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A Huncastle 2019 Nemzetközi Konferencia céljai 

Az Edutus Egyetem szervezésében megvalósuló HUNCASTLE 2019 Várak és 
Kastélyok Nemzetközi Konferencia célja abban állt, hogy jó gyakorlatok, bel- és külföldi 
példák sokaságán keresztül tudásbázisa legyen a kastélyokkal és várakkal hivatásból foglalkozó 
kutatóknak, vezetőknek és munkatársaknak, tulajdonosoknak és fenntartóknak, vállalkozóknak 
és állami/önkormányzati szereplőknek, illetve fórumot biztosítson számukra szakmai kérdések 
megvitatására, tapasztalatcserére. Tekintve, hogy az elmúlt években a Nemzeti Várprogram és 
a Nemzeti Kastélyprogram projektjeinek köszönhetően a figyelem a kulturális örökség jelentős 
részét képező nemzeti történelmi értékeink, a szocializmus időszakában ideológiai okok miatt 
is elhanyagolt a várak és kastélyok felé irányult, a megvalósult Huncastle 2019 konferencia 
mindenképpen aktuális és országos jelentőségű szakmai rendezvénynek tekinthető.  

Mivel a digitális technológiák rohamos fejlődése áthatja mindennapjainkat, 
gazdaságunk egészét alapjaiban átformálva, a 2019. 11. 21-22-ig megrendezett HUNCASTLE 
nemzetközi konferencia kiemelten foglalkozott váraink és kastélyaink lehetőségeivel a 
digitalizáció korában.  
 

A „Huncastle 2019 – Váraink és Kastélyaink lehetőségei a digitalizáció világában” című 
konferencia kiemelt célkitűzését jelentette, hogy feltárja a hazánk kulturális-történelmi 
kincseinek jelentős részét képező várak és kastélyok hatékony üzemeltetésének 
feltételrendszerét és működő gyakorlatát, amelyben a modern digitális technológiák megfelelő 
alkalmazása is döntő szerepet tök be, illetve tölthet be a jövőben. Hazánk vár-és 
kastélyturizmusának hosszú távú, fenntartható fejlesztéséhez járul hozzá a más országokban 
már eredményesen bevált vár- és kastélyfejlesztési koncepciók, illetve az ott már sikeresen 
alkalmazott okos technológiák megismertetése és a hazai viszonyoknak megfelelő adaptálása. 
A konferencia interdiszciplináris jellege miatt kiváló lehetőséget teremtett a turizmus, a 
közgazdaságtan, a településfejlesztés, a történettudomány, a művészettörténet és más 
diszciplínák művelőinek találkozására is. 
 

A HUNCASTLE konferenciasorozat 2019-es konferenciájának vendégországának 
Németországot választottuk, mivel hazánk kiemelkedő kereskedelmi partnere mind a 
turizmusfejlesztés, mind a digitális technológiák alkalmazása terén számos „jó gyakorlatot” 
ismertethet meg a konferencia közönségével, illetve a megjelentetni tervezett tanulmányköteten 
keresztül egy szélesebb szakmai publikumnak is. A konferencia munkanyelvének a magyart és 
a németet jelöltük, a rendezvény egésze alatt biztosítottuk a szinkrontolmácsolást. 
 

A HUNCASTLE 2019 Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferenciáinak Sümeg városa 
adott otthont, ahol az önkormányzattal együttműködésben - magyarországi előzmény nélküli 
képzésként - 2017 szeptemberében indult az Edutus Egyetem gazdálkodás és menedzsment 
képzése vár- és kastélyturizmus specializációval. A konferencia helyszínének a Sümegi vár 
közelében található Hotel Kapitányt választottuk, ami színvonalas konferenciatermeivel és 
szolgáltatásaival méltó hátteret biztosított az általunk szervezni kívánt nemzetközi 
konferenciasorozatnak.  
 

A konferenciát követő hónapokban megjelenő „Huncastle II” tanulmánykötet minden a 
témában érdekelt szakember és szervezet számára készül, különös tekintettel a vár- és 
kastélyfenntartással foglalkozó személyekre, vállalkozásokra és szervezetekre, valamint a 



településfejlesztésben érdekelt szereplőkre. Mindezek mellett a tanulmánykötet várhatóan a 
felsőfokú képzésben is kiválóan felhasználható segédanyaggá válik, tehát a kiadvány 
megjelenését követő időszakban igyekszünk azt minél szélesebb közönség számára elérhetővé 
tenni.  
 
A HUNCASTLE 2019 - Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferencia megvalósulása 

A Huncastle 2019 Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferencia előadói Magyarország 
különböző régióiból, valamint Németországból, Felvidékről és Szlovéniából érkeztek. A 
konferencia szakmai programját a 2019.11.21-i és a 2019.11.22-i plenáris ülések, valamint az 
azt követő szekciókban végzett közös munka képezte. A konferencia első napján, 2019.11.21-
én a plenáris ülésen Töklincz Piroska, a NÖF nkft vezérigazgatója előadásában a Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési nonprofit kft műemlékvédelmi fejlesztésekben és a fenntartható 
üzemeltetésben betöltött szerepéről számolt be, különös tekintettel a digitális technológiák 
használatára. Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos a Nemzeti Várprogram és Nemzeti 
Kastélyprogram céljait, projektjeit és eredményeit mutatta be, kiemelve a programok hivatalos 
honlapját. Jakob Edinger, a Tourismusberatung Kft. ügyvezetője az online megjelenéséről is 
ismertté vált Kranzbach szálloda sikereinek titkait árulta el, Goswin von Mallinckrodt, a Burg 
Gamburg tulajdonosa pedig megosztotta a hallgatósággal, hogy a vár történelmi atmoszféráját 
a korszerű honlappal és a célcsoportnak megfelelő digitális megjelenéssel népszerűsíti, Balázs-
Bécsi Krisztina, a NÖF nkft. turisztikai menedzsere az örökségi nevelés és interpretáció 
digitális környezetben felmerülő kérdéseit taglalta, amelyben – mint a konferencia legtöbb 
előadásában – külön hangsúlyt kapott a nemzeti értékek digitális eszközök segítségével történő 
hatékony átadása a jövő generációinak. A konferencia második napjának plenáris ülését Ariane 
Born, a Burgenstraße ügyvezetőjének előadása nyitotta, aki a hálózatosodás, digitalizáció és a 
megfelelő szervezeti struktúra összefüggéseit ismertette meg a hallgatósággal. Michael 
Nomidis-Walter, a Burg Katzenstein fenntartója gazdaságos üzleti modelljében a látogatói 
szegmenseknek megfelelő technológiai igényekről is szót ejtett. Dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői 
Kastély igazgatója a létesítmény üzemeltetési tapasztalatairól tartott előadást, külön kiemelve 
a digitális eszközök múzeumpedagógiai használatát, hangsúlyozva azt az összefüggést, hogy 
meg kell találni az egyensúlyt a hagyományos és a digitális múzeumi eszközök között, különben 
nem valósulhat meg történelmi attrakcióink gazdaságos fenntartása. A szekcióelőadásokban 
szintén kiemelt téma volt a várak és kastélyok digitális menedzsmentje, de emellett a kutatás, 
hasznosítás és a fenntartható üzemeltetés kérdései is bemutatásra, megvitatásra kerültek.  

A plenáris előadások mellett egy-egy téma szekciók keretei közt került áttekintésre, több 
tudományterületről érkező kutatók és a vár- és kastélyüzemeltetésben már tapasztalt szakértők 
és érintettek közreműködésével, lehetőséget biztosítva a hallgatóságnak is hozzászólásra.  
 

A HUNCASTLE 2019 - Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferencia eredményei 

Az előadók visszajelzései alapján a konferencia sikeresnek mondható, mivel alkalmat 
teremtett különböző tudományterületek művelőinek, kutatóinak a találkozására, 
eszmecseréjére, eredményeik bemutatására. A Huncastle konferenciasorozat második 
konferenciája egy viszonylag szűk szakmai körben, mintegy 85 résztvevővel zajlott le, a 
Huncastle I. konferenciánál nagyobb résztvevői számmal, amit a regisztrált előadók és 



érdeklődők elmondása alapján a jó témaválasztásnak is köszönhetünk: A digitalizáció és az 
okos technológia turizmusban való megjelenése az előadók és a hallgatóság részéről is nagyon 
kedvező, pozitív fogadtatásra talált, amit a fényképes felvételeken látható nézőszám is hűen 
tükröz. Német vendégelőadóinktól szintén nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, a 
konferencia témájával, színvonalával és a vendéglátással, elszállásolással egyaránt elégedettek 
voltak. A többféle témájú, nagyon színvonalas és remek előadókat felvonultató programnak 
köszönhetően a konferencia számos előadójával építettek ki jó kapcsolatot. A konferencia 
bebizonyította, hogy a német szakemberek nagyon is érdeklődnek a hazai programok, 
tapasztalatok és a gazdag épített örökségünk iránt. A Gamburg-i vár honlapján hírt adtak az 
eseményről, nagyon pozitív kontextusban említve a konferenciát és a dunántúli várakat.  

A konferencia magyar résztvevői különösen fontosnak tartották a német tapasztalatok 
megismerését, és a konferencia legnagyobb eredménye, hogy a németországi szakemberek, vár- 
és kastélyszövetségi vezetők részéről a konferenciának köszönhetően megindult egyfajta együtt 
gondolkodás, nyitás a magyarországi kastélyok, várak irányában.  

A konferencia céljainál már bemutatott tanulmánykötet várható megjelenése szintén a 
konferencia kiemelkedő eredményeihez tartozik. A kiadvány a lehető legszélesebb körű 
megismertetése a kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek és a településfejlesztésben 
tevékenykedők munkájának támogatása mellett a következő években megrendezésre kerülő 
kulturális, ezen belül vár- és kastélyturizmussal foglalkozó konferenciáknak is fontos 
kiindulópontját, alapját teremti meg. Fontos megjegyezni, hogy ez a kötet nem csupán a 
konferencia előadóinak, hanem a tudomány és a szakma egyéb képviselőinek is lehetőséget 
biztosít kutatási eredményeik, tapasztalataik ismertetésére.  

A konferencia elért eredményeire való tekintettel az Edutus Egyetem jövőbeli céljai 
között szerepel a konferenciasorozat a megfelelő aktuális szakmai témakörök alapján történő 
folytatása. 

Budapest, 2019.11.27. 

        Dr. Wirth Gábor 

        Főiskolai docens, Edutus Egyetem 
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