
Pályamű címe: 

Kőszeg belvárosában található műemlék épületek nemzeti Kraft-program 

keretében történő rekonstrukciója 

Reconstruction of the historic buildings in the city centre of Kőszeg within the 

framework of the national Kraft programme 

 

A Kreatív város – Fenntartható vidék (Kraft) program egy olyan integrált város- és 

vidékfejlesztési koncepció, amely a kis- és középvárosok lehetséges együtteseit vagy akár 

láncolatait figyelembe véve keresi a kreatív társadalmi energiák felszabadításának és újszerű 

összekapcsolásának még járatlan útjait. A koncepció elméleti alapja a Kraft-index, 

kiindulópontja, hogy a fejlesztések és beruházások sikerének záloga egy adott térség városai, 

intézményei, meghatározó gazdasági, társadalmi és közéleti szereplői közötti hatékonyabb 

együttműködés és a társadalmi, kulturális és kapcsolati tőkékben rejlő sokszor rejtve maradó 

vagy figyelmen kívül hagyott kölcsönhatások. 

A Kraft-koncepció a már meglévő értékekre épít, azokat használja fel, illetve hasznosítja a jövő 

érdekében. Ennek első, konkrét, modellértékű fejlesztése Kőszeg, mely egyedülálló épített 

örökséggel, iskolavárosi identitással, a városért cselekedni akaró polgárokkal, nagy múltú 

kulturális, szakmai és vallási közösségekkel rendelkezik. A Kőszeg-Kraft mintáját adhatja 

annak, miként újulhat meg egy város, amely méltán ragaszkodik történelmi örökségének 

ápolásához, méltó megjelenítéséhez és tovább fejlesztéséhez. A XXI. század nyertesei azok a 

települések, ahol a műveltség, a nyitottság, a megújulásra való szándék és a társadalmi 

felelősségvállalással párosuló tudományos tevékenység koncentrálódik. Kőszeg földrajzi 

helyzete, iskolavárosi múltja alkalmassá teszik arra, hogy új típusú tudásközponttá váljon és 

ezzel jelentősen felpezsdítse Magyarország és a nyugat-magyarországi régió részvételét a 

nemzetközi és európai tudományos és kulturális vérkeringésben.  

2014. januárjában a Kormány döntött arról, hogy támogatja a „Kreatív város - fenntartható 

vidék": új regionális fejlesztési stratégia kidolgozását, 2015-ben pedig megalapításra került a 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, melynek egyik alapfeladata lett a Kraft-programba 

bekerült épületek felújításának koordinálása, jövőbeni üzemeltetése. 

Kőszeg építészeti, művészettörténeti értékeinek bemutatása, széles tömegekkel történő 

megismertetése, különféle hasznosítási módok révén a műemlék épületek megújítása, 

hatékony, hosszútávon fenntartható működtetésének biztosítása a Kraft program egyik 

kulcsfeladata volt. A kiválasztott épületek felújítása 2015-től ütemezetten, több lépcsőben 

valósult meg: 

Európa-ház - A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a Pannon Egyetem Kőszeg Kampuszának 

székhelyeként szolgáló épület kivitelezése 2015. őszén fejeződött be. 

Zwinger Öregtorony - Kőszeg város védelmi rendszerének legkorábbi és legjelentősebb 

épületének műemléki felújítása során oktatótermeket és kisebb konferenciák megtartására is 



alkalmas tereket hoztunk létre 2015. szeptemberében. Emellett a Zwinger koncertek, 

kiállítások és egyéb kulturális rendezvények helyszíneként is szolgál. 

 

A Szemző-ház felújítására 2017-ben került sor. A földszinti kutatószobákat és irodákat az 

eredeti szobák és kiszolgáló helyiségek megtartásával alakítottuk ki. A korábban kihasználatlan 

pinceszint teljes felújításával nemzetközi színvonalú számítógépes szerverszoba és egy kis 

előadótermet jött létre. 

A Sgraffitós házban működik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének tematikus könyvtára. A 

Kraft program keretében megvalósult felújítás során – 2017- 2018.ban - az épület 

padlásterének átalakításával új belső terek jöttek létre, multimédiás terem kialakításával 

tanórákat és nagyobb kurzusokot, előadásokat is tudunk tartani. 

Festetics-Chernel-palota - A 2017-2018 folyamán megújult épület jelenleg kutatóközpontként 

működik, melyben helyet kapott a Hankiss Archívum is. A felújítás során kutatószobák, irodák, 

kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, a földszinten lévő, korábban istállóként funkcionáló 

helyiség előadásoknak, kiállításoknak ad otthont.  

A Bencés Rendház – A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó épület 

felújítása 2020-ban fejeződött be, mely jelenleg Benedict Hotel néven szállodaként üzemel. Az 

épület az Intézet kutatói és vendégei, a Pannon Egyetem oktatói, hallgatói, valamint a városba 

látogató turisták számára biztosít szálláslehetőséget. 

Zsinagóga: a 2020-2021 között zajlott felújítás során megújult Zsinagóga és Rabbiházak 

épületegyüttese a jövőben többcélú kulturális térként fog funkcionálni: kiállítások, kulturális 

rendezvények, hangversenyek helyszíneként szolgál. 


