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 Első említés: 1238. évi oklevél

 Városi kiváltságlevél adományozása: 1244. október 28. 
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 Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása: 2003. 



Körmend földrajzi elhelyezkedése

 Az ország nyugati felében, Vas megyében, a Rába-folyó 

völgyében található.

 A megye Körmendi járásának székhelye

 Az osztrák, valamint a szlovén határ közelsége 

meghatározó tényező a város életében. 

 Meghatározó földrajzi helyzetét erősíti a két 

megyeszékhely Szombathely, valamint Zalaegerszeg 

közelsége. 



Körmend demográfiai adatai

 Lakosságszám: 11.470 fő

 Népsűrűség: 225 fő/km2

 A nemek szerinti, valamint a korösszetétel 

az országos átlaggal megegyező.



A Batthyány kastély rövid története

 1459. Első írásos említés (Castellum)

 15-16. században gyakran cserélt gazdát. 

 A török veszély miatt került a Batthyányiak 
birtokába. 

 1610-ben, majd 1653-ban építették át először 
jelentősen. 

 Batthyány Lajos kancellár nevéhez fűződik a főúri 
kastéllyá alakítása a 18. században. 

 1799. és 1809.  között klasszicista stílusban 
építették át. 

 A szovjet megszállás alatt az épület állaga jelentősen 
leromlott. 

 2014-től a kastély vagyonkezelője Körmend Város 
Önkormányzata. 



Az önkormányzat célkitűzései

 Több helyi felmérés készült az elmúlt években a körmendiek 

körében. 

 Lépésről-lépésre történő felújítás, új funkciókkal történő 

megtöltés.

 Olyan komplex hasznosítás megvalósítása az elkövetkezendő 

években a helyi és térségi szereplők bevonásával, mely a helyi 

gazdaságot élénkíti, a turisztikai kínálatot növeli, a városi 

életteret bővíti



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 Nyugati Tisztilak épületének felújítása
◦ A jelenleg Gyermekkönyvtárként funkcionáló épület 2013-

ban újult meg 40 millió forintnyi hazai forrásból. 



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések

 Batthyány Örökségközpont kialakítása 

Körmenden (2015.)

◦ Az impozáns épületegyüttes egykori lovardájában 

fogadóhelyiségek, látogatókat kiszolgáló részek, interaktív 

információs pontok, vetítőterem és a gyógyító-gasztronómia 

termékeit felvonultató, helyi termékeket kóstoltató és 

forgalmazó "Liktárium" kapott helyet.

◦ Összköltségvetés:  800 millió forint. 

◦ További 500 millió forint hazai forrásból megtörtént a 

színházterem felújítása. 



Batthyány Örökségközpont 

kialakítása



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 Vadászlak épületének felújítása (2017.)
◦ A 155 millió forintból megvalósuló beruházás során az épület külső 

felújítása mellett többek között funkcionális- és kiállítóterek kerültek 

kialakításra és megújulhattak az épület környezetében található 

virágágyások, kerekes kút és galambdúc is.

◦ Megtörtént továbbá a környezetbe illeszkedő utak helyreállítása is a 

jobb megközelíthetőség érdekében.



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 Kocsiszín épületének felújítása. (2017.)

◦ A jelenleg kiállítóteremként funkcionáló épület 

több, mint 22 millió forintból újulhatott meg, 

melynek jelentős része saját forrás volt. 

◦



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 Lóistálló épületének felújítása (2019.)

◦ A jelenleg kiállítótérként funkcionáló épület 20 

millió forintnyi állami, valamint önkormányzati 

forrásból újulhatott meg. 



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 Állandó kiállítás bővítése, felújítása
◦ Az elmúlt években a Kubinyi Ágoston Programból és 

különböző hazai forrásokból folyamatosan bővült a 

főépületben található állandó kiállítás.  A terek megújítása 

mellett jutott pénz új szolgáltatások bevezetésére és 

eszközök beszerzésére is. 

◦ Összérték: több, mint 60 millió forint. 



A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések
 3 park Szlovén-Magyar Határon Átnyúló 

Együttműködési Program
◦ A program keretein belül megújult a Kastélypark egy része.

◦ Összköltségvetés: 576ezer Euró

◦ A felújított várkerti tó a Körmendet keresztül szelő Rába folyó egykori 

holtága. A park a természetkedvelő látogatók számára jól megközelíthető 

látványos turisztikai célponttá vált.



Mit tartogat a jövő?

 A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély turisztikai célú 

fejlesztése (GINOP 7.1.1 -15)

◦ Költségvetés:  1,5 milliárd forint (további 1.7 milliárd forint kormányzati 

forrás állagmegóvásra, helyreállításra)

◦ Konzorcium tagjai: 

 Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 Körmend Város Önkormányzata

 Batthyány Örökségközpont Kft.



A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély

turisztikai célú fejlesztése 

Jövőkép: 

◦ A kulturális és történelmi örökség bemutathatóvá 

tételével hatásában országos, illetve nemzetközi 

szintű vonzerő kerül kialakításra a szellemi, az 

épített és természeti értékek védelme mentén. 



A körmendi Batthyány-Strattmann-

kastély turisztikai célú fejlesztése

 Specifikus célok:
◦ Batthyány-örökség turisztikai célú hasznosítása az alábbiak 

mentén: örökségturizmus (épített és természeti), vallási 

turizmus, rendezvényturizmus, konferenciaturizmus 

◦ Helyi és térségi gazdasági szereplők szerepvállalásának 

erősítése 



A körmendi Batthyány-Strattmann-

kastély turisztikai célú fejlesztése

 Távlati célok:
◦ A Batthyány-Strattmann várkastély és melléképületeinek 

komplex felújítása és méltó hasznosítása. A kastélyépületek 

felújításának elengedhetetlen tartozéka a minden 

történelmi korszakban a kastélyegyütteshez tartozó 

kastélypark helyreállítása. 



A körmendi Batthyány-Strattmann-

kastély turisztikai célú fejlesztése

 Várható eredmények:
◦ 1. Városi élettér bővülése a zöldfelületek megújítása és a 

kulturális rendezvények révén

◦ 2. Helyi identitás erősödése

◦ 3. Helyi és térségi gazdaság térnyerése

◦ 4. Látogatók számárnak növekedése



A körmendi Batthyány-Strattmann-

kastély turisztikai célú fejlesztése



Köszönöm a figyelmet!


