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A K T U Á L I S

turizmus egy olyan sajátos gazdasági ága-
zat, amely egyszerre több gazdaságstratégiai 
cél elérését segíti elő. Ilyen cél lehet a mun-
kahelyteremtés, a területfejlesztés, vagy a ter-
mészeti és a kulturális örökségek hasznosítása 
és megőrzése.1 A turizmus résztvevői olyan 
látogatók (turisták, kirándulók), akiket az 
utazásra valamilyen motiváció ösztönöz. Egy 
meghatározott területre (országba, régióba, 
megyébe) érkező látogatók – utazási motiváci-
ójuknak megfelelően – különböző szolgáltatá-
sokat vesznek igénybe, s az ezekből származó 
bevételek révén növekedhet a térség gazdasági 
ereje. Az úthálózat fejlesztése is hozzájárul a 
térség versenyképességének javulásához. A 
versenyképes régiók négy ismert jellemzője: 
az előnyösebb regionális elérhetőség, megfele-
lő gazdasági szerkezet, a képzett munkaerő és 
az innovációs tevékenység kiterjedtsége.2 A re-
gionális elérhetőség biztosítása javítja a térség 
turisztikai vonzerőinek megközelíthetőségét, 
csökkenti az eljutáshoz szükséges időt, és ezzel 
növelheti a látogatási kedvet. Így a két ágazat 
– a turizmus és a közlekedés – összehangolt 
fejlesztése egymást erősítő hatásként mutat-
kozhat meg a régió életében.

Vizsgálatunk során elsősorban arra ke-
restük a választ, hogy vajon a kiválasztott 
kastélyok hasznosítását befolyásolja-e, és ha 

igen, milyen módon a megközelíthetőség, 
valamint milyen szerepet játszhat a közúthá-
lózat fejlesztése a kastélyok idegenforgalmi 
hasznosításba történő bevonásában, illetve 
forgalmának növelésében.

A vizsgálat módszerei

A vizsgált terület kiválasztását két alapve-
tő szempont indokolta. Egyrészt a térségben 
előirányzott úthálózati fejlesztések jelentős 
változást vetítenek előre a települések, illet-
ve a turisztikai attrakciók megközelíthető-
ségének minőségében. Másrészt e térségben 
a turisztikai fogadóképesség javítása kiemelt 
fejlesztési célként szerepel, amely magában 
foglalja a megye kastélyainak turisztikai hasz-
nosítását is. A felhasznált adatok és infor-
mációk több, egymástól független forrásból 
kerültek összegyűjtésre. Primer és szekunder 
kutatás egyaránt kapcsolódik a témához.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti 
közlekedési jellemzőinek és forgalmi adatai-
nak értékelése az Országos Közúti Adatbank 
(OKA) 2006-os adatbázisa alapján történt. 
Az országos közúthálózat-fejlesztés vizsgált te-
rületre gyakorolt hatásának értékelésére az ide 
vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a 
regionális fejlesztési tervek alapján került sor.
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Megnehezítette a vizsgálatok elvégzését 
az, hogy a Magyarországon található kasté-
lyokról jelenleg nem áll rendelkezésre teljes 
körű nyilvántartás. Így a megyében találha-
tó kastélyok számának közelítően pontos 
meghatározása a megyei Örökségvédelmi 
Hivatal adatainak (1988), a Magyar Szállo-
daszövetség nyilvántartásának, illetve Olajos 
Csaba (2002) a megye műemlékeit számba 
vevő tanulmányának3  figyelembe vételével 
történt. Az épületek számbavételekor nem 
volt befolyásoló szempont a szobaszám, a 
méret vagy az alaprajz, mert sem a hazai, sem 
a nemzetközi szakirodalomban nem létezik 
egyelőre a kastélyokra vonatkozó egységesen 
elfogadott definíció, illetve megkülönbözte-
tés. A kastélyszálló idegenforgalmi fogalmá-
nak kialakítására a Magyar Szállodaszövetség 
szakemberei napjainkban tesznek kísérletet, 
amely kiinduló alapja lehet további meghatá-
rozásoknak.4 A jelen tanulmányban bemuta-
tásra kerülő kastélyok kiválasztásának alapja 
a turisztikai hasznosítás volt.

Ismerve a statisztikai adatszolgáltatás so-
rán jelentkező adatkorrigálási rendszert, a ta-
nulmány elkészítésekor a turizmus helyzeté-
nek bemutatása a megye turizmusfejlesztési 
stratégiájának (2005) adatai, a KSH 2005. 
évi adatbázisa, a területi statisztikai évkönyv, 
valamint a 2006. évi KSH gyorsjelentés 
alapján került sor. Naprakész információkat 
és értékelhető adatokat a megye kastélyépü-
leteiről a terepbejárások, illetve az interjúk 
szolgáltattak. Köszönet illeti az épületek 
„gondnokait”, tulajdonosait, képviselőit a 
segítőkész hozzáállásért. Mindezeken túl a 
regionális, megyei, ill. a kastélyokhoz kap-
csolódó kistérségi területfejlesztési koncepci-
ók áttekintése után vált lehetségessé a jövőre 
vonatkozó – már körvonalazódó – tervek 
összegzése.

Kutatási eredmények

Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti 
közlekedési adottságai

A mobilitás iránti igény, amelynek része a 
közúti közlekedés iránti igény is, Európa or-
szágaiban folyamatosan növekszik – dacolva 
azoknak a különböző tényezőknek a hatásá-
val (például a távmunka elterjedése), amelyek 
eredményeként néhány évvel ezelőtt még a 
forgalom csökkenését, a közlekedés iránti 
igény csökkenését prognosztizálták. A szak-
emberek véleménye szerint Magyarországon 
is az EU országaiban mutatkozó tendencia 
érvényesülésére kell számítani.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2002-ig 
az ország azon megyéi közé tartozott, amely-
nek nem volt gyorsforgalmi útvonala, azaz 
sem autópályával, sem autóúttal nem ren-
delkezett. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye az M3 autópálya révén összesen 64,3 
km gyorsforgalmi úttal rendelkezik.5 Az M3 
autópálya fontos északkelet-délnyugati tran-
zitszerepet tölt be mind a személy-, mind az 
áruszállításban. Ukrajnán keresztül Kelet-
Európa, Szlovákián keresztül pedig Északke-
let-Európa felé teremt gyorsforgalmi közúti 
kapcsolatot. A közúthálózat állapota, a háló-
zat fejlettsége közvetlen hatással van a nem-
zetközi és hazai gazdasági és kulturális kap-
csolatokra, a külföldi és belföldi beruházások 
megjelenésére, az úthasználók közlekedési 
költségeire stb. Ezért a fejlődés szempont-
jából a rendelkezésre álló közutak hossza és 
minősége az ország valamennyi térsége szá-
mára fontos kérdés. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye számára is jelentős eredmény, hogy a 
megyeszékhely bekötésre került az országos 
gyorsforgalmi úthálózatba, így a főváros irá-
nyából jól megközelíthetővé vált. 
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A gyorsforgalmi útvonalakon túl a me-
gyének a legfontosabb közútja a 3-as első-
rendű főút, amely 114 km hosszan halad a 
megye területén, egészen az országhatárig 
(Tornyosnémeti – Milhost). Az úthálózat 
fontos kiegészítőjét jelentik még azok a 
másodrendű főutak,amelyek megteremtik 
a megye belső összeköttetéseit és megadják 
a szomszédos térségekkel való kapcsolatte-
remtés lehetőségét is. Ilyenek a 25-ös, 26-
os, 27-es, 37-es és 38-as másodrendű fő-
utak.6 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
1995-től a közúthálózat hossza nem nőtt 
jelentős mértékben, tíz év alatt mindössze 
5%-os növekedés történt, amelynek legna-
gyobb részét a gyorsforgalmi utak fejlesz-
tése jelentette.7 A megye teljes főútháló-
zatának hossza 427,1 km, az összekötő és 
mellékutak további 2117,9 km úthálózatot 
jelentenek. A megye teljes közúthálózata 
2006-ban – az országos közúthálózatot 
szem előtt tartva – 2545 km-t tett ki. Ezzel 
a megye közútjai az országos hálózatban 
8,4%-os részarányt képviselnek, gyorsfor-
galmi útjai 9,2%-kal részesednek a teljes 
gyorsforgalmi úthálózatból, főúthálózata 
pedig 5,9%-kal veszi ki a részét az országos 
főúthálózatból.8 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
turizmusának általános jellemzői

Napjainkban Magyarország valamennyi 
megyéje, illetve régiója igyekszik megtalálni 
a módját a turizmus társadalmi-gazdasági 
előnyei hasznosításának. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye Megyei Önkormányzata 
is elkészíttette a megye turizmusfejlesztési 
stratégiáját, amely alapjául szolgált a követ-
kezőkben bemutatásra kerülő helyzetérté-
kelésnek.

A turizmus szempontjából vizsgálva a me-
gye alapvetően támaszkodhat kedvező föld-
rajzi adottságaira (hegyek, folyók, gazdag 
termál- és gyógyvíz készlet, magas területi 
arányú erdőség, két borvidék, két világ-
örökség, két nemzeti park), valamint gazdag 
kulturális és történelmi örökségeire (várak, 
kastélyok, őskori leletek). A kínálat egyik 
gyenge eleme és hiányossága a szálláshely-
kapacitás. 2005-ben Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye kereskedelmi szállásférőhelyeinek szá-
ma 18 795 volt. Ezzel hatodik helyen állt az 
országos rangsorban, megelőzve a vele szom-
szédos megyéket. Ha azonban megvizsgáljuk 
kiemelten a szállodai férőhelyek számát, ak-
kor a 3163 szállodai férőhelyével lemarad a 
közvetlenül szomszédos versenytársaktól. Az 
idegenforgalomban megmutatkozó tenden-
ciák szerint a turisták egyre inkább a jobb mi-
nőségű szolgáltatásokat keresik. A megyében 
jelenleg négy darab 4*-os szálláshely üzemel, 
5*-os szálloda pedig nincs. A kereskedelmi 
szálláshelyek tekintetében a pozitív változás 
abban látható, hogy 1990 óta a kereskedel-
mi szálláshelyek által kínált szobák száma és 
ezzel együtt a férőhelyek száma is évről évre 
fokozatosan nő.

A magánszálláshelyek esetében a helyzet 
a következő. A falusi szálláshelyek 2000 óta 
dinamikus fejlődést mutatnak. Növekedett a 
szállásadók száma, és különösen a férőhelyek 
száma (2003-ban 4517, 2005-ben 5735).9 Ez 
a kapacitásbővülés nagymértékben köszön-
hető a támogatási rendszerek működésének 
(Sapard, AVOP, adókedvezmény stb.). Egye-
lőre azonban a kapacitás növekedését nem 
követte a vendégszám növekedése, ami arra 
utal, hogy javítani kell a falusi vendéglátók 
szervezettségét, programkínálatát, egyedisé-
gét. A fizető vendéglátás esetében megmutat-
kozó stagnálás részben arra vezethető vissza, 

NAGY ADRIENNE  PETYKÓ CSILLA · KASTÉLYOK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉNEK...



10

hogy a panziók ma már közel azonos, vagy 
nem sokkal magasabb árakon kínálják szol-
gáltatásaikat.

A kereskedelmi szálláshelyek vendégfor-
galmát tekintve BAZ megye 2006-ban az 
ötödik helyen szerepelt a megyék rangso-
rában (vendégérkezések száma 307 809 fő 
volt), s ezzel megelőzte a szomszédos me-
gyéket.10 Sőt, ez a vendégszám meghaladta 
azt az 1980-as vendégszám értéket, amelyet 
követően tíz évig folyamatos csökkenés volt 
tapasztalható a vendégek számában, s amely 
csak 1990-től mutat ismét emelkedő ten-
denciát. Ez mindenképpen jelzi, hogy a me-
gye kedvelt turisztikai célpont – kedveltebb, 
mint amilyenként a feltételezésekben él. A 
külföldi turisták száma azonban 1990 és 
2000 között a felénél is kevesebbre csökkent 
és csak 2000 óta mutat kis mértékű emel-
kedést. Ebből következően megállapítható, 
hogy a megye elsősorban a belföldi lakosság 
körében népszerű úti cél. 

Az eltöltött vendégéjszakák száma tekin-
tetében kedvezőtlenebb a helyzet, a megye a 
rangsorban a hatodik helyre került a 717 055 
vendégéjszakával. A magas vendégszám te-
hát nem eredményez a turisztikai bevételek 
oldalán is ugyanolyan jó pozíciót. A szállás-
férőhelyek és a vendégérkezések számának 
növekedése előre vetíthetné a vendégéjsza-
kák számának és ezzel a bevételek nagysá-
gának növekedését is. Eddig azonban nem 
így történt. A vendégek átlagos tartózko-
dási ideje a megyében 1980 óta (3,9 nap) 
folyamatosan csökkent 2002-ig (2,3 nap), 
majd stagnált, és 2005-re 2,4 nap értéket 
ért el. A külföldiek átlagos tartózkodási ide-
je mind a kereskedelmi szálláshelyek (2,7 
nap), mind a magánszálláshelyek (4,8 nap) 
tekintetében magasabb, mint a belföldi 
vendégeké.11

Az alacsony tartózkodási időből és a ke-
vés eltöltött vendégéjszakából következik, 
hogy a megyében a kereskedelmi szálláshe-
lyek szobakapacitás-kihasználtsága alacsony, 
2005-ben 23,9%-os volt. 1990-től 2002-ig 
tendenciaszerű hanyatlás figyelhető meg a 
megye kereskedelmi szálláshelyeinek kihasz-
náltságában, majd 2003-ban enyhe növeke-
dés volt tapasztalható az előző évekhez képest. 
A vizsgált időszakban a megye szállásférőhe-
lyeinek száma erősebben emelkedett, mint az 
ide érkező vendégek száma, valamint ezzel 
egyidejűleg a vendégek tartózkodási ideje is 
csökkent, ami arra utal, hogy a fejlesztéseket 
nem kísérte, illetve nem előzte meg hatékony 
marketing munka.

Kastélyhasznosítás

A kastélyok építésük idején lakó- és bir-
tokigazgatási funkciót láttak el. Az évek 
során azonban sok megpróbáltatáson és 
funkcióváltozáson mentek keresztül. A II. 
világháború alatt a németek fosztották ki 
őket, majd a szovjetek következtek, végül 
pedig a települések lakossága, akik a hábo-
rú után mindent elvittek, ami még mozdít-
ható volt. Az államosítás során a kastélyok 
egy részét használatba vették, ám ez közel 
sem felelt meg az eredeti funkcióknak: me-
zőgazdasági raktárak, tsz-irodák, laktanyák 
lettek. Néhány év múlva ismételt funkció-
változás következett, amely során iskolák, 
egészségügyi intézmények és különböző 
szociális otthonok létesültek bennük. Újabb 
számottevő változás az 1990-es évek elején 
ment végbe. A szerencsésebbek új funkci-
ót kaptak és kastélyszállóként vagy múze-
umként működtek tovább. Többségükben 
azonban napjainkban is szociális otthont, 
kórházat, illetve hasonló jellegű intézményt 
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találunk, vagy egyszerűen üresen, hasznosí-
tás nélkül állnak. Napjainkban a következő 
kastélyhasznosítási módokat különböztet-
hetjük meg:

• Közösségi funkciók ellátása (kastély-idegen 
funkciók): egészségügyi és szociális; oktatási 
célú; ismeretgyűjtést szolgáló; tudományos 
célú; illetve igazgatási épületként történő 
hasznosítás;

• Magáncélú hasznosítás: lakás- vagy üdü-
lőfunkcióval, nagyközönség elől elzártan;

• Turisztikai hasznosítás: szálláshely, mú-
zeum, rendezvényhelyszín, alkotóház. A tu-
risztikai hasznosítás ún. nyílt funkció, amely 
biztosítja a nagyközönség számára az épület 
látogathatóságát.

Természetesen a gazdaságossági szempon-
tok miatt gyakori a vegyes, többcélú haszno-
sítás, különösen az idegenforgalomban. Egy 
projekt kezdetekor az első nehézséget a tulaj-
donviszony tisztázása jelenti. Kastélyaink öt 
nagy tulajdonosi kör kezében vannak:

1. Az állam a legnagyobb kastélytulajdonos 
hazánkban. Ebben az esetben a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő ZRt (MNV) (a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság, a Nemzeti Földalap és 
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Igaz-
gatóság Rt összevonásával jött létre, 2008. 
január 1-jétől) és a Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága (MNG12) (korábban: Műem-
lékek Állami Gondnoksága, MÁG) képviseli 
az államot, mint tulajdonost.

2. Másik nagy tulajdoni kör az önkor-
mányzat. Ilyen esetekben a kastély valamely 
önkormányzati feladat ellátásához biztosít 
helyszínt.

3. Magántulajdonban elsősorban a védett-
ség alatt nem álló épületek vannak. 

4. A rendszerváltást követően az egyházi 
ingatlanok visszaadásával az egyházak jelen-
tős tulajdonossá léptek elő. 

5. A legsajátságosabb helyzet az előzőek 
kombinációjából adódó vegyes tulajdon.

Sajnálatos módon jelenleg nem létezik fo-
lyamatosan frissített országos nyilvántartás a 
kastélyokról, naprakész adatforrás csak egy-
egy épületre van. Megoldandó probléma te-
hát az adatbázis hiánya. Ennek a létrehozására 
igen nagy szükség lenne. Tisztázni kell, hogy 
a 2001. évi LXIV. a kulturális örökség védel-
méről szóló törvény értelmében az adott épü-
let szerepel-e a tartósan állami tulajdonban 
tartandó listán, védett-e, milyen kötelezettsé-
gek merülnek fel a tulajdonosnál az épülettel 
kapcsolatban, illetve a tervezetnek milyen a 
jogszabályi háttere. A hasznosítás során na-
gyon gondosan kell eljárni. Funkcióválasz-
táskor13 általában a következő szempontok 
kerülnek mérlegelésre: gazdaságos üzemelte-
tés, műemlékvédelem, funkció (szobák szá-
ma, kialakítása, lehetséges közösségi terek), 
látogathatóság. Mindezekkel párhuzamosan 
mérlegelni kell a finanszírozási lehetőségeket. 
A magántőkén és a hiteleken kívül, az üze-
meltetés bevételeiből (szobaár, fotózás vagy 
reklámfelvételek, belépőjegyek vagy bérleti 
díjak) visszaforgatott hányad lehet a finan-
szírozás alapja, valamint a pályázatok által 
biztosított források. Állami tulajdonú épület 
azonban nem szolgálhat jelzálog fedezete-
ként. Egy műemlék kastély helyreállítási és 
fenntartási költségei a többszörösét teszik ki 
egy klasszikus szálloda költségeinek, amelyek 
fedezéséhez pénzügyi segítséget jellemzően 
pályázatok útján nyerhetnek a vállalkozók.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kastélyai14

A megyében az évszázadok során mint-
egy 250–260 kastély, kúria és főúri lakhely 
létesült15. Ebből a jelentős számú épületál-
lományból napjainkra a következő térképen 
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(1. ábra) látható, mintegy 57 helyszínen 
lévő kastélyépület maradt fenn. A rendszer-
váltás után a régi felhasználói kör megszű-
nésével a kastélyok jelentős hányada funk-
cióváltáson esett át. A tulajdonviszonyok 
a mai napig nem rendeződtek, a kastély-
hasznosításban számos minisztérium, civil 
szervezet, önkormányzat érintett. A köztük 
lévő kapcsolat nehezen átlátható, hiányzik 
az egységes koordináció, nem utolsó sorban 
a Turizmustörvény, amely megfelelő jogala-
pot teremthetne a rendezett viszonyok ki-
alakításához. Örvendetes tény, hogy egyre 
több épületnek szánnak szerepet az idegen-
forgalomban. 

Az 1. táblázat kiemelt sorainak adataiból 
látható, hogy jelenleg 17 épület hasznosul a tu-
rizmusban. Százalékos arányait tekintve ez nem 
kiugró adat, de abszolút értékben az északkeleti 
országrészben kimondottan jónak mondható.

A rendelkezésre álló választékból az idegen-
forgalmi hasznosítás szempontjából jellemző 
példákat mutatjuk be. Így került kiválasz-
tásra egy kastélymúzeum (Pácin, Bodrogközi 
Kastélymúzeum), egy kastélyszálló (Tarcal, 
Gróf Degenfeld Kastélyszálló) egy látogat-
ható épület, mint rendezvényhelyszín (Füzér-
radvány, Károlyi-kastély) és egy látogatható 
épület, amelyet nem hasznosítanak (Edelény, 
L’Huillier-Coburg-kastély).

Füzérradvány, Károlyi-kastély

Elhelyezkedés, megközelíthetőség: A mint-
egy 400 fő lakosú kistelepülés a Zempléni-
hegység szívében helyezkedik el. A község 
közúton Budapest irányából megközelíthe-
tő az M3 autópályán Miskolcig (182 km), 
Miskolctól Sátoraljaújhelyig a 37-es főúton  
(76 km), majd Sátoraljaújhelytől alacsonyabb 

1. ábra
Kastélyok Borsod-Abaúj-Zemplém megyében

Forrás: A szerzők saját szerkesztése (2007)
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1. táblázat 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmi szempontból  

hasznosított kastélyai

Funkciók Darabszám

Oktatási Iskola, óvoda 14

Speciális oktatási intézmény 5

Közösségi Önkormányzat épülete 3

Szociális ellátó-hálózat része 7

Idegenforgalmi hasznosítás Szálláshely 8

Múzeum 5

Látogatható épület, kiállítótér 4

Vegyes hasznosítás* 10

Zárt funkció (magántulajdonban van, nem látogatható) 2

Gazdasági célt szolgál Lakás 5

Iroda, birtok központ 6

Raktár, üzem na.

Egyéb (hasznosítása nem ismert, nem hasznosítják) 11

Összesen: 80

Forrás: A Szerzők saját szerkesztése, 2007

*Vegyes hasznosítás kategórián belül újra szerepelnek azok a kastélyépületek, amelyek több funkciót is betöltenek.

rendű közúton (18 km). A Szlovákia irányából  
érkező látogatók a kastélyhoz legközelebb 
Slovenské Nové Mesto–Sátoraljaújhely határ-
átkelőnél léphetnek be az ország területére.

Tulajdonviszony: A családi birtok örököse, 
gróf Károlyi László a londoni emigráció után 
több kísérletet tett az épület visszaszerzésére, de 
ezek eddig sikertelennek bizonyultak. A kastély 
és 15 hektáros parkja 1993 végén állami tulaj-
donként a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
(MNG) kezelésébe került. 1995-ben Károlyi 
László létrehozta a Fóti Károlyiak Alapítványt, 
amely céljának tekinti a füzérradványi kastély 
sorsának rendezését is. Az épület jelenleg az el 
nem idegeníthető kastélyok listáján szerepel.

A kastély értéke az idegenforgalom szempont-
jából: A kastély a Hegyköz, és egész Zemplén 
egyik legnagyobb értékének számít. A kör-
nyéket sok turista keresi fel pihenés, üdülés 
céljából, akik közül sokan ellátogatnak a rad-
ványi kastélyba. Az idegenforgalmi hasznosí-
tás mindenképpen támogatandó, hiszen en-
nek a vidéknek a csendes, nyugodt környezet 
a legfőbb vonzereje. A kastély helyreállított 
részlegét már jelenleg is hasznosítják, a min-
den évben megrendezésre kerülő Zempléni 
Művészeti Napok alatt kiállítások, hang-
versenyek és gyertyafényes bálok lebonyo-
lítására. Étkezője már többször volt kisebb 
esküvők, eljegyzések, fotózások helyszíne.  
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Az épület történeti bútorokkal való berende-
zése a déli szárny földszintjén már megvaló-
sult, s ez a rész látogatható16. A kastélyt éven-
te mintegy 18–20 ezer látogató keresi fel, s 
az érdeklődés évről-évre nő17. A többségében 
belföldi látogatók jellemzően a nyári hóna-
pokban érkeznek a múzeumba, és korosztá-
lyukat tekintve fiatal kirándulócsoportokból, 
családos üdülőkből, illetve nyugdíjasokból 
állnak. Részletes felmérés a vendégkör szár-
mazási helyéről eddig nem készült. A hasz-
nosítási program szerint a kastély18 középső 
szárnyának földszinti részét is történeti búto-
rokkal berendezett kastélymúzeummá alakít-
ják. A földszinti részen konyha, étterem, az 
emeleten 12 reprezentatív lakosztály, a kerti 
pavilonokban pedig további 24 szálláshely 
kerül kialakításra, éppen úgy, mint a korábbi 
kastélyszálló19 idején. A kastélyra vonatkozó 
részletes hasznosítási koncepció kidolgozása 
napjainkban zajlik.

Tarcal, Gróf Degenfeld Kastélyszálló

Elhelyezkedés, megközelíthetőség: Tarcal 
települése a Zemplén bejáratánál, a Tisza 
és a Bodrog összefolyásának közelében he-
lyezkedik el. A község közúton Budapest 
irányából megközelíthető az M3 autópá-
lyán Miskolcig (182 km), Miskolctól a 
tarcali elágazásig a 37-es úton (40,2 km) 
és alacsonyabb rendű közúton (5 km) Tar-
calig. Nyíregyháza irányából a 38-as úton 
a Tokajnál vagy a Bodrogkeresztúrnál lévő 
elágazásig (31,5 km) és alacsonyabb rendű 
közúton (8,5 km, illetve 4,5 km). A kastély-
szálló megközelíthetőségét tovább javítja a 
37-es számú másodrendű közút jelenleg fo-
lyamatban lévő fejlesztése, amelynek során 
Felsőzsolca és Szerencs között 2x2 sávosra 
bővítik ki.

Tulajdonviszony: Magántulajdon. Az épü-
letet a Degenfeld család 1996-ban vásárolta 
vissza és fogott a régi szőlőbirtok felélesztésé-
be. Ennek keretében került sor a régi vincel-
lérképző szállóvá alakítására. A kastélyszálló 
2003 májusában nyílt meg. 

Felújítás, rehabilitáció és kapcsolódó forrá-
sok: Magántőke és hitelek, a pontos adatok 
nem publikusak. A kiváló szakmai munka el-
ismeréseként a Gróf Degenfeld Kastélyszálló 
épülete Műemlék helyreállítás kategóriában 
elnyerte a 2004. évi Építőipari Nívódíjat.

A kastély értéke az idegenforgalom szem-
pontjából: 2006 őszéig az egyetlen (!) 4*-os  
szálláshely volt a megyében, frekventált 
helyen, igen jó megközelítéssel. Az épület 
kastélyszálló voltán túl a „Tokaji történelmi 
borvidék” közvetlen közelsége, a kulturális 
rendezvényekben bővelkedő nyár és a közel-
ben fekvő Tisza a legfőbb vonzerők. Az épü-
let hasznosítása komplex. A Gróf Degenfeld 
Kastélyszállót igényességéért a Small Luxury 
Hotels 2003-ban tagjai közé választotta. (Je-
lenleg hazánkból 3 tagja van e láncolatnak.) 
Működését tekintve három teljes évet tudhat 
maga mögött, ismertsége lassan növekszik. A 
szálló vendégköre 80%-ban hazai vendégek-
ből áll20. Ez az arány az elmúlt három év fo-
lyamán csak csekély mértékben változott. Az 
átlagos tartózkodási idő 1,5 nap21, ami rend-
kívül rövid. Az árak szobatípustól és szezon-
tól függően 24 400 Ft és 39 400 Ft között 
mozognak (2006)22. Legmagasabb foglaltság-
gal ünnepnapokon és rendezvényekhez kap-
csolódóan májustól novemberig üzemelnek. 
Éves átlagos szobakihasználtsága 2005-ben  
55% volt23, amely magasabb, mint általában 
a vidéki kastélyszállók esetében. E kastélyépü-
letnél teljesen egyértelmű volt a hasznosítás 
mikéntje, hiszen a tulajdonos eleve erre a hasz-
nosítási formára alakíttatta át, újíttatta fel azt.  
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A további fejlődést azonban jelentősen befo-
lyásolni fogja jövőre a településen nyíló, szin-
tén 4*-os Andrássy Kúria megjelenése a pia-
con. Ennek ismeretében felvetődik a kérdés, 
hogy a település és a világörökségi helyszín 
vendégforgalma igényel-e két felsőkategóriás 
szálláshelyet a kialakításra kerülő kapacitá-
sokkal.

Edelény, L’Huillier-Coburg-kastély

Elhelyezkedés, megközelíthetőség: Edelény 
városa a Cserehát lábánál, a Bódva folyó 
mentén helyezkedik el. Budapest irányából 
megközelíthető az M3 autópályán Miskolcig 
(182 km), Miskolctól Sajószentpéterig a 26-
os úton (13,5 km), majd Sajószentpétertől a 
27-es úton (11 km). Értelemszerűen, mivel 
ez a kastély helyezkedik el a megyeszékhely-
hez legközelebb, így a leginkább érzékelhető 
javulást ennek a megközelíthetőségében je-
lentette az M3 autópálya meghosszabbítása.

Tulajdonviszony: A kastély jelenlegi tulaj-
donosa a Magyar Állam, míg az üzemeltető-
je, illetve az ingatlan kezelője a Műemlékek 
Nemzeti Gondnoksága (MNG). 

Felújítás, rehabilitáció és kapcsolódó forrá-
sok: Az elmúlt három évben közel 32 millió 
forintot költöttek az épület felújítására, de a 
teljes felújítás még hátra van. A hosszú távú 
tervekben szerepel a helyiségek hasznosítá-
sának megszervezése is, melynek megvaló-
sítása a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
(MNG) feladata, de várhatóan a települési 
önkormányzat is szerepet vállal majd ben-
ne. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II-höz 
kapcsolódó kiemelt kormányzati keretből a 
közelmúltban nyertek 2,2 Mrd Ft támoga-
tást. A pályázatot kiemelten kezeli az Észak-
Magyarországi Operatív Program, Kastély-
sziget Kulturális Központ névvel, amelynek 

keretében kiállítótér, rendezvényközpont és 
a kapcsolódó egyéb szolgáltatások (kávézó, 
ajándékbolt, újságos) kapnak helyet az épü-
letben.

A kastély értéke az idegenforgalom szempont-
jából: Az ország egyik legnagyobb barokk kas-
télya méltatlanul leromlott állapotban, üre-
sen várja sorsa jobbra fordulását. Turisztikai 
szempontból nagyon kis mértékben, egyéb 
szempontból az épület egyáltalán nem hasz-
nosul. Nyaranta a kastélykertben kulturális 
programként hangversenyeket, közös kon-
certeket, borversenyt (2004 óta) szerveznek. 
2006-ban körülbelül 6000–7000 látogatója 
volt, de erről nem vezetnek pontos nyilván-
tartást. A turisztikai hasznosításra vonatko-
zóan többféle elképzelés született. Ismerve 
a kastély adottságait, történetét, a megye 
idegenforgalmi kínálatát, valamint az eddigi 
fejlesztési elképzeléseket, úgy látjuk, hogy az 
edelényi kastély hasznosításának meghatáro-
zásakor a tematikus utak mintájára barokk 
témapark lenne itt kialakítható. Ennek része 
lehet a barokk lakomák felelevenítésétől kezd-
ve a vadászat, az öltözködés, a főúri életmód 
és kapcsolódó rendezvényeinek bemutatása 
is. További kiaknázatlan lehetőséget jelent 
a kastély mellett közvetlenül folyó Bódva, 
amely például koncertek helyszínének kiala-
kítása kapcsán szintén bevonható lenne a ba-
rokk témapark programcsomagjába.

Pácin, Bodrogközi Kastélymúzeum

Elhelyezkedés, megközelíthetőség: A község 
Budapest irányából megközelíthető az M3 
autópályán Miskolcig (182 km), Miskolc-
tól Sárospatakig a 37-es úton (72 km), majd  
Sárospataktól alacsonyabb rendű közúton 
(24 km), vagy a 37-es úton Miskolctól Sátor-
aljaújhelyig (82 km), és onnan alacsonyabb 
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rendű közúton (20 km). A település megkö-
zelíthető az M3 autópályán Polgárig közle-
kedve (153 km), majd a 36-os úton Nyíregy-
házáig (53 km), onnan a 4-es főúton Tuzsérig 
(59 km), Tuzsérnál komppal átkelve a Tiszán 
alacsonyabb rendű közúton (30 km) is.  
A kastély megközelítésének sajátossága, hogy 
a Bodrogközben – folyók által közrezárt te-
rületen – található. Amennyiben a látogató 
a térségen kívülről érkezik, először valamely 
hídon vagy kompon átkelve először a Bod-
rogközbe kell eljutnia. A Tiszának ezen a sza-
kaszán 4 híd és 2 kompátkelő, a Bodrogon 2 
híd és 2 kompátkelő áll rendelkezésre közúti 
járművek átkeléséhez. A kastély elhelyezke-
dése olyan értelemben szerencsésnek mond-
ható, hogy a folyókon való átkelés miatt nem 
szükséges a hidak, ill. a kompok elérése miatt 
hosszabb utat, vagy kerülőt tenni.

Tulajdonviszony: A kastély az állam tulaj-
dona, a rendszerváltástól kezdve a Magyar 
Államkincstáré, kezelője a Miskolci Önkor-
mányzat, illetve a miskolci Herman Ottó 
Múzeum. 

Felújítás, rehabilitáció és ehhez kapcsolódó 
források: Állami forrásokból az 1977–1987-
ig tartó teljes rekonstrukcióval a XVI. századi 
eredeti állapotát állították vissza. Az általunk 
elérhető fejlesztési tervek egyike sem mutat 
túl a kastély állagának megóvásán.

A kastély értéke az idegenforgalom szem-
pontjából: Az épület múzeumként működik. 
Állandó kiállításoknak ad helyet, amelyek 
három téma köré csoportosíthatók: A ha-
gyományos parasztgazdálkodás a Bodrog-
közben, a Kastélyenteriőr, és a Bodrogközi 
halászat. A Herman Ottó Múzeum adatai 
szerint a harmadik leglátogatottabb múzeum 
a megyében. Ezt a forgalmat az időszako-
san, mindössze május 1-jétől október 31-éig 
nyitva tartó múzeum, ez alatt a fél év alatt 

bonyolítja le. A kastély rendezvények formá-
jában is hasznosításra kerül, de az épületen 
belül nem tartanak rendezvényeket, csak a 
parkjában. Vendégkörét túlnyomó részben 
a buszos kirándulók (nyugdíjasok, osztály-
kiránduló diákok), a közeli i<úsági táborok 
lakói, illetve a nyaranta kiránduló családok 
adják24. A múzeum látogatókörének vizsgála-
takor az derült ki, hogy a főváros környékéről 
és a Dunántúlról érkező csoportok látogatják 
legnagyobb arányban25. A környező megyék 
kirándulói és a környékbeliek csak most kez-
dik felfedezni a kastély nyújtotta lehetősége-
ket. Az épület hasznosítása tehát megoldott. 
Ismertségét és a látogatószámot az internetes 
elérhetőség javítása, önálló honlap, illetve a 
rendezvények nagyobb aránya mindenképp 
javítaná. Költséghatékonyságból és szervezési 
okokból az időszakos nyitva tartás érthető, 
ugyanakkor azt a tényt, hogy bejelentkezésre 
bármikor kinyitják a kastélyt, hangsúlyosab-
bá kellene tenni.

Következtetések

Borsod-Abaúj-Zemplén megye bővelkedik 
kastélyokban. Ennek megfelelően a kastély-
turizmus az idegenforgalom húzó ágazata is 
lehetne itt, azonban a még állami tulajdon-
ban lévő kastélyok, műemlék jellegű épületek 
hasznosítása késik. A hasznosításnak többféle 
megoldása lehetséges, amelyet befolyásol a 
kastély területi elhelyezkedése, megközelíthe-
tősége, az épület állapota, a helyreállítás, illet-
ve a funkció kialakításának költségei stb. Egy 
műemlék jellegű épület idegenforgalomba 
történő bevonásának költségei azonban igen 
magasak. Ez a tény egyértelműen megnehe-
zíti valamennyi, így a vizsgált kastélyépüle-
tek hasznosításának lehetőségeit is. A turiz-
musban a kastélyok jelentette egyik előny a  
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nyugodt, csendes környezet. Mivel a legtöbb 
kastély távol a város zajától, nagy park köze-
pére épült, jelentős vonzerőt jelent azon tu-
risták számára, akik pihenni, kikapcsolódni 
vágynak. BAZ megyében tehát a kastélyturiz-
mus fejlesztése egyedülálló lehetőségeket rejt. 
Ennek megvalósítása számos tervben stratégi-
ai pontként szerepel, ugyanakkor az operatív 
programok szintjén jelenleg nincs rá egyetlen 
példa se26. Vizsgálatunk során nyilvánvalóvá 
vált, hogy az állami tulajdonú kastélyok hasz-
nosítására vonatkozóan egyelőre nem létezik 
egységes koncepció. Ennek következtében az 
sem volt megállapítható, hogy a megköze-
líthetőség minősége befolyásolja-e a leendő 
funkció kiválasztását a megyében található 
kastélyok hasznosításának meghatározásakor. 
Pozitív példa viszont ebben a tekintetben a 
magántulajdonú tarcali kastélyszálló, amely 
kialakításánál egyértelműen lényeges szem-
pont volt a jó megközelíthetőség.

Az edelényi kastély hasznosítására már szá-
mos elképzelés született, de ezek a tervezési 
fázison nem jutottak túl. Véleményünk sze-
rint a megye turisztikai kínálatát egy kastély-
épületben kialakított barokk témapark jelen-
tősen tovább színesítené. Felvetődik azonban 
a kérdés, hogy amikor az állagmegóvás for-
rásai is kérdésesek, reális-e ilyen nagyléptékű 
elképzeléseket megfogalmazni. Úgy gondol-
juk, hogy a megfelelő befektetői kör megta-
lálása és bevonása esetén ez nem lehetetlen. 
Egy magas minőségű, egyedi idegenforgalmi 
szolgáltatásnál – mint amilyen az élménytu-
rizmus szolgáltatásainak köre –fontos szem-
pont a könnyű, gyors megközelíthetőség egy 
közeli nagyvárosból. Ez feltétlenül javítja a 
hasznosítás esélyeit. S ehhez az edelényi kas-
télynál a feltételek adottak.

A füzérradványi kastélyra vonatkozóan 
pedig már konkrét fejlesztési elképzelések  

körvonalazódtak, amelyek hasonlóak a 30-as 
évekbeli első hasznosításhoz. Mi is ezt tartjuk 
a hasznosítás legcélszerűbb módjának. Szállás- 
hely üzemeltetésénél szintén mérlegelendő 
szempont – az egyéb kínálati elemek mellett – a  
megközelítés. A füzérradványi kastély a meg-
közelítés szempontjából nem tartozik a leg-
jobbak közé. Ezzel kapcsolatosan azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy valamennyi vonz-
erő esetében léteznek olyan „küszöbértékek”, 
amely értékek alatt a vendégek még hajlan-
dóak erőfeszítéseket tenni a nyújtott szolgál-
tatások elérése érdekében, és amely értékek 
felett már lemondanak a kínált szolgáltatá-
sokról. Ilyen „küszöbértékek” megállapítha-
tóak a vonzáskörzetre vonatkozóan, a keres-
leti célcsoport tűrőképességére vonatkozóan, 
valamint további más tényezők tekintetében 
egyaránt, így természetesen a megközelíthe-
tőségre vonatkozóan is. A „küszöbértékek” 
nagysága függ a szolgáltatások egyediségétől, 
a szolgáltatások ár-érték arányától, a keresleti 
célcsoport fizetőképességétől stb. A füzérrad-
ványi kastély hasznosításának vizsgálatakor 
figyelembe vett célcsoportok esetében tehát az 
a feladat, hogy az eljutási idő a „megközelíthe-
tőségi küszöbérték” alá csökkenjen.

Mind a tulajdonlás, mind a megközelítés 
szempontjából sajátos helyzetben van a pá-
cini kastélymúzeum. Vendégkörének jelentős 
részét adják a csoportos kirándulók, diákok, 
akik jellemzően a Dunántúlról, illetve a fő-
városból és környékéről keresik fel a múze-
umot. Számukra igen jelentős lépést jelent 
az eljutási idő csökkentésében az M3-as 
autópálya megépült és a továbbiakban meg-
építésre kerülő szakasza. Rajtuk kívül pedig 
további célcsoportok szempontjából kerülhet 
a „megközelíthetőségi küszöbérték” alá a kas-
télymúzeumba történő eljutás az autópálya-
fejlesztés hatására.
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Összességében megállapítható, hogy a fő-
város irányából érkező vendégek esetében az 
M3 autópálya Miskolcig történő meghos-
szabbítása javított a vizsgált kastélyok meg-
közelíthetőségének minőségén, Budapest 
irányából tehát csökkent az eljutási idő mind 
a négy kastély esetében. A legjelentősebb a 
változás az edelényi kastély esetében, hiszen 
ez helyezkedik el a legközelebb a megyeszék-
helyhez. Sajnálatos módon éppen ez az a 
kastély, melynek hasznosítása egyelőre várat 
magára. A tarcali kastély több szempontból 
is kedvező helyzetbe került, egyrészt az M3 
autópálya már működő meghosszabbítása 
okán, másrészt pedig a 2007. augusztusban 
átadásra került új szakasz (Polgár–Nyíregy-
háza) miatt. Így Budapest és Nyíregyháza, 
illetve Debrecen irányából is csökkent ide az 
eljutási idő. További javulást jelent a 37-es 
számú út kiszélesítése Felsőzsolca és Szerencs 
között. A füzérradványi és a pácini kastélyok 
vannak megközelíthetőség szempontjából a 
legrosszabb helyzetben. E két kastély esetében 
elsősorban a közelben lévő nagyvárosok,  
Sátoraljaújhely és Sárospatak vendégforgalmá-
nak növekedése hozhat változásokat, lévén a 
kastélylátogatók jelentős részben a környékre 

kirándulók, akiknél a kastély egy célpont az 
egyéb felkeresendő látványosságok és progra-
mok között. A vendégek számának növeke-
désében a kapcsolat természetesen nem köz-
vetlen, vagyis nem törvényszerű, hogy ha az 
említett nagyvárosok idegenforgalma fellen-
dül, akkor automatikusan növekszik a két kas-
tély látogatóforgalma is. Továbbá mind a két 
nagyváros és mind a két kastély esetében nagy 
jelentősége lenne, ha további keresleti célcso-
portoknál a „megközelíthetőségi küszöbérték” 
alá kerülnének. A nagyvárosok megközelít-
hetőségében javulást jelent az M3 autópálya 
meghosszabbítása, valamint a 37-es út kiszé-
lesítése is. Levonható tehát az a következtetés, 
hogy a gyorsforgalmi úthálózat és a közutak 
fejlesztése egyértelműen jó alapot teremt a 
turizmus fejlesztéséhez és ezen belül a kas-
télyturizmus fellendítéséhez Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében. A kastélyok önmaguk-
ban is egyedi vonzásadottságot képviselnek 
egy-egy térségben, de hasznosításukban jelen-
tős szereppel bír a funkciókialakítással nyert 
egyediség is. Végül pedig a képet tovább pon-
tosítják majd a „megközelíthetőségi küszöb-
értékek” vizsgálatára és kialakítására vonatko-
zó kutatások eredményei.

v
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