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I. A JÓ GYAKORLAT FOGALMA,
SZEREPE, DOKUMENTÁLÁSA
I.1. A jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége, célja
A jó gyakorlatok leírása, bemutatása elősegíti a helyi terméket termelők/készítők
kapcsolatépítését, egymás kölcsönös megismerését. A jó gyakorlatok közreadásának célja
lehet – az ötletek motiváló hatása a tervezéshez és megvalósításhoz, továbbá viszonyítási
pontot is jelenthetnek. „Lényeges és fontos a jól végrehajtott, reális célt kitűző és azt teljes
mértékben megvalósító projektek bemutatása, hiszen ez a vivő anyag, ezt szeretnénk
mindenhol látni, hogy az „értékteremtő befektetés” alapelv érvényesítésével az adott
szakterületen minél nagyobb fejlődést, fejlesztést, minél jobb eredményt érnek el a
projektek.”1

I.2. A jó gyakorlat általános fogalma
A „jó gyakorlat”, „legjobb gyakorlat” és „helyes gyakorlat”2 manapság egyre több területen és
egyre sűrűbben használt, ugyanakkor ritkán definiált kifejezések. Az angol „best practice”
(szó szerint „legjobb gyakorlat”) szókapcsolat az Oxford szótár szerint a leghatékonyabb
gyakorlatként meghatározott vagy elfogadott kereskedelmi vagy szakmai eljárásokra utal.
Ezen értelmezésből arra lehet következtetni, hogy a kifejezés eredete részben a szabványokkal
és a minőségbiztosítással állhat kapcsolatban. A szabványok ugyanis olyan dokumentumok,
amelyek általános és ismételten alkalmazható megoldásokat, irányelveket, szabályokat
tartalmaznak tevékenységekre vagy azok eredményére azzal a céllal, hogy a rendező hatás az
adott feltételek között a legkedvezőbb legyen. A szabványok további ismérvei, hogy elismert
1

Projektatlasz. Az Európai Szociális Alap modellprojektjei. Szerk.: Csoba Judit, Varjú Tamás, Vider Plusz Bt.,
Debrecen, 2004.
2
Jelen tanulmányban e kifejezések, egymás szinonímáiként értelmezendők.
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szervezet fogadja el; azokat a fő érdekkörök önkéntes részvételével közmegegyezéssel
dolgozták ki; a tudomány, a technika és a gyakorlat kiforrott eredményein alapulnak; céljuk,
hogy a legkedvezőbb módon szolgálják a közérdeket; valamint kidolgozásuk valamennyi
fázisában egészen a jóváhagyásig nyilvánosan hozzáférhetők.3
A fejlett gazdasággal rendelkező országok termék-előállításuk, gyártásuk, szolgáltatásuk
megszervezése során mindinkább azok egységes szabályozására törekedtek. Ez a törekvés
mind szigorúbb megvalósítása mellett a különböző minőségügyi rendszerek alkalmazásában
nyilvánult meg, melyeket kis- és nagyvállalatokra, termelőkre, építettek ki. 4 A különböző
iparágakban többé-kevésbé egységes rendszerként leginkább az ISO 9000 szabványcsalád
szerint bevezetett rendszerek terjedtek el, amely a genfi székhelyű Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet (International Organization for Standardization) eredménye. A szervezet feladata
olyan ipari szabványok kidolgozása, amelyek megkönnyítik a nemzetközi kereskedelmet. 5 Az
ISO 9000-es szabványok nem termékszabványok (azok külön szabványokban szerepelnek),
hanem irányítási rendszer szabványok. Másképpen megközelítve nem termékekre vagy
szolgáltatásokra vonatkozik, hanem az ezeket létrehozó folyamatra és szervezeti háttérre. A
2000-ben kiadott sorozatot már hangsúlyozottan arra tervezték, hogy a világon bárhol
használt bármilyen folyamatra alkalmazható legyen. Ennek az általános célnak az elérése
érdekében a szabványok a lehető legnagyobb mértékben tartózkodnak konkrét módszerek,
eljárások és technikák megadásától. Az alapelveket, célokat és szándékokat hangsúlyozza,
melyek egyetlen célra összpontosítanak: a vevő elvárásainak és igényeinek teljesítése.6
Ebből következik, hogy a jó gyakorlatok nem tekinthetők szabványoknak, hanem inkább
viszonyítási pontokra, elgondolásokra utalnak, amelyek kapcsolatba hozhatók a szabványok
alapvető céljaival. A jó gyakorlatok lényege inkább a megvalósítási folyamatban rejlik, mint
az eredményben vagy megoldásban, vagyis olyan módszerekre vagy technikákra utalnak,
3

Magyar Szabványügyi Testület 2004: www.mkik.hu/download.php?id=312
Magyar Minőség folyóirat 2002/11. szám
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http://www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci/minmen/az_iso_9000_szabvnycsald.html
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melyek konzekvensen jobb eredményeket produkálnak az adott cél elérésére irányuló más
módszerekkel szemben. Nem könnyű meghatározni a kifejezés általános tartalmát, mivel
számos eltérő jellegű ágazatban is megjelenik, melyek saját szempontrendszerükre
vonatkoztatva írják körül a jó gyakorlat fogalmát. Az elgondolás alapja azonban minden
esetben az, hogy a megfelelő eljárásokkal, ellenőrzésekkel, elemzésekkel a kívánt eredmény a
lehető leghatékonyabban elérhető és minimálisra csökkenthető az előre nem látható hibák
vagy problémák előfordulása.7 8
Több különböző szektor jó vagy legjobb gyakorlataira vonatkozó tanulmányok, elemzések
úgy határozzák meg a jó gyakorlat általános fogalmát, hogy az egy módszer vagy
tevékenység, amely olyan újszerű, építőjellegű megközelítéseket, technikákat tartalmaz,
amely bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárul az adott intézmény minőségi
színvonalának emeléséhez és más intézmények számára is átvehető példaként szolgálhat. 9 A
jó, legjobb vagy helyes gyakorlat egy olyan pozitív irányú cselekvés, amelynek jellemzője,
hogy az adott terület célját tekintve sikeres, innovatív, emellett fejleszthető, fenntartható,
vagyis saját működését segíti elő, továbbá dokumentálható, sokszorosítható, tehát
kommunikálható, megosztható.

10

Más megfogalmazásban a jó gyakorlatok olyan, a

gyakorlatban már kipróbált vagy kipróbálásra alkalmas jó és hatékony példák, amelyeket az
adott területen már alkalmaznak, és amelyek újszerű módon járulhatnak hozzá más hasonló
rendszerek működéséhez.11

I.3. A jó gyakorlatok szerepe egyes szakterületeken
A fenti pontban definiáltak szerint, a jó gyakorlat vagy legjobb gyakorlat fogalma leginkább
az üzleti menedzsmenttel és a minőségbiztosítással hozható kapcsolatban. „A kiélezett

7

http://rapidbi.com/bestpractice/
http://www.techopedia.com/definition/14269/best-practice
9
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir/fogalomtar/defmart/!DefMart/index.php/J%C3%B3_gyakorlat
10
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos
szintű elterjesztésére
11
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
8
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versenyhelyzet egyre szélesebb látókörű gondolkodást és mind bonyolultabb vezetői irányítói
eszköztárat kíván meg a vállalatok, vállalkozások vezetőitől. Rákényszerülnek arra, hogy a
meglévő módszereiket továbbfejlesszék. A tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlatok
megismerése ehhez nyújt segítséget.”12 A vállalatok világában a jó gyakorlattal kapcsolatban
fontos kiemelni a „benchmarking” fogalmat is, valamint az erre épülő koncepciót, amely
azonban az üzleti menedzsmenten kívül is fontos támpontot adhat az egyes jó gyakorlatok
vizsgálata során.
A benchmarking a Teljes Minőségmenedzsment (TQM – Total Quality Management)
filozófiájával összefüggésben jelent meg először. A TQM ugyanis olyan vezetési filozófia és
vállalati gyakorlat, amely a szervezet céljainak érdekében a leghatékonyabb módon használja
fel a szervezet rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásokat.

13

Az Amerikai

Termelékenységi és Minőség Központ meghatározása szerint a „benchmarking a világ
bármely pontján működő más szervezetekkel való folyamatos összehasonlítás és összemérés
folyamatát jelenti abból a célból, hogy információt nyerjünk szervezeti filozófiákról és
politikákról, gyakorlatokról és mértékekről, melyek segíteni fognak bennünket szervezetünk
teljesítményének javításában."14 A módszert először a Xerox vállalat egyik mérnöke, Robert
Camp használta, az ő definíciója szerint a benchmarking az adott területen alkalmazott
legjobb gyakorlat keresése, amely kiváló teljesítményhez vezet.15 Camp 1989-ben jelentette
meg „Benchmarking: a kiváló teljesítményhez vezető legjobb gyakorlatok felkutatása” című
könyvét, melyben azokat a kutatási tapasztalatokat írja le, melyek a cég versenyképességének
fejlesztését próbálták elősegíteni az 1976-86 közötti időszakban. A következő tíz kérdésre
kereste a választ:16
1. Melyik a legkritikusabb tényező a siker szempontjából (elégedett fogyasztók,
költség/bevétel arány, stb.)?
12

http://www.mszt.hu/web/guest/legjobb-gyakorlat-ertekelese
BME Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék: A minőségmenedzsment
alapjai, 25. o.
14
Amerikai Termelékenységi Központ
15
http://www.propublicobono.hu/pdf/J%C3%B3%20gyakorlat_Dobos%C3%81_PPB_2001okt.pdf
16
Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel 281. o.
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2. Mely tényezők okozzák a legtöbb problémát?
3. Mely termékek és szolgáltatások kerülnek közvetlen kapcsolatba a külső fogyasztókkal?
4. Mely tényezők teszik elégedetté a vevőket?
5. Milyen működési problémák találhatók a szervezetben?
6. Hol és kik érzik a szervezeten belül a verseny kihívását?
7. Melyek a legnagyobb költséget jelentő, kiváltó tényezők a szervezetben?
8. Mely funkciók részesülnek legnagyobb mértékben a költségekből?
9. Mely funkcióban van meg a legnagyobb lehetőség a fejlődésre?
10. Mely funkciók adják a legnagyobb lehetőséget arra, hogy versenytársainktól jó irányban
különbözzünk a piacon?
A benchmarking tulajdonképpen azt jelenti, hogy a legjobb gyakorlatra törekszünk és nem
egy

minimumot

határozunk

meg,

amelynek

segítségével

felülvizsgálhatjuk

és

összehasonlíthatjuk az általunk végzett munkát a legjobb gyakorlattal és ez az összehasonlítás
lehetővé teszi, hogy megláthassuk, hol vannak a hibák. Nem elegendő a benchmarkot, azaz a
legkiemelkedőbb teljesítményt felkutatnunk, hanem a mögötte megbúvó legjobb gyakorlatra
is rá kell találnunk és elemeznünk kell azt. Ez után akciótervet kell készítenünk, hogy elérjük
a legjobb gyakorlat szintjét.17
A benchmarking olyan speciális elemző-értékelő gyakorlat, amely a hasonló terméket gyártó,
illetve hasonló vásárlói réteggel rendelkező cégekkel történő összehasonlításon alapul. A
kifejezés magyarul viszonyítási pontként fordítható, amely lényegében gyakorlati
ismeretszerzésre, másoktól való tanulásra, tudatos információszerzésre utal, melynek során
átvehető és alkalmazható egy, már bevált működési koncepció, gyakorlat. Ugyanakkor
érzékelhető, hogy a benchmarking folyamat annak a vállalkozásnak, intézménynek a
szemszögén alapul, amely át akar venni, alkalmazni akar egy már működő gyakorlatot,
ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a folyamat fontos eleme a példaértékű cselekvés vagy
technika elemzése és értelmezése.
17
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Az említettek lényegében összefoglalják a jó gyakorlat menedzsment megközelítésű
jelentését, a fogalom azonban sok más területen is használatos, a koncepció elemei és
szempontjai általánosíthatók, adaptálhatók más szektorokban is, azzal az eltéréssel, hogy más
szektorokban olykor figyelmen kívül lehet hagyni a piaci versenyt, mint tényezőt.
Az üzleti világból származó benchmarking gyakorlat szemléletét és így a jó gyakorlatok
felismerésének és alkalmazásának koncepcióját egyre inkább alkalmazzák többek között a
gyógyszeriparban és egészségügyben, a környezetvédelemben, az oktatásban, a közszférában,
a szociálpolitikában, a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben is.
Leginkább a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el a Jó gyártási gyakorlat
(GMP-Good Manufacturing Practice) alkalmazása, amely a termékbiztonság és az egyenletes
termékminőség érdekében alkalmazható módszerek általános gyűjteménye. Ezek közül adott
termékre, technológiára és körülményekre előre meg kell határozni az összes erőforrást,
amelyeket a megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, minőségben, megfelelő időben és a
megfelelő tervek szerint kell biztosítani. A GMP két fő eleme a hatékony gyártási műveletek
és a hatékony ellenőrzés, melyek egymást kiegészítik, és egymásra hatással vannak. A GMPhez szorosan kapcsolódok a GHP, vagyis a Jó Higiéniai Gyakorlat, amely biztosítja a
tisztasági követelmények betartását mikrobiológiai, kémiai, fizikai és egyéb szempontokból,
valamint a GLP, azaz Jó Laboratóriumi Gyakorlat, mely biztosítja a termeléstől független,
átfogóan megtervezett és helyesen kivitelezett ellenőrző eljárásokat. A GMP, GHP és GLP
alkalmazása jó kiindulási alapot biztosítanak a gyógyszer fejlesztés és gyártás részére
minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez.18 Szintén a Jó gyártási gyakorlathoz kapcsolódik
a Helyes Klinikai Gyakorlat, a Helyes Elosztási Gyakorlat, illetve a Jó Szállítási Gyakorlat. A
Helyes Klinikai Gyakorlat az embereken végzett klinikai vizsgálatok tervezésének,
kivitelezésének, dokumentálásának és jelentésének nemzetközi etikai és tudományos
minőségi követelményrendszere. Ezen követelmények betartása nyilvános garancia arra, hogy
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a klinikai vizsgálatba bevont személyek jogai, biztonsága és jóléte megfelelő védelemben
részesül, valamint arra, hogy vizsgálat megbízható adatokat szolgáltat.
A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a "Jó gyakorlat" olyan innovatív folyamat, módszer,
cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében
megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért
eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a
továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni. A "Jó
gyakorlat" tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP stb.) megfelelő innováció,
oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve
egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja. Jelentős számú intézmény fordított figyelmet
arra, hogy tapasztalatait, innovatív erejét megossza másokkal, segítségére legyen a mintákat,
megoldásokat kereső társintézményeknek. Ez a horizontális tanulási forma hálózatokban is
megerősödött, így például az önfejlesztő iskolák vagy a Comenius program egyes résztvevő
csoportjaiban vagy az alternatív pedagógiák képviselői körében.19
A környezetvédelem területén két fogalmat fontos kiemelni: a legjobb elérhető technika (BAT
– Best Available Technique) valamint a legjobb környezetvédelmi gyakorlat (BEP – Best
Environmental Practice) fogalmát, amelyek lényegét legjobban az Északkelet-atlanti térség
tengeri környezetének védelméről szóló 1992-es egyezmény (OSPAR egyezmény)

20

határozza meg. A legjobb elérhető technika azokra a technikákra utal, amelyeket a
környezetterhelések megelőzése és csökkentése, továbbá a környezet egészére gyakorolt hatás
mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének és mértékének
megállapítása alapjául szolgál.

21

A legjobb környezetvédelmi gyakorlat pedig a

környezetvédelmi ellenőrzési stratégiák legalkalmasabb kombinációjának alkalmazására
utal. 22 E meghatározások alapján érzékelhető, hogy egy adott forrás legjobb elérhető
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https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_leiras/1407912003.edu
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00460109180000_000000_000000
21
http://www.kornyezeti-hatasvizsgalat.hu/egyeb/elerheto-legjobb-technika
22
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00460109180000_000000_000000
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technológiája és legjobb környezetvédelmi gyakorlata folyamatosan változik a technikai
fejlődés, a gazdasági és szociális faktorok, valamint a tudomány adott állásának fényében.
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem szempontjából is fontos
összefoglalni a jó mezőgazdasági gyakorlat, vagyis a GAP (Good Agricultural Practice)
fogalmát. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) összefoglalója
szerint az utóbbi években nem csak az élelmiszeripari szervezetek, hanem kormányok és
kormányközi szervezetek is egyre több jó mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó
szabályzatokat, szabványokat és előírásokat adtak ki azzal a céllal, hogy a minél több
termékre vonatkozóan kodifikálják a mezőgazdasági gyakorlatokat az egyes gazdaságok
szintjén. A szabályzatok hátterében állhat akár a kereskedelmi és kormányzati követelmények
(leginkább az élelmiszerbiztonsággal és élelmiszerminőséggel kapcsolatos szabályok)
megvalósításának célja vagy egy-egy specifikus mezőgazdasági terület előírásai. A jó
mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó szabályzatok, szabványok és előírások változó
mértékben az alábbi négy cél köré épülnek:
 a biztonság és minőség biztosítása az élelmiszer-előállításban
 az ellátási lánc irányításának módosításaival új piaci előnyök kiaknázása
 a természetes erőforrások, a munkavállalók egészségének és a munkakörülmények
fejlesztése és/vagy
 a fejlődő országok termelőinek és exportőreinek új piaci lehetőségek kialakítása
A jó mezőgazdasági gyakorlatok olyan gyakorlatok, amelyek a termelési folyamat során a
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot célozzák és ezzel biztonságos és
minőségi mezőgazdasági élelmiszer- és nem élelmiszer termékek előállítását eredményezik.23
A jó mezőgazdasági gyakorlat négy pillére - vagyis a gazdasági életképesség, környezeti
fenntarthatóság, társadalmi elfogadottság, valamint az élelmiszer biztonság és minőség – a
legtöbb köz- és magánszektorbeli előírásokban megjelenik, azonban változó, hogy mindez
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mely hatásterületre terjed ki. 24 A jó mezőgazdasági gyakorlat koncepciója referenciaként
szolgálhat annak eldöntésében, hogy az egyes termelési folyamatok során mely gyakorlatok
és/vagy eredmények azok, amelyeket leginkább jellemzi a környezeti fenntarthatóság és a
társadalmi elfogadottság. A jó mezőgazdasági gyakorlatok végrehajtásának ezért hozzá kell
járulnia a Fenntartható Mezőgazdasági és Vidékfejlesztéshez (SARD - Sustainable
Agricultural and Rural Development).
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Vidékfejlesztést

határozza

olyan

folyamatként

A FAO a Fenntartható Mezőgazdasági és
meg,

amely

megfelel

az

alábbi

követelményeknek:
 Biztosítja, hogy az alapvető tápanyagokra vonatkozó követelmények megfelelnek a
jelen és jövő generáció igényeinek, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból
 Biztosítja a hátteret a tartós munkaerő, és versenyképes munkabérek, továbbá
megfelelő lakó- és munkakörülmények megvalósításához azoknak, akik részt vesznek
a mezőgazdasági termelésben
 Fenntartja és amennyiben lehetséges, növeli a természeti erőforrások, mint egész
termelési kapacitását, továbbá a megújuló erőforrások regenerációs kapacitását,
anélkül, hogy megzavarná az alapvető ökológiai ciklusok természetes egyensúlyát,
működését, továbbá anélkül, hogy tönkretenné a helyi közösségek szocio-kulturális
jellemzőit és környezetszennyezést okozna.


Csökkenti a mezőgazdasági szektor sebezhetőségét a kedvezőtlen természeti és
társadalmi-gazdasági tényezőkkel és más veszélyekkel szemben, emellett növeli a
szektor önállóságát.26

A közszférában eleinte a benchmarking informális módszerei terjedtek el, főként a telefonos
kapcsolattartás, szakmai megbeszélések, informális tapasztalatcsere, amelyet önkormányzati
dimenzióban pl. a testvérvárosok hálózata is nagymértékben elősegített. Az említett
benchmarking módszer sok esetben a közszférára is jellemző munkafolyamatokra koncentrál,
pl. a munkaerő-toborzásra, a képzésre, stratégiai tervezésre, ügyfelek panaszainak kezelésére
24

http://www.fao.org/prods/gap/
uo.
26
http://www.fao.org/wssd/sard/faodefin_en.htm (fordította: Dr. Nagy Fruzsina Piroska)
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stb. Gyorsabb térnyerését kezdetben pénzügyi korlátok, a szkepticizmus, a kulturális
akadályok, a kudarctól való félelem, a kutatás-fejlesztésre irányuló visszafogott igény, a
világos küldetés és az objektív standardok hiánya is gátolta, azonban egyértelművé vált a
szemléletváltás és a pozitív elmozdulás az alkalmazás kiterjesztése irányába, ami szoros
kapcsolatban áll a nyitottabb, a tanulásra és a változásra fogékonyabb szervezeti kultúra
megjelenésével a közszférában is.27
Az ICMA, az amerikai önkormányzatokat tömörítő országos szövetség az önkormányzati
benchmarking katalizátorává vált a jó gyakorlatok terjesztésével, amit a legkülönbözőbb
formában és csatornákon végez. Konferenciák, kiadványok, tankönyvek, jelentések, szakmai
publikációk, projektek segítik elő, hogy országos, sőt nemzetközi szakmai körökben is
ismertté váljon a jó önkormányzati gyakorlat. Az amerikai szövetség Összehasonlító
Teljesítményértékelési Programot működtet, a rendszerbe belépő tagszervezetek külön
díjazásért részesülnek ebben a szolgáltatásban. A hatékony benchmarking előfeltétele, hogy a
szervezet először saját pozícióját és szükségleteit ismerje meg, és ennek fényében tudja
értékelni a mások tapasztalatából nyerhető hozadékokat. A Szövetség a Program keretében
ehhez kutatási hátteret biztosít, nemcsak az eredményekhez való hozzáférést teszi lehetővé, de
felkészítő képzést is tart, amelyen mind az adatszolgáltatásra, mind az adatok hasznosítási
lehetőségeire irányuló ismereteket átadja. Többek között a jó gyakorlatra vonatkozó adatok
gyűjtésével, elemzésével, feldolgozásával biztosítja a szervezetek közötti benchmarking
potenciális lehetőségét a résztvevő, jelenleg több mint 200 önkormányzat számára.
A szociális ágazatban is különösen fontos a jó gyakorlatok és a benchmarking koncepció
szerepe. E területen a jó gyakorlatok – az általános fogalom kritériumai alapján – olyan
helyben kialakított, eredményre vezető, új megoldási módot jelentenek a szolgáltatások
igénybevevőinek problémáira (akár egyedi szükségletek kielégítésére), amelyeket az adott
intézményben, ellátási formában a helyi tapasztalat már hitelesített, amelyek beváltak,
rendszeresen alkalmazták és a felhasználók elfogadták, mint szolgáltatást, igénylik, és
eredményes a közösségre gyakorolt hatásuk. A megoldási mód lehet saját kezdeményezés
27
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vagy adaptáció is. Lényeges feltétel továbbá, hogy másutt is alkalmazható legyen. Az új
megoldási mód „műfaját tekintve jelentheti például: a tartalmában, formájában vagy
technikájában új szakmai programot, szolgáltatást, eljárást, szervezeti vagy szervezési
megoldást, támogató csoport szervezését, stb. 28 A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jó
gyakorlatok legfontosabb jellemzői, szempontjai az alábbiak:
 a szolgáltatók valós szükségletekre épülve, minél szélesebb hozzáférés biztosításával
végzik tevékenységüket
 a szolgáltatás/program egyfajta minőségi fejlesztést ad a szolgáltatónak
 a meglévő szolgáltatás minőségét úgy javítják, hogy mind a szolgáltatást igénybevevő,
mind a szolgáltatást nyújtó elégedettsége/közérzete javul
 a jó gyakorlat és annak elemeinek, minőségi változásainak, eredményének bemutatása
mennyiségi mutatókkal/indikátorokkal is megvalósítható
 ágazaton belüli-kívüli együttműködések hangsúlyos szerepe
 a jó gyakorlat mások számára is elérhető, alkalmazható

I.4. A jó gyakorlatok koncepciója a helyi gazdaságfejlesztésben
A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából is igen fontos a jó gyakorlatok koncepciójának
alkalmazása, mivel ez egy olyan komplex fejlesztési folyamat, melynek keretében az
elkötelezett helyi szereplőknek a lehetséges fejlesztési eszközök széles tárházából a térség
adottságainak legmegfelelőbbeket szükséges kiválasztani és a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb szinergikus hatások kiaknázásával megvalósítani. Emellett a térségi adottságok és
szereplők köre nagyon eltérő egy-egy országon belül, ezért a helyi gazdaságfejlesztést annak
jellemzőivel és pozitív gazdasági, illetve társadalmi hatásaival lehet megragadni. A helyi
gazdaságfejlesztés magában foglalja mind a helyi kezdeményezésű, tisztán gazdasági jellegű
fejlesztéseket és beruházásokat, mind az ezekhez kapcsolódó, illetve kiegészítő társadalmi-
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gazdasági és közösségfejlesztési akciókat és programokat.29 A helyi gazdaságfejlesztés tehát
nem feltétlenül kell, hogy kormányzati szintű legyen, hanem helyi kezdeményezésű fejlesztés
is megvalósulhat a helyi adottságoknak és szokásoknak megfelelően, ezért nagyon fontos,
hogy egy-egy ilyen helyi akció és program, amennyiben megvalósul és hatékonynak bizonyul
adaptálható legyen és más közösségek is alkalmazhassák. A helyi gazdaságfejlesztés egyik
sajátos problémája, hogy egy-egy régióban sokszor nem ismertek és elérhetők a már működő
és eredményes jó gyakorlatok, ezért különösen fontos ezek feltérképezése, hogy a helyi
gazdaság és a helyi termékek piaca hatékonyan működjön.30
A helyi gazdaságfejlesztés, különösen a helyi termékek speciális jellemzői
tekintetében példaként említhető az Economica folyóiratban megjelent „A helyi termékek
interpretációs lehetőségei és szerepük a desztináció fejlesztésben” című tanulmány, amely
alapján a helyi termék hitelességének és élményének hátterében a termelés, készítés,
szolgáltatás helyének, és a termelő, készítő, szolgáltató beazonosíthatósága áll. A helyi
termékek és szolgáltatások a hagyományokra építenek, ezáltal közel állnak a helyi
lakossághoz és könnyen azonosulnak azzal, mivel a helyi lakosság tárgyi kultúrájával,
gyökereikkel kapcsolatban érintettnek érzik magukat. A vidéki közösségek ma is vágynak a
hagyományokra és hamar elfogadják az új hagyományok teremtésére irányuló törekvéseket.
Példaként említhető, hogy a kézműves hagyományok közvetítésének és bemutatásának
eszközei közé, mint legjellemzőbb turisztikai termékelemek, a kézműves rendezvények, a
bemutatók, a nyitott műhelyek, az élő múzeumok, tájházak tartoznak. A kézműves
termékelemek a vidékiség sokféleségével és a folklórral összekapcsolva igazi kuriózummá
váltak. A kézművesség hagyományainak ápolása és a gasztronómiai hagyományok ápolása a
nemzeti hagyományok őrzésének a két legfőbb módja, melyek szorosan összekapcsolódnak.
A kézművesség attól lesz helyi, ha a helyi lakosság mindennapjaiban él, emellett a kézműves
kultúra a mindennapokhoz hasonlóan a turizmusban is mindig jelen van.
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A paraszti élet szükségletei és a használat alakította célszerűvé a magyarság tárgyi
kultúráját. A parasztok a saját háztartásukban és a gazdaságukban szükséges használati,
kultikus funkciójú vagy reprezentációs célú tárgyaikat maguk készítették. E tárgyakat
alkalmanként vagy rendszeresen nem csupán saját használatra alkották meg, hanem eladásra
is. A kézművesség lényege, hogy a kézművesek a természet adottságait alakítják át sajátosan
emberi célra és az így készült dolgok sajátossága, hogy azok anyagi és nem anyagi
szükségleteket elégítenek ki. Emellett további jellemzőjük, hogy a tárgyak vagy eszközök
díszítése anyagukkal és formájukkal tökéletes összhangban van. Fontos kiemelni, hogy a népi
kultúra és a polgári kultúra eltérő stílusjegyekkel és díszítőjegyekkel rendelkezik. A népiesség
arra utal, hogy például az adott tevékenységet, stílusjegyet vagy díszítőelemet a nép elfogadja,
áthasonítja, közösségébe iktatja. A kézműves tevékenységet jellemzően az év bizonyos
időszakában, iparszerűen, például a mezőgazdasági munka szünetében végzik, utána
vásároznak, vagy a vásárlók helyben keresik a termékeket. A kézműves kultúra
bemutatóhelyei az élő műhely, bemutatóműhely, a műhelymúzeum, a termékgyűjtemény, a
bemutatás folyhat a turizmussal szorosan együttműködve vagy anélkül. Ha iparos kultúrája
miatt népi iparos értékekben gazdag a kistérség, ez társul gyűjtőszenvedéllyel, az iskolák,
művelődési házak hagyománymegismerő, őrző és feltámasztó kezdeményezésével, pozitívan
fejlődjön a település.
A kézművességet több szempontból lehet csoportosítani, alternatív jövedelemszerző
ágak (fazekas, bőrtárgy-készítés, kosárfonás, népi szabászat, csipke, gépi hímző, kovács,
szőnyegszövő), hagyományos kézműipari ágak (csuhéfonás és csuhéjátékok, gyékénykötés,
vászonkötés, kosárfonás) és a turizmusban értékesíthető termékek készítése (kézzel varrott
tájegységi viseletekbe öltöztetett népi babák, népi ékszerek, ajándéktárgyak és játékok
természetes anyagokból) ágai különböztethetők meg. A szakmák elsősorban létszükségleti
igényeket elégítenek ki, ezt követően kapnak szerepet a civilizációs igények és a kulturális
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igények. Egy-egy területileg jól körülhatárolható térségben markánsan és jól izoláltan
koncentrálódnak a kézműves hagyományok.31

I.5. A jó gyakorlatok dokumentálásának elvei
A fentiek alapján tehát a jó gyakorlatok olyan módszerek vagy tevékenységek, amelyek olyan
újszerű és építő jellegű technikákat foglalnak magukban, amelyek jellemzői, hogy már
bizonyítottan sikeres, továbbá fejleszthető, fenntartható, és így saját működését is elősegíti.
Mindemellett az egyik legfontosabb kritériuma azonban a jó gyakorlatoknak, hogy
dokumentálhatónak kell lenniük, és ezáltal kommunikálhatónak és átadhatónak is. Különösen
fontos a jó gyakorlatok feltérképezése és leírása, mivel ennek segítségével könnyebben
megoszthatóak és így hozzájárulhatnak más hasonló rendszerek működéséhez.
Az előzőekben említett benchmarking folyamat lényegi eleme a példát adó gyakorlat
kiválasztása, vizsgálata és értelmezése. Kérdés azonban, hogy mi alapján választható ki,
illetve ismerhető fel a viszonyítási pontként, példaként alkalmazható gyakorlat. Az említett
kritériumok mindenképpen támpontot adnak abban, hogy egy adott gyakorlat vizsgálata során
milyen jellemzőket kell figyelembe venni. Ugyanakkor szektoronként, területenként lehetnek
eltérések abban, hogy az általános feltételek mellett milyen speciális jellemzőkkel
rendelkeznie az adott tevékenységnek vagy technikának ahhoz, hogy jó vagy helyes
gyakorlatnak minősüljön. Néhány terület jó gyakorlatainak fogalmára és egyes speciális
jellemzőkre a fentiekben már kitértünk, ezért az alábbiakban következzen a helyi
vidékfejlesztéssel kapcsolatos helyi szintű gyakorlatok általános és különös ismérvei, amelyek
alapján az adott tevékenység innovatívnak, sikeresnek, fejleszthetőnek és fenntarthatónak
minősülhetnek, és ezáltal példát mutathatnak más hasonló gyakorlatok, technikák
megvalósításához.
Nem könnyű azonban általánosan meghatározni, hogy mi alapján választható ki egy-egy
tevékenység. Erre a kérdésre tulajdonképpen csak a jó gyakorlat 1. pontban meghatározott
31
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általános fogalmával válaszolhatunk: egy tevékenység akkor jó vagy helyes gyakorlat, ha
sikeres, innovatív, fejleszthető, fenntartható, dokumentálható és továbbadható. Egy helyi
vidékfejlesztést célzó koncepció vagy tevékenység működésének vizsgálata során tehát
elsősorban választ kell adni arra, hogy megfelel-e ezeknek a szempontoknak. Ismét
visszatérve a benchmarking fogalmához az említetteken kívül beépíthető egy újabb vizsgálati
szempont mégpedig az, hogy a célok érdekében az adott gyakorlat a leghatékonyabb módon
használja-e fel a rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásokat. Mindezek vizsgálata
azonban nagyban függ az adott régió sajátosságaitól, vagyis ismerni kell a feltérképezendő
térség jellemzőit ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani mi tekinthető például innovatívnak vagy
fenntarthatónak.
A jó gyakorlatok leírását tekintve minden esetben megállapítható, hogy a dokumentációhoz
célszerű egy olyan leíró rendszerrel dolgozni, amely három fő szakaszra tagolódik és az
alábbi pontokat tartalmazza:32
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL
1. A JÓ GYAKORLAT

A helyi termékek előállításával, illetve

ELNEVEZÉSE/CÍME:

kereskedelmével kapcsolatos jó gyakorlat
teljes címe, illetve rövid lényegre törő
elnevezése.

2. A KAPCSOLATTARTÓK:

A „jó gyakorlat gazda”, annak a személynek
az elérhetőségei, aki a gyakorlatról részletes
és hiteles információkkal tud szolgálni, aki a
gyakorlattal kapcsolatos adminisztratív
tevékenységeket végzi, illetve annak a
személynek az elérhetőségei, aki a helyi

32

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/gpdb_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/monitoring/moni_en.pdf
ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet által meghirdetett „Ti hogyan csináljátok? – innovatív, mások számára közreadható jó
gyakorlatok gyűjtése a szociális ágazatban” programra jelentkezők részére

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra
alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című
pályázat.

termékek előállításának, kereskedelmének
koordinációjáért felelős.
3. A JÓ GYAKORLAT CÉLJA:

A helyi termékek előállításával, illetve
kereskedelmével kapcsolatos jó gyakorlat
kitűzött rövid távú-, illetve hosszú távú
céljának, valamint közvetlen és közvetett
céljának leírása. Az elvárt eredmények
leírása.

4. A JÓ GYAKORLAT

Egyfelől a helyi termékek előállítóinak

CÉLCSOPORTJA:

meghatározása (az előállítók száma),
másfelől azon személyek meghatározása,
akik a helyi termékek kereskedelmében részt
vesznek, vagyis azon személyek
meghatározása, akik a helyi termék előállítás
és értékesítés haszonélvezői.

5. A JÓ GYAKORLAT CÉLRÉGIÓJA:

A földrajzi terület / régió / megye
megjelölése és bemutatása, amelyen belül a
helyi termékek kereskedelme folyik. A
vásárlói kör bemutatása.

6. A JÓ GYAKORLAT

A helyi termék előállításával és

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

kereskedelmével kapcsolatos jó gyakorlat

HUMÁNERŐFORRÁS:

eredményének eléréséhez minimálisan
szükséges dolgozói létszám, végzettség
megjelölésével

7. A JÓ GYAKORLAT

A helyi termék előállításával és

FINANSZÍROZÁSA:

kereskedelmével kapcsolatos jó gyakorlat
megvalósulásához szükséges forrás
megjelölése (teljes költségvetés, ebből
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kormányzati/ európai uniós támogatások,
magán támogatások)
8. A JÓ GYAKORLAT

A minimum infrastruktúra (technika,

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

berendezés, tárgyi eszközök) felsorolása, ami

INFRASTRUKTÚRA:

a megvalósításhoz elengedhetetlenül
szükséges.
II. A GYAKORLAT LEÍRÁSA

1. A JÓ GYAKORLAT RÖVID

A helyi termék előállításával és

TÖRTÉNETE/

kereskedelmével kapcsolatos jó gyakorlat

SZÜKSÉGLETFELISMERÉS:

megvalósulása mögötti koncepció leírása, az
eddigi gyakorlat és szükségletek bemutatása,
amelyek alapján a most bemutatni kívánt
gyakorlatot kifejlesztették: Az adott helyi
termékek előállításának és kereskedelmének
története, hagyományai, az igények,
szükségletek bemutatása. Szükséglet alatt a
jó gyakorlatot megelőzően, a termeléssel,
előállítással kapcsolatban felmerülő hiányok,
igények, fejlesztendő területek értendők.

2. A JÓ GYAKORLAT

A jó gyakorlat keretén belül végzett

MEGVALÓSULÁSÁNAK

tevékenységek (a termelés, kereskedelem

BEMUTATÁSA / A VÉGZETT

mozzanatai) felsorolása, bemutatása. Itt kell

TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE:

megemlíteni a helyi termékek reklámozása
érdekében tett lépéseket.

3. A JÓ GYAKORLAT KONKRÉT

Annak bemutatása, hogy a jó gyakorlat során

EREDMÉNYEI, KIMENETE, JÖVŐJE:

mennyire teljesülnek a kitűzött célok, a jó
gyakorlat eredményeit milyen
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módszerrel/számszerű adatokkal tudja mérni.
A jó gyakorlat közvetlen és közvetett
hatásainak leírása.
4. A GYAKORLAT SORÁN

Annak ismertetése, hogy milyen jellegű

FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS

problémák akadtak, akadhatnak a gyakorlat

TANULSÁGOK:

megvalósítása, működése során. A főbb
problémák és annak leírása, hogyan oldották
meg és mit tanultak belőle.

III. MIÉRT TEKINTHETŐ JÓ GYAKORLATNAK?
Ebben a szakaszban szükséges leírni, hogy miért jó és helyes az adott gyakorlat. A
kritériumok meghatározásához a Leader+ kezdeményezés megközelítése ad jó alapot, ezért
az alábbiak az ebben meghatározott kritériumokból kiindulva célszerű meghatározni az e
szakaszhoz szükséges szempontrendszert.
1. TERÜLETALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS

Ez egy adott térség sajátos helyzetén,
erősségein és gyengeségein alapuló
koncepció meghatározását jelenti. Az adott
gyakorlat akkor jó és példaértékű, ha a
területalapú megközelítéssel kapcsolatos
tudatosság jellemzi, illetve ha a figyelembe
veszik az endogén erőforrásoknak a
fenntartható fejlődés elérésében betöltött
jelentős szerepét.

2 . AZ ALULRÓL ÉPÍTKEZŐ

Annak az összefoglalása, hogy a jó gyakorlat

MEGKÖZELÍTÉS

mennyire vonja be a helyi szereplőket,
beleértve a közösség egészét, a gazdasági és
társadalmi érdekcsoportokat. Az alulról
építkező megközelítés két főbb tevékenységre
épül, nevezetesen a „szervezésre” (a
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tevékenységek megkönnyítésére) és a helyi
közösségek képzésére, és a program
különböző szakaszaiban kerül alkalmazásra.
A projekt szintjén lényeges, hogy a projektet
a helyi szereplők kezdeményezzék, és
konzultáljanak a lakosságnak az intézkedés
által érintett tagjaival.
3. A PARTNERSÉGI MEGKÖZELÍTÉS / Valamennyi intézmény/szolgáltató (állami,
A JÓ GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA

önkormányzati, non-profit, gazdasági

SORÁN EGYÜTTMŰKÖDŐ

vállalkozás, egyházi, valamint

PARTNEREK

közműszolgáltató), aki együttműködött és
részt vesz/vett a helyi termék előállításának
és kereskedelmének előkészítésében és
megvalósításában. A szolgáltató nevének és
működésének/szakterületének megjelölésével.

4. INNOVÁCIÓ

A jó gyakorlatok különösen fontos jellemzője
az újszerűség. Az innováció megvalósulhat
akként, hogy a helyi erőforrásokat új
módszerekkel támogató intézkedéseket; a
helyi fejlesztés szempontjából jelentős, de
más fejlesztési koncepciók által nem érintett
intézkedéseket; a vidéki térségek problémáira
és gyengeségeire új válaszokat adó
intézkedéseket; vagy olyan intézkedéseket
alkalmaznak, amelyek új terméket, új
eljárást, új szervezeti formákat vagy új piacot
hoznak létre.
Az innováció szerepel a program szakmai és
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hálózatépítési alkotóelemei között is, ideértve
az információ eljuttatását a szereplők más
olyan csoportjaihoz, amelyeknek
szándékukban áll ihletet meríteni a máshol
elért eredményekből, illetve közös projekteket
hajtani végre.
5. INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS

A vidékfejlesztési/helyi gazdaságfejlesztési
tervekben foglalt intézkedések és projektek
összefüggő egészként kapcsolódnak
egymáshoz és állnak összhangban
egymással. Az integráció érinthet egyetlen
szektorban folytatott cselekvéseket, a
program valamennyi intézkedését vagy az
intézkedések egy sajátos csoportját, vagy
legfőképp a térségben érintett különböző
gazdasági, társadalmi, kulturális és
környezetvédelmi szereplők és szektorok
közötti kapcsolatot.

6. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA/

Azon tájékoztató tevékenységek, programok,

HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS A TÉRSÉGEK

eszközök leírása, amelyek a helyi termékek

KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

előállításáról és kereskedelméről, illetve
annak eredményéről tájékoztatatja közvetlen
és közvetett környezetét. (Konferenciák,
műhelyek, fórumok, tanulmányok,
kiadványok, publikációk, esettanulmányok
pontos megnevezése)

7. FENNTARTHATÓSÁG

Annak alátámasztása, hogy a gyakorlat
gazdasági, környezeti és társadalmi
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szempontból fenntartható és működő. Fontos
kiemelni itt annak a leírását, hogy a közösség
mennyire fogadja be és ismeri el a
gyakorlatot, illetve milyen hatásai vannak a
környezetre.
8. ÁTADHATÓSÁG

Annak elemzése, hogy a jó gyakorlat hogyan
alkalmazható más termékekre vonatkozóan
vagy más térségekben, illetve az alkalmazást
könnyítő intézkedések, tanácsok leírása.

I/6. A jó gyakorlat leírás struktúrája
Az alábbiakban közlünk néhány jó gyakorlat leírást, amelyek további szempontokat adnak a
leíráshoz készített interjúkérdések összeállításához. A bemutatások tematikailag is
kapcsolódnak a kutatási célhoz, tehát nem pusztán formai, strukturális szempontból
hasznosíthatóak a helyi termék előállítás jó gyakorlatainak vizsgálatában.
Az alábbi két példa (Pékség, Kézművesműhely) a pszichiátria beteg és az értelmi
fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek társadalmi vállalkozásait mutatja be,
kiemelve az előnyöket, kihívásokat, a felmerülő kérdéseket, a megfontolandó lépéseket és a
siker tényezőit. Úgy gondoljuk, a kutatásban ezen szempontok feldolgozása elengedhetetlen.
Pékség33
„Egyes pékségek csak kenyeret árusítanak, mások csak süteményeket és vannak olyanok is,
melyek mindkettőt. Vannak pékségek, melyek boltokba szállítanak és a nagykereskedelemre
összpontosítanak, mások közvetlenül az éttermeknek adnak el, megint mások közvetlenül a
33
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nagyközönségnek értékesítenek. A társadalmi vállalkozásban működő pékségek elsődlegesen
arra fókuszálnak, hogy munkalehetőségeket kínáljanak klienseik számára; ezen pékségek
célja tehát, hogy a megfelelő termékpaletta és disztribúciós/értékesítési rendszer kialakítsa
révén maximalizálja az elérhető profitot, és eközben kliensei igényeihez igazodó
munkahelyeket teremtsen.
Előnyök
-

Megfelelő és sikerélményt nyújtó munkalehetőségeket jelent a kliensek számára.

-

Ez egy mások által már kipróbált üzleti tevékenység; léteznek modellek, és vannak
tapasztalt szakemberek is, akiktől tanulhatunk.

-

A pékségek olyan termékeket kínálnak, melyek széles körben elterjedtek, és ezért
nagy a kereslet irántuk.

Kihívások
-

A kereslet nagysága miatt a verseny általában igen erős a pékáruk piacán.

-

Külön felkészítő tréning nélkül túl nagy kihívást jelenthet magas színvonalú
termékek

előállítása

egy

társadalmi

vállalkozás

számára,

főként

a

kezdeti időszakban.
-

A berendezés és az egyéb kellékek beszerzése magas költséggel jár.

-

Egy pékség működtetése szaktudást igényel (hogyan állítsunk elő nagy
mennyiségben is egyenletesen jó minőségű termékeket).

-

Egy

pékség

esetén

a

kliensek

számára

létesíthető

munkahelyek

száma

realizálásához

nagy

korlátozott lehet.
-

A

kenyér

nyereséghányada

alacsony,

ezért

profit

mennyiségű értékesítés szükséges.
Kérdések, melyeket érdemes feltenni magunknak
-

Milyen termékeket szeretnénk árulni? Ezt a döntésünket a piaci kereslet, saját
termelési adottságaink és a különböző termékek jövedelmezőségének vizsgálata
alapján

hozzuk

meg.

Van-e

olyan

vagy piaci rés, amelyet érdemes lenne megcéloznunk?

piaci

szegmens
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-

Képesek vagyunk-e előállítani a termékeket? Tudjuk-e hogyan tegyük ezt magas
színvonalon? Milyen felkészítő tréningekre lesz szükség?

-

Megfelelő munkahelyeket teremtünk-e klienseink számára? Milyen speciális
képzésre vagy támogatásra lesz szükségünk?

-

Van-e valamilyen tényező, ami megkülönböztet minket versenytársainktól?

-

Milyen éles a verseny? Elbír-e a piac még egy szereplőt?

-

Tudjuk-e, hogy pontosan milyen berendezésekre van szükségünk?

-

Van-e lehetőségünk

a

berendezéseket

bérelni,

lízingelni

vagy használtan

venni? Esetleg tudunk-e támogatást igényelni egy adományozó szervezettől a
beszerzésükhöz?
-

Van-e bármilyen egészségügyi előírás, amelyet figyelembe kell vennünk?

-

Nagy- vagy kiskereskedelemben gondolkodunk? Kiskereskedelmi értékesítés esetén
magasabb profit érhető el, viszont szükség van egy árusítóhelyiségre is.

Megfontolandó
-

Általában az embereknek van egy konkrét elképzelése a kenyér árára vonatkozóan,
így az elérhető nyereséghányad alacsony. Nehéz versenyezni a nagyobb
és

bolthálózatokkal

szupermarketekkel,

mert

olyan

alacsony árat engedhetnek meg maguknak értékesítési volumenük nagysága miatt,
ami a nonprofit vállalkozások számára általában elérhetetlen.
-

A kérdés tehát, hogy van-e bármilyen módja annak, hogy termékeinket
megkülönböztessük

a

versenytársakétól,

hogy magasabb

áron

tudjunk

értékesíteni (például különlegesen finom, egyedi ízesítés stb.).
-

Általában nem a kenyér termeli a profitot a pékségeknek, hanem a
különleges termékek.

-

Mivel alacsony a nyereséghányad, különösen fontos a hatékony termelési
folyamat. Milyen eljárások alakíthatók ki ennek érdekében (például a felhasznált
alapanyagok mennyiségének, a termékek méretének ellenőrzése; a késztermékek
útjának nyomon követése, egyrészt, elkerülhető legyen a túltermelés, másrészt
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hogy a selejtek és a lopások is kiszűrhetőek legyenek)?
Sikertényezők
-

A

termék-előállításhoz

szükséges

szakértelemmel

és

tapasztalattal

rendelkező személyekkel való kapcsolat, akik betanítást is vállalnak.
-

Hozzáférés

az

elosztási/értékesítési

csatornákhoz

(vannak

piacok,

ahol

szigorúan ellenőrzik a nagyobb boltokba való bejutást).
-

Jó minőségű, versenyképes termékek.

-

Különleges termékek, melyek kitűnnek a versenyben, és így magasabb árat tesznek
lehetővé.”

KÉZMŰVESMŰHELY34
„Sok, pszichiátriai beteg és értelmi fogyatékos személyeknek szolgáltató szervezet
gondolkozik kézműves termékek értékesítésében. Ez tűnik a legkézenfekvőbb
vállalkozásnak, hiszen a legtöbb helyen amúgy is rendszeresen tartanak kézműves
foglalkozásokat a kliensek számára.
Számos

szervezet

sikeres

vállalkozást

működtet

kézműves

termékekre

alapozva; ám sokan úgy találják, hogy a legjobb esetben is csupán a költségek fedezhetők
belőle. Ez főként a termékek gyenge minőségének (összehasonlítva a piacon lévő
termékek minőségével) és a korlátozottan előállítható mennyiségnek köszönhető.
Előnyök
-

Olyan munkát jelent a kliensek számára, melyben ki tudnak teljesedni. Sok
intézmény tart kézműves foglalkozásokat kizárólag terápiás céllal. Ezen kívül az
értelmi fogyatékos emberek olykor az átlagos munkavállalóknál hosszabb ideig

34

NeSsT: Vállalkozó szellem. Útmutató a pszichiátriai beteg és az értelmi fogyatékos személyekkel foglalkozó
szervezetek társadalmi vállalkozásaihoz. In: NESsT-Comolli Loïc-Etchart Nicole-Varga Éva-Varga Péter: Sikeres
társadalmi vállalkozás. Üzleti ismeretek az értelmi fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásához. Kézenfogva
Alapítvány, Budapest, 2007
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képesek ismétlődő, odafigyelést igénylő, aprólékos feladatokat végezni - amely
jellemző a kézművességre.
-

A kézműves termékek piacán magasabb szintű a vásárlók társadalmi érzékenysége;
ezek a vevők már csak a szervezet programjának társadalmi hasznossága miatt is
megveszik a kézműves termékeket.

Kihívások
-

A kézműves termékek ára legtöbbször behatárolt, és így gyakran előfordul, hogy profit
eléréséhez több termék értékesítésére lenne szükség, mint amennyit a kliensek elő
tudnak állítani. Ez különösen igaz olyan kevésbé egyedi termékek esetén, mint például
a gyertyák vagy a kosarak.

-

Gyakran az a vállalkozás kiindulópontja, hogy milyen termékeket tudnak
előállítani a kliensek, és nem az, hogy mire van kereslet a piacon. Nehéz
biztosítani,

hogy

a

kliensek

folyamatosan

eladható

minőségben

állítsák

elő a termékeket.
-

Gyakran nehézséget okoz a nonprofit szervezetek számára - főleg a vidéki térségekben
és

a

kisvárosokban

viszonteladókra

-

a

támaszkodnak,

potenciális
akik

viszont

vevők
az

Általában

elérése.

árbevétel

jelentős

részét

megtartják.
Kérdések, melyeket érdemes feltenni magunknak
-

Klienseink

képesek-e

az

üzleti

modell

működéséhez

szükséges

minőség

és mennyiség előállítására?
-

Van-e kereslet a termékünkre? Tudunk-e valami különlegeset készíteni?

-

Nyilvánosságra akarjuk-e hozni vállalkozásunk szociális jellegét? Ez vajon pozitívan
hat majd az értékesítésre?

-

Ki a célcsoportunk, és mekkora mennyiségben hajlandók tőlünk vásárolni?

-

Hol

árusítsuk

termékeinket?

Kézműves

vásárokon,

helyi

boltokban

vagy

az interneten?
-

Van-e

üzleti

tevékenységünknek

szezonális

jellege

(például

karácsony
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környékén áruljuk a legtöbbet)?
Sikertényezők
-

A piaci igényeknek megfelelő minőség és mennyiség előállítása.

-

Olyan termékek, melyet klienseink képesek előállítani, és melyre kereslet is van.

-

Egyedi termékek, amelyek több vásárlót vonzanak.”

 Jó gyakorlatok a szociális foglalkoztatásban35
Az „Aktív műhely a gyakorlatban” c. kiadványból idézett alábbi leírás bemutatja, hogy „12
szervezet jelenlegi munkája során milyen, az Aktív Műhely szemléletéhez közelálló,
példaértékű tevékenységet folytat”

36

. Ezekben az összegzésekben figyelemreméltó a

szempontválasztás és a következetes elemzés. Az alábbiakban bemutatott tanulmányrészletek
– a tartalmi elemeken túlmenően – jó példái annak, hogyan lehet egy vagy több szervező elv
mentén bemutatni jó gyakorlatokat. Bár különbözik a szervezeti forma, a célcsoport, a
funkció, a szakterület stb., mégis vannak olyan szempontok, amelyek kutatásunkban is
közvetlenül alkalmazhatóak.
A jó gyakorlat kutatásban érintett témakör:
-

a stratégia: ha egyszemélyes vállalkozóról, őstermelőről írunk, akkor is szükséges
feltárnunk, elemeznünk a stratégiai gondolkodás, vízióalkotás képességét (a célok és
megvalósítása érdekében kialakított stratégia)

35

-

a minőség: a minőség kulcskérdés a helyi termék készítés/szolgáltatás fenntartásában

-

a kapcsolatok

-

a társadalmi és pénzügyi fenntarthatóság

-

a piaci orientáció.

Jó gyakorlatok a szociális foglalkoztatásban. In: Aktív műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást
Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve. Szerk.: Dr. Czike Klára, Kézenfogva Alapítvány, Budapest,
2010.
36
Jó gyakorlatok a szociális foglalkoztatásban. In: Aktív műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást
Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve. Szerk.: Dr. Czike Klára, Kézenfogva Alapítvány, Budapest,
2010.
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Részletek az „Aktív Műhely a gyakorlatban” c. kiadványból:
„Tudatos szervezeti stratégia
(…) Az Angyalliget Alapítvány lakóotthoni ellátás biztosításán túl jelentős célkitűzése a
társadalmi felelősségvállalás elérése. (…) A Szent Lázár Alapítvány létrejöttében fontos
szerepet játszott, hogy felismerte napjaink valós problémáját, a társadalmi bizonytalanságot,
és ezzel összefüggésben a munkanélküliség növekedését.
Minőségbiztosítás
Egy jól működő szervezet függetlenül, hogy for- vagy nonprofit, sikeressége érdekében
fenntartható, kiszámítható, átlátható, a benne dolgozók és a környezet elvárásainak megfelelő
kell, hogy legyen.
Sokszínűség a tevékenységekben
Az Aktív Műhely egyik szempontja, hogy a szervezetek fenntartásának felelőssége és feladata
minél sokszínűbben valósuljon meg. (…) E szempontból különösen jó példával járnak elöl
azok a szervezetek, köztük a Szatmári kistérségében működő Jót s Jól Egyesület, melyek
igyekeznek a jóléti feladatok ellátásának felelősségét az állami, a non-profit, és a piaci
szektorra egyaránt hárítani. A Jót s Jól Egyesület a helyi önkormányzattal szorosan
együttműködve és a feladatokat megosztva használja ki a piac kínálta lehetőségeket.
Minőségi foglalkoztatás
A minőségi foglalkoztatás szakembereink számára az EU-s irányelvekkel összhangban álló,
és az értelmi sérült emberek képességeihez és szükségleteihez illeszkedő foglalkoztatás. (…)
Jó gyakorlatnak tekintjük, ha egy szervezet a szociális foglalkoztatás mellett lehetőséget
teremt nyílt munkaerőpiaci tapasztalat megszerzésére és támogatja ellátottjait az
elhelyezkedésben.
Fogyatékos emberek minőségi ellátása
Fogyatékosok minőségi ellátásának az Aktív Műhely szakemberei a fogyatékosság-specifikus
közösségi szükségletekre reagáló szolgáltatásokon belül a személy egyéni szükségleteire
épülő szolgáltatástartalmak összességét tekintik.
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Szakemberek a szociális foglalkoztatásban
Az értelmi sérült és autista emberek minőségi ellátásának feltétele a szakemberek
professzionalizmusa, naprakész felkészültsége és kompetens teamként való együttműködése.
Társadalmi fenntarthatóság
A társadalmi fenntarthatóság fogalma az Aktív Műhely szakemberei számára azt jelenti, hogy
a szervezet tevékenységével a fogyatékos személy társadalmi értékét tudatosítja és elősegíti a
fogyatékos emberekkel kapcsolatos szükségszerű paradigmaváltást. E szempontokat tartja
szem előtt a Gyöngyház Egyesület és a Búzavirág Alapítvány.
Pénzügyi fenntarthatóság
A pénzügyi fenntarthatóság az Aktív Műhely számára azt jelenti, hogy a szervezet
gazdálkodása átlátható, forrásait a tevékenységeihez többféle csatornán keresztül biztosítja, a
hosszú-távú fenntarthatósága érdekében vagyoni és nem vagyoni értékű eszközökkel
rendelkezik. Ebből a szempontból példaértékűnek tartjuk az Esőemberekért Egyesületet.
Több lábon álló szervezet
Az Aktív Műhely Foglalkoztatási Eszközrendszert kidolgozó szervezetek és szakemberek
megítélése szerint a szociális ellátást és foglalkoztatást végző szervezetek fenntarthatósága
szempontjából elengedhetetlen, hogy minél több lábon álljanak. A bevételi szerkezet
diverzifikálása a jelenlegi ösztönző rendszerben sok szervezetnek okoz problémát.
Saját foglalkoztatási tevékenységből származó bevétel
A fogyatékos emberek foglalkoztatását érdemes és lehetséges olyan módon fejleszteni, hogy e
tevékenységekből származó árbevétel jelentősen növekedjen.
Piacorientált foglalkoztatás
Magyarországon a fogyatékos emberek foglalkoztatására, történeti okokból és az ösztönző
rendszerből adódóan, jellemző, hogy elsősorban rehabilitációra fókuszál, nem pedig a piaci
igényekre. Ebből adódóan a fogyatékos emberek foglalkoztatását végző szervezetek
tevékenységei és termékportfoliója egyhangú, a valós külső piaci igényeket nem kellően veszi
figyelembe. A legtöbb ilyen szervezet kézműves termékek előállítására szakosodott, annak
ellenére, hogy a kézműves piacon az utóbbi 20 évben komoly verseny alakult ki, amely még a
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professzionális versenytársakat is jelentősen megrázta. Ennek a változásnak az okai a politikai
és gazdasági változásokban keresendőek, amelynek következménye, hogy megjelentek az
olcsó és egyre jobb minőségű távol-keleti termékek, valamint a nyitás következtében a
nyugati fogyasztói társadalomra jellemző gyorsan változó trendek és divatok a hazai
fogyasztók számára is természetessé váltak. Ezzel az új fogyasztói igénnyel pedig a hazai
kézműves termékek előállítói nem tudtak lépést tartani. A védett foglalkoztatók az utóbbi
időben kezdtek el a fenntartható foglalkoztatást elősegítő üzleti koncepciókat kidolgozni.
Mindegyik alapja egy paradigmaváltás. Nem a fogyatékosok foglalkoztatására jellemző
hiányokra koncentrálnak (vagyis mit nem képesek a fogyatékos emberek megcsinálni), hanem
kutatják a gazdasági és piaci igényeket, elemzik a piaci trendeket és próbálják megkeresni
azokat a piaci réseket, amelyekre képesek a szervezetükkel és a foglalkoztatottaikkal reagálni.
A jó gyakorlatok közül kettőt emelünk ki, melyek meggyőződésünk szerint a teljes szociális
szektor számára is mutatják a fejlődés irányát.
fruit of care™ – a gondoskodás gyümölcse – társadalmi márka
A fruit of care az első magyarországi társadalmi márka. A fruit of care márka megalapításával
a cél az volt, hogy a védett műhelyek elszórt értékesítési, termékfejlesztési, és gyártási
tevékenységét hatékonyabbá tegyük. Valamennyi védett műhely tapasztalata, hogy nagyon
nehéz a napi működés mellett megfelelő energiát és erőforrást biztosítani az értékesítés
megszervezésére, a piaci igényeknek megfelelő termékek kialakítására és a kedvező áru
alapanyag beszerzésére. Gyakori tapasztalat, hogy a szervezetben elkészült termékek vagy
nem eléggé kelendőek és raktáron maradnak, vagy túl hamar elkelnek, ami feltételezi, hogy
alacsony áron kerültek értékesítésre.
A fruit of care a védett műhelyekkel együttműködve a piaci igények ismeretében olyan
termékeket fejleszt, amelyeket a védett műhelyekben dolgozó munkatársak képesek
előállítani. A nagyobb vásárlói erőből adódóan kedvezőbb árakat tud elérni az alapanyagok
beszállítóinál, valamint az értékesítési tevékenységének köszönhetően jobb értékesítési
eredményt tud elérni, amely végeredményben a fogyatékos foglalkoztatásban résztvevő
műhelyek hatékonyabb működését, valamint pénzügyi bevételeik növekedését eredményezi.
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Ugyanakkor a fruit of care marketing és PR tevékenységének célja a márka ismertségének
növelése, amely egyrészt elősegíti az értékesítés fejlődését, másrészt biztosítja a márka piaci
értékének növekedését, amely a márka termékeinek az értékét növeli, vagyis elősegíti, hogy a
védett műhelyek minél nagyobb nyereséggel értékesítsék a termékeiket a fruit of care-en
keresztül. A fruit of care márkának a fentiek mellet nagyon fontos társadalmi feladata is van, a
márka és a minőségi termékei a fogyatékos emberek értékét kommunikálja, valamint a
társadalmi integrációjukat segíti elő. Hiszen a designerek által tervezett, fogyatékos emberek
gondos kézműves munkájával előállított, minőségi termékek méltán hirdetik a fogyatékos
emberek értékteremtő képességét.
A fruit of care célja, hogy a termékek a fogyasztók széles csoportjai számára váljanak
mindennapi életük megszokott részeivé, vagyis össztársadalmi szinten váljon általánossá a
fogyatékosok által létrehozott minőségi termékek fogyasztása. A fruit of care akkor válhat
hosszútávon sikeressé, hogyha a védett műhelyek minél szélesebb köre csatlakozik a
kezdeményezéshez, melynek érdekében egy nonprofit kft. megalapítását kezdeményezték a
tulajdonosok.
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira
Az intézmény 2005-ben kezdett el egy turisztikai fejlesztési projektet, amelynek lényege,
hogy az ellátás helyszínéül szolgáló Rimanóczy kastélyt részlegesen megnyitották
idegenforgalmi céllal az érdeklődő látogatók számára. Az Aktív Műhely program részeként a
szervezet munkatársai további, a turizmushoz kapcsolódó fejlesztési ötleteket fogalmaztak
meg. Az Aktív Műhely tanácsadóinak javaslatára szerteágazó turisztikai ötleteiket, és a már
meglévő kastélylátogatási tevékenységüket egységes üzleti koncepcióba integrálták. Az üzleti
koncepció kidolgozásához első lépésként a munkatársak a tanácsadók segítségével strukturált
módon piaci információkat kezdtek el keresni. A piackutatási információk segítettek abban,
hogy a megszületett ötletből jól megalapozott, a keresleti igényekre, valamint a meglévő
kínálatot figyelembe vevő üzleti koncepció alakuljon ki. A keresleti igények alapján a
szervezet munkatársai képesek jobban megismerni a reménybeli vásárlóikat, és kialakítani az
általuk kínált szolgáltatásokat és szolgáltatás csomagokat. A kínálati oldal megismerése pedig
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nem csak a térségbe érkező turisták igényeiről ad fontos információkat, hanem feltárja azokat
az együttműködési lehetőségeket, amelyek az üzleti koncepció sikerességéhez ugyancsak
elengedhetetlenek. A zsirai szervezet turisztikai fejlesztési programját az Aktív Műhely több
szempontból is reménykeltőnek ítéli. Egyrészt a zsirai szervezet kiemelkedően kedvező
adottságokkal rendelkezik egy ilyen jellegű projekt megvalósításra. Kőszeg és Sopron-fertődi
kistérség határán fekszik, amely Magyarország harmadik legkedveltebb turisztikai
desztinációja, történelmi szerepe, termál és fürdőkultúra fejlettsége és az osztrák piac
közelsége (például az osztrák oldalon működő locsmándi fürdő fizetőképes közönsége) miatt.
Másrészt a szervezet kiváló adottságokkal rendelkezik: egy műemléki szempontból is jelentős
kastélyépülettel és a célcsoport igényeinek (gyerekes családok) megfelelő adottságokkal bíró
parkkal. Harmadrészt a fejlesztési koncepció beleillik abba a nemzetközi trendbe, amikor is a
tudatos, társadalmi szempontokat előtérbe helyező fogyasztás a turisztika területén is
megjelenik, sőt egyre meghatározóbbá válik. A zsirai szociális intézmény fejlesztési projektje
lehetőséget teremt a kastélyokban ellátást végző fenntartóknak, a Fővárosi Önkormányzatnak
elsősorban, de a többi fenntartónak is, hogy a kastélyok hasznosítását diverzifikálják,
valamint a nagy létszámú intézmények kitagolási programja során az újrahasznosításukat
gazdaságilag kedvezőbbé alakítsák.”
 Az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványában37 az alábbi programleírások komplex
módon, rövid terjedelemben, közérthető stílusban íródtak. Kronológia szempontokat követnek
és az élményszerűségre törekednek, mint ahogyan a kiadvány ajánlásában Dr. Csatári Bálint
az MNVH elnöke írja: „A vidéki tájaink sokszínűsége ott rejlik e jó gyakorlat programok
mögött. A helyi közösségekben aktív fejlesztőink valósították meg azokat. Bennük van a
vidékiek lelkének, önmegvalósításának a titka is. S, ahogy a geográfusok mondják: az ember
nemcsak az adott környezetében, a házában él, hanem egy – a hely szelleme által
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Projektkoordinációs Igazgatóság, Budapest
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meghatározott – szimbolikus világban is, amelyek éppúgy cselekvésre késztethetnek, mint a
fizikai szükségletek. Ezt igazolja e kis kötet.”
Néhány jó gyakorlat leírás példaként a kötetből:
„Rendezvények a sokoldalú és fenntartható vidékfejlődésért.
Szedte, vette, teremtette! – Gazdanapok tájházakban
Kitűnő hangulatban teltek és nagyon sikeresek voltak a gazdanapok - összegezte a "Szedte,
vette, teremtette!" című programsorozat tapasztalatait Hegedűsné Majnár Márta, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat projektötleti felhívására jelentkező Magyarországi Tájházak
Szövetségének ügyvezető elnöke. Az elnyert finanszírozási összeg segítségével a szövetség
tagszervezetei augusztusban országszerte több helyszínen, helyi termékekhez kapcsolódó
kulturális, kézműves és hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket. Mintha
visszaforgatták volna az idő kerekét! Hegedűsné Majnár Márta szerint a kezdeményezés
legfőbb értéke az volt, hogy autentikus környezetben mutathatták be a közönségnek egy-egy
termék előállításának fortélyait, így az érdeklődők nemcsak megkóstolhatták a finomságokat,
hanem elejétől végéig részt vehettek a munkafolyamatokban. Különböző települések adtak
otthont a programoknak, amelyek középpontjába mindig egy-egy, helyszínen előállított
termék került. Szentendrén a kenyér, Nagykörűn a Nagyboldogasszony Napjához kapcsolódó
gyógynövények és virágok, Fertőhomokon a lekvárok, szörpök, befőttek, Vésztő-Mágoron a Birkafőző és Pásztorételek versenyén - a száraztészták, Császártöltésen a szőlő és a bor,
Noszvajon - a Szilvanapon - a házi készítésű lekvárok. A vendéglátók bemutatták az egyes
készítmények étkezésre, egészségre: életmódra gyakorolt hatását, továbbá feldolgozási és
felhasználási lehetőségeit. Minden alkalommal szerveztek őstermelői piacot is, ahol
lehetőséget biztosítottak friss zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövények, méz, szörp,
lekvár, bor, sajt, túró, száraztészták és füstölt húskészítmények vásárlására. A Magyarországi
Tájházak Szövetségének munkatársai a helyszínen hiteles környezetet biztosítottak,
megismertetve az érdeklődőkkel mindazokat az eszközöket, korabeli sütési-főzési
technikákat, amelyek a hagyományos, paraszti gazdaságokat jellemezték. A kapcsolódó
kézműves, kulturális és hagyományőrző programok rendkívül népszerűek voltak az idősek, a
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fiatalok és a gyermekek körében is. A szervezők a kezdeményezéssel hangsúlyozni kívánták
a helyben előállított és feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának fontosságát. Nagy értéke
volt a programoknak, hogy a rendezvényeken a vásárlók közvetlen kapcsolatba kerülhettek a
termelőkkel és élményszerűen jutottak különleges, hasznos ismeretekhez.”
 „Tanulmányok a sokoldalú és fenntartható vidékfejlődésért.
Helyi termelői piac jó higiéniai gyakorlati útmutató
A 2012. év fordulópontot jelentett a helyi termelői piacok létrehozása és működtetése
szempontjából Magyarországon. A Vidékfejlesztési Minisztérium a helyi gazdaság
megerősítése és a lakosság friss, jó minőségű élelmiszerekkel való ellátása érdekében
jogszabály-módosításokkal könnyítette meg a helyi termékek előállításának és piacra
jutásának

feltételeit.

Hatályba

lépett

a

termelői

piacok

nyitását

egyszerűsítő

törvénymódosítás és a higiéniai, ellenőrzési előírásokat tartalmazó rendelet. Ezt követően
országszerte sorra nyíltak és rendkívül népszerűek a helyi termelői piacok. Azonban a
piacnyitás nem azt jelenti, hogy bárki, bármikor, bárhogyan belekezdhet ebbe a
tevékenységbe. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület - a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
finanszírozásában megjelent - "Helyi termelői piac jó higiéniai útmutató" című tanulmánya
azoknak kíván segíteni, akik a gyakorlatban szeretnének létrehozni és működtetni ilyen
piacokat. A szakmai anyag célja, hogy a benne foglalt útmutatók, adatok, szabályok alapján e
piacok üzemeltetése életszerű és jogszerű legyen, ugyanakkor ne veszélyeztesse az
élelmiszer-biztonságot. A tanulmányban a szerzők áttekinthető formában, átfogó ismereteket
nyújtanak többek között a termék-előállítás és értékesítés, valamint az üzemeltetés
jogszabályi hátteréről, továbbá az árusítható termékek köréről és mennyiségéről, a piac
tulajdonosára és működtetőjére vonatkozó szabályokról. Az érdeklődők a szakmai anyagból
megtudhatják azt is, hogy kik árusíthatnak ezeken a helyeken, milyen feltételek vonatkoznak
a járművek elhelyezésére, az ivóvíz használatára, a hulladék kezelésére, az értékesítő
asztalok felállítására, az eszközök tisztítására, vagy akár a kártevők elleni védekezésre.
Kiderül a tanulmányból, hogy miként kell a nyersanyagokat, a termékeket tárolni,
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előkészíteni, mik a lefagyasztás, a felengedés és a hőkezelés szabályai.
A mellékletekben található különböző dokumentumminták praktikus segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy miként kell kitölteni a különböző adatlapokat, nyilvántartásokat, mik a címke
készítés előírásai és milyen egy kártevő-ellenőrzési vagy egy takarítási terv. A tanulmány
szerzői remélik, szakmai anyaguk is hozzájárul ahhoz, hogy minél több településen
nyíljanak helyi termelői piacok, amelyek sikeresen és biztonságosan működnek.”
”LEADER Helyi akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő látogatások.
Helyi védjegyhálózat létrehozása.
Ez a védjegy kicsit más, kicsit több mint a szokásos termékminősítő védjegyek - így
fogalmaztak a "Marca de Calidad"-ról a Naturama Szövetség LEADER csoportjainak
spanyolországi tanulmányútról hazatért tagjai. A szövetség tagszervezetei szeretnék
bevezetni működési területükön a "Marca de Galidad" védjegyet. Azzal a céllal utaztak az
andalúziai EI Condado de Jaén térségbe, hogy megismerjék a területi és európai védjeggyel
rendelkező

szervezeteket,

a

rendszer

működését

és

gyakorlati

tapasztalatokat

gyűjtsenek a projekt magyarországi megvalósításához. A védjegy bevezetése lehetőséget
biztosítana a hazai vállalkozásoknak egy európai minősítő rendszerhez való csatlakozáshoz,
Ezáltal nagyobb eséllyel juttathatnák piacra termékeiket, a fogyasztók pedig kiváló minőségű
árut vásárolhatnának. A tanulmányút során a résztvevők találkoztak a helyi LEADER csoport
tagjaival, alapos tájékoztatást kaptak a védjegy minősítési szempontrendszerének
kidolgozásáról,

meg

látogattak

egy

bikafarmot,

az

Ibériai

Fogadalmi

Tárgyak

látogatóközpontját, egy "Marca de Calidad" védjeggyel rendelkező, olívaolajat készítő
vállalkozást és egy húsüzemet. Mindenki, akivel találkoztunk, azt erősítette meg, hogy a
védjegy elsősorban a vidékfejlesztés, az identitásteremtés, a közösségfejlesztés eszköze és
csak másodsorban szolgálja a helyi termékek marketingjét. Lényege a társadalmi
felelősségvállalás - összegezte tapasztalatait az egyik résztvevő. A "Marca de Calidad"
különleges attól is, hogy konkrét földrajzi területhez kötődik, alulról építkezve, helyi
közösség hozza létre és tartja fenn, valamint egyszerre európai és helyi szintű. Természetesen
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mindehhez a kiváló minőség is társul.
A Naturama Szövetség kilenc LEADER csoportja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
projektötleti felhívására jelentkezett, és az elnyert finanszírozási összeg segítségével vett
részt a tanulmányúton. A felhívás egyik legfontosabb célja, hogy ösztönözze a különböző
országok LEADER szervezeteit az összefogásra, a vidéki szereplők közös szerepvállalására,
a jó gyakorlatok meghonosítására.
A spanyolországi utazás jó példája a sikeres együttműködésnek, nem véletlen, hogy a
Naturama Szövetség vezetői bíznak benne; a közeljövőben Magyarországon is lesz,, vidék
Minősége" védjeggyel rendelkező cég, termék és szolgáltatás.”

I/7. A jó gyakorlatok kiválasztásának szakaszai
A jó gyakorlat kutatás és leírás az alapozó kutatásra épül.38 Az alapozó kutatásban megyei
adattár készül a helyi termelőkről és termékekről. Az adattár tartalmi kialakítása egyrészt a
helyi szakértők bevonásával, másrészt nyomtatott és elektronikus kiadványok
felhasználásával történik.
A kiválasztás első szakasza
Az alapozó kutatásban megkérdezett szakemberek, a témában érintett hálózati szereplők
javaslatai alapján adatbázis készítése.
A kiválasztás második szakasza
A kutatásban közreműködő szakemberek tapasztalataik alapján javaslatot tesznek.
 A kiválasztás harmadik szakasza
A szakértői javaslatokat követően a termelők/szolgáltatók telefonos vagy személyes
informálása a kutatásról, tájékozódás arról, vállalják-e a kutatásban az együttműködést.
A folyamatba bevontak számának legalább a vállalt indikátor kétszeresének kell lenni,
továbbá a javaslat összeállításakor a területi és típusbeli szempontokra is tekintettel kell lenni.
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II. A KUTATÁS VÁLASZTOTT
MÓDSZERE: AZ ESETTANULMÁNY
A jó gyakorlat kutatás módszereinek megválasztásához vázlatosan áttekintjük a szociológia
módszertan releváns ismereteit.
A szociológiában a következő adatgyűjtési módszerek léteznek: statisztikai adatok
másodelemzése, dokumentumelemzés, külső és résztvevő megfigyelés, esettanulmány,
kísérlet, mélyinterjú, életrajzi módszer, kötetlen beszélgetés, kérdőíves adatfelvétel (survey
módszer).39 Célszerű ezen módszereket – a kísérlet kivételével – alkalmazni ahhoz, hogy a
lehető legkomplexebb legyen a leírásunk.
A leginkább adekvát módszernek az esettanulmányt tartjuk, mely megfelelő
dokumentálási formája lehet a jó gyakorlatok különböző tartalmú, mélységű és
funkciójú közzétételének. A választásunk indoka az, hogy a jó gyakorlat kutatással nemcsak
rövid figyelemfelkeltő és ötletadó összegzés a célunk, hanem olyan, többféle funkcióra
alkalmas szakmai anyagok összeállítása, melyek sokoldalúan felhasználhatóak.
A továbbiakban röviden ismertetjük az esettanulmánnyal, mint módszerrel, szemben
támasztott fontosabb szakmai követelményeket.

II/1. Az esettanulmány története
„Különálló tudományos kutatási módszerré csak a 20. században vált. Az angol Oxford
szótár 1934-re vezeti vissza a "case study" kifejezést, melyet először az orvostudományban
használtak. Új elméletek alátámasztásához a társadalomtudományok terén Barney Glaser és
Anselm Strauss szociológusok fejlesztették tovább, akik "Grounded theory" néven mutatták
be módszerüket 1967-ben. Az esettanulmányok népszerűsége elméletek igazolására csak az
elmúlt évtizedekben nőtt meg. Az egyik terület, amelyen az esettanulmányok a
39
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legközkedveltebbek lettek az oktatás lett, azon belül is az osztályozás és értékelés. Ezen a
területen a legjelentősebb tudósok Robert Stake és Jan Nespor. Az esettanulmányt oktatási
módszerekhez is felhasználták, elsősorban közgazdaság és jog oktatásában. A problémára
épülő oktatás (problem-based learning, PBL) jó példa erre.”40
„A német nyelvterületen és Közép-Európában a mezőgazdászok alkalmazták a gazdaságokkal
kapcsolatos adatok gyűjtésére és a megismerésére, még ha ezt nem is nevezték
esettanulmánynak. A gazdászgyakorlat segítette a táblatörzskönyvek, tenyészállatok
törzskönyvezésének kialakulását. Kialakultak a módszertani fogások a gazdaságok, régiók
megismerésének megkönnyítésére. Kialakult a szervezési tervek kidolgozásának módszertana,
amely az előző módszertani fogásokra is támaszkodott. A múlt század első felében, vagyis a
két világháború között fejlődött ki igazán a statisztikai adatgyűjtés a mezőgazdaságban és az
erre alapozott tanácsadás.” 41

II/2. Az esettanulmány meghatározásai, fogalma
Az esettanulmány fogalmának többféle értelmezését is megtalálhatjuk a szakirodalomban:
„Az esettanulmány (case study) a társadalomtudományok egyik kutatási módszere. (…)
Korábbi minták és meghatározott számú változókat figyelő merev protokollok követése
helyett, az esettanulmány módszere mélységi és hosszirányú vizsgálatot tesz lehetővé egy
meghatározott esettel kapcsolatban. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az adatokat
rendszerszerűen vizsgáljuk, adatokat gyűjtsünk, elemezzük az információkat és rögzítsük
végül az eredményeket. Ennek eredményeképpen a kutató teljesebb képet nyerhet arról, hogy
miért úgy történtek a dolgok ahogy, és mit lenne még érdemes közelebbről is megvizsgálni a
jövőben.”

Az

esettanulmány,

mely

azonosítható

kutatási

módszerként,

vizsgálatként, megvizsgál egy jelenséget annak eredeti kontextusában.” 42

40

http://hu.wikipedia.org/wiki/Esettanulmany
Magyar Internetes Agrár/Alkalmazott Informatikai Újság honlapja:
http://miau.gau.hu/miau/128/ocs/tkm.doc Társadalomkutatás módszertana. Esettanulmányok.
42
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esettanulmany
41

empirikus
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„Bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy az esettanulmány nem csak egyszerűen egy
módszer, hanem egyben egy szemléletmód is. Ennek a lényege, hogy az emberi viselkedés,
minden felületes eltérése és egyedisége ellenére rendelkezik olyan sajátosságokkal, amelyek
általánosíthatók. Ezért egy egység megfigyelése is jó betekintést ad egy bizonyos fajta
viselkedés vagy szervezeti működés sajátosságaiba.”43
„Az esettanulmány készítése (…) szisztematikus, jól előkészített és módszertanilag
megalapozott megfigyelést és adatnyilvántartást jelent.” „Az esettanulmány leginkább a
megfigyelés és az interjú módszereit alkalmazza. Az esettanulmányt, mint módszert, több
szakma alkalmazza a napi gyakorlatában adatgyűjtésre, problémamegoldásra.”44

II/3. Az eset kiválasztása45
„Amikor az eset kiválasztása történik, a kutatók gyakran olyan mintákat részesítenek
előnyben, melyek a nyerhető információkra öszpontosulnak. Ennek ellentéte a véletlenszerű
mintavétel (Flyvbjerg, 2006). A tipikus és általános jellegű nem mindig bizonyul a
leggazdagabb információnak. Különleges és a szokásostól eltérő esetek több információt is
tartalmazhatnak, mivel ezek több alapvető mechanizmust igényelnek és több közreműködőt is
egyben.
Az információra összpontosító esetek három fajtáját különböztetjük meg:
1. Különleges, a tipikustól eltérő esetek
2. Kritikus esetek
3. Paradigmatikus esetek.”
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II/4. Az esettanulmány megírásával kapcsolatos tanácsok46
„Az esettanulmányban a lényeg, hogy maga az üzenet érvényesüljön! Mindig szem előtt kell
tartanunk azt, hogy kinek írunk, hiszen ehhez kell igazítanunk a hangnemet, a szakmai
szempontok részletezését, az egyes események jelentőségét, stb. Törekednünk kell a
tárgyilagosságra, de ugyanakkor a személyesség is fontos (például hogyan kerültünk
kapcsolatba az adott témával, mi motivált minket, mit várunk a munkától, stb.). A kutatás
tények és élmények elegye kell, hogy legyen. Ezeket rendezzük, dolgozzuk fel, de nem kell a
legapróbb részletekig leírni mindent, hiszen az a munkát érdektelenné teheti. A lényeg, hogy
maga az üzenet érvényesüljön. Amennyiben a kutatást a nyilvánosságnak szánjuk, az abban
résztvevők beleegyezését kell kérnünk a megjelentetéshez. Változtassuk meg a neveket,
helyszíneket, időpontokat abban az esetben, ha a résztvevők nem járulnak hozzá az
esettanulmány nyilvánosságra hozatalához.”47
A jó gyakorlat kutatásban célunk az alapozó kutatásban48 feltárt helyi termék előállítók
és helyi szolgáltatást nyújtók közül szakértői közreműködéssel kiválasztottak komplex,
átfogó,

szemléletes

bemutatása

(tevékenységeik,

termékeik,

fejlődésük).

Az

esettanulmány alapján készül el a 16-20. oldalon bemutatott jó gyakorlat leírás.
Az esettanulmány készítésénél a komplexitásra és a kontextualitásra törekszünk, követve Dr.
Mayer Péter kritériumait49.
Ezen kritériumok alapján a komplexitás a munkákban azt jelenti, hogy a vizsgált esetet – azaz
a helyi termelő, helyi szolgáltatás leírását – a maga teljességében mutatjuk be, melynek része
a helyi termelő működésének bemutatása, a helyi termék készítésének bemutatása, a helyi
termelő kapcsolatrendszerének feltárása is. Így az esettanulmányok a speciális kérdések
46
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mellett a vizsgált termelő munkáját „működés” közben mutatja be, melyben kitérünk az eset
egyes aspektusai között oksági kapcsolatokra is. A kontextualitás elvét követve úgy mutatjuk
be a kiválasztott jó gyakorlatot, hogy nemcsak annak sajátságaira, jellemzőire fókuszálunk,
hanem azt a környezetet is bemutatjuk, melyben az „létezik, cselekszik, működik”.
Koncentrálunk még az időbeliség bemutatására is, hiszen egy folyamat pl.: a helyi termék
előállításának, a szolgáltatás bevezetésének a leírása a célunk. Továbbá a leírásban törekszünk
arra, hogy azt igazoljuk, hogy „ (…) a megfigyelt eset tulajdonságai (véleménye) releváns a
vizsgált jelenség szempontjából. A cél tehát a legtöbb (vagy legalábbis elegendő számú)
adatfelvétel helyett a legmegfelelőbb adatszolgáltató(k) fellelése.”50

II/5. Javaslat az esettanulmány készítésének folyamatára
A folyamat összeállításhoz felhasználtuk a már fent idézett tanulmány 51 megállapításait,
melyeket adaptáljuk jelen kutatásra (a megállapítások idézetként dőlttel szedve):
„Témakörök: Az esettanulmány-készítés során elsőként fel kell térképezni a vizsgált eset
minden aspektusát. Ez általában a vonatkozó elméleti fogalmak és modellek áttekintésén
alapul, vagyis a jó esettanulmány mindig erős elméleti megalapozottsággal bír. Az elméleti
modellek azonban ennél a módszernél nem oksági összefüggések feltárására irányulnak,
hanem a továbbiakban vizsgálandó témák meghatározására. Más szóval, a kutatás – ha
sikeres – nem az összefüggések erősségének mérésével fogja a modellt igazolni, hanem azzal,
hogy alátámasztja a témakörök fontosságát a vizsgált esetnél is.”
Kutatásunkban az alapozó kutatáshoz az elméleti fogalmak áttekintése elkészült, továbbá az
alapozó kutatás meghatározta a vizsgálandó témákat, igazolta a témakör jelentőségét és
vázolta a helyi termékek társadalmi-gazdasági fontosságát.
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„Anyaggyűjtés: Most az első lépésben meghatározott témakörökben információkat kell
gyűjteni a választott esetről. Bár egyetlen esetet vizsgálunk, számos adatforrással kell
dolgoznunk az objektív eredmény érdekében. Szemben a kérdőíves megkérdezéssel, az
interjúval vagy a megfigyeléssel, az esettanulmány készítése során valójában többféle
módszer egyidejű alkalmazására kerül sor. Ebben a tekintetben az esettanulmány inkább
tekinthető elemzési és prezentációs, mint adatgenerálási módszernek.”
A kutatásunkban többféle módszer egyidejű alkalmazására törekszünk, mert célunk az
elemzés és a prezentáció.
„Az esettanulmányhoz felhasználható források a következők lehetnek:”
„a. Statisztikai adatok: a vizsgált esetet, annak típusát vagy környezetét bemutató
számszerűsített információk;”
Jelentős különbségek várhatók az egyes helyi termelők, készítők tevékenységéről
számszerűsíthető adatok gyűjtésében, ugyanakkor törekedni kell a feltárásban, adatgyűjtésben
arra, hogy a személyiségi jogok és üzleti titkok ne sérüljenek.
„b. Nyilvános dokumentumok: újságcikkek, nyilatkozatok, jogi dokumentumok, stb. széles
köre tartozik ebbe a kategóriába; „
Ezek begyűjtése fontos és mellékelni is szükséges, mely a komplex bemutatás eleme.
„c. Személyes dokumentumok: személyes naplók, fényképek, levelek, a vállalat konkrét üzleti
folyamatait bemutató jelentések. Ezek egyes esetekben az Interneten is elérhetőek, más
esetekben viszont csak személyes kapcsolat révén lehet elérhető.”
Esetünkben a személyes dokumentumok közé tartozhatnak még a különböző termékleírások,
szórólapok, prospektusok, katalógusok is. A személyes találkozáskor a jó gyakorlat
kutatásban ezekkel a forrásszerzési lehetőségekkel élni kell, ugyanakkor fontos, hogy a
kapcsolatfelvételt – előzetes tájékozódás, adatgyűjtés céljából - internetes keresés – előzze
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meg (pl.: helyi termelő honlapja, facebook oldala, a település honlapja, ahol a helyi
termelés/szolgáltatás folyik).
„d. Interjúk: a választott esetet ismerő személyek (ismerősök, munkatársak, fogyasztók,
üzletfelek,

stb.)

véleménye

adhatja

a

legtöbb

olyan

információt,

amelyek

kész

dokumentumokban nem érhetők el.”
Az esetek leírásánál kulcsszerepet szánunk az interjúnak. Az interjú módszer a feltáró-leíró
kutatási témáknál adekvát eszköz, tehát a témánkhoz is jól illeszkedik. Ez a módszer azért is
elengedhetetlen, mert vizsgálatunkban az interjú alanyok gondolatainak, attitűdjének,
érzelmeinek megismerése is fontos egy elmélyült beszélgetés keretében. Az alkalmazott
interjúink tartalmi szempontból több típusba is besorolhatóak:


a mélyinterjú típushoz a témakörök adottak, ugyanakkor az interjúer szakértőként
nagy szabadsággal rendelkezik



a narratív típusba azért sorolhatóak, mert a helyi termelő/szolgáltató tevékenységének
története is fontos



tematikus típusba is illeszthetőek, mert a helyi termékekkel kapcsolatos nézetekre,
átélt tapasztalatokra, javaslatokra is történik információgyűjtés.

Formai szempontból félig strukturált interjút alkalmazunk, elsősorban egyéni vagy diádikus
(kétszemélyes) formát, azonban adódhat olyan eset is, amelyben fókuszcsoport is szervezhető
(pl.: szociális szövetkezet). A fókuszcsoport módszere lehetőséget ad arra, hogy egy időben
több szempontú megközelítéseket tárjunk fel. A fókuszcsoportos interjú módszer az
információszerzésen és a vélemények feltárásán túl lehetőséget ad a helyi hálózati
kapcsolatok erősítésére is. Az interjú témaköreinek meghatározásához felhasználandó a 1618. oldalon bemutatott struktúra szempontrendszere.
„Nemcsak többféle forrást kell használni, de az egyes kategóriákban ráadásul mint több
konkrét adatforrást is fel kell tárni. A választott esetről több személyt meg lehet kérdezni, a
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külső és belső dokumentumok széles körét lehet áttekinteni és több konkrét forrásból is be
lehet szerezni már összegyűjtött, a vizsgált esetre vonatkozó adatokat.”
Legalább három személy felkeresése látszik szükségesnek. Természetesen a kulcsszemély
felkeresése – akár több alkalommal is – elengedhetetlen. A másik személy lehet az alapozó
kutatásnak az az interjúalanya, aki ajánlotta/javasolta a termelőt/szolgáltatót. A harmadik
személyt a közvetlen környezetből célszerű választani, aki a helyi közösségnek olyan tagja,
akit a termelő/szolgáltató ajánl/javasol.
„3. Rendszerezés: Ebben a lépésben a feladat a kapott információk rendszerezése és az
összegyűjtött információk közötti kapcsolatok feltárása. Ki kell szűrni a szövegekből a lényegi
információkat és kiemelni a több adatforrás által is megerősített információkat. A cél az, hogy
az eset minden, előzetesen vagy adatgyűjtés során azonosított aspektusát egységes keretben,
összefüggéseiben legyünk képesek bemutatni.”
A rendszerezésre vonatkozó fenti javaslat kutatásunkban is adekvát módszerként
alkalmazható.
„4. Bemutatás: Az utolsó lépés az esettanulmány megszövegezése. Ez azonban több, mint
egyszerűen a meglevő információk szavakba, mondatokba foglalása: a jó esettanulmány
értelmezi, magyarázza is az eset jellemzőit. Lényeges elem, hogy az esettanulmány
struktúráját úgy alakítsuk ki, hogy az tükrözze a felhasznált elméleti keret kategóriáit,
modelljeit.”
Az alapozó kutatásban52 bemutatott/alkalmazott definíciók szolgálhatják az elméleti keretet.
A helyi termék/szolgáltatás vidékfejlesztési jelentősége, szerepe a kiindulópont, ezért az
értelmezésben és magyarázatban a komplexitásra törekvés a célszerű. Az esettanulmány
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struktúrájának kialakítása a már bemutatott jó gyakorlat leírás
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alapján történik. A

kidolgozásban fontos a közérthetőség, ugyanakkor a korrekt szakmaiság is.
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v.ö. jelen tanulmány 16-18. oldalán közölt struktúrával

