
Grassalkovich-kastélyGrassalkovich-kastély
bemutatásabemutatása



Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani 

Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és 

turisztikai célú hasznosításaturisztikai célú hasznosítása



A fejlesztés lebonyolítása és teljes körű felügyelete A fejlesztés lebonyolítása és teljes körű felügyelete 
a hatvani önkormányzat tulajdonában lévő a hatvani önkormányzat tulajdonában lévő 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. feladata Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. feladata 
volt, a múzeumi funkciók kialakítását, a kiállítás volt, a múzeumi funkciók kialakítását, a kiállítás 
szakmai terveinek elkészítését, valamint a szakmai terveinek elkészítését, valamint a 
kivitelezés koordinációját a Magyar kivitelezés koordinációját a Magyar 
Természettudományi Múzeum végezte.Természettudományi Múzeum végezte.



  A kastélyrekonstrukció építészeti terveit a Magyar A kastélyrekonstrukció építészeti terveit a Magyar 
Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi 
Központja készítette a Magyar Természettudományi Központja készítette a Magyar Természettudományi 
Múzeummal közreműködve. A beruházás, azon túl, Múzeummal közreműködve. A beruházás, azon túl, 
hogy egy hiánypótló kiállítótér létrejöttét hogy egy hiánypótló kiállítótér létrejöttét 
eredményezte, kiemelten szolgálja Hatvan város és eredményezte, kiemelten szolgálja Hatvan város és 
térsége, illetve az észak-magyarországi régió térsége, illetve az észak-magyarországi régió 
turisztikai célú fejlődését, valamint jótékony hatást turisztikai célú fejlődését, valamint jótékony hatást 
gyakorol a város gazdaságára, közvetlenül és gyakorol a város gazdaságára, közvetlenül és 
közvetetten több új munkahelyet teremtett.közvetetten több új munkahelyet teremtett.



A beruházás a 250 éves Grassalkovich-kastély A beruházás a 250 éves Grassalkovich-kastély 
méltó felújítása mellett idegenforgalmi-stratégiai, méltó felújítása mellett idegenforgalmi-stratégiai, 
városfejlesztési és gazdasági célokat is szolgál, városfejlesztési és gazdasági célokat is szolgál, 
amely egyaránt előnyös a Hatvan városában és amely egyaránt előnyös a Hatvan városában és 
térségében működő vállalkozásoknak, a térségében működő vállalkozásoknak, a 
hatvaniaknak, s így egyúttal hasznos az egész hatvaniaknak, s így egyúttal hasznos az egész 
városnak.  városnak.  





                        ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003 azonosító számú Projekt záró pénzügyi elszámolása                   ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003 azonosító számú Projekt záró pénzügyi elszámolása                   
                                                        

Elszámolható összes költség (Ft)Elszámolható összes költség (Ft)

KöltségkategóriaKöltségkategória MegnevezésMegnevezés

I.I. Előkészítési költségekElőkészítési költségek 146 257 884146 257 884

1.11.1 Projekt előkészítési költségekProjekt előkészítési költségek 146 257 884146 257 884

1.1.11.1.1 TanulmányokTanulmányok 8 000 0008 000 000

1.1.2.1.1.2. TervekTervek 58 856 00058 856 000

1.1.3.1.1.3. Kulturális örökséget érintő kutatási-feltárási munkák régészeti ásatásKulturális örökséget érintő kutatási-feltárási munkák régészeti ásatás 2 851 8842 851 884

1.1.4.1.1.4. Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás dijaElőkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás dija 45 750 00045 750 000

1.1.5.1.1.5. Közbeszerzési költségKözbeszerzési költség 30 800 00030 800 000

II.II. Megvalósítási költségekMegvalósítási költségek 3 006 070 4143 006 070 414

2.12.1 Projekt menedzsment költségekProjekt menedzsment költségek 24 800 00024 800 000

2.22.2 Szolgáltatások igénybevételének költségeiSzolgáltatások igénybevételének költségei 233 220 000233 220 000

2.2.1.2.2.1. TervekTervek 43 000 00043 000 000

2.2.2.2.2.2. Műszaki ellenőrMűszaki ellenőr 21 220 00021 220 000

2.2.3.2.2.3. KönyvvizsgálatKönyvvizsgálat 5 000 0005 000 000

2.2.4.2.2.4. Közbeszerzésen kívüli jogi szolgáltatásKözbeszerzésen kívüli jogi szolgáltatás 15 000 00015 000 000

2.2.5.2.2.5. NyilvánosságNyilvánosság 31 449 71031 449 710

2.2.6.2.2.6. Üzleti marketingÜzleti marketing 38 550 29038 550 290

2.2.7.2.2.7. Megvalósításhoz szükséges szakértői dijakMegvalósításhoz szükséges szakértői dijak 79 000 00079 000 000

2.3.2.3. Építési költségekÉpítési költségek 2 229 410 1842 229 410 184

2.3.1.2.3.1. Fordított Áfával érintett építési, átalakítási, bővítési költségekFordított Áfával érintett építési, átalakítási, bővítési költségek 1 796 478 4621 796 478 462

2.3.2.2.3.2.   A műemlékberendezéshez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve                   A műemlékberendezéshez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve                   
épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszitőelemek restaurálásaépületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszitőelemek restaurálása

149 400 000149 400 000

2.3.3.2.3.3. Területrendezés, parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgálóutak, új parkolók, Területrendezés, parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgálóutak, új parkolók, 
kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra, kultúrálisés vonzó városkép kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra, kultúrálisés vonzó városkép 

kiépítése stb. a pályázati felhívás C1 2 pontja értelmébenkiépítése stb. a pályázati felhívás C1 2 pontja értelmében

283 531 722283 531 722

2.5.2.5. Eszközbeszerzési költségekEszközbeszerzési költségek 448 677 612448 677 612

2.5.1.2.5.1. irodai informatikai eszközirodai informatikai eszköz 18 617 50018 617 500

2.5.2.2.5.2.                 installációs eszközök élménytérinstallációs eszközök élménytér 48 602 06248 602 062

2.5.3.2.5.3.                 bútorbútor 80 936 05080 936 050

2.5.4.2.5.4.                 installációs eszközök kastélyinstallációs eszközök kastély 300 522 000300 522 000

2.6.2.6. Immateriális javak költségeiImmateriális javak költségei 69 960 00069 960 000

2.7.2.7. Egyéb költségekEgyéb költségek 2 6182 618

ÖsszesítésÖsszesítés

Projekt elszmolható összes költsége a Támogatási szerződés szerintProjekt elszmolható összes költsége a Támogatási szerződés szerint 3 152 328 2983 152 328 298



1701-1702 Fogadóépület, Karl Otto 1701-1702 Fogadóépület, Karl Otto 
Theodor Salm herceg építtette.Theodor Salm herceg építtette.

1746-ban került Grassalkovich I. Antalhoz 1746-ban került Grassalkovich I. Antalhoz 
a hatvani uradalom és az épület.a hatvani uradalom és az épület.

1763-ban Jung József építőmester munkája nyomán nyerte el 1763-ban Jung József építőmester munkája nyomán nyerte el 
végleges barokk formáját.végleges barokk formáját.

1867 és 1947 között a birtok és a kastély a Hatvany-Deutsch-család 1867 és 1947 között a birtok és a kastély a Hatvany-Deutsch-család 
tulajdonában volt.tulajdonában volt.

1947-ben iskolává, majd 1958-ban kórházzá és rendelőintézetté 1947-ben iskolává, majd 1958-ban kórházzá és rendelőintézetté 
alakították az államosított kastélyt.alakították az államosított kastélyt.

1987-ben a kórház kiköltözött az épületből.1987-ben a kórház kiköltözött az épületből.

1998 és 2005 között történt a kastély részleges helyreállítása.1998 és 2005 között történt a kastély részleges helyreállítása.

A kastély történeteA kastély története

Kép 4

Kép 5



20112011
•Hatvan Városa megkezdte a felújítás előkészítésétHatvan Városa megkezdte a felújítás előkészítését
20122012
•Sikeres pályázatSikeres pályázat
2013. március2013. március
•Első lakossági fórumElső lakossági fórum
2013. április2013. április
•AlapkőletételAlapkőletétel
•2013. szeptember2013. szeptember
•        A beruházás 50%-a elkészültA beruházás 50%-a elkészült
•2014. március2014. március
•        A beruházás befejezéseA beruházás befejezése

FelújításFelújítás

Kép 3

Kép 4



A kastély felújításaA kastély felújítása



A kastély felújításaA kastély felújítása



A kastély felújításaA kastély felújítása



A kastély felújításaA kastély felújítása





A munkálatok folyamataA munkálatok folyamata

Kép 2

Kép 3



A kastély épületeA kastély épülete

Kép 2

Kép 3

Jelentősebb feladatok:Jelentősebb feladatok:

•a rossz állapotú válasz- és tartófalak bontásával kezdődtek meg a a rossz állapotú válasz- és tartófalak bontásával kezdődtek meg a 

munkák,munkák,

•ügyelve a történelmi jelentőségű falfestések megóvására,ügyelve a történelmi jelentőségű falfestések megóvására,

•sor került a melléképület tetőszerkezetének cseréjére, részben az sor került a melléképület tetőszerkezetének cseréjére, részben az 

eredeti építőanyagok felhasználásával,eredeti építőanyagok felhasználásával,

•fontos feladat volt a meglévő épületszerkezet megerősítése, a fontos feladat volt a meglévő épületszerkezet megerősítése, a 

pincékben és az alápincézetlen földszinti belső terekben vasalt pincékben és az alápincézetlen földszinti belső terekben vasalt 

aljzatbeton készültaljzatbeton készült

•a kastélyon és melléképületein a régi azbeszttartalmú palatető a kastélyon és melléképületein a régi azbeszttartalmú palatető 

helyére modern, azbesztmentes fedés került.helyére modern, azbesztmentes fedés került.



A kastély épületeA kastély épülete

Kép 2

Kép 3

Kétszintes tér  Kétszintes tér  



A kastély épületeA kastély épülete

Kép 2

Kép 3

Kétszintes tér  Kétszintes tér  
  



Jelentősebb feladatok:Jelentősebb feladatok:

•itt is a meglévő, de rossz állapotú és az új funkcióhoz szükségtelen itt is a meglévő, de rossz állapotú és az új funkcióhoz szükségtelen 

válaszfalak bontásával kezdődtek a bontási munkák,válaszfalak bontásával kezdődtek a bontási munkák,

•a kazánházban vasbeton lépcső a kazánházban vasbeton lépcső 

és lift épült,és lift épült,

•új válasz- illetve tartófalak épültek,új válasz- illetve tartófalak épültek,

•a tetőszerkezeteket vasalt a tetőszerkezeteket vasalt 

felbetonnal lettek megerősítve,felbetonnal lettek megerősítve,

•a kazánházhoz kapcsolódó télikerta kazánházhoz kapcsolódó télikert

került kialakításra került kialakításra 

Egykori mosoda és kazánházEgykori mosoda és kazánház

Kép 3

Kép 4

















Jelentősebb feladatok:Jelentősebb feladatok:
•a kertben teljes tereprendezés történt, alapvetően két szint alakult a kertben teljes tereprendezés történt, alapvetően két szint alakult 
ki,ki,
•az alsó és felső kert között téglaburkolatú vasbeton támfal és az alsó és felső kert között téglaburkolatú vasbeton támfal és 
kőburkolatú kőburkolatú 
díszlépcső épült,díszlépcső épült,
•sövénylabirintus növényeket tartó sövénylabirintus növényeket tartó 
oszlopai helyükre kerültek,oszlopai helyükre kerültek,
•kiépültek a sétányok,kiépültek a sétányok,
•a mellékudvarokban kockakőa mellékudvarokban kockakő

burkolatok kerültek kialakításra,burkolatok kerültek kialakításra,
•növénytelepítések történteknövénytelepítések történtek

KastélykertKastélykert

Kép 3

Kép 4



Belső udvarBelső udvar



SövénylabirintusSövénylabirintus



•A város és környéke az Észak-magyarországi régión belül mindeddig A város és környéke az Észak-magyarországi régión belül mindeddig 

hátrányos helyzetben volt a kulturális és turisztikai attrakciók hátrányos helyzetben volt a kulturális és turisztikai attrakciók 

szempontjábólszempontjából

•A megvalósult beruházás ezért kiemelten szolgálja Hatvan Város és A megvalósult beruházás ezért kiemelten szolgálja Hatvan Város és 

térsége turisztikai célú fejlődését, jótékony hatást gyakorolt a város térsége turisztikai célú fejlődését, jótékony hatást gyakorolt a város 

gazdaságára és új munkahelyeket teremtettgazdaságára és új munkahelyeket teremtett

•A projekt a Grassalkovich-kastély méltó felújítása mellett tehát A projekt a Grassalkovich-kastély méltó felújítása mellett tehát 

stratégiai, városfejlesztési célokat is szolgáltstratégiai, városfejlesztési célokat is szolgált

•A beruházás jó az itt működő vállalkozásoknak, jó a hatvaniaknak, A beruházás jó az itt működő vállalkozásoknak, jó a hatvaniaknak, 

így hasznos az egész városnakígy hasznos az egész városnak

A beruházás jó a hatvaniaknakA beruházás jó a hatvaniaknak

Kép 3

Kép 4



A Múzeum célja, hogy a bemutató nemcsak a szakmai , de a szélesebb A Múzeum célja, hogy a bemutató nemcsak a szakmai , de a szélesebb 

nagyközönség számára is élvezetesek, szórakoztatóak legyenek. Ehhez ötvözi nagyközönség számára is élvezetesek, szórakoztatóak legyenek. Ehhez ötvözi 

a XXI. század technológiáját a hagyományos vadászati bemutatókkal. A a XXI. század technológiáját a hagyományos vadászati bemutatókkal. A 

látogatók nem csak passzívan szemlélhetik a kiállításokat, de a látogatók nem csak passzívan szemlélhetik a kiállításokat, de a 

foglalkoztatókban, az interaktív játékokban, valamint a kastély parkjában és foglalkoztatókban, az interaktív játékokban, valamint a kastély parkjában és 

az élménytérben ki is próbálhatják a vadászat és vadgazdálkodás egyes az élménytérben ki is próbálhatják a vadászat és vadgazdálkodás egyes 

tevékenységeit.tevékenységeit.

  Interaktív MúzeumInteraktív Múzeum



Kép 1

Kép 2 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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