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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A „Kreatív város – fenntartható vidék” (KRAFT) egy új, komplex, innovatív fejlesztési 

koncepció, amely abból indul ki, hogy a fejlesztések és beruházások – a növekedés és 

versenyképesség – sikerének záloga egy adott térség városai, intézményei, meghatározó 

gazdasági, társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékonyabb együttműködés, a 

társadalmi, kulturális és kapcsolati tőkékben rejlő szinergia. Ennek érdekében keresni kell 

azokat a kapcsolódási pontokat és közös érdekeket szolgáló fejlesztési területeket, illetve 

módszereket, amelyek célzott befektetések és fejlesztések révén felszínre hozzák az 

intézmények és szereplők rejtett tudását, innovációs kapacitását és a fenntarthatóságot 

vagy növekedést szolgáló kreativitását. 

 

A KRAFT újszerűsége az ún. „puha” tényezők – kreativitás, innovációs kapacitás, törekvés 

új tudás létrehozására, tudástranszfer, hálózatosodás, társadalmi tőke, bizalom, 

együttműködési készség stb. – előtérbe állítása, illetve az ezeket ösztönző, „képessé tevő” 

új intézmények létrehozása. A társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális 

kapcsolatok és hálózatok sűrűsége, minősége és dinamizmusa ma már fontosabb 

tényezők, mint a fizikai távolság, az adminisztratív jogi határok, vagy az ún. „kemény” 

tényezők. 

 

A kormányzat, tudásközpont (egyetem), vállalatok alkotta „hármas csavar” modellje a 

Nyugat-Dunántúlon – más közép-európai régiókhoz hasonlóan – sajátos, kis- és 

középvárosi környezetben alkalmazható. A régió kis- és középvárosainak többsége jelentős 

történelmi múlttal és gazdag hagyományokkal, jelentős, ám sokszor rejtett és ezért nem 

hasznosuló kulturális örökséggel rendelkezik. Mindez előtérbe állítja a kulturális örökség 

menedzsmentjét, az épített és szellemi örökség, a szokások, a helyi kultúra, tehát a „puha” 

tényezők szerepét. A kulturális kreativitás, az épített, a szellemi és természeti örökség 

hatékony menedzsmentje azonban önmagában nem elégséges kritériuma a társadalmi-

gazdasági dinamizmus kialakulásának, vagy visszaszerzésének. A „puha”(társadalmi tőke, 

bizalom, összekapcsoltság, hálózatos együttműködés, nyitottság, kulturális örökség stb.) és 

a „kemény” (infrastruktúra, út, vasút, általános szélessávú internet hozzáférés, 

energiagazdálkodás stb.) tényezők együttes, tervezett és kombinált fejlesztése biztosíthatja 

a komplex és átfogó jövőképpel és hosszú-távú stratégiával rendszerint nem rendelkező 

városok és mikrorégióik fenntartható fejlődési pályára kerülését és dinamikus, meghatározó 

szereplőkké, ’kreatív városokká’ válását.  

 

Az új koncepció bevezetése az arányait tekintve hatalmas és egységes épített örökséggel, 

páratlan történelmi hagyományokkal, iskolavárosi és civil szervezeti múlttal rendelkező 

Kőszeg tudás alapú és kulturális örökség hasznosítás révén megvalósuló kreatív 

városfejlesztési programjával indulhat. 
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A kreatív város nem csak tudományos élet feltételeinek megteremtését jelenti, legalább 

ugyanannyira fontos a kultúra, a sport, a kikapcsolódás egyéb formáinak mindennapokba 

történő szerves beépítése, minél szélesebb körű, változatosabb megjelenésük elérése. Erre 

szükség van egyrészt a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, magasabb szintre 

emelése miatt is, valamint az egyetemi szintű oktatások, kutatások helyszínének 

megteremtése mellett a tanításra felkérendő professzorok, a leendő hallgatók, a 

potenciális kutatók ide csábítása szempontjából is fontos fejlesztendő terület. Figyelembe 

véve Kőszeg adottságait, hagyományait is, fontosnak tartjuk a zene, a képzőművészet, a 

színház szerepét. A tervezett program fejlesztéseiben törekedtünk helyet találni art mozinak, 

egész évben felkereshető állandó koncerteknek, színházi előadásoknak, valamint nyáron 

mesterkurzusoknak stb. 

 

Újra előtérbe kívánjuk helyezni Kőszeg iskolavárosi, tanító, valamint befogadó 

hagyományait, így a fejlesztések között nemcsak helyet kaptak, de az egymásra gyakorolt 

direkt és indirekt hatásokból fakadó szinergiákat is kihasználva kerültek megtervezésre 

bizonyos kulturális értékekre épülő projektelemek. A „tanító város háromszögében” Kőszeg 

vallás-, kultúra-, és társadalomtörténetét bemutató, többnyelvű digitalizált, 21. századi 

színvonalú múzeumok találhatók, amelyek az interaktív tanulásra, az élményszerzésre és 

figyelemfelkeltésre, az érdekességek, összefüggések kiemelésére, és így az „érdeklődve 

tanulásra” helyezik a hangsúlyt. Mindez segíti a kulturális örökség mélyebb rétegeinek 

feltárását és megértését, valamint nagyban növeli a város vonzerejét a minőségi turizmus 

terén.  

1. Megbékélés és Dialógus Házának létrehozása, 

2. a „kőszegi toronyélmény” megvalósítása az Evangélikus Egyház által, 

3. Zsinagóga és zsidó temető fejlesztése, múzeumi hasznosítása, 

4. Kőszegi Múzeum – Örökségközpont kialakítása (a város 17-20. századi történelmét 

bemutató modern múzeum). 

 

A kreatív város működése azonban nem képzelhető el fenntartható vidék nélkül. Kiemelten 

fontos a kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolat, hiszen a város önmagában nem képes 

hosszabb távon is fenntarthatóan ellátni a megnövekvő kapacitásokat, nem tudja minden 

téren kielégíteni a megnövekedett kapacitások miatt felmerülő új igényeket, elvárásokat. 

Szükség van a vidékre, amely komoly turisztikai és rekreációs potenciált kínál a város, 

illetve a város-együttes számára: 

 a Kőszegi-hegység természeti adottságait – Írott-kő, – az Óház-kilátó, a Hétforrás, a 

Cáki Pincesor, a ’Pogányok’ római korra utaló tájrész, a bozsoki Határmenti Vigadó, 

a velemi Szent Vid kápolna épület- és tájegyüttese.; ami burgenlandi 

Buschenschankokkal és a rohonci tóval a természeti és épített örökség és kultúra 

páratlan harmóniáját kínálja; 

 fontos beszállítói és kiszolgáló hátteret (élelmiszertermelés, alapanyag-ellátás, helyi 

energiatermelés, lakókörnyezet stb.); 
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 a kőszegi-rohonci borvidéket és borkultúrát, valamint a helyi gasztronómiát, amely a 

minőségi turizmus szempontjából kiemelten fontos, menedzselésre szoruló kulturális 

örökség elem. 

 

Kőszeg jelen program keretében megtervezett fejlesztései által, közvetett módon egyúttal a 

vidék fejlődése is megindul. A koncepció egyik következő lépéseként ezen kiszolgáló vidéki 

környezet közvetlen fejlesztése is szükséges. A programban megjelenő szellemi kapacitás 

térségi hasznosulása tudásbővülést, társadalmi, gazdasági, környezeti fejlődést 

eredményezhet a térségben (Kőszegen és a kistérség településein is). Erről is szól a jelen 

koncepcióban bemutatásra kerülő új típusú térségfejlesztési modell. 

 

A modell megvalósulása, majd elterjesztése új alapokra helyezheti a területfejlesztést is: 

integrált tervezés, valós szektorközi partnerségek (önkormányzatok, állam, egyházak, 

vállalkozások, civil társadalom bekapcsolódása, oktatás-kutatás), térségi adottságok és 

szinergiák kihasználása. A kőszegi programot mindenképpen az első lépésnek, egy modell 

értékű beavatkozásnak szükséges tekinteni, amelynél következő lépés a Kőszeg-

Szombathely város-együttes és mikroregionális vonzáskörzetük (a köztük elhelyezkedő és 

őket körülvevő települések) fejlesztési programjának kidolgozása. A modell tanulságait 

felhasználva a régión belül és az ország más régióiban is alkalmazásra kerülhet a javasolt 

új fejlesztési koncepció. Ebben a jövőképben kell most elképzelnünk a megújuló Kőszeget 

és környékét, mint impulzusokat felvevő és kisugárzó kulturális szellemi központot. A KRAFT 

modell további térségekre való kiterjesztése az alábbi „karéjban” folytatódhat (sorrendiség 

nélkül): 

 Sopron-Eisenstadt-Fertőd (Eszterháza), 

 Kőszeg-Bük-Szombathely, 

 Körmend-Szentgotthárd-Őriszentpéter, 

 Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár. 

 

Az ország ezen méltatlanul háttérbe szorult részének 10-15 éven belül húzóerejévé válhat 

a turizmus, a rekreáció és a kreatív iparágak, amelyek által nyitott, együttműködő, kreatív 

városok létesülhetnek, valamint új impulzusokat kaphat és adhat a minőségivé váló vidéki 

élet. Az urbanitás, a városiasság jegyeit és előnyeit, annak ismert hátrányai nélkül lehetne 

ilyen módon megteremteni. Ehhez viszont komplex, nagytérségi szemlélet, átfogó 

infrastrukturális koncepciók és beruházások, valamint adminisztrációs változások és 

intézményi fejlesztések elengedhetetlenek. 

 

A KRAFT program céljai 

Átfogó cél: 

Kőszeg város értékeire, adottságaira alapozva az oktatási, az innovációs és kutatási 

infrastruktúra fejlesztésével és megújításával, a kulturális örökség hasznosításával, a 

közcélú szolgáltatások és a közösségi terek fejlesztésével olyan komplex térségfejlesztő 
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program megvalósítása, amely a város, annak intézményei, meghatározó gazdasági, 

társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékonyabb együttműködésével, valamint a 

társadalmi, kulturális és kapcsolati tőkékben rejlő szinergia kihasználásával jön létre. 

 

Konkrét célok: 

 Oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó célok: 

 Nemzetközi léptékű, egyedi, magas szintű oktatási szolgáltatások nyújtása, 

oktatási, továbbképzési és kutatói infrastruktúrák fejlesztése, kapacitások 

bővítése. 

 A kkv-k és nemzetközi vállaltok humán erőforrás igényeit figyelembe vevő 

képzések és továbbképzések indítása. 

 A meglévő tudásbázisra (pl. beszédjavítás, speciális oktatás, szőlészet-borászat) 

épített felsőoktatási képzések elindítása. 

 Angol nyelvű mesterképzések, posztgraduális programok indítása. 

 Az Új Közép-Európa ösztöndíjprogramon alapuló nemzetközi szintű közép-

európai kisugárzású tudásközpont (Center for Advanced Study) és új 

kutatóhelyek létrehozása, egyetemi campus kialakítása, amely a társadalom- és 

embertudományok mellett a műszaki és természettudományi kutatásokat és 

innovációt is magába foglalja. 

 Nemzetközi szintű könyvtár (Könyvtár, Információs és Tudásközpont) létesítése. 

 Települési, térségi infrastruktúra fejlődéséhez, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

célok: 

 Foglalkoztatás-bővítés, munkahelyteremtés. 

 A térség népességmegtartó erejének növelése, a képzettebb rétegek, valamint 

a fiatalok elvándorlásának megállítása, visszafordítása. 

 A térség vonzerejének, turisztikai kínálatának új, fenntartható szolgáltatási 

elemekkel történő bővítése, valamint vendégforgalmának növelése. 

 Minőségi szálláshelyek létesítése, fejlesztése. 

 A programkínálat bővítése és komplexebbé tétele.  

 Az új szolgáltatási elemek által újabb célcsoportok elérése. 

 Kerékpáros és aktív turizmus fejlesztése. 

 A helyi hagyományokra, erőforrásokra épülő gazdasági növekedés 

megteremtése. 

 A térség kreativitási és innovációs potenciáljának növelése, a kapcsolati tőke, 

az ICT technológiák adta lehetőségek alkotó felhasználása. 

 A környezeti állapot javítása. 

 A társadalmi-gazdasági-ökológiai fenntarthatóság együttes megteremtése. 

 A térségi energiahatékonyság növelése. 

 A helyi elköteleződés növelése és helyi összefogások erősítése 

 A Kőszeg-Szombathely város-együttes kapcsolat szorosabbra fűzése. 
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 Kulturális értékek fejlesztéséhez kapcsolódó célok: 

 Kulturális örökség védelme, hasznosításának elősegítése. 

 Kőszeg építészeti, művészettörténeti értékeinek bemutatása, széles tömegekkel 

történő megismertetése, különféle hasznosítási módok révén a műemlék 

épületek megújítása, hatékony, hosszútávon fenntartható működtetésének 

biztosítása. 

 Multifunkcionális kulturális központ létesítése. 

 Vállalkozás-fejlesztéshez kapcsolódó célok: 

 Üzleti szereplők számára vonzó települési környezet megteremtése. 

 Vállalkozói kultúra és környezet fejlesztése. 

 A térség vállalkozásainak dinamizálása, a vállalkozói tőke megmozgatása, 

további fejlesztési igények generálása. 

 

A program közvetlen és közvetett célcsoportjai 

Közvetlen célcsoport: 

 A térséghez kapcsolódó felsőfokú oktatási, képzési programok résztvevői: 

 hazai és külföldi professzorok, 

 hazai és külföldi vendégelőadók, 

 hazai és külföldi egyetemi hallgatók, 

 oktatási partnerszervezetek, 

 A már működő és a telepítendő tudásközpontok kutatási programjainak résztvevői, a 

kutatóhelyek használói: 

 hazai és külföldi kutató professzorok, 

 hazai és külföldi fiatal kutatók és diákok, 

 kutatási programokba bevont partner szervezetek, vállalkozások. 

 Az egyetemi képzéshez kapcsolódó, helyi alap- és középfokú oktatási intézmények. 

 Hátrányos helyzetű csoportok tagjai (pl. fogyatékkal élők – enyhén vagy 

középsúlyosan értelmi fogyatékosok, autisták – és családjaik, sajátos nevelési igényű 

gyermekek és családjaik, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett különleges és normál 

nevelési igényű gyermekek). 

 A térségi, illetve a helyi lakosság. 

 A bel- és külföldi utazók, akiknek elsődleges vonzerőt jelentenek a Kőszegi és a 

Felső-Répcementi Kistérség által kínált sokszínű természeti- és építészeti adottságok: 

 kulturális turisták, 

 rendezvények résztvevői, fesztivál vendégek, 

 diplomaták, politikusok, kiemelkedő közéleti személyiségek, 

 természetjárók, aktív turisták, 

 a gyógy- és egészségturizmus résztvevői, a térségben pihenők. 

 Azon szervezetek, melyek számára lehetőség nyílik a tulajdonukban, kezelésükben 

lévő műemléki épületek felújítására, megfelelő hasznosítására 
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 Magyarországi Evangélikus Egyház, 

 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, 

 Kőszeg Város Önkormányzata (bár közvetett módon, de a fejlesztés hatására a 

térségben megnő a gazdasági aktivitás, ami miatt az önkormányzat adó- és 

egyéb bevételei is növekednek), 

 Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-n keresztül), 

 forprofit társaságok és nonprofit szervezetek.  

 

A közvetlen célcsoport tagjait korcsoport szerinti megoszlásban nem kívánjuk 

részletesebben bemutatni, mivel a program szerteágazósága és sokszínűsége miatt, a 

megvalósítandó projektek által minden korcsoport érintve érezheti magát, az általános 

iskolás gyermekektől, a diákokon, fiatal felnőtteken keresztül, a nyugdíjas korúakig. A 

tervezett program szolgáltatásainak potenciális használói, igénybe vevői között mind 

belföldi, mind külföldi személyekre számítunk, ami egyrészt a tervezett projektelemek miatt 

értelmezhető vonzáskörzetből fakad (nemzetközileg ismert és elismert felsőoktatási 

intézmény), másrészt Kőszeg meglévő és kialakításra kerülő vonzerőinek, a város 

népszerűségének is köszönhető. 

 

A közvetett célcsoportot a fejlesztés által generált eredmények, hatások és hasznok élvezői 

alkotják: 

 Vállalkozások (beszállítók, egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtók). 

 A térség meglévő oktatási intézményei (a projekt hatására kibővült lehetőségeket 

kihasználva).  

 A régiós és területi turisztikai szolgáltatók (a megnövekvő forgalom miatt 

felértékelődnek a kiegészítő szolgáltatások, programok, az együttműködésekben lévő 

szinergiák). 

 

A program hatásai 

Kőszegen a felújított és sok esetben a végső pusztulástól megmentett épületek és a bennük 

új, egymást erősítő tartalmakkal működni kezdő intézmények olyan együttest alkotnak, 

amely  

1. pro-aktív és dinamikus része, motorja lehet az új fejlesztési stratégiának Nyugat-

Pannóniában és azon túl; 

2. elindítója és gerjesztője lehet a felsőoktatás kutatási kapacitás színvonal 

fejlesztésének valamint a hazai egyetemek és kutatóközpontok nemzetközi 

hálózatokba történő hatékony bekapcsolásának. 

 

Ez a „Jövőegyetem”, vagy „Új iskola a Határon” modell nemcsak Nyugat-Pannóniában, 

de Közép-Európa-szerte is új dimenziókkal gazdagítaná a létező intézmények 
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együttműködését, aminek pozitív hatása lehet az összeurópai felsőoktatási és kutatási 

térség továbbfejlődésére. 

 

A javasolt új, egymást erősítő funkciók szinergikus hatásának következtében – a szükséges 

infrastrukturális és intézményi fejlesztéseket követően – a város és környezete szellemi, 

kulturális vonzereje és kisugárzása ugrásszerűen megnőne. Jelentősen növekedne a város 

kreatív és kvalifikált munkaerőt és fiatal generációkat megtartó és vonzó ereje is. 

Hangsúlyossá válna a város nyitottsága és befogadó jellege, dinamikus kapcsolat jönne 

létre a vidéki környezettel és agglomerációval. Kőszeg a 21. századnak megfelelő 

intézményi és technikai feltételek mellett visszanyerné egy évszázada elvesztett iskolaváros 

karakterét, megerősíthetné az intézményfejlesztés terén tanúsított történelmi gyökerű 

kreativitását, Burgenlandra is kiterjedő regionális kulturális és rekreációs központ jellegét. A 

hagyományos funkciók mellett a műszaki-technikai, az intézményi és a társadalmi 

innováció új, modellértékű központja alakulhatna ki itt. 

 

A programban egymással összekapcsolódó fejlesztések megteremtenék azt a környezetet 

és feltételrendszert, amely Kőszeget 21. századi értelemben véve is dinamikus regionális és 

határokon átívelő hatást kifejtő multifunkcionális kulturális és tudásközponttá avatná. A 

program az eddigieknél jobban épít a helyi adottságokra, emberi és intézményi 

erőforrásokra, a kis- és középvárosok által hordozott társadalmi és kulturális örökségre, 

innovációs kapacitásra és társadalmi tőkére. 

 

A program elemei 

A Center for Advanced Study (továbbiakban CAS) elsősorban az új ösztöndíjprogramra 

építve Magyarországon nemzetközi színvonalú intézményi kereteket biztosít a nagy 

tudományterületek (műszaki tudományok, művészetek, társadalomtudományok, 

természettudomány) közötti rendszeres párbeszéd és együttműködés számára). Az új 

tudásközpont a meglévő szemlélethez képest továbblépést jelent, hiszen 

 a gyakorlati és elméleti kérdésfeltevések és lehetséges megoldások komplex 

összekapcsolására, valamint 

 a társadalomtudományok, a természettudományok és a műszaki és 

természettudományok közötti kapcsolatok kialakítására, 

 az innovatív gondolkodás közös fejlesztésére törekszik. 

 

Emellett integrálni képes a többi, Kőszegen működő oktatási szintet és kutatási projekteket. 

Az új tudásközpont által generált tudás transzferét az itt működő hazai és nemzetközi 

intézmények – Pannon Egyetem, ELTE, Corvinus, UNESCO tanszék, Jean Monnet 

kiválósági központ stb. – biztosítják. A kutatási eredmények a kőszegi posztgraduális és 

doktori kurzusokon és nyilvános előadásokon, nyári egyetemeken, intézeti honlapokon és 

publikációkon keresztül közvetlenül is gazdagítják a hazai felsőoktatást, kidomborítva 

annak innovatív kutatói kapacitását. 



    

 

Dokumentum verziószám: 2.0  Oldal: 12 | 128 

Megvalósíthatósági tanulmány|Kreatív város – fenntarható vidék 

 

 

A CAS alapvetően magasszintű interdiszciplináris jellegű kutatások központja. A most 

bevezetésre kerülő ösztöndíjprogram biztosítja a legkiválóbb hazai és külföldi kutatók 

állandó jelenlétét, ami  hatalmas vonzerőt jelent a képzési programok célcsoportjai 

számára is. Emellett erősíti és előtérbe segíti a komplex, gyakorlat- és problémaorientált 

gondolkodást úgy, hogy egyrészt a helyi hagyományokra és sajátosságokra építkezik (pl. 

örökségmenedzsment, szőlészet), másrészt a jelen kor igényeit is figyelembe veszi (pl. a 

műszaki-technikai innováció és kutatás). A CAS hatalmas előnye, hogy a kutatások 

eredményei azonnal „lecsorognak” a felsőoktatás rendszerébe, a piaci visszajelzések és 

így a gyakorlati tapasztalatok közvetlenül megjelennek az elméleti képzésben is. 

 

Magyarországon jelenleg nincs olyan egyetemközi együttműködésre épülő kutatási és 

képzési központ, mely az interdiszciplinaritás, valamint az üzleti és közpolitikai gyakorlathoz 

való közel állásból adódó előnyöket kiaknázná. Ezt az űrt betöltendő, kialakításra kerül egy 

Interuniversity Center, amely az akadémiai, a közpolitikai, az üzleti és a civil társadalmi 

hálózatok közötti szinergiák kihasználására épül, bekapcsolódva a hasonló jellegű 

központok nemzetközi rendszerébe. Ez olyan intézményfejlesztési innovációt is jelent, amely 

strukturált együttműködés keretében konzorciumba tömöríti a munkában részt vevő 

egyetemeket (Pannon Egyetem, Corvinus és ELTE, később nemzetközi egyetemek), és 

segíthet kiküszöbölni a doktori iskolák állandósult betegségét, a szürkeséget, bezártságot 

és motivációhiányt. Ezen intézményfejlesztési innováció egy interdiszciplináris angol nyelvű 

doktori iskola létrehozását is magában foglalja. A doktori és posztdoktori képzés 

színtereként lehetőséget ad az együttműködő egyetemek doktori iskoláinak arra, hogy 

külön-külön vagy közösen kurzusokat rendezzenek, kiemelkedő oktatókat és kutatókat 

hívjanak meg, s kutatási lehetőséget biztosítsanak. 

 

A felsőoktatási infrastruktúra kiépítése, bővítése olyan alapvető elvárások teljesülését is 

feltételezi, amely a magas minőség biztosításához feltétlen szükséges. Ilyen a teljes internet- 

és wifi lefedettség, a gyors, megfelelően összehangolt közlekedés és könnyű elérhetőség, 

valamint a sokféle igényt kiszolgáló, nagy, 21. századi színvonalú nemzetközi kutató-

könyvtár. Ezen elemek együttes megléte nélkül, nincs CAS és nincs valódi értelembe vett 

kreatív város. 

 

A Pannon Egyetem szenátusa döntött a kőszegi telephely (későbbiekben campus) 

létesítéséről és a helyi és regionális igények figyelembe vételével kíván 2014-től képzési 

programokat indítani. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szintén elindította a telephely 

létesítési folyamatát. Ezek a telephely-létesítések Kőszegen a felsőoktatás teljes 

vertikumának megjelenését eredményezik és megteremtik az alapokat a legmagasabb 

szintű interdiszciplináris kutatások eredményeinek közvetlen hasznosulásához.  
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A tervezett program messzemenően figyelembe veszi Kőszeg Város Önkormányzatának 

fejlesztési elképzeléseit, valamint a kapcsolódó projektek – jelen ismereteink szerint – 

illeszkednek a 2014-2020-as operatív programok tervezett rendszerébe is. 

 

A felvázolt projektek egy teljes vízió potenciális, egymáshoz jól illeszkedő, egymást segítő 

elemei, melyek hosszú távú megvalósítása szolgálhatja a teljes képet. A projektelemek 

megvalósításának időtávját minimum 7-10 évre tesszük, és mindenképpen szeretnénk 

figyelni a fokozatos, egymásra épülő növekedésre. Ennek érdekében első lépésként csak 

azokat a projektelemeket kívánjuk megvalósítani, amelyek a program alapjainak 

letételéhez és megerősítéséhez elengedhetetlenek. A továbbiakban felvázoljuk azokat az 

elemeket, amelyek segítségével könnyen, egyszerűen továbbléphetünk abban az esetben, 

ha az alapok kiépültek, jól működnek és a konkrét igények a maguk részleteivel 

megfogalmazódnak. 

 

Ennek megfelelően a projekteket két fő csoportra osztjuk: 

1. A 2014-2020-as operatív programtervezési időszakban szükséges és reális 

fejlesztések: 

- Center for Advanced Study, Új Közép-Európa ösztöndíjprogrammal, 

- Nemzetközi Diplomáciai Akadémia létesítése, 

- Interuniversity Centre megalapítása, 

- Közép-európai Kutatóintézet, valamint Könyvtár, Információs és Tudásközpont 

(KIT) létrehozása, 

- Egyetemi campus létrehozása (I. ütem): Pannon Egyetem telephelyének 

kialakítása, fejlesztése, 

- Kulturális örökség fejlesztés – Zsinagóga és zsidó temető, 

- Kőszegi Múzeum – Örökségközpont, 

- Gyöngyös-patak revitalizáció, 

- Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése, 

- „Kőszegi toronyélmény”, 

- Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai 

korszerűsítése, 

- Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai és Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése, 

- Parkolóház építése, 

- Natúrpark térségi klíma- és energia stratégia készítése, 

2. Hosszabb távon, a már működő program továbbfejlesztési lehetőségét adó elemek: 

- Egyetemi campus létrehozása (II. ütem): Európa Egyetem létrehozása (ISES 

fejlesztés alatt) 

- Kőszeg Új Gyógypedagógiai Intézet (Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) 
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Megvalósítás szervezete 

Az ISES a program előkészítését a részletes és végleges megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásig végzi, a program megvalósítására azonban mindenképpen szükséges egy olyan 

szervezet, fejlesztő társaság létrehozása, amely 

 állami, vagy állami és önkormányzat tulajdonban van, 

 szakmai felügyeletét az ISES látja el, 

 feladata a programban érintett ingatlanvagyon kezelése, a tervezett fejlesztések, 

beruházások megvalósítása, 

 feladata a projektek üzemeltetésének és hasznosításának koordinálása. 

 

A fejlesztő társaság kidolgozása folyamatban van, a részletes és végleges tanulmány tesz 

javaslatot a szervezeti keretekre, a felelősségi körökre és az ellátandó feladatokra. 

 

A programban együttműködő partnerek 

 Kőszeg Város Önkormányzata; 

 Pannon Egyetem; 

 Corvinus Egyetem; 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem; 

 Magyar Állam, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt;  

 Külügyminisztérium; 

 UNESCO Magyarország; 

 Európai Bizottság Jean Monnet program; 

 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 

 Kőszegi Evangélikus Egyházközég; 

 Magyarországi Evangélikus Egyház; 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 

 Pannon Fejlesztési Alapítvány – Technológiai Centrum; 

 Europa Nova Nonprofit Kft; 

 Torkos-ház Kft. 

 

 



     

 

Dokumentum verziószám: 2.0   Oldal: 15 | 128 

Megvalósíthatósági tanulmány|Kreatív város – fenntarható vidék 

 

A KRAFT program megvalósításának előzetesen becsült forrásigénye és az érintett ingatlanok tulajdonviszonyait mutatja az alábbi táblázat. 

Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

1 A 
Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

House International, a 

Center for Advanced 

Study információs 

központja 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

Magánszemély 50 000 000 Ft 88 293 092 Ft 

2 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése, kulturális 

örökség védelme, 

hasznosítása  

Előadóterem, 

kamaraterem, 

kiállítótér, olvasó, 

kávézó 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Zwinger (Öregtorony) 

Chernel utca 16. 

Hrsz.:1831 

Magyar Állam, 

vagyonkezelő 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

0 Ft 
457 936 679 Ft 

3 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése, kulturális 

örökség védelme, 

hasznosításának 

elősegítése 

Az Európai Egyetem 

Intézet és az Center for 

Advanced Study 

központi épülete, 

szeminárium termek, 

professzori lakások, 

kutatószobák, 

parkolók, raktárak 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 

1837/A/1,2,3,4,8 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

(25 évre az ISES 

használatában) 

203 460 000 Ft 
1 872 312 316 Ft 

4 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Zeneiskola, 

oktatótermek, 

kutatószobák 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Nádasdy-ház 

(Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

Kőszeg Város 

Önkormányzata, 

vagyonkezelője és 

a fenntartója a 

KLIK 

0 Ft 
568 188 793 Ft 

5 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Big Data Központ, 

Interuniversity Center, 

Interdependencia és 

Fenntarthatósági 

Központ, oktatótermek, 

kutatószobák, könyvtár 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Festetics/Chernel ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

Magyar Állam, 

bérlőkijelölő a 

Magyar Kincstár 

0 Ft 
897 781 482 Ft 
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Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

6 A 
Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

Professzori lakások, 

kávézó, szállás 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

Magánszemély 0 Ft 
165 647 979 Ft 

7 A 
Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

Kétpólusú Jövőkutatási 

Center for Advanced 

Study, egyetemi kiadó, 

oktató- és kutatóterek 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Chernel u. 1.  

Hrsz.: 1851 
Magánszemély 65 000 000 Ft 

438 627 469 Ft 

8 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése, kulturális 

örökség védelme, 

hasznosítása 

Szemináriumi termek, 

kutatószobák 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

 - UNESCO 

tanszék Corvinus 

Egyetem és ISES 

használatban 

0 Ft 
103 170 900 Ft 

9 A 
Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

Fiatal kutatók, 

hallgatók szállása, 

kiszolgáló helyiségek 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

0 Ft 
1 259 061 236 Ft 

10 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Kutatói műhelyek és 

szállások 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

Europa Nova 

Nonprofit Kft. 
0 Ft 

228 773 065 Ft 

11 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése, kulturális 

örökség védelme, 

hasznosítása 

Előadóterem, art mozi, 

kiállítóterek, kísérleti 

színház, étterem, 

kerthelyiség 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Bálház 

Schneller István u. 2-

4. Hrsz: 1808, 1809 

Erste Ingatlan 

fejlesztő 

Hasznosító és 

Mérnöki Kft. 

120 000 000 Ft 
758 232 502 Ft 
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Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

12 A 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Professzori és 

diákszállás 

Center for 

Advanced Study 

létrehozása 

Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
0 Ft 

215 265 000 Ft 

13 B 

Kulturális örökség 

védelme, 

hasznosításának 

elősegítése 

Közcélú kulturális 

tevékenység, 

Megbékélés és 

Dialógus Háza, kiállítás 

Kulturális 

örökség 

fejlesztés – 

Megbékélés és 

Dialógus Háza 

Volt vízimalom és 

lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője 

MNV Zrt. 

0 Ft 
332 568 957 Ft 

14 B 

Kulturális örökség 

védelme, 

hasznosításának 

elősegítése 

Multifunkcionális 

közösségi és 

rendezvénytér, állandó 

kiállítás 

Kulturális 

örökség 

fejlesztés – 

Zsinagóga 

Zsinagóga 

Várkör 41. 

Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park u. 

sarka 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője 

MNV Zrt. 

0 Ft 
430 809 845 Ft 

15 B 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése, kulturális 

örökség védelme, 

hasznosításának 

elősegítése 

Közcélú kulturális 

tevékenység, kiállítások 

Kőszegi Múzeum 

– 

Örökségközpont 

volt Kőszegi 

Tanítóképző (volt 

Balog iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

Schönauer Kft., 

amely felszámolás 

alatt van 

300 000 000 Ft 
2 120 765 845 Ft 

16 B 
Közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 
Parkolóház 

Parkolóház 

építése 
Hrsz.: 2196 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
0 Ft 

1 574 094 458 Ft 

17 B 

Települési és térségi 

környezeti állapot 

javítása 

Rekreációs tér 

kialakítása, települési 

környezet integrált és 

környezettudatos 

megújítása 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
0 Ft 

2 066 687 510 Ft 
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Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

18 B 

Települési és térségi 

környezeti állapot 

javítása 

Sport, rekreáció, 

turizmus, kultúra 

Kőszegi-tó 

rekreációs 

fejlesztése 

Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34 

Magyar Állam, 

vízfelszín kezelői 

jog: na. 

0 Ft 
1 291 590 000 Ft 

19 B 
Szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése  
Stratégiakészítés 

Natúrpark 

térségi klíma- és 

energia stratégia 

készítése 

- - 0 Ft 
12 700 000 Ft 

20 B 
Kisléptékű közlekedési 

fejlesztések 

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítése 

Intelligens 

közlekedés-

informatikai 

megoldások, 

közcélú wifi 

hálózatok 

kiépítése 

- - 0 Ft 
724 998 169 Ft 

21 B 

Kulturális örökség 

védelme, 

hasznosításának 

elősegítése 

Közcélú kulturális 

tevékenység, kiállítás, 

kilátó 

„Kőszegi 

toronyélmény”   

Evangélikus templom 

Várkör 44. 

Hrsz.: 1736 

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

0 Ft 
22 921 900 Ft 

22 B 
Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

Pannon Egyetem 

oktatásának gyakorlati 

helyszíne, egyetemi 

oktatáshoz előkészítés, 

európai szintű Bor 

Akadémia  

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola 

és Kollégium 

fejlesztése  

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 1729 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

0 Ft 
861 060 000 Ft 
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Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

23 C 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Pannon Egyetem 

oktatás helyszíne, 

egyetemi campus, 

Nemzetközi 

Diplomáciai Akadémia, 

Interdiszciplinális 

Kutatások Intézete, 

gyógypedagógiai 

egyetemi képzés 

(társadalom patológia), 

új központi könyvtár, új 

kollégium (240 

férőhely) 

Egyetemi 

campus 

létrehozása 

MÁV Gyermekotthon 

Felső Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

MÁV 

Vagyonkezelő Zrt. 
570 000 000 Ft 

7 664 729 168 Ft 

24 C 

(I. ütem) 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése 

Alapfokú képzési 

intézmény, beszédjavító 

általános iskola, 

speciális iskola, 

gyermekotthon (90-

100 fős), kollégium, 

speciális szakiskola 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógi

ai Módszertani 

Intézmény 

energetikai 

korszerűsítése 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény ingatlan-

együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője és 

a fenntartója a 

KLIK 

0 Ft 
1 291 590 000 Ft 

24 C 

(II. ütem) 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Európa Egyetem 

campus, sportpályák, 

uszoda, kollégium 

Egyetemi 

campus 

létrehozása 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény ingatlan-

együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője és 

a fenntartója a 

KLIK 

0 Ft 

2014-2020-as 

ciklusban nem 

releváns 
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Projekt-

szám 
Célok Tervezett funkciók Projekt Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Ingatlanvásárlás 

tervezett költsége 

(Ft) 

Becsült projekt 

költség 

(bruttó, Ft) 

25 C 

Oktatási és képzési 

infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-

oktatói kapacitások 

bővítése 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek oktatásához 

iskolák, 

szállásépületek, 

rendelők és 

laboratóriumok, 

kutatóhelyek, műhelyek 

 Új 

Gyógypedagógi

ai Intézet (Dr. 

Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógi

ai Módszertani 

Intézet) 

keresés alatt 

(állami vagy 

önkormányzati 

ingatlanon tervezett, a 

kialakítandó egyetemi 

campus közelében 

állami vagy 

önkormányzati 

ingatlanon 

tervezett 

0 Ft 

2014-2020-as 

ciklusban nem 

releváns 

  Összesen         1 308 460 000 Ft 25 447 806 365 Ft 

 

* Megjegyzés: A becsült bruttó projektköltség minden projekt esetében tartalmazza az épületek felújítási, eszközbeszerzési és szakmai program kidolgozási 

költségein túl a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (előkészítés, szakmai és egyéb szolgáltatások, nyilvánosság) költségét is. 
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A KRAFT programhoz kapcsolódó projektek 2014-2020-as operatív programokhoz való illeszkedését mutatja a következő táblázat. 

Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 
Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 
Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Zwinger (Öregtorony) 

Chernel utca 16. Hrsz.:1831 

Magyar Állam, vagyonkezelő 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

TOP 1. 
ERFA rendelet 

5. cikk (8) 
1. 2. 

TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4c 
2. 3. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 1837/A/1,2,3,4,8 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

(25 évre az ISES 

használatában) 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 2. 
ERFA rendelet-

terv. 5. cikk (1)  
3 3 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Nádasdy-ház (Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

Kőszeg Város 

Önkormányzata, 

vagyonkezelője és a 

fenntartója a KLIK 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Festetics/Chernel ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

Magyar Állam, bérlőkijelölő 

a Magyar Kincstár 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 
Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 
Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

Magánszemély 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

GINOP 4. ERFA 5. cikk 4b 3. 3. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Chernel u. 1. 

Hrsz.: 1851 
Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 

Magyar Bencés Kongregáció 

Pannonhalmi Főapátság 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

Europa Nova Nonprofit Kft. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 4. 

ERFA rendelet-

tervezet 5. cikk 

(1) a) 

3. 3. 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Bálház 

Schneller István u. 2-4. Hrsz: 

1808, 1809 

Erste Ingatlan fejlesztő 

Hasznosító és Mérnöki Kft. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Volt vízimalom és lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője MNV Zrt. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 
Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 
Specifikus cél Intézkedés 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Zsinagóga 

Várkör 41. Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park u. 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője MNV Zrt. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

volt Kőszegi Tanítóképző 

(volt Balog iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

Schönauer Kft., amely 

felszámolás alatt van 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 
Hrsz.: 2196 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
TOP 3. 

ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 2. 

Települési és térségi környezeti 

állapot javítása 
Gyöngyös-patak revitalizáció 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
TOP 2. 

ERFA rendelet 

5. cikk 6e 
2. 1. 

Települési és térségi környezeti 

állapot javítása 

Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34  

Magyar Állam, vízfelszín 

kezelői jog: na. 
TOP 2. 

ERFA rendelet 

5. cikk 6e 
2. 1. 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentése  - - TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 1. 

Kisléptékű közlekedési fejlesztések - - TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 2. 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Evangélikus templom 

Várkör 44. 

Hrsz.: 1736 

Kőszegi Evangélikus 

Egyházközség 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Evangélikus Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, Informatikai 

és Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 1729 

Magyarországi Evangélikus 

Egyház 

EFOP 4. 10.b 19. 23. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 
Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 
Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

MÁV Gyermekotthon Felső 

Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

MÁV Vagyonkezelő Zrt. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 3. 

ESZA rendelet-

tervezet 3. cikk 

(2) b) 

5. 5. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése (energiakorszerűsítés) 

Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

ingatlan-együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője és a 

fenntartója a KLIK 

TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (c)  
2. 3. 

 

Fentiek alapján a tervezett projektköltségek a következőképpen alakulnak: 

Programcsoport 
Projektköltség 

(bruttó, Ft) 

Projektköltség tervezett megosztása 

(bruttó, Ft) 

Hazai forrás 

(0. ütem) 

EU-s forrás 

(2014-2016) 

EU-s forrás 

(2017-2020) 

EU-s forrás 

(2020-) 

A 2014-2020-as operatív programtervezési 

időszakban szükséges és reális fejlesztések 
26 756 266 365 3 177 207 280 10 131 478 108 13 447 580 977 - 

Hosszabb távon, a már működő program 

továbbfejlesztési lehetőségét adó elemek 
13 620 207 902 - - - 13 620 207 902 

Összesen 40 376 474 267 3 177 207 280 10 131 478 108 13 447 580 977 13 620 207 902 
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Források 

0. ütem – hazai források bevonása 

A program szempontjából az optimális az lenne, ha bizonyos projektelemek indulása 

mielőbb, már 2014-ben megvalósulhatna. Ez a lehetőség hazai források bevonhatóságát 

feltételezi, amely biztosítaná a program hitelességét, és kézzelfoghatóvá tenné annak 

elindulását, a kezdeti lépések megtételét. 

 

A 0. ütem olyan projekteket, tevékenységeket kell, hogy tartalmazzon, melyek 

 a legfontosabbak az oktatási tevékenység bővítéséhez, a CAS alapinfrastruktúrájának 

megteremtéséhez, 

 EU forrásból várhatóan nem támogathatók, 

 rövidebb időtávon megvalósíthatók, 

 tulajdonviszonyának rendezése elengedhetetlen a projekt sikere érdekében. 

 

A fentieknek megfelelő lehetséges tevékenységek: 

 ingatlanvásárlások (cca. 1,3 mrd Ft nagyságrendben): 

 Művészetek Háza és Európa Ház esetében, 

 Bálház esetében, 

 volt Balog iskola állami tulajdonba vétele, beruházásra való előkészítése, 

 MÁV Gyermekotthon esetében, 

 Chernel utca 1. szám alatt található ingatlan esetében, 

 kisebb volumenű ingatlan-felújítások, eszközbeszerzések (cca. 1,9 mrd Ft 

nagyságrendben): 

 Táblaház esetében (kutatói műhelyek és szállások), 

 Kelcz-Adelffy u. 5. esetében (professzori és diákszállás), 

 Torkos-ház alatt található ingatlan esetében (professzori szállások), 

 Bencés Rendház esetében (fiatal kutatók, hallgatók szállása, kiszolgáló 

helyiségek), 

 kisebb közösségfejlesztési akciók szervezése, lebonyolítása, kreatív kulturális 

fesztiválok elindulása, művészeti terápia, színészek és képzőművészek bevonásával. 

 

Az ingatlanvásárlás a projektbe bevont és az oktatási tevékenység céljára tartósan 

működtetett ingatlanok portfóliójának letisztítása érdekében szükséges. Javaslatunk szerint 

az ingatlanok megvásárlását a Magyar Államnak lenne célszerű megvalósítani, majd 

vagyonkezelésbe, tartós használatra átadni az adott projekt gazdájának, esetleg a 

létrehozandó programgazda szervezetnek. Az állami ingatlanvásárlásokat indokolja, hogy  

 ezáltal az állam saját vagyona gyarapszik úgy, hogy a többnyire évek óta üresen álló, 

vagy alulhasznosított ingatlanok a program révén „termelővé”, értékteremtővé, 

fenntarthatóan működtethetővé válnak; 
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 az oktatási és kulturális szolgáltatások közcélú tevékenységek, melyek alapvetően 

állami feladatként jelennek meg, állami beavatkozás nélkül, piaci alapon nem 

valósulna meg fejlesztés a jelenlegi üzleti körülmények között; 

 a működés modelljének kidolgozását követően, mint innovatív térségfejlesztési 

megoldás lehet alkalmazni az ország más térségeiben is. 

 

EU-s forrás igénybevétele (2014-2016) 

 Center for Advanced Study épületeinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítása 

(Művészetek Háza, Zwinger, Európa Ház, Nádasdy-ház, Festetics/Chernel ház, 

Sgraffitós-ház, Chernel u. 1.), szakmai programok és ösztöndíjprogramok 

lebonyolítása, 

 Pannon Egyetem szakmai programjának kidolgozása, az egyetemi campus (MÁV 

Gyermekotthon területének) projektjének előkészítése, 

 Nemzetközi Diplomáciai Akadémia létesítése, 

 Interuniversity Center megalapítása, 

 Közép-európai Kutatóintézet létrehozása, 

 Kulturális örökség fejlesztés – Zsinagóga és zsidó temető, 

 Bálház fejlesztése (Művészetek és Kultúra Házának létrehozása), 

 Gyöngyös utca 1. szám alatti épület hasznosítása (Megbékélés és Dialógus Házának 

kialakítása), 

 Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai 

korszerűsítése, 

 Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai és Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése, 

 Gyöngyös-patak revitalizáció (I. ütem), 

 Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése (I. ütem), 

 Natúrpark térségi klíma- és energia stratégia készítése, 

 Intelligens közlekedésinformatikai megoldások, közcélú wifi hálózatok kiépítése. 

 

EU-s forrás igénybevétele (2017-2020) 

 Center for Advanced Study ösztöndíjprogramjainak lebonyolítása, 

 Egyetemi campus létrehozása (I. ütem): Pannon Egyetem telephelyének kialakítása, 

fejlesztése, 

 Könyvtár, Információs és Tudásközpont (KIT) létrehozása, 

 Kőszegi Múzeum – Örökségközpont, 

 Gyöngyös-patak revitalizáció (II. ütem), 

 Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése (II. ütem), 

 „Kőszegi toronyélmény”, 

 Parkolóház építése. 
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Kapcsolódó projektek 

Ahhoz, hogy egy térség, egy város a megcélzott szerepét megfelelően be tudja tölteni, 

nagyon jó és gyors elérhetőségre van szüksége. Megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül 

nem várható, hogy a minőségi tudást hordozó szellemi és kulturális tőke és kapacitás – 

akár országhatárokon belülről, akár külföldről – ideáramoljon, tartósan megjelenjen. 

Kidolgozásra került egy térségi közlekedésfejlesztési koncepció, amely jelen programnak a 

következő üteme kell, hogy legyen. A kidolgozott térségi közlekedésfejlesztési koncepció az 

alábbi, következő években elengedhetetlen fejlesztési javaslatokat vázolja fel: 

 vasúti közlekedés: Szombathely-Kőszeg és Kőszeg-Harka viszonylatban; 

 közúti közlekedés: 87-es számú főút fejlesztése, 8627. jelű Fertőszentmiklós – Kőszeg 

összekötő út főúttá történő átépítése, S 31-es gyorsforgalmi út hiányzó szakaszának 

megépítése; 

 a busz-vasút menetrendek összehangolása, esetleg ingajáratok létesítése. 

 

A térségben jelen lévő, vagy a hamarosan meginduló nagy programok, kiemelt projektek 

(pl. Szombathely, Sopron, Eisenstadt, Fertőd) minél hatékonyabb működtetéséhez, hosszú 

távú fenntarthatóságához a települések napi szintű összekapcsolása szükséges, amihez 

azonban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen (a kidolgozott térségi 

közlekedésfejlesztési koncepció alapján ez cca. 123,3 mrd Ft beruházási költség elköltését 

jelenti).  
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2. A PROGRAMGAZDA BEMUTATÁSA 

2.1. A SZERVEZET BEMUTATÁSA 

A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány (Institute for Social 

and European Studies Foundation – ISES Alapítvány) 1997 októberében kezdte meg 

működését. Az intézmény létrehozását az indukálta, hogy a ’90-es évek elején 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyarország előtt álló jelentős politikai, gazdasági és 

társadalmi kihívásokra az oktatás, a kutatás és a szellemi kapacitás hagyományos módon 

történő kihasználása és allokációja nem jelentheti a megfelelő választ. Ahhoz, hogy az 

ország sikeresen vehessen részt a globalizáció által kiélezett nemzetközi versenyben és az 

európai integrációban, új intézményi struktúrákra, nemzetközi és regionális kutatási 

programokra, valamint folyamatosan megújulni képes oktatási programokra van szükség.  

 

Az alapításkor a cél egy olyan típusú – a magyar felsőoktatás gyakorlatától eltérő – intézet 

kialakítása volt, amely újszerű módon integrálja az alap- és alkalmazott kutatásokat, 

gyorsan és hatékonyan reagál a társadalmi és gazdasági változásokra, továbbá 

folyamatos kapcsolatban áll a magyar politikai, társadalmi és gazdasági élet szereplőivel. 

 

Az Intézet működését Szombathelyen, a mai Savaria Egyetemi 

Központ (korábban Berzsenyi Dániel Főiskola) fejlesztésével 

kezdte. 1996-tól egy 3 éves TEMPUS-program keretében sor 

került egy interdiszciplináris, nemzetközi, egyetemi szintű 

Európa-tanulmányok program kidolgozására és bevezetésére, 

melyben több neves hazai és külföldi intézmény működött 

együtt: BDF Európa-tanulmányok Központ; ELTE Római Jogi 

Tanszék; MTA Szociológiai Intézet; MTA Politikatudományi 

Intézet; Sussexi Egyetem, UK; Műszaki Egyetem, Bécs; European 

Peace University, Stadtschlaining, Ausztria.  

 

1998 őszén a Magyar Akkreditációs Bizottság elfogadta az előterjesztett egyetemi 

Nemzetközi tanulmányok és Európa-tanulmányok szak tervezetét, ezzel a Főiskola 

megszerezte a jogot az Európa-tanulmányok Központjának létrehozására (ETK), és az 

Európai Dokumentációs Központ létesítésére. 

 

2001-ben az Intézet elnyerte az EU Bizottságtól a Jean Monnet European Centre of 

Excellence kitüntető címet.  

 

2002 januárjától az intézményben működik az MTA Regionális Fejlődéstanulmányok és 

Mikrointegrációs Kutatócsoportja. Részben az ISES korábbi kutatásaihoz kapcsolódóan, 
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részben az újonnan felállított kutatócsoport munkájához kapcsolódva az Intézet több mint, 

50 neves hazai és nemzetközileg elismert kutatóval, professzorral áll kapcsolatban.  

 

A 2000-es évek elejétől az ISES Alapítvány működése egyre inkább Kőszegre 

koncentrálódott. Az 1996-ban itt elindított nemzetközi Nyári Egyetemek mellett az Európa 

Házban megindult a magyar nyelvű Európa-tanulmányok posztgraduális képzés, majd 

2005-től a Corvinus Egyetemmel együttműködve az angol nyelvű mester- és posztgraduális 

képzés. 

 

Az ISES küldetése, hogy intézményes keretet biztosítson a közép-kelet-európai országok 

együttműködését és az európai integrálódás folyamatát elősegítő szellemi-, alkotó- és 

oktatómunkához. Az ISES épít a nyugat-magyarországi régió, azon belül a Kőszeg–

Szombathely város együttes által kínált társadalmi, földrajzi és intellektuális forrásokra és 

emberkincsre. Kutatásokkal, politikai elemzésekkel, képzéssel, társadalmi fórumok, 

nemzetközi kulturális események megrendezésével járul hozzá az európai integráció, 

valamint a közép-kelet-európai együttműködés sikeres megvalósításához. E célok elérése 

érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 egyfajta „közép-európai találkozóhely” létrehozásával rendszeres fórumokat és 

szemináriumokat szervez az Európai Unió Közép-Kelet-Európával foglalkozó 

szakértőinek, újságíróinak és politikusainak a térség problémáiról, 

 kezdeményező szerepet vállal az Európa-tanulmányok kelet-közép-európai 

kifejlesztésében, a posztgraduális képzés bevezetésében, új diszciplínák 

kidolgozásában, új képzési formák és képzési modulok bevezetésében, helyi, 

regionális és nemzetközi összehasonlító kutatások megtervezésében, szervezésében 

és lebonyolításában. 

 

Az ISES folytatni kívánja jelenlegi erőfeszítéseit annak érdekében, hogy Kőszeg és nyugat-

Pannónia egésze a magyar és külföldi szakembere, kutatók, diplomaták, politikusok, 

nemzetközi találkozóhelyévé váljon.  

 

Az ISES által kínált képzések 

Összetett, globalizálódó világunkban újra kell értelmezni és fogalmazni olyan jelenségeket, 

mint a regionális integráció és dezintegráció, a régi és az új szereplők (államok, piacok, a 

civil társadalom hálózatai) közötti kapcsolódási pontok, illetve ezek állandóan változó 

viszonya. Ehhez azonban arra volna szükség, hogy tradicionális elveink végre nyitottabbá 

váljanak.  

 

Az ISES Alapítvány olyan hallgatók számára kínál képzéseket, akik bővíteni szeretnék 

ismereteiket a társadalomtudományok, a nemzetközi kapcsolatok és az Európa 

tanulmányok, valamint a kulturális örökség menedzsment és a fenntartható fejlődés terén. 

Az oktatás a Budapest Corvinus Egyetemmel együttműködésben, a közösen létrehozott 
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Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet (Institute of Global and European 

Integration Studies – IGES) keretein belül zajlik. 

 

A két képzés: a Nemzetközi 

Gazdasági Kapcsolatok és a 

Kulturális Örökség Menedzsment 

különösen azok számára ajánlott, 

akik a társadalmi és politikai 

változások, a kommunikáció, a 

kulturális örökség, menedzsment, 

fenntartható fejlődés, a demokratikus 

átmenet kihívásai, a kisebbségek és 

emberi jogok tanulmányozása iránt 

érdeklődnek. 

 

A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok MA program 2005 óta a világ számos részéről 

érkező hallgatóknak biztosít lehetőséget arra, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket 

szerezzenek a nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan, a regionális és globális 

tanulmányok, politológia, szociológia, európai kultúra és történelem területén. A képzés 

elvégzésével a hallgatók egyedülálló diplomát kapnak, melyet a Budapesti Corvinus 

Egyetem, Közép-Európa egyik legrangosabb egyeteme által támogatott, Jean Monnet 

Európai Kiválóság Központnál elvégzett diplomaként ismernek el. A diploma megszerzése 

ezen a szakon rendkívül előnyös a globális közgazdaságtan, üzleti és politikai ügyek 

jelenlegi világrendszerében. A képzés felépítése egyedülálló abban, hogy a kurzusok és a 

fakultás a szemeszterek során nem kötöttek. Minden héten elismert professzorok, 

akadémiai tagok, köztük egyetemi tanárok, uniós tisztviselők, társadalmi szervezetek 

vezetői, fejlesztési és regionális szakértők keresik fel az ISES intézményét, ahol a 

szakterületükhöz kapcsolódó témákról előadásokat tartanak. Az előadók számos országból 

érkeznek, minden kurzus angol nyelven folyik. 

 

A Kulturális Örökség Menedzsment szak 

célja, hogy sokoldalú elméleti és gyakorlati 

szakembereket képezzen, akik a kulturális 

örökséget működő rendszerként szemlélik, 

azaz nem csak annak védelmét, hanem 

annak fenntarthatóságát és hasznosítását is 

szem előtt tudják tartani. A képzésnek a 

kőszegi Európa Ház, a XVII. században épült 

Sgrafittós-ház és Sigray-palota biztosít 

egyedülálló helyszínt és környezetet.  
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2005-től összesen 87 diák diplomázott az ISES-nél, ebből 23 Kulturális Örökség 

Menedzsment szakon 64 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakon. A diákok 26 

országból jelentkeztek az intézménybe. 

 

A Nemzetközi Nyári Egyetem az elmúlt évben már 18. alkalommal került megrendezésre. 

A rendezvénysorozat fő célkitűzése, hogy megvizsgálja a közép-kelet-európai átrendeződés 

folyamatát, különös tekintettel az európai integrációt érintő témakörökre. A nyári 

egyetemen – nemzetközileg elismert meghívott előadók mellett – fiatal kutatók, tudósok és 

PhD-hallgatók vesznek részt Magyarországról és Európa számos országából. A rendezvény 

egyedisége abban rejlik, hogy az előadók és a résztvevők egyaránt aktív szereplői a 

rendezvénynek: a külföldi vendégprofesszorok előadásai lehetőséget teremtenek a 

nemzetközi viszonylatban jelentkező viták és elemzések megismerésére, a résztvevő 

hallgatókkal pedig a munkacsoportokban és műhelybeszélgetések során nyílik alkalom a 

különböző nézetek ütköztetésére. A Nyári Egyetemen való aktív részvétel és prezentáció 

tartása ellenében a résztvevők igazolást kapnak, amely az Európai Kreditátviteli Rendszer 

szerint beszámítható az egyetemeken. Minden évben körülbelül 20 diák vesz részt a nyári 

egyetemen. 

 

Az intézmény szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít egyetemi, főiskolai hallgatók, illetve 

pályakezdő diplomások számára. Az ISES a kötelező féléves gyakorlat eltöltésére, az 

oktatásszervezés, fejlesztés terén szakmai tapasztalat szerzésére kínál megoldásokat az 

alábbi területeken: 

 irodaszervezés, 

 titkársági, ügyfélszolgálati feladatok, 

 kapcsolatteremtés, diáktoborzás, 

 nyári egyetem és konferenciaszervezés, 

 arculat és marketingtevékenység az oktatásban, 

 magas színvonalú oktatás hátterének biztosítása, 

 aktuális, futó pályázatok, projektek nyomonkövetése, projektmenedzsment és 

innováció. 

 

A gyakorlat végeztével a hallgatók angol és magyar nyelvű ajánlólevelet kapnak, melyben 

részletezésre kerülnek a gyakorlat alatt megszerzett ismeretek, kompetenciák. 

 

A szombathelyi BDF Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézetével karöltve 

az ISES az elmúlt néhány év alatt jelentős eredmények elérésével büszkélkedhet: 

 A 2000/2001. tanévtől megvalósult az 5 éves Nemzetközi tanulmányok – Európa 

tanulmányok egyetemi szak, valamint a másoddiplomát nyújtó 2 éves szakirányú képzés 

is elindult. 

 Felépült az Európa Tanulmányok Intézet oktatói és kutatói munkájának helyet adó 

épület. Az Intézet jelenleg az Európa-tanulmányok Tanszéket és az Európa-tanulmányok 
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Intézetét foglalja magába, de szorosan közreműködnek a szak oktatásában és a 

nemzetközi kutatómunkában résztvevő tanszéki csoportok, kutatók, és vendégelőadók 

is.  

 Oktatási segédanyagok, kutatási jelentések, publikációk kiadásához 

háttérintézményként rendelkezésre áll a Savaria University Press kiadó, mely magas 

színvonalú, folyamatos kiadói tevékenységet biztosít.  

 A régió intézményei mellett (Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, MTA 

Regionális Kutatások Központja, megyei és városi önkormányzatok, munkaügyi 

központok stb.) az Intézet szoros kapcsolatban áll számos országos szervezettel (EU 

Delegáció, PHARE, TEMPUS, más Európa-tanulmányi Központok, Magyar GALLUP 

Intézet, MTA Szociológia és Világgazdasági Kutatóintézetei, sajtó stb.), valamint jelentős 

nemzetközi akadémiai hálózat került kiépítésre (Sussexi Egyetem, SSEES London, 

Osztrák Tudományos Akadémia, Firenzei Európa Egyetem, Central European 

University, European Peace University – Stadtschlaining, Academia Istropolitana stb.). 

 Számos nemzetközi konferencia, műhelybeszélgetés, előadássorozat és kerekasztal-

beszélgetés, fórum került megrendezésre a kőszegi Európa Házban, amely 1994 (a 

megnyitás éve) óta helyszínként folyamatosan rendelkezésre áll. Az Európa Ház tagja az 

Európa Házak európai hálózatának, elősegítve ezzel nemcsak a régión belüli, hanem 

az európai régiók közötti párbeszéd előmozdítását is. Programjai révén erősíteni kívánja 

a nem kormányzati szervek (NGO-k), helyi önkormányzatok és felsőoktatási 

intézmények együttműködését és azok szerepét. 

 Borsody István Könyvtár és Emlékszoba nyílt Kőszegen az Európa Házban, amelyben 

Közép-Kelet-Európa történelmét bemutató rendkívül gazdag angol és magyar nyelvű 

könyvgyűjtemény tekinthető meg. 

 Rendszeres nyilvános előadások szervezése „ISES előadások” címmel. Az elmúlt év 

előadói voltak többek között: Hankiss Elemér, Simon Róbert, Szentes Tamás, Robert 

Picht, Bíró András, Bozóki András, Gerő András, Daróczi Ágnes, Kapitány Gábor, 

Kapitány Ágnes, Lengyel László stb. 

 

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány jövőbeli tervei között 

szerepel: 

 Főiskolai és egyetemi szintű oktatás bevezetése és ennek megfelelő diploma kiadása a 

társadalomtudományok több területén. 

 Új diszciplínák (emberi jogok, konfliktuskezelés, kultúraantropológia, európai 

művészettörténet, társadalomismeret stb.) nemzetközi szintű kidolgozása és bevezetése. 

 Új képzési formák (kreditértékű intenzív szemináriumok, hétvégi kurzusok) és meglévő 

képzési modulok összehangolása. 

 Helyi, regionális és nemzetközi összehasonlító kutatások megtervezése, szervezése és 

kivitelezése. 

 Legújabb kutatási eredmények publikálása (Savaria University Press). 

 Nemzetközi konferenciák, szimpóziumok és workshopok szervezése. 
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 A tudományos élet, az üzleti világ, a civil társadalom és a politika közötti oda-vissza 

csatolás javítása, közös vitafórumok szervezése – összességében a 

társadalomtudományi kutatásoknak helyi és regionális fejlesztési stratégiákhoz illesztése. 

 Nemzetközi kapcsolatoknak a tudomány és a kultúra eszközeivel történő mélyítése és 

bővítése, különös tekintettel a szűkebb, közép-európai régióra. 

 

Megvalósítás szervezete 

Az ISES a program előkészítését a részletes és végleges megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásig végzi, a program megvalósítására azonban mindenképpen szükséges egy olyan 

szervezet, fejlesztő társaság létrehozása, amely 

 állami, vagy állami és önkormányzat tulajdonban van, 

 szakmai felügyeletét az ISES látja el, 

 feladata a programban érintett ingatlanvagyon kezelése, a tervezett fejlesztések, 

beruházások megvalósítása, 

 feladata a projektek üzemeltetésének és hasznosításának koordinálása. 

 

A fejlesztő társaság kidolgozása folyamatban van, a részletes és végleges tanulmány tesz 

javaslatot a szervezeti keretekre, a felelősségi körökre és az ellátandó feladatokra. 

2.2. A PROGRAMGAZDA KORÁBBI PROJEKTJEI 

Három kiemelkedő projekt járult hozzá nagy mértékben az intézmény fejlődéséhez: 

 A Phare CBC-projekt (2004-2005) keretében megvalósult eredmények: 

 épületrekonstrukció (tetőtér-beépítés), 

 17 helyiség felújítása 350 m
2

-en, 

 4 db új, oktatásra és kutatásra alkalmas helyiség jött létre, 

 eszköz- és bútorbeszerzés (számítógépek, projektor, fénymásoló, székek, irodai 

berendezés), 

 10 minősített oktató és tudományos fokozattal rendelkező kutató részvétele a 

kutatási programok és a PhD tananyag-fejlesztési terv megvalósításában, 

 18 hónapon keresztül 5 témában folyt kutatás a határrégió területén, 

 a kutatási program végrehajtás során 5 kutatási jelentés készült el, ezek 

publikálása könyv formátumban angol, német és magyar nyelven, 

 7 db workshop és 2db 3 napos konferencia, 

 két új, határon átnyúló együttműködés és 5 közös kutatási projekt, 

 megvalósíthatósági tanulmány. 

A projekt által elnyert támogatás 499.500 EUR 
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 Interreg projekt (2006-2007) keretében megvalósult eredmények: 

 a Kőszegi Európai Egyetemi Intézet kialakításának második lépéseként a 

bázisépület kialakításának befejezése (kőszegi Európa Ház földszintjének és 

pincehelyiségének átalakítása, az épület állagmegóvása), 

 eszközbeszerzés (15 db számítógép), 

 kísérleti angol nyelvű Globális és Európa-tanulmányok MA képzés indítása, 

 megkezdett kutatási programok folytatása, 

 egy kutatóközponttal kombinált egyetemi intézet létrehozása, amely növeli a 

régió felsőoktatási és kutatási kapacitását, hozzájárul a régió társadalmi és 

gazdasági megújulásához. 

A projekt által elnyert támogatás 499.500 EUR. 

 

 Norvég Alap, „Új iskola a határon - Kőszegi Európai Egyetemi Intézet” (2011) projekt 

keretében megvalósult eredmények: 

 kulturális örökség menedzsment posztgraduális képzés, 

 infrastruktúra fejlesztés, 

 e-learning rendszer kidolgozása, 

 PR, publikációs tevékenység, 

 könyvtárfejlesztés. 

A projekt által elnyert támogatás 235.251.312 Ft. 
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Az ISES Alapítvány korábbi sikeres projektjeinek adatait az összefoglaló táblázat mutatja. 

Év 
Pályázat 

kiírója/forrása 

Kiírás 

megnevezése 
Azonosító A projekt megnevezése A projekt tartalma 

Elnyert támogatás 

összege 

2004 
PHARE CBC 

Program 

- 

 

 

 

2002/000-317-01 
Az együttműködés fejlesztése a képzés, 

szakképzés és a kutatás területén 

A Kőszegi Európai Egyetemi Intézet 

kialakításának első lépéseként a kőszegi Európa 

Ház felújítása, bővítése és európai színvonalú 

oktatási és kutatási tevékenységekkel való 

megtöltése, valamint további tervezési, 

előkészítési munkálatok elvégzése. 

499 500 EUR 

2005-

2006. 

VÁTI Magyar 

Regionális 

Fejlesztési és 

Urbanisztikai 

Kht. 

Kisprojekt Alap 

HU.2003/004-

575-03 

AT-HU/05/01/019 
Társadalomtudományi könyvtár 

létrehozása Kőszegen 

A Kőszegi Európai Egyetemi Intézet oktatási és 

kutatási tevékenységei könyvtári hátterének 

megalapozása, határon átnyúló tudományos 

együttműködések erősítése.  

49 986 EUR 

2006-

2007. 

VÁTI Magyar 

Regionális 

Fejlesztési és 

Urbanisztikai 

Kht. 

Ausztria-

Magyarország 

INTERREG IIIA 

3.2. int. 

AT-HU/06/01/105 
ISES Kőszeg - EPU Stadtschlaining 

határon átnyúló egyetem 

ISES Kőszeg – EPU Stadtschlaining határon 

átnyúló egyetem (Kőszegi Európai Egyetemi 

Intézet) létrehozása a két non-profit alapon 

működő magánegyetem (ISES és EPU) 

együttműködésére, kooperációjára alapozva 

kőszegi és stadtschlainingi képzési helyszínekkel. 

499 500 EUR 

2009 

EGT 

Finanszírozási 

Mechanizmus 

és a Norvég 

Alap 

Kulturális és 

természeti örökség 
 HU0123 

"Új iskola a határon - Kőszegi Európai 

Egyetemi Intézet" 

A kulturális örökségmenedzsment és fenntartható 

fejlődés szak tananyag-fejlesztési feladatának 

elvégzése 

 235 251 312 Ft 

2010 Jean Monnet 

Jean Monnet 

Centre of 

Excellence 

2010/2696 Between Globality and Locality Oktatás, könyvkiadás 75 000 EUR 

2011 
International 

Visegrad Fund 

University Studies 

Grant 
61100018 

Cultural Heritage Management Best 

Practices 
Jó menedzsent példák bemutatása 35 000 EUR 

2012 
International 

Visegrad Fund 
Kreative cities 21210324 Best Practices Workshopok 9 500 EUR 
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Év 
Pályázat 

kiírója/forrása 

Kiírás 

megnevezése 
Azonosító A projekt megnevezése A projekt tartalma 

Elnyert támogatás 

összege 

2013 

CEI- Central 

European 

Initiative 

Cooparation 

Activities 
1202.173-13 Nyári Egyetem 

CEI résztvevők, diákok támogatása a Nyári 

Egyetemen 
13 260 EUR 

2013 
Nemzeti 

Kulturális Alap 

Miniszteri 

Támogatás 
A2002 N0917 Blue Sky Conference Szociológiai Konferencia kulturális programokra 3 000 000 Ft 

1998-

2000 
PHARE Program 

Területfejlesztés,  

HU9602 
ESC/98/29/03 

Társadalomtudományok és Európa-

tanulmányok Intézetének és Európai 

Dokumentációs Központ létrehozása 

12 magyar felsőoktatási intézmény társaságában 

Európai Tanulmányi Központtá vált 
236 500 EUR 

2001 PHARE Program 
INTERREG IIC - 

PREPARITY  
HU9705 03 07 0001 

Strukturális politika és regionális 

tervezés az Európai Unió külső 

határvidékén 

A bővítés előrelátható hatásainak összegyűjtése 

és elemzése az Európai Unió keleti határvidékén, 

valamint a levont következtetések alapján 

javaslatok kidolgozása a döntés-előkészítők, 

döntéshozók és a különféle kormányzati 

szinteken működő politikusok számára. 

203 385 EUR 

2002 FVM 
SZIKRA PHARE 

TÜKÖRPROGRAM 
- - 

Egy multidiszciplináris kutató-csoport 

létrehozása, ahol a kutatók tudományos 

munkájukat az oktatásban is hasznosítják. 

20 000 000 Ft 

2010 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

A helyi és a 

határokon átnyúló 

foglalkoztatási 

megállapodások, 

TÁMOP-1.4.4-

08/1 

TÁMOP-1.4.4-08/1-

2009-0024 

A Kőszegi Kistérség és a Felső-

Répcementi Kistérség Foglalkoztatási 

Paktuma 

Munkaerőpiaci-helyzetelemzés  4 500 000 Ft 
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2.3. PROGRAMBAN TERVEZETT EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

A programban együttműködő partnerek: 

 Kőszeg Város Önkormányzata; 

 Pannon Egyetem; 

 Corvinus Egyetem; 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 

 Magyar Állam, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt;  

 Külügyminisztérium; 

 UNESCO Magyarország; 

 Európai Bizottság Jean Monnet program; 

 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 

 Kőszegi Evangélikus Egyházközség; 

 Magyarországi Evangélikus Egyház; 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 

 Pannon Fejlesztési Alapítvány – Technológiai Centrum; 

 Europa Nova Nonprofit Kft; 

 Torkos-ház Kft. 

 

A felsorolt partnerek a „Kreatív város – fenntartható vidék” program megvalósításában 

való részvételi szándékukat az 1. számú mellékletben található szándéknyilatkozataikban 

rögzítették. 
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3. A PROGRAMTERÜLET BEMUTATÁSA 

3.1. KŐSZEGI KISTÉRSÉG 

A térség sokszínű gazdasági-földrajzi adottságai, a népesség magas képzettségi szintje, 

nyelvtudása, munkakultúrája, történelmi hagyományai, a különböző népcsoportok 

együttélése és az ebből adódó kulturális sokszínűsége miatt nyitott és vonzó célpont az 

érdeklődők számára.  

 

A vidéki karakter évszázados városi, polgári hagyományokkal ötvöződik. Kőszeg és 

Csepreg, a két történelmi város mellett Bük Magyarország harmadik leglátogatottabb, 

nemzetközi hírű gyógyfürdőjeként a 20. század fejlődése nyomán emelkedett városi 

rangra. A városi lét nagy múltú civil szervezeteket, iparos és turisztikai vállalkozói 

együttműködéseket, élénk kulturális közéletet hívott életre. 

 

A térség településeinek kapcsolatrendszere történelmi gyökerű, túlmutat az ország- és 

megyehatáron. Kőszeg természetes vonzáskörzete (az egykori Kőszegi járás) Ausztriába is 

átnyúlik. 

 

A három város kistérségi határokat átlépve közösen hozta létre foglalkoztatási paktumát, 

Leader munkacsoportját, valamint vállalkozói együttműködést indított a REGIONET 

program keretében. Európai Uniós források bevonásával megújultak a települések 

közterei, közintézményei, miközben több nemzetközi pályázat is zajlik az Európai Területi 

Együttműködés és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával.  

 

Természeti környezet 

A térség a Gyöngyös és a Répce 

mentén, a Kőszegi-hegységtől a Répce-

síkig húzódik. Felszíne viszonylag kis 

területe ellenére változatos. A két folyón 

kívül számos patak, több nagy vízfelületű 

tó és főleg a hegyvidéken sok bővizű 

forrás is található.  

 

A terület éghajlatát alapvetően 

meghatározza az Alpok közelsége. A 

klimatikus adottságok a térséget 

alkalmassá teszik a légúti betegségek kezelésére. Az időjárás az országosnál hűvösebb és 

csapadékosabb, az évi napfénytartam pedig alacsonyabb. Kedvező természeti 

erőforrásként értékelhető a táj kiegyensúlyozott éghajlata, elsősorban a 
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takarmánynövények termesztése és az erre építhető szarvasmarha-tartás szempontjából. A 

terület talajadottságai kitűnőek a gyümölcstermesztésre, melynek sok területen gazdag 

hagyományai vannak (ld. szelídgesztenye).  

 

A terület ásványi nyersanyagokban szegény. Jelentős viszont a Bük határában 1957-ben 

szénhidrogén kutatás közben feltárt termál karsztvíz. Az ezer méteres mélységből, feltörő 

58 C
o

-os Ca-Na-hidrogénkarbonátos jellegű, fluorid-tartalmú termálvíz kiválóan alkalmas 

gyógyászati célokra. Lényegében erre a bázisra települt a büki gyógyfürdő – gyógy-

idegenforgalom, melynek hatása döntő a térség gazdaságának fejlődésére.  

 

A természetvédelem különösen a 

Kőszegi kistérségben fontos, melynek 

kitűnő adottságai, érintetlen 

természeti területei mindenképpen 

megőrzésre szorulnak. Országos 

védettséget élvez a Kőszegi 

Tájvédelmi Körzet, amelynek területe 

4.305 ha. Ebből fokozottan védett 

550 hektár. Itt található az Írottkő 

Natúrpark, amely jelentős természeti 

értékekkel, történelmi, kulturális örökséggel rendelkező tájegység, és 15 település teljes 

közigazgatási határát – azaz a teljes kistérséget – foglalja magába: Kőszeg, Cák, 

Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Velem, Bozsok, Horvátzsidány, Peresznye, Kiszsidány, 

Ólmod, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, Kőszegpaty, valamint Pusztacsó. A 

natúrpark területének 50%-a természeti terület, 25%-a Natura 2000 terület, amely 

azonban 90%-os területi átfedést mutat a védett természeti területekkel. 

 

Épített környezet 

Magyarország műemlékekben ötödik 

leggazdagabb városa Kőszeg, középkori 

belvárosa szinte érintetlenül megmaradt a 

Jurisics várral egyetemben. Mintegy 175 

műemlékileg védett és ugyanennyi helyi 

védettség alatt álló épülete van. Közülük sok 

ma is az eredetivel azonos funkciót tölt be. A 

hatalmas örökséget számos múzeum mutatja 

be. A térség kisebb települései is gazdag 

épített örökséggel rendelkeznek. 
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Infrastrukturális jellemzők 

A térség közúti hálózata megfelelő sűrűségű, a települések közti összeköttetés és a főutak 

elérése biztosított. A megyeközpont és Ausztria felé teremt összeköttetést a 87-es főút, a 

térség északi peremén halad a Bécs-Sopron-Balaton közlekedési tengelyt jelentő 84-es 

számú főút, keleti szegélyén pedig a 86-os főút, amely Nyugat-Dunántúl elsőrendű 

fontosságú észak-déli tengelye. Ez utóbbit 2015-ig gyorsforgalmi úttá (M86) fejlesztik.  

 

A térségben két közúti határátkelőhely működik: a Kőszegi mellett Bozsokon és a Győr-

Moson-Sopron megyében található Zsirán.  

 

A kerékpárút-hálózat jól kiépült, elsősorban a turisták kiszolgálására hivatott. A Bük-Zsira-

Locsmánd közötti 20 km-es szakasz az európai hírű gyógyfürdőket köti össze, a 

határmentén húzódó Írottkő-Vashegy kerékpárút pedig a Kőszegi-hegység turisztikai 

látványosságaira épül, vonalvezetésében követve a természeti, környezeti, építészeti és 

kulturális látnivalókat. 

 

A fő vasúti kapcsolatot a Szombathely-Sopron vasútvonal teremti meg, melynek 

villamosítása, korszerűsítése megtörtént. A Kőszeg-Szombathely vasút ausztriai 

folytatásának helyreállítása még fontos közlekedés-fejlesztési feladat. A sikeres 

gazdaságfejlesztés feltétele továbbá a Tormásliget-Bük iparvágány továbbépítése a 

csepregi iparterületig. 

 

A vasúti közlekedést jól kiegészítik a Sopron, Bükfürdő, Szombathely, Felsőpulya irányába 

vezető távolsági, helyközi buszjáratok. 

 

A térségben több repülőtér is található: Bécs-Schwechat (125 km), Sármellék (115 km), 

Graz (140 km), Pozsony (150 km) és Budapest (230 km). 

 

Gazdasági jellemzők 

A Kőszegi kistérség gazdaságának szerkezete az elmúlt két évtizedben átalakult, struktúrája 

jelenleg meglehetősen változatos képet mutat. A korábban meghatározó termelő 

tevékenységek (mezőgazdaság, textilipar, építőipar) helyét más iparágakba tartozó 

üzemek, illetőleg a kereskedelmi és a szolgáltató szektor vette át. Mivel még egymás 

mellett elhelyezkedő települések esetében is különbözőek a lehetőségek, mások a 

termelési hagyományok, eltérőek a közlekedési kapcsolatok és az agglomerációs hatások, 

ezért nem egységes a gazdaság szerkezete. A kistérség gazdasági helyzetét befolyásolja 

még a határ menti elhelyezkedés is. 

 

Kőszeg környékén a klasszikus értelemben vett mezőgazdasági tevékenység kevésbé 

számottevő. A kiterjedt erdősültség miatt azonban fontos az erdőgazdálkodás, ugyanakkor 

hiányzik az alapanyagot helyben feldolgozó faipar. A város környezetében az elmúlt 
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időszakban a kedvező agroökölógiai lehetőségekre adaptálva új gyümölcsös- és 

szőlőültetvények létesültek, zömében családi gazdaságok közreműködésével. A termények 

helyben történő magasabb fokú feldolgozása, tartós tárolása, az értékesítés 

összehangolása tovább élénkíthetné az ágazat szereplőinek gazdasági teljesítményét.  

 

Az ipartelepítést nehezíti, hogy jelenleg még nem sikerült kialakítani a város szélén olyan 

klasszikus értelembe vett ipari parki területet, amely infrastruktúráját és felszereltségét 

tekintve vonzó lehetne további befektetők számára.  

 

A térség adottságai kiváló lehetőséget nyújtanak a megújuló energiaforrások 

hasznosításához, miáltal csökkenthető az energiafüggőség és erősödhet a helyi gazdaság, 

új vállalkozások és munkahelyek jöhetnek létre. 

 

A Kőszegi vonzáskörzet gazdaságának meghatározó szereplői az agglomerálódó térség 

tengelyét jelentő 87-es számú főútvonal mellett helyezkednek el. Ettől a vonaltól távolodva 

a községek gazdasági életét zömmel a mezőgazdasági termelés határozza meg, de elvétve 

kisebb feldolgozóüzemekkel (Kőszegszerdahely), és jelentősnek tekinthető turisztikai 

kapacitásokkal (Velem) is találkozhatunk.  

 

A népesség jellemzői, a foglalkoztatás helyzete 

A térség 29 ezer ember otthona, a népsűrűség átlagosan 78,4 fő/km
2

. Az aktív korú 

népesség aránya 60,6%, amely azonos a megyei és a régiós átlaggal. A népesség 

képzettsége és az idegennyelv-tudás szintje magasabb a megyei átlagnál. Elsősorban 

Ausztria közelsége miatt, illetve a külföldi tulajdonú vállalkozásoknál történő foglalkoztatás 

hatására a térség az ország más régióihoz viszonyítva fejlettebb munkakultúrával 

rendelkezik. Kőszeg város népességszáma stagnál, mivel a határon túli munkalehetőségek 

miatt az alacsonyabb képzettségűek aránya növekszik, a magasan kvalifikált munkaerő 

elvándorol. 

 

A térségre jellemző a különböző nemzetiségek jelenléte, több évszázados együttélése. 

Legjelentősebb számban horvátok élnek a térségen, de meghatározó a német nemzetiségű 

lakosság létszáma is. 

 

A foglalkoztatási lehetőségek településenként differenciáltak, ezért a helyi munkaerő egy 

része kénytelen megélhetése érdekében naponta ingázni. Az aprófalvakban, különösen a 

mezőgazdasági üzemek telephelyeinek és melléküzemágaik megszűnése és átalakulása 

következtében magasabb szintű a lakóhelyen kívüli munkavállalás. Az ingázás 

felerősödése irányába hatott, hogy a nagy létszámot alkalmazó ipari befektetőket néhány 

település vonzotta. Szintén ezt a folyamatot erősítette a szuburbanizációs hatás, azaz a 

falvakba történő kiköltözések és a határ menti fekvésből adódóan az ausztriai 

munkavállalás lehetősége is.  
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Idegenforgalom, turizmus 

A két kistérség aprófalvas szerkezete 

miatt a jellemző vendéglátási forma a 

magán-szállásadás, kereskedelmi 

szálláshellyel Kőszegen és Velemben, 

Bükön, Csepregen, Bőben és 

Tompaládonyban találkozunk. Ezek 

azonban alacsonyabb kategóriájú 

vendéglátóhelyek. 

 

Az idegenforgalmi tevékenység 

alapvetően Kőszegre és Bükre 

koncentrálódott, annak ellenére, hogy a falusi vendéglátás határozottan jelentős a kőszeg-

hegyaljai kistelepüléseken. A turizmus fő vonzerejét itt az 1.200 méter mélyről feltörő 

kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz jelenti, amelyre mostanra az ország 

egyik legnagyobb gyógy- és élményfürdő-komplexuma települt.  

 

Az év minden szakában figyelemreméltó kínálatot felvonultató turisztikai paletta ellenére 

Kőszeg város inkább az egy-kétnapos kirándulók, az átutazók és az osztrák bevásárlók, 

szolgáltatási turisták kedvelt célpontja. Mivel nincs tartós marasztalást biztosító vonzerő, a 

férőhelyek kihasználtsága is alacsony. Ennek oka többek között az is, hogy Kőszeg nem 

rendelkezik négycsillagos szállodával, háromcsillagos szálláshely is csak egy van.  

 

Kőszegen jelentős erőfeszítéseket tesznek a vendégek hosszabb marasztalására, ezt 

tanúsítja a városbelső, a vár felújítása, a zöld turizmus erősítése, a helyi értékek és 

jellegzetességek különböző vásárok és fesztiválok keretében történő bemutatása is. 

Meglévő események pl. Nemzetközi Nyári Egyetem, Szőlő Jövésnek Könyve 

programsorozat, Kőszegi Szüret, Tranzit - Fesztivál a határon, Kőszegi Ostromnapok; a 

továbbiakban egyéb tudományos, művelődési, kulturális, oktatási rendezvények is 

megrendezésre kerülnek. 

 

Oktatás, képzés 

A térség jelentős oktatási, képzési intézményi kapacitással rendelkezik. 1-1 felsőoktatási 

intézmény és gimnázium, 3 középiskola és 1 speciális szakiskola található a kistérségben.  

Intézmény Település 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátó-ipari Szakiskola Bük 

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 

Kollégium 
Csepreg 

Jurusich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Kőszeg 

Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 

Iskola és Kollégium 
Kőszeg 
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Intézmény Település 

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Speciális Szakiskola 
Kőszeg 

ISES Alapítvány (Corvinus Egyetem partnerségével) Kőszeg 

 

A jelenlegi középiskolai szakmai képzési kínálat, részben megfelel a térség gazdasági 

szerkezetének és a helyi kínálatot kiegészítik a szombathelyi szakképző intézmények. 

 

A jövőben - az országos szakpolitikai elképzelésekhez igazodva - hangsúlyosabbá válik a 

vállalkozásoknál megvalósuló gyakorlatorientált képzés, valamint a célok között megjelent 

az új képzési irányok bevezetése is (pl. műszaki, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó 

energetikai és menedzsment képzések). 

 

A két kistérség aprófalvas szerkezete, a kedvezőtlen társadalmi és demográfiai folyamatok 

miatt az óvodai ellátásnak és az oktatásnak kiemelt jelentősége van a lakosság 

elöregedésének megállításában, az elvándorlások csökkentésében, illetve a folyamat 

megfordításában, a kistérség lakosságmegtartó erejének növelésében. A gyes-ről, gyed-ről 

visszatérők számára foglalkoztatási szempontból elsődleges kérdés a minél korábbi 

gyermekelhelyezés és a hosszú távon helyben, vagy a lakóhelyhez minél közelebb 

biztosítható, minőségi oktatás. A képzési helyek elérhetősége szempontjából nagy 

jelentősége van a közlekedési infrastruktúrának, és a több település által közösen 

fenntartott, minőségi oktatást és ellátást biztosítani képes intézményeknek, esetleg 

iskolabuszoknak. 

 

Új képzések indításánál többek között Kőszeg 

földrajzi elhelyezkedéséből, valamint gazdag 

kulturális örökségéből lehet kiindulni. Földrajzi 

elhelyezkedése révén egyértelműen az idegen 

nyelvi képzések hangsúlyozása lehet a cél, akár 

közoktatási tevékenység keretében, akár OKJ-s, 

akkreditált képzés keretében. Ugyanígy fejlődési 

lehetőség lehet a határmenti hiányszakmákban 

való képzés. A határhoz közeli helyzet nagy 

lehetőséget ad a befektetés-ösztöntézésnek 

(külföldi tőke), mely ösztönzéshez szintén lehet képzéseket rendelni. 

 

A város kulturális örökségét kihasználva, arra építve az ISES intézetében kulturális 

örökségvédelmi menedzserképzés indult, mely egyben útmutatásként is szolgálhat további, 

a képzésre épülő, vagy azt megalapozó képzések kidolgozásához (pl. a város számára 

hasznos lenne és a kulturális miliőhöz illeszkedne művészeti és zenei képzés). 
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Ösztönözni kell a kistérség gazdasági sajátosságaihoz illeszkedő szakmák elsajátítását, 

hogy a gazdasági lehetőségeket minél jobban kihasználják a vállalkozók (kézműves és 

hagyományos mesterségek – pl. borászat, méhészet, gyümölcsfeldolgozás). 

3.2. KŐSZEG 

A kisváros a Kőszegi hegység lábánál, a Gyöngyös-patak 

völgyében húzódik. A térség egyik szép, a történelmi múltat 

településszerkezetében, épületeiben és kultúrájában egyaránt az 

európai hagyományok szerint őrző kisvárosa, kistérségi központ. 

Természeti adottságai kiválóan egészítik ki a történelmi 

atmoszférát, a polgárok nyitottságát és a vendégszeretetét. Kőszeg 

évek óta szerepel Magyarország 10 legkedveltebb városa között. 

 

Kőszeg az ország műemlékekben, települési és építészeti értékekben egyik leggazdagabb 

települése. 1960-as évek óta sok szempontú vizsgálatokon alapuló rendezési tervek 

szolgálják az értékek őrzésére koncentráló fejlesztést.  

 

Etikai és kulturális értéket jelent a természetet és a környező kultúrtájat óvó tájhasználat, a 

települési harmóniát meghatározó egyes épített és természeti elemek (kevésbé nevezetes 

épületek, mikro architektúra, növényzet) viszonyulása a történelmi értékekhez és a 

környező területhez. A város négy európai kultúrkör: az osztrák, a horvát, a szlovén és a 

magyar metszéspontjában fekszik. Nemcsak a saját történelmét, hanem a Nyugat-Pannon 

Eurégiót is szimbolizálja.  

 

Saját rendkívüli adottságainak, az elmúlt évtized célirányos fejlesztéseinek és az Európai 

Uniós támogatási programoknak 

köszönhetően a tudományos kutatás, 

az elmélyült szellemi élet, valamint a 

nemzetközi felsőoktatás terén a város 

már most is komoly sikereket 

könyvelhet el. Ehhez rendkívüli 

adottságai is jelentősen hozzájárultak: 

 vonzó, ihlető természeti és épített 

környezet, harmonikus, nemes 

vonalú, történelmi emlékekben 

gazdag város, fejlődő 

borvidékkel; 

 kisváros, nagy és sokszínű kultúrával (a város több kultúra találkozási pontján és 

fizikai értelemben is a határon fekszik); 
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 elismert iskolavárosi múlt; ahol a mindennapi élet harmonikusan egybefonódik a 

tanulással, a szellemi munkával, elmélyedéssel; 

 polgári élet rendje, derűje, íratlan szabályainak betartása jellemzi; 

 a fővárostól távol esik, ahol a csendes kutatómunkát nem zavarja semmi, de a közeli 

repülőterekről (Schwechat, Pozsony) könnyen elérhető.  

 

Kőszeg neve az 1994-ben megnyílt Európa Ház, az évente rendszeresen megrendezésre 

kerülő Nemzetközi Nyári Egyetem, valamint az ISES Alapítvány tevékenysége kapcsán vált 

közismertté a nemzetközi oktatási és tudományos világban. 

 

A KRAFT, mint új koncepció bevezetése az arányait tekintve hatalmas és egységes épített 

örökséggel, páratlan történelmi hagyományokkal, iskolavárosi és civil szervezeti múlttal 

rendelkező Kőszeg tudás alapú és kulturális örökség hasznosítás révén megvalósuló kreatív 

városfejlesztési programjával indulhat. 
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4. CÉLOK ÉS CÉLCSOPORTOK 

4.1. CÉLOK 

A „Kreatív város – fenntartható vidék” (KRAFT) egy új, komplex, innovatív fejlesztési 

koncepció, amely abból indul ki, hogy a fejlesztések és beruházások – a növekedés és 

versenyképesség – sikerének záloga egy adott térség városai, intézményei, meghatározó 

gazdasági, társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékonyabb együttműködés, a 

társadalmi, kulturális és kapcsolati tőkékben rejlő szinergia. Ennek érdekében keresni kell 

azokat a kapcsolódási pontokat és közös érdekeket szolgáló fejlesztési területeket, illetve 

módszereket, amelyek célzott befektetések és fejlesztések révén felszínre hozzák az 

intézmények és szereplők rejtett tudását, innovációs kapacitását és a fenntarthatóságot 

vagy növekedést szolgáló kreativitását. 

 

A KRAFT újszerűsége az ún. „puha” tényezők – kreativitás, innovációs kapacitás, törekvés 

új tudás létrehozására, tudástranszfer, hálózatosodás, társadalmi tőke, bizalom, 

együttműködési készség stb. – előtérbe állítása, illetve az ezeket ösztönző, „képessé tevő” 

új intézmények létrehozása. A társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális 

kapcsolatok és hálózatok sűrűsége, minősége és dinamizmusa ma már fontosabb 

tényezők, mint a fizikai távolság, az adminisztratív jogi határok, vagy az ún. „kemény” 

tényezők. 

 

A kormányzat, tudásközpont (egyetem), vállalatok alkotta „hármas csavar” modellje a 

Nyugat-Dunántúlon – más közép-európai régiókhoz hasonlóan – sajátos, kis- és 

középvárosi környezetben alkalmazható. A régió kis- és középvárosainak többsége jelentős 

történelmi múlttal és gazdag hagyományokkal, jelentős, ám sokszor rejtett és ezért nem 

hasznosuló kulturális örökséggel rendelkezik. Mindez előtérbe állítja a kulturális örökség 

menedzsmentjét, az épített és szellemi örökség, a szokások, a helyi kultúra, tehát a „puha” 

tényezők szerepét. A kulturális kreativitás, az épített, a szellemi és természeti örökség 

hatékony menedzsmentje azonban önmagában nem elégséges kritériuma a társadalmi-

gazdasági dinamizmus kialakulásának, vagy visszaszerzésének. A „puha”(társadalmi tőke, 

bizalom, összekapcsoltság, hálózatos együttműködés, nyitottság, kulturális örökség stb.) és 

a „kemény” (infrastruktúra, út, vasút, általános szélessávú internet hozzáférés, 

energiagazdálkodás stb.) tényezők együttes, tervezett és kombinált fejlesztése biztosíthatja 

a komplex és átfogó jövőképpel és hosszú-távú stratégiával rendszerint nem rendelkező 

városok és mikrorégióik fenntartható fejlődési pályára kerülését és dinamikus, meghatározó 

szereplőkké, ’kreatív városokká’ válását.  
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Az új koncepció bevezetése az arányait tekintve hatalmas és egységes épített örökséggel, 

páratlan történelmi hagyományokkal, iskolavárosi és civil szervezeti múlttal rendelkező 

Kőszeg tudás alapú és kulturális örökség hasznosítás révén megvalósuló kreatív 

városfejlesztési programjával indulhat. 

 

A program fő (átfogó) célja 

Kőszeg város értékeire, adottságaira alapozva az oktatási, az innovációs és kutatási 

infrastruktúra fejlesztésével és megújításával, a kulturális örökség hasznosításával, a 

közcélú szolgáltatások és a közösségi terek fejlesztésével olyan komplex térségfejlesztő 

program megvalósítása, amely a város, annak intézményei, meghatározó gazdasági, 

társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékonyabb együttműködésével, valamint a 

társadalmi, kulturális és kapcsolati tőkékben rejlő szinergia kihasználásával jön létre. 

 

Konkrét célok: 

 Oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó célok: 

 Nemzetközi léptékű, egyedi, magas szintű oktatási szolgáltatások nyújtása, 

oktatási, továbbképzési és kutatói infrastruktúrák fejlesztése, kapacitások 

bővítése. 

 A kkv-k és nemzetközi vállaltok humán erőforrás igényeit figyelembe vevő 

képzések és továbbképzések indítása. 

 A meglévő tudásbázisra (pl. beszédjavítás, speciális oktatás, szőlészet-borászat) 

épített felsőoktatási képzések elindítása. 

 Angol nyelvű mesterképzések, posztgraduális programok indítása. 

 Az Új Közép-Európa ösztöndíjprogramon alapuló nemzetközi szintű közép-

európai kisugárzású tudásközpont (Center for Advanced Study) és új 

kutatóhelyek létrehozása, egyetemi campus kialakítása, amely a társadalom- és 

embertudományok mellett a műszaki és természettudományi kutatásokat és 

innovációt is magába foglalja. 

 Nemzetközi szintű könyvtár (Könyvtár, Információs és Tudásközpont) létesítése. 

 Települési, térségi infrastruktúra fejlődéséhez, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

célok: 

 Foglalkoztatás-bővítés, munkahelyteremtés. 

 A térség népességmegtartó erejének növelése, a képzettebb rétegek, valamint 

a fiatalok elvándorlásának megállítása, visszafordítása. 

 A térség vonzerejének, turisztikai kínálatának új, fenntartható szolgáltatási 

elemekkel történő bővítése, valamint vendégforgalmának növelése. 

 Minőségi szálláshelyek létesítése, fejlesztése. 

 A programkínálat bővítése és komplexebbé tétele.  

 Az új szolgáltatási elemek által újabb célcsoportok elérése. 

 Kerékpáros és aktív turizmus fejlesztése. 
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 A helyi hagyományokra, erőforrásokra épülő gazdasági növekedés 

megteremtése. 

 A térség kreativitási és innovációs potenciáljának növelése, a kapcsolati tőke, 

az ICT technológiák adta lehetőségek alkotó felhasználása. 

 A környezeti állapot javítása. 

 A társadalmi-gazdasági-ökológiai fenntarthatóság együttes megteremtése. 

 A térségi energiahatékonyság növelése. 

 A helyi elköteleződés növelése és helyi összefogások erősítése 

 A Kőszeg-Szombathely város-együttes kapcsolat szorosabbra fűzése. 

 Kulturális értékek fejlesztéséhez kapcsolódó célok: 

 Kulturális örökség védelme, hasznosításának elősegítése. 

 Kőszeg építészeti, művészettörténeti értékeinek bemutatása, széles tömegekkel 

történő megismertetése, különféle hasznosítási módok révén a műemlék 

épületek megújítása, hatékony, hosszútávon fenntartható működtetésének 

biztosítása. 

 Multifunkcionális kulturális központ létesítése. 

 Vállalkozás-fejlesztéshez kapcsolódó célok: 

 Üzleti szereplők számára vonzó települési környezet megteremtése. 

 Vállalkozói kultúra és környezet fejlesztése. 

 A térség vállalkozásainak dinamizálása, a vállalkozói tőke megmozgatása, 

további fejlesztési igények generálása. 

 

A vonzerővé fejlesztett műemlékek új, értékelvű hasznosításának „rétegei”: 

 Műemlékvédelem, örökség-megőrzés. 

 Oktatás, továbbképzés helyszíneinek megteremtése. 

 Kutatóhelyek kialakítása.  

 Turisztikai vonzerőfejlesztés. 

 Munkahelyteremtés. 

 Gazdaságélénkítés (kistérségi és régiós). 

 Területfejlesztés. 

 Multiplikatív hatások. 

 Rekreáció. 

 Közösségi tér. 

 Identitáserősítés. 
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4.2. CÉLCSOPORTOK BEMUTATÁSA 

A fejlesztés potenciális célcsoportjának meghatározásánál, a tervezett KRAFT program 

diverzitása miatt megkülönböztetésre kerülnek a közvetlen és a közvetett célcsoportok.  

 

Közvetlen célcsoportok  

 A projekt fejlesztései elsősorban azokat a célcsoportokat érintik, akik a térséghez 

kapcsolódó felsőfokú oktatási, képzési programok résztvevői: 

 hazai és külföldi professzorok, 

 hazai és külföldi vendégelőadók, 

 hazai és külföldi egyetemi hallgatók, 

 oktatási partnerszervezetek, 

 A már működő és a telepítendő tudásközpontok kutatási programjainak résztvevői, a 

kutatóhelyek használói: 

 hazai és külföldi kutató professzorok, 

 hazai és külföldi fiatal kutatók és diákok, 

 kutatási programokba bevont partner szervezetek, vállalkozások. 

 Az egyetemi képzéshez kapcsolódó, helyi alap- és középfokú oktatási intézmények. 

 A térségi, illetve a helyi lakosság: számukra egyrészt közvetlen munkahelyteremtés 

valósul meg, másrészt lehetőség adódik a projektelemekhez kapcsolódóan különféle 

bedolgozási és beszállítási lehetőségek kihasználására, továbbá a település olyan 

szolgáltatási körrel bővül, ami a lakosok jóléti szintjét emeli meg, és a kényelmüket 

szolgálja (felértékelődik lakókörnyezetük), 

 Hátrányos helyzetű csoportok tagjai (pl. fogyatékkal élők – enyhén vagy 

középsúlyosan értelmi fogyatékosok, autisták – és családjaik, sajátos nevelési igényű 

gyermekek és családjaik, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett különleges és normál 

nevelési igényű gyermekek). 

 Azok a bel- és külföldi utazók, akiknek elsődleges vonzerőt jelentenek a Kőszegi és a 

Felső-Répcementi Kistérség által kínált sokszínű természeti- és építészeti adottságok: 

 kulturális turisták: azok a turisták, akik elsősorban művészettörténeti, építészeti 

értékek miatt érkeznek, 

 rendezvények résztvevői, fesztivál vendégek: a meglévő események látogatói 

(pl. Nemzetközi Nyári Egyetem, Szőlő Jövésnek Könyve programsorozat, 

Kőszegi Szüret, Tranzit - Fesztivál a határon, Kőszegi Ostromnapok) és a 

továbbiakban tervezett programok (tudományos, művelődési, kulturális, 

oktatási rendezvények) iránt potenciálisan érdeklődők, 

 diplomaták, politikusok, kiemelkedő közéleti személyiségek, 
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 természetjárók, aktív turisták: túrázók, kerékpárosok, természetvédők, akik 

érdeklődési körében elsősorban a térség földrajzi adottságai, a Kőszegi-

hegység vonzerői állnak, 

 a gyógy- és egészségturizmus résztvevői, a térségben pihenők: minden olyan 

látogató, aki a büki gyógyfürdő, vagy a környező strandok és élményfürdők (pl. 

Lutzmannsburg, Bad Tatzmannsdorf, Lockenhaus) szolgáltatásait hosszabb 

időtartamra veszi igénybe, és aki alternatív programként, az itt tartózkodás 

színesítéseként választhatja Kőszeg turisztikai szolgáltatási elemeinek 

felkeresését. 

 Azon szervezetek, melyek számára lehetőség nyílik a tulajdonukban, kezelésükben 

lévő műemléki épületek felújítására, megfelelő hasznosítására jelen program 

céljaihoz kapcsolódva 

 Kőszegi Evangélikus Egyházközség, 

 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, 

 Kőszeg Város Önkormányzata (továbbá közvetett módon, de a fejlesztés 

hatására a térségben megnő a gazdasági aktivitás, ami miatt az önkormányzat 

adó- és egyéb bevételei is növekednek), 

 Magyar Állam (illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-n keresztül), 

 forprofit társaságok és nonprofit szervezetek.  

 

A közvetlen célcsoport tagjait korcsoport szerinti megoszlásban nem kívánjuk 

részletesebben bemutatni, mivel a program szerteágazósága és sokszínűsége miatt, a 

megvalósítandó projektek által minden korcsoport érintve érezheti magát, az általános 

iskolás gyermekektől, a diákokon, fiatal felnőtteken keresztül, a nyugdíjas korúakig. 

 

A tervezett program szolgáltatásainak potenciális használói, igénybe vevői között mind 

belföldi, mind külföldi személyekre számítunk, ami egyrészt a tervezett projektelemek miatt 

értelmezhető vonzáskörzetből fakad (nemzetközileg ismert és elismert felsőoktatási 

intézmény), másrészt Kőszeg meglévő és kialakításra kerülő vonzerőinek, a város 

népszerűségének is köszönhető. 

 

Közvetett célcsoport  

A közvetett célcsoportot a fejlesztés által generált eredmények, hatások és hasznok élvezői 

alkotják: 

 Vállalkozások célközönséggé válhatnak azzal, hogy a fejlesztések kapcsán a térségbe 

érkező diákok, látogatók, egyéb érdeklődők kiszolgálására építenek, illetve a 

projektelemek valamilyen szintű partnerévé válnak. Részvételük szolgáltatásaik révén 

nélkülözhetetlen a település kreatív várossá formálásban, értékesítői szempontból 

meghatározóak a helyi termékek piacra vitelében. 
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 A térség meglévő oktatási intézményei növekedő hallgatószámmal számolhatnak a 

projekt hatására kibővült lehetőségek (könyvtári szolgáltatások, bővülő szakterületek, 

kutatási programok, szaporodó együttműködések) tükrében.  

 A régiós és területi turisztikai szolgáltatók is érintve érezhetik magukat a fejlesztések 

által, hiszen olyan sokszínű rendezvények, turisztikai szolgáltatások jelennek meg a 

területen, amely kiegészítő szolgáltatások, programok nyújtását várja el más 

szolgáltatóktól, hogy egy megfelelő szinten megvalósuló együttműködés, bizonyos 

fokú szinergia által egymás termékeit, szolgáltatásait erősítsék. Ezáltal a tágabb 

értelembe vett térség (akár a régió) olyan vonzerőkkel bővül, amely mind az oktatási 

szegmensben, mind a turisztikai piacon történő felértékelődését, jelentőségének 

növekedését eredményezheti. 
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A projektelemek és a célcsoportok közötti kapcsolatot szemlélteti az alábbi táblázat. 

Projekt Tervezett funkciók 

Felsőfokú 

oktatási, 

képzési 

programok 

résztvevői 

Kutatási 

programok 

résztvevői, 

kutatóhelyek 

használói 

Alap- és 

középfokú 

oktatásban 

résztvevők 

Hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

tagjai 

Helyi 

lakosok 

Bel-és 

külföldi 

utazók 

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Magyar 

Állam 

Forprofit 

társaságok, 

nonprofit 

szervezetek 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

House International, a 

Center for Advanced 

Study adminisztrációs és 

információs központja 

                  

  

  

Előadóterem, 

kamaraterem, közösségi 

tér, kiállítótér, olvasó, 

kávézó 

                    

  

Az Európai Egyetem 

Intézet és a Center for 

Advanced Study 

központi épülete, 

szeminárium termek, 

professzori lakások, 

kutatószobák,parkolók, 

raktárak 

                  

    

Zeneiskola, 

oktatótermek, 

kutatószobák 

                  

    

Big Data Központ, 

Interuniversity Center, 

Interdepedencia és 

Fenntarthatósági Intézet 

oktatótermek, 

kutatószobák, könyvtár 

                    

  

Professzori lakások, 

kávézó, szállás 
                  

  
  

Kétpólusú Jövőkutatási 

Center for Advanced 

Study, egyetemi kiadó, 

oktató- és kutatótermek 

                  

  

  

Szemináriumi termek, 

kutatószobák 
                  

    



      

 

Dokumentum verziószám: 2.0   Oldal: 53 | 128 

Megvalósíthatósági tanulmány|Kreatív város – fenntarható vidék 

 

Projekt Tervezett funkciók 

Felsőfokú 

oktatási, 

képzési 

programok 

résztvevői 

Kutatási 

programok 

résztvevői, 

kutatóhelyek 

használói 

Alap- és 

középfokú 

oktatásban 

résztvevők 

Hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

tagjai 

Helyi 

lakosok 

Bel-és 

külföldi 

utazók 

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Magyar 

Állam 

Forprofit 

társaságok, 

nonprofit 

szervezetek 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Fiatal kutatók, hallgatók 

szállása, kiszolgáló 

helyiségek 

                  

    

Kutatói műhelyek és 

szállások 
                  

  
  

Előadóterem, art-mozi, 

kiállítóterek, kísérleti 

színház, étterem, 

kerthelyiség 

                  

  

  

Professzori és diákszállás                     
  

Kulturális örökség 

fejlesztés - 

Megbékélés és 

Dialógus Háza 

Közcélú kulturális 

tevékenység, 

Megbékélés és Dialógus 

Háza, kiállítás 

                    

  

Kulturális örökség 

fejlesztés - Zsinagóga 

Multifunkcionális 

közösségi- és 

rendezvénytér, állandó 

kiállítás 

                    

  

Kőszegi Múzeum – 

Örökségközpont 

Közcélú kulturális 

tevékenység, kiállítások 
                  

    

Parkolóház építése Parkolóház                       

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Rekreációs tér 

kialakítása, települési 

környezet integrált és 

környezettudatos 

megújítása 

                  

    

Kőszegi-tó rekreációs 

fejlesztése 

Sport, rekreáció, 

turizmus, kultúra 
                    

  

Natúrpark térségi 

klíma- és energia 

stratégia készítése 

Stratégiakészítés                   

    

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítés 

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítése 
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Projekt Tervezett funkciók 

Felsőfokú 

oktatási, 

képzési 

programok 

résztvevői 

Kutatási 

programok 

résztvevői, 

kutatóhelyek 

használói 

Alap- és 

középfokú 

oktatásban 

résztvevők 

Hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

tagjai 

Helyi 

lakosok 

Bel-és 

külföldi 

utazók 

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Magyar 

Állam 

Forprofit 

társaságok, 

nonprofit 

szervezetek 

„Kőszegi 

toronyélmény” 

Közcélú kulturális 

tevékenység, kiállítás, 

kilátó 

                  

    

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése 

Pannon Egyetem 

oktatásának gyakorlati 

helyszíne, egyetemi 

oktatáshoz előkészítés, 

európai szintű 

Borakadémia 

                  

    

Egyetemi campus 

létrehozása 

Pannon Egyetem oktatás 

helyszíne, egyetemi 

campus, Nemzetközi 

Diplomáciai Akadémia, 

Interdiszciplinális 

Kutatások Intézete, 

gyógypedagógiai 

egyetemi képzés 

(társadalom patológia), 

új központi könyvtár, új 

kollégium 

                  

    

Európa Egyetem 

campus, sportpályák, 

uszoda, kollégium 

                    

  

Kőszeg Új 

Gyógypedagógiai 

Intézet (Dr. Nagy 

László Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény) 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek oktatásához 

iskolák, szállásépület, 

rendelők és 

laboratóriumok, 

kutatóhelyek, műhelyek 
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5. A PROGRAM TÉRSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA 

A program keretében felújítandó és sok esetben a végső pusztulástól megmentendő 

épületek, valamint a bennük tervezett új és egymást erősítő tartalmakkal működni tudó 

intézmények olyan komplex program-együttest alkotnak, amelyek egyrészt pro-aktív és 

dinamikus részei lehetnek a Nyugat-Dunántúl új fejlesztési stratégiájának; másrészt 

elindíthatják és gerjeszthetik a felsőoktatás kutatási kapacitás-színvonal fejlesztését, 

valamint a nemzetközi hálózatokba történő hatékony bekapcsolását. A „Jövőegyetem”, 

vagy „Új iskola a Határon” modell nemcsak Nyugat-Dunántúlon, de Közép-Európa-szerte 

is új dimenziókkal gazdagítaná a létező intézmények együttműködését, aminek pozitív 

hatása lehet az összeurópai – szintén sok kívánnivalót maga után hagyó – felsőoktatási és 

kutatási térség továbbfejlődésére.  

 

A kreatív város egyrészt a tudományos élet feltételeinek megteremtését jelenti, másrészről 

legalább ugyanannyira fontos a kultúra, a sport, a kikapcsolódás egyéb formáinak 

mindennapokba történő szerves beépítése, minél szélesebb körű, változatosabb 

megjelenésük elérése. Erre szükség van egyrészt a helyi lakosság életkörülményeinek 

javítása, magasabb szintre emelése miatt is, valamint az egyetemi szintű oktatások, 

kutatások helyszínének megteremtése mellett a tanításra felkérendő professzorok, a leendő 

hallgatók, a potenciális kutatók ide csábítása szempontjából is fontos fejlesztendő terület. 

Figyelembe véve Kőszeg adottságait, hagyományait is, fontosnak tartjuk a zene, a 

képzőművészet, a színház szerepét. A tervezett program fejlesztéseiben törekedtünk helyet 

találni art mozinak, egész évben felkereshető állandó koncerteknek, színházi 

előadásoknak, valamint nyáron mesterkurzusoknak stb. 

 

Újra előtérbe kívánjuk helyezni Kőszeg iskolavárosi, tanító, valamint befogadó 

hagyományait, így a fejlesztések között nemcsak helyet kaptak, de az egymásra gyakorolt 

direkt és indirekt hatásokból fakadó szinergiákat is kihasználva kerültek megtervezésre 

bizonyos kulturális értékekre épülő projektelemek. A „tanító város háromszögében” Kőszeg 

vallás-, kultúra-, és társadalomtörténetét bemutató, többnyelvű digitalizált, 21. századi 

színvonalú múzeumok találhatók, amelyek az interaktív tanulásra, az élményszerzésre és 

figyelemfelkeltésre, az érdekességek, összefüggések kiemelésére, és így az „érdeklődve 

tanulásra” helyezik a hangsúlyt. Mindez segíti a kulturális örökség mélyebb rétegeinek 

feltárását és megértését, valamint nagyban növeli a város vonzerejét a minőségi turizmus 

terén.  

1. Megbékélés és Dialógus Házának létrehozása, 

2. a „kőszegi toronyélmény” megvalósítása az Evangélikus Egyház által, 

3. Zsinagóga és zsidó temető fejlesztése, múzeumi hasznosítása, 

4. Kőszegi Múzeum – Örökségközpont kialakítása (a város 17-20. századi történelmét 

bemutató modern múzeum). 
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A kreatív város működése azonban nem képzelhető el fenntartható vidék nélkül. Kiemelten 

fontos a kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolat, hiszen a város önmagában nem képes 

hosszabb távon is fenntarthatóan ellátni a megnövekvő kapacitásokat, nem tudja minden 

téren kielégíteni a megnövekedett kapacitások miatt felmerülő új igényeket, elvárásokat. 

Szükség van a vidékre, amely komoly turisztikai és rekreációs potenciált kínál a város, 

illetve a város-együttes számára: 

 a Kőszegi-hegység természeti adottságait – Írott-kő, – az Óház-kilátó, a Hétforrás, a 

Cáki Pincesor, a “Pogányok” római korra utaló tájrész, a bozsoki Határmenti 

Vigadó, a velemi Szent Vid kápolna épület- és tájegyüttese, ami burgenlandi 

Buschenschankokkal és a rohonci tóval a természeti és épített örökség és kultúra 

páratlan harmóniáját kínálja; 

 fontos beszállítói és kiszolgáló hátteret (élelmiszertermelés, alapanyag-ellátás, helyi 

energiatermelés, lakókörnyezet stb.); 

 a kőszegi-rohonci borvidéket és borkultúrát, valamint a helyi gasztronómiát, amely a 

minőségi turizmus szempontjából kiemelten fontos, menedzselésre szoruló kulturális 

örökség elem. 

 

Kőszeg jelen program keretében megtervezett fejlesztései által, közvetett módon egyúttal a 

vidék fejlődése is megindul. A koncepció egyik következő lépéseként ezen kiszolgáló vidéki 

környezet közvetlen fejlesztése is szükséges. A programban megjelenő szellemi kapacitás 

térségi hasznosulása tudásbővülést, társadalmi, gazdasági, környezeti fejlődést 

eredményezhet a térségben (Kőszegen és a kistérség településein is). 

 

Társadalmi hatások 

A “Kreatív város – fenntarható vidék” projekelemei megvalósításának sokrétű, egymást 

erősítő pozitív hatásai várhatók: 

 Olyan új kutatási központ(ok) létesülnek, amelyek hiányoznak a hazai felsőoktatás és 

kutatás világából. 

 Növekszik a helyi felsőoktatási képzés minősége és az oktatás színvonala, amely 

közvetett hatással lehet a közoktatás minőségi fejlődésére. 

 A létrejövő kutatási központok jelentősen javítják Magyarország európai, nemzetközi 

versenyhelyzetét. 

 Az állandóan változó gazdasági, vállalati, önkormányzati és társadalmi igényekhez 

igazodó elindítani kívánt egyetemi képzési programok segítenek kielégíteni a KKV-k 

humán erőforrás igényét. 

 Új funkciókkal bővül a páratlan és egységes épített örökség (amelynek jelentős része 

jelenleg végveszélyben van, s amelynek épületenkénti felújítására nincs sok esély). 

 Növekszik a város és a régió szellemi, tudományos és kulturális kisugárzása és 

vonzereje. 

 A legmagasabb szintű egyetemi és tudományos élet mellett tovább erősödik és 

láthatóbbá válik a város kulturális és művészeti arculata és kínálata. 
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 A fejlesztések Kőszeget a globális radar által érzékelhető új kreatív várossá alakítják, 

amely fokozza a város és vidéke társadalmi gazdasági kohézióját, a helyi lakosságot 

aktívan bevonva a kulturális örökség újszerű menedzsmentjébe. 

 A hagyományos funkciók mellett a műszaki-technikai, az intézményi és a társadalmi 

innováció új központja alakul ki. 

 A térségben fellendül a minőségi turizmus. 

 A projektbe bevonni kívánt épületek a városon belüli igen frekventált 

elhelyezkedésének, valamint a nyújtani kívánt szolgáltatások egyediségének 

köszönhetően a kialakítani tervezett projektelemek akár a térségbe irányuló utazások, 

kirándulások egyik kiindulópontjaivá válhatnak. 

 A térségbe látogatók szabadidejének eltöltése még sokszínűbbé, még tartalmasabbá 

válik. 

 Hangsúlyosabbá lesz a térség nyitottsága és befogadó jellege. 

 Ugrásszerűen javulnak a helyi és térségi lakosok és dolgozók életkörülményei, 

rekreációs, kulturális és sportolási lehetőségei. 

 A fejlesztések és az intézmények működése során faji, nemzetiségi, nemi vagy bármi 

máson alapuló megkülönböztetés nem történik. A zsinagóga helyreállítása és 

multikulturális tartalommal történő megtöltése a kisebbségek és a hátrányos helyzetű 

népcsoportok számára sokszínű programlehetőséget biztosít. 

 

Gazdasági hatások 

A „Kreatív város- fenntartható vidék” projekt megvalósításának gazdasági hatásai:  

 A megújítandó épületek hosszú távú, fenntartható módon történő működtethetősége 

biztosított lesz. 

 A korszerű fejlesztéseknek köszönhetően megújult intézményekben dolgozók, vagy ott 

képzési tevékenységben résztvevő oktatók, hallgatók munka, kutatási és tanulási 

körülményei színvonalasabbá válnak. 

 A helyi munkahelyek száma növekszik, ezzel egyidejűleg az ingázás magas aránya 

csökkenhet. 

 Jelentősen növekszik a város kreatív és magasan kvalifikált munkaerőt és fiatal 

generációkat megtartó és vonzó ereje is. 

 A helyi vállalkozások szolgáltatásai és termékei iránti kereslet nő, valamint új igények 

kiszolgálására lesz szükség. A létrejövő tudásközpont csak abban az esetben tud a 

gazdasági szerkezet átalakulására hatással lenni, ha az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

mellett nagy hangsúlyt helyez a lokális és regionális együttműködések fokozására és 

a megfelelő üzleti szolgáltató háttér biztosítására.  

 A kutatási tevékenység fejlesztése pozitív hatást gyakorol a helyi felsőoktatás 

minőségére, valamint a felsőoktatási képzés infrastrukturális és eszköz ellátottságára. 

 A térségi ipari szereplők bevonásával komoly előrelépés történik a kutatás-fejlesztés 

és innováció területén. 
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 Bővül a kistérségben megtalálható turisztikai, vendéglátó-ipari szolgáltatók feladata, 

kínálata. 

 Kőszeg Város Önkormányzata adó- és egyéb bevételei növekedni fognak, ami a 

város gyarapodását, szépülését tovább segíti. 

 A program élénkítő hatással lesz a kistérségi és agglomerációs gazdaságra, és 

közép- és hosszútávon erősödő tovagyűrűző hatást fejthet ki a régió egészére. 

 A projekt nemzetközi hatásai leginkább a földrajzilag közelebb eső országok és 

régiók vonatkozásában lesz érezhető. Várhatóan növekszik az oktatók és a hallgatók 

mobilitása, valamint kitolódik a Kőszegen tartózkodásuk hossza. 

 

Környezeti hatások 

 A környezeti hatások szempontjából a tervezett beruházásoknak egyértelműen pozitív 

a helyi hatása, hiszen több műemlék épület felújítása, korszerűsítése történik meg, 

amely hosszú távon biztosítja a magas színvonalú közcélú használatot. (A 

megvalósuló beruházás mintaként, tapasztalatként is szolgálhat az intézményekben 

tanuló örökség-menedzsment iránt érdeklődő hallgatók számára.) 

 A beruházás ösztönzője lehet egy történelmi belváros rekonstrukciós program 

elindításának is.  

 A felújítás során gazdaságosabb és környezetbarát technológiák kerülnek beépítésre, 

leváltva a régebbi, nem hatékony és környezetterhelő megoldásokat. A leromlott 

állapotú épületek magas és gazdaságtalan energiafogyasztása megszűnik.  

 A tervezett korszerűsítéseknek köszönhetően az épületek magasabb energiatanúsítási 

besorolásba kerülnek, energiaköltségeik jelentősen csökkennek, amely 

elhanyagolható sem az intézmények működtetése, sem az államháztartás 

szempontjából. 

 Az energia-hatékony megoldások bevezetése következtében megszűnik az épületek 

elavult állapotával járó CO2 és szállópor kibocsátás. 

 A felújított épületek komfortfokozata emelkedik, megjelenésük korszerűbb lesz, amely 

mind az ott dolgozó munkatársak, mind a szolgáltatásokat igénybevevők, mind 

pedig a helyi lakosok életminőségét javítja. 

 A projekt kapcsán a környezeti értékek védelme érdekében a vendéglátó és 

kereskedelmi funkciók esetében elsődlegesen a helyben előállított alapanyagok és 

termékek felhasználására kerül sor. 

 

Összefoglalva: Az egymással összekapcsolódó fejlesztések megteremtenék azt a 

környezetet és feltételrendszert, amely Kőszeget 21. századi értelemben véve is dinamikus 

regionális és határokon átívelő hatást kifejtő multifunkcionális kulturális és tudásközponttá 

avatná. A város egyenrangú, sőt meghatározó szereplője lenne a további integrált 

regionális fejlesztési stratégia megvalósításának, első lépésben a Kőszeg-Szombathely 

város-együttes kialakításának. 
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A veszprémi Pannon Egyetem telephely-létesítése Kőszegen a felsőoktatás teljes 

vertikumának megjelenését eredményezi és megteremti az alapokat a legmagasabb szintű 

interdiszciplináris kutatások eredményeinek közvetlen hasznosulásához. 

 

A fejlesztés csak úgy lehet sikeres, ha nem öncélú, ha figyelünk a különböző, de egymást 

jól kiegészítő szolgáltatások összekapcsolódására, az együttműködési lehetőségek 

feltárására és megvalósítására. Ezt szem előtt tartva folyamatosan törekedni kell a 

program kijelölt és elfogadott irányok mentén történő megvalósítására, azonban szükség 

esetén rugalmasak lehetünk új projektek, elképzelések beépítésével, programba 

integrálásával.
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6. ILLESZKEDÉS VIZSGÁLAT, SZINERGIA 

6.1. TELEPÜLÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMAIHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS 

Kőszeg Város Integrált Város Fejlesztési Stratégiája alapján a város jövőképe (2025): 

kulturális örökség és természeti értékek megőrzése mellett, magas életminőséget nyújtó 

lakó- és üdülőkörnyezet megteremtése. 

 

Jelen program előkészítése és megvalósítása a stratégiai dokumentumban megfogalmazott 

alábbi fejlesztési célkitűzésekhez illeszkedik: 

 Kőszeg és a környező települések gazdasági és turisztikai vonzerejének növelése a 

turisztikai, szabadidős, kulturális és tudományos kínálatának továbbfejlesztése révén: 

– történelmi városmag megújítása; 

– „Klimatikus Gyógyhely” program megvalósítása; 

– turisztikai célokat is szolgáló kulturális értékekre építő programok szervezése; 

– a város és térsége szabadidős program kínálatának a fejlesztése; 

– szálláshely kínálat fejlesztése. 

 Olyan vonzó életminőség kialakítása, mely alapján biztonságos körülmények között 

megéri a városban és környékén dolgozni, élni, szabadidőt eltölteni: 

– a kultúra, ifjúság, sport tématerületeken a társadalmi célú közszolgáltatások 

fejlesztése; 

– a települési infrastruktúra fejlesztése: magasabb színvonalú lakókörnyezet 

kialakítása; a természeti, táji értékek és a kulturális örökség értékek megóvása, 

műemlék épületek felújítása. 

 Egymás iránti tisztelet és bizalom erősítésével olyan partnerségi légkör kialakulásának 

elérése, mely a jövőbeni feladatok szakmai döntéseken és a társadalmi 

elfogadottságon alapuló teljesítését lehetővé teszi. 

 

Kőszegi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja 

A területfejlesztési program meghatározó céljai és az azokat összefoglalva kifejező szlogen: 

„Vonzó életkörülményeket kínáló kistérség” is összhangban van a „Kreatív város – 

fenntartható vidék” projekt tervezett intézkedéseivel: 

 Gazdasági potenciál erősítése (mely bármely térség fejlesztésének/népességmegtartó 

képességének alapja); 

 Vonzó települési környezet kialakítása (mely egy pozitív vándorlási különbözetű 

terület esetében alapkövetelmény a pozitív trendek megőrzése céljából). 
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6.2. MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ 

ILLESZKEDÉS 

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának tervezési időszaka megegyezik az Európai 

Unió költségvetési-tervkészítési periódusával (2007-2020). 

 

Az elkészített tervezési dokumentumok általános célja, hogy a területfejlesztés-tervezés 

eszközeivel hozzájáruljanak a megye helyzetének, az ott lakók életkörülményeinek 

javításához, a megye és nagyvárosi térségeinek, valamint a megye és a Nyugat-Dunántúli 

régió belső kohéziójának erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági életben kimutatható 

különbségek csökkentéséhez, a határokon átnyúló kapcsolatainak bővítéséhez. 

 

A megfogalmazott jövőkép szerint Vas megyét gazdaságilag, kulturálisan és fejlett 

közlekedési és kommunikációs rendszere segítségével jó életszínvonalú, egyben nem romló 

demográfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alkotják. 

 

Jelen program az alábbi pontokban illeszkedik a Koncepció céljaihoz: 

 A térségi versenyképesség javul. 

 A vidékies térségek települései adottságaikra, erőforrásaikra és stratégiájukra építve 

életképes – ökológiai, idegenforgalmi, pihenő vagy lakó – funkcióikat találnak. 

Ezeket erősítik, erőforrásvonzó képességüket javítják a helyi kezdeményezések 

segítségével. 

 A gazdaságot a magasabb hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások teszik 

dinamikussá. 

 A foglalkoztatás szintje az európai átlagot eléri. 

 Az információtechnológiai alkalmazások széles körben elterjedtek. 

 Idegenforgalmi sokszínűség, minőségi szolgáltatások várják az idelátogatókat, a 

helyi oktatás-képzés komplex intézményhálózata úgy épül ki, hogy az a szomszédos 

országok tanulói számára is vonzóvá válik. 

 A természet és környezet védelmét elsődleges feladatnak tekintik, a fejlesztések során 

a mai értékek védelmet élveznek. 

 A saját kistérségi arculat, egyediség kialakult, s azt országszerte ismerik. 

 Az életminőség javul a környezeti állapot, a természeti és az épített környezet 

védelme és a társadalmi összetartozás erősítése által. 

 A megyehatáron túlmutató, valamint a szomszédos megyével való együttműködések 

száma növekszik. 

 A természetes és az országhatáron túlnyúló vonzáskörzet együttműködései 

újjáélednek. 
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A Nyugat-Dunántúli régió fejlesztése 

Nyugat-Dunántúl fejlesztésének fő irányai az Országos Területfejlesztési Koncepció hosszú 

távú fejlesztési irányai mentén vezethetők le. Az OTK-hoz képest új elemként a társadalmi 

dimenzió jelenik meg az alábbi területeken: 

 környezeti állapot javítása; 

 a társadalom megújítása, kohézió erősítése; 

 gazdasági versenyképesség javítása; 

 területi felzárkóztatás; 

 területi együttműködések bővítése. 

 

A különböző területi szinteknek az alábbi kihívásokkal kell szembenézniük, amelyekre jelen 

projekt megoldásokat is kínál: 

 a különböző térségeknek saját gazdasági-társadalmi-földrajzi helyzetükhöz 

viszonyított versenyképes fejlesztése; 

 a vidéki térségekben a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítása; 

 a jelentős természeti értékek megőrzése és a fejlesztések során a természetes 

területek lehetőség szerinti legkisebb igénybevétele, a táji, kulturális értékek 

megőrzése. 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció középtávú céljai alapján Kőszeg vidékies, 

természeti és kulturális, táji értékekben gazdag területnek számít. A Koncepció kitűzött 

céljai és „Kreatív város – fenntartható vidék” program elképzelései az alábbi területeken 

fedik egymást: 

 

Helyi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 

 A munkahelyteremtés ösztönzése.  

 A megújuló energiaforrásokon alapuló helyi energiagazdálkodási rendszerek 

kialakítása. 

 A közeli vagy távolabbi urbanizált területekről érkező vendégekkel való tartós, 

családias vendéglátói kapcsolatok kialakítása, a helyi lakosság és az üdülőnépesség 

gazdasági és kulturális partnerségének ösztönzése. 

 A helyi termelési és tájhasznosítási kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert kihasználó 

termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése. 

 A környezettudatos gondolkodás, szemléletformálás szolgáló és a helyi, táji értékek 

bemutatására épülő programkínálat kidolgozásának támogatása. 

 Az építészeti örökség megőrzésének támogatása. 

 A magántőke, a közösségi és magánszféra közötti partnerség növekvő szerepének 

erősítése a kulturális örökség épületeinek és tárgyainak helyreállításában, a 

kultúrtájak megőrzésében, fenntartásában és hasznosításában. 
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Helyi humánerőforrás fejlesztés-szervezés 

 A lakosság aktív részvételén és együttműködésén alapuló helyi fejlesztési 

kezdeményezések erősítése. 

 A helyi fiatalok és felnőttek élményszerű, informális tanulását segítő oktatási-nevelési 

tevékenységek fejlesztése. 

 

Környezeti és kulturális szempontú tevékenységek: 

 A kastélyok, kúriák, várak, egyedi (kultúr)táji értékek (hidak, emlékhelyek, keresztek, 

emlékfák stb.) állagmegóvása, környezetük fejlesztése. 

6.3. 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOKHOZ TÖRTÉNŐ ILLESZKEDÉS 

Az operatív programok tervezőivel folytatott egyeztetések alapján, a KRAFT program 

finanszírozása érdekében az egyes operatív programok kapcsolódó célkitűzéseinek és 

intézkedéseinek beazonosításán túl szükséges a finanszírozás módjának előzetes 

meghatározása is. Ennek oka, hogy a Területfejlesztési és Településfejlesztési Operatív 

Program forrásainak döntő többsége a 2014-2020-as időszakban bevezetésre kerülő új 

eszköz, az integrált területi beruházás (továbbiakban: ITB) keretében kerül majd elköltésre, 

így nem kizárható, hogy egyes projektelemek finanszírozására csak ITB eszköz keretében 

kerülhet majd sor. A Kormány döntése alapján a TOP forrásaiból kétféle ITB részesedhet, 

a megyék által és a megyei jogú városok által irányított ITB, azonban mivel valamennyi OP 

tervezése jelenlegi is zajlik, ezért az ITB-k köréről végleges döntés még nincsen. Mindezek 

okán a finanszírozás módjának tekintetében elvi lehetőségként kínálkozik a KRAFT 

program ITB (megyei, vagy önálló) keretében történő finanszírozása, vagy az egyes 

projektek önálló finanszírozása az egyes operatív programok tekintetében. Éppen ezért a 

KRAFT program következő tervezési szakaszában a potenciális finanszírozási források 

pontosabb beazonosításával párhuzamosan a finanszírozás módjának beazonosítására is 

sor kell kerüljön.  

 

A KRAFT program ITB keretében történő megvalósítása melletti érv lehet, hogy az egyes 

operatív programokból származó forrás teljes mértékére garanciát kap a programgazda a 

megvalósítás indulásakor. Az ITB ellen szól azonban az az érv, hogy bár az új eszköz 

alkalmazásának módja részletesen még nem kidolgozott, az már most látható, hogy a 

programgazdára jelentős többletterhet ró, amely bizonyosan többletköltségeket is jelent. 
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A KRAFT programhoz kapcsolódó projektek 2014-2020-as operatív programokhoz való illeszkedését a következő táblázat mutatja. 

Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 

Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 

Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Zwinger (Öregtorony) 

Chernel utca 16. 

Hrsz.:1831 

Magyar Állam, vagyonkezelő 

Kőszeg Város Önkormányzata 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

TOP 1. 
ERFA rendelet 

5. cikk (8) 
1. 2. 

TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4c 
2. 3. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 

1837/A/1,2,3,4,8 

Kőszeg Város Önkormányzata 

(25 évre az ISES használatában) 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 2. 
ERFA rendelet-

terv. 5. cikk (1)  
3 3 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Nádasdy-ház 

(Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

Kőszeg Város Önkormányzata, 

vagyonkezelője és a fenntartója 

a KLIK 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Festetics/Chernel ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

Magyar Állam, bérlőkijelölő a 

Magyar Kincstár 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 

Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 

Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

Magánszemély 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

GINOP 4. ERFA 5. cikk 4b 3. 3. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Chernel u. 1. 

Hrsz.: 1851 
Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

Magánszemély 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 

Magyar Bencés Kongregáció 

Pannonhalmi Főapátság 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

Europa Nova Nonprofit Kft. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 4. 

ERFA rendelet-

tervezet 5. cikk 

(1) a) 

3. 3. 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Bálház 

Schneller István u. 2-4. 

Hrsz: 1808, 1809 

Erste Ingatlan fejlesztő 

Hasznosító és Mérnöki Kft. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 
Kőszeg Város Önkormányzata 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 

Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 

Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Volt vízimalom és 

lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

Magyar Állam, vagyonkezelője 

MNV Zrt. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Zsinagóga 

Várkör 41. 

Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park u. 

Magyar Állam, vagyonkezelője 

MNV Zrt. 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése, kulturális 

örökség védelme, hasznosításának 

elősegítése 

volt Kőszegi 

Tanítóképző (volt Balog 

iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

Schönauer Kft., amely 

felszámolás alatt van 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Hrsz.: 2196 Kőszeg Város Önkormányzata TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 2. 

Települési és térségi környezeti 

állapot javítása 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 
Kőszeg Város Önkormányzata TOP 2. 

ERFA rendelet 

5. cikk 6e 
2. 1. 

Települési és térségi környezeti 

állapot javítása 

Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34  

Magyar Állam, vízfelszín kezelői 

jog: na. 
TOP 2. 

ERFA rendelet 

5. cikk 6e 
2. 1. 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentése  - - TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 1. 

Kisléptékű közlekedési fejlesztések - - TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (e)  
1. 2. 

Kulturális örökség védelme, 

hasznosításának elősegítése 

Evangélikus templom 

Várkör 44. 

Hrsz.: 1736 

Kőszegi Evangélikus 

Egyházközség 
GINOP 4. 6.c 1. 1. 
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Célok Projekthelyszín Ingatlantulajdonos 

Illeszkedés valamely OP-hoz 

(3.0-ás tervezet) 

OP 

Prioritás-

tengely 

Beruházási 

prioritás 

Specifikus cél Intézkedés 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 1729 

Magyarországi Evangélikus 

Egyház 

EFOP 4. 10.b 19. 23. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése, tudományos-oktatói 

kapacitások bővítése 

MÁV Gyermekotthon 

Felső Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

MÁV Vagyonkezelő Zrt. 

EFOP 3. 10.a 13. 20. 

EFOP 4. 10.c 21. 24. 

EFOP 4. 10.c 22. 25. 

GINOP 3. 

ESZA rendelet-

tervezet 3. cikk 

(2) b) 

5. 5. 

Oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése (energiakorszerűsítés) 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

ingatlan-együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője és a fenntartója 

a KLIK 

TOP 3. 
ERFA rendelet 

5. cikk 4 (c)  
2. 3. 
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6.4. SZINERGIA, EGYÉB PROGRAMOKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS  

A KRAFT koncepció megvalósítása Kőszeg tudás alapú és kulturális örökség hasznosítás 

révén megvalósuló kreatív városfejlesztési programjával indulna, ezt követően a Kőszeg–

Szombathely város-együttes fejlesztési programjának kidolgozására kerülne sor. A kőszegi 

programot mindenképpen az első lépésnek, egy modell értékű beavatkozásnak szükséges 

tekinteni, amelyet a Kőszeg-Szombathely város-együttes és mikroregionális vonzáskörzetük 

(a köztük elhelyezkedő és őket körülvevő települések) fejlesztési programjának kidolgozása 

követne. A koncepció új lehetőséget biztosítana a kis- és középvárosok együttesei és az 

általuk meghatározott regionális gazdaságok számára a fenntarthatóság és a 

versenyképesség terén.  

 

A Kőszeg-Szombathely városegyüttes, mint agglomerációs térségi egység mintegy 150-

200 ezer fős népességével eléri az európai középvárosok nagyságrendjét. A két város által 

együttesen generált és újszerűen felfogott fejlesztési térben egy új és hatékony 

agglomerációs gazdaság és hálózat-társadalom lehetőségei adottak, jobban 

érvényesülnek a multiplikátor-hatások és növekszik a fokozott gazdasági megtérülés 

lehetősége. Mindez feltételezi az infrastrukturális fejlesztéseket, a közlekedés, a 

vendéglátás, a rekreáció színvonalának radikális növelését is. 

 

A tudományos vonal mellett (egyetemek), és azt kiegészítve térségi feltöltődési, rekreációs 

lehetőségeket is létre kell hozni. Kőszegre és a Natúrparkra (esetleg a Vas-hegy felé 

kiterjesztett területtel), mint a nagyváros számára szükséges emberi erőforrás 

megújulásához szükséges természeti térre, Szombathelyre és az ipari területekre pedig ezen 

erőforrások „termelési akcióterületére” kell tekinteni. Szombathely városa ezen felül az 

oktatás és a kultúra területén is tud kínálatot biztosítani. 

 

A fentieket egyrészt a Kőszegi-hegység, mint a természet és a kultúrák hegye kulturális és 

természeti turisztikai „termékfejlesztésével”, másrészt az aktív szabadidős kínálat 

fejlesztésével lehet megvalósítani. Ide tartozik a tévesen fejlettnek minősített – valójában 

kapcsolódó szolgáltatásokat tekintve fejlett, de ugyanakkor rossz minőségű – kerékpárút 

hálózat valódi fejlesztése, a kijelölt 150-200 ezer fős térség tengelyében fekvő víztározó, a 

kőszegi tó fejlesztése, illetve kiemelten a már most is jelentős lovas vállalkozásokra építő 

lovas szabadidősport hálózat. A víztározóval nem csak strand és a hozzá kapcsolódó 

turisztikai szolgáltatások, hanem kiemelten csónak- és hajó alapú vízi sport fejlesztés is 

megvalósulhatna. Ezzel nem csak a turistáknak, hanem az állandó és átmeneti 

lakosságnak is megteremtenék a vizes sportolás lehetőséget. Ugyanez igaz a lovas 

fejlesztésekre, melyeknek iskolai bázisa az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 

Informatikai és Szakképző Iskola és Kollégiumban adott, de fejleszteni kellene a 
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biogazdálkodás és a boros témák mellett. Ezzel a tervezett egyetemi társadalom és a 

térségi lakosság részére egyszerre teremtenénk aktív rekreációs teret. 

 

Az új típusú vidékfejlesztési modell megvalósulása, majd elterjesztése új alapokra 

helyezheti a területfejlesztést is: integrált tervezés, valós szektorközi partnerségek 

(önkormányzatok, állam, egyházak, vállalkozások, civil társadalom bekapcsolódása, 

oktatás-kutatás), térségi adottságok és szinergiák kihasználása. A modell tanulságait 

felhasználva a régión belül és az ország más régióiban is alkalmazásra kerülhet a javasolt 

új fejlesztési koncepció. Ebben a jövőképben kell most elképzelnünk a megújuló Kőszeget 

és környékét, mint impulzusokat felvevő és kisugárzó kulturális szellemi központot. A KRAFT 

modell további térségekre való kiterjesztése az alábbi „karéjban” folytatódhat (sorrendiség 

nélkül): 

 Sopron-Eisenstadt-Fertőd (Eszterháza), 

 Kőszeg-Bük-Szombathely, 

 Körmend-Szentgotthárd-Őriszentpéter, 

 Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár. 

 

A térségfejlesztési jövőkép elemek megvalósításában a tervezett kőszegi tudásközpont 

(elsősorban CAS, Pannon Egyetem, Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 

Informatikai és Szakképző Iskola, Interdependencia és Fenntarthatóság Központ) 

együttműködik a szereplőkkel (vállalkozások, önkormányzatok, civilek, oktatási és kulturális 

intézmények) és oktatási, kutatási, fejlesztési szolgáltatásaival segíti a célok elérését: 

 a kulturális örökség hasznosítása révén, a térségi adottságokra, hagyományokra 

alapozva, a KRAFT tudásközponttal együttműködve az országban egyedülálló kreatív 

térség jön létre; 

 a Natúrpark térségi márkává válik; 

 az alapfokú oktatási kínálatot kiegészíti sokféle kreatív módszer és lehetőség, amely 

segítséget ad az identitás és a közösségben való gondolkodás erősítésében, valamint 

sokrétegű tudás megszerzését teszi lehetővé; 

 erős közösségi kapcsolatrendszer, környezettudatosság és tudatos vásárlás jellemzi a 

lakosságot, akik ápolják a hagyományaikat, de nyitottság és az újra való 

fogékonyság is jellemzi őket, 

 megjelenik a térségi autonómia reálisan elérhető legmagasabb szintjére való 

törekvés (elsősorban az energiaellátásban, helyi élelmiszertermelésben, emberi 

erőforrás fejlesztésében).  

 

Ahhoz, hogy egy térség, egy város a megcélzott szerepét megfelelően be tudja tölteni, 

nagyon jó elérhetőségre van szüksége. Megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül nem 

várható, hogy a minőségi tudást hordozó szellemi kapacitás – akár országhatárokon 

belülről, akár külföldről – ideáramoljon, tartósan megjelenjen. Kidolgozásra került egy 

térségi közlekedésfejlesztési koncepció, amely jelen programnak a következő üteme kell, 
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hogy legyen. A kidolgozott térségi közlekedésfejlesztési koncepció az alábbi, következő 

években elengedhetetlen fejlesztési javaslatokat vázolja fel: 

 vasúti közlekedés: Szombathely-Kőszeg és Kőszeg-Harka viszonylatban; 

 közúti közlekedés: 87-es számú főút fejlesztése, 8627. jelű Fertőszentmiklós – Kőszeg 

összekötő út főúttá történő átépítése, S 31-es gyorsforgalmi út hiányzó szakaszának 

megépítése. 

 a busz-vasút menetrendek összehangolása, esetleg ingajáratok létesítése. 

 

A térségben jelen lévő, vagy a hamarosan meginduló nagy programok, kiemelt projektek 

(pl. Szombathely, Sopron, Eisenstadt, Fertőd) minél hatékonyabb működtetéséhez, hosszú 

távú fenntarthatóságához a települések napi szintű összekapcsolása szükséges, amihez 

azonban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen (a kidolgozott térségi 

közlekedésfejlesztési koncepció alapján ez cca. 123,3 mrd Ft beruházási költség elköltését 

jelenti).  

 

A KRAFT program eredményessége szempontjából elengedhetetlen fontosságú, hogy a 

megvalósított projektelemek és az általuk kínált szolgáltatások mind fizikailag, mind 

virtuálisan elérhetők legyenek. A közlekedésfejlesztés a kézzelfogható kapcsolatot, a 

Kőszeg város és vonzáskörzetében tervezett szélessávú optikai hálózat kialakítása az on-

line összeköttetést is naprakészen biztosítaná. A szélessávú optikai hozzáférés szolgáltatása 

kétirányú, nagysebességű digitális hálózati szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató a 

hozzáférési aggregációs pontot és az előfizetői hozzáférési pontokat összekötő pont-

multipont fényvezetős hozzáférési hálózatában lévő aktív hálózati eszközeinek átviteli 

kapacitását engedi át. Ahhoz, hogy valóban kreatív város fejlesztéséről beszéljünk, 

elengedhetetlen a szélessávú optikai hozzáférés kiépítése Kőszeg városában. Ez külön, 

2018-ig megvalósuló országos program keretében előre láthatóan megvalósul, ami 

számunkra kiemelkedően fontos, enélkül nem beszélhetünk valódi, jól működő 

felsőoktatási kapacitásokról, nem beszélhetünk kreatív városról.  

 

A KRAFT program szempontjából – közös programok kidolgozása, kapcsolódási pontok 

keresése – nagy lehetőséget jelent a „Helyi gazdaság és közszolgáltatás fejlesztés 

hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és a felső-répcementi 

foglalkoztatási paktumban” című – TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0010 azonosító jelű – 

pályázat megvalósítása. A projekt célja a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség 

Foglalkoztatási Paktuma által kidolgozott, a térségi foglalkoztáspolitikai célok elérését 

segítő akcióterv projektjeinek, a sikeres piaci képzés és nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés 

elősegítése, fenntartható munkahelyek létesítése a partnerség tagjainak tevékenységével. 

 

A Nemzeti Regionális Kreatív Intézet, szombathelyi szervezetének megalakulása elősegíti a 

KRAFT projekt térségi megvalósulását is. Az Intézet feladatai - Nyugat-Magyarország, 

Szombathely és térségének kreatív gazdaságfejlesztése, a kreatív és internetiparhoz 
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kapcsolódó vállalkozások fejlesztése, a start up cégek, pályakezdők, diákok kreatív és 

digitális versenyképességének elősegítése a Savaria Egyetemi Központ, illetve a Nyugat-

magyarországi Egyetem szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása – 

szoros összefüggésben vannak a KRAFT céljaival, tervezett intézkedéseivel.  

 

A programban szereplő „Kétpólusú Jövőkutatási Advanced Study Center” másik pólusa 

egy Zalaegerszegen, Zalaegerszeg környékén kialakítandó bázis, amelynek feladata a 

Jövőkutatási Advanced Study Center beágyazása a térségi ipari és gazdasági környezetbe, 

valamint a közvetlen vállalati értékteremtést biztosító „technológiai vonal” integrálása. 
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7. A PROJEKTEK ISMERTETÉSE 

A Center for Advanced Study (továbbiakban CAS) elsősorban az új ösztöndíjprogramra 

építve Magyarországon nemzetközi színvonalú intézményi kereteket biztosít a nagy 

tudományterületek (műszaki tudományok, művészetek, társadalomtudományok, 

természettudomány) közötti rendszeres párbeszéd és együttműködés számára). Az új 

tudásközpont a meglévő szemlélethez képest továbblépést jelent, hiszen 

 a gyakorlati és elméleti kérdésfeltevések és lehetséges megoldások komplex 

összekapcsolására, valamint 

 a társadalomtudományok, a természettudományok és a műszaki és 

természettudományok közötti kapcsolatok kialakítására, 

 az innovatív gondolkodás közös fejlesztésére törekszik. 

 

Emellett integrálni képes a többi, Kőszegen működő oktatási szintet és kutatási projekteket. 

Az új tudásközpont által generált tudás transzferét az itt működő hazai és nemzetközi 

intézmények – Pannon Egyetem, ELTE, Corvinus, UNESCO tanszék, Jean Monnet 

kiválósági központ stb. – biztosítják. A kutatási eredmények a kőszegi posztgraduális és 

doktori kurzusokon és nyilvános előadásokon, nyári egyetemeken, intézeti honlapokon és 

publikációkon keresztül közvetlenül is gazdagítják a hazai felsőoktatást, kidomborítva 

annak innovatív kutatói kapacitását. 

 

A CAS alapvetően magasszintű interdiszciplináris jellegű kutatások központja. A most 

bevezetésre kerülő ösztöndíjprogram biztosítja a legkiválóbb hazai és külföldi kutatók 

állandó jelenlétét, ami hatalmas vonzerőt jelent a képzési programok célcsoportjai 

számára is. Emellett erősíti és előtérbe segíti a komplex, gyakorlat- és problémaorientált 

gondolkodást úgy, hogy egyrészt a helyi hagyományokra és sajátosságokra építkezik (pl. 

örökségmenedzsment, szőlészet), másrészt a jelen kor igényeit is figyelembe veszi (pl. a 

műszaki-technikai innováció és kutatás). A CAS hatalmas előnye, hogy a kutatások 

eredményei azonnal „lecsorognak” a felsőoktatás rendszerébe, a piaci visszajelzések és 

így a gyakorlati tapasztalatok közvetlenül megjelennek az elméleti képzésben is. 

 

Magyarországon jelenleg nincs olyan egyetemközi együttműködésre épülő kutatási és 

képzési központ, mely az interdiszciplinaritás, valamint az üzleti és közpolitikai gyakorlathoz 

való közel állásból adódó előnyöket kiaknázná. Ezt az űrt betöltendő, kialakításra kerül egy 

Interuniversity Center, amely az akadémiai, a közpolitikai, az üzleti és a civil társadalmi 

hálózatok közötti szinergiák kihasználására épül, bekapcsolódva a hasonló jellegű 

központok nemzetközi rendszerébe. Ez olyan intézményfejlesztési innovációt is jelent, amely 

strukturált együttműködés keretében konzorciumba tömöríti a munkában részt vevő 

egyetemeket (Pannon Egyetem, Corvinus és ELTE, később nemzetközi egyetemek), és 

segíthet kiküszöbölni a doktori iskolák állandósult betegségét, a szürkeséget, bezártságot 
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és motivációhiányt. Ezen intézményfejlesztési innováció egy interdiszciplináris angol nyelvű 

doktori iskola létrehozását is magában foglalja. A doktori és posztdoktori képzés 

színtereként lehetőséget ad az együttműködő egyetemek doktori iskoláinak arra, hogy 

külön-külön vagy közösen kurzusokat rendezzenek, kiemelkedő oktatókat és kutatókat 

hívjanak meg, s kutatási lehetőséget biztosítsanak. 

 

A felsőoktatási infrastruktúra kiépítése, bővítése olyan alapvető elvárások teljesülését is 

feltételezi, amely a magas minőség biztosításához feltétlen szükséges. Ilyen a teljes internet- 

és wifi lefedettség, a gyors, megfelelően összehangolt közlekedés és könnyű elérhetőség, 

valamint a sokféle igényt kiszolgáló, nagy, 21. századi színvonalú nemzetközi kutató-

könyvtár. Ezen elemek együttes megléte nélkül, nincs CAS és nincs valódi értelembe vett 

kreatív város. 

7.1. A POTENCIÁLIS PROJEKTEK HELYSZÍNE 

A tervezett projektelemek helyszíneit mutatja be a következő táblázat: 

Projektszám Projekthelyszín Projekt Projektgazda 
Ingatlan-

tulajdonos 

Terület 

(m
2

) 

1 A 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

ISES Magánszemély 720 

2 A 

Zwinger 

(Öregtorony) 

Chernel utca 16. 

Hrsz.:1831 

ISES 

Magyar Állam, 

vagyonkezelő 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

976 

3 A 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 

1837/A/1,2,3,4,8 

ISES 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

(25 évre az ISES 

használatában) 

1 333 

4 A 

Nádasdy-ház 

(Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

ISES 

Kőszeg Város 

Önkormányzata, 

vagyonkezelője 

és a fenntartója 

a KLIK 

1 093 

5 A 

Festetics/Chernel 

ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

ISES 

Magyar Állam, 

bérlőkijelölő a 

Magyar Kincstár 

1 101 

6 A 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

Torkos-ház Kft.  Magánszemély 512 

7 A 
Chernel u. 1. 

Hrsz.: 1851 
ISES Magánszemély 582 
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Projektszám Projekthelyszín Projekt Projektgazda 
Ingatlan-

tulajdonos 

Terület 

(m
2

) 

8 A 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

ISES 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

 - UNESCO 

tanszék Corvinus 

Egyetem és  ISES 

használatban 

484 

9 A 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

Magyar Bencés 

Kongregáció 

Pannonhalmi 

Főapátság 

2 064 

10 A 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Europa Nova 

Nonprofit Kft. 

Europa Nova 

Nonprofit Kft. 
328 

11 A 

Bálház 

Schneller István u. 

2-4. Hrsz: 1808, 

1809 

ISES 

Erste Ingatlan 

fejlesztő 

Hasznosító és 

Mérnöki Kft. 

1 010 

12 A 
Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
435 

13 B 

Volt vízimalom és 

lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

Kulturális örökség 

fejlesztés - Megbékélés 

és Dialógus Háza 

ISES 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője 

MNV Zrt. 

524 

14 B 

Zsinagóga 

Várkör 41. 

Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park 

u. sarka 

Kulturális örökség 

fejlesztés - Zsinagóga 
MNV Zrt. 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője 

MNV Zrt. 

400 

15 B 

volt Kőszegi 

Tanítóképző (volt 

Balog iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

Kőszegi Múzeum – 

Örökségközpont 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

(szakmailag az 

UNESCO 

tanszék 

felügyelné) 

Schönauer Kft., 

amely 

felszámolás alatt 

van 

2 730 

16 B Hrsz.: 2196 Parkolóház építése 
Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
5 090 

17 B 
Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
na. 

18 B 
Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34 

Kőszegi-tó rekreációs 

fejlesztése 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 

Magyar Állam, 

vízfelszín kezelői 

jog: na. 

3 000 

19 B - 

Natúrpark térségi 

klíma- és energia 

stratégia készítése 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
- - 
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Projektszám Projekthelyszín Projekt Projektgazda 
Ingatlan-

tulajdonos 

Terület 

(m
2

) 

20 B - 

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítése 

Kőszeg Város 

Önkormányzata 
- - 

21 B 

Evangélikus 

templom Várkör 

44. 

Hrsz.: 1736 

„Kőszegi 

toronyélmény”  

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Külső/ 

belső 

alapterület 

37,6 

/17,1 

22 B 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola 

és Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 

1729 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése  

Kőszegi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

5 926 

23 C 

MÁV 

Gyermekotthon 

Felső Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

Egyetemi campus 

létrehozása 
Pannon Egyetem 

MÁV 

Vagyonkezelő 

Zrt. 

15 054 

24 C 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény 

ingatlan-együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

Egyetemi campus 

létrehozása 

Európa Egyetem 

(ISES fejlesztés 

alatt) 

Magyar Állam, 

vagyonkezelője 

és a fenntartója 

a KLIK 

21 714 

25 C 

keresés alatt 

(állami vagy 

önkormányzati 

ingatlanon 

tervezett, a 

kialakítandó 

egyetemi campus 

közelében 

 Új Gyógypedagógiai 

Intézet (Dr. Nagy 

László Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézet) 

KLIK 

állami vagy 

önkormányzati 

ingatlanon 

tervezett 

14 400 

 

A programban megvalósítandó projekteket 3 nagy csoportba osztottuk: 

A. a Center for Advanced Study kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó 

létesítmények; 

B. városi léptékű, az egyetemi oktatáshoz kiszolgálói oldalról kapcsolódó kulturális, 

környezeti, gazdasági fejlesztések; 

C. egyetemi campus kialakításához kapcsolódó fejlesztések. 
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A projektelemek sorszámában található betűjelek ezen csoportosítás megjelenítését 

szolgálják. Az alábbi térképen megtalálhatók a program által érintett projektelemek. 

 

 

Jelölések:   A – Center for Advance Study;   B – városi fejlesztések;   C – egyetemi campus 

7.2. PROJEKTELEMEK TERVEZETT ÜTEMEZÉSE 

A felvázolt projektek egy teljes vízió potenciális, egymáshoz jól illeszkedő, egymást segítő 

elemei, melyek hosszú távú megvalósítása szolgálhatja a teljes képet. A projektelemek 

megvalósításának időtávját minimum 7-10 évre tesszük és mindenképpen szeretnénk 

figyelni a fokozatos, egymásra épülő növekedésre. Ennek érdekében első lépésként csak 

azokat a projektelemeket kívánjuk megvalósítani, amely a program alapjainak letételéhez 

és megerősítéséhez elengedhetetlen. Felrajzoljuk azonban azokat az elemeket, amelyek 

segítségével könnyen, egyszerűen továbbléphetünk abban az esetben, ha az alapok 

kiépültek, jól működnek és a konkrét igények a maguk részleteivel megfogalmazódnak. 

 

Ennek megfelelően a projekteket két csoportra osztjuk: 



    

 

Dokumentum verziószám: 2.0  Oldal: 77 | 128 

Megvalósíthatósági tanulmány|Kreatív város – fenntarható vidék 

 

1. A 2014-2020-as operatív programtervezési időszakban szükséges és reális 

fejlesztések. 

- Center for Advanced Study épületeinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítása 

(Művészetek Háza, Zwinger, Európa Ház, Nádasdy-ház, Festetics/Chernel ház, 

Sgraffitós-ház, Chernel u. 1.), szakmai programok és ösztöndíjprogramok 

lebonyolítása, 

- Nemzetközi Diplomáciai Akadémia létesítése, 

- Interuniversity Center megalapítása, 

- Közép-európai Kutatóintézet létrehozása, 

- Kulturális örökség fejlesztés – Zsinagóga és zsidó temető, 

- Bálház fejlesztése (Művészetek és Kultúra Házának létrehozása), 

- Gyöngyös utca 1. szám alatti épület hasznosítása (Megbékélés és Dialógus 

Házának kialakítása), 

- Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai 

korszerűsítése, 

- Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai és Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése, 

- Gyöngyös-patak revitalizáció, 

- Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése, 

- Natúrpark térségi klíma- és energia stratégia készítése, 

- Intelligens közlekedésinformatikai megoldások, közcélú wifi hálózatok kiépítése. 

- Könyvtár, Információs és Tudásközpont (KIT) létrehozása, 

- Egyetemi campus létrehozása (I. ütem): Pannon Egyetem telephelyének 

kialakítása, fejlesztése, 

- Kőszegi Múzeum – Örökségközpont, 

- „Kőszegi toronyélmény”, 

- Parkolóház építése. 

2. Hosszabb távon, a már működő program továbbfejlesztési lehetőségét adó elemek. 

- Egyetemi campus létrehozása (II. ütem): Európa Egyetem létrehozása (ISES 

fejlesztés alatt), 

- Kőszeg Új Gyógypedagógiai Intézet (Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény). 

 

Fentiek alapján a tervezett projektköltségek a következőképpen alakulnak: 

Programcsoport 
Projektköltség 

(bruttó, Ft) 

A 2014-2020-as operatív programtervezési időszakban szükséges és reális 

fejlesztések 
26 756 266 365 

Hosszabb távon, a már működő program továbbfejlesztési lehetőségét adó 

elemek 
13 620 207 902 

Összesen 40 376 474 267 
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A tervezett projektköltségek várható megoszlása: 

Programcsoport 

Projektköltség tervezett megosztása 

(bruttó, Ft) 

Hazai forrás 

(0. ütem) 

EU-s forrás 

(2014-2016) 

EU-s forrás 

(2017-2020) 

EU-s forrás 

(2020-) 

A 2014-2020-as 

operatív program-

tervezési időszakban 

szükséges és reális 

fejlesztések 

3 177 207 280 10 131 478 108 13 447 580 977 - 

Hosszabb távon, a már 

működő program 

továbbfejlesztési 

lehetőségét adó elemek 

- - - 13 620 207 902 

Összesen 3 177 207 280 10 131 478 108 13 447 580 977 13 620 207 902 

7.3. A TERVEZETT PROJEKTELEMEK BEMUTATÁSA 

1A Művészetek Háza – Kőszeg, Chernel u. 18. hrsz:1834. 

A Center for Advanced Study 

irodaépületét, adminisztrációs és 

információs központját tervezzük itt 

létrehozni. Ezen funkciók keretében itt kap 

helyet mintegy 350 négyzetméteren az 

igazgatói iroda, a titkárság, az 

adminisztrátorok szobái, az House 

International.  

 

Az épület 720 m
2

 alapterülettel rendelkezik. Az ingatlan tulajdonosa magánszemély, az 

egyetemi funkciók zökkenőmentes üzemeltetése miatt szükséges az ingatlan megvétele, így 

a tulajdonviszonyok rendezése. A megvalósítandó tevékenységek között az 

ingatlanvásárláson, ingatlanfelújításon és eszközbeszerzéseken túl a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (előkészítés, szakmai és egyéb 

szolgáltatások, nyilvánosság) költségei szerepelnek. Az építési munkálatok kiterjednek az 

avult szerkezetek, burkolatok cseréjére, gépész, elektromos, gyengeáramú 

alapszerelésekre, nyílászárók felújítására, festésre, szakipari munkák végrehajtására, 

homlokzatfelújításra, valamint bútorozásra. 
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2A Zwinger (Öregtorony) – Kőszeg, Chernel u. 16., hrsz. 1831 

A város tulajdonában lévő épület kiválóan 

kiegészítheti a jelenleg elsősorban egyetemi, 

oktató és kutatóközpontként működő Európa 

Házat. 60-70 m
2

-es termeiből előadóterem, 

kamaraterem, közösségi tér, kiállítótér, olvasó 

és kávézó kialakítása tervezett.  

 

Az épület 976 m
2

 alapterülettel rendelkezik. A 

megvalósítandó tevékenységek között szerepel 

az ingatlanfelújítás, az energetikai korszerűsítés, 

az eszközbeszerzés, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is. Az 

építési munkálatok során műemléki rekonstrukciót hajtanánk végre belsőépítészeti 

átépítéssel, gépész, elektromos, gyengeáramú alapszereléseket végeztetnénk, valamint 

kertészeti felújítás is szükséges lenne. 

 

3A Európa Ház – Kőszeg, Chernel u. 14., hrsz. 1837/A/1,2,3,4,8 

A Center for Advanced Study (CAS) interdiszciplináris kutatási és képzési központ ad 

otthont a humán, szociológiai és gazdaságtudományok, a művészetek, illetve a műszaki és 

természettudományok határterületein létrejött, előremutató, határokat átlépő, 

világszínvonalú kezdeményezések, innovációk képviselőinek. A CAS legfőbb célja s 

hivatása az, hogy ideális alkotókörnyezetet teremtsen évente 30 szenior és 10 junior 

kutatónak arra, hogy nyugodt és ihlető környezetben: 

 tájékozódjanak szakmájuk legújabb törekvéseiről; 

 dolgozzanak egy olyan úttörő jellegű könyvön vagy nagy tanulmányon, amely 

komolyan hozzájárulhat tudományterületük megújításához; 

 elmélyült interdiszciplináris 

gondolkodásban vegyenek részt a 

Center többi kutatójával; 

 tovább építsék nemzetközi 

kapcsolati hálójukat. 

 

A CAS működését egy 7 tagú Board of 

Directors felügyelné. Kezdetben 24 fő 

(igazgató, főtitkár, titkárság, könyvtáros, 

IT-szakértők, műszaki személyzet, 

konyhai alkalmazottak, kertészek, 

gondnok, mindenes, takarító személyzet) foglalkoztatását tervezzük.  

 

Az épület 1.333 m
2

 hasznos alapterülettel rendelkezik, Kőszeg Város Önkormányzata 

tulajdonában van, 25 évre pedig a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok 
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Intézete Alapítvány használatába került. A megvalósítandó tevékenységek között 

megtalálható az ingatlanvásárlás és -felújítás, az energetikai korszerűsítés, az 

eszközbeszerzés, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, a szakmai program 

kidolgozásának, továbbá a kutatók személyi jellegű költségei, az ösztöndíjak, valamint a 

rezsiköltségek. Az építési munkálatok kiterjednek az avult szerkezetek, burkolatok cseréjére, 

gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók felújítására, festésre, 

szakipari munkák elvégzésére, homlokzat-felújításra, valamint bútorozásra. 

 

4A Nádasdy-ház (Zeneiskola) – Kőszeg, Chernel u. 12., hrsz. 1832/2 

Eredetileg a Nádasdy-család tulajdonában lévő kétemeletes épület végső, barokk formáját 

több átépítés és bővítés után nyerte el. Udvarán megtekinthető a hajdani városfal és a 

védművek egyik bástyája is. Az épületben jelenleg zenei alapoktatás folyik, amelynek 

feltételei nem teljesen adottak, ezért a külső felújításon kívül – melybe az udvar rendezése 

is belértendő – belső korszerűsítést is kell végezni. Az épület új formájának elnyerése után 

továbbra is helyt adna a zeneiskolának, valamint az egyetemi képzéshez oktatótermek és 

kutató-szobák is létesítésülnek itt. 

 

Az ingatlan 1.093 m
2

 alapterületű, Kőszeg 

Város Önkormányzata tulajdonában van, 

Kőszeg Város Önkormányzata vagyonkezelője 

és a fenntartója a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK). A 

megvalósítandó tevékenységek között 

ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint 

a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szolgáltatások is szerepelnek. Az építési 

munkálatok kiterjednek a műemléki 

rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, energetikai korszerűsítésre, gépész, 

elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos átalakítására, 

teljes belsőépítészeti megújításra. 

 

5A Festetics/Chernel-ház – Kőszeg, Chernel u. 10., hrsz. 1839 

Az állami tulajdonú lakóház több történelmi családhoz is köthető. Birtokolta a Nádasdy, a 

Kelcz, a Festetics, a Chernel família is. Végső formájában a homlokzata és különleges 

kapuzata a késő barokk, rokokó stílust képviseli. Az épület kiválóan alkalmas oktatási 

célokra. Oktatótermek, kutató-szobák, kiskönyvtár létesülne a falai között, ígyaz egyetemi 

képzések, kutató bázisok színtere lehet. 

 

Itt kerülne elhelyezésre a Big Data Központ, amely képzési és kutatási feladatokat egyaránt 

ellátna. Projektjei a gyakorlati életben jelentkező megoldatlan problémák megoldására 

vállalkozva természeti és ember által alkotott rendszerek vizsgálatát végeznék el korábban 
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lezajlott és valós idejű valós adatokból építkező nagy adatbázisok elemzése alapján. 

Adatbányászati módszereket alkalmazva szimulációs és prediktív modelleket építve a 

problémák megértésének és magyarázatának új lehetőségeit biztosítaná. A Központ 

működtetéséhez 5-10 fő- és mellékállású dolgozó alkalmazása tervezett. 

 

Interuniversity Center: Magyarországon jelenleg nincs olyan egyetemközi együttműködésre 

épülő kutatási és képzési központ, mely az interdiszciplinaritás, valamint az üzleti és 

közpolitikai gyakorlathoz való közel állásból adódó előnyöket kiaknázhatná. A 

létrehozandó Központ kihasználhatná Nyugat-Magyarország Európa legfejlettebb 

régióihoz való közelségét, hozzájárulva nemcsak hazánk, hanem az EU 

versenyképességének fokozásához. A projekt az akadémiai, a közpolitikai, az üzleti és a 

civil társadalmi hálózatok közötti 

szinergiák kihasználására épülne, 

bekapcsolódva a hasonló jellegű 

központok nemzetközi rendszerébe. A 

doktori és posztdoktori képzés színtereként 

lehetőséget adna Központot alapító 

egyetemek doktori iskoláinak arra, hogy 

külön-külön vagy közösen kurzusokat 

rendezzenek, kiemelkedő oktatókat és 

kutatókat hívjanak meg, s kutatási 

lehetőséget biztosítsanak a KRAFT index 

mutatói által leképzett gazdasági-társadalmi tér problémáinak feltárása, megoldása és a 

megoldások alkalmazása és disztribúciója számára. 

 

Interdepedencia és Fenntarthatóság Központ: A Központ kutatásának célja, hogy az 

interdependenciák mind szélesebb körét feltárva és a visszacsatolások természetét 

figyelembe véve, vizsgálja meg azokat a jövőre vonatkozó legfontosabb forgatókönyveket, 

amelyek a fenntartható fejlődést alapvetően behatárolják. A tervezett kutatás a társadalmi-

gazdasági összefüggések vizsgálatára szorítkozik, de szakítani igyekszik a főáramú 

társadalomtudomány szűk diszciplináris kereteivel és szokásos időhorizontjaival is. A 

gazdaságban radikális paradigmaváltásra volna szükség. A profit helyett a foglalkoztatást 

kellene a gazdaság középpontjába állítani. A birtoklás helyett a szükségletek kielégítését. A 

tervezetten elavuló termékek és szolgáltatások helyett a tartós és biztonságos termékek és 

szolgáltatások termelését segítő gazdasági modellek felvázolására volna szükség. Az 

Interdepedencia és Fenntarthatósági Központ egy ilyen gondolkodás megalapozását 

igyekszik elősegíteni. 

 

Az épület 1.101 m
2

 alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa a Magyar Állam, bérlőkijelölője 

a Magyar Kincstár. A megvalósítandó tevékenységek között ingatlanfelújítás, 

eszközbeszerzések, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is 
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szerepelnek. Az építési munkálatok kiterjednek a műemléki rekonstrukcióra, a védendő 

részek restaurálására, energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú 

alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos átalakítására, teljes belsőépítészeti felújításra. 

 

6A Torkos-ház
1

 – Kőszeg, Chernel u. 2., hrsz. 1844 

A fejlesztés célja, hogy Kőszeg történelmi 

belvárosában egy jelenleg üresen álló, 

középkori alapokkal, illetve épületrészekkel 

rendelkező kiemelt műemléki védettségű 

épületben a városban folyó egyetemi 

képzések támogatására egy megfelelő 

színvonalú professzori és vendégházat 

alakítson ki. Az épületben egyedi miliőben és 

hangulatban 11 professzori és vendégszoba, 

illetve ezen belül 2-2 szobás apartman kerül 

kialakításra. A tervek szerint maximum 22 férőhelyet lehet biztosítani az épületben.  

 

Az épületben helyet kap egy étkezőrész külön konyhával, aminek a szállásoknak helyet adó 

belső udvarról, illetve a megújult Jurisics vár és környezete mellett lévő sétányról is lesz 

közvetlen bejárata. Az étkező ki tudja szolgálni az épületben tartózkodókat (pl. reggelizés), 

illetve az egyetemi diákokat is (pl. folyamatos büfé jellegű korszerű ételek, illetve kávézó 

szolgáltatás), valamint alkalmas kisebb kulturális, szakmai rendezvények, előadások 

megtartására a földszinti helyiség, a tetőtéri rész, illetve a belső udvar felhasználásával. Az 

étkező helyiségben folyamatosan képzőművészeti kiállítások tarthatók, illetve lehetőség 

nyílik a városkörnyék aktuális kulturális programjaira való figyelemfelhívásra. 

 

Az épület 512 m
2

 alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa magánszemély. A megvalósítandó 

tevékenységek között ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok 

kiterjednek a teljes belső  felújításra, energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, 

gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatakarékos megoldására, 

felületképzésekre, szakipari munkák elvégeztetésére, műemléki részek restaurálására, 

valamint a bútorozásra. 

 

7A Kőszeg, Chernel u. 1., hrsz. 1851 

Ez az épület ad helyet a „Kétpólusú Jövőkutatási Advanced Study Center” számára, amely 

a globális társadalmi és gazdasági trendek lokális térségi hatásait kutatni képes, 

interdiszciplináris szellemi műhely „jövőkutatások” szakmai fókusszal. A jövő térségének 

                                                      
 

1

 A Torkos-ház névadója Torkos László költő, aki 1849-ben született Kőszegen és e házban lakott. 
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fejlesztéseit nem elsősorban a múltbeli statisztikák elemzésére, hanem jövőkutatásból 

leszűrt konklúziókra kell alapozni. A világban folyó gazdasági-társadalmi átalakulások 

nem hagyják érintetlenül a nyugat-magyarországi régiót sem, ezért ezen trendek megértése 

kulcskérdés az itt működő vállalkozások jövőbeni eredményessége tekintetében, amely 

egyúttal kihat a társág társadalmi folyamataira. A színtiszta szakmai szellemi műhelyek 

helyett/mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a komplex globális kihívások és trendek 

okait, összefüggéseit, veszélyeit és lehetőségeit leképezni képes interdiszciplináris szellemi 

műhelyek. A projekt a Nyugat-Pannon térség „északi” (Kőszeg környéki) részén csírázó 

társadalomtudományi-szociológiai szellemi műhely, és a Nyugat-Pannon térség „déli” 

(Zalaegerszeg környéki) részén levő gépészeti-műszaki szellemi műhely kooperációjára 

épül. 

 

A tervek között szerepel egy egyetemi lapkiadó ide telepítése is. A Savaria University Press 

3 szobában működtetné irodalmi-művészeti, informatika-természettudományok-műszaki 

tudományok, és társadalomtudományi szerkesztőségét, ami 1 fő igazgató, 1 fő gazdasági 

igazgató, 2 fő marketinges, 3 fő adminisztrátor, 3 fő terjesztő munkakör elhelyezését 

jelenti. A kiadó három nyelven (magyar, angol, német) e-bookokat, elektronikus 

kiadványokat is publikálna. 

 

Az épület 582 m
2

 alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa magánszemély. A megvalósítandó 

tevékenységek között ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok 

kiterjednek a teljes belső felújításra, energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, 

gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatakarékos megoldására, 

felületképzésekre, szakipari munkák elvégzésére, műemléki részek restaurálására, valamint 

a bútorozásra. 

 

8A Sgraffitós-ház – Kőszeg, Jurisics M. tér 7., hrsz. 1771 

A Sgraffitós-házban kap helyet a 2011-ben 

alakult Kulturális Örökségmenedzsment 

UNESCO tanszék. Az épület 

befogadóképessége kisebb (max. 20 fős) 

szemináriumok, kutatószemináriumok 

tartására a Center for Advanced Study által 

megkívánt elmélyült kutatásra rendkívül 

alkalmas. A 18. századi freskóval díszített 

terme munkavacsorák, magas szintű, 

szűkebb körű szakmai egyeztetések 

számára méltó helyszín. 
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Az épület felújítással érintett területe 263 m
2

, tulajdonosa Kőszeg Város Önkormányzata. A 

megvalósítandó tevékenységek között szerepel ingatlanfelújítás, energetikai korszerűsítés és 

eszközbeszerzés, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások. Az építési 

munkálatok kiterjednek az avult szerkezetek javítására, tetőfelújításra, gépész, elektromos, 

gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászáró szerkezetek felülvizsgálatára, tetőtér beépítésre 

és belsőépítészeti rekonstrukcióra. 

 

9A Bencés Rendház – Rajnis u. 2., hrsz. 1812 

Az épület 49 szobával (30 db 1 ágyas, 19 db 

kétágyas) rendelkezik, amely felújítását 

követően egyetemi hallgatók és fiatal kutatók 

elhelyezésére szolgál. A projekt 

megvalósításával cca. 68 férőhely létesül, 

amelyeken túl igazgatói, vendég-

professzori/kutatói, gondnoki lakás, továbbá 

könyvtárszoba, étkező és egyéb közösségi 

célokat szolgáló helyiségek jó elrendezésben 

és megfelelő számban állnak majd az 

egyetemi oktatás rendelkezésére. 

 

Az épület alapterülete 2.064 m
2

, tulajdonosa a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi 

Főapátság. A megvalósítandó tevékenységek között szerepel ingatlanfelújítás, energetikai 

korszerűsítés és eszközbeszerzés, valamint számolunk a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások költségével is. Az építési munkálatok kiterjednek a teljes 

műemléki rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, energetikai korszerűsítésre, 

gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos 

átalakítására, valamint teljes belsőépítészeti megújításra. 

 

10A Táblaház – Kőszeg, Táblaház u. 9., hrsz. 1806 

Az épület a tervek szerint a Center for 

Advanced Study professzori lakásainak adna 

helyet, olyan kutatóműhely működtetésére 

alkalmas közösségi terekkel kiegészítve, ahol 

az egyetemi központ egyes kiemelt témáinka 

rendszeres megvitatása folyna. A felújított 

Táblaház Professzorok házaként a bővülő 

nemzetközi egyetemi kutatóközpont egyik 

legfontosabb műhelye lehetne. 

 

Az épület alapterülete 328 m
2

, tulajdonosa az Europa Nova Nonprofit Kft. A 

megvalósítandó tevékenységek között szerepel ingatlanfelújítás, energetikai korszerűsítés és 
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eszközbeszerzés, valamint számolunk a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségével is. Az építési munkálatok kiterjednek a műemléki rekonstrukcióra, a védendő 

részek restaurálására, energetikai korszerűsítésre, teljes belső felújításra, gépész, 

elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos átalakítására, 

valamint teljes belsőépítészeti megújításra. 

 

11A Bálház – Kőszeg, Schneller István u. 2-4., hrsz.1808, 1809 

A tervek szerint az épület új elnevezése 

Művészetek és Kultúra Háza lenne. A 

jelenleg a Művészetek Házában zajló 

kiállítások a jövőben itt kapnának helyet, 

a Chernel u. 18 . szám alatti épület pedig 

kizárólag a CAS adminisztrációs 

központjaként funkcionálna. 

 

Az épületben működtetni tervezett Irodalmi 

Intézet általános, hosszú távú célja a 

közép-európai emberi kapcsolatok 

erősítése a kultúra különböző nyelvei, jelrendszerei segítségével. A közös eszmetörténeti 

örökség, illetve az országhatárokon átnyúló, „magyar–magyar” kulturális és irodalmi 

kapcsolatok feltárása és kutatása elsődleges fontosságú. A célok elérése érdekében a 

szokásos formák (konferenciák szervezése, kutatói projektek indítása, közös publikációk 

stb.) mellett az Intézet kapcsolódni kíván a Kőszegi Egyetemi Intézetnek olyan nemzetközi 

kutatóhellyé formálásában, amelynek során az Intézet illetékességébe tartozó szakterületek 

legkiválóbb művelői találkozhatnak és eszmét cserélhetnek. Az ekképpen összesűrűsödő 

tudományos-oktatói kapacitást egyszersmind a Kőszegen (is) működő egyetem(ek) érintett 

szakjai kamatoztathatnák. 

 

Itt kap helyet egy art mozi, valamint egy ún. kísérleti színház, amely a kreatív színjátszás, a 

művészeti terápia központjává válhat („Üres tér” – Jordán Tamás, Eszenyi Enikő). Az itt 

létrejövő kísérleti előadásokat később be lehet mutatni akár a Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény színháztermében, akár a kőszegi várban. 

 

Az épület alapterülete 1.010 m
2

, tulajdonosa az Erste Ingatlan fejlesztő Hasznosító és 

Mérnöki Kft. A megvalósítandó tevékenységek között szerepel ingatlanfelújítás, energetikai 

korszerűsítés és eszközbeszerzés, valamint számolunk a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások költségével is. Az építési munkálatok kiterjednek a részleges 

felújításra, energetikai korszerűsítésre, gépész és gyengeáramú alapszerelésekre, 

felületképzésekre, burkolatcserékre, a mozi-technológia, teremakusztika kialakítására, egy 

új aulával való bővítésre, valamint bútorozásra. 
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12A Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5., hrsz. 1908 

Az épületben professzori szoba és diákszállás kerül kialakításra. Az épület 435 m
2

 

alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa Kőszeg Város Önkormányzata. A megvalósítandó 

tevékenységek között ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok 

kiterjednek a teljes rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, energetikai 

korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók 

energiatudatos átalakítására, valamint teljes belsőépítészeti megújításra.  

 

13B Volt vízimalom és lakóház – Kőszeg, Gyöngyös u. 1., hrsz. 1754 

A lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 524 négyzetméter nagyságú területen helyezkedik 

el. A műemlék sarokházat a mai formájában két középkori épületből alakították ki. Egykor, 

amíg a Gyöngyös-patak a ház vonalában folyt az épület vízimalom volt. 1964-től Öregek 

Napközi Otthona, majd 6 szükséglakás került kialakításra. Funkcióját tekintve jelenleg is 6 

lakás, illetve egyéb helyiségek találhatók az épületben, amelyekből 4 lakott, 2 üresen áll. 

Utolsó felújítása 1964-ben történt, az eltelt időszak alatt az épület műszaki állapota 

nagyon leromlott, elhanyagolt állapotban van.  

 

Az épületben tervezett a Megbékélés és Dialógus Házának elhelyezése, amely különböző 

vallási felekezetek hívei számára biztosít találkozóhelyet. A 21. században egyre 

erőteljesebben merül fel a világvallások közötti rivalizálás és lehetséges dialógus kérdése. 

A megbékélést csak a helyi társadalmak részvételével lehet sikeresen megvalósítani. Ez a 

Ház lehetőséget nyújtana a rendszeres párbeszédre, együttgondolkodásra a világvallások 

híveivel (erre kiemelkedő lehetőséget nyújtanak a Center for Advanced Study 

programjaiban résztvevő oktatók és hallgatók, hiszen a világ minden részéről érkeznek), 

valamint a kultúrák közötti párbeszédet és megértést segítheti (az épület mellett fog 

megnyílni a felújításra kerülő zsinagóga is). A házban még állandó kiállítás is tervezett a 

kőszegi zsidóság és többségi társadalom együttéléséről, a kőszeg környéki holocaust 

bemutatásáról, amivel egyfajta „tanulóház”, „interaktív ház” kialakítása is megvalósul. 

 

Az ingatlan alapterülete 524 m
2

, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője az MNV 

Zrt. A megvalósítandó tevékenységek között szerepel ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés, 

valamint számolunk a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségével is. Az 

építési munkálatok kiterjednek a teljes rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, 

energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, 

nyílászárók energiatudatos átalakítására, valamint teljes belsőépítészeti megújításra. 
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14B Kulturális örökség fejlesztés – Zsinagóga és zsidó temető – Kőszeg, Várkör 41., hrsz. 

1743/1, valamint Temető út – Park u. sarka 

A kőszegi zsinagóga felújításával és új társadalmi és 

kulturális igények szerint történő működtetésével régi 

adósságot sikerülne leróni. Az újjáépített zsinagóga 

olyan multifunkcionális központtá válhat, amelynek 

párbeszédre inspiráló, tanító és a múltra 

figyelmeztető funkciói mellett fontos és világos 

üzenete van a világ felé. A tervek között a zsidó 

vallási kisebbség és a többségi társadalom 

együttélését és a Holokausztot feldolgozó állandó 

kiállítás, többnyelvű információs és tanulóközpont felállítása szerepel. Az eredeti 

rendeltetésnek megfelelően felújított épület és annak terei különféle rendezvények – 

elsősorban koncertek, könyvbemutatók, időszakos kiállítások, konferenciák – 

befogadására is alkalmasak. 

 

Az zsinagóga alapterülete 400 m
2

, tulajdonosa a 

Magyar Állam, vagyonkezelője MNV Zrt. A 

program keretein belül megvalósítható 

tevékenységek közé tartozik az ingatlanfelújítás, az 

eszközbeszerzés, valamint a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítása. Az építési 

munkálatok kiterjednek a teljes műemléki 

rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, 

energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, 

gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos átalakítására, valamint teljes 

belsőépítészeti megújításra. 

 

15B Kőszegi Múzeum – Örökségközpont – volt Kőszegi Tanítóképző (volt Balog iskola) –  

Kőszeg, Kelcz Adelffy u. 3., hrsz. 1763 

Az épületben Kőszeg történeti, 

művészettörténeti és műemléki örökségének 

mai, 21. századi környezetben, eszközökkel 

történő bemutatása valósulna meg, egy 

komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció 

kialakítása által. Az Örökségközpont 

összegyűjtené, összeszervezné és 

bemutathatóvá tenné Kőszeg múltját, értékeit 

megjelenítő eddig kiállításokat, valamint új 

tartalmakat is hozna. A múzeum a 

hagyományos elemeket ötvözné a modern integrált látogatómenedzsment rendszer 
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eszközeivel, valamint nem törekedne minden témában a konkrét tárgyi elemek 

bemutatásával, hanem útbaigazító, információs pontként működve irányítaná a látogatóit 

a térség vonzerőihez, természeti, kulturális értékeihez (ahol is eredeti környezetben 

lennének megtekinthetők a „kiállítási tárgyak”). Ezzel az Örökségközpont olyan földrajzi 

területeket, látnivalókat is be tudna kapcsolni a helyi turizmusba, amely eddig kevésbé 

tudott érvényesülni ezen a téren.  

 

Az épület 2.730 m
2

 alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa egy gazdasági társaság, amely 

jelen pillanatban felszámolás alatt áll. Ennek megfelelően az ingatlan tulajdonviszonyai 

rendezetlenek, azonban mind az épület, mind központi elhelyezkedése miatt nagy szükség 

van a programba integrálására, az ingatlan megvételére. A megvalósítandó tevékenységek 

között ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok 

kiterjednek a teljes műemléki rekonstrukcióra, a védendő részek restaurálására, 

energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, 

nyílászárók energiatudatos átalakítására, valamint teljes belsőépítészeti megújításra. 

 

16B Parkolóház építés – Kőszeg, hrsz. 2196 

Az ingatlan Kőszeg város központi helyén, a buszállomás mellett, a jelenlegi piac területén, 

az Írottkő Hotel szomszédságában található, néhány percnyi sétára a Jurisics tértől. A 

fejlesztéssel egy új parkolóház létesülne földszintjén üzletházzal, amely a városban 

tapasztalható parkolási gondokra jelentene hosszú távon megoldást. Az épület pince, 

földszint és két emeletes felépítmény, a parkoló szintek kapacitása 155 gépkocsi. Az 

építmény vasbeton szerkezettel készül. 

 

A parkoló alapterülete 5.090 m
2

, az ingatlan tulajdonosa Kőszeg Város Önkormányzata. 

A projektelem kapcsán megvalósítandó tevékenységek között szerel az ingatlanépítés, az 

eszközbeszerzés, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

lebonyolítása is.  

 

17B Gyöngyös-patak revitalizáció 

Kőszeg eredete szerint patakpartra települt 

város. Hosszú évszázadok alatt alakították ki a 

vadpatak melletti mai Malomárkot, amelynek 

épített medre sokféleképpen hasznosítható volt. 

A Gyöngyös vad árkát is szabályozták, amely 

ma a Malomároknál 2 méterrel mélyebben 

folyik, így szintben eltávolodott a városlakóktól. 

E két patakág öleli közre a város teljes 3 km-es 

hosszában elterülő „szigetet”. A malomág 
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mentén gyönyörű ipari műemlékek találhatóak: Posztógyár, Szappangyár, Botgyár vagy a 

Nemezgyár. A Gyöngyös-sziget revitalizációja a környezet felélesztését és az elfeledett 

történeti vízpart újra használhatóságát tűzte ki célul. A vízfolyások visszaállítását, a vízi élet 

újraindítását, a patak menti ipari épületek hasznosítását, és a patakok mentén összefüggő 

városi parkegyüttes létrehozását tervezzük.  

 

A projektelem kapcsán megvalósítandó tevékenységek között szerel építés, területrendezés, 

eszközbeszerzés, valamint számolunk a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségével is. Az építési munkálatok kiterjednek a patakpart teljes megújítására, 

patakrendezésre, útépítésre, parképítésre, híd- és támfalépítésre, valamint kiszolgáló 

létesítmények felépítésére is. 

 

18B Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése – Kőszeg, hrsz. 0164/34 

A területen – 3.000 m
2

 – a sport, a rekreáció, a turizmus és a kultúra szinergiája 

érdekében az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani: 

 természetes fürdőhely, 

 kötött vízisípálya, 

 vízi-sportok oktatására alkalmas hely kialakítása (kenu, kajak, vitorla, szörf stb.), 

 szabadtéri sportolás (sport eszközök, sportpályák), 

 nagy zöldfelületen kialakított szabadtéri játszótér, játszóterek, 

 szabadtéri színpad, 

 kerékpáros centrum, 

 a fentiekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (nyomvonalas vezetékek, közlekedési 

területek fejlesztés, új csomópont megépítése, kerékpárút kialakítása, parkolók 

megépítése stb.), 

 a létesítmények fenntartásához szükséges építmények (vendéglátás, kereskedelmi 

szociális egységek, kilátó, pihenő helyek stb.). 

 
 

A projektelem kapcsán megvalósítandó tevékenységek között szerepel építés, 

területrendezés, eszközbeszerzés, valamint számolunk a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások költségével is. Új létesítmények épülnének a tó körül az alábbi 

célokra: vízi sport, vendéglátás, kereskedelem, szállás, fedett színpad, megállók, parkolók. 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TRhvvytR0v3aCM&tbnid=19qP9B9NzcOLoM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.vasihorgasz.hu/vizek/lukacshaza_abertII_to.htm&ei=p9AmU6qOM8OCtAbdjgE&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNHEAB2Lru33_E-1QzE21QPADHf2RQ&ust=1395139105764175
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19B Natúrpark térségi klíma- és energiastratégia készítése 

Az Írottkő Natúrpark jelentős természeti értékekkel, 

történelmi, kulturális örökséggel rendelkező 

tájegység, amely 16 település teljes közigazgatási 

határát foglalja magába. A natúrpark területének 

50%-a természetvédelmi terület, 25%-a Natura 

2000 terület, amely 90%-os területi átfedést mutat 

a védett természeti területekkel. 2009-ben az 

Írottkő Natúrpark lett „Magyarország legjobban 

fejlődő ökoturisztikai desztinációja”, jogosult a 

,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence’’ (EDEN) cím 

használatára.  

 

A 21. század két legjelentősebb kihívása a klímaváltozás és az energiaválság. Ezen 

folyamatok mára már a civilizációnk és természetes ökoszisztémák fenntarthatóságát 

egyaránt veszélyeztetik, ezek összeomlásával fenyegetnek. Annak érdekében, hogy a 

klímaváltozás mértéke a lehető legkisebb legyen, illetve hogy a várható változásokra fel 

tudjon készülni, meg tudja őrizni egyedi értékeit, az Írottkő Natúrparknak is szükséges 

megalkotnia a klíma- és energiastratégiáját. 

 

A stratégia a fenti okok miatt az alábbi területekre kell, hogy kiterjedjen: megalapozó 

vizsgálatok, elemzés, az Írottkő Natúrpark klíma- és energiapolitikai jövőképe, 

célrendszere, megelőzés intézkedései (aktív és passzív), alkalmazkodás intézkedései, klíma- 

és energiastratégia cselekvési terv, finanszírozás és intézményi háttér. A stratégiakészítés 

során fel kell mérni az önkormányzati tulajdonú épületállomány összesített 

energiafelhasználási jellemzőit a meglévő, ismert fogyasztási adatok alapján, majd azokat 

három prioritási csoportba kell sorolni. Az előkészítés alatt álló „Kreatív város – 

fenntartható vidék” projektben érintett épületek esetében el kell végezni azok energetikai 

auditjához szükséges felmérését is, amely megalapozza az energetikai beruházásokat, és 

lehetővé válik a programszintű összehangolt megvalósítás. 

 

20B Intelligens közlekedésinformatikai megoldások, közcélú wifi hálózatok kiépítés 

A terv egy olyan komplett intelligens közlekedésinformatikai megoldás megvalósítása, 

amely helyi és helyközi járatokat üzemeltető közlekedési vállalatok munkáját 

forradalmasítja. A „csomag” szakmai tervező és elemző rendszert, valamint 

forgalomirányító és utas tájékoztató rendszert is magába foglal, melyekkel minden, a 

személyszállítás tervezéséhez, irányításához és adminisztrálásához szükséges funkció 

lefedésre kerülne. A rendszer ezenfelül számos bővítési lehetőséget is tartalmaz, például 

pénztárgép, utasszámlálás, nagy pontosságú üzemanyagszint mérés modulok. 
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Kőszeg Város ingyenes wifi hálózatának kiépítése: A tervezett megoldás a terek teljes 

területén 802.11 b/g, illetve 802.11a szabványnak megfelelő lefedettséget és megbízható 

vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosítana. A hozzáférési pontok az Önkormányzat 

ingatlanjain, illetve az idegenforgalomban érdekelt szállásadóknál kerülnek elhelyezésre. A 

megoldás tervezésénél fontos szempont, hogy a szolgáltatás valóban csak „klasszikus” 

Internet elérésre (webezés, YouTube, FaceBook stb.) legyen alkalmas. Annak elkerülése 

érdekében, hogy egyetlen felhasználó ne tudja teljesen kiterhelni a szolgáltatás Internet 

kapcsolatát (pl. fájlcserélő alkalmazásokkal, nagyméretű fájlok letöltésével) tervezett 

sávszélesség menedzsment rendszerrel és a tűzfal megoldással limitációkat kívánunk 

megvalósítani. A megoldás tervezésénél egy másik fontos szempont, hogy a felhasználók a 

szolgáltatást a lehető legegyszerűbb módon tudják igénybe venni. A hálózathoz történő 

csatlakozás teljesen nyílt módon történik, egy wifi képes eszközzel bárki csatlakozni tud a 

hálózathoz. 

 

Az Önkormányzat 2012 tavaszán kiépíttette térfigyelő kamerarendszerét Kőszeg 

belvárosában, amelynek kiterjesztése javasolt a város további fontosabb pontjaira, 

ezenfelül a meglévő térfigyelő kamera rendszer különböző modulokkal történő bővítése is 

szükséges. 

 

21B „Kőszegi toronyélmény” – Kőszeg, Evangélikus templom, Várkör 44., hrsz. 1736 

A kőszegi evangélikus templom 1783-ban épült - 

II. József türelmi rendelete értelmében – torony 

nélkül. Az 1900-es évek elején a gyülekezet 

kívánságára készült egy terv egy új templom 

felépítésére toronnyal, harangokkal és a templom 

két oldalán egy-egy lelkészlakással. Az I. 

világháború azonban közbeszólt és később már 

csak egy torony megépítése szerepelt a tervekben. 

Így maradt meg a régi templom torony nélkül és 

egy önállóan álló torony templom nélkül.  

 

Tervek szerint egy evangélikus torony-múzeum 

jöhetne létre, amelyben a toronybelső 

lépcsőházában felfelé haladó „állomásokon” – az 

egyes szinteken és a lépcsőfordulókban – egy 

interaktív kiállítás kerülne kialakításra, ahol mindig 

egyre többet mutatnánk meg a reformáció magyarországi történetéből. A mozgásukban 

korlátozottak számára egy lift kiépítése is megvalósulna.  

 

A torony külső, illetve belső alapterülete: 37,6, valamint 17,1 m
2

. Az épület tulajdonosa a 

Kőszegi Evangélikus Egyházközség. A megvalósítandó tevékenységek között 
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ingatlanfelújítás, eszközbeszerzések, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok kiterjednek a torony komplett 

felújítására, a védendő részek restaurálása, valamint elektromos, gyengeáramú 

alapszerelésekre. 

 

22B Evangélikus Mezőgazdasági, kereskedelni, Informatikai és Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése – Kőszeg, Árpád tér 1., hrsz. 1727, 1729 

Az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 

Informatikai és Szakképző Iskola és Kollégium 

2000-ben került vissza az evangélikus egyház 

fenntartásába. Az egyház határozott szándéka, 

hogy ezt az iskoláját fejlessze, és európai 

szintre emelje. Biokertészet európai 

gyakorlatainak kísérleti helyévé válhat az 

iskola, szőlészet-borászat, vincellérképzés, 

lótenyésztés, lovas turizmus, fogadós képzés, 

több lábon álló családi gazdaságok jövőbeni 

irányítóit képezhetik, és a vidékfejlesztés középfokú oktatási bázisává válhat az iskola 

európai jó gyakorlatok megvalósításával. Adott az infrastruktúra, a kollégiumi kapacitás, a 

szakemberek, amely kiegészítheti a Pannon Egyetem Kőszegi Campusát (borászképzés 

közép- és felsőfokú oktatásának összekapcsolása, egyéb együttműködések). Tervezett egy 

európai szintű Bor Akadémia létrehozása a Pannon Egyetem és a helyi borászok 

bevonásával, a Rusti Bor Akadémia és a Mészáros Gabriella fémjelezte Borkollégium 

partnerségével.  

 

Az épület 4.328 m
2

 alapterülettel rendelkezik, tulajdonosa a Magyarországi Evangélikus 

Egyház. A megvalósítandó tevékenységek között ingatlanfelújítás, energetikai korszerűsítés, 

eszközbeszerzések, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is 

szerepelnek. 
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23C Egyetemi Campus létrehozása - MÁV Gyermekotthon – Kőszeg, Felső Körút 4., hrsz. 

1165 

A Pannon Egyetem a nemzetközi 

tendenciának megfelelően „multi-

kampuszos” szervezeti filozófiájában a 

mátrixos működési logikára tért át, ezért 

is döntött egy kőszegi campus létrehozása 

mellett. Az alábbi stratégai területeken 

kívánja erősíteni Kőszeg város 

innovációs-, hálózati és fenntarthatósági 

potenciálját: 

 Interdiszciplináris oktatási portfóliót 

hoz létre, amely kiterjed mindhárom 

alapvető tudományterületre a műszaki és természettudományokra, az 

élettudományokra és a társadalomtudományokra is. 

 Kutatóműhelyeket hoz létre az innovációs potenciál növelésére és menedzselésére. 

 A „hármas csavar” elvének megfelelően elősegíti, támogatja és katalizátor szerepet 

vállal a versenyszféra, a kormányzati és önkormányzati szféra valamint az egyetemi 

szféra együttműködésének kialakításában. 

 Határon átnyúló programjaival is elősegíti, hogy a város felkerüljön a „globális radar 

képernyőjére”. 

 

A Pannon Egyetem a 2014-2017-es időszakban az alábbi szakok beindítását tervezi 

kőszegi telephelyén (a létesítendő szakok pontos meghatározása a következő hónapokban 

zajló igényfelmérés alapján történik): 

 Műszaki-Informatikai Kar: 

 programtervező informatikus, 

 mérnökinformatikus. 

 Modern Filológiai és Társadalom-tudományi Kar: 

 német-magyar-osztrák kulturális kapcsolatok, 

 közpolitikai menedzsment, 

 társadalomtudományi és gazdasági szakfordító - angol és német nyelven, 

 az erkölcsi nevelés pedagógiája, 

 nemzetközi tanulmányok, 

 némettanár, 

 német nyelv, irodalom és kultúra, 

 fordító és tolmács - angol, német, francia, olasz, orosz nyelven, további kelet-

európai nyelvekkel bővíthető, mint pl.: horvát, lengyel, szlovák , cseh, 

 magyar mint idegen nyelv oktatási tanácsadó. 
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 Gregorikon Kar: 

 gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök, 

 szőlő és borgazdasági szak. 

 Gazdaságtudományi Kar: 

 pénzügy – számvitel, 

 számvitel, 

 projekt menedzser, 

 biztosítási menedzser, 

 karbantartási menedzser. 

 Mérnöki Kar: 

 Mechatronikai mérnök. 

 

A jelenlegi tervek szerint az indítást követően 75 hallgató kezdheti meg tanulmányait a 

kőszegi campuson, 5 év múlva pedig évfolyamonként cca. 500 főre emelkedik a hallgatói 

létszám. 

 

A Diplomáciai Akadémián egy 4 féléves képzést tervezünk megvalósítani a 

Külügyminisztériummal együttműködésben. Az intézmény működtetését 10 fő alkalmazottal 

(igazgató, igazgatóhelyettes, tanárok, gazdasági igazgató, titkárnő, 

gondnok/gépkocsivezető, segédgondnok/gépkocsivezető, informatikus) tervezzük 

megvalósítani. 

 

A kialakításra kerülő Könyvtár, Információs és Tudásközpont (KIT) az interdiszciplináris 

kutatóközpont, CAS és Közép-Európai Egyetem tudásmenedzsment-hálózatának 

alapegysége, információs központja. Gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja az oktatáshoz, a 

képzéshez és kutatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus dokumentumokat, 

továbbá hozzáférést biztosít a külső információforrásokhoz is. Emellett gyűjti, rendszerezi, 

szolgáltatja az anyaintézményre vonatkozó lényegi információkat, a működés közben 

keletkezett dokumentumokat. A könyvtár humánerőforrás igénye minimum 4 fő, ebből 3 fő 

idegen nyelveken beszélő, szakmailag felkészült könyvtáros/informatikus, valamint a 

tervezett hosszú nyitvatartási idő (7.00-24.00) biztosítása érdekében a könyvtárosok 

munkaidején túl, biztonsági őr alkalmazására is szükség van. 
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A látványterv szerzői: Ekler-Gyulai 

 

Az egyetemi diáklétszám bővülésével együtt felmerülhet egy új kollégiumi épület 

megépítése is, azonban ennek realitását jelen pillanatban nehéz megítélni. Hosszabb 

távon tervezett egy 240 férőhelyes kollégiumi épület létesítése, amely projektelem 

megjelenik ezen beruházás elemei között. Tervezett építési költsége bruttó 2.087.594.250 

Ft. A kollégiumi férőhelyek tekintetében azonban mindenképpen „gördülő tervezés” 

megvalósulásával számolunk: addig nem tervezünk új épületek kialakításával, amíg a 

városon belül, meglévő kapacitások kihasználásával a jelentekő igényeket ki tudjuk 

elégíteni (pl. Bencés Rendház feltöltése, Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 

Informatikai és Szakképző Iskola és Kollégium férőhelyeinek felhasználása, egyéb 

kapacitások igénybe vétele). A kollégiumi férőhelyek tekintetében mindenképpen a 

jelentkező igények szerint, fokozatos előrehaladást tarjuk szem előtt, mindig akkora 

kapacitásokat létesítve és megtöltve, amelyekre az egyetmi oktatásban szükség van. 

 

A fejlesztéssel érintett terület 15.054 m
2

, tulajdonosa a MÁV Vagyonkezelő Zrt. A 

megvalósítandó tevékenységek között ingatlanvásárlás, ingatlafelújítás, ingatlanépítés, 

eszközbeszerzés, szakmai programok költsége, kutatók személyi költségei, ösztöndíjak, 

valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési 

munkálatok kiterjednek a megmaradó épületek teljes rekonstrukciójára, a védendő részek 

restaurálására, energetikai korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú 

alapszerelésekre, nyílászárók energiatudatos átalakítására, valamint a teljes belsőépítészeti 

megújításra. 
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24C Egyetemi Campus létrehozása – Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény – Kőszeg, Kiss J. u. 31., hrsz. 1991 

Az intézmény területe a későbbiekben – a 

2014-2020-as pályázati ciklust követően – 

kiválóan alkalmas több, a képzést, kutatást 

elősegítő új felsőoktatási intézmény, valamint 

egyéb képző- és kutatóhelyek letelepedésére. 

Az alapinfrastrktúra mellett megfelelő 

nagyságban áll rendelkezésre fejlesztési terület, 

így a szükséges háttérinfrastruktúra is jól 

elhelyezhető, fejleszthető (pl.: kollégium, 

konyhaüzem, sportpályák, uszoda, egyéb 

közösségi terek.  

 

A fejlesztendő terület 21.714 m
2

, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője és 

fenntartója a KLIK. A hosszabb távú működtetés víziójába tartozó megvalósítandó 

tevékenységek között ingatlafelújítás, ingatlanépítés, eszközbeszerzés, szakmai programok 

költsége, kutatók személyi költségei, ösztöndíjak, valamint a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok kiterjednek a megmaradó 

épületek teljes rekonstrukciójára, a védendő részek restaurálására, energetikai 

korszerűsítésre, gépész, elektromos, gyengeáramú alapszerelésekre, nyílászárók 

energiatudatos átalakítására, belsőépítészeti megújításra, valamint egy új könyvtár 

létesítésére.  

 

Kiemelnénk, hogy jelen program hosszú távú koncepciójának mindenképpen részét képezi 

a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jelenlegi területén 

egy Európa Egyetem campusának létesítése, azonban ennek megvalósítása minimum 8-10 

éves viszonlyatban, a jelentkező igények konkrét felmerülésével, a szakmai programok 

bővülésével realitás. 

 

A 2014-2020-as tervezési időszakban mindösszesen az épületek (a területen található fő- 

és melléképületek, egyéb építmények) energetikai korszerűsítése tervezett, hiszen a most is 

működő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény legnagyobb 

problémája a nem hatékony üzemeltetésből (óriási rezsiköltségek kigazdálkodása) fakad. A 

hosszútávú gazdaságos, biztonságot nyújtó működtetéshez alapvető beavatkozásként 

jelenik meg az épületek energetikai korszerűsítése (gépészet, szigetelés), a nyílászárók 

energiatudatos átalakítása. Jelen koncepció projektköltségében csak ezt az energetikai 

beruházást tartalmazza. 

 



    

 

Dokumentum verziószám: 2.0  Oldal: 97 | 128 

Megvalósíthatósági tanulmány|Kreatív város – fenntarható vidék 

 

25C Kőszeg Új Gyógypedagógiai Intézet – (helyszín keresés alatt) 

A projektelem célja hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához kapcsolódó szállásépület, 

iskolaépület, rendelők, laboratóriumok, kutatóhelyek és műhelyek létrehozása, kialakítása. 

Szintén kiemelendő, hogy jelen program hosszú távú koncepciójának mindenképpen részét 

képezi a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jelenlegi 

infrastruktúrájának kiváltása, új, korszerű környezetbe történő telepítése, azonban ennek 

megvalósítása szintén minimum 8-10 éves viszonlyatban, az Európa Egyetem létesítésére 

vonatkozó igények megjelenésével együtt realitás. 

 

A keresett ingatlan mérete kb. 14.400 m
2

. A megvalósítandó tevékenységek között 

ingatlafelújítás és eszközbeszerzés, valamint a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szolgáltatások is szerepelnek. Az építési munkálatok kiterjednek egy új épületegyüttes 

létesítésére, amely magába foglal iskolákat, egy szakiskolát, egy kollégiumot, egy 

diagnosztikai és terápia-központ, valamint szállásokat. 
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8. PÉNZÜGYI ELEMZÉS 

 

0. ütem – hazai források bevonása 

A program szempontjából az optimális az lenne, ha bizonyos projektelemek indulása 

mielőbb, már 2014-ben megvalósulhatna. Ez a lehetőség hazai források bevonhatóságát 

feltételezi, amely biztosítaná a program hitelességét, és kézzelfoghatóvá tenné annak 

elindulását, a kezdeti lépések megtételét. 

 

A 0. ütem olyan projekteket, tevékenységeket kell, hogy tartalmazzon, melyek 

 a legfontosabbak az oktatási tevékenység bővítéséhez, a CAS alapinfrastruktúrájának 

megteremtéséhez, 

 EU forrásból várhatóan nem támogathatók, 

 rövidebb időtávon megvalósíthatók, 

 tulajdonviszonyának rendezése elengedhetetlen a projekt sikere érdekében. 

 

A fentieknek megfelelő lehetséges tevékenységek: 

 ingatlanvásárlások (cca. 1,3 mrd Ft nagyságrendben): 

 Művészetek Háza és Európa Ház esetében, 

 Bálház esetében, 

 volt Balog iskola állami tulajdonba vétele, beruházásra való előkészítése, 

 MÁV Gyermekotthon esetében, 

 Chernel utca 1. szám alatt található ingatlan esetében, 

 kisebb volumenű ingatlan-felújítások, eszközbeszerzések (cca. 1,9 mrd Ft 

nagyságrendben): 

 Táblaház esetében (kutatói műhelyek és szállások), 

 Kelcz-Adelffy u. 5. esetében (professzori és diákszállás), 

 Torkos-ház alatt található ingatlan esetében (professzori szállások), 

 Bencés Rendház esetében (fiatal kutatók, hallgatók szállása, kiszolgáló 

helyiségek), 

 kisebb közösségfejlesztési akciók szervezése, lebonyolítása, kreatív kulturális 

fesztiválok elindulása, művészeti terápia, színészek és képzőművészek bevonásával. 

 

Az ingatlanvásárlás a projektbe bevont és az oktatási tevékenység céljára tartósan 

működtetett ingatlanok portfóliójának letisztítása érdekében szükséges. Javaslatunk szerint 

az ingatlanok megvásárlását a Magyar Államnak lenne célszerű megvalósítani, majd 

vagyonkezelésbe, tartós használatra átadni az adott projekt gazdájának, esetleg a 

létrehozandó programgazda szervezetnek. Az állami ingatlanvásárlásokat indokolja, hogy  

 ezáltal az állam saját vagyona gyarapszik úgy, hogy a többnyire évek óta üresen álló, 

vagy alulhasznosított ingatlanok a program révén „termelővé”, értékteremtővé, 

fenntarthatóan működtethetővé válnak; 
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 az oktatási és kulturális szolgáltatások közcélú tevékenységek, melyek alapvetően 

állami feladatként jelennek meg, állami beavatkozás nélkül, piaci alapon nem 

valósulna meg fejlesztés a jelenlegi üzleti körülmények között; 

 a működés modelljének kidolgozását követően, mint innovatív térségfejlesztési 

megoldás lehet alkalmazni az ország más térségeiben is. 

 

Európai Uniós források 

Jelen pillanatban elmondható, hogy a programban tervezett projektek illeszkednek a 

2014-2020-as időszak operatív programjaiban tervezett intézkedésekhez, és mivel 

alapvetően állami, önkormányzati és civil szervezetek beruházásainak, projektjeinek 

megvalósítása tervezett, így – az előzetes egyeztetések alapján – 100%-os támogatási 

intenzitás elérése várható. A forrásmegoszlás pontosítása a következő időszakban, az 

operatív programtervezés előrehaladásával párhuzamosan történik. 
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Az alábbi táblázatban összegeztük az Európai Uniós pályázati rendszer által várhatóan elérhető forrásokat: 

Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

TOP GINOP 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és egyéb 

szolgáltatások, nyilvánosság) 

1 A 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

        

2 A 

Zwinger (Öregtorony) 

Chernel utca 16. 

Hrsz.:1831 

    405 253 698 Ft 52 682 981 Ft 

3 A 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 1837/A/1,2,3,4,8 

        

4 A 

Nádasdy-ház 

(Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

        

5 A 

Festetics/Chernel ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

        

6 A 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

    146 591 132 Ft 19 056 847 Ft 

7 A 
Chernel u. 1. 

Hrsz.: 1851 
        

8 A 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

        

9 A 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 

    1 092 935 076 Ft 166 126 160 Ft 
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Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

TOP GINOP 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és egyéb 

szolgáltatások, nyilvánosság) 

10 A 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

        

11 A 

Bálház 

Schneller István u. 2-4. 

Hrsz: 1808, 1809 

    671 002 214 Ft 87 230 288 Ft 

12 A 
Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 
        

13 B 

Kulturális örökség 

fejlesztés - Megbékélés 

és Dialógus Háza 

Volt vízimalom és 

lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

    294 308 812 Ft 38 260 146 Ft 

14 B 
Kulturális örökség 

fejlesztés - Zsinagóga 

Zsinagóga 

Várkör 41. Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park u. sarka 

    381 247 650 Ft 49 562 195 Ft 

15 B 
Kőszegi Múzeum – 

Örökségközpont 

volt Kőszegi Tanítóképző 

(volt Balog iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

    1 876 783 934 Ft 243 981 911 Ft 

16 B Parkolóház építése Hrsz.: 2196 1 393 003 945 Ft 181 090 513 Ft     

17 B 
Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 
1 828 927 000 Ft 237 760 510 Ft     

18 B 
Kőszegi-tó rekreációs 

fejlesztése 

Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34 
1 143 000 000 Ft 148 590 000 Ft     

19 B 

Natúrpark térségi 

klíma- és energia 

stratégia készítése 

-     12 700 000 Ft   
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Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

TOP GINOP 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

Ingatlan-felújítás/-

építés és 

eszközbeszerzés 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és egyéb 

szolgáltatások, nyilvánosság) 

20 B 

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítés 

- 641 591 300 Ft 83 406 869 Ft     

21 B „Kőszegi toronyélmény” 

Evangélikus templom 

Várkör 44. 

Hrsz.: 1736 

    19 932 086 Ft 2 591 171 Ft 

22 B 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 1729 

        

23 C 
Egyetemi campus 

létrehozása 

MÁV Gyermekotthon 

Felső Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

        

24 C 

(I. ütem) 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

energetikai 

korszerűsítése 

Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

ingatlan-együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

1 143 000 000 Ft 148 590 000 Ft     

Összesen 

6 149 522 245 Ft 799 437 892 Ft 4 900 754 602 Ft 659 491 698 Ft 

6 948 960 137 Ft 5 560 246 300 Ft 
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Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

EFOP 

Ingatlan-felújítás/-építés 

és eszközbeszerzés 

Szakmai programok, 

kutatáshoz kapcsolódó 

személyi jellegű költségek, 

ösztöndíjprogramok 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

1 A 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Művészetek Háza 

Chernel utca 18. 

Hrsz.: 1834 

78 135 480 Ft   10 157 612 Ft 

2 A 

Zwinger (Öregtorony) 

Chernel utca 16. 

Hrsz.:1831 

      

3 A 

Európa Ház 

Chernel u. 14. 

Hrsz.: 1837/A/1,2,3,4,8 

323 413 554 Ft 1 333 500 000 Ft 215 398 762 Ft 

4 A 

Nádasdy-ház (Zeneiskola) 

Chernel u. 12. 

Hrsz: 1832/2 

502 821 941 Ft   65 366 852 Ft 

5 A 

Festetics/Chernel ház 

Chernel u. 10. 

Hrsz.: 1839 

565 896 887 Ft 228 600 000 Ft 103 284 595 Ft 

6 A 

Torkos-ház  

Chernel u. 2. 

Hrsz.: 1844 

      

7 A 
Chernel u. 1.  

Hrsz.: 1851 
159 565 901 Ft 228 600 000 Ft 50 461 567 Ft 

8 A 

Sgraffitós-ház 

Jurisics tér 7. 

Hrsz.: 1771 

91 301 682 Ft   11 869 219 Ft 

9 A 

Bencés Rendház  

Rajnis utca 2. 

Hrsz.: 1812 
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Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

EFOP 

Ingatlan-felújítás/-építés 

és eszközbeszerzés 

Szakmai programok, 

kutatáshoz kapcsolódó 

személyi jellegű költségek, 

ösztöndíjprogramok 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

10 A 

Center for Advanced 

Study létrehozása 

Táblaház 

Táblaház u. 9. 

Hrsz.: 1806 

202 454 040 Ft   26 319 025 Ft 

11 A 

Bálház 

Schneller István u. 2-4. 

Hrsz: 1808, 1809 

      

12 A 
Kelcz-Adelffy u. 5. 

Hrsz.: 1908 
190 500 000 Ft   24 765 000 Ft 

13 B 

Kulturális örökség 

fejlesztés - Megbékélés 

és Dialógus Háza 

Volt vízimalom és lakóház 

Gyöngyös u. 1. 

Hrsz.: 1754 

      

14 B 
Kulturális örökség 

fejlesztés - Zsinagóga 

Zsinagóga 

Várkör 41. Hrsz.:1743/1 

Zsidó temető 

Temető út - Park u. sarka 

      

15 B 
Kőszegi Múzeum – 

Örökségközpont 

volt Kőszegi Tanítóképző 

(volt Balog iskola) 

Kelcz-Adelffy u. 3. 

Hrsz.: 1763 

      

16 B Parkolóház építése Hrsz.: 2196       

17 B 
Gyöngyös-patak 

revitalizáció 

Gyöngyös-patak 

revitalizáció 
      

18 B 
Kőszegi-tó rekreációs 

fejlesztése 

Kőszegi-tó 

Hrsz.: 0164/34 
      

19 B 

Natúrpark térségi klíma- 

és energia stratégia 

készítése 

-       
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Projekt-

szám 
Projekt Projekthelyszín 

EFOP 

Ingatlan-felújítás/-építés 

és eszközbeszerzés 

Szakmai programok, 

kutatáshoz kapcsolódó 

személyi jellegű költségek, 

ösztöndíjprogramok 

Kapcsolódó szolgáltatások 

(előkészítés, szakmai és 

egyéb szolgáltatások, 

nyilvánosság) 

20 B 

Intelligens 

közlekedésinformatikai 

megoldások, közcélú 

wifi hálózatok kiépítés 

-       

21 B „Kőszegi toronyélmény” 

Evangélikus templom Várkör 

44. 

Hrsz.: 1736 

      

22 B 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, 

Informatikai és 

Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése 

Evangélikus 

Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi, Informatikai 

és Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Árpád tér 1. 

Hrsz.: 1727, 1729 

698 500 000 Ft 63 500 000 Ft 99 060 000 Ft 

23 C 
Egyetemi campus 

létrehozása 

MÁV Gyermekotthon Felső 

Körút 4. 

Hrsz.: 1165 

6 084 446 166 Ft 698 500 000 Ft 881 783 002 Ft 

24 C 

(I. ütem) 

Dr. Nagy László 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

energetikai 

korszerűsítése 

Dr. Nagy László Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

ingatlan-együttese 

Kiss J. u. 31. 

Hrsz.: 1991 

      

Összesen 

8 897 035 651 Ft 2 552 700 000 Ft 1 488 465 635 Ft 

12 938 201 286 Ft 
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Jelen pillanatban az EU-s források várható igénybevételét a következőképpen tudjuk 

elképzelni az egyes projektelemek esetében: 

 

2014-2016-os időszak 

 Center for Advanced Study épületeinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítása 

(Művészetek Háza, Zwinger, Európa Ház, Nádasdy-ház, Festetics/Chernel ház, 

Sgraffitós-hát, Chernel u. 1.), szakmai programok és ösztöndíjprogramok 

lebonyolítása, 

 Pannon Egyetem szakmai programjának kidolgozása, az egyetemi campus (MÁV 

Gyermekotthon területének) projektjének előkészítése, 

 Nemzetközi Diplomáciai Akadémia létesítése, 

 Interuniversity Centre megalapítása, 

 Közép-európai Kutatóintézet létrehozása, 

 Kulturális örökség fejlesztés – Zsinagóga és zsidó temető, 

 Bálház fejlesztése (Művészetek és Kultúra Házának létrehozása), 

 Gyöngyös utca 1. szám alatti épület hasznosítása (Megbékélés és Dialógus Házának 

kialakítása), 

 Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai 

korszerűsítése, 

 Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai és Szakképző Iskola és 

Kollégium fejlesztése, 

 Gyöngyös-patak revitalizáció (I. ütem), 

 Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése (I. ütem), 

 Natúrpark térségi klíma- és energia stratégia készítése, 

 Intelligens közlekedésinformatikai megoldások, közcélú wifi hálózatok kiépítése. 

 

2017-2020-as időszak 

 Center for Advanced Study ösztöndíjprogramjainak lebonyolítása, 

 Egyetemi campus létrehozása (I. ütem): Pannon Egyetem telephelyének kialakítása, 

fejlesztése, 

 Könyvtár, Információs és Tudásközpont (KIT) létrehozása, 

 Kőszegi Múzeum – Örökségközpont, 

 Gyöngyös-patak revitalizáció (II. ütem), 

 Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése (II. ütem), 

 „Kőszegi toronyélmény”, 

 Parkolóház építése. 
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MELLÉKLETEK 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZATOK 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
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Kőszeg vasúti illetve közúti közlekedési helyzete: 

 

1. Bevezető: 

Kőszeg Magyarországon, a Nyugat-Dunántúlon, Vas megye nyugati szélén, az osztrák 

határ mentén fekszik, Bécstől 110 km-re délre, Budapesttől 260 km-re nyugatra, 

Graztól 130 km-re északkeletre, Szombathelytől 18 km-re északra, Felsőpulyától 

15 km-re délre. A Kőszegi járás és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet központja. 

Városrésze: Kőszegfalva. Hazánk schengeni egyezményhez való 2007-es 

csatlakozásával megszűnt határvárosi szerepe, kapcsolatai könnyebbé váltak a 

vonzáskörzetének számító egykori Kőszegi járás területével. Kőszeg az Alpok keleti 

nyúlványai között a Kőszegi-hegység lábánál fekszik, mely a határon túl a 

Borostyánkői-hegységben folytatódik. A település a Gyöngyös-patak völgyében 

helyezkedik el. 

Kőszeg város népessége az elmúlt évszázadok alatt elkerülte a jelentős változásokat, 

és kiegyensúlyozott fejlődés ellenére kisebb ingadozásokkal csak lassan növekedett. 

Ez részben a középkorból öröklött szabad királyi városi címből, ugyanakkor az 1867 

után bekövetkezett iparosodásból való kimaradás, majd a város határ menti 

elzártságából fakadt. A rendszerváltást követően átmenetileg csökkent a város 

népessége, majd a bevándorlásnak köszönhetően növekedésnek indult, és 2008-ban 

újra meghaladta a 12 000 főt.  

A közlekedés része mindennapjainknak, gazdaságunknak, hiszen egy jól összehangolt 

rendszer szerint felépített közlekedési hálózat ösztönzi a szomszédos térségek 

közlekedését, felzárkóztatását, a tőke, a munkaerő, az áruk és szolgáltatások szabad 

áramlását. Ez okból is nézzük át kőszeg közlekedési hálózatának kialakulását, 

jelenlegi helyzetét, és a jövőbeni lehetőségeket. 

 

2. A vasúti hálózat: 

2.1. Bevezetés: 

Hazánk, így Kőszeg XIX-XX. századi történelmében is jelentős szerepet játszott a 

vasútépítés. Kőszeg vonatkozásában leginkább negatív értelemben beszélhetünk erről, 

hiszen 1865-ben elkerülte a Sopron- Nagykanizsa/azaz a Bécs-Fiumei/ un. Déli vasút, 

1922 után pedig egyre-másra szűntek meg a környék vasútjai. De egy szerencse is 

kísérte ezen a területen, hiszen az 1968 utáni nagy vasút megszüntetési lázban egy 

adminisztrációs hiba miatt kimaradt a felszámolandók listájáról, így a mai napig is 

vígan közlekednek a motorkocsik Szombathely és a város között.  

 

2.2. A vasút története: 

2.2.1. A Déli vasút: 

A Déli Vasút, teljes – kétnyelvű – nevén k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft / cs. kir. 

szab. Déli Vaspályatársaság, rövidítve: SB/DV egy olyan, több ország területén 

hálózattal bíró vasúttársaság volt, melynek történetét háborúk, a nemzetállamok 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Graz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91pulya
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szegi_T%C3%A1jv%C3%A9delmi_K%C3%B6rzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szegfalva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Schengeni_egyezm%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szegi_j%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alpok
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szegi-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1867
http://hu.wikipedia.org/wiki/2008
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megalakulása és kormányközi tárgyalások során kialakuló szerződések befolyásolták. 

A Déli Vasút egyik elődje a Wien – Gloggnitzer Eisenbahn volt, amelyet 1841 - 1842-

ben adtak át a forgalomnak. A vonal építését 1844-től a Cs. és Kir. Déli Államvasút 

(k. k. priv. Südliche Staatsbahn) folytatta Grazon és Laibachon (Ljubljana) át Ausztria 

legfontosabb kikötővárosáig, Triesztig. A nehéz terepviszonyok közt megépített 

Semmering vonal a maga idejében építéstechnikai csúcsteljesítménynek minősült. Ez a 

vonal 1848 – 1854 között épült, Triesztet 1857-ben érték el. Ausztria kijutott a 

tengerhez. 

Az 1857-ben alakult Cs. K. szab. Ferenc József császár Keleti Vasúttársaság (Kaiser 

Franz Josef Orient Bahn - KFJOB), amely a magyar vonalak megépítéséhez 1856. 

október 8-án kelt engedélyokirattal kapott megbízást, azonban csak néhány hónapig 

állt fenn. Az építés már folyt, a szükséges anyagok és a járművek megrendelése is 

megtörtént, amikor az alábbiakban részletezett osztrák döntés a társaság Európa 

legkiterjedtebb vasúthálózatába történő beolvasztásáról megszületett. 

A döntés oka a már szintén említett pénzügyi válság volt, ami miatt a szorult 

helyzetben lévő osztrák állam az e hálózatrész már megépített vonalait is értékesíteni 

kényszerült. A KFJOB-ot a Lombard – Velencei és Közép-olaszországi 

Vasúttársasággal egyesítették, és a Bécs – Trieszt, karintiai, horvátországi, valamint 

tiroli, még építés alatt álló vonalakat is hozzácsatolták. Az egyesítést 1858. december 

9-én hagyták jóvá. A társaság új elnevezése „Cs. K. szab. Déli Államvasút, Lombard – 

Velencei és Központi Itáliai Vasúttársaság” (k. k. priv. Südliche Staats-Lombardisch-

Venetianische und Central Italienische Eisenbahngesellschaft) lett. Az 1859. január 1-

jén létrejött, röviden Déli Vasútnak elnevezett vasúttársaság mögött francia és angol 

tőkéscsoportok álltak. Élükön Rothschild báróval, székhelye Bécs volt. A 

vasúttársaság 1858-as megalakítása kettős célt szolgált: a Duna jobb partján fekvő 

osztrák területek töredezett vasúthálózatának egységesítése (befejezése) 

A báró bankházához tartozó társaság Közép-Európa egyik legjelentősebb 

vállalkozásába fogott. Egyes vonalakat a társaság kezdetben más magánvasutaktól, 

illetve az osztrák államtól vett át, majd a hálózatot saját költségen végzett építésekkel 

kiegészítve egyesítette.  

Az Adria elérése azonnal éreztette gazdasági hatását ezért a társaság megkezdte egy 

másik vasútvonal építését az Adria felé. A több tervezett változat közül a 

Magyarországon keresztüli vonal mellett tették le a voksot, végcélnak Fiumét jelölve. 

Ezen vonal részeként épült meg 1862-1865 között a Sopron-Nagykanizsa közötti 

szakasz. A 165 km-es szakaszt 1865. szeptember 21-én /két évvel a kiegyezés előtt!/ 

nyitották meg Ez pedig megpecsételte Kőszeg szerepét. A megyeszékhely 

világviszonylatban is párját ritkító fejlődésbe kezdett, Kőszeg pedig innentől kisvárosi 

szerepkörbe ragadt. Hiszen a vasút az 1867 utáni szintén egyedülálló gazdasági 

fejlődés alappillére volt. A város akkori vezetése nem ismerte fel a vasút jelentőségét, 

de a döntés földrajzi okokra is vezethető. Az Alpok nyúlványai Kőszegtől K-re 

mennek át síkvidéki jellegbe, ezért vezették azt Kőszegtől 15-20 km-re K-re. Sopron 

és Kőszeg között három folyóvölgy /köztük a Répce és a Gyöngyös/ is található, azaz 
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egy nagysebességű, nagyteherbírású vasútvonalnak nem voltak kedvező paraméterek a 

Kőszeg környéki területen. 

Érdekességként meg kell jegyezni, hogy a szabadságharc előtt, 1847-ben tervek is 

születettek a Bécsújhely–Sopron–Kőszeg–Szombathely–Zalaszentgrót–Nagykanizsa–

Fiume vasút létesítésére. Azt nem tudhatjuk, mi lett volna Kőszeggel, ha ez az eredeti 

nyomvonalon épül ki a Fiumei vasút. 

 

            2.2.2.A vasút Kőszegen: 

A Gyöngyös patak völgyében haladó, dombvidéki jellegű, 17,1 km hosszú vonalat a 

Kőszeg–Szombathelyi HÉV társaság építette és 1883. augusztus 1-jén nyitották meg. 

Azaz a vasút 18 évvel később ért a városba! Az építéséhez 150 000 törzs- és 167 900 

elsőbbségi részvényt bocsátottak ki, összesen 317 900,– forint névértékkel. A vasutat a 

Déli Vasút kezelte, a vonal igazgatóságának székhelye Kőszegen volt. A vonalon 

kezdetben két megállóhely létesítettek, Német-Gencs és Lukácsháza-Nemescsó 

települések mellett. Naponta két vegyesvonat-pár közlekedett, 46 perc menetidővel. 

Az üzletkezelést 1911. május 1-jétől a MÁV vette át, hamarosan a vonalat átépítették, 

így az engedélyezett tengelyterhelést a kezdeti 9 tonnáról 12 tonnára emelték. 

Rövidesen megnyíltak a Nagypöse - Ludad, Gyöngyösapáti és Szombathely-repülőtér 

megállóhelyek, később, a második világháború kitörése előtt Kőszegfalva megállóhely 

is. 

Ezt a szakaszt Aspang felé/a Gyöngyös patak völgyében/ tervezték továbbépíteni, 

bekötve a Graz-Fehring-Bécsújhely vonalba. Ez ma már ismeretlen okokból elmaradt, 

így a vonal folytatását, a Sopron–Kőszeg-vasútvonalat 1908. november 5-én adta át a 

Sopron-Kőszegi HÉV társaság. A vasútvonalat a Sopron-Kőszegi HÉV társaság 

építette. A vasút a Kőszeg–Szombathelyi HÉV társaság által korábban megépített, 

Szombathely–Kőszeg-vasútvonalának kőszegi végállomásáról indult és a Déli vasút 

harkai állomásáig haladt. A dombvidéki jellegű, 56,5 km hosszú vasútvonalat 1908. 

november 5-én adták át a forgalomnak. A jelentős földmunkával készült vonal három 

vízválasztót is átszelt, legnagyobb emelkedője 15‰ volt. A több mint száz műtárgy 

közül két jelentősebb, vasszerkezetű híd épült, egy 25 m nyílású a Répce felett és egy 

20 m nyílású a Csara-patak felett. A felépítményt a helyiérdekű vasutaknak 

megfelelően 23,6 kg/fm tömegű, „i” jelű sínekből építették.  

Az első világháborút befejező békeszerződés által meghatározott új államhatár a 

vasútvonalat elvágta, a Harka és Kőszeg közötti pályaszakasz Ausztriához került, 

viszont nem volt kapcsolata az osztrák hálózattal. Az üzemeltetést a GYSEV, majd 

1948-tól az ÖBB vette át. 1929-ben a Népszövetség tárgyalta a vonal ügyét, döntése 

értelmében az osztrák állam megváltotta a vonalat a részvénytársaságtól. Így a mai 

napig osztrák tulajdonú a Harka és a határ közötti pálya, illetve Kőszeg és az 

országhatár közt a nyomvonal földterülete. 

A kőszegi határátmenetnél 1951. október 6-án állt le a személyforgalom, 1960. 

szeptember 1-jével a teherforgalom. A vonal felbontását az osztrák fél kezdeményezte 

földcsuszamlásra hivatkozva. A vonal Magyarországi részén, Kőszegtől a határig a 
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vasúti pályát felszedték. Az egykori vasút nyomvonala helyenként fellelhető, a még fel 

nem szedett sínek láthatóak a Kórház utca, Nemezgyári út és a volt határátkelő 

térségében. A régi Sörgyári megálló épülete a Vámház utcában még áll. 

Ausztriában 1968. április 28-án megszűnt a személyforgalom a Rőtfalva–Felsőpulya 

szakaszon, a teherforgalom pedig a mai napig Felsőlászlóig megmaradt. A 46,860 km-

től a pályát Felsőlászlóig felszedték. Az 1988. május 29-ei menetrendváltozással a 

személyszállítás a Sopron–Sopronkeresztúr közé szorult. 1989 és 2001 között újra járt 

vonat Lakompakig (Lackenbach). 

 

  2.2.3. A Sárvár – Kőszeg vasútvonal: 

Az 1800-as évek végén fogalmazódott meg egy új vasútvonal építése Sárváron, többek 

között az ott 1895-ben megnyílt cukorgyár ellátására. Végül 1911. április 27-én 

született meg a Dunántúli HÉV engedélyokirata, mely új vasútvonal építéséről szólt 

Zalabér – Sárvár – Bük – Felsőlászló (ma az ausztriai Oberloisdorf) között, ahol a 

vonal a Sopron-Kőszegi HÉV Sopron–Kőszeg-vasútvonalába csatlakozva Kőszeg 

végállomásig vezet. A Sárvár–Bük közötti 26,5 km hosszú szakasz műtanrendőri 

bejárására 1913. szeptember 27-én került sor, a teljes vonalat 1913. november 9-én 

nyitották meg. A vonalat a MÁV helyiérdekű vasutak szabványai szerint építették, a 

felépítmény 23,6 kg/fm tömegű „i” jelű sínekből készült. 

A trianoni békeszerződés a Répcevis–Kőszeg szakaszt Ausztriához csatolta. A vonal 

kiszolgálását Locsmándig (ma Lutzmansburg) a MÁV, onnan a GYSEV végezte 

tovább. A vonal engedményese az első világháború után is a Dunántúli HÉV maradt. 

Osztrák oldalon a személyforgalom 1933. május 14-én szűnt meg. A pályát 

Répcemicske és Répcesarud között a második világháborúban találat érte. Egyes 

feljegyzések alapján 1955-ig a megmaradt vonalat teherforgalomra, többek között 

cukorrépa szállítására használták Felsőlászló-Répcesarud között, mivel Locsmánd és 

Répcesarud között a pályát felszedték. A Raiding patak felett ívelő híd alapjai még 

láthatóak. Az L225 jelű Locsmándra menő út korszerűsítésével Répcemicskén a 

vasútállomás területét átvágták és az egykori vasútállomást keletről elkerülő ország út 

mellékút lett, ma Obere und Untere Bahnzeile (Felső és Alsó vasútsor). 

A magyar oldalon a második világháború után 1945. augusztus 15-én indult újra a 

vonatforgalom, immár csak Répcevisig. 1963. május 26-án a büki gyógyfürdő 

megnövekedett forgalmának kiszolgálására a fürdőtől négyszáz méterre Bükfürdő 

néven megállóhely nyílt. Naponta két közvetlen fürdővonat közlekedett Szombathely 

és Bükfürdő között. 

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció értelmében 1972. május 26-ig vizsgálták a 

Sárvár–Répcevis vonal területét, melynek következtében a vonal forgalmát 1974. 

május 26-tól közútra terelték, majd a 41 km hosszú vasútvonalat felbontották. 

Sajnálatos módon a Bük–Bükfürdő szakasz sem maradhatott meg. Megszűnése előtt a 

14-es sorszámot viselte. 
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2.3. A mai helyzet: 

Ausztriában a Sopron - Sopronkeresztúr szakasz villamosításával 2001 decemberében 

a forgalom leállt Sopronkeresztúr–Lakompak szakaszon. 2007. decemberében 

ideiglenesen újraindult a forgalom, de már csak a Sopronkeresztúr–Sopronnyék 

(Neckenmarkt)/Haracsony (Horitschon) vonalon. 2013. július 1-től a forgalmat ismét 

leállították, jelenleg Sopronkeresztúrig üzemel.  

A 2001-es Sopron–Sopronkeresztúr szakasz villamosítása egyedül álló különlegesség 

az ÖBB villamos vontatásában, mivel az nem az általános osztrák 15 kV, 16,7 Hz 

váltakozó áramú, hanem a magyar 25 kV 50 Hz-es rendszert vette át. Gyakorlatilag a 

GYSEV rendszere lett meghosszabbítva. A Sopronnyék-Haracsonyig tervezett 

villamosítása is ezt követi majd.  

A Sopronnyék - Felsőpulya 23 km-es szakaszát drezinatúra keretében turisztikai célra 

hasznosítják, feltárva Burgenland napos vidékét. 

Kőszegen a vasútállomás kihúzóvágánya a 87-es főút várost elkerülő szakaszának 

1984-es építésével módosult és nyerte el mai alakját, megszüntetve az Alsó körúton 

lévő keresztezést. A Soproni úton megmaradt a szintbeli vasúti keresztezés, de 

sorompó helyett fénysorompós biztosítást kapott. 2009-ben a Kethelyi úton a pálya 

telkén került a város 1956-os forradalom emlékműve felállításra az ÖBB 

hozzájárulásával. A 2008. májustól októberig tartó vágányzárban a vonalon 

egyszerűsített felépítménycserét végeztek. Közel 6 km-es szakaszon a régi, 

elhasználódott síneket és korhadt talpfákat elbontották, és a Bajánsenye–

Zalaegerszeg–Ukk–Boba-vasútvonal Ukk környéki szakaszának átépítéséből származó 

használt felépítményi anyagokból új vágányt fektettek. A Gyöngyösfalu és Kőszeg 

közötti szakaszon felújítási munkákat végeztek. A felújított vonal hézagnélküli 

felépítményű és alkalmassá vált a 80 km/h-ás sebességre. 

A vasútvonal 125 éves évfordulójára a szombathelyi állomáson, az „A” vágány mellett 

emléktáblát avattak. Az ünnepség keretében emlékvonat indult Kőszegre. Az 

állomások Gyöngyösfalu megálló kivételével avult képet mutatnak.  

A vasútvonal üzemeltetését 2011 decemberétől a GYSEV vette át. 2011. szeptember 

20-án közlekedett először ezen a pályán GYSEV jelzéssel az ÖBB 5047 sorozat 

motorkocsija. 2013. április 7-től a Hegyeshalom–Szombathely-vasútvonal és a 

Rédics–Zalaegerszeg-vasútvonal mellett itt vezetik be Magyarországon elsőként a 

feltételes megállást Kámon, Lukácsháza-alsó, Kőszegfalva megállóhelyeken. 

 

2.4.  A megoldás: 

2.4.1. Kőszeg-Harka: 

Már a rendszerváltás előtt megfogalmazódott Szombathelyen, hogy vissza kellene 

állítani a megyeszékhely, és a két magyarok lakta Őrvidéki járási székhely/Felsőőr, 

Felsőpulya/ között a vasúti összeköttetést. Az új politikai vezetés is teljes szélességgel 

támogatta ezt az elképzelést. Több tanulmány is készült, melyek sajnos jelezték az un. 

megtérülési idők nagymértékű bizonytalanságát. A két vasútvonal a megvalósítására 

2000. november 30-án alakult meg a Vas Megye-Burgenland Vasút Részvénytársaság 
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(VBV Rt.). Tulajdonosai magyar és osztrák vállalkozók illetve magánszemélyek 

voltak. Az Rt 2002 márciusára több változatban elkészítette a Kőszeg és az osztrák 

határ közötti terveket. Ezen változatok a kis eltérésekkel régi nyomvonalat vették 

figyelembe. Azaz az 1883-as pályát követték. Tudni kell, hogy ennek a pályának sem 

a vízszintes és magassági nyomvonalvezetése, sem a teherbírása nem megfelelő egy 

korszerű közlekedési igénynek. Ugyanakkor kiépítési költsége nem sokkal kisebb egy 

magasabb paraméterű pályához képest. Nem véletlen, hogy az ugyanekkor elkészült 

osztrák tanulmány már nem a régi nyomvonallal, hanem egy 720 m-es alagúttal új 

nyomvonalra tette a pályát Kőszeg és Felsőpulya között. Ezzel maximálisan egyet 

lehet érteni, hiszen Kőszeg - Felsőlászló között nem csak elbontották, hanem sok 

helyen be is építették a nyomvonalat. Tisztában vagyok vele, hogy ebben az esetben a 

Gyöngyös és Répce völgyek közötti alagutas átvezetés jelentősen megdrágítja a 

költségeket, de ugyanakkor csak ez a hosszú távú, korszerű megoldás. 

      I. változat, az eredeti nyomvonal felhasználásával, kisebb korrekciókkal: 

Kőszeg-Kőszegváros-Rőtfalva-Répcekethely-Felsőlászló-Alsópulya-

Felsőpulya-Csűáva-Sopronújlak-Sopronszentmárton-Kabold-Lakompak-

Doborján-Harácsony-Alsópéterfa-Sopronkeresztúr-Harka 

hosszúság 52 km, sebesség 60 km/h, legnagyobb emelkedő 1,5 %-os 

emelkedők, legkisebb ívsugár R=300 m, teherbírás 18 kN. 

Becsült költség: 38,25 MD Ft, melyből a magyarországi szakasz 2,94 MD Ft. 

 

 

 

II. változat, új nyomvonalon, több régi szakasz felhasználásával: 

Kőszeg-/alagút/-Alsópulya-Felsőpulya-Doborján-Haracsony-Sopronkeresztúr-

Harka 

hosszúság 42 km, sebesség 100 km/h, legnagyobb emelkedő 10 %-os, 

legkisebb ívsugár R=600 m, teherbírás 25 kN. 

Becsült költség: 46,5 MD Ft., melyből a magyarországi szakasz 3,87 MD 

Ft. 
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Az alagutas változat sárga színnel! 

 

Az adatokból láthatjuk, hogy a második változatot célszerű megépíteni, megtérülési 

mutatója sokkal jobb, mint az első változatnak. Emellett a gyorsabb sebessége miatt is 

sokkal nagyobb forgalmat bonyolítana le, mint az I. változat.  

Mindkét esetben egy új megállóhely épül ki Kőszegen a benzinkút, sportpálya 

vonalában a Gyöngyös patak K-i oldalán, megteremtve ezzel a városközpont 

megfelelő gyalogos elérését is. 

Megjegyeznénk, hogy 2006 és 2009. között Kőszeg városrendezési terve tartalmazta a 

vasút új nyomvonalon való helyreállítását, majd a Vas Megye-Burgenland Vasút Rt 

(VBV Rt.) megszűntével az ötletet érthetetlen módon elvetették. 

 

 2.4.2. Kőszeg-Szombathely: 

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) a többi operatív 

programmal együtt Magyarország és az Európai Bizottság 2014 – 2020-as időszakra 

szóló Partnerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű 

termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja.  

Az IKOP lista tartalmazza a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítését. Ez 

forgalmi kitérőket, a biztosítóberendezés fejlesztését, peronok építését jelenti, a 

sebesség növelése mellett. Becsült költsége 3,8 MD Ft. 
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3. A közúti hálózat: 

 3.1. A 87-es számú út története 

Hazánkban kevés út rendelkezik olyan komoly múlttal, mint a Bécs/Pozsony/ - 

Szombathely - Lendva útirány. A római úthálózat egyik legfontosabb főútvonala volt 

mind hadi, mind kereskedelmi szempontból a híres Borostyánkő út, amely Észak 

Európát kötötte össze Itáliával. Az út elnevezéséhez adalékul szolgál, hogy a 

rómaiakat megelőző kelták idejében a Balti-tenger partján kitermelt borostyánkövet 

karavánok szállították a Földközi-tenger térségébe. A Borostyánkő út ma is 

megtalálható nyomvonala az akkori Aquelaiából - amely a birodalom északi része felé 

induló utak kiinduló pontja volt – indulva Laibach, Lendva, Körmend, Szombathely, 

kőszeg, Sopronon át a mai Hainburgnál érte el a Dunát, a Római Birodalom határát. A 

Borostyánkő út maradványai több helyen nyomon követhetők, melyek közül 

legjelentősebb a Szombathelyen, és a Répcesarud, Doborján mellett feltárt útszakasz.  

A római időket követően egészen a XX. század elejéig a Közép-Európából az Adria 

felé irányuló forgalom sokáig az ősi Borostyánkő út nyomvonalán bonyolódott le, hisz 

az Alpok hágóin keresztül vezető utak akkor még alig voltak járhatóak. A XVII. – 

XIX. század között ezen az útvonalon közlekedett például az egyik legfontosabb 

postajárat Bécs és Zágráb között. A szabad királyi városi rangot kapott Kőszeg a 

XVIII. századig vezető szerepet töltött be térségében, fontos erődítmény és 

kereskedelmi központ volt. Az országos állami úthálózat kialakítására 1894-ben került 

sor, mely három utat jelölt ki megyénkben. A Pozsony – Sopron – Kőszeg -

Szombathely – Körmend - varasdi út a 30-as sorszámot kapta. 

A főút Szombathelytől északra vezető szakasza ezen útnak a fejlődésével nyerte el 

közel mai nyomvonalát. A Szombathely és Türje közötti szakasz kevésbé fontos 

megyei út volt, mely tartalmazta a Rába folyón való átkelést Rum községben. Ez az 

útvonal változott a legkevésbé, mivel mai napig a jelentős fejlesztések - a tervek 

ellenére - elmaradtak. 

Vas megye úthálózata a trianoni béke megkötését követően átalakult. Az országhatár 

által szétszabdalt utak szerepe csökkent, míg a hazai közutak szerepe megnőtt. A 

főutakat az akkori városhálózathoz igazítva alakították ki. Az 1933-37 között 

megépült 8-as főút lett a 87-es főút Kám községnél lévő kiinduló pontja, míg a Türje 

felé induló szakasz csak mellékút maradt. A Szombathelytől északra lévő szakasz a 

korábbi állami útból alakult ki, de a Kőszegtől Répcekéthelyig tartó szakasz megszűnt, 

és a korábbi mellékiránynak számító Rőtfalva felé vezető út lett az osztrák 

határátmenet. A II. Világháború után további elzárás következett, volt olyan időszak, 

hogy a főúton határátkelőhely sem működött. 1948 és 1965 között nem lehetett 

Kőszegnél átjutni Ausztriába! 

Szombathely 1924-es városi rendezési terve grandiózus sugárút építését irányozta elő 

Kőszeg felé, ez a mai Markusovszky utca vonala. A főút azonban sosem került erre a 

nyomvonalra, az Szombathely belvárosán haladt át. A harmincas években megindult a 

főút fejlesztése, és 1943–1944 kötött megépült a szombathelyi 11-es Huszár út és a 

Gyöngyösfalu közötti új szakasz. Az útvonal átvágta a korábbi íveket, elkerülte a 
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településeket, így ennek a része lett a Gencsapáti határában lévő egyenes szakasz is. A 

burkolata makadám felületű volt, a Szombathely–Kőszeg-vasútvonal átjárójában 

macskakő. 

A II. világháborút követően a főút szilárd burkolatot kapott. Az 1965-ös árvizet 

követően új Rába-híd létesült Rum területén, a belterületet elkerülő nyomvonal 

kijelölése mellett. Lukácsháza és Kőszeg között burkolatszélesítés és megerősítés 

történt. Szombathely belterületén először a 18-as Honvéd utcát és a 11-es Huszár utat 

négy sávra bővítették, majd lakótömbök átvágást követően a forgalmat a Fő térről a 

Vörösmarty utcába kiépített 2×2 sávos útra terülték el. A főút megyeszékhelyen 

áthaladó további szakasza a szintén négysávosra bővített Hunyadi utca és 2×2 sávosra 

tervezett, de mai napig át nem épített Rumi út volt. A kereszteződéseket 

jelzőlámpákkal látták el. 1984 után elkezdődött a Kőszeg belvárosát tehermentesítő út 

építése a Sopron–Kőszeg-vasútvonal egykori nyomvonala mentén. 1986 körül 

megépült a szombathelyi elkerülő út első szakasza a 87-es főút és a Söptei út között. 

Ez 2002-ben a Minerva park létesítésével együtt teljesen átépült, és elnyerte mai 

jellegét. Szombathely-körgyűrű megépültével a 87-es főút közös nyomvonalat kapott a 

86-os főúttal, és elkerülte Szombathely-Bogát déli városrészét is. Ezzel egy időben a 

felhagyott, megyeszékhelyen belüli szakaszok, városi gyűjtőúttá minősültek. 2003-ban 

elkészült a rumi körforgalom. 2008-ban megújult a burkolat Gyöngyösfalu – 

Gencsapáti, valamint a Táplánszentkereszt – Csempeszkopács szakaszon. 

 

 

 
Ívátvágás miatt felhagyott útdarab Gencsapáti mellett. 1940-es évekbeli állapotot mutatja. 

Falazott áteresz és két-két kerékvető. 
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Szombathely északi bevezető, elkerülő rendszert mutató táblával, a fákon látható a közúti 

űrszelvény. 

 

 
Szombathely elkerülő, 86-87.sz. főutak közös szakasza. 

 

 
Kőszeg 87.sz. főút vége Ausztria felől. 

 

3.2. Az S 31-es számú út története: 

Eredetileg az S31-es autóutat csak Nagymartontól Felsőpulyáig tervezték 

megvalósítani. A mai Kismarton felé vezető szakasz Nagymartontól egészen 

Pozsonyig, mint S4-es autóút épült volna ki. A S4-es út ma Bécsújhely és Nagymarton 

között üzemel. 1976-ban nyitották meg az első szakaszát Kismarton-dél és Kismarton 

csomópont (3,055 km), a mai A3 autópálya csomópont között. Az egyes szakaszok 

átadási időpontja: 
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 1979: augusztus 20.: Kismarton A3 - Kismarton dél, 3,055 km; 

 1979: augusztus 20.: Kismarton A3 - Zemenye-Selegd, 6,586 km; 

 1980. október 31.: Zemenye-Selegd - Nagymarton S4, 3,134 km; 

 1982. szeptember 30.: Nagymarton S4 - Szikra, 12,473 km; 

 1985. szeptember 13.: Szikra - Veperd, 10,557 km; 

 1990. július 30.: Kismarton-dél - Kismarton-kelet, 2 sávon, 3,231 km; 

 1999: szeptember 30.: Veperd - Sopronújlak, 4,157 km; 

 2004. augusztus 20.: Sopronújlak - Felsőpulya csomópont, 3,397 km; 

 2004. augusztus 20.: Felsőpulya - Felsőpulya-dél, 2 sávon, 3,397 km; 

 2007. június 29.: Nagymarton - Kismarton autóutat kiépítették autópályává, 

6,5 km.  

 

3.3. A mai helyzet: 

Kőszegről Magyarországon három irányba indul el állami út. A márt említett 87-es 

számú út Szombathely felé, az Alpokalja falvai felé a cáki út, a harmadik pedig 

Fertőszentmiklós irányába. Ezen útról méltatlanul kevés szó esik, pedig ez a Kőszeg – 

Budapest útirány. Ez a közel 37 km-es szakasz rossz nyomvonal vezetésű, 

elhasználódott burkolatú, és rendkívül lassú! Többször felmerült beemelése a 

főúthálózatba, de eddig ez az elképzelés nem járt sikerrel. Több szakaszon rendkívül 

balesetveszélyes /l. Peresznye/, és kilenc átkelési szakaszt is tartalmaz. 

A 87-es számú főút több helyen nem megfelelő nyomvonal vezetésű, hosszú lakott 

területek találhatók rajta.  

Autópályaként üzemel a Kismarton elkerülő, illetve az A3-es autópályába és S4 

csomópont (Nagymarton) között. Autópályává bővíthető autóút a meglévő 

alépítmények és telekterülete alapján az S4 gyorsforgalmi út és a Veperd 

(Weppersdorf) csomópont közötti szakasz. Az ettől délre lévő pálya már csak 2×2 

sávos autóútnak megfelelő műtárgyakkal készült el. 2001–2004 között kiépült a 

Sopronújlak (Neutal) – Felsőpulya (Oberpullendorf) szakasz. A csávai (Stoob) 

elágazótól 2×1 sáv halad a B50 főúti végpontot jelölő körforgalomig. A 2010-ben 

induló Kőszeg-Szombathelyig való déli meghosszabbítására (M87 autóút) három terv 

is készült, de Ólmod lakói tiltakoznak az építkezés ellen. Ólmodnál lévő bizonytalan 

határátlépés miatt a déli szakaszt a B61 főútig tervezték autóútként kiépíteni.  

 

 3.4. A megoldás: 

 

3.4.1. A 87-es számú főút: 

  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) tartalmazza a 

Szombathely – Kőszeg közötti út korszerűsítését legkésőbb 2020-as befejezéssel. Ez 2 

x 1 sávon történne, a lakott területek megszűnésével, és külön szintű, illetve csak 
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becsatlakozó csomópontok kiépítésével. Ezt elegendőnek tartjuk, és megjegyeznénk, 

hogy az Országos Területtrendezési Terv /OTrT/2013.decemberi módosításakor 

 

kikerült abból az M 87-es megjelölés. „Helyette” az M 9-es került vissza!  

 

Két szakaszt kell megépíteni: 

a. az egyik a szombathely É-i csomópontjától a 89-es útig tart a 27 + 100 és a 

31 + 265 km szelvények között, a 89-es számú főútig, itt szükséges lehet a 

2 x 2 sávos kiépítés. Tervezési sebesség 120 km/h. Becsült költség: 4,4 

MD Ft. 

b. a másik ettől a ponttól a határátmetszésig tart a 31 + 265 és az 50 + 256 km 

szelvények között. 2 x 1 sávon 120 km/h-s sebességgel. A határátmenet a 

régi kethelyi út vonalán lenne. Becsült költség: 8,7 MD Ft. 

Összesen: 13,1 MD Ft 

 

3.4.2. A 8627. jelű Fertőszentmiklós – Kőszeg összekötő út főúttá történő átépítése: 

 

Ha komolyan gondoljuk Kőszeg város fenntartható fejlődésének biztosítását, akkor az 

egyik legfontosabb feladat a város beillesztése az ország többi részéhez. Létfontosságú 

a Budapestre, Győrbe, stb. történő minél gyorsabb, veszélytelen eljutás. 

Egy ütemű fejlesztés lenne 2 x 1sávon, Peresznye, Zsira, Sopronhorpács, Völcsej 

elkerülők megépítésével. Tervezési sebesség 100 km/h. Becsült költség: 14,9 MD Ft. 

 

3.4.3. Az S 31-es út: 

 

A 87-es számú főút korszerűsítésével egy időben meg kell építeni az S 31-es 

gyorsforgalmi út hiányzó szakaszát Felsőpulya és a határ között. Ez 2 x 1 sávon 

településeket elkerülve szükséges, 120 km/h-ás tervezési sebességgel. A találkozási 

pont Répcekethely és Borsmonostor között célszerű a régi római út mellett. A csatolt 

légi felvételen – a következő oldalon - jól látható az 1922 után részben megszűnt út 

nyomvonala. Az út végig osztrák területen húzódik. Becsült költsége: 45 M EUR. 

 

 

 

 

Szombathely, 2014. március 04. 

 

 

Kovács Jenő 

építőmérnök 

megyei főmérnök 
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