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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

ÁTADÁSRA KERÜLT A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ELSŐ 

MEGVALÓSULT PROJEKTELEME 

 

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram első megvalósult projekteleme a 

fehérvárcsurgói Károlyi-kastély főépületének elkészült enteriőrsora.  

 
Az átadó ünnepségen beszédet mondott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Károlyi György 
nagykövet, a Károlyi József Alapítvány elnöke, és L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának 
alelnöke, Virág Zsolt miniszteri biztos (Miniszterelnökség) pedig bemutatta a Nemzeti Várprogramot és a 
Nemzeti Kastélyprogramot. 
 

Az infrastrukturális fejlesztés elemei 
 
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély jelen fejlesztési ütemében a kastély főépületének termeibe új, részben a 
Károlyi családhoz köthető történeti bútorok és műtárgyak kerültek, megújultak az enteriőrök. Kiemelkedő 
értékei a berendezésnek a Károlyi-címerrel díszített ezüst tál, a Károlyi-címeres francia porcelán tányér, a grófi 
koronával díszített francia porcelán kiöntő, valamint Francesco Petrarca Velencében íródott, 1764-ben 
megjelent könyve eredeti, hibátlan bőrkötésben. A kiállítás színfoltja az 1860 körül készült biliárdasztal, amely 
kivételesen dús intarziás díszítésével, korabeliségével egyedülálló darab Magyarországon. 
A második ütemben további terek újulnak meg a főépületben, valamint sor kerül az istállóépület és 
környezetének rekonstrukciójára. Bővül a meglévő szolgáltatások köre is, közösségi és kulturális terek 
kerülnek kialakításra: multifunkcionális rendezvény- és koncerthelyszín, esküvői és filmforgatási helyszín. 
Tovább bővül a főépületben található ajándékbolt kínálata, az istállóépületben pedig rendezvények 
megtartására alkalmas vendéglátó egység kerül kialakításra, és újabb szálláshelyek létesülnek. 
 
A turisztikai fejlesztés elemei 
 
Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss és interaktív kiállítási tartalom fogadja az épületbe látogatókat. Ennek 
jegyében a fejlesztés második ütemében újabb turisztikai szolgáltatások kerülnek kialakításra. A 
kastélyépületben és az istállóépületben megtekinthető lesz a Károlyi család történetét bemutató kiállítás, 
csakúgy, mint a kastély és a többi, jelentősebb Károlyi-kastély története. További érdekes téma az európai 
zenetörténet interaktív bemutatása, és a helyi növényvilágot, fűszereket és gyógynövényeket ismertető 
kiállítás. Történeti interaktív építészeti időutazás várja majd a vendégeket, külön gyerekfoglalkoztatóval 
kedveskednek a családoknak. Az élményszerű bemutatás jegyében 3D animációs és kosztümös filmvetítést 
tekinthetnek meg a látogatók, beöltözhetnek és fotózkodhatnak korhű ruhákban, és tematikába illő csapatépítő 
játékokon is részt vehetnek. 
Külön figyelmet szentel a program a kastélyparkok újszerű hasznosítási lehetőségeinek: érdekes 
programkínálattal és jó infrastrukturális háttérrel felszerelve a helyszínen tartózkodás ideje többszörösére 
nyújtható, egyfajta „történelmi szabadidőközpontként" működhetnek. Ide sorolhatók a népszerű 
magánrendezvények, esküvői fotózások, csapatépítő tréningek, konferenciák. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
A kastélyparkban interaktív kertészeti foglakozás várja az érdeklődőket. A gyerekek a tematikus játszótéren 
kipróbálhatják a „Pattanj nyeregbe park” látványosságait, és kalandozhatnak a sövénylabirintusban. A 
kertbirodalom program bérbe vehető eszközöket is kínál a vendégeknek (sportszerek, piknikkosár, telizsák). 
 
 
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély  
 
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély a Nemzeti Kastélyprogram keretében szépül tovább, 1,86 milliárd forintos 
támogatás segítségével. A korábbi beruházások során megtörtént a kastély főépületének és parkjának 
rekonstrukciója. A jelenlegi fejlesztés első ütemében a kastély főépületének enteriőrjei újultak meg, a második 
ütemben pedig az egykori istállóépület és környezetének felújítása, élménykert kialakítása, valamint a kastély 
főépületének további fejlesztése valósul meg, így a térség egyik legimpozánsabb kastélya teljes pompájában 
fogadja majd vendégeit. 
 
Az épület „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében 1 500 000 000 
forint európai uniós (GINOP 7.1.1-15-2016-00017), valamint 364 490 000 forint hazai forrásból újul meg a 
műemlék épületegyüttes. 
 
 
A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram  
 
A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék – 20 kastély és 19 vár – 
újul meg, nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy – 
adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.  
 
A program célja, hogy a műemlék helyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett egy 
egységes, Európában is unikális, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag valósuljon meg, amely valóban 
érdekli a látogatókat. Egy-egy vár vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe, szimbolikus 
értékű helyszín, különleges helyet foglal el a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erősítése. A várak, 
kastélyok a fejlesztési koncepció alapján egyre inkább közösségi térként is szolgálnak majd, ha a vendég jól 
érzi magát bennük, jelentősen több időt tölt el, és ez növeli a bevételt, amelyekből a műemlékek fenntarthatók.  
A program az ország egész területét lefedi. Művészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb épületek 
szerepelnek benne, nemzetközi szintre emelve a kastély- és várláncot, amely a magyar épített örökség egyik 
legfontosabb megjelenítője lesz. 
 
Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss és interaktív kiállítási tartalom fogadja az épületbe látogatókat. Minden 
helyszín egyedi, a kiállítási tematika ehhez illeszkedő jellemzőkkel rendelkezik, ezáltal az egykori magyar 
kastély- és várélet minden rétege bemutatásra kerül. Alapvető cél, hogy a kiállításnak olyan grafikai arculata 
és olyan atmoszférája legyen, amellyel a vendégek azonosulni tudnak. Nagy hangsúlyt fektet a program az 
előkészítő munkára: a falszövet, a régészeti, a restaurátori, a levéltári, a tervtári, a köz- és a 
magángyűjteményekben végzett kutatások alapján összeállt adathalmaz kreatív és közérthető feldolgozásával 
áll össze egy olyan kiállítás, amely vonzza a látogatókat, és elidőznek benne. Az épületek múltját a 
történetmesélés, az anekdoták mentén is megismerhetik a látogatók. Minden helyszínen bemutatásra 
kerülnek az egykori birtokos családok egymást váltó generációi, megelevenednek a történelemkönyvekből 
ismert nemesi családok tagjai. A kastélyban, várban zajló életmód, a főúri család hétköznapjai és ünnepei, sőt 
a személyzet feladatai is a kiállítás részét képezik. A koncepció fontos eleme az interaktív és multimédiás 
eszközök használata és kiállításokba építése. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
A változatos, helyi adottságokra támaszkodó, a mindennapokban is használható termékekkel felszerelt 
ajándékbolt egyre fontosabb részévé válik a látogatóközpontoknak. Itt nyílik lehetőség a helyben termelt, a 
környékbeli termelőktől származó minősített termékek befogadására és értékesítésére is, így valósítható meg 
az a gazdasági modell, amely a kastélyok hosszú távú, önfenntartó működését szolgálja. 
 


