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NEMZETI KASTÉLY- ÉS VÁRPROGRAM 

 

 

 

 

 

 

A Nemzeti Várprogram és a Nemzeti Kastélyprogram (a továbbiakban: 

Programok) célja a bevont műemlékek egységes kezelése és fejlesz-

tése. A Nemzeti Kastélyprogramban résztvevő kastélyok és műemlék-

együttesek listáját a 1663/2014. valamint az 1977/2015. kormányhatá-

rozatok rögzítik. A Kastélyprogramban 45 műemlék szerepel, az első 

kormányhatározat értelmében 35, a második határozat értelmében to-

vábbi 10 kastély került be a programba. A 34 műemléket érintő Nem-

zeti Várprogramról a 1483/2015. valamint a 1977/2015. kormányha-

tározatok rendelkeznek. Az első határozat 32 várat emelt be a prog-

ramba, a második határozat további kettővel egészítette ki az műemléki 

helyszíneket.  

A Programokban szereplő kastélyok és várak kiemelt jelentőségű, 

nemzeti kulturális örökség részét képező műemlékek. A nemzeti va-

gyonról a 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) rendelkezik. Nemzetgaz-

dasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül 

az a nemzeti vagyon, amelynek az állami és a helyi önkormányzati 

tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt. A T/10718. 

számon benyújtott törvényjavaslat a „nemzetgazdasági szempontból ki-

emelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem 

alatt álló építmények és építmény-együttesek” listáját bővíti ki.  A tör-

vényjavaslat elfogadását követően 17 műemlék minősülhet újon-

nan nemzeti vagyonnak, így a váli Ürményi-kastély kivételével az 

összes, a Programokban szereplő helyszín az Nvtv. hatálya alá tartozhat 

és lehetősége nyílhat az európai uniós források elnyerésére.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szabá-

lyozza a kulturális örökség elemeit, amely között megtalálható a mű-

emléki érték. A törvény érelmében a kulturális örökség a nemzet egé-

szének közös szellemi értékeit hordozza.  

 

 
 

 

A II. világháborút követően körülbelül 1500-2000 kastélyépület állt 

Magyarországon, többsége romos és magára hagyott állapotban. Az 

1945. évi földreform értelmében a birtokok épületeit kisajátították, az 

államosított kastélyok és kúriák száma 1500-ra, az elvett belsőségek 

(kertek, parkok, stb.) területe 8000 holdra becsülhető. A kastélyok ál-

lamosításának utolsó, részben formális lépését a hitbizomány felszá-

molása jelentette 1949-ben, a családi vagyon az államra szállt.  

Az Infojegyzet a Nemzeti Kastély- és Várprogramról nyújt háttér-

információkat. A nemzeti vagyonról szóló törvény módosításáról 

benyújtott T/10718. számú törvényjavaslat célja a kiemelt jelentő-

ségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek kiegészítése a 

Programok helyszíneivel.   

 Műemlék: nyilvántar-
tott műemléki érték, 
amelyet jogszabállyal 
védetté nyilvánítottak. 

 Műemléki érték: min-
den olyan építmény, 
kert, temetkezési hely 
vagy sírjel, temető, terü-
let, illetve ezek összetar-
tozó együttese, amely a 
múlt és a közösségi  
hovatartozás-tudat 
szempontjából kiemel-
kedő jelentőségű. 

 Kastély: uralkodók,  
egyházi és világi főurak 
reprezentatív lakóhelye, 
védelmi funkciója 
nincs. 

 Vár: fallal körülvett,  
védelmi berendezéssel  
ellátott erődítmény. 

 Palota: díszes városi  
lakóépület, többnyire 
nemesi vagy egyházi 
méltóság lakóhelye,  
illetve többszintes  
városi épületegyüttes.  

 Fellegvár: várakban, 
erődítményekben  
kialakított jól védhető 
várrész, az alsóbb vár-
részek eleste után alkal-
mas visszavonulásra. 

 Várkastély: várszerű 
építészeti elemeket  
tartalmazó nemesi  
lakóhely. 

 Kúria: várkastélyok  
egyszerűbb, köznemesi 
megfelelője. 

 

 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172599.316718
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193220.316822
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176832.316797
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193220.316822
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.316379#foot_113_place
http://www.parlament.hu/irom40/10718/10718.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57089.287580
http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Komk_15/?query=SZO%3D%28kast%C3%A9lyprogram%29&pg=70&layout=s
http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1520.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/10718/10718.pdf
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Az államosított épületek újrahasznosítása ad hoc 

módon, az adottságok figyelembe vétele nélkül 

történt. A műemlékvédelem majd az állagmeg-

óvás az 1950-es években indult meg: az 1960-

ban készült műemlékjegyzékben 567 kastély és 

kúria szerepelt. Az első országos jelentőségű 

kastélyprogram 1981-ben indult el, a következő 

nyolc évben 176 épület állagmegóvása, 65 ingat-

lan jelentősebb helyreállítása valósult meg. A vé-

dett kastélyok és kúriák száma 1990-re elérte a 

740-et.  

A rendszerváltást követően a tulajdonosi szer-

kezet megváltozott, számos építészeti örökség 

önkormányzati, majd magántulajdonba került. A 

meghatározó történelmi és kulturális értékkel 

bíró kastélyok állami kézben maradtak. A gaz-

dálkodó szervezetek szintén értékesíteni próbál-

ták kastélyaikat. A korszakban lezajlott tulajdon-

változásokról nem vezettek statisztikai nyilván-

tartást. A becslések szerint jelenleg Magyaror-

szágon 900 kastély és 3600 kúria található, ebből 

műemléki védettséget körülbelül 800 épület él-

vez. 

Magyarországon a várak helyreállítása a kiegye-

zést követően indult meg. A II. világháború után 

az 1950-es évek végétől a 1980-as évek elejéig 

kiemelt jelentőséget kapott a várromok helyre-

állítása, a korszakban prioritást élveztek a kö-

zépkori eredetű emlékek. Az elmúlt három évti-

zedben a holt műemlékek helyreállításának be-

mutatása és kritikai elemzése elmaradt, a műem-

léki szakirodalom hiányos, több évtizedes el-

maradásban van. A hazai műemlékeket napra-

készen, országos szinten bemutató jegyzék utol-

jára 1990-ben jelent meg.  

A felújítások turisztikai fejlesztésként való keze-

lése szakmai kritikák tárgya (lásd különösen a 

diősgyőri vár felújításának értékelését - Marosi, 

2011). 

 

A kulturális örökségvédelem legfőbb háttérintéz-

ménye a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ. A Forster Köz-

pont működését a 199/2014. Kormányrendelet 

határozza meg, irányítását a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter látja el. Feladatai közé tartozik 

többek között: 

 a kulturális örökséget érintő fejlesztési prog-

ramok kidolgozása és nyomon követése, hasz-

nosítással kapcsolatos tanácsadás; 

 a kulturális örökségre alapozott projektek ki-

dolgozása, megvalósítása és koordinálása, 

 gondoskodik a kezelésében lévő állami tu-

lajdonú műemlékek fenntartásáról, fejleszté-

séről, hasznosításáról és üzemeltetéséről.  

Az átalakítás előtt álló Forster Központ feladatait 

jogutódként egyrészről a kulturális örökség vé-

delméért felelős miniszter, másrészről a kormány 

által kijelölt szerv veszi át. 

A Nemzeti Kastélyprogramot a 1663/2014. 

Kormányhatározat hívta életre. A határozat értel-

mében a Kastélyprogramban szereplő műemlé-

kek a Forster Központ vagyonkezelésébe kerül-

nek az alábbi módon: 

 tizenkilenc ingatlan vagyonkezelését átadja a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,  

 három ingatlan programbevonás céljából ál-

lami tulajodba, majd a Forster Központ vagyon-

kezelésébe kerül, 

 a többi ingatlan vagyonkezelője már a kor-

mányhatározat megjelenése előtt is a Forster 

Központ volt. 

A Kastélyprogram előkészítését társadalmi 

egyeztetés előzi meg. A találkozókon a Forster 

Központ munkatársai egyeztetnek a helyi társa-

dalom szereplőivel.  

A Nemzeti Várprogram helyszíneit a 

1483/2015. Kormányhatározat rögzíti. A határo-

zat értelmében a Várprogram megvalósulása 

három ütemben zajlik: 

 I. ütemben hat vár (kezdete 2016), 

 II. ütemben tizennégy vár (kezdete 2017),  

 III. ütemben további tizennégy vár (kezdete 

2017–2018) turisztikai fejlesztése várható.  

A kormány a hazai kulturális örökség megőrzése 

és bemutatása céljából elindította a Műtárgy-

programot, amelyet a 1484/2015. Kormányha-

tározat szabályoz. A határozat értelmében a köz-

gyűjteményekben őrzött, a nemzeti vagyon ré-

szét képző kulturális javakat a látogatók számára 

elérhetővé kell tenni. A határozat rögzíti, hogy a 

JOGI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR 

 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_10_Orszagos/?query=SZO%3D%28kast%C3%A9lyprogram%29&pg=232&layout=s
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_04/TuTe3.htm
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Archiv_tanulmanyok/privatizacio.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Archiv_tanulmanyok/privatizacio.pdf?download=true
http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Komk_18/?pg=25&layout=s&query=SZO%3D(%20M%C5%B0EML%C3%89KEK%20F%C5%90%20TULAJDONFORM%C3%81I%2C%20)
http://www.deol.hu/main.php?c=22426
http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Kenyee_1995/?pg=9&layout=s&query=SZO%3D(m%C5%B1eml%C3%A9kv%C3%A1rak)
http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/EpTud.38.2010.3-4.11
http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/EpTud.38.2010.3-4.11
http://www.forsterkozpont.hu/muemlekvedelem/muemlekek/678#2
http://real.mtak.hu/11286/1/LoveiMv%202014%201.pdf
http://www.forsterkozpont.hu/
http://www.forsterkozpont.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170892.291296
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.321134
http://www.parlament.hu/irom40/10525/10525.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172599.316718
http://www.forsterkozpont.hu/fejlesztes-es-tervezes/nemzeti-kastelyprogram
http://www.forsterkozpont.hu/hirek/kastelyprogram-es-tarsadalmi-egyeztetes/670
http://www.forsterkozpont.hu/hirek/kastelyprogram-es-tarsadalmi-egyeztetes/670
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176832.316797
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176833.296547
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Nemzeti Kastélyprogramhoz illeszkedően ké-

szüljön Műtárgyprogram intézkedés- és ütem-

terv, továbbá a program két helyszínén mintapro-

jekt keretében mutassák azokat be.  

A 1977/2015. Kormányhatározat alapján a Kas-

tély-és Várprogram projektjeit érintő hasznosí-

tási programok mutassák be a műemlékek kör-

nyezetében található szálláshelyeket.  

Az emlékhelyek listáját a kulturális örökség vé-

delméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a 

303/2011. Kormányrendelet tartalmazza. A 

Programokban szereplő kastélyok közül 15 mi-

nősül emlékhelynek. A T/10525. törvényjavas-

lat elfogadását követően két, korábban történelmi 

emlékhely – nagycenki Széchenyi-kastély, szi-

getvári vár – nemzeti emlékhely lesz. 

 

 
 

 

 

A Kastély- és Várprogram megvalósításáért a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, a fejlesz-

tésekhez szükséges források biztosításáért a nem-

zeti fejlesztési miniszter felel. A fejlesztéseket 

állami költségvetésből és Európai Uniós for-

rásból finanszírozzák. A Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program éves fejlesztési ke-

retét a 1006/2016. kormányhatározat állapítja 

meg.  

A GINOP-7.1.1-15 keretéből a Nemzeti Kas-

tély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztései-

nek támogatására 33 milliárd forint forrásösz-

szeg jut. Támogatást a Forster Központ igényel-

het önállóan, vagy konzorciumvezetőként. A pá-

lyázati felhívás szerint támogatás csak a nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és 

műemlékegyüttes számára ítélhető meg.  

A kérelmezők 50-1500 millió forint közötti, 

vissza nem térítendő összegre pályázhatnak 

2015. szeptember 28. és 2017. augusztus 31.  

MEGVALÓSÍTÁS 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193220.316822
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140254.290152
http://www.parlament.hu/iromanyok-lekerdezese?p_auth=Q5HzoRjX&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D10525
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193689.320838
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4503
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4503
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között. A támogatott projektek száma 30-45 kö-

zött várható. A pályázat kötelező projektele-

mei: 

 egyedi turisztikai profil kialakítása; 

 örökséghelyszín eredeti funkciójának bemuta-

tását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit 

célzó fejlesztések;  

 turistafogadás feltételeinek létrehozása, ven-

dégfogadó terek kialakítása; 

 gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunk-

ciós terem, kiállítótér kialakítása. 

A GINOP-7.1.1-15 - Nemzeti Kastély- és Vár-

program turisztikai célú fejlesztéseinek támoga-

tása kiírt pályázaton 2016. május 1-ig nyolc pro-

jekt nyert támogatást összesen 11,88 milliárd 

forint értékben. Turisztikai fejlesztés céljára 1,5 

milliárd forintot támogatás került megítélése az 

alábbi műemlékek számára: 

 Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyegyüttes 

és parkja (Iszkaszentgyörgy, Fejér m.); 

 Esterházy-kastélyegyüttes (Tata, Fejér m.); 

 Festetics-kastély (Dég, Fejér m.); 

 Nádasdy-kastély (Nádasdladány, Fejér m.); 

 Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és parkja 

(Bajna, Komárom-Esztergom m.);  

valamint 1,38 milliárd forint a Kamalduli Reme-

teség (Majk, Komárom-Esztergom m.) részére.   

Turisztikai funkcióbővítés céljára 1,5 milliárd fo-

rint támogatás kap további két műemlék: 

 Károlyi-kastély (Füzérradvány, Borsod-

Abaúj-Zemplén m.); 

 Püspöki Palota (Sümeg, Veszprém m.).  

 

 

 

Európában különböző típusú szakmai együttmű-

ködések alakultak ki a kastélyok és várak fenn-

tartói között. Tematikus együttműködés az Eu-

rópai Királyi Rezidenciák Szövetsége (ARRE), 

amely 2001-ben alakult meg. Jelenleg 21 kastély 

a tagja, közöttük a Gödöllői Királyi Kastély. A 

szövetség célja az együttműködés és a tapaszta-

latcsere megszervezése, valamint a királyi kasté-

lyok hálózatának gondozása.  

A Balti-tenger környéki Kastélyok és Múzeu-

mok Szövetsége a regionális együttműködés pél-

dája. A nonprofit szövetség feladata a Balti-ten-

gerrel határos országok együttműködésének erő-

sítése. Jelenelg 32 kastély és vár tagja a szövet-

ségnek.  

A Skót Kastélyok Egyesülete nemzeti kezde-

ményezés. Az egyesület célja többek között a 

skót műemléki kastélyok és várak helyreállítás-

nak ösztönzése, a kutatás támogatása. Az egye-

sület tagdíjköteles, oldalukon 87 regisztrált kas-

tély és vár érhető el.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Források: 

 1663/2014. Kormányhatározat a Nemzeti Kastélyprogramról 

 1483/2015. Kormányhatározat a Nemzeti Várprogramról 

 1977/2015. Kormányhatározat a Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos 

egyes feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 GINOP 7.1.1 – 2015 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása 

 Lővei, Pál: Konzerválni és nem restaurálni. A műemlékvédelem elvei, régebbi és újabb törekvései.  

– Műemlékvédelem, 2014/1. pp. 41-50. 

 Marosi Ernő: Az Európai Unió a várromok ellen? In memoriam castri Diósgyőr? – Műemlékvédelem,  

2015/ 2. szám  pp.123–128.  

EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
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KÉSZÍTETTE: SIMSA TÜNDE 
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