












„Műemlék fejlesztés

• értelmetlen fogalom, amit projektmenedzserek találtak ki• értelmetlen fogalom, amit projektmenedzserek találtak ki
• a műemléket nem kell, nem lehet 
• ha már építeni kell, az kizárólag modern legyen és ne 

emlékeztessen az eredetire, mert az megtévesztő
• meg kell nevelni a látogatókat, hogy a kortárs megoldást 

igényeljék

fejlesztés?!”

projektmenedzserek találtak kiprojektmenedzserek találtak ki
nem kell, nem lehet fejleszteni

ha már építeni kell, az kizárólag modern legyen és ne 
emlékeztessen az eredetire, mert az megtévesztő
meg kell nevelni a látogatókat, hogy a kortárs megoldást 





Kiindulási állapot (2012):

katasztrofális műszaki állapotok
Menedzsment és fenntartó változások
Pénzügyi problémák
megváltozott kultúrafogyasztási szokások
kínálat nem felel meg a piaci igényeknek
látogatószám meredeken zuhan



Turisztikai desztinációk életcikluséletciklus-modellje (Butler, 1980)



A megújulás létszükséglet!

növekedési ciklushoz a turisztikai termék alapvető átalakításával új 

Piaci igényeknek megfelelő kínálat nélkül nem tartható fenn a 

ÉMOP turisztikai attrakciófejlesztés
Készen kapott fejlesztési program
Minimális attrakciós tartalom („kőnehéz” projekt)Minimális attrakciós tartalom („kőnehéz” projekt)
Műszaki és attrakciós tartalom kohéziójának hiánya
Irreális pénzügyi terv
Szűk határidők
Indikátor +80e fő (bázis 2010: 342e) → 2023-ig 422e)

ehhez 2012-ben már +132e főre volt szükség

átalakításával új piaci célcsoportra kell átállni

Piaci igényeknek megfelelő kínálat nélkül nem tartható fenn a desztináció

ig 422e)

ben már +132e főre volt szükség



Megoldás: a vármúzeum újrapozícionálása
a fejlesztés attrakciós tartalmának áttervezése

- Helyi jellegzetességre, lokális vonzerőre építés
- Megváltozott látogatói igényekhez alkalmazkodás
- Új, innovatív és élményjellegű szolgáltatások
- Magas minőség
- Ár/érték arány javítása- Ár/érték arány javítása
- Stratégiai területek fejlesztése (Kazamata)

újrapozícionálása és
a fejlesztés attrakciós tartalmának áttervezése

Helyi jellegzetességre, lokális vonzerőre építés
Megváltozott látogatói igényekhez alkalmazkodás



ÉMOP turisztikai
attrakciófejlesztés:

Közműcsere
Várfalsétány
Török-kert
Fegyvertár
Szépbástya
„Apródvár”„Apródvár”
„Titkos földalatti világ”









A siker kulcsa, az attrakció:
„Titkos földalatti világ” 

(szőlészeti-borászati kiállítás
a középkori dézsmapincében)

A siker kulcsa, az attrakció:
„Titkos földalatti világ” projektelem

borászati kiállítás
a középkori dézsmapincében)





„... nem jöttek barokk templomot, kanonoki házat 
nézni, fürödni, bikavért inni Egerbe eddig
„... nem jöttek barokk templomot, kanonoki házat 
nézni, fürödni, bikavért inni Egerbe eddig

- De igenis jöttek az emberek Egerbe kazamatát látni

nem jöttek barokk templomot, kanonoki házat 
nézni, fürödni, bikavért inni Egerbe eddig.

nem jöttek barokk templomot, kanonoki házat 
nézni, fürödni, bikavért inni Egerbe eddig.

igenis jöttek az emberek Egerbe kazamatát látni!”

(Ipolyi Arnold)











...a hősi szép kornak a 
jelenvalóval...
kell ölelkeznie.

...a hősi szép kornak a 

(Kölcsey Ferenc)

























Mik voltak a főbb tapasztalatok?

• Szakmai előkészítés
• Üzemeltető bevonása
• Régészet
• Elméleti rekonstrukció• Elméleti rekonstrukció
• Piackutatás
• Attrakció megtervezése

• Kohézió (tartalom és forma)
• Invesztálás a minőségi szolgáltatásokba

Mik voltak a főbb tapasztalatok?

Invesztálás a minőségi szolgáltatásokba



Mi legyen a műemlékeink sorsa?

• Romkonzerválás?
• Kortárs védőépület?

• Rekonstrukció?• Rekonstrukció?

Mi legyen a műemlékeink sorsa?

Romkonzerválás?
Kortárs védőépület?

Rekonstrukció?Rekonstrukció?



Romkonzerválás
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Mi legyen a műemlékeink sorsa?
"Az egykor lefedett, víztől megvédett épületben ez az építési anyag természetesen sokáig 
tartós lehetett volna, de az emlék pusztulásának megindulása óta, különösen pedig a föld 
alól előkerülve egészen rövid idő alatt, szemünk előtt omlik széjjel

A szétmállott kőrészleteket igyekeztünk kényszerűségből a feltárás után minél előbb új, 
tartós anyagba átültetni. Elkerülhetetlen volt e tartós új anyagot alkalmazni, vállalva még 
azt is, hogy így a befoglalt eredeti részleteknek pusztulását e munkával magunk is azt is, hogy így a befoglalt eredeti részleteknek pusztulását e munkával magunk is 
gyorsítjuk.

nem szabad elfelejtkezni a romterület állandó karbantartásáról, pótlásáról sem, mert sajnos 
a fedetlen romterületen belül a helyreállítás során 
nagy része is elpusztul, amelynek pótlásáról folyamatosan gondoskodni 

Mi legyen a műemlékeink sorsa?
"Az egykor lefedett, víztől megvédett épületben ez az építési anyag természetesen sokáig 
tartós lehetett volna, de az emlék pusztulásának megindulása óta, különösen pedig a föld 

szemünk előtt omlik széjjel.

A szétmállott kőrészleteket igyekeztünk kényszerűségből a feltárás után minél előbb új, 
volt e tartós új anyagot alkalmazni, vállalva még 

a befoglalt eredeti részleteknek pusztulását e munkával magunk is a befoglalt eredeti részleteknek pusztulását e munkával magunk is 

nem szabad elfelejtkezni a romterület állandó karbantartásáról, pótlásáról sem, mert sajnos 
a fedetlen romterületen belül a helyreállítás során meghagyott eredeti maradványok 

, amelynek pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell„

Sedlmayr János, 1973



Modern, kortárs építészeti megoldásokModern, kortárs építészeti megoldások



Modern, kortárs építészeti megoldásokModern, kortárs építészeti megoldások



Műemlék rekonstrukció:

• Erősíti az örökségi helyszín történelmi atmoszféráját
• Ismereteket közvetít
• Attrakció befogadására alkalmas helyszín
• Csökkenti a szezonalitást
• Az épület megvédi a befoglalt eredeti maradványokat
• Bemutatható az eredeti funkció
• Csökkenti a karbantartási költségeket

Műemlék rekonstrukció:

Erősíti az örökségi helyszín történelmi atmoszféráját

Attrakció befogadására alkalmas helyszín

Az épület megvédi a befoglalt eredeti maradványokat

Csökkenti a karbantartási költségeket



Életmód rekonstrukció



Életmód rekonstrukció



Életmód rekonstrukció



Fejlesztési tervek



...a derék kora követelményeinek tesz 
eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja 
alapját.

a derék kora követelményeinek tesz 
eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja 

(Kölcsey Ferenc)


