6. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
Én leginkább a nádtető készítésben, a vályogépítésben és a fakerítés építésben látok potenciált, a 
már ismertetett okokból kifolyólag.  
 
7. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
Fakerítés építő (B1): Schachner Sepp 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): Mag. Rainer Vogler (Kremsi Szőlő- és Gyümölcsfaiskola) 
Vályogépítő (B3): ProLEHM GmbH (Grüne Lagune 6, 8350 Fehring; http://www.prolehm.at/) 
Szalma- és nádtető készítő (B4): nálunk nincs, Szlovéniában és Magyarországon van, de nem 
ismerek konkrétan senkit 
Mészégető (B5): Dullinger Kalk GmbH (Peilsteinerstraße 21, 5323 Ebenau; http://www.kalk.at/) 
Kötélverő (B6): Friedrich Teppernegg (Preding); kötélkészítő mesterek vannak Alsó-Ausztriában 
(Wiener Neustadt), de nem ismerek konkrétan senkit 
 
8. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk 
a képzésbe? 
Fakerítés építő (B1): a stübingi falumúzeum dolgozói 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): a stübingi falumúzeum dolgozói 
Vályogépítő (B3): nem ismerek ilyet 
Szalma- és nádtető készítő (B4): a stübingi falumúzeum dolgozói 
Mészégető (B5): nem ismerek ilyet 
Kötélverő (B6): Friedrich Teppernegg (Preding)  

4.3  melléklet: Interjú Engelbert Kenyerivel 
 

Jegyzőkönyv 
 

A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Engelbert Kenyerivel. A 
rohonci Írottkő Natúrpark Egyesület elnökeként szerzett sokéves tapasztalata alapján Engelbert 
Kenyeri a hagyományos kézművesség szakértőjének számít. A cél azon három szakma azonosítása 
volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek.  
 

E-mailes megkeresés: 2020.07.13 

Az interjú időpontja: 2020.07.23 

Jelen levő projektmunkatárs: Heinz Praßl, Sekem Energy GmbH; Ricarda Maier, Sekem Energy 
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Helyszín: A Rohonci Natúrpark Egyesület irodája 
 
 

Az interjú teljes szövege itt olvasható: T1.2_Transkript Interview_Kenyeri_20200723.docx 
 

Az interjú fő eredményei a következők: 

(Engelbert Kenyeri nyilatkozata alapján) 
 

Elhelyezkedési lehetőségek  

A 10 szakma közül Engelbert Kenyeri az alábbi hármat találja gazdasági szempontból relevánsnak:  

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 
 

Tantervkészítés fontossága: 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 
 

Hitzendorf, 2020. július 24. 

 
 

Interjú Engelbert Kenyerivel 

(A Rohonci Natúrpark Egyesület elnöke) 

Hagyományos kézműves mesterségek megőrzése témakörben,23.07.2020 
 

Az interjú döntéshozatali és érvelési alapként szolgál azon három kézműves technika 

kiválasztásához, amelyek számára a projekt keretei között továbbképzés kerül kidolgozásra és 

megvalósításra. 

Az előzetesen kiválasztott kézműves technikák: 

1. Fakerítés építő (B1) 

2. Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

3. Vályogépítő (B3) 

4. Szalma- és nádtető készítő (B4) 

5. Mészégető (B5) 

6. Kötélverő (B6) 

 

1. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
 
B1: Fakerítés építő 
A fakerítés építés a mi régiónkban nem igazán releváns. Nem hiszem, hogy a térségünkben ebben 
lenne gazdasági potenciál. 
 
B2: Szárazon rakott kőfal építő 
A 6 mesterség közül a szárazon rakott kőfalépítés nálunk gyakran előfordul, de ez kifejezetten 
Rohonc térségére jellemző. Átutazva a településen mindenfelé kőkerítéseket láthatunk. Kézzel 
rakott kőfalakat, amelyet egymásra rakva, habarcs nélkül készítettek, mivel nálunk nagyon sok a kő. 
Az utóbbi évezredekben az itt élő emberek sokat dolgoztak a kővel. Van kereslet is szerintem, mert 
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ezek a kőfalak időnként leomlanak, és az emberek szeretnék ezeket helyreállítani. Például a 
temetőben levőkkel is ez a helyzet, ha megdőlnek vagy leomlanak, azokat újrarakatják. A kőfalak 
tradicionális építmények. Errefelé a házak is kőből vannak többnyire. A régi épületek nem téglából 
készültek, hanem kőből. A régi kerteket körbevevő kerítések is kőből készültek, és még ma is állnak. 
Ha ezek leomlanak vagy megsérülnek, akkor kell valaki, akinek legalább valamennyi érzéke van 
ezekhez. A szőlőben ritkábban látni ilyeneket, mert mifelénk nincsenek olyan meredek 
domboldalak. Nálunk például nincsenek teraszok, mint például Wachauban, úgyhogy ilyen célra 
nálunk nem épültek ilyenek. Tehát a kőfalrakás a beépített területek sajátossága volt.  
 
B3: Vályogépítő 
A vályogépítés inkább Burgenlandi déli részére jellemző. Itt nem, mivel itt minden kőből épült. De a 
déli területeken gyakoriak a vályogházak vagy az agyagvakolattal ellátott épületek. A borospincék is 
vályogépületek voltak.  
 
B4: Szalma- és nádtető készítő 
Azt gondolom, hogy Burgenlandban a szalma- és nádtetőre van kereslet, hiszen a fellendülő 
turizmus miatt valószínűleg renoválni kell a hagyományos épületeket. A látványosság miatt 
biztosan újépítésű házak is kapnak ilyen tetőt. Nem hiszem, hogy nagy számban, de biztos lesznek 
ilyenek. Burgenland északi részén inkább a nádtető a jellemző, a déli járásokban pedig inkább a 
szalmatető, úgyhogy elvileg mindkettőhöz kellenének hozzáértő szakemberek. Észak-
Burgenlandban a Villa Vitánál lehet látni szalmával fedett napernyőket és házakat, ami turisztikai 
látványosság. Szerintem van erre kereslet. 
 
B5: Mészégető 
A mészégetés kis volumenben nem rentábilis. Jól hangzik, és lehet, hogy egyesek látnak benne 
fantáziát, de oltott meszet lehet kapni a kereskedelemben, nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt 
nekiáll maga megcsinálni. Hagyományőrzési, turisztikai céllal, kipróbálásra igen, de üzleti 
meggondolásból nem tudom elképzelni. Akkor már sokkal inkább a másik három (szárazon rakott 
kőfal építés, vályogépítés, szalma- és nádtető készítés). Főleg a vályog, ami újra egyre népszerűbb 
építőanyag lakóépületek esetében. Tömeggyártás ebből se lesz, de ezzel már érdemes 
komolyabban próbálkozni. 
 
B6: Kötélverő 
Ami a kötélverést illeti, nem tudom, hogy manapság ezt hol lehet ezt hasznosítani, hiszen a 
kötélverőre a mezőgazdaságban volt szükség, és mindez már a múlté. 
 
2. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
A foglalkoztatási lehetőségek a gazdasági szempontokkal függnek össze, és ez már 
megválaszolásra került. 
 
3. kérdés: Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e 
megélhetést? 
Azt gondolom, hogy a jelenlegi szakmákba kellene beépíteni kiegészítő képzésként ezeket a 
technikákat. Kapásból egy ilyen tradicionális technika gyakorlásából megélni nehéz lesz. De például 
egy kőműves számára hasznos lehet a szárazon rakott kőfalépítés elsajátítása, mint kiegészítő 
technika. Jelenleg keresve is nehéz találni olyat, aki ehhez ért, nálunk például egy ilyen szakember 
van, DI (FH) Dobrovits Michael. Ő egy segédmunkással együtt maga építi ezeket. Egy diplomás 
mérnök kőfalakat rak, mert jelenleg nincs senki más, aki értene ehhez. Ő állította helyre a 
temetőkerítés egy leomlott részét. Ha nem tudjuk, nem is vesszük észre, hogy melyik rész lett 
újrarakva. Ezen a téren egyértelműen hiányzik a know-how. A megbízást nem ő kapta, hanem egy 
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cég, aki aztán őt bízta meg, mivel a cégben senki sem értett a kőfalrakáshoz. Érdekes lehet például, 
hogy építőipari cégekből egy-egy fő elvégezzen egy ilyen képzést, mert akkor lehetne ilyen 
megbízást adni ezeknek a cégeknek. 
 
4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát 
a fenti listából. Magyarázza döntését. 
Szárazon rakott kőfal építő (B2), vályogépítő (B3), szalma- és nádtető készítő (B4). 
Én csak a régióra vonatkoztatva tudok nyilatkozni. Magyarországon valószínűleg hasonló lesz a 
helyzet, ott lehet, hogy még többen vannak, akik értenek a nád- és szalmatető készítéshez, de túl 
sokan ott sincsenek. Azok, akik ténylegesen otthon vannak a vályogépítésben és a szalmatető 
készítésben, leginkább a Savaria Múzeum (Magyarország) dolgozói. Nekik van egy viszonylag nagy 
szabadtéri falumúzeumuk, és ők folyamatosan karbantartják az ottani épületeket. Ott vannak tehát 
olyanok, akik értenek ezekhez a technikákhoz, és rendszeresen gyakorolják is azokat. 
 
5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
Szárazon rakott kőfal építő (B2), vályogépítő (B3), szalma- és nádtető készítő (B4). 
A többi szakma is érdekes lehet, de azokban nem látok potenciált. 
 
6. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
Szerintem a vályogépítésben természetes építőanyag lévén egyre nagyobb potenciál van. Tehát 
ebben látok lehetőséget. A másik kettő esetében (szárazon rakott kőfal építés, szalma- és nádtető 
készítés) is lesz fellendülés, de csak korlátozott mértékben. Senki nem fog magának szalmatetőt 
csináltatni, ez egész biztos. Vagy nádtetőt. Ilyen téren Észak-Németországban egészen más a 
helyzet, ott csak ilyen tetőket látni, de nálunk ez nem így van. E téren még sokat kell, hogy 
változzon az emberek gondolkodása. Nálunk inkább a történelmi jelentőségű épületek felújítása, 
illetve még ezek turisztikai hasznosítása szempontjából merül fel ez a téma. Ebben viszont 
szerintem van egyre növekvő potenciál. A magánjellegű építkezésekhez azonban nincs is elég 
szakember. Én nem ismerek senkit, aki ért a vályogtechnikákhoz. Hagyományos fakerítés építőt 
sem ismerek itt a környékünkön, úgy mint a hegyes régiókban, ahol minden településnek megvan a 
maga szakija. Ilyenek nálunk nincsenek. A külterületeken a kerítésnek nálunk kőből készültek, a 
településeken, ahol inkább városias jelleg jellemző, ott pedig drótkerítések vagy kovácsoltvas 
kerítések vannak. A fakerítések lassan teljesen el fognak tűnni. Nálunk a fakerítés egy sima 
léckerítés volt, nem volt benne semmi különös. A burgenlandi falvak szerkezete is némileg eltér 
egymástól. A mi faluszövetségünkben leginkább hosszúkás, keskeny telkek voltak jellemzőek, egy 
kapuval és egy hosszú, hátrafele nyúló udvarral, amelyet hátul egy pajta zárt le. Tehát ez egy zárt 
udvar volt, hátul pedig volt a kert, és annak általában nem volt kerítése. A kert folytatása volt a 
szántó. Ott nem kellett kerítés. Ha pedig mégis volt kerítés a szomszéd felé, akkor az kőkerítés volt. 
A fakerítés ritka kivételnek számított, és akkor is legfeljebb egy egyszerű léckerítésről beszélhetünk. 
 
7. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
Fakerítés építő (B1): nem ismerek ilyet 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): DI(FH) Dobrovits Michael, építész (Wachauban tart képzéseket) 
Vályogépítő (B3): DI(FH) Dobrovits Michael, építész 
Szalma- és nádtető készítő (B4): nem ismerek ilyet; a Savaria Múzeumban kellene megkérdezni  
Mészégető (B5): nem ismerek ilyet 
Kötélverő (B6): nem ismerek ilyet 
 
8. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk 
a képzésbe? 
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Fakerítés építő (B1): nem ismerek ilyet 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): DI(FH) Dobrovits Michael, építész 
Vályogépítő (B3): DI(FH) Dobrovits Michael, építész 
Szalma- és nádtető készítő (B4): nem ismerek ilyet; a Savaria Múzeumban kellene megkérdezni 
Mészégető (B5): nem ismerek ilyet 
Kötélverő (B6): nem ismerek ilyet 
A BFI-nél dolgoznak talán olyanok, akik értenek ezekhez a mesterségekhez, és be lehetne őket 
vonni a képzésekbe. 
 

 

Hitzendorf, 2020. július 24. 

 

4.4 melléklet: Interjú Mag. Gert Polsterrel és Josef Haubenwallnerrel  
 

Jegyzőkönyv 
 

A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként közös interjú készült Mag. Gert Polsterrel 
(a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója) és Josef Haubenwallnerrel (a Mönchhofi 
Falumúzeum tulajdonosa) Polster úr 2013 óta a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója, 
Haubenwallner úr pedig a Mönchhofi Falumúzeum tulajdonosa és megalkotója. Mindezek alapján a 
hagyományos kézművesség szakértőinek számítanak. A cél azon három szakma azonosítása volt, 
amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. 
 

E-mailes megkeresés: 2020.07.27 

Az interjú időpontja: 2020.08.26 

Jelen levő projektmunkatárs: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH és Heinz Praßl, Sekem Energy 

GmbH 

Helyszín: Falumúzeum Mönchhof, Burgenland 
 
 

Az interjú teljes szövege itt olvasható: T1.2_Transkript_Polster, Haubenwallner_20200827.docx 
 

Az interjú fő eredményei a következők: 

(Mag. Gert Polster és Josef Haubenwallner nyilatkozatai alapján) 
 

Elhelyezkedési lehetőségek  

A felsorolt 6 kézműves technika közül Mag. Gert Polster az alábbi hármat találja gazdasági 
szempontból relevánsnak: 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 

 Mészégető (B5) 
 

Tantervkészítés fontossága: 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 
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A felsorolt 6 kézműves technika közül Josef Haubenwallner az alábbi hármat találja gazdasági 
szempontból relevánsnak: 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Szalma- és nádtető készítő (B4) 

 Mészégető (B5) 
 

Tantervkészítés fontossága: 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 

 Mészégető (B5) 
 

Hitzendorf, 2020. augusztus 27. 

 

 
Interjú Mag. Gert Polsterrel (a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója) és Josef 

Haubenwallnerrel (a Mönchhofi Falumúzeum tulajdonosa) 

Hagyományos kézműves mesterségek megőrzése témakörben, 2020.08.26-án 
 

Az interjú döntéshozatali és érvelési alapként szolgál azon három kézműves technika 

kiválasztásához, amelyek számára a projekt keretei között továbbképzés kerül kidolgozásra és 

megvalósításra. 

Az előzetesen kiválasztott kézműves technikák:  

1. Fakerítés építő (B1) 

2. Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

3. Vályogépítő (B3) 

4. Szalma- és nádtető készítő (B4) 

5. Mészégető (B5) 

6. Kötélverő (B6) 

 

1. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
 
B1: Fakerítés építő 
Polster: Nem tudom megítélni a fakerítés építésben rejlő gazdasági potenciált. Hiszen ezek 
elsősorban a hegyvidékre jellemzők. Ott vannak mostanában megint ilyen projektek, láttam nemrég 
a tévében. Ott vannak ilyen fakerítések, amelyek csak össze vannak erősítve különböző formákban.    
 
Haubenwallner: A fakerítés építés nálunk nem jellemző. Errefelé inkább élő kerítések, sövények 
voltak. A mai falkerítések a 70-es években épültek.  
 
Polster: Ami errefelé előfordult, azok normál, szögezett fakerítések voltak. Ezek azért előfordultak 
az előkertekben. Vagy csak egyszerű deszkakerítések. 
 
B2: Szárazon rakott kőfal építő 
Haubenwallner: A szárazon rakott kőfal nálunk nem volt jellemző. Esetleg talán még a szőlőben, de 
a házak főként agyag és homok keverékéből épültek, és habarcsot használtak a kőfalakhoz. 
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Polster: Én mégis látok gazdasági potenciált a szárazon rakott kőfal építésben. A kertekben és 
egyéb területeken nagy most erre a kereslet. Én el tudom képzelni, hogy gazdaságilag releváns 
tevékenység. 
 
Haubenwallner: Igen, abszolút. A szárazon rakott kőfal nagyon keresett, sokan szeretnének ilyet. 
Sokan kérdezik tőlem, hogy építenék-e nekik például pincét.    
 
B3: Vályogépítő 
Haubenwallner: Az agyagot homokkal keverték össze, hogy ne legyen annyira ragacsos, és azzal 
falaztak. Nem használtak tartószerkezetet, egyszerűen tovább hagyták a falakat száradni. Mivel sok 
idő kell ahhoz, hogy megszilárduljanak. Sok pincét építettem, és látszik a különbség. Ha cementet 
használunk, akkor kapjuk a szürke bevonatot, az agyag esetében ez nincs. Ezekre idővel rájön az 
ember a gyakorlat során. 
 
B4: Szalma- és nádtető készítő 
Polster: A szalmafedés problemtikája Magyarországon is megvan. Igaz, hogy a Savaria Múzeumban 
vannak még páran, akik értenek ehhez, de rajtuk kívül már senki. A nád teljesen más, mint a szalma.  
 
Haubenwallner: Igen, ezt a kettőt össze se lehet hasonlítani. A nád tartós, a szalma nem 
kifejezetten.  
 
Polster: Ez az adott régiótól is függ. Dél-Burgenlandban nem volt nád, és nem is szállítottak oda 
nádat. Szalma volt, és azt megfelelően kellett vágni.  
 
Haubenwallner: És a megfelelő művelés is fontos. Tudni kell, hogy hogyan termesszük rozsot ahhoz, 
hogy a szalma jó erős legyen, és ne műtrágyát használjunk, mert az a szalma nem lesz hosszúéletű. 
 
Polster: Alapvetően azt használták fel az emberek, ami rendelkezésre állt az adott térségben. A 
hegyvidéken így például több fa- és palazsindelyt használtak. 
 
Haubenwallner: Igen, régebben nem volt ide-oda szállítgatás. Régen nálunk földtéglából és 
vályogtéglából építkeztek. Eisenstadtban és Neusiedlben sok ház kőből van. Ezek a régiós 
különbségek. 
 
Polster: Főleg homokkőből, mert ott abból volt sok.  
 
Haubenwallner: Így van, Margaretenben és Müllendorfban. Ott is ismerjük a kőzeteket. Pontosan 
tudjuk, hogy melyik kő származik Margaretenből, és melyik Müllendorfból. Ezzel csak azt akarom 
mondani, hogy már régóta foglalkozom ezzel. Ez a szenvedélyem. Idén volt a 30 éves évfordulónk, 
tehát a múzeum már 30 éve nyitva áll a nagyközönség számára. Ez idő alatt a múzeum 
folyamatosan bővült, olyan ütemben, ahogy az anyagiak megengedték. Mindent mi magunk 
finanszíroztunk és mi építettünk. Mi vagyunk az egyetlen magánmúzeum. Kb. 25 éve áll mögöttünk 
a Bécsi Egyetem, pontosabban a néprajzi tanszék, akik mindent katalogizálnak. Ezáltal a 
falumúzumban kiállított tárgyak és épületek  tudományosan is rendszerezve vannak.  
 
B5: Mészégető 
Haubenwallner: Én a mészégetést is érdekesnek találom. Emlékszem, hogy ipari tanulóként mi ezt 
még magunk kellett, hogy csináljuk. Volt egy szénkádunk és magunk kis oltottuk. Szerintem ez is 
érdekes lehet, hiszen régebben a meszet sokmindenre használták. Ott vannak például az 
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úgynevezett fehér falvak. Ezekhez mindenhol oltott meszet használtak, más nem is lett volna erre 
alkalmas. Ez is egy érdekes lehetőség. 
 
Polster: Ez is hozzátartozik az építészethez véleményem szerint. Korábban tulajdonképpen mindent 
maguk állítottak elő az emberek. Korábban a vályogtéglát is maguk vetették. 
 
Haubenwallner: Pontosan. Ez itt (a falumúzeumban) abszolút nem lenne probléma. Mi itt építettünk 
egy falat földtéglából. Megvan hozzá a minta, a „modell“, ha úgy tetszik. Ez mind olyan, amit 
másoknak meg lehet tanítani. De ezzel csak hobbiszinten lehet foglalkozni. 
 
Haubenwallner asszony: Szerintem ez egy hobbi. Az, aki csinálja, és akit ez érdekel, az tud vele 
kezdeni valamit, de ebből megélni nem lehet.  
 
Polster: Kivéve, ha egy profiról van szó, akit mások is megkeresnek, illetve megbízásokat kap 
másoktól. Azért teszem ezt hozzá, mert itt a gazdasági potenciálról van szó. Mert ha csak 
hobbiszerűen lehet űzni vmit, akkor a gazdasági potenciál kicsi. De ez mind a hat mesterségre igaz. 
 
B6: Kötélverő 
Polster: A kötélverésről nem tudom elképzelni, hogy lenne benne gazdasági potenciál. Nem tudom, 
hogy van-e rá kereslet, illetve hogy van-e benne üzlet. Ezt nem tudom megítélni. 
 
Haubenwallner: Nálunk van egy kötélverő. Én elképzelhetőnek tartom, mert nagy iránta az 
érdeklődés. Amikor a kötelesek kijönnek a kézművesnapra, akkor sok az érdeklődő.  
 
Polster: Ezt akartam kérdezni. Megél ebből? 
 
Haubenwallner asszony: Nem, van főállása.   
 
Haubenwallner: Átvette az ipart az apjától, aztán váltott. 
 
Polster: Mindig függ a termék árától is. Mennyibe kerül a kézi készítésű kötél, és mennyit fizetek 
ugyanazért mondjuk az OBI-ban? Mire kellhet nekem egy kézműves kötél? Vannak olyan dolgok, 
amikhez jobb a kézzel készített, mint a bolti? 
 
Haubenwallner: Nem, itt nem arról van szó, hogy szükség van rá, hanem inkább csak kedvtelésből 
készít magának köteleket. 
 
2. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
Már megválaszolásra került. 
 
3. kérdés: Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e 
megélhetést? 
Haubenwallner: Inkább csak kiegészítő jövedelemként.  
 
Polster: Elképzelhetőnek tartom, ha valaki például profin ért a szalmatető készítéshez, akkor 
szerintem meg tud élni belőle. De csak akkor, ha nincsenek túl sokan. Majdnemhogy 
monopolhelyzetben kel, hogy legyen. A konkurrenciától is sokminden függ. 
 
Haubenwallner: Azt hiszem, hogy ennek egy igazi csoportnak kell lennie.  
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Polster: Mondjuk azt nem tudom, hogy tényleg meg lehet-e ebből élni pénzügyileg, annyira nem 
vagyok ebben jártas. A kőfalrakásból talán. Mellékes jövedelemként talán a többi mesterségből is, 
de nem biztos. Például ha egy kőműves ért a vályogépítéshez vagy a mészégetéshez is, akkor tud 
plusz szolgáltatásokat is nyújtani. 
 
Haubenwallner: A vályogvakolat és hasonlók keresettek.  
 
Polster: Minden az ökoépítészet irányába halad, vissza a természetes építőanyagokhoz. Ebben 
biztosan van potenciál, csak nem tudom, mennyi. Ehhez inkább a piacon kellene körülnézni.  
 
Haubenwallner: Igen, én is így gondolom. A cégek jó néven vennék, ha fel tudnának venni képzett 
kőfalrakókat vagy látszófalépítőket. A fiatalok manapság csak a ragasztót ismerik.  
 
Polster: Ige, úgy, mint amikor én építkeztem otthon. Tényleg csak egymásra rakják a téglákat, és 
ráfújnak egy kis ragasztót. 
 
Haubenwallner: Tényleg ez van manapság. Már bele se szólhat az ember. Pedig korábban egy 
mesterember, egy kőműves mindenhez értett, az alaptól a vakolatig.  
 
4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát 
a fenti listából. Magyarázza döntését. 
Polster: Amennyire én tudom, a szalma- és nádtetőre (B4) lenne kereslet. Ilyen szakemberekre ma is 
szükség van több területen, ez még egy élő iparág. Viszont alig van már olyan, aki birtokában van a 
tudásnak. 
 
Haubenwallner: Igen, igaz, hogy kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak. De az alapanyagon is 
múlik. Nehéz hozzájutni a megfelelő alapanyagokhoz. De Magyarországgal együttműködve ez még 
lehetséges lenne.  
 
Polster: Így van, a megfelelő anyagot is be kell tudni szerezni. Alapanyag nélkül a legjobb szalma- 
vagy nádtető készítő sem ér semmit. 
 
Polster és Haubenwallner: Szárazon rakott kőfal építő (B2), szalma- és nádtető készítő (B4), 
mészégető (B5) 
 
Polster: A vályogtechnikákra is lenne kereslet, csak azt nem lehet tudni, hogy hogyan reagálna a 
piac.  
 
5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
Polster: Kézműves szempontból ehhez nem tudok hozzászólni. 
 
Haubenwallner: Szárazon rakott kőfal építő (B2), vályogépítő (B3), mészégető (B5) 
 
Polster: A szalmatető készítés (B4) egy külön tudomány, a legkülönbözőbb tetőfedési technikákkal. 
A mészégetéshez nem tudok hozzászólni. 
 
Haubenwallner: A náddal kapcsolatban az a helyzet, hogy ha valaki ilyet szeretne, akkor általában 
Magyarországon kell keresnie kontaktot. Nálunk már nincs nagyon senki, aki továbbadhatná ezt a 
tudást. 
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Polster: Kellene valaki, aki szalma- és nádtetőfedőket tudna kiképezni. Ha nálunk nincs ilyen, akkor 
úgy nehéz lesz. De ezügyben beszélni kellene a Savaria Múzeummal, hogy ők tudnának-e ilyen 
képzéseket tartani. Az ottani falumúzeumban vannak megfelelő szakemberek.  
 
Haubenwallner: Igen, őket ismerem. Az ottani múzeumban segítettem egyszer kifesteni. Ahhoz 
nem értettek annyira, nemigen tudták, hogyan kell. 
 
6. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
Haubenwallner: A kereslet egyre nő a kiválasztott szakmákban (szárazon rakott kőfal építő, 
vályogépítő, szalma- és nádtető készítő és mészégető). Egyre inkább vissza fognak térni az emberek 
a gyökerekhez. Az új házakba egyre többen szeretnének kőfalat vagy látszófalat.  
 
Polster: Már ha valaki igazit szeretne, mert már vannak falmintás, felragasztható fóliák is. 
 
Haubenwallner: Persze, de aki kicsit is konyít hozzá, az azt mondja, hogy semmire se jó. Vannak, 
akik imádják a szakmájukat, és ha specializálódnak, akkor tudnak belőle élni is. Biztos vagyok 
benne, hogy a kiválasztott szakmák (szárazon rakott kőfal építő, vályogépítő, szalma- és nádtető 
készítő és mészégető) alkalmasak lehetnek erre. 
 
7. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
Szárazon rakott kőfal építő (B2): Josef Haubenwallner 
Vályogépítő (B3): Josef Haubenwallner 
Szalma- és nádtető készítő (B4): leginkább a magyarországi Savaria Múzeum 
Mészégető (B5): Josef Haubenwallner 
 
8. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk 
a képzésbe? 
Josef Haubenwallner a 7. kérdésnél említett szakmákban. 
 

 

Hitzendorf, 2020. augusztus 27. 

 

4.5 . melléklet: Interjú Mag. Dr. Bernd Haintz-cal 

   

Jegyzőkönyv 
 

A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Mag. Dr. Bernd Haintz-cal. 
A Stájer Gazdasági Kamara építőipari tagozatának ügyvezetőjeként Mag. Dr. Bernd Haintz-ot a 
kézműipari, főként az építőipari szakmák szakértőjeként tartják számon. A cél azon három szakma 
azonosítása volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. 
 

E-mailes megkeresés: 2020.08.17 

Az interjú időpontja: 2020.08.31 

Jelen levő projektmunkatárs: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH; Heinz Praßl, Sekem Energy 

GmbH 

Helyszín: Stájer Gazdasági Kamara (WKO Steiermark), Körblergasse 111/113, 8010 Graz 
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Az interjú teljes szövege itt olvasható: T1.2_Transkript Interview_Haintz_20200902.docx 
 

Az interjú fő eredményei a következők: 

(Mag. Dr. Bernd Haintz nyilatkozata alapján) 
 

Elhelyezkedési lehetőségek  

A felsorolt 6 kézműves technika közül Mag. Dr. Bernd Haintz az alábbi hármat találja gazdasági 
szempontból relevánsnak: 

 Fakerítés építő (B1) 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 
 

 

Tantervkészítés fontossága: 

 Fakerítés építő (B1) 

 Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

 Vályogépítő (B3) 

 

Hitzendorf, 2020. szeptember 2. 

 

 

Interjú Mag. Dr. Bernd Haintz-cal 

(a Stájer Gazdasági Kamara építőipari tagozatának ügyvezetője) 

Hagyományos kézműves mesterségek megőrzése témakörben, 2020.08.31-én 
 

Az interjú döntéshozatali és érvelési alapként szolgál azon három kézműves technika 

kiválasztásához, amelyek számára a projekt keretei között továbbképzés kerül kidolgozásra és 

megvalósításra. 

Az előzetesen kiválasztott kézműves technikák: 

1. Fakerítés építő (B1) 

2. Szárazon rakott kőfal építő (B2) 

3. Vályogépítő (B3) 

4. Szalma- és nádtető készítő (B4) 

5. Mészégető (B5) 

6. Kötélverő (B6) 

 

1. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
Ha sorrendet kellene felállítanom, akkor nálam is a kötélverő kerülne a hatodik helyre, és a 
mészégető lenne az ötödik. Itt Stájerországban a vályogtechnikák terén a vályogvakolat játszik 
fontos szerepet.  Ez most divat, de persze nem óriási léptékben, az árak szempontjából is egy olyan 
szegmenst képvisel, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Egyébként én nem látok nagy 
gazdasági potenciált a vályogépítésben. Tehát arról, hogy például a vályoggal kitöltött favázas 
szerkezetben hatalmas piaci rést láthatnánk, egyáltalán nincsen szó. Stájerországban tehát a 
vályogtechnikák közül a vakolat a legjelentősebb. A szalma- és nádtető készítés nálunk 
tulajdonképpen egyáltalán nem releváns, inkább Burgenlandban van rá kereslet. A szárazon rakott 
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kőfal építésben látok lehetőséget. A fakerítés építés megint csak egy nagyon szűk szegmens. Nem 
hiszem, hogy nagy piaca lenne.  
 
2. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? 
A 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségei hasonlóan alakulnak, mint a gazdasági 
lehetőségek. 
 
3. kérdés: Véleménye szerint a fent említett 6 kézműves technika végzése biztosít-e 
megélhetést? 
Azt gondolom, hogy egyszemélyes vállalkozásként a hat közül bármelyikből meg lehet élni. A 
vályogépítés és kőfalrakás kivételével azonban nemigen fogunk kimagasló foglalkoztatási 
statisztikákkal találkozni, mert ilyenek nem lesznek. A foglalkoztatásra kevés az esély. Egyéni 
vállalkozóként talán még el lehet érni a teljes kapacitáskihasználtságot, de alkalmazottak 
foglalkoztatásához elegendő megbízásra szerintem csak a vályogépítő és a kőfalrakó esetében van 
esély.  
Kiegészítő jövedelemszerzésre mind a hat szakma alkalmas. Ezalatt olyan vállalkozói 
főtevékenységet értek, amelynek keretében lehet kínálni ezeket plusz szolgáltatásként. Ebben a 
formában mindenképp működhet. A fakerítés esetében ez az asztalos és az ács, a kőfalrakó 
esetében a kőműves és a kőfaragó, a vályogépítő esetében a kőműves és a stukkókészítő, a szalma- 
és nádtető esetében a tetőfedő. A mészégető az mészégető. A kötélverő tevékenység nem hozzám 
tartozik, de az is besorolható valamelyik kisipari tevékenységi körbe. Természetesen ezen kívül még 
van egy keskeny piaci rés.  
 
4. kérdés: Válassza ki a három, gazdasági szempontból leginkább releváns kézműves technikát 
a fenti listából. Magyarázza döntését. 
Fakerítés építő (B1) 
Szárazon rakott kőfal építő (B2) 
Vályogépítő (B3) 
A fent nevezett okokból. 
 
5. kérdés: Melyik kézműves technikák esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok 
felajánlása? Miért? 
Fakerítés építő (B1) 
Szárazon rakott kőfal építő (B2) 
Vályogépítő (B3) 
A fent nevezett okokból. 
 
6. kérdés: Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
Ehhez tényleg kellene egy jövőbe látó varázsgömb. Meglátásom szerint jelenleg minden, ami a 
környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos, sláger. Legjobb példa az ács szakma, 
amiről soha nem gondoltuk volna, hogy idén ennyire népszerű lesz. A Covid ellenére vagy talán pont 
azért. Az emberek egyre fogékonyabbá válnak. A famegmunkálással kapcsolatos iparág ebből csak 
profitálhat, mivel faipari tagozatként eddig még nemigen kezeltük kiemelt témaként a fa és a CO2 
kapcsolatát, de ha ezt elkezdjük, és erre hangsúlyt helyezünk, akkor ez nem kicsi meggyőző erőt fog 
jelenteni a fogyasztók szempontjából. De visszatérve a kézműves technikákra, a szalma- és 
nádtetők esetében még jelentős marketingmunkára van szükség. Ennek nálunk nincs hagyománya. 
Lehet, hogy ez egyszer megváltozik, de akkor is legkorábban 10-15 év múlva. Azon is múlik, hogy ki 
lobbizik érte.   
Ebből a szempontból különösen érdekesek lehetnek a B1, B2 és B3 szakmák, aB4 viszont nehéz ügy. 
Tudomásom szerint Stájerországban nincs is senki, aki készít szalma- vagy nádtetőt. Ezt a 
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szolgáltatást legfeljebb egy burgenlandi mester kínálhatná, mert olyan stájer tetőfedőt, aki ehhez 
ért, nemigen lehet találni. A mészégető szakmának van jövője ott, ahol a régi és műemlék épületek 
felújítása miatt növekvő igény mutatkozik rá. A mészégetésben is van potenciál. 
 
7. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik? 
Szárazon rakott kőfal építő (B2):  Dascalu Laurentiu (www.dascalu-naturstein.at) 
 Mag. Peter Schmerda (www.schmerda.at) 
Vályogépítő (B3): pro Lehm Frauwallner (www.prolehm.at) 
 Robert Knapp (www.strohundlehm.at) 
 
8. kérdés: Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk 
a képzésbe? 
Már megválaszolásra került a 7. kérdésnél 

 

Hitzendorf, 2020. augusztus 31. 

 

4.6 melléklet: Interjú Prokné Tirner Gyöngyi 
 

 Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjú szövege  

ATHU139 – EUREVITA Pannonia  

PP GMZ  

Munkacsomag: T1.2  

Interjúalany: Prokné Tirner Gyöngyi - Kézművesek Háza - szakmai vezető  

Az Interjú szövege a 2020.08.31.-án érkező email üzenet mellékleteként szerepel.  

Kapcsolódó dokumentum:  

„EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_Kézművesek Háza .pdf”  

Az alábbi interjú érvelési segítségként / döntéshozatali alapként szolgál három olyan kézműves 

technika kiválasztásához, amely számára a projekt keretei között tanterv és továbbképzés kerül 

kidolgozásra.  

 

Az előre választott hagyományos kézműves technikák: 

Kézműves technika  

T1  cserépkályhás  

T2  népi épület asztalos – fa-

munkák  

T3  népi épület kőműves - ag-

yagtechnikákkal  

T4  népi épület tetőszerkeze-

tének építése, tetőfedés  

T5  kosárfonó  

T6  kovács, díszmű kovács  
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 Jegyzőkönyv - Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjúról  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
A projekttevékenységben közreműködő munkatársak: Varju András projektmenedzser, Bogár Júlia 
projekt koordinátor  
Interjúalany: Prokné Tirner Gyöngyi - Kézművesek Háza - szakmai vezető  
E-mailes megkeresés: 2020. 08. 26.  
A válaszlevél időpontja: 2020.08.31.  
A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a kulturális 
szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjú online csatornán, emailen keres-
ztül, vagyis írásban került lebonyolításra.  
A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Prokné Tirner Gyöngyi-vel. 
A Kézművesek Háza szakmai vezetőjeként szerzett sokéves tapasztalatának köszönhetően számít 
szakértőnek a hagyományos kézművesség területén. A cél azon három szakma azonosítása volt, a-
melyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek.  
Az interjú teljes szövegét az „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Kézművesek Háza.pdf" 
című dokumentum tartalmazza.  
 
Az interjú fő eredményei a következők:  
A felsorolt 6 kézműves technika közül Prokné Tirner Gyöngyi az alábbi 3-t találja gazdasági szemp-
ontból relevánsnak:  
- T1 cserépkályhás,  

- T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  

- T6 kovács, díszműkovács,  
 
Véleménye szerint az alábbi 3 kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és 
kurzusok felajánlása:  
- T2 népi épület asztalos – famunkák  

- T3 népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  

- T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
 
Zalaegerszeg, 2020. 10. 08. 

 

4.7 melléklet: Interjú Bedő Andrea 
 
 Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjú szövege  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
Interjúalany: Bedő Andrea – Mesés Hetés (Civil egyesület) – vezető  
Az Interjú szövege a 2020.10.07.-én érkező FB messenger alkalmazásban érkezett üzenet mellékle-
teként szerepel.  
Kapcsolódó dokumentum:  
„EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú jegyzőkönyv_Mesés Hetés.pdf”  
Az alábbi interjú érvelési segítségként / döntéshozatali alapként szolgál három olyan kézműves 
technika kiválasztásához, amely számára a projekt keretei között tanterv és továbbképzés kerül 
kidolgozásra.  
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Az előre választott hagyományos kézműves technikák: 
Kézműves technika  

T1  cserépkályhás  

T2  népi épület asztalos – fa-
munkák  

T3  népi épület kőműves - ag-
yagtechnikákkal  

T4  népi épület tetőszerkeze-
tének építése, tetőfedés  

T5  kosárfonó  

T6  kovács, díszmű kovács  

 
 
 Kérdések és Válaszok  
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit?  
 
Cserépkályha - Egyre több helyen van cserépkályhák iránt igény, jó szakemberre mindig szükség 
van. A régit kombinálva az új technológiákkal.  
Népi épület asztalos – famunkák – fakerítés, fakapu és fakorlátkészítők hirdetik magukat, újra di-
vatosak lettek zsalugáteres ablakok, a népi motívumok nem túlzó használata  
Népi épület kőműves – agyagtechnikákkal – fontos, és hiányzó ismeret, sok helyen a régi falusi 
házak stukatoros mennyezete folyamatosan romlik, hiszen az idősebb generáció még tudta, és jól 
használta a padlás sározásánál a korábbi generációk ismereteit, voltak állatok a házak körül, a mos-
tani kitelepülő, a régi házakat megvásárolók ezzel a tudással nem rendelkezik, de gondoljunk csak a 
kemencék tapasztására, ezek mind olyan tudások, melyek piaci alapon értékesíthetők.  
Népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés – a régi épületek, teteje időtálló szerkezettel 
bír, egyre divatosabbak a nyitott pajták, ahol nagyon fontos lenne, hogy a régi tudásokat felhas-
ználva építsék meg őket, hiszen a klímaváltozással bekövető szélsőséges időjárás, könnyen alákap 
ezeknek a tetőknek, és sok esetben borít le pajtákat is.  
Kosárfonó – sokan hirdetnek kosárfonó tanfolyamot, Hetésben is 8 ember végezte el, de igazából 
nem lett belőlük ebben az irányban aktívan dolgozó szakember, tehát tanfolyamot tartani igen, de 
ebben alkotni viszonylag kevesen fognak, hiszen ez nem olyan könnyű munka, és vesszőhiány is 
van. Személy szerint a piaci rést a vesszőtermesztésben látom, illetve olyan nagyobb mértékű fel-
használásban, mint például, vesszőkerítés, magaságylások kialakítása, ahol a hozzáadott érték ma-
gasabb, s új dolgot hoz vissza a népi technikákat ötvözve.  
Kovács, díszműkovács – kívülről, nehéz fizikai munkának tűnik, általában elmennek a technikák 
túlbonyolításáig, emiatt nagyon drágák az értékesített termékeik, és más megoldásokat válasz-
tanak az építkezők. Pedig a vas kútfedésekkel, és egyéb elemekkel jól lehet ötvözni a tevékenységü-
ket, illetve ha modern designt is tanulnak, és követik a lakberendezési trendeket, akkor lehetne pia-
cot építeniük összefogva a kemenceépítőkkel.  
 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit?  
Szerintem a legkönnyebben a népi épület kőművest lehet foglalkoztatni, mert itt van egy hiány a 
piacon. Emiatt bármilyen csapat összeáll, könnyen lehetne számukra munkát biztosítani.  
Aztán a tetőfedést gondolnám másodikként, majd a népi épületasztalost. Cserépkályhást lehet 
találni, ha keresek, és marketingben is egész jók vannak, a kosárfonó és a díszműkovács, viszont a le 
lehet mondani róla termékeket gyárt, így csak szegmensre érdemes szerintem „lőni”. Mindegyik e-
setében üzleti tervvel együtt érdekes a cégalapítás, ahol előre látják, hogy hány ember tud megélni 
belőle, hány ember szükséges hozzá, és mennyit kell kérni a munkáért, hogy ezt a közterhekkel ki 
tudják fizetni.  
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3. Véleménye alapján a fent említett 6 kézműves technikák végzése biztosít-e megélhetést?  
Szerintem mindegyik tudna megélhetést biztosítani, amennyiben a technika tanuláson túl kapnak 
gazdasági szemléletet is a tevékenységet végzők. Piackutatás, együtt dolgozás. Weboldalas be-
mutatkozás, termékek megmutatása, közösségi médiahasználat, enélkül nem fog menni.  
 
4. Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát. Magyarázza döntését.  
Szerintem az alábbi három: „T2” népi épület asztalos – famunkák, „T3” népi épület kőműves – agya-
gtechnikákkal, „T4” népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés, mert brigádként összeáll-
hatnának, és segíthetnék egymást a folyamatokban és a piacok megtalálásában, akár közös 
weboldallal is.  
 
5. Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok fel-
ajánlása?  
Kérjük, magyarázza döntését.  
Szerintem az előző válaszban megemlített 3 technika („T2”, „T3”, „T4”), de legutolsó sorba a 
kosárfonást és a díszműkovácsot tenném, mert ott nem látom igazából a megélhetést, a piacot, ott 
azt is meg kell teremteni.  
 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját?  
Ez elsősorban a divatoktól függ. Jelenleg a minimál nagyon divatos, a 6 kézművestechnika, pedig a 
használhatóságot és a hosszú távú vidéki életet támogatja. Van egy nosztalgia és kitelepülés 
vidékre, de a Covid-19 most felborított mindent, így nem tudom, hogy mennyire ösztönzi a vidéki 
ingatlanpiacot, illetve a felújításokat. A turisztikai piacon, és nagyobb projektekben van 
mindegyiknek lehetősége. mint pl. a Pannonski Vas Szlovéniában, ahol a modern és a hagyományos 
technika ötvözete jelenik meg – és teszi vonzó turisztikai célponttá a komplexumot.  
7. Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik?  
„T1” - Cserépkályha: Apagyi Zsolt  
„T5” – Dulics Margit  
 
8. Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a képzésbe?  
Népi Építészeti Munkabizottságból ismerek pár embert.  
 
++: Ön szerint érdeklik-e a lakosságot ilyen jellegű kézműves foglalkozások?  
Attól függ, mikor, milyen intenzitással vannak a tanfolyamok. De igen, biztosan érdekelne új 
megélhetési lehetőséget biztosítóan. Mi Hetésben megvásárolunk, ha sikerül egy 1907-es kódisál-
lásos házat, illetve az enyém is ilyen, tehát a régi építészeti stílust ott felmérni pl. fel lehet, de biztos 
van ilyen Göcsejben is, tehát lehet igen.  
 
Bedő Andrea  
Mesés Hetés  
2020.10.07. 

 

4.8 melléklet: Interjú dr. Kósa Balázs 
 
 
 Jegyzőkönyv - Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjúról  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
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Munkacsomag: T1.2  
A projekttevékenységben közreműködő munkatársak: Varju András projektmenedzser, Bogár Júlia 
projekt koordinátor  
Interjúalany: Interjúalany: dr. Kósa Balázs - Pécsi Tudományegyetem - adjunktus  
E-mailes megkeresés: 2020. 08. 26.  
A válaszlevél időpontja: 2020. 10. 15.  
A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a kulturális 
szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjú online csatornán, emailen keres-
ztül, vagyis írásban került lebonyolításra.  
A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként írásos interjú készült dr. Kósa Balázzsal. A 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar adjunktusaként, az Építész Szakmai Intézet - 
Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív Design Tanszék-én szerzett tapasztalatai alapján számít 
szakértőnek az építészethez kapcsolódó technikák területén. A cél azon három szakma azonosítása 
volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek.  
Az interjú teljes szövegét az „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_PTE.pdf" című doku-
mentum tartalmazza.  
 
Az interjú fő eredményei a következők:  
A felsorolt 6 kézműves technika közül dr. Kósa Balázs az alábbi 3-t találja gazdasági szempontból 
relevánsnak:  
- T2: népi épület asztalos – famunkák  
- T3: népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  
- T4: népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
 
Véleménye szerint az alábbi 3 kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és 
kurzusok felajánlása:  
- T2: népi épület asztalos – famunkák  
- T3: népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  
- T4: népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
 
Zalaegerszeg, 2020. 10. 16. 
 

 
 Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjú szövege  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
Interjúalany: dr. Kósa Balázs - Pécsi Tudományegyetem - adjunktus  
Az Interjú szövege 2020. okt. 15-én érkező email üzenet mellékleteként szerepel. Kapcsolódó doku-
mentum: „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_PTE.pdf”  
Az alábbi interjú érvelési segítségként / döntéshozatali alapként szolgál három olyan kézműves tech-
nika kiválasztásához, amely számára a projekt keretei között tanterv és továbbképzés kerül kidol-
gozásra.  

Az előre választott hagyományos kézműves technikák: 
Kézműves technika  

T1  cserépkályhás  

T2  népi épület asztalos – fa-
munkák  

T3  népi épület kőműves - ag-
yagtechnikákkal  
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T4  népi épület tetőszerkeze-
tének építése, tetőfedés  

T5  kosárfonó  

T6  kovács, díszmű kovács  

 

 
 Kérdések és válaszok  
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit?  
Véleményem szerint a kérdéses technikák kiemelt jelentőséggel bírnak, különösen azokon a terüle-
teken, ahol a nemzeti gazdaság egyéb ágazati nem tudnak (infrastruktúra hiánya, szakképzett 
munkaerőhiány...stb) megtapadni. Ezekben a régiókban kiemelt gazdasági potenciál nyílik a 
kézműves szakmák elsajátítására, azok végtermékének értékesítésére.  
 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit?  
Mivel az ilyen régiókra kevéssé jellemző a legmagasabb szintű lexikális tudást elsajátító lakosság, 
akik inkább a társadalom gyakorlatias mentalitással rendelkező szereplői, így számukra kifejezet-
ten nagy lehetőségek rejlenek az ősi mesterségek elsajátításában. A kisebb közösségekben jellem-
zően jobban meg is őrzik az emberek hagyományainkat, ezáltal szorosabb kapcsolatot alakítanak ki 
a természettel, ami véleményem szerint elengedhetetlen ezen szakmák műveléséhez.  
 
3. Véleménye alapján a fent említett 6 kézműves technikák végzése biztosít-e megélhetést?  
Mivel a felsorolt mesterségek mindegyike szükséges része akár egy régi, akár egy új ingatlan me-
gépítésének, üzemeltetésének, komfort érzetének növelésének, ebből fakadóan véleményem az, 
hogy a fent felsorolt mesterségek mindegyike rejt magában olyan lehetőséget, amely a szakma el-
sajátítását követően biztos bevételi forrást nyújt a tudás birtokában lévő mesternek.  
 
4. Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát. Magyarázza döntését.  
Az általam választott témákat, mind egy gondolat köré csoportosítanám, mégpedig az 
építészethez, amelyet természetesen további részekre bonthatnék (rekonstrukció, népi építészeti 
felmérés, épületfelújítás, új épület építése hagyományos technológiákkal...stb.).  
T2: népi épület asztalos – famunkák  
T3: népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  
T4: népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
Azt gondolom, hogy a felsorolt témák, szakmák képviselői - ahogy arra egy korábbi pontban is 
választ adtam- alkalmasak lehetnek olyan épületrekonstrukciós, új építésű munkák elvégzésére, 
amelyek napjainkban zajlanak. Egyre kevésbé találunk kisebb régiókban és nagyokban egyaránt jó 
kézügyességgel megáldott, szakmájának gyakorlati és elméleti síkon is jól végző mestert. Ebből 
adódóan ez a három terület egyértelműen, de megítélésem szerint a maradék három is könnyen 
integrálható a jelenlegi építőipari tevékenységekbe.  
 
5. Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok fel-
ajánlása? Kérjük, magyarázza döntését.  
Az előző kérdésemre adott választ csak ismételni tudnám, hiszen választásom azokra a szakmákra 
terjed ki, amelyeket az imént is felsoroltam. A hiátus, ami jelenleg a magyar építőipar ezen terüle-
tén jelentkezik, pótolható lenne, amennyiben jó szakembereket képeznénk ezen területekre.  
 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját?  
Ahogy azt a korábbiakban ki is fejtettem, minden terület önmagában is értékes, de véleményem 
szerint az igazi potenciál az alkotó közösségek megalkotásában rejlik. A jelenlegi gazdasági helyzet-
ben – gondolok itt a véleményem szerint még véget nem ért gazdasági világválságra – fontos, hogy 
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az országban élő emberek képesek legyenek függetleníteni magukat a világpiaci helyzettől. Amen-
nyiben minden régió rendelkeznek hasonló szakmák oktatási intézményével, fejlesztési közpon-
tjával, úgy nagyobb eséllyel alapozhatnánk ezekre a technológiákra, erősítve ezzel nemzeti identi-
tástudatunkat és függetleníthetnénk a külföldi gyártók termékeitől és azok által képviselt szakem-
bereiktől az egyes építőipari folyamatokat.  
 
7. Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik?  
Sajnos nem ismerek ilyen embert, akik ezen mesterségeket napjainkban is aktívan űznék.  
 
8. Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a képzésbe  
Nem.  
 
+ A kereskedelmi szabályozás terén merülhetnek e fel problémák a fenti szakmákkal kapcsolatban?  
Véleményem szerint a minősítési folyamatok lehetnek egyedül kérdésesek, de nem gondolom el-
lehetetlenültnek a helyzetet.  
++: Ön szerint érdeklik-e a lakosságot ilyen jellegű kézműves foglalkozások?  
Szerintem érdekelnék, ha nagyobb publicitása lenne.  
+++ Támogatná e projektet a képzések megfelelő kialakításában? Vagy egyéb területen?  
Igen.  
Kósa Balázs dr.  
PTE  
2020. október 15. 
 

4.9  melléklet: Interjú Szeder-Kummer Mária 
 
 Jegyzőkönyv - Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjúról  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
A projekttevékenységben közreműködő munkatársak: Varju András projektmenedzser, Bogár Júlia 
projekt koordinátor  
Interjúalany: Szeder-Kummer Mária - Zalai Falvakért Egyesület - ügyvezető titkár  
E-mailes megkeresés: 2020. 08. 26.  
A válaszlevél időpontja: 2020. 10. 07.  
A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a kulturális 
szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjú online csatornán, emailen keres-
ztül, vagyis írásban került lebonyolításra.  
A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként interjú készült Szeder-Kummer Máriával. 
A Zalai Falvakért egyesület ügyvezető titkárjaként szerzett sokéves tapasztalatának köszönhetően 
számít szakértőnek a civil együttműködés, közösségfejlesztés és területfejlesztés témakörökben a 
régióban. A cél azon három szakma azonosítása volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal 
rendelkeznek.  
Az interjú teljes szövegét az „ EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Zalai Falvakért Egy-
esület.pdf " című dokumentum tartalmazza, mely a válasz emailben található szövegrész pdf ként 
kimentett verziója.  
Az interjú fő eredményei a következők:  
A felsorolt 6 kézműves technika közül Szeder-Kummer Mária az alábbi 3-t találja gazdasági szemp-
ontból relevánsnak:  
- T2 népi épületasztalos – famunkák - 5  
- T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés - 4  
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- T6 kovács, díszmű kovács – 4  
 
Véleménye szerint az alábbi 3 kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és 
kurzusok felajánlása:  
- T2 népi épületasztalos – famunkák - 5  
- T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés - 4  
- T6 kovács, díszmű kovács – 4  
 
Zalaegerszeg, 2020. 10. 08. 
 
 

Az előre választo hagyományos kézműves technikák: 
Kézműves technika 

T1 cserépkályhás 

T2 népi épület asztalos – fa-
munkák 

T3 népi épület kőműves - ag-
yagtechnikákkal 

T4 népi épület tetőszerkeze-
tének építése, tetőfedés 

T5 kosárfonó 

T6 kovács, díszmű kovács  

 
Kérdések és válaszok:  
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit? 
Erre kérdésre vonatkozóan egy 1 – 5 ig terjedő skálába sorolom be a kézműves technikák gazdasági 
lehetőségét az iskolaiosztályzatként értelmezve. 
T1 cserépkályhás 4 
T2 népi épületasztalos – famunkák 5 
T3 népi épület kőműves – agyagtechnikákkal 3 
T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 4 
T5 kosárfonó 3 
T6 kovács, díszmű kovács 4  
 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit? A felsorolt hagyományos 
kézműves technikákfoglalkoztatási lehetőségeit abban látom, hogy a munkahely megtartását, az ön-
foglalkoztatás lehetőségét biztosítja a képzésbenrésztvevőnek. Különösen akkor, ha alapszakmája illesz-
kedik a felsorolt kézműves technikákhoz.  
 
3. Véleménye alapján a fent említe 6 kézműves technikák végzése biztosít-e megélhetést? Véleményem 
szerintkizárólag e tevékenységek valamelyikével is önálló egzisztenciát/megélhetést nem tudok elkép-
zelni. Ezekre a tudásokra azigény térben is időben is nagyon lehatároltan jelentkezik. Leginkább kiegészítő 
tevékenységként látok benne megélhetésilehetőséget. 
 
4. Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát. Magyarázza döntését. 
T2 népi épületasztalos – famunkák - 5 
T4 népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés - 4 
T6 kovács, díszmű kovács - 4 
Az i kiemelt három kézműves technikának látom ma a piacát, ezzel a lehetőséget. Úgy gondolom ezek a 
tudások nem csak ahagyományos népi építészet – lakásbelső stb. területen, hanem annak megújítása, de 
a modern építésze� megoldások éslakásbelsők kialakítása során is kiválóan érvényesül(het)nek.  
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5. Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok fel-
ajánlása? Kérjük, magyarázza 
döntését. 
Ugyanarra a háromra teszek javaslatot. A tananyagok kidolgozása során egyfajta előképzeségre (alapsz-
akmára) építenék. Aszakképzésben is szívesen viszont látnám ezeknek a kézműves technikáknak a 
tanítását.  
 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját? 
cserépkályhás 4 
népi épületasztalos – famunkák 5 
népi épület kőműves – agyagtechnikákkal 3 
népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés 4 
kosárfonó 3 
kovács, díszmű kovács 4 
 
7. Ismer-e kapcsolaartókat, akik a fent említe kézműves tevékenységet végzik? Igen8. Ismer-e kapcso-
laartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a képzésbe? Igen  
 
++: Ön szerint érdeklik-e a lakosságot ilyen jellegű kézműves foglalkozások? 
Az alábbi célcsoportokat tudom elképzelni, akiket a képzés érdekelhet: 
1. Rendelkezik alap szakmával: pl: asztalos, lakatos, ács, kovács, kályhás, aki kiegészítené ezzel a speciális 
tudással apor�ólióját 
2. A hagyományápolás a napi életének része, ebben szívesen szerezne tudást, hogy szabadidejét has-
znosan, a közösségjavára nagyobb haszonnal tudja használni. 
3. A vidéki életet választó, a fenntarthatósági és ökológiai szempontokra fogékony ember, akinek anyagi 
lehetőségeibiztosítoak az új életkezdéshez. 
4. Aki a saját életében érzékeli e tudások elsajá�tásának igényét, mert pl. örökölt egy régi házat, vonzódik 
ahagyományos mesterségekhez, hobbija e területekhez kö� stb.  
Köszönöm, hogy megkérdeztek! 
 
Szeder-Kummer Mária/Zalai Falvakért Egyesület  

 

4.10 melléklet: Interjú Németh Pál Levente 
 
 Jegyzőkönyv - Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjúról  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
A projekttevékenységben közreműködő munkatársak: Varju András projektmenedzser, Bogár Júlia 
projekt koordinátor  
Interjúalany: Németh Pál Levente – Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Kézműipari Tagozat  
E-mailes megkeresés: 2020. 08. 26.  
A válaszlevél időpontja: 2020. okt. 9.  
A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a kulturális 
szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjú online csatornán, emailen keres-
ztül, vagyis írásban került lebonyolításra.  
A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként írásos interjú készült Németh Pál Levente. 
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Kézműipari Tagozat képviselőjeként szerzett tapasz-
talatának köszönhetően számít szakértőnek a kézműves technikákhoz kapcsolódó gazdasági, 
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képzési és jogszabályi kérdések területén. A cél azon három szakma azonosítása volt, amelyek a 
legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek.  
Az interjú teljes szövegét az „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész__Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara.pdf " című dokumentum tartalmazza.  
 
Az interjú fő eredményei a következők:  
A felsorolt 6 kézműves technika közül Németh Pál az alábbi 3-t találja gazdasági szempontból rele-
vánsnak:  
„…az építéssel összefüggő mesterségek élveznek talán előnyt...”  
Magyarázat: A korábban kiválasztott 6 kézműves technikák közül közvetlen építéssel összefüggő mes-
terségek az alábbiak:  
- (T2) népi épület asztalos – famunkák  
- (T3) népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  
- (T4) népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
 
Véleménye szerint az alábbi 3 kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és 
kurzusok felajánlása:  
„Mindegyik, sőt az összes többi, fel nem sorolt szakma esetében is szükségesnek, kötelezőnek tar-
tom.”  
- T1 T2 T3 T4 T5 T6  
 
Zalaegerszeg, 2020. 10. 12. 
 
 
Amennyiben kérése merül fel, kérem jelentkezzen! Lehet, hogy nem minden válasz a pro-
jektnek megfelelő, de remélem, tudtam, tudoksegíteni. 
 
1. Az tény, hogy ezen régi mesterségek felvevőpiaca ugyanúgy korlátozott, mint az aktív 
művelőinek száma. Gazdasági lehetőségeikakkor növekedhetnek ugrásszerűen, ha koncentráltan 
találkozhatnak velük a hétköznapi emberek. Erre a legjobb lehetőség egy „üdülőtelep” lehetne, ahol 
a hagyományos építési módok – gondolnám szükség esetén modernizálva – megjelennének. 
Feltételezem, nemegyedül vagyok úgy, hogy szívesen töltenék néhány éjszakát a skanzenben. Ha 
erre lehetne forrást találni, garantáltan több oldalról ismegtérülő befektetés lenne: a szakmák 
részéről, aktívabbá, élőbbé válnának, az utánpótlás részre és anyagilag is jövedelmező lenne,ezt ga-
rantáltnak látom. 
 
2. El kell indítani ezt a folyamatot, amit az 1. pontban írtam és meglesznek a követői, megnyílnak a 
lehetőségek. 
 
3. Csak akkor lehetünk ebben bizakodók, ha először megkapják ehhez az „újra induláshoz” a 
segítséget. 
 
4. Feltételezem, nem tömeges jelentkező részére kell rögtön megoldást keresni, de talán azoknak 
jelenthet könnyebbenmegélhetést, akik nagyobb Forintális értékkel bíró terméket, szolgáltatást tu-
dnak nyújtani. Így az építéssel összefüggő mesterségekélveznek talán előnyt. Természetesen nem 
szabad túlzottan a gazdasági relevanciára alapozni e szakmák jövőjét. 
5. Mindegyik, sőt az összes többi, fel nem sorolt szakma esetében is szükségesnek, kötelezőnek tar-
tom! 
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6. Attól függ, sikerül-e elindítani egy „trendet” vagy sem. Ha igen, nagyot ugorhatnak lehetőségeik. 
Azt feltételezem, erre kell tudninyitott füleket találni a legfelső döntéshozói szinten, de kizárólag ott 
kell kezdeményezni. 
 
7. Keveset, jobbára a népi kézműves termékek zsűrizéséről 
 
8. Ha összeáll az elképzelés, szívesen népszerűsítem, biztos lesznek érdeklődők.  
 
+ Szerintem nem. Ha mégis, felül kell vizsgálni a szabályokat. 
++ Van az a réteg, akik nyitottak erre, de el tudom képzelni, hogy lassú folyamat lesz felélénkíteni az 
érdeklődést.+++Igen. 
 

4.11 melléklet: Interjú Böröcz Csaba 
 
Jegyzőkönyv - Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjúról  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
A projekttevékenységben közreműködő munkatársak: Varju András projektmenedzser, Bogár Júlia 
projekt koordinátor  
Interjúalany: Böröcz Csaba – Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - szakmai főigazgató-helyettes  
E-mailes megkeresés: 2020. 08. 25.  
A válaszlevél időpontja: 2020. 10. 07.  
A Covid19 miatt Magyarországon kialakuló bizonytalan helyzetre való tekintettel, ami a kulturális 
szférában való összejöveteleket, találkozókat korlátozza, az interjú online csatornán, emailen keresz-
tül, vagyis írásban került lebonyolításra.  
A T1.2 munkacsomagban a „Potenciálelemzés” részeként írásos interjú készült Böröcz Csabával. 
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyetteseként szerzett tapasztalatainak kös-
zönhetően számít szakértőnek a kézműves technikákhoz kapcsolódó képzések kialakításának terüle-
tén. A cél azon három szakma azonosítása volt, amelyek a legnagyobb gazdasági potenciállal rendel-
keznek.  
Az interjú teljes szövegét az „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum.docx " című dokumentum tartalmazza.  
 
Az interjú fő eredményei a következők:  
A felsorolt 6 kézműves technika közül Böröcz Csaba az alábbi 3-t találja gazdasági szempontból rele-
vánsnak:  
- (T1) cserépkályhás,  

- (T6) kovács, díszmű kovács,  

- (T2) népi épület asztalos - famunkák  
 
Véleménye szerint az alábbi 3 kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és 
kurzusok felajánlása:  
- (T2) népi épület asztalos – famunkák  

- (T3) népi épület kőműves - agyagtechnikákkal  

- (T4) népi épület tetőszerkezetének építése, tetőfedés  
 
Zalaegerszeg, 2020. 10. 08. 
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Potenciál elemzéshez kapcsolódó interjú szövege  
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
Munkacsomag: T1.2  
Interjúalany: Böröcz Csaba – Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - szakmai főigazgató-helyettes  
Az Interjú szövege a 2020. 10. 07.-én érkező email üzenet mellékleteként szerepel. Kapcsolódó do-
kumentum: „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rum.pdf”  
Az alábbi interjú érvelési segítségként / döntéshozatali alapként szolgál három olyan kézműves 
technika kiválasztásához, amely számára a projekt keretei között tanterv és továbbképzés kerül 
kidolgozásra.  
 

Az előre választott hagyományos kézműves technikák: 
Kézműves technika  

T1  cserépkályhás  

T2  népi épület asztalos – fa-
munkák  

T3  népi épület kőműves - ag-
yagtechnikákkal  

T4  népi épület tetőszerkeze-
tének építése, tetőfedés  

T5  kosárfonó  

T6  kovács, díszmű kovács  

 
 
 Kérdések és válaszok  
1. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika gazdasági lehetőségeit?  
Egyre ritkábban űzött mesterségek, ezért fontos ezek megtartása és a kézműves technikák alkalma-
zása az állagmegóvásban, a felújítási munkák során. Az igények időszakosan jelentkeznek, a mun-
kalehetőségek a projektek, pályázati források és támogatások függvényében jelentős kilengéseket 
mutathatnak.  
 
2. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika foglalkoztatási lehetőségeit?  
A foglalkoztatás időszakos lehet egyes területeken, de megfelelő szervezéssel a munkalehetőségek 
a területi megoszlással kiegyenlíthetők abban az esetben, ha megfelelő a mobilitási készség, 
szállítóeszközök rendelkezésre állnak és ehhez megfelelően kompenzált juttatások társulnak.  
 
3. Véleménye alapján a fent említett 6 kézműves technikák végzése biztosít-e megélhetést?  
A kézműves technikák a speciális terület miatt folyamatosan nem feltétlenül biztosít minden idősz-
akban megfelelő jövedelemforrást, a kereslet-kínálat eltérése akár jelentős is lehet.  
 
4. Válassza ki a három gazdasági szempontból releváns kézműves technikát. Magyarázza döntését.  
Véleményem szerint a (T1) cserépkályhás, a (T6) kovács, díszmű kovács és a (T2) népi épület aszta-
los – famunkák tartoznak gazdaságilag a legjobban alkalmazható kategóriába. Népszerűek a 
cserépkályhás munkák, folyamatos az igény a kovácsolással készített használati és dísztárgyakra, a 
famunkák pedig szintén elég széles körben alkalmazott területet ölelnek fel.  
 
5. Melyik három kézműves technika esetében a legfontosabb tantervek készítése és kurzusok fel-
ajánlása?  
Kérjük, magyarázza döntését.  
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A (T2) népi épület asztalos, a (T3) népi épület kőműves és a (T4) népi épület tetőfedő technikák ese-
tén tartom fontosnak. Mindhárom terület kapcsolódik az épített örökséghez, kapcsolható a mai 
építőipari és faipari alapszakmákhoz.  
 
6. Hogyan értékelné a 6 kézműves technika jövőbeli potenciálját?  
Széles földrajzi területen alkalmazhatók, de néhány csak bizonyos időszakokban jelentkezik me-
grendelői oldalról. A cserépkályhás és a kovács megítélésem szerint egyenletesebb mun-
kalehetőséget biztosít, a többi időszakos tevékenységeket jelent.  
 
7. Ismer-e kapcsolattartókat, akik a fent említett kézműves tevékenységet végzik?  
Közvetlenül nem, de a Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum építész oktatói közösségén 
keresztül felkutathatók ilyen személyek.  
 
8. Ismer-e kapcsolattartókat, akiket oktatókká képezhetünk, vagy akiket bevonhatunk a képzésbe  
Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum építész oktatói munkaközösségének tagjai között 
lehetnek ilyen tevékenységre nyitott és szakmailag is releváns személyek.  
 
Böröcz Csaba  
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum  
2020. 10. 07. 
 

4.12  melléklet: Szakmai ágazati tagok száma az EUREVITA Pannonia 
programterületen 

 

 
7. ábra:  A kiválasztott mesterségekhez tartozó szakmai ágazatok tagjainak száma az EUREVITA Pannonia osztrák 
programterületen. A 0105-nádtetőfedő szakmai ágazati tagok a szalma- és nádtető készítés szempontjából relevánsak.  
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8. ábra: Szakmai ágazati tagok száma az EUREVITA Pannonia osztrák programterületen.  A 0100-ács és 0105-asztalos 
szakmai ágazati tagok a fakerítés építés, a 0700-mészgyártás tagok a mészégetés szempontjából relevánsak. 
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Szakmai ágazati tagok száma az EUREVITA Pannonia programterületen 
2019. évi statisztika 

2019.12.31-i állapot 
 

Alsó-Ausztria és Stájerország nem tartozik teljes egészében a programterülethez. Az adatok ezzel szemben a 
tartomány egészére vonatkoznak. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy ennek a két tartománynak az esetében a 
programterületet tekintve a szakmai ágazatok tagjainak tényleges száma kevesebb. 
      
      
Szakmai szövetség: 101 Építőipar      
Aktív szakmai ágazati tagok      
      

  B Alsó-
Ausztria 

(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0101-Építőmester (releváns a 
vályogtechnikák építőipari alkalmazása 
szempontjából) 

237 1287 781 1173 3478 

      
      
Szakmai szövetség: 103 Tetőfedő, üveges, bádogos 
Aktív szakmai ágazati tagok 

      
  B Alsó-

Ausztria 
(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0100-tetőfedő (a szalma- és nádtető 
készítés szempontjából releváns) 

59 254 116 99 528 

0105-nádtetőfedő 4  0 1 2 7 

      
 
Szakmai szövetség: 106 Egyéb építőipar 
Aktív szakmai ágazati tagok 

      
  B Alsó-

Ausztria 
(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0900-stukkókészítő & szárazépítő 
(releváns a vályogtechnikák építőipari 
alkalmazása szempontjából) 

54 174 157 280 665 

5000- kőfaragó, műkőgyártó, terrazzo 
készítő (szárazon rakott kőfal építés 
szempontjából releváns) 

31 121 70 64 286 

      
      
Szakmai szövetség: 107 Ács 
Aktív szakmai ágazati tagok 

      
  B Alsó-

Ausztria 
(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0100- ács (fakerítés építés 
szempontjából releváns) 

49 280 202 34 565 
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Szakmai szövetség: 108 Asztalos és fafeldolgozás 
Aktív szakmai ágazati tagok 

      
  B Alsó-

Ausztria 
(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0105-asztalos (fakerítés építés 
szempontjából releváns) 

256 1300 1203 610 3369 

      
      
Szakmai szövetség: 117 Divatáru és ruhakészítés 
Aktív szakmai ágazati tagok  

 

 

B Alsó-
Ausztria 

(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0381-kötélverő 0 3 1 1 5 

      
 
Szakmai szövetség: 203 Kőfeldolgozás és kerámiagyártás 
Aktív szakmai ágazati tagok 

 

 

B Alsó-
Ausztria 

(NÖ) 

St Bécs 
(W) 

teljes programterület 

0700-mészgyártás (mészégetés 
szempontjából releváns) 0 3 2 

1 
6 
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Projektpartnerek 
 
Vezető partner: 
 

Berufsförderungsinstitut Burgenland 
Grazer Straße 86, A-7400 Oberwart 
Tel.: +43 3352 38 980 
E-mail: eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at 

 
Magyarországi projektpartnerek: 
 

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum  
Kisfaludy Sándor u. 9, H-9700 Szombathely 
Tel.: +36 94 500 720 
E-mail: info@savariamuseum.hu 
  csaplaros.andrea@savariamuseum.hu 
 

Göcseji Múzeum  
Batthyány utca 2, H-8900 Zalaegerszeg 
Tel.: 36 92 314 537 
E-mail: muzeum@gocsejimuzeum.hu 
 

 

Ausztriai projektpartner: 
 

Sekem Energy GmbH 
Steinberg 132, A-8151 Hitzendorf 
Tel.: +43 316 587981 
E-mail: office@sekemenergy.com 
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