
  

„Európa Kulturális Fővárosa 2023” 

pályázat bemutatása 



Vízió 

A város átlagon felüli gazdasági erejét felhasználva, a 
magyar nemzet történetében játszott megkerülhetetlen 
szerepére alapozva, földrajzi és népességi helyzetét, 
továbbá a hosszú távú fenntarthatóságot figyelembe véve, 
Székesfehérvár Magyarország meghatározó, európai 
léptékben is jelentős kulturális erőközpontjává váljon. 



A pályázat koncepcionális alapja 

 Gyorsan növekvő helyi gazdaság → a humán ágazatok fejlődési 
dinamizmusának lemaradása 

 Új innovációs-fejlődési elvárások (negyedik ipari forradalom 
hatásaként) → komplex intelligencia, kreatív gondolkodásmód, 
együttműködésre képes társadalom igénye 

↓ 
Oktatás és kultúra fejlesztése 

infrastruktúra hiányainak pótlása, közterület-megújítások, 
intézményfejlesztés, szolgáltatás- és programkínálat bővítése, 

civil kezdeményezések ösztönzése 
↓ 

EKF 



A pályázat időhorizontja 

Az EKF több, mint egy pályázat, ez egy hosszú távú 
fejlesztési program, az alábbi időtengelyen: 

2013 – 2023 – 2038  

 

2013. Szent István Emlékév – stratégiai tervezés kezdete 

2023. Európa Kulturális Fővárosa – fókusz év 

2038. Szent István év – teljes megújulás, fejlesztési célok 
elérése 



6C System - Az EKF stratégiai céljai 

Cumulate! 
Create! 

Concentrate!  
Construct! 

Cooperate! 
Connect! 

Összegzés 
Alkotás 
Összpontosítás 
Építés 
Együttműködés 
Kapcsolódás 
 

A pályázat olyan stratégiai programra épül, amely a hagyományok 
és a modernség ötvözetének kialakítására törekedve széles 
társadalmi és földrajzi körben ismertté teszi Székesfehérvárt, 
továbbá támogatja a gazdasági és társadalmi modernizáció 
szellemét. 



Felvezető évek tematikája és fő üzenete 
- Kulturális és művészeti tartalom - 

 

2018. Barokk év CUMULATE!  

2019. Ipartörténeti év CREATE!  

2020. Beethoven év CONCENTRATE! 

2021. Seuso év CONSTRUCT! 

2022. Aranybulla év COOPERATE! 

2023. EKF év CONNECT!    



EKF programok 
Tervezés alapja: 

 A város nagy múltú, közösségi és értékprogramjai 

 Szakértői testület előkészítő munkája 

 Városi konzultáció – a lakosság, kulturális intézmények 
és civil szervezetek javaslatai 

 A kulturális élet szereplőinek kezdeményezései 

 A székesfehérvári kulturális életben 2013. óta elindított 
fejlesztések 

 Kulturális stratégia 

 A pályázatíró team indítványai 



2018. Barokk év 

 A város újjászületésének időszaka volt 
 Értékeink összegzése, tapasztalataink felhalmozása a cél 
 Maulbertsch freskói – 250 éves évforduló – belvárosi barokk 

templomaink – barokk zene – „új-barokk” művészet 
 Fókuszban a város 
 
 

Kulcsszavak: összegzés, nyitottság, mozgalmasság, sokszínűség, sok 
szempontúság, kidolgozottság 

CUMULATE! 



2019. START! SMART! - Ipartörténeti év 
 Szervezői kör kiépítése, kreatív kezdeményező közösségek, 

egyének, civil szervezetek bevonása 
 Alkotás öröme – inspiráció 
 Kreatív ipar – Ipari kreativitás 
 Civil szektor – KreAlba 
 Ismeretterjesztés – Alba Innovár, Élményközpont 
 
 

 Magtár Projekt 
 Fókuszban a város 
 

Kulcsszavak: innováció, kreativitás, élmény, digitális, kortárs, civil 

CUMULATE! + CREATE! 

Online aktivitás – C generáció bevonása 



2020. Beethoven év 

 Székesfehérvár, a stílusos polgárok városa  
 Kastélyzenei programok 
 Médiakatedrális – IX. Szimfónia – európai gondolat 
 Guruló zongora 
 Orpheus tehetségverseny 
 Mecenatúra bevonása a középpontban 
 Fókuszban a térség (megye, régió) 
 Martonvásár 
 
Kulcsszavak: felvilágosodás, oktatás, tehetség, polgárság, 
letisztultság, összpontosítás 

CUMULATE! + CREATE! + CONCENTRATE! 



2021. Seuso év 

 Művészetünk antik alapjai 
 Épített kulturális terek belépése 
 Városba épített épületek – Épületbe rekonstruált intézmények 

– felfedező közösségek – program struktúra megújítása  

 Fókuszban Magyarország 

 Gorsium 
 

Kulcsszavak: Pannon régió, építkezés, demokrácia, ünnep, 
tudomány, Seuso-kincs 

CUMULATE! + CREATE! + CONCENTRATE! + CONSTRUCT! 



2022. Aranybulla év 
 A címviselés évét felvezető ünnepi év 

Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója 
Székesfehérvár alapításának 1050. évfordulója 

 A Magna Chartától az Európai Unió alapításáig 
 Európai Koronázó Városok Találkozója 
 Kárpát-medencei Diákparlament 
 A Fehérvár-rendszer interregionális történelmi hálózatának 

felélesztése, élővé tétele 
 Fókuszban: Közép-Európa 

Kulcsszavak: együttműködés, jog, találkozás, keresztény etika, 
fehérváriság 

CUMULATE! + CREATE! + CONCENTRATE! + CONSTRUCT! 

 + COOPERATE! 



2023. EKF év 

 Fókuszban az EKF-hálózatba való beépülés 
 Európa jó példáit, a fejlődést állítja a figyelem 

középpontjába 

A széleskörű társadalmi bevonás és a minőségi 
nemzetközi programkínálat révén az áttörés éve 

 

Székesfehérvár bekerül az európai köztudatba 
 
 

CUMULATE! + CREATE! + CONCENTRATE! + CONSTRUCT! 

+ COOPERATE! = CONNECT!   



EKF programok területi fókusza 

2023 – Európai 

2022 – Közép-európai 

2021 – Nemzeti 

2020 – Térségi 

2019 – Városi 

2018 – Városi 



EKF költségvetés tervezési alapjai 

 A közművelődési és kulturális intézményhálózat, infrastruktúra 
és programrendszer az EKF év sikeres megvalósítását szolgálja. 
(2013-as Szent István Emlékévhez hasonlóan)  

 Az Önkormányzat 2018. évtől továbbra is fenntartja a meglévő 
kulturális intézményi hálózatot, valamint a hozzárendelt éves 
kulturális költségvetést a korábbi éveknek megfelelő szinten. 

 A felvezető évek és a címviselés évének kulturális 
költségvetése a szinten tartás és fokozatos programbővülés 
elve alapján 2017. évi adatok bázisán került betervezésre, 
nem tartalmazza a működési kiadásokon felüli felújítási, 
felhalmozási kiadásokat. 

 A 2023-ig létrejövő kulturális infrastruktúra a megvalósítási 
időpontokhoz ütemezve kerül bevonásra a programba. 



Kulturális költségvetés 

Év Éves kulturális költségvetés 

2017 13 188 337 EUR / 4 114 761 eFt 

2018 13 845 388 EUR / 4 319 761 eFt 

2019 15 148 272 EUR / 4 726 261 eFt 

2020 17 415 901 EUR / 5 433 761 eFt 

2021 17 856 606 EUR / 5 571 261 eFt 

2022 18 443 144 EUR / 5 754 261 eFt 

2023 22 026 478 EUR / 6 872 261 eFt 

Kalkuláció adattartalma: 
- Kulturális intézmények költségvetése 
- Önkormányzati költségvetés kulturális kiadásai 
- Fehérvári Programszervező Kft., Székesfehérvári Turisztikai Kft., EKF irányító 

szervezet üzleti terve 
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. rendezvénytechnikai kiadásai 
- Felkészülési évek, valamint a címviselés évének programjai (EKF programok) 
- A kulturális célú beruházások eredményeként létrehozott infrastruktúra 

működtetési költségei 
 



Kulturális célú beruházások 

1. Az EKF pályázat stratégiai céljait és az EKF programok 
megvalósítását szolgáló, a felvezető években létrejövő  
beruházások, amelyek forrása rendelkezésre áll, vagy 
rendelkezésre fog állni (döntés van róla): 

 Árpád-ház program elemei: a Kőtár létrehozása; Sétaút 
kialakítása; Aranybulla emlékmű környezetének megújítása 

 Fekete Sas Szálló rekonstrukciója 
 Bartók Béla tér felújítása (CLLD kulcsprojekt) 
 Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítása 
 Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása 
 Alba Regia Innovációs Park-, Tudásközpont Sportcsarnok és 

Kollégium (nem önkormányzati beruházás) 
 

A létesítmények EKF rendezvényhelyszínként kerültek betervezésre. 



2. Az EKF jegyében tervezett új beruházások 
 

 Akóts-malom felújítása → EKF intézményi központ, kreatívipari 
és művészeti műhely 

 Ybl Miklós Emlékház → Kiállítóhely, inkubátorház, a Műszaki 
Értelmiség Háza (állami intézményként javasolt létrehozni) 

 Tudományos- és Művészeti Park kialakítása a kitelepítésre 
kerülő Gáz utcai fűtőerőmű területén, barnamezős 
beruházásként → közösségi tér és hiánypótló kulturális 
infrastruktúra létrehozása (legkésőbb 2038-ig) 

• Hangversenyterem 
• Tudásközpont (könyvtár) 
• Ipar- és technikatörténeti kiállítóhely 



Finanszírozási javaslat 

A szolidaritási hozzájárulás alóli felmentés és a beszámítás 
rendszerétől való eltekintés elve alapján az összeg 2018-2025 
közötti időtartamban történő helyben maradása esetén, a 
városban megtermelt forrásokból biztosítható a pályázatban 
tervezett EKF fejlesztések létrehozása és működtetése, valamint az 
új kulturális infrastruktúra programokkal való megtöltése. 

vagy 

A tervezett EKF beruházások létrehozása állami támogatással 
valósítható meg. 

 



EKF irányító szervezet 

Önkormányzati tulajdonú nonprofit társaság 
 EKF program előkészítésének és lebonyolításának koordinálása 
 A programok előrehaladásának ellenőrzése, a megvalósítás 

értékelése 

   

Polgármesteri Hivatal 
Kulturális Stratégiai 

Főosztály 

Művészeti igazgató 
Dr. Matuz János 

Székesfehérvár 
Szenátusa 

EKF szakértői 
testület 

Ügyvezető igazgató 
F. Szegő Krisztina 

EKF SZERVEZET 

ÖNKORMÁNYZAT 



Partnerség - támogató nyilatkozatok 

 Fejér Megyei Önkormányzat 

 69 Fejér megyei település önkormányzata 

 Történelmi egyházak 

 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Helyi kulturális és civil szervezetek 

 Székesfehérvári Diáktanács, Felsőoktatási Hallgatói Tanács 
 

Testvér- és partnervárosok: 

 Biograd na Moru 

 Gyulafehérvár 

 Hradec Králové 

 Kemi 

 Opole 

 Pozsony 

 Schwäbisch Gmünd 



EKF szlogen és arculat 

Az EKF cím elnyerése (a pályázati program) a stratégiai célok 
elérésének olyan eszköze, amely ösztönző erőként hat a 
kultúra és a tágabb értelemben vett humán tőke 
fejlesztésére, ezáltal hozzájárul Székesfehérvár és a térség 
hosszú távú fejlődéséhez. 

 

 
READY FOR CULTURE - READY FOR FUTURE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


