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Hivatalosan is kezdetét vette „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert 

helyreállításának első üteme: A kastély környezete, és a tó helyreállítása” című 

projekt. A mintegy 240 millió forintból, európai uniós támogatással megvalósuló 

beruházás eredményeként a Károlyi kastély épületegyüttesét körülölelő 22 

hektár nagyságú történeti kert várhatóan 2014. december végére visszanyeri 

valamikori fényét.  

 

A projekt kedvezményezettje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (MNV Zrt.) 2014. március 26-án ünnepélyes nyitórendezvény 

keretében ismertette a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert felújításával kapcsolatos 

részleteket. A Fehérvárcsurgón rendezett megnyitón gróf Károlyi György, a Károlyi József 

Alapítvány alapítója, Törő Gábor, országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés 

elnöke és Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója is 

köszöntötte a résztvevőket. 

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély történeti kertje országos jelentőséggel bíró 

műemlék. A 20. század első évtizedeiben Hein János tervei alapján alakították ki a 

kastélyt körülvevő angolparkot. A beruházás elsődleges célja a kastélyt körbeölelő 

történeti kastélyparknak és a kert egyik fő értékét adó tónak a helyreállítása. A projekt 

keretében Hein 1911-es tervei alapján újítják fel a kastély kertjét. Helyreállítják az 

egykor a kertben található tavat, mely helyén jelenleg nádas található. A tó folyamatos 

vízpótlása a közelben folyó patak által nyújtott természeti erőforrás hasznosítására épül 

majd. A projekt keretei között zajló fejlesztések a patakot nem károsítják, az alkalmazott 

műszaki megoldások a természetes folyamatok leképzésén alapulnak. Az eredeti tervek 

alapján visszaállítják a csipke teraszról a tóhoz vezető lépcsősort, rekonstruálják a kerti 

építményeket és sétányokat, valamint felújítják a park növényállományát. A park 

rehabilitációja során kiemelkedő szempont a meglévő természeti értékek védelme, a 

biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás. 

A projekt során felújított és helyreállított park üzemeltetését a beruházást 

követően a Károlyi József Alapítvány veszi majd át, vállalva annak természetvédelmi és 

műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő fenntartását. 

A fejlesztésekkel Magyarország egyik legszebb, de az elmúlt évtizedekben 

méltatlan állapotba került tájképi kertjének jelentős része nyeri vissza egykori fényét. A 

történeti kastélykert helyreállításával megvalósuló rendezett környezet egyrészt hazai, 

másrészt nemzetközi viszonylatban is hozzájárul majd az oktatás, szemléletformálás, 

turizmus és a tágan értelmezett rekreáció, sport, felüdülés térségfejlesztésben betöltött 

szerepének erősítéséhez. 

A fehérvárcsurgói Károlyi kastély Magyarország egyik olyan történeti műemléke, 

amely szinte teljes egészében megmaradt. Az Európai Unió és a Magyar Állam által 

támogatott felújítás, helyreállítás után méltón reprezentálhatja majd a hazai tájépítészet 

európai színvonalát. 

 


