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Előzmények: 
2011.január hónapban megkezdődött az ózdi „Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs 
Központ” projekt előkészítő tervezése. Az előzetesen 9 milliárd Ft összesített költségvetésű 
projekt a mobil digitalizációs állomások beszerzési igényeivel kiegészülve  mára 10 milliárd Ft 
összegre egészült ki. 
2011. november hónapban a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) és Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban lefolytatott egyeztetések alapján a projekt „Kiemelt Nemzeti Programok” között 
nevesítésre került, az NGM a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának 
tervét beillesztette a Magyar Növekedési Tervbe.  A Kormány előterjesztés előkészítését és 
benyújtását az NGM vállalta magára.  A MaNDA és Ózd Város Önkormányzata kötelezettséget 
vállalt az előterjesztéshez szükséges háttérdokumentációk kidolgozására, az önkormányzat a 
projektet beépítette a Rombauer Tervbe.  
Ózd Város és a MaNDA között 2011. december 02-án megkötött együttműködési megállapodás 
alapján az „Ózdi Kultúrgyár” programot a MaNDA valósítaná meg két ütemben, a Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottságnál kezdeményezett kiemelt kreatív kulturális fejlesztési program 
keretében. Az első ütem finanszírozási forrásigénye 3,5 milliárd Ft, a megvalósítás határideje 2014. 
december 31. A második ütem megvalósítására 2015-2016 között kerülne sor 6,5 milliárd Ft 
forrásösszeg felhasználásával. Az 1. mellékletben csatolt térképen megjelölt ingatlanokon az 
újonnan felépítendő logisztikai és digitalizációs központ hasznos alapterülete 24 396 m2 lesz és 
emellett 5 897 m2 alapterületen a meglévő épületek is hasznosításra kerülnek.   
Ózd az elsők között valósít meg olyan kreatív kulturális szolgáltatást és kreatív 
gazdaságfejlesztést, amely saját szolgáltatási bevételeiből képes fenntartani és fejleszteni a 
létrehozott létesítményi és humánerőforrás infrastruktúrát, jelentős mértékben hozzájárulva a 
halmozottan hátrányos helyzetű emberek helyi tartós foglalkoztatásához.  
A tervezett Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ – Kultúrgyár célja a nemzeti kulturális 
örökségben lévő értékek hatékony kiaknázása. A korábban raktárak mélyén fekvő nemzeti 
kincseink Ózdon életre kelnek, a közel 1000 db hazai gyűjtemény logisztikai és digitalizációs 
feladatellátása egy helyen – Ózdon a KULTÚRGYÁRBAN valósulhat meg. 
A digitalizációs központnak köszönhetően a nemzeti kulturális értékeink megjelennek 
otthonainkban, iskoláinkban, közösségi tereinkben, közvetlenül vagy kultúrtermékek formájában 
bekerülnek a hazai és nemzetközi kreatív kereskedelem piacára.  

A tervezett  KULTÚRGYÁR szolgáltatásai: 
- Muzeális értékek, gyűjtemények és ingó vagyonelemek logisztikai szolgáltatása,  
- Kulturális örökség, ingósági vagyonelemek digitális másolatai - kulturális másolatok és 

reprodukciók manufaktúrája - kultúrtermék szolgáltatások,  
- Kulturális örökség, ingósági vagyonelemek RESTAURÁTORI műhelyek szolgáltatásai –  
- Restaurátori manufaktúrák szolgáltatásai,  
- Múzeumi raktár - NEMZETI KULTURÁLIS LÁTOGATÓKÖZPONT,  
- Kreatív STUDIÓK és DESIGN szolgáltatások,  
- Kulturális műtárgy kölcsönzéshez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások,  
- Kreatív Média Központ,  
- Restaurátori képzés, szakképzési és felnőttképzés formális, nonformális és informális 

oktatása-tanműhely szolgáltatással,  
- 2D - 3D DIGITALIZÁCIÓS Központ hazai és külföldi szolgáltatásai. 

 
Javaslat: 
 Az előterjesztésben megfogalmazottak alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (III. 05.) határozata 
a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi támogatásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. A képviselő-testület elviekben támogatja a volt Kohászati Üzem Gyár út melletti területének 

kulturális célú hasznosítását, a mintegy 30 000 m2-es alapterületű  „Kulturális Logisztikai és 
Digitalizációs Központ -Kultúrgyár” megvalósítását. A tervezett Kultúrgyár szerves része, 
alappillére az üzemterületen megvalósítandó ÉMOP 2.1.1./B-12-2012 „Ózdi gyártörténeti 
emlékpark és élménykomplexum kialakítása” című,  a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 
“Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer 
Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ”című és a TÁMOP-3.2.14-
12/1-2013-0001 “Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer 
létrehozása” projekteknek.   
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kulturális fejlesztés területét biztosító 
11097, 11001/43, 11264, 11274, 11001/76, 11267, 11001/37, 11001/36  hrsz-ú ingatlanok 
telekrendezésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  folyamatos 


