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1. Háttér 
 

1.1 Az EUREVITA SIAT 285 projekt 
 
A lezárult EUREVITA SIAT 285 projekt (Interreg V-A Szlovénia-Ausztria együttműködési program; 
2018.05.01. - 2021.04.30.) célja a régi mesterségek újjáélesztése volt a programterületen (Szlovénia-
Ausztria) határon átnyúló, innovatív képzési és hálózatépítési intézkedések révén. 
 

1. ábra: Szlovénia-Ausztria programterület EUREVITA SIAT 285 

Tantervek, vizsgák, tanúsítványok és végrehajtási intézkedések kerültek kidolgozásra és 
alkalmazásra a gyakorlatban. A kézművesek kibővített képzésével, a fiatalok, idősek és tartós 
álláskeresők hatékonyabb szakmai tanácsadásával, valamint az érintett intézmények 
együttműködésével olyan újjáéledő munkaügyi-gazdasági struktúra jött létre, amelynek célja e ritka 
mesterségek fenntartható megőrzése, átadása, gyakorlati alkalmazása és gazdasági életképessége. 
Az EUREVITA projekt során a következő három szakmában került sor oktatói és kézműves 
képzésekre. 

▪ Hagyományos wellness termékek gyártója 
▪ Fazsindely készítő/tetőfedő 
▪ Kefekötő, gereblyekészítő, seprűkészítő 

Annak érdekében, hogy a projekten és annak időtartamán túlmutató hosszú távú hatást érjünk el, a 
projekt részeként létrehoztunk egy régi kézművesek akadémiáját (EUREVITA Academia egyesület). 
 

1.2 Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projekt 
 
Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projekt (Interreg V-A AT-HU Magyarország-Ausztria 
együttműködési program; időtartam: 2020.03.01. - 2022.08.31.) célja a régi kézműves technikák 
tartós újjáélesztése a programterületen (Ausztria-Magyarország) határon átnyúló intézményi 
hálózatépítés, átfogó tudományos feldolgozást célzó, valamint PR intézkedések, továbbá innovatív 
képzések révén. 
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2. ábra: Ausztria-Magyarország programterület – EUREVITA Pannonia ATHU 139 

 
Tantervek, vizsgák, tanúsítványok és végrehajtási intézkedések kerültek kidolgozásra és 
alkalmazásra a gyakorlatban. A kézművesek és fiatal álláskeresők továbbképzésére és képesítésére 
irányuló innovatív intézkedésekkel, valamint az érintett intézmények együttműködésével olyan 
újjáéledő munkaerő-gazdasági struktúra jött létre, amelynek célja a ritkaságszámba menő kézműves 
technikák fenntartható megőrzése, átadása, gyakorlati és gazdasági alkalmazása volt. Az EUREVITA-
Pannonia projekt során három népi építészeti szakmában oktatói és kézműves képzések valósultak 
meg. 

▪ Vályogtechnikák a házépítésben 
▪ Hagyományos kerítések (száraz kőfalak és fakerítések) 
▪ Szalma- és nádtető készítés 

A projekten és annak időtartamán túlmutató hosszú távú hatás elérése érdekében a projekt részeként 
kibővült a régi kézművesség akadémiája (EUREVITA Academia Egyesület), és kiegészült a projekt 
szereplőivel.  
 

1.3 EUREVITA Academia Egyesület 
 
A lezárult EUREVITA SIAT 285 projekt (Interreg V-A Szlovénia-Ausztria Együttműködési Program) 
keretében megalakult az "EUREVITA - Hagyományos kézműves mesterségek akadémiája" 
(egyesületi jegyzék szám: 1779396244) - rövidítve "EUREVITA Academia"  - egyesület a 
projektidőszakon túli kézműves tanfolyamok megvalósítása és így a projektötlet jövőbeni 
fenntartása érdekében. Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projekt (Interreg V-A AT-HU 
Magyarország-Ausztria Együttműködési Program) keretében a két projekt partnerei 2021.03.09-én 
egy (online) workshop keretében találkoztak, és megvitatták a régi mesterségek újjáélesztésére 
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irányuló projektcél közös megvalósítását. Ezt követően az EUREVITA Pannonia projekt partnereit 
felvették az EUREVITA Academia egyesületbe. Ez a két projekt összevonását eredményezte. Az 
EUREVITA Academia egyesület így a Szlovénia-Ausztria-Magyarország közös működési területen 
vállalja mindkét projekt folytatását. 
 

3. ábra: Működési terület – EUREVITA Academia 

 
 

2. Eddigi tevékenységek 
 

2.1 Az Egyesület megalapítása 
 
Még a lezárult EUREVITA SIAT 285 projekt (Interreg V-A Szlovénia-Ausztria Együttműködési 
Program) keretében megalapításra került az "EUREVITA - Hagyományos kézműves mesterségek 
akadémiája" (egyesületi jegyzék szám: 1779396244) - nemzetközi rövidítéssel "EUREVITA Academia" 
- egyesület a projekt szolgáltatásainak fenntarthatósága, és így a projektidőszakon túli kézműves 
tanfolyamok megvalósítása, valamint a projektötlet folytatása céljából. Az egyesület létrehozását az 
illetékes hatóság 2021. április 15-én kelt határozatával jóváhagyta. Az EUREVITA SIAT 285 
projektpartnerek alapító tagokként, az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projektpartnerek (Interreg V-
A AT-HU Magyarország-Ausztria együttműködési program) pedig a projekt időtartama alatt 
csatlakoztak az EUREVITA Academia egyesülethez. Az EUREVITA Academia egyesület így mindkét 
projekt esetében átveszi a projektcélok folytatását a közös Szlovénia-Ausztria-Magyarország 
működési területen, és összekötő kapocsként szolgál a projektpartnerek között, a két projekt, az 
EUREVITA és az EUREVITA Pannonia futamidején túl is. 
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Az Egyesület célja 
Az EUREVITA Academia egyesület célja a régi, hagyományos kézműves technikák és szakmák 
megőrzése és újjáélesztése. Az egyesület feladatai a következők: 

• a hagyományos kézművességgel kapcsolatos ismeretek terjesztése és megőrzése 

• elsősorban az egyesület tagjai számára létrehozott platformként való működés, amely a 
hagyományos kézművesség megőrzését és újjáélesztését célzó kutatással, dokumentációval 
és közvetítéssel foglalkozó intézmények szakmai megerősítését, hálózatépítését és 
promócióját támogatja és őket erősíti céljaik elérésében 

• képzések és továbbképzések szervezése és megtartása a hagyományos kézművesség 
megőrzése és újjáélesztése érdekében, elsősorban az egyesület tagjai által biztosított know-
how és erőforrások felhasználásával és integrálásával, amelynek célja a képzési arány 
növelése a hagyományos kézművesség terén  

Az Egyesület vállalja, hogy az Egyesület céljával összhangban végzett tevékenységével nem jelent 
konkurrenciát az egyesület egyes tagjainak tevékenységével. 
 
Az Egyesület tagjai 
Rendes tagsággal rendelkező tagok 
Österreichisches Freilichtmuseum Stübing – Universalmuseum Joanneum (SIAT 285) 
O. Projects – Paul Olynec s.p. 
Savaria Múzeum (ATHU 139) 
Sekem Energy GmbH (SIAT 285 / ATHU 139) 
 
Tanácsadói tagsággak rendelkező tagok 
BFI Burgenland (SIAT 285 / ATHU 139) 
Göcseji Múzeum (ATHU 139) 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (SIAT 285) 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SIAT 285) 
 

2.2 Projekteket átfogó workshop 
 
Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projekt (Interreg V-A AT-HU Magyarország-Ausztria 
Együttműködési Program) keretében a két projekt (EUREVITA SIAT 285 és EU-REVITA Pannonia 
ATHU 139) résztvevői egy workshopon találkoztak (2021.03.09-én), ahol megvitatták a régi 
mesterségek újjáélesztésére irányuló projektcél közös folytatását. A Covid-19-hez kapcsolódó utazási 
és találkozási korlátozások miatt a workshop online zajlott az MS Teams platformon. A találkozó fő 
eredménye az EUREVITA SIAT 285 és az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projektben részt vevő 
projektpartnerek közötti eszmecsere volt, amely fontos alapot képez az EUREVITA Academia 
egyesületen belüli jövőbeli együttműködéshez.  
 
A workshopon a következő témák kerültek megvitatásra és meghatározásra, amelyek az EUREVITA 
Pannonia projekt folytatása során fognak megvalósulni. 

• Az EUREVITA SIAT 285 és az EUREVITA Pannonia ATHU 139 Facebook-oldalai egy Facebook-
oldalban egyesülnek. 

• A két projekt tanfolyamait dokumentáló videók fel lettek töltve az EUREVITA Academia 
egyesület külön erre a célra létrehozott YouTube-csatornájára. 

• Mindkét projekt keretében fontos dokumentumok készültek, mint például a kézművesek 
listái, potenciál-elemzések, tájékoztató brosúrák, tantervek 6 hagyományos kézműves 
mesterséghez stb. Ezeket az EUREVITA Academia egyesület fogja használni. 

• Az EUREVITA Academia egyesület továbbra is használja a közösen létrehozott és fenntartott 
eszközöket, mint például a kapcsolati listákat, dokumentum- és képgyűjteményeket stb. 
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• Mind az oktatók, mind az oktatottak vonatkozásában egy-egy nagy létszámú csoport jött 
létre. Mindkét csoporthoz kapcsolati lista készül, amelyeket az EUREVITA Academia 
egyesület a jövőben is használni fog.  

• A két projekt legjelentősebb fenntartható eredménye az EUREVITA Academia egyesület, 
amely a projekt befejezése után is fennmarad. 

A workshopról szóló dokumentáció az EUREVITA Pannonia projekt részeként készült. 
 

2.3 Egyeztetések az együttműködésről 
 
Már az EUREVITA SIAT 285 projekt keretében is felvették a projektpartnerek a kapcsolatot különböző 
szervezetekkel, intézményekkel és személyekkel. Alábbiakkal került sor egyeztetésekre az 
EUREVITA Academia egyesülettel való együttműködési lehetőségekről. 
- Dekagram GmbH, Verena Kassar, 2020.11.25. 
- Oliva Gartenbau, Angelika Ertl, 2020.12.03. 
- WKO Stájerország, Bernd Haintz, 2021.03.02. 
- Zottmann GmbH, Gerhard Zottmann, Jenny Pfeifruck-Vass, 2021.03.10. 
- Gerhard Freisinger szakértő, 2021.03.31.03. 
- ÖGB építő- és faipari szakszervezet, Andreas Linke, 2021.04.08.04. 
- WIFI Stájerország, Claus Rosenberg, 2021.04.15.04. 
 
Az EUREVITA Pannonia ATHU 139 projektben az EUREVITA Academia egyesület kapcsolati hálója 
kibővült, és az együttműködési lehetőségeket tovább vizsgálták, illetve az együttműködési 
lehetőségekről a következő szervezetekkel és intézményekkel folytattak kezdeti tárgyalásokat. 
- Grazi Műszaki Egyetem - Műemlékvédelmi és Műemléktervezési Intézet, Petra Maria Simon, 
2021.05.11.05. 
- Szövetségi Műemlékvédelmi Hivatal Stájerország, Christian Brugger, 2021.05.17. 
- BAUAkademie Steiermark GmbH, Johann Zenz, 2021.06. 
- Rudolf Rathkolb e.U., Rudolf Rathkolb, 2021.06.08. 
- Szövetségi Műemlékvédelmi Hivatal Kartause Mauerbach, Astrid Huber-Reichl, 2021.06.29. 
- Rockenbauer Ges.m.b.H. u. Co.KG., Kurt Rockenbauer, 2021.07.01. 
- WKO Stájerország, Bernd Haintz, 2021.07.29. / 2022.02.22. 
- WKO Stájerország Tetőfedő, üvegező és bádogos tagozat, Helmut Schabauer mester, 2021.07.29. 
- Schloss St. Martini Képzőház, Anna Thaller, Maria Greiner, 2022.01.18. 
- Regionális Szakképző Iskola Murau, Wolfgang Forstner, 2022.03.17. 
- Gerersdorfi Szabadtéri Múzeum, Astrid Kropf, 2022.07.04. 
- Kmentt GmbH & Co KG, Günther Kmentt, 2022.07.12. 
 
A két projekt keretében a következő potenciális együttműködési partnerekkel került sor további 
kapcsolatfelvételre a rendezvényeken és a projekttalálkozókon. 
- DI (FH) Michael Dobrovits építész (FH) 
- Mönchhofi Falumúzeum, Josef Haubenwallner 
- Szabadtéri Múzeum Gerersdorf, Astrid Kropf, Gerhard Kisser 
- Épületbiológia Háza, Günter Schweyer 
- IBO Osztrák Építésügyi és Ökológiai Intézet GmbH, Barbara Bauer, Gerhard Enzenberger 
- Kmentt GmbH & Co KG, Günther Kmentt 
- Burgenlandi Állami Múzeum, Gert Polster 
- Meisterstrasse OG, Nicola Rath 
- Írottkő Natúrpark, Engelbert Kenyeri 
- Bécsi Műszaki Egyetem - Vernakuláris építészet, Hubert Feiglstorfer 
- Népi kultúra Alsó-Ausztria - Brandlhof, Eva Zeindl 
- Kremsi Szőlő- és Gyümölcstermesztő Iskola, Rainer Vogler 
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Az EUREVITA Academia egyesülettel való együttműködésről elsősorban osztrák szervezetekkel és 
magánszemélyekkel folytak megbeszélések, mivel a képzések kezdetben elsősorban Ausztriában 
kerülnek megvalósításra. Ennek oka, hogy Szlovénia és Magyarország felől is könnyen 
megközelíthető. A szlovéniai (EUREVITA SIAT 285) és a magyarországi (EUREVITA Pannonia ATHU 
139) projektpartnerek további tárgyalásokat folytattak a lehetséges együttműködési partnerekkel, és 
kiépítették saját hálózataikat, amelyek a továbbiakban rendelekzésre állnak. 
 

2.4 Képzés előkészítés 
 
Az EUREVITA Academia egyesület a szlovéniai (EUREVITA SIAT 285) és a magyarországi (EUREVITA 
Pannonia ATHU 139) projektpartnerek, valamint a lehetséges együttműködő partnerek bevonásával 
már összeállított néhány ötletet a képzésekre vonatkozóan, és elkezdte az tanfolyamok tervezését. 
 
A lehetséges képzésekre vonatkozó ötletek: 
- Műemlék-épületek tetőfedése 
- Képzési ciklus - Hagyományos szövetgyártás (a nyersanyagtól a kész ruhákig)  
- Mészégetés 
- Kosárfonás 
- Vályogépítés 
- Restaurálás/Könyvkötészet 
- Restaurálás (bútorok) 
- Restaurálás (falak) 
- Szalmatető készítés 
- Hagyományos falfestés 
- Hagyományos vakolási technikák 
 
A következő két ötlet esetében már megkezdődött a képzések megvalósításának konkrét tervezése. 
 
Tanfolyam tetőfedők és bádogosok számára a műemlékvédelem alatt álló tetők felújításához 
A műemléképületek tetőinek felújításához szükséges tetőfedő és bádogos szakmunkások hiányára, 
valamint arra a tényre alapozva, hogy Graz belvárosának háztetői a világörökség része, az 
EUREVITA Academia egyesület a Stájer Gazdasági Kamarával közösen már 2021 júliusában elkezdte 
egy megfelelő továbbképzés kidolgozását. A megvalósítást 2022 januárjára/februárjára tervezték, 
de erre a hiányzó tetőszerkezeti modell miatt nem kerülhetett sor. A muraui tartományi szakképző 
iskola segítségével egy megfelelő tetőmodell kialakítására vonatkozóan, valamint a Kmentt GmbH 
& Co KG és a Stájer Gazdasági Kamara támogatásával a képzés megvalósítása 2023 január-
februárban van tervben. 
 
Kosárfonás 
Miután a Gerersdorfi Szabadtéri Múzeum megkereste az EUREVITA Academia Egyesületet egy 
2022. június eleji kosárfonó tanfolyammal kapcsolatban, azonnal megkezdődött ennek előkészítése. 
Barbara Bauer asszonyt az IBO Osztrák Építésügyi és Ökológiai Intézettől sikerült megnyerni a 
tanfolyam oktatójának. A képzés 2022. november 05-én és 06-án lesz, a helyszín pedig a gerersdorfi 
szabadtéri múzeum. A tanfolyam további részletei (tanfolyam költségei, meghirdetés stb.) még 
tervezés alatt állnak. 
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3. További működtetést szolgáló intézkedések 
 

3.1 Tematikus intézkedések 
 
Az EUREVITA Academia egyesület célja az alapszabály szerint a régi, hagyományos kézműves 
technikák és szakmák megőrzése és újjáélesztése. Ez határozza meg a két projekt (EUREVITA SIAT 
285 és EUREVITA Pannonia ATHU 139) projektcéljainak tematikus folytatását. Az egyesület 
alapszabály szerinti feladatai az alábbiakban vannak felsorolva. 

• A hagyományos kézművességgel kapcsolatos ismeretek terjesztése és megőrzése. 

• Elsősorban az egyesület tagjai számára létrehozott platformként való működés, amely a 
hagyományos kézművesség megőrzését és újjáélesztését célzó kutatással, dokumentációval 
és közvetítéssel foglalkozó intézmények szakmai megerősítését, hálózatépítését és 
promócióját támogatja és őket erősíti céljaik elérésében. 

• Képzések és továbbképzések szervezése és megtartása a hagyományos kézművesség 
megőrzése és újjáélesztése érdekében, elsősorban az egyesület tagjai által biztosított know-
how és erőforrások felhasználásával és integrálásával, amelynek célja a képzési arány 
növelése a hagyományos kézművesség terén. 

 
Az egyes tanfolyamok és képzési témák (kézműves technikák és szakmák) kiválasztása a következő 
lépések szerint történik. 

• Az egyesület elnöksége a képzési témákra vonatkozó javaslatokat és ötleteket az elnökség és 
az egyesület tagjai, korábbi projektpartnerek, együttműködő partnerek, valamint külső 
személyek és szervezetek részéről gyűjti össze. 

• Ezeket a javaslatokat az elnökség értékeli relevancia és megvalósíthatóság szerint. Az 
értékelési kritériumok a következők: jogi keretfeltételek, kézművesek (oktatók) elérhetősége 
a régióban, kulturális örökség, a termék jelen korban való alkalmazhatósága, tudásátadás, 
piacképesség, ökológiai fenntarthatóság és szakértői értékelés. Szükség esetén sor kerül a 
tudományos tanácsadó testülettel folytatott konzultációra. 

• Ezután kezdetét veszi a képzés megvalósításának tervezése a legjobb értékelést kapott két-
három témakör vonatkozásában (lehetséges oktatók, lehetséges tanfolyami helyszínek). 
Ebben az egyesület érintett tagjai, korábbi projektpartnerek és együttműködő partnerek 
vesznek részt. 

• Az utolsó lépés a képzések megszervezése és megvalósítása az elnökség, az egyesületi tagok 
és az együttműködő partnerek által. 

 
A tervek szerint alapvetően kétféle továbbképzés kerül majd kidolgozásra. Az egyik a 2-3 napos 
(hétvégi) tanfolyam a hobbi kézművesek számára, a másik pedig a kézműves mesterségeket 
hivatásszerűen űzőknek szóló, 2-4 hetes továbbképzés (több hónapra elosztott moduláris felépítés is 
lehetséges). Évente 1-3 tanfolyam szervezése reális, a tanfolyam időtartamától és a megvalósítás 
lehetőségeitől függően. A szervezőknek ügyelniük kell a tanfolyamok témaköreinek (kézműves 
szakmák és technikák) rendszeres váltakozására, hogy elkerüljék a "túlkínálatot" az egyes 
témakörökben. 
 

3.2 Finanszírozás 
 
Az EUREVITA Academia egyesület céljának megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök az 
alapszabály szerint a következőképpen kerülnek előteremtésre. 

• Belépési és tagsági díjak 

• Támogatások 

• Pályázati támogatások 

• Képzések és továbbképzések megtartásából származó bevételek 
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• Előadások, konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezéséből származó bevételek 

• Szakértői közreműködésért fizetett díjakból származó bevételek 

• Szponzori pénzek 
 
A  belépési és tagdíjakat a következő közgyűlés (2022 őszén) fogja megvitatni és előírni. Az elnökség 
keresi a támogatási lehetőségeket az önkormányzat, valamint a tartományi és állami kormányzat 
részéről, valamint a régi mesterségeket támogató pályázatokat.  
A képzések és továbbképzések díjait úgy számítják ki, hogy az fedezzen minden költséget (oktatók 
díja, helyszín bérleti díja, anyagköltségek, gépek és szerszámok bérleti díja, biztosítások stb.), és 
mindemellett tartalmazzon egy 30%-os felárat a szervezés és a vis major események fedezetére. Az 
első képzések előfinanszírozását egyesületi elnökségi tagként a Sekem Energy GmbH biztosítja. Ezt 
az előfinanszírozást az EUREVITA Academia egyesület visszatéríti a Sekem Energy GmbH-nak. 
Egyelőre nincsek tervben fizetős előadások, konferenciák és szakrendezvények megtartása, illetve 
felkérésre szakértőként való közreműködés. A középtávú célok között szerepel ilyen szolgáltatások 
nyújtása. Az elnökség feladata továbbá szponzorok felkutatása is. 
Hosszú távon a pénzügyi forrásoknak a 4. ábrán látható elosztása a cél. 
 

4. ábra: A pénzügyi források hosszú távon tervezett elosztása 

 

3.3 Személyügyi intézkedések 
 
A tanfolyamok szervezéséhez, valamint az egyéb tervezett tevékenységek megvalósításához 
szükséges személyzetet az EUREVITA Academia egyesület elnökségi tagjai és az egyesület tagja, a 
Sekem Energy GmbH biztosítja. A témától és a tevékenység típusától függően a további 
személyzetet az egyesület tagjai biztosítják. 
A tanfolyamok oktatói és tanfolyamvezetői elsősorban a két projektben (EUREVITA SIAT 285 és 
EUREVITA Pannonia ATHU 139) létrehozott oktatói körből kerülnek ki, valamint az egyesületi tagok 
biztosítják őket. Ha nincs megfelelő oktató az oktatói állományban és az egyesület tagjai között, 
akkor az együttműködő partnerek biztosítanak oktatókat, vagy külsős oktatók lesznek megbízva. 
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3.4 Szervezeti feladatok 
 
Minden szervezeti intézkedés az EUREVITA Academia Egyesület feladata. Ennek megfelelően az 
elnökség felelős a külső képviseletért és a szervezeti jellegű feladatok végrehajtásért.  
 
Az Egyesület belső szervezeti tevékenységein kívül (lásd a mellékletben az Egyesület Alapszabályát, 
10. §: A közgyűlés feladatai és 12. §: Az elnökség feladatai) az EUREVITA Academia Egyesület 
szervezeti ügyei és tevékenységei között a következő pontok szerepelnek. 

• Képzések és továbbképzések kezdeményezése és szervezése 

• Előadások, konferenciák és egyéb szakmai rendezvények kezdeményezése és szervezése 

• Régi kézműves mesterségekkel kapcsolatos projektek felkutatása 

• Szponzorok és támogatások felkutatása 

• A www.eurevita.eu honlap működtetése 

• Az "Eurevita Academia" Facebook oldal működtetése 

• Az "EUREVITA Academia" YouTube-csatorna működtetése 
 
A szervezeti tevékenységeket az igazgatóság közvetlenül végzi, vagy az egyesület tagjaira bízza, 
illetve kiszervezi. 
 

3.5 Határon átnyúló intézkedések 
 
Az egyesület alapszabálya szerint az EUREVITA Academia egyesület tevékenységi területe 
Ausztriára, Szlovéniára és Magyarországra terjed ki. Ennek megfelelően a két projekt (EUREVITA 
SIAT 285 és EUREVITA Pannonia ATHU 139) valamennyi partnere és az egyesület jelenlegi tagjai részt 
vesznek az egyesület tevékenységében, és az elnökség rendszeresen tájékoztatja őket az 
újdonságokról. Lehetőség van a tevékenységek kiterjesztésére más európai országokra is. 
 
Az EUREVITA Academia egyesület határon átnyúló intézkedései között a következő egyesületi 
tevékenységek említhetők.  

• Határon átnyúló tanfolyamok szervezése és megvalósítása 

• Határon átnyúló konferenciák és szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása  

• Határon átnyúló, kézművességgel kapcsolatos projektek felkutatása és megvalósítása 

• Az EUREVITA Academia Egyesület közgyűlése 
 
Az EUREVITA Academia Egyesület minden tagja és együttműködő partnere tájékoztatást kap 
minden olyan tevékenységről és eseményről, amelyet az Egyesület végez, vagy amelyben az részt 
vesz, és meghívást kap a megvalósításban való részvételre. Ezért az egyesület minden tevékenysége 
határon átnyúlónak tekintendő. 
 
 

4. SWOT-analízis 
 
Az EUREVITA SIAT 285 és EUREVITA Pannonia ATHU 139 projektek célkitűzéseinek EUREVITA 
Academia egyesület általi jövőbeni megvalósítását illetően egy SWOT-elemzésre került sor. 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek / kockázatok 

- A két projekt során a 
régi kézműves 

- Problémák az emberi 
erőforrások 

- A más projektekben 
való közreműködésre 
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mesterségek és a 
képzés megvalósítása 
terén szerzett 
tapasztalatok. 

- Az egyesület 
tagjainak, 
együttműködési 
partnereinek és 
stratégiai 
partnereinek meglévő 
tudása, know-how-ja 
és hálózatai. 

- Jó együttműködés az 
egyesületi tagokkal, az 
együttműködő 
partnerekkel és a 
stratégiai 
partnerekkel 

- Hálózatépítés mindkét 
projekt partnereivel 

- Személyes kapcsolati 
tőke 

- Motivált szereplők a 
régi kézművesség 
területén 

- Meglévő kollegiális 
kapcsolatok a 
hagyományos 
kézművesség más 
szereplőivel 

- Uniós támogatási 
programok és 
pályázatok 
koordinálásában 
szerzett tapasztalat 

- Rugalmasság, 
alkalmazkodóképessé
g a változó 
körülményekhez 

- Szervezeti rutin 
- Szakmai vezetés 

elosztásában más 
munkaterhek miatt. 

- A képzés 
megvalósítására és az 
alapvető promóciós 
tevékenységekre 
szánt költségvetés 
hiánya  

- Az alapvető 
infrastruktúra hiánya 
(pl. rendelkezésre álló 
oktatási 
létesítmények, 
eszközök stb.). 

- A stratégiai 
tervezésbe bevonható 
szakemberek 
korlátozott száma. 

- Az EUREVITA 
Academia márka 
tudatos fejlesztése 

- A régi mesterségek 
tematizálása és 
megfelelő 
alkalmazása 

- A hagyományos 
kézművesség 
terjesztése és a 
tudatosság erősítése 

- Új célcsoportok 
bevonása (pl. 
kézművesek, tanulók, 
hallgatók stb.) 

- Széles körű 
nemzetközi hálózat 
létrehozása 

- Innovatív rendezvény- 
és képzési 
formátumok 
kidolgozása  

- Kapcsolódás más 
oktatási és képzési 
programokhoz 

- A projekt a 
tematikusan 
kapcsolódó határon 
átnyúló projektek 
alapja lehet 

- A fenntarthatóság 
előmozdítása 

alkalmas személyzet 
túlzott leterheltsége  

- Az önfinanszírozás 
nem valósítható meg 

- Az egyesület tagjai 
nem érdekeltek az 
együttműködésben 

- A rekreációs és 
szabadidős 
programok 
vonzóbbak, mint a 
régi mesterségek. 

- A célcsoportok 
digitális hozzáférése 
korlátozott 

- A célcsoportok 
korlátozott 
idegennyelv-ismerete 
problémákat okozhat 
a határon átnyúló 
tevékenységek 
megszervezésében és 
megvalósításában. 

 1. táblázat: SWOT-elemzés a projektcélok jövőbeni megvalósításársa vonatkozóan 

 
 

5. Összefoglalás 
 
A projektötlet fenntartását és az EUREVITA SIAT 285, valamint az EUREVITA Pannonia ATHU 139 
projektekben megvalósult tevékenységek hosszú távú hasznosítását az EUREVITA Academia 
egyesület biztosítja. Az EUREVITA Academia az említett keretfeltételek által rendelkezik az 
eredményes folytatás minden előfeltételével. Amíg az egyesület tagjai készek aktívan részt venni az 
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egyesület működtetésében és továbbfejlesztésében, semmi sem áll az útjában annak, hogy az 
EUREVITA Academia révén hozzájáruljanak a régi mesterségek fenntartható újjáélesztéséhez. 
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6. Melléklet 
 

6.1 „A közös kézműves akadémia alapításának és fenntartásának koncepciója" - A 
Göcseji Falumúzeumban 

 
 
 

EUREVITA Pannonia ATHU 139 
Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális 

örökség és ritka mesterségek megőrzésére 

 

T3 munkacsomag  – Képzés és gyakorlati megvalósítás a kézműves akadémián 

A.T3.2 A kézműves akadémia megvalósítása 

„A közös kézműves akadémia létrehozásának és 
fenntartásának koncepciója” – a Göcseji 

Falumúzeumban 

K.T3.2.1 

 

Tartalomjegyzék 
1. Előzmények ............................................................................................................................... 16 

2. SWOT analízis ............................................................................................................................ 17 

3. A megvalósítás I. üteme ........................................................................................................... 18 

4. Projekt eredmények hosszútávú fenntarthatósága ................................................................ 18 

5. Göcseji Falumúzeum mint a Kézműves Akadémia képzési pontja ......................................... 18 
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1. Előzmények 
 

Az Osztrák-Magyar-Szlovén határvidék ezerszállal kötődik egymáshoz. Különösen igaz ez az e 
tájon élő emberek – függetlenül attól, hogy a jelenlegi államhatároknak melyik oldalán van 
szülőföldje – és az évezredes múltra büszke hagyományos népi kultúrára. A tárgyalkotás, a 
népművészet, a népzene, de a lakókultúra, az életben maradáshoz szükséges eszközkészlet 
tekintetében is szemmel látható kézzel foghatók a közös gyökerek nyomai. Mindez ugyanígy 
igaz, a hagyományos népi mesterségek, népi építészeti tudás tekintetében is. 
A 21. századi szabadtéri muzeológia régen túlhaladta már azt az alaptézist, mely szerint nincs 
más dolga, mint gyűjteni és az utókor számára megőrizni a hagyományos paraszti kultúra 
épített és tárgyi emlékanyagait. Ez így önmagában egyre kevésbé, sőt néhány szegmensében 
már egyáltalán nem felel meg a jelenkor kihívásainak. Nagyon messze van a hosszútávú 
fenntarthatóság, a fenntartó közösség számára kézzel fogható kulturális és társadalmi előnyök 
biztosításának (jogosan) egyre erősödő  igénye tekintetében. Minden múzeumnak úgy kell 
működését pozícionálnia, hogy minden lehetséges eszközével hasznára legyen nem csak 
fenntartó közösségének, de hatókörében minden érintettnek. 
Egy szabadtéri gyűjtemény sajátos eszközkészlete különleges lehetőségeket is biztosíthat 
számára. 
Különösen igaz lehet ez az évszázados, természetközeli életformák tapasztalati úton 
megszerzett és a szabadtéri gyűjteményekben felhalmozott tudás megőrzése, tovább örökítés 
tekintetében. Nyilván fontos azt vizsgálni mi ezek közül az, ami különösen fontos, és 
prioritásba helyezésük a társadalmi hasznosulás elvárásának is megfelel. 
Jelen projektünk előzményeként megvalósult EUREVITA SIAT 285 program célterületei, 
eredményei egyrészt segítettek a projektprioritásainak meghatározásában, másfelől irányokat 
is megszabott, hiszen számunkra is fontos szakterületekkel kapcsolatban már elvégezte a 
munkát.  
A PP-k, a stratégiai partnerek és a külső PP-k egy workshop keretén belül dolgozták a kézműves 
akadémia tematikus, pénzügyi, személyi, szervezeti és határokon átnyúló létrehozásának és 
fenntartható üzemeltetésének koncepcióját. Ennek megvalósításához Az együttműködő 
projektpartnerek saját vonzáskörzetükben kellett a hatékony hasznosulás feltételrendszerét 
kialakítani. 
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2. SWOT analízis 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek 
Veszélyek 
(Kockázatok) 

- Az elmúlt években a 
múzeumpedagógia, 
andragógia területein 
szerzett 
projekttapasztalatok 

- Célterületeken 
meglévő tudásbázis 

- Meglévő technikai 
alap-eszközkészlet 

- Motivált ágazati 
szereplők 

- Meglévő EU-s 
programkoordinációs 
tapasztalatok 

-  Jó együttműködés 
ágazati szereplőkkel, 
szervezési rutin 

- hálózati kapcsolati 
tőke a partnerekkel 

- személyes kapcsolati 
tőke 

- kommunikációs tőke 
- együttműködési 

készség, hajlandóság 
- meglévő kollegiális 

kapcsolat más 
szakterületi 
szereplőkkel 

- jól kialakult ügymenet 
(menedzsment) 

- jól kialakult 
dokumentációs 
rendszer 

- költségtakarékos, jó 
pénzügyi tervezés 

- flexibilitás, 
alkalmazkodóképessé
g a változó ügyfél 
igényekhez 

- szakirányú vezetés 
- felkészült külső 

szakmai háttér 
- eredmények 

közzététele nyilvános 
fórumokon 
(publikációk, 
konferenciákon) 

-  Rendelkezésre álló 
humán erőforrás 
hozzárendelésének 
problémái más 
leterheltség miatt 

- Belső humánerőforrás 
motivációjának 
nehézségei 

-  a stratégiai 
tervezésbe 
bevonható   
szakemberek szűk 
köre 

- hiányos alap 
infrastruktúra 

- alapszintű 
informatikai 
eszközpark 

- alapszintű PR-, és 
reklám tevékenység 

 
 
 

- Új célcsoportok - 
szakipari 
tevékenységek piaci 
szereplői, 
szakképesítést 
formális oktatási 
intézményekben 
tanulók – bevonása 

- Új, hosszútávú 
kapcsolati hálózato 
kialakítása 

- Újszerű rendezvény 
tematikák 
kidolgozása  

- Közösségi élményt 
nyújtó komplex 
programok 
kialakítása 

- Egyedi értékek 
szélesebb körű 
megismertetése 

- Tematizálás –
attrakciók, 
programok 
területén 

-  tudatos desztináció 
építés 

- Önkéntesség 
erősödése 

- egyéb oktatási 
programokhoz 
valókapcsolódás 

- Innovatív attrakciók 
fejlesztése 

-   Új témakapcsolatos 
határon átnyúló 
projektek 
megalapozása   

-   Fenntarthatóság 
elősegítése az 
intézményben 

-   Referencia egyéb 
nemzetközi 
pályázati kiírásokra 
figyelemmel  

- A pihenést, 
kikapcsolódást 
szolgáló programok 
továbbra is 
vonzóbbak a 
tematikus 
termékelemeknél 

- A célcsoport digitális 
elérése alkalmanként 
korlátokba ütközik 

- Célcsoport idegen 
nyelv ismeretének 
korlátozottsága 
projektszervezési 
problémákat vethet 
fel 

- Közreműködésre 
képes muzeumi  
kollektíva túlzott 
leterheltsége más 
projektekben 

-  
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Összességében a projektelem megvalósításához szükséges feltételek hozzárendelhetők, a 
megvalósulást akadályozó tényezők alacsony kockázatúra értékeltek. 
 

3. A megvalósítás I. üteme 
 

A képzők képzése projektelem megvalósítása során kialakultak az oktatási program 
megvalósításához szükséges, hosszútávon stabilan működő kapcsolati hálózata a 
beszállítókkal. Ez teljeskörűen vonatkozik alap- s segédanyagok, a munkavégzéshez szükséges 
eszközkészletek rendelkezésre állítására is. 
Alapvetően a helyben rendelkezésre álló speciális tudásra támaszkodva kialakításra kerültek a 
különböző, érintett szaktevékenységek oktatási tematikái. 
A lefolytatott képzési programok során szerzett tapasztalatok nagy segítséget jelentenek 
újabb oktatási kampányok lebonyolításához. 
A képzésen résztvevő oktatásra is kiképzett tanulók alkalomszerűen, de hosszútávon 
rendelkezésre állítható bázist jelenthetnek a Göcseji Falumúzem számára. Emellett önálló 
hasonló projektek képzett megvalósítói lehetnek. 
A Göcseji Falumúzeum intézményi sajátosságainak köszönhetően hosszútávon, és 
folyamatosan tudja a gyakorlati képzések megvalósításához szükséges hátteret biztosítani. 
 

4. Projekt eredmények hosszútávú fenntarthatósága 
 

A projekt során kidolgozott képzési tematikák segítségével nem csak a szabadtéri 
gyűjtemény(ek) fenntartásához elengedhetetlenül szükséges szaktudás „túlélése” biztosított, 
hanem az érzékelhetően növekvő azon igényt is képes lehet kielégíteni ami önfenntartó 
életforma és az ehhez párosuló lakókörnyezet kialakítása kapcsán jelentkezik.  
A Göcseji Falumúzeum 12 éves ciklusú állományvédelmi tervét éves szintű feladatbontással hajtja 
végre. Ennek alapvető célja az, hogy prevenció segítségével elkerülje a csak nagyobb 
költségráfordítással elhárítható, a műtárgy és épületállományra sokkal nagyobb kockázattal járó 
állagromlásokat. Ez alapvetően azt jelenti, hogy folyamatos állapotmonitorozás mellett a lehető 
leghamarabb elvégzi az elkerülhetetlen amortizáció okozta romlások javítását. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy folyamatosan, de ütemezetten végez el karbantartási feladatokat, egyebek mellett az 
épületek falazatainak, zsúp fedéseinek, kerítéseinek javítását, ha eljött az ideje, azok teljes cseréjét.  
Ennek következtében az évszaknak megfelelő feladat típusok végzésébe, azok szakértelmet igénylő 
részeibe is rendszeresen be lehet kapcsolódni, annak fogásait el lehet sajátítani. 

A Göcseji Falumúzeum jelenlegi működési keretei között, a szükséges előzetes egyeztetéseket, 
a szükséges anyagi erőforrások rendelkezésre bocsátásának biztosítását követően egy hetes 
képzési turnusok megtartását tudja vállalni jelenleg.  
 

5. Göcseji Falumúzeum mint a Kézműves Akadémia képzési pontja 
 

A Kézműves Akadémia hosszútávú működése több szempontból is fontos intézményünk 
számára. Segítségével új kapcsolati hálóhoz kapcsolódhatunk, amelyik amellett, hogy új 
szakmai együttműködések, kiinduló pontja lehet, a saját hatókörünkben működő kézműves 
vállalkozások számára is lehetőséget teremt a szakmai ismeretek bővítésére, eddig el nem ért 
piaci szegmensek is elérhetővé vállhatnak erősítve az elsősorban családi jelleggel működő 
kisvállalkozásokat. A Göcseji Falumúzeum szerepet tud vállalni az akadémia adatbázisainak 
bővítésében, szakmai kapcsolatok létrehozásában, erősítésében.  
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A Göcseji Falumúzeum korábban már meglévő és a projekt megvalósítása során megszerzett 
kapcsolati hálózatai segítségével vezető szerepet vállalhat abban, hogy vonzáskörzetében 
feltétlenül, de akár regionális szinten is képzési központja legyen a hagyományos népi 
épületek hosszútávú fenntarthatóságához elengedhetetlenül szükséges hagyományos 
szakértelemnek, ezzel is támogatva a Kézműves Akadémia hosszútávon is fenntartható 
működését. 

 
 
Zalaegerszeg, 2022. május 27.  
Varju András 
Projektmenedzser, Falumúzeumi Osztályvezető 
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6.2 Az EUREVITA Academia Egyesület alapszabálya 
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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 

 
Magyar projektpartnerek: 
 

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

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

 

Osztrák projektpartner: 
 

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

 
 
A koncepciót a Sekem Energy GmbH osztrák partner dolgozta ki az EUREVITA Pannonia ATHU 139 
projekt valamennyi projektpartnerének közreműködésével, valamint a 2022 júliusában lezárult 
EUREVITA SIAT 285 projekt projektpartnereinek bevonásával.  

tel:00430335238980
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mailto:office@sekemenergy.com


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

www.interreg-athu.eu 
www.eurevita.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


