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A műemlék együttes egészére összeállított fejlesztési koncepció szerint fejlesztésbe vont
területrészek

Konzorciumi partner:

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

A 2016-os évben a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek
támogatása megnevezésű konstrukció keretében a HKM a Forster Központtal és a Budavári
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyert.
A projekt helyszínei: 8360 Keszthely, Kastély u.1.
A keszthelyi Festetics-kastély hazai kastélyállományunk egyik legjelentősebb darabja, amely
működő múzeumként számos kastélyunknál jobb műszaki állapotban van, de az együttes
hatvanas évek helyreállítási beavatkozásainak avulása, illetve az azóta felmerülő problémák
miatt jelentős műszaki helyreállításra szorul. A kastélyépület méretei miatt ezen
beavatkozások költségigénye jelentősen meghaladja a Nemzeti Kastélyprogramban
helyszínenként rendelkezésre álló forrást és csupán a műszaki problémák megoldása nem
eredményez a pályázati kiírásban hangsúlyos követelményként előírt új turisztikai attrakciót.
Főbb projektelemek:
 Kastélyépület (Fegyverfolyosó, Fehér tükörterem)
o a gépészeti- és légkezelő központ korszerűsítése
o nyílászárók felújítása
o beépített építészeti elemek restaurálása
o Főúri étkezések – új kiállítási tematika kialakítása interaktív elemekkel
o a már meglévő fényfestéshez új animációs film készítése
o műtárgybeszerzés, restaurálás
 Vadászati Múzeum és történelmi modellvasút kiállítás
o két új diorámával bővül az épület
o ázsiai hegyi dioráma, valamint afrikai esőerdő dioráma berendezése a
vadászati múzeumban
o meglévő vadászati kiállítás fejlesztése (hardver és szoftver)
o a modellvasút kiállítás fejlesztése (hardver és szoftver)
 Madárpark
o a madárpark áttelepítése a Fejőház melletti területre
o madárház építése
o parkoló kialakítása
 Park
o kerti kisvasút nyomvonalának bővítése
A fejlesztési javaslatok összeállítása során ezért igyekeztünk olyan jelentős látogatószám
emelkedést generáló elemeket beemelni, amelyek új turisztikai attrakcióként értelmezhetőek,
ugyanakkor segítik az együttes összetett történeti használatának bemutathatóságát. Így az
általunk összeállított javaslatban a kastélyépület részleges gépészeti felújítása szerepel,
csupán a visszakerülő műtárgyak elhelyezéséhez szükséges feltételek megteremtése
érdekében. Az enteriőr rekonstrukció mellett új kiállítási tematika kerül kialakításra,
valamint a fényfestés is kiegészítésre kerül.
A vadászati múzeum két új diorámával bővül.

2

