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Ünnepélyes alapkőletétel a nagyvázsonyi Kinizsi-vár turisztikai 

fejlesztése alkalmából 

 

2020. július 28-án, 11:00 órakor rendezték meg – a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 

Várprogram keretében a nagyvázsonyi várban kezdődő fejlesztési munkálatok ünnepélyes 

alapkőletételét. A nagyvázsonyi Kinizsi-vár turisztikai célú fejlesztése” című projekt (GINOP-

7.1.1-15-2017-00031) 1.516.290.526 forint európai uniós forrásból valósul meg. A rendezvényen 

Dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette a 

Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram jelentőségét, Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos 

bemutatta a nagyvázsonyi vár történetét, Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 

Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója pedig beszélt a vár rekonstrukciójáról, 

fejlesztéséről. Fenyvesi Zoltán, országgyűlési képviselő ismertette a térség eddig megvalósult 

és jövőbeni turisztikai fejlesztéseit. Az eseményen Fábry Szabolcs Nagyvázsony polgármestere 

mondott pohárköszöntőt. Az alapkövet Dr. György István államtitkár, Dr. Virág Zsolt miniszteri 

biztos, Glázer Tamás ügyvezető igazgató, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Fábry 

Szabolcs polgármester helyezték el.  

 

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram, amelynek keretében országszerte számos épített 

örökségi helyszín nyeri vissza régi szépségét, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit 

Kft. koordinációjában valósul meg. A Kinizsi-vár Magyarország egyik közkedvelt turisztikai attrakciója, 

amelynek további rekonstrukciós fejlesztésével a műemlék történelmileg hiteles képe állítható helyre. A 

program keretében egyszerre történik meg a műemléki értékek megőrzése és korhű bemutatása. A vár 

rekonstrukciójának köszönhetően megvalósul a négyévszakos kínálat kialakítása, így csökkentve a 

látogatóforgalom szezonalitását. A fejlesztés teljes költségvetéséből a kivitelezési feladatok nettó 

1.075.226.476 forintot tesznek ki. A projekt során a kivitelezést a közbeszerzésen nyertes SZ-L BAU 

Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi, míg a műszaki ellenőri feladatokat a 3E International Kft. látja el. 

 

Dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az 

alapkőletételi ünnepségen elmondta, hogy Veszprém megye a hazai turizmus egyik fellegvára, hiszen 

a Balaton-felvidék és a Bakony egyaránt kiemelkedő szabadidős lehetőségekkel, történelmi, kulturális 

és természeti kincsekkel várja mind a magyar, mind a külföldi utazókat. Nem véletlen tehát, hogy a 

megyében a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében öt helyszínen is – 

Nagyvázsony mellett a sümegi várban és a püspöki palotában, a várpalotai Zichy-kastélyban, valamint 

a cseszneki várban – fejlesztések valósulnak meg. „E beruházásokat is beleértve országszerte 

összesen 19 kastélyunkat és 15 várunkat újítjuk meg oly módon, hogy nemzeti örökségünk e 



 

 

gyöngyszemei nemcsak régi pompájukat nyerik vissza, de új taralommal is gazdagodnak. A 

beruházások eredményeként növeljük az érintett régiók turisztikai vonzerejét, miközben arra is nagy 

hangsúlyt fektetünk, hogy a 34 helyszínen munkahelyeket teremtsünk, ezáltal hozzájáruljunk a térségek 

lakosságmegtartó képességének erősítéséhez is.” – hangsúlyozta Dr. György István. 

 

Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos bemutatta a nagyvázsonyi erősség történetét. A miniszteri biztos 

elmondta, hogy Nagyvázsonyban a 14–15. század fordulóján építtette fel udvarházát a Vezsenyi család. 

Ennek helyén emeltette 1463–64 körül Vezsenyi László, Mátyás király lovászmestere Vázsonykő várát, 

amely a mai belsővárral azonos. A téglalap alaprajzú, körítőfalakkal és kaputoronnyal határolt várban 

egyemeletes, L alaprajzú palotaépület állt. 1473-ban a király hadvezérének, Kinizsi Pálnak 

adományozta az erősséget, aki átépítette és kibővítette a várat. Feltehetően ekkor készült el a téglalap 

alaprajzú, ekkor még csak ötszintes lakótorony, és ekkor készült el a nyugati szárny második emelete. 

Kinizsi halála után felesége, Magyar Benigna lett az örökös, aki másodszor Horváth Márkkal kötött 

házasságot. Ekkor a lakótoronyra egy újabb emeletet húztak, és ebben a korszakban építhették ki a vár 

palotájának harmadik emeletét. A török veszély miatt 1547-től Nagyvázsony végvárrá vált, falai között 

királyi őrség állomásozott. Veszprém 1552-es eleste után falait megerősítették. Rövid 

időintervallumokra a török seregek, valamint Bocskai István, Bethlen Gábor, majd Thököly Imre 

fejedelmek hadai is elfoglalták a várat. Az erősség a Rákóczi-szabadságharc után elvesztette hadi 

jelentőségét, az új tulajdonos, a gróf Zichy család uradalmi börtönként és gazdasági célokra használta 

az egyre jobban leromló állapotú épületet. A romeltakarító és helyreállító munkák 1954-ben indultak 

meg, ekkor költözött ki a lakótoronyból utolsó lakója. A régészeti feltárások 1955 és 1960 között folytak, 

a műemléki helyreállítás – amely döntően a meglévő falak konzerválását jelentette – ezzel 

párhuzamosan zajlott. A Nemzeti Várprogram keretében 2018-tól régészeti, művészettörténeti és 

falkutatások kezdődtek a várban – ismertette Dr. Virág Zsolt. A lakótoronyban és a palotaszárny 

rekonstruált tereiben az erősség és a nagyvázsonyi pálos kolostor történetét, 3 dimenziós 

rekonstrukcióit, kőfaragványait, Kinizsi Pál életét és a hozzá fűződő történeteket, középkori enteriőröket, 

fegyver- és ruhamásolatokat, valamint a török kori Balaton-felvidéki végvári harcokat bemutató 

interaktív kiállítások kerülnek kialakításra, a történetmesélés révén bemutatva a vár fordulatos 

évszázadait. A látogatók azokra a kérdésekre is választ kapnak majd az érdekességek mentén, hogy 

egy várban mi volt a gyilokjáró, a farkasverem, vagy a barbakán – mondta el a miniszteri biztos. 

 

Glázer Tamás, a NÖF Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a projekt célja 

Nagyvázsony emblematikus épületének rehabilitációja, rekonstrukciója. Az ügyvezető igazgató 

hangsúlyozta a történelmileg hű, mégis korszerű fedett terek kialakításának fontosságát a turisztikai 

szolgáltatások bővíthetősége érdekében.  

Ennek megfelelően megtörténik a mai kornak megfelelő kiállítás kialakításához szükséges zárt terek 

rekonstrukciója, amelynek központi eleme a belső udvarban visszaépített árkádíves loggia-sor. A 

várhoz tartozó fogadóépületben kialakításra kerül a jegypénztár, az ajándékbolt, a kávézó, az öltöző és 

egy vizesblokk. „A Nyugati és az Északi Palota épületének, valamint a Belső kaputorony falainak 

magasításával az egykori épületek földszinti terei kerülnek rekonstruálásra, az emeleti helyiségek 



 

 

építészeti részletekkel és térrekonstrukciós elemekkel idézik meg az épület aranykorát. Az egész éves 

nyitva tartás megvalósíthatósága érdekében a vár új tereiben fűtést, illetve temperálást is terveztünk.” 

– emelte ki Glázer Tamás. A projekt fontos része a kőfalak megerősítése és állagvédelme is. 

A fejlesztés során az épület történelméhez, korábbi funkciójához, lakóihoz kapcsolódó kiállítások jönnek 

létre, amelyek az interaktív bemutatási formák alkalmazásával biztosítják az élményszerű látogatás 

feltételeit. Az ügyvezető igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkálatok végeztéig, a 

vár bezárja kapuit, hogy egy év múlva megújult terekkel és izgalmas tartalmakkal várhassa látogatóit. 

 

Fenyvesi Zoltán, országgyűlési képviselő elmondta, hogy a magyar kormány támogatása révén a 

Balaton-felvidék nyugati felében a várprogram keretében felújításra kerül a nagyvázsonyi és a sümegi 

vár. Az idei turisztikai szezonra a világörökségi pályázat keretében megújult a szigligeti vár, a 

kastélyprogram keretében pedig hamarosan befejeződnek a munkálatok a sümegi püspöki palotában 

is. Példaértékű, hogy egy választókerületben ennyi vár és kastély felújításra kerüljön. Nagyvázsonyban 

az elmúlt években utak, intézmények újultak meg, turisztikai fejlesztések valósultak meg, programok 

sokasága hívja és várja a turistákat és a környéken élőket – mondta el az országgyűlési képviselő. 

Nagyvázsony környékének és a Balaton-felvidéknek lüktető ereje a turizmus, amely az itt működő 

vállalkozások, családok számára jelentős bevételt jelent. A turizmusból származó bevétel decemberben 

már a magyar gazdaság GDP-jének 13%-át tette ki, az ágazat 400 ezer ember megélhetését 

biztosította. A 2030-ig terjedő kormánystratégia ezt a bevételt 16%-ra szeretné emelni. Ez a cél 

egybeesik a Balaton-felvidéken és Nagyvázsonyban működő vállalkozások és családi gazdaságok 

hosszú távú érdekeivel – hangsúlyozta Fenyvesi Zoltán.  

Az újabb várfejlesztéssel és beruházással tovább növelhető a településre és a térségbe érkező turisták 

száma, a kapcsolt vállalkozások tovább erősíthetők, növelhetők továbbá a konferenciák, szakmai 

rendezvények száma. „Ami számomra, hivatását szüneteltető történelem tanár számára is fontos, hogy 

Nagyvázsony programot biztosít egész napos családi kirándulásnak, osztálykirándulás szervezésére, 

helyes történelemszemlélet kialakítására, kultúránk és hagyományaink ápolására. A térségben lakók 

nevében köszönöm a polgári kormány támogatását, a település felelős tulajdonosi szemléletét, 

hagyományaink és kultúránk őrzését és a megfelelő gazdasági környezet kialakítását.” – mondta az 

országgyűlési képviselő. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

 

Dr. Virág Zsolt továbbá hangsúlyozta: A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram célja, 

hogy a műemlék helyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett egy olyan egységes, 

jól értékesíthető turisztikai termékcsomag jöjjön létre, amely a látogatók számára jelentős vonzerőt 

képvisel. A megújult terekben berendezett kiállítások és a filmvetítések segítségével az épület 

történetét, korábbi funkcióit és a korabeli életet is megismerheti a látogató. A vár urát és úrnőjét övező 

legendákat a tárlatok modern technikai megoldásai jelenítik meg. A kiállításban alkalmazott interaktív 



 

 

eszközök még izgalmasabbá teszik a Kinizsi-várban töltött időt a látogatók számára. A palotaszárnyban 

elhelyezkedő emeleti nagyterem a jövőben múzeumpedagógiai foglalkozásoknak és kulturális 

rendezvényeknek ad otthont. A jellegzetes négyszögletes alaprajzú lakótorony tetején megújuló 

kilátópontból pedig a Balaton-felvidék látképében gyönyörködhet a látogató – ismertette Dr. Virág Zsolt. 

 

Glázer Tamás szólt arról továbbá, hogy a kivitelező feladata a Kinizsi-vár egykori épületeinek földszinti 

termeinek korhű helyreállítása, valamint az emeleti helyiségek kialakítása oly módon, hogy azok 

kiállítótérként, múzeumpedagógiai és kulturális rendezvénytérként egyaránt funkcionálhassanak. Az új 

terekben megvalósuló egyedi élményelemek és a 21. századi igényeknek megfelelő, komplex 

szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció kialakítása, a látogatók kulturált pihenését, ismeretszerzését és 

szabadidejük minőségi eltöltését szolgálja. A Nemzeti Várprogram kiemelt célja, hogy a 

műemlékhelyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett olyan egységes, jól 

értékesíthető turisztikai termékcsomag jöjjön létre, amely a látogatók számára jelentős vonzerőt 

képvisel – hangsúlyozta Glázer Tamás.  

 

A Nemzeti Várprogram keretében műemléképületeink nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, de a 

mai kor turisztikai igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal is várják látogatóikat. A tartalomfejlesztés 

hatására még komplexebb élményben lehet része a rövidesen megújuló Kinizsi-várba látogatóknak. A 

program keretében megújuló helyszínek a fejlesztéseknek köszönhetően egyre inkább olyan közösségi 

térként funkcionálnak, ahol a látogató szívesen tölt el egyre több időt, ezáltal növekednek a bevételek, 

ami hosszú távon műemlékeink fenntarthatóságát segíti elő.  

 

További információ: 

sajto@nofnkft.hu 


