Az egri vár és erődrendszer műemléki és turisztikai fejlesztése az elmúlt időszakban és
napjainkban
Az alábbi munka hazánk egyik legfontosabb és leglátogatottabb épített öröksége, az egri
vár műemléki és turisztikai fejlesztésének 2013 és 2018 között létrejött eredményeit és
elképzeléseit igyekszik röviden bemutatni. Ezen időszak alatt az intézmény igazgatójaként volt
szerencsém közreműködni a fejlesztések csapatmunkájában. A projektek célja, hogy a
műemléki épületegyüttes a jelentőségéhez méltó állapotba kerüljön, valamint létrejöjjön egy
európai szintű és jelentőségű kulturális, illetve turisztikai attrakció1.
Az egri vár a keresztény Európa védelmében folytatott közel háromszáz éves török-ellenes
harcok egyik jelképe, kultuszhelye, 2014 decemberétől nemzeti emlékhely, amelyben a Dobó
István Vármúzeum működik. Az 1960-70-es években hibás elvek szerint végzett
műemlékvédelmi beavatkozások, illetve az állagmegóvó munkák évtizedes elmaradása miatt a
2000-es évek elejére méltatlan állapotba került. Az egri vár helyzete az országban nem volt
egyedi. Egyértelművé vált, hogy az utóbbi évtizedekben végzett műemléki beavatkozások
(romkonzerválás) sok esetben megkérdőjelezhetőek, mert nem segítik elő a műemlékek hosszú
távú megőrzését és fenntartását2. Mivel az épített kulturális örökség esetünkben a múzeumi
attrakció meghatározó részét képezi, az építmények állagromlása negatívan befolyásolta a várat
üzemeltető Vármúzeum idegenforgalmi működését. Részben ennek, részben az országos
tendenciának is köszönhető volt az intézmény látogatószámának 2003-tól tapasztalható
meredek csökkenése3.
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Látogatószám ábra (DIV statisztika 1997-2016)
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A Dobó István Vármúzeum látogatószámának változása 1997-tól 2016-ig terjedő időszakban. A 2013 és
2016 közötti növekedést még nagyobb fejlesztési beruházások nélkül érte el az intézmény. A romló műszaki
állapotokat működésbeli szemléletváltással és intenzívebb idegenforgalmi tevékenységgel ellensúlyoztuk,
amit a fenntartóváltást követő stabil pénzügyi és gazdasági háttér tett lehetővé. (Forrás: Dobó István
Vármúzeum)

A múzeumi szakma minden képviselője évek óta egyetért abban, hogy múzeumainknak
alkalmazkodniuk kell változó világunkhoz, és saját eszközeikkel választ kell adniuk az új
kihívásokra4. Az NKÖM Múzeumi Főosztálya már 2003-ban elkészítette a „Múzeumi
modernizáció – Középtávú stratégiai terv” című dokumentumot, amelyből kiindulva az NKA
Múzeumi Szakkollégiuma „A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása” c. kutatási
jelentésében rövid- és középtávon meghatározta a fejlesztés sarokpontjait.
A megváltozott kultúrafogyasztási szokások5 miatt a múzeumok csak úgy tudnak
versenyképesek maradni, ha a látogatók számára vonzóvá teszik magukat. Az idegenforgalmi
vonzerő növelését pedig elsősorban látogatóbarát fejlesztésekkel: állandó, garantált
programokkal, a múzeumi és kiegészítő szolgáltatások bővítésével, illetve a kulturált környezet
megteremtésével lehet elérni.
A küldetés része, hogy a látnivaló szórakoztató legyen és alkalom a kikapcsolódásra. Ha
nem érzik jól magukat a látogatók, nem térnek vissza és másoknak sem fogják ajánlani a helyet.
A múzeumoknak tehát élményt kell nyújtaniuk a látogatók számára. A kulturális, illetve
természeti örökség pedig úgy válik élménnyé, ha az értékeket és ismereteket magas
színvonalon, közérthetően, látványos, játékos, illetve interaktív formában közvetítjük a
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látogatók felé, akik ily módon szórakozva tanulnak („edutainment”). Ehhez azonban modern
szemléletre és fejlesztési beruházásokra van szükség.
Az új elvárások szellemében a vármúzeum akkori fenntartója, a Heves Megyei
Önkormányzat

az

Észak-magyarországi

Operatív

Program

(ÉMOP)

turisztikai

attrakciófejlesztési pályázatára nyújtott be tervet műemlékfejlesztés-beruházás, valamint új, a
látogatókat vonzó, a történelmet élményszerűen bemutató program megvalósításra. A
projektfejlesztést az időközben bekövetkező fenntartóváltások jelentősen hátráltatták, így a
projekt az új fenntartóval, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásnak
megfelelően 2016-ra valósult meg.

Lezajlott fejlesztések
Az Európai Unió és az Új Széchenyi Terv által támogatott „Egri Vár és erődrendszer
turisztikai attrakciófejlesztése” című fejlesztési program (ÉMOP-2.1.1/ A-09-2f-2011-0001)
keretében elszámolható költsége 2 130 105 323 Ft, a támogatás mértéke 1 863 329 768 Ft
(87,49%) volt.
Az építési- és infrastruktúrafejlesztési beruházás keretén belül elkészült a Vár déli
bejáratánál elhelyezkedő Török kert várfalának felújítása, az építményt a terveknek
megfelelően teljesen bejárhatóvá alakították, s az egykori kapuvédő bástyából új kilátás nyílik
a szintén megújult történelmi belvárosra. A bástya a megújult Kazamata-rendszerrel is
összeköttetésben van, így az aknafigyelő folyosó tárlatvezetéseibe is be tudtuk illeszteni.
Emellett népszerű esküvői helyszín is, egyedi, meghitt hangulata miatt.
Újjáépült a Szép bástya, a vár legmagasabb pontja, amely azóta Eger egyik legnépszerűbb
kilátóhelye. A bástyára ismét felkerült a Kálváriát jelképező három kereszt (innen kapta az
építmény a modern kori elnevezését: Kálvária-domb). Restaurálták és a bástya egykori
ágyúfelvonó rámpájára visszahelyezték az eredeti, Pyrker érsek idejében kialakított Kálvária
stációk domborműveit. Látható, hogy a projekt tervezésekor a bástyával nem csupán
rekonstruált erődítésként, hanem, 19. századi funkcióját helyreállítva, vallási turisztikai
helyszínként is számoltunk. Az átadás óta több alkalommal szerveztek a helyszínre
imavirrasztást, illetve rendeztek körmenetet.

3

A frissen átadott Szép bástya és környezete. Az építmény bal oldalán a felújított Setét kapu, jobb oldalán
pedig a Gergely-bástya látható. (Fotó: Pazirik Informatikai Kft.)

A Szép-bástya lábánál áll az interaktív kiállításnak és katonai interpretációs programoknak
otthont adó Fegyvertár, melyet modern felfogásban építettek újjá. Az épületet eredetileg a több,
mint 20 éves hagyománnyal rendelkező katonai hagyományőrző egyesület, az Egri Vitézlő
Oskola telephelyének szántuk, de tervezési hiányosságok miatt csak időszakos rendezvény-és
múzeumpedagógiai helyszínnek használható.
A nyugati várfal mentén alakítottuk ki a 10 állomásból álló panoráma Vársétányt és
tanösvényt, s ehhez kapcsolódóan kőburkolatot kapott a Dobó-bástya betonfala, továbbá
javították a támfal burkolatát és a térvilágítással ellátott területre pihenő padokat helyeztek el.
A sétány új, alternatív gyalogos elérési útvonalként szolgálja az egrieket és a turistákat: a Dobó
tér szomszédságából egyenesen a Vár északi kapujához, illetve fentebb a Gárdonyi-házhoz (az
Almagyar városrészhez) vezet. Ennél a bejáratnál új jegyárusító pavilon épült, s a projekt
keretében a múzeum új jegyértékesítő rendszert vezetett be. Ez a projektelem szorosan
kapcsolódik a 2008. decemberében elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiához is,
amelyben Eger célul tűzte ki a belváros tehermentesítését és a sétáló-belváros teljes
rendszerének kialakítását, a város turisztikailag fontos helyszíneinek, mint pl. a vár, a líceum,
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a „Város a város alatt” pincerendszere, stb. összekötését gyalogos útvonalak létrehozásával,
erősítésével6.
Új közműhálózat készült el a váron belül és a sétányon is, valamint a bővült a szociális
helységek kapacitása is. A palotaudvar vizesblokkja projekthez kapcsolódó vendéglátóipari
beruházás (1552 étterem) miatt áthelyezésre került, és kiegészült egy akadálymentes
illemhellyel és pelenkázóval. Új vizesblokk épült a Setét kapu előterében is, ezzel a vármúzeum
régi gyengeségén, a szociális helységek szűkös kapacitásán is sikerült javítani.
A vármúzeumba jegyet váltók közel 30%-a csoportosan érkező diák7, ezért az intézmények
iskolabarát fejlesztése is stratégiai jelentőséggel bír. Ahhoz, hogy az intézmény aktívabban és
hatékonyabban kapcsolódhasson be az oktatás és az egész életen át tartó tanulás folyamatába,
a múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó és segítő célzott infrastrukturális
fejlesztésekre van szükség. A korszerűen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztató,
oktatótér, az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi tér, továbbá virtuális múzeumi
informatikai pontok (IKT infrastruktúra) létrehozására ebben a projektben jó lehetőség
mutatkozott.

Az egyik legnépszerűbb gyerekprogram a zoknicsata. A fiatal korosztály különösen fogékony az
élményszerűség és az aktív, játékos programok iránt. (Fotó: Szinok Gábor)
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A vármúzeum sokáig csak egy múzeumpedagógiai helységgel rendelkezett8, ami a
turisztikai szezonban, illetve az iskolai kirándulások időszakában kevésnek bizonyult. A
fejlesztésnek köszönhetően két új helyszín állhatott az intézmény múzeumpedagógiai és
múzeumandragógiai tevékenységének szolgálatába. A megnövekedett teremkapacitás
intenzívebb működést tesz lehetővé. Ennek eredményei már 2017-ben megmutatkoztak; a
múzeumpedagógiai foglalkozásokon 33%-al többen vettek részt, mint az előző évben9.
Az egyik múzeumpedagógiai foglalkoztató helység a Setét kapu modern kori
felépítményében készült el az épület teljes átalakításával és felújításával. A foglalkoztató
helység korszerű és látványos, a vár építéstörténetét bemutató installációval, interaktív tábkával
(cleverboard) lett felszerelve. Az épületben került elhekyezésre az interpretációs csoport (lásd
lentebb) is, valamint annak raktárai, a működésükhöz szükséges fegyvermásolatok és
ruharekonstrukciók számára. Az interpretációs csoport eszközkészletét természetesen
múzeumpedagógiai célokra is lehet használni.
A másik helység, „apród-vár” (múzeumpedagógiai egység) a váron kívül, a Dobó utca 12.
szám alatti épületben, és a hozzá tartozó kertben jött létre. Az egykori külső kiállítóhely rossz
műszaki állapota, és az ottani kiállítás csekély látogatottsága10 miatt a vármúzeumnak jól jött a
fejlesztési lehetőség. Az ingatlan ideális helyszint nyújt a zárt, csoportos foglalkozások,
valamint a nyári gyerektáborok (vártábor, kézművestábor). A helyszín különlegessége, hogy a
vár aknafigyelő folyosó-rendszerének déli ága (lásd lentebb) az ingatlan udvarára nyílik, így a
várba ezen, mintegy “rejtekajtón”, keresztül be lehet jutni. Ez az adottság izgalmas
lehetőségeket nyújt a gyermek- és felnőtt programokhoz.
A fejlesztés egyik legnagyobb eleme a kazamatarendszer felújítása, illetve rekonstrukciója
volt. A vár egyik fő vonzerejét jelentő terület műszaki állapotának romlása jelentősen
felgyorsult a 2000-es évek elején. A 2010-11 telén ideiglenesen le is kellett zárni a területet a
látogatóforgalom elől. A projektben eredetileg az egykori püpöki dézsmapince rekonstrukciója
és hasznosítása szerepelt, de a menedzsment az említett helyzetet és a turisztikai
hasznosíthatóságot, fenntarthatóságot mérlegelve a “Titkos földalatti világ” projektelem
helyszínét a kazamata építményrendszerére modosította. A döntésnek köszönhetően megújult
8

A „Látogatóbarát múzeumi környezet kialakítása” projekt keretén belül már 2003-ban kialakításra került egy
diákfoglalkoztató-terem a gótikus palota földszintjén. Veres Gábor: Október 17. Az egri vár napja és a 20022003. évi turisztikai fejlesztések átadása. In: Egri Vár Híradója 35. Szerk.: Berecz Mátyás, Eger, 2003. 4849.old. 54-55. old.
9
Közművelődési és Múzeumpedagógiai Osztály. 2017. év múzeumpedagógiai foglalkozásainak statisztikai
megoszlása. (Készítette: Bóta Zoltánné) Dobó István Vármúzeum adattára. 32. old.
10
Dobó István Vármúzeum 2013. évi beszámolója. Dobó István Vármúzeum adattára, 33. old.

6

a Setét kapu 16. századi alépítménye és az innen induló földalatti terek (kaszárnyatermek,
ágyútermek, aknafigyelő folyosók), a Gergely-bástya, valamint annak gyilokjárója. A földalatti
terek fölött új vízszigetelés, s ezzel együtt új füves terület (kert) került kialakításra.

Az új kazamata kiállítás, előtérben a számítógépes rekonstrukció alapján készült makettel. A makett, az
akkor még újdonágnak számító 3D nyomtatással készült. (Fotó: Pazirik Informatikai Kft.)

A legutóbbi években végzett látogatói felmérések11 rávilágítottak arra, hogy a várba érkező
vendégek egyre inkább a helyszínhez leginkább kapcsolódó hadtörténelmi vonatkozású
elemeket keresik. Az egri ostromhoz és az Egri Csillagok című regényhez köthető élményszerű
tartalom az elsődleges számukra. Mind a látogatottság, mind a tetszésindex rangsorában
kiemelkedő helyet foglal el a vártörténeti kiállítás és a Kazamata.
A felmérések tapasztalataiból kiindulva a kazamata az addigi kőtár-kiállítás helyett, új,
interaktív,

multimédiás

tartalmakat

felvonultató

kiállítást

kapoDtt,

ahol

a

vár

építéstörténetével, a várostromokkal és a kultuszregény történeti hátterével ismerkedhetnek
meg a látogatók. Nőt a földalatti védelmi rendszer látogatók által is bejárható tereinek a hossza
is. Az 1596-os ostrom során beomlott déli aknafigyelő folyosót sikerült a projekt keretén belül
helyrehozni, és a több, mint 400 éve használhatatlan járaton keresztül ki lehet jutni a Dobó
11

A 2011-ben és 2013-ban készült kérdőíves látogatói felmérések eredményei. Készítették: Szécsényi Orsolya és
Csillag Tamás. Dobó István Vármúzeum adattára
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utcában lévő „apród-vár” udvarára. A kiállítások szakmai előkészítése során elkészült a vár és
a várban lévő egyházi építmények több építési korszakot is feldolgozó számítógépes
rekonstrukciói12, melyek a kazamata leginformatívabb és leglátványosabb attrakciói közé
tartoznak. A kiállításokat, illetve a látnivalókat egy 9 nyelvű audioguide-rendszer szolgálja ki.
A fejlesztések leginnovatívabb eleme az élő történelmi interpretáció, amire az egri várban
már történtek időszakos kísérletek13, de egész éves garantált turisztikai programként először
ÉMOP-projekt nyújtott erre lehetőséget. Az élő interpretáció („live interpretation”) során
szakképzett előadók közvetlenül, szórakoztató, ismeretterjesztő formában informálják
látogatókat egy adott témáról. Leglátványosabb formája a történelmi interpretáció, amikor
színészi képességekkel rendelkező előadók, korhű ruhákban és eszközökkel elevenítenek fel
egy-egy történelmi kort vagy helyzetet. Az élő interpretáció kapcsolódhat egy-egy kiállításhoz,
helyhez, de helyettesítheti (a lassan meghaladottá váló) hagyományos idegenvezetést is. A
vármúzeumban az élő interpretáció társadalmi bázisa az Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző
Egyesület, valamint a hozzá kapcsolódó Egri Históriás Nonprofit Kft.. Az alkalmazott
interpretátorok a katonai hagyományőrzést hivatásszerűen gyakorolják, és minden nap jelen
vannak a várban, vezetik a látogatókat a kijelölt túraútvonalakon, illetve a kazamatában. Az
egri vár, helyzetének és jelentőségének köszönhetően, az önkormányzati és állami
reprezentáció kedvelt helyszíne. Ezeken a rendezvényeken szinte mindig ott találjuk az katonai
hagyományőrzőket, akik mostanra a vár „reklámarcaivá” váltak. Az élő történelmi
interpretációról nagyon kedvezőek a látogatói visszajelzések. A 2017-es szezonban több. mint
2400 alkalommal, közel 85 ezer látogatót vezettek a kollégák14. Ezzel az eredménnyel a
történelmi interpretáció a múzeum egyik legnépszerübb attrakciójának számít.
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Az elméleti rekonstrukciók kidolgozásában Buzás Gergely (MNM Mátyás Király Múzeuma), Csillag Tamás
(Dobó István Vármúzeum), Domokos György (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), Kelenik József (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Szőke Balázs vett részt. A számítógépes grafika a Pazirik Informatikai Kft.
stúdiójában készült.
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2003-tól a vár egyik legnépszerűbb attrakciója volt az Őrségváltás, amit garantált turisztikai attrakcióként az
Egri Vitézlő Oskola tagjai és lelkes önkéntesek mutattak be nyári hétvégéken. Maga az ötlet és annak
kivitelezése úttörő volt a múzeumi szférában. Katonai hagyományőrzés ilyen szinten és ilyen színvonalon addig
még nem jelent meg az intézményekben. A források alapján készült eszközkészletet a „Látogatóbarát múzeumi
környezet kialakítása” pályázat támogatásával szereztük be. Az Őrségváltás fenntartása költséges volt, így
ötödik szezon végével megszűntettük. Helyét a jóval költséghatékonyabb, és ugyanakkor látványosabb
Ostromjáték vette át. Veres Gábor: Október 17. Az egri vár napja és a 2002-2003. évi turisztikai fejlesztések
átadása. In: Egri Vár Híradója 35. Szerk.: Berecz Mátyás, Eger, 2003. 48-49.old. Az Ostromjáték című program
kezdeteire: Berecz Mátyás: „Így esett el Eger híres vára…” Ostromjáték 2008. In: Egri Vár Híradója 40-41.
Szerk.: Berecz Mátyás, Eger, 2009. 162-168.old.
14
Forrás: Egri Históriás Nonprofit Kft.
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Tábori trakta. A Travelife Magazine főszerkesztője, Christine Cunanan a vármúzeum katonai
hagyományőrzőivel. (Fotó: Szinok Gábor)

Ma már a múzeumokkal szemben is követelmény a vendéglétás és egyéb kiskereskedelmi
tevékenységek megléte. A fejlesztéshez kapcsolódóan vállalkozói tevékenységként egy
múzeumi bolt (Várbolt), illetve egy nagy befogadóképességű étterem került kialakításra. A két
vállalkozás nagy előrelépést jelent a látogatók kiszolgálásának minőségében, tapasztalataink
szerint növeli a látogatási időt, és nem mellékesen a múzeumnak is többletbevételt jelent.

Átfogó műemlékvédelmi stratégia
A vár 2011-2016 között zajlott turisztikai attrakciós fejlesztési projektje az épületegyüttes
területének közel 20%-át fedte le. Tisztában voltunk azzal, hogy nagyobb arányú műemléki
helyreállításra, állagmegóvásra önerőből nem lesz lehetőség. E tekintetben a mindenkori
tulajdonosra, illetve fenntartóra kell az intézménynek hagyatkoznia, és azzal közösen kell
kidolgoznunk a szervezet használatában levő épített örökségek megőrzésére és fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseket. Még 2013 decemberében munkaértekezletet hívtunk össze, melyen
rögzítettük azt, hogy a vár esetében szükség van egy átfogó, szakmai és idegenforgalmi
szempontokat egyaránt figyelembe vevő műemlékvédelmi és hasznosítási stratégiára, amely
szakmai alapot szolgáltat az építmények rendszeres és következetes rekonstrukciójára, illetve
9

állagmegóvására. Ezzel együtt, Buzás Gergely (MNM Mátyás Király Múzeuma) szakmai
iránymutatása mellett, összeállítottunk egy vázlatos elképzelést a vár jövőbeni műemléki
hasznosítására.
A következő két évben a vár főszezonjára vonatkozó komplex helyzetelemzésre és
vendégelégedettségi felmérésre is sor került15. A kutatás szakmailag is alátámasztotta az
időközben megkezdett turisztikai attrakciófejlesztéseket és a további, a létesítmény egészét
érintő, több fázisban elképzelt vármegújítást. A helyzetelemzés szükségességét az is indokolta,
hogy a korábbi időszakról a múzeumvezetésnek nem voltak megbízható adatai, sem a
látogatószám, sem vendégösszetételt illetően, csupán – utólag valószínűsíthetően túlzott becslések álltak rendelkezésére16.
Az általunk megfogalmazott koncepció jól illeszkedett a kormányzat örökség fejlesztési
elképzeléseihez. A Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos Fejlesztési Koncepció kiemelten
foglalkozik a turizmus és az épített örökségek kapcsolatával: „Az épített örökség erőforrásként
való használata a turizmusban, a művelődéstörténetileg hitelesen helyreállított és bemutatott
objektumok számának erőteljes növelése.”17 Tehát a 2020-ig tartó támogatási ciklusban az
eddigi műemlékvédelmi elképzelésekkel ellentétben nem a „romok konzerválása”, hanem a
hiteles épületrekonstrukciók létrehozása a cél.
Ez az irányvonal komoly polémiát váltott ki szakmai körökben18. A műemlékes szakma
konzervatívabb képviselői történelemhamisításnak bélyegzik az utóbbi években Füzéren,
Diósgyőrben lezajlott beruházásokat, illetve néhány előkészítés alatt álló fejlesztést, így az egri
terveket is. Mivel jelen tanulmánynak nem célja, hogy elemezze a kialakult szakmai vitát, így,
mint egykor érintett intézményvezető, annyit fontosnak tartok megjegyezni, hogy az egri vár
fejlesztése köré csoportosuló szakembergárda alapvető kritériumnak tartja azt, hogy a

15

Kiss Róbert: Az egri „Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál” látogatói felmérés a 2014-es és 2015-ös
adatok összehasonlításával. Székesfehérvár. 2015.
Kiss Róbert: Az egri Dobó István Vármúzeum turisztikai helyzetelemzése. Székesfehérvár, 2014.
Berecz Mátyás – Kiss Róbert - Csillag Tamás: Az egri vár modernkori transzformációja, múzeumból
turisztikai attrakció. In: Régi Tamás – Rátz Tamara – Michalkó Gábor (szerk.): Turizmus és transzformáció.
Orosháza – Budapest, 2017. 236. old.
17
Nemzeti Fejlesztés 2020 - Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció
társadalmi egyeztetési változata, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2012, 133. oldal
18
https://hvg.hu/itthon/201703__kastely_es_varprogram__trianon_muzeum__kiser_amult
https://hvg.hu/hetilap/2017.07/201707_kiser_amult
https://hvg.hu/kultura/20170422_A_felujitott_Fuzeri_var_egy_21_szazadi_rekonstrukcios_hamisitvany
16
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történelmi épületek turisztikai attrakcióként csak akkor állják meg a helyüket, ha magas
színvonalú és szakmailag alátámasztott tartalommal töltjük meg őket.

Folyamatban lévő fejlesztések
A végleges elképzelést az önkormányzattal közösen dolgoztuk ki, amelynek tartalma alapján jött
létre a Kormány és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
(1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat), illetve annak szakmai kifejtése, az Egri Vár és környezete
fejlesztési programja. Ennek keretében az alábbi fejlesztési területek kerültek meghatározásra:

a) az alsó várudvar funkcióbővítő megújítása,
b) a Gótikus palota műemléki felújítása,
c) a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
d) a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
e) a Dobó István Vármúzeum turisztikai fejlesztési programjának megvalósítása,
f) a Műemlékőr projekt folytatása, megvalósítása.
A fejlesztési program két különálló projekt tekintetében kerül megvalósításra. Organizációs és
műszaki tervezési szempontok alapján a két projekt területileg is elkülönül a váron belül. Fontos
döntés volt, hogy a nagy, országos múzeumok fejlesztésével ellentétben, a vármúzeum
közönségforgalmi működése nem szünetel a beruházások ideje alatt. Ezért az építkezések
ütemezését úgy terveztük, hogy ne terheljék egyszerre a teljes fejlesztendő területet; maradjanak
helyek a turisztikai működés számára is.
Az ÉMOP-hoz képest nagy előrelépést jelentett az, hogy mindkét projektfejlesztés során a
régészeti kutatásokat (megelőző feltárás) úgy ütemezhettük, hogy azok az építészeti tervezést
megelőzzék, és így adatokat szolgáltathassanak a tervezőknek. A korábbi projektnél a régészeti
kutatások a beruházás első ütemében zajlottak, így a már jóváhagyott tervek néhol nem voltak
összhangban az ásatások eredményeivel, nem várt helyeken bukkantak föl régészeti jelenségek, és
ezek komoly fennakadásokat okoztak a kivitelezés során.
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Az Egri Vár turisztikai fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00009)
A Modern Városok Programon túl, a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú
fejlesztéseinek támogatása” GINOP pályázat keretében 1,5 Mrd Ft támogatási összeg került
megítélésre az egri vár turisztikai fejlesztésére.
A

projekt

konzorcium

vezetője

a

Forster

Gyula

Nemzeti

Örökségvédelmi

és

Vagyongazdálkodási Központ jogutódja a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft.
Konzorciumi tagok: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Dobó István Vármúzeum.
A fejlesztés során megvalósítandó projektelemek az alábbiak:


A déli kapuhoz felvezető külső járdaszakasz, a déli kapu és a főbejárat kapuinak
felújítása látogatóbarát fejlesztése;



A déli kapuhoz kapcsolódó fogadóépület (jegypénztár, digitális információs pult, női és
férfi mosdó-wc blokk, kerékpár tároló) és pihenőhely kialakítása;



A Varkoch-kapubástya 16. századi állapotának megfelelő teljes rekonstrukciója, a
korabeli felvonószerkezetes tömör fakapu visszaállítása, bemutathatóvá tétele, valamint
az emeleten korabeli őrszoba bemutatóterem létrehozása;



Déli belső várfal, várfalsétány fejlesztése;



A délnyugati zászlódombban látogatóközpont, benne ajándékbolt és 3D vetítőterem
kialakítása;



Az Ispotály pince eredeti állapotának helyreállítása, részleges átépítése, továbbá
műszaki felújítása, valamint a korabeli orvoslásról szóló enteriőr kiállítás létrehozása;



A Cipóosztó ház területén középkori látványpékség, látványkonyha és étkezőhely
kialakítása, valamint az alatt lévő pince műszaki felújítása és pincében lévő
börtönkiállítás új installációval történő bővítése;



Az 1552-es ostromot bemutató rövid, 3D játékfilm elkészítése;



A vár történelmi múltjához kapcsolódó állandó rendezvények és programok fejlesztése,
illetve bevezetése (Végvári Vígasságok – Ostromjáték, állandó élőszereplős történelmi
interpretáció, Dobó esküvője, Az egri nők hősiessége, Íjászverseny, Várfalmászó
verseny), valamint az ezekhez szükséges eszközök és jelmezek beszerzése;



Egységes útbaigazító táblarendszer kialakítása a vár területén;
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Az Egri Vár állagmegóvó felújítása
A Modern Városok Program (MVP) keretében a Kormány együttműködési megállapodásokat
kötött a megyei jogú városokkal. Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

közötti

együttműködési

megállapodás

végrehajtásával

összefüggő

feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat rendelkezik.
A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Kormányhatározat szerint:


a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,



a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,



a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének
helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya),



az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának
helyreállítása (Városfal utca),



az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
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