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A projekt során elvégzett feladatok

 Négy tudományos, bevezető előadással indult a program

 Básthy Béla Kőszeg alpolgármestere beszélt a város múltjáról és 
jelenéről

 „Terepmunka” 2018. júniusában zajlott Kőszegen

A kérdés, hogy mire jut, vagy juthat-e valamire, egy ilyen csapat, egy hónap 
alatt, szinte teljes helyismeret nélkül?

 Tanulmány írás a következő két hónapban

 Tanulmány szerkesztés



A körforgásos gazdaság lehetőségei Kőszegen és 
környékén - problémafeltárás

A projekt első meglepetései ellentmondásosak

 Nincs a helyi önkormányzatnak szakapparátusa, alig van „szakmai”
információ helyben. A hulladék összetételtől, a szennyvíz problémán
keresztül, a helyi fűtési módig a szakmai válasz mindenre: ezt
Szombathelyen tudják.

 Minden elkészült projekt javaslat: „egy ügy” –köré szerveződik és
általában az derült ki, hogy azok nem önfenntarthatók.

 Közben a magánvállalkozók megvalósítanak sikeres fejlesztési
projekteket EU támogatással: Szálloda fejlesztések, sertéstelep stb.



Alig van olyan ötlet, amire ne készült volna már 
fejlesztési pályázat

Siemens értékelés a Gyöngyös patak vízenergiájának hasznosíthatóságáról 
vagy inkább arról, miért nem érdemes hasznosítani                                               
az energiát.

Tanulmány a Gyöngyös sziget revitalizációjáról.



A törpe vízierőművek nemcsak energiát termelnek, 
tájrehabilitációs, turisztikai látványosság szerepük is lehet

„Nyugat-magyarországi törpe vízerőművek Magyarország egyik legjobban kihasznált vízfolyása a Gyöngyös volt. Az 

egykor megépített több tucat vízerőműből ma is jó néhány megtalálható, amelyek üzemelnek. Ezen erőművek 

többsége az 1920-as években épült. Vízerőmű építésére legalkalmasabb helyszínek a Gyöngyösre: Kőszeg mellett, 

illetve Bogáton találhatóak. Viszont nem csak a Gyöngyös rejt magában kiaknázatlan lehetőségeket vízenergia 

szempontjából, hanem a Pinkán Vaskeresztesen lehetne különösebb környezetkárosítás vagy terhelés nélküli 

megoldással energiát termelni. Hasonló helyzet a Répcén is.” 



A magánvállalkozók megvalósítanak sikeres fejlesztési
projekteket EU támogatással: Szálloda fejlesztések,
sertéstelep stb.

Source: http://repcevidek.hu/gazdasag/regionk-
meghatarozo-agrarvallalkozasa-a-gsd-agrarprodukt-
kft-.html



Alkalmazott módszertan 1.

 A „szakértő” mindig tudja mi a legjobb
megoldás, de tévedhet is…

 A projekt résztvevői másként gondolkodnak,
mint a szakértők! A Társadalmi tervezés
inkább művészet, mint szakma:

 Holisztikus, nem részekre vonatkozó és nem
lineáris gondolkodás. A legnagyobb probléma a
leszűkítés lehet.

 Átfogó fókusz és stratégia szükséges

 Hatékonyan kell tudni aktivizálni az érintetteket a
probléma értelmezését és a lehetséges
megoldások azonosítását illetően

 Innovatív és flexibilis közelítésmód, szisztematikus
társadalmi innovációk szükségesek

Egy értelmiségi egy egyszerű dolgot 

mond el bonyolultan. A művész a 

bonyolultat mondja el egyszerűen. 

Charles Bukowski



Alkalmazott módszertan 2.

 A magyarok bottom-up adatbázisokat próbálnak felépíteni, és rendre
beleütköznek, hogy nincsenek megfelelő adatok

 Agrárgazdasági Kutatóintézet

 Az amerikaiak nagyrészt Charles Vörösmarty professzor filozófiáját
követve megpróbálják modellek segítségével áthidalni az adathiányt.

 Egyetlen adat sem lesz pontos, de mindenre lehet adatot előállítani modellek
segítségével



A patak vízmérlege felállítható egy tankönyvi képlet
segítségével, és ebből levonhatók bizonyos következ-
tetések anélkül, hogy a részleteket ismernénk

Amerikai tankönyvi ábra

A kőszegi analógia



Figure 2.2: Satellite imagery with high resolution, supervised classification, color coding, and
figures

CORINE: European Environmental Agency Land Use and Land 

Cover Map

Műholdas felvételek



A projekt eredménye a hallgatók néhány
javaslata. Talán ijesztően merészek és biztos nem
mindegyik megvalósítható. A vízturbinát pl. lehet,
hogy a Malom-csatornára kellene rajzolni. Nem
kellene ekkora zöldségpiac egy kisvárosnak, de ha
jó lenne, lehet, hogy átjönnének Ausztriából is
vásárolni. Biztos rossz azonban, ha csak
szenvedünk és nem vesszük észre, hogy valaki
feltalálta a kereket.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


