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Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019 
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018 
Tehetségbarát Önkormányzat 2018 
Befogadó magyar település 2016 
A Holnap Városáért Díj 2015 
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019 
 
 

 Raoul Wallenberg-díj 2015 
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016 

Hild János-díj 2014 
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019 

Kultúra Magyar Városa 2010 
A Nemzet Sportvárosa 2003 

Vác Város Polgármestere 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség váci projektjei: 
 

A Múzeum Negyed fejlesztése – Vác 
A Barokk Belváros fejlesztése - Vác 

 
Az 1550/2017. (VIII. 18.) számú kormányhatározat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről célul tűzte ki Vác 
turisztikai attraktivitásának erősítését. A kormányhatározat első mellékletének 23. és 24. sora 
szerint a barokk belváros 3 milliárd-, a múzeumnegyed fejlesztése pedig 1 milliárd forintos 
támogatásban részesül. A felhasználást előkészítő munkaanyagra az elmúlt fél évben nem 
érkezett hozzánk visszajelzés, ami a szoros határidők miatt kockázatos.  
 
Az előzményekhez tartozik, hogy az elmúlt évtizedekben belvárosunk megújításában sok 
előrelépés történt, de ez a munka nem fejeződött be. Barokk épületeink egy része felújításra, új 
funkcióra vár, a turisztikai szolgáltatások hiányosak, meglévő értékeink környezete, 
infrastruktúrája nem felel meg korunk elvárásainak. Turizmus szempontjából is nagy 
hiányosságunk, hogy Vác 125 éves múzeumának, a megye első muzeális közgyűjteményének a 
mai napig nincs méltó épülete.  
Vác múzeumát a város polgárai alapították még a millennium idején. A Váci Múzeum Egyesület 
tagjai magángyűjteményeik felajánlásával alapozták meg a gyűjteményt, évtizedekig működtették, 
gyarapították az intézményt. A múzeum szakszerű elhelyezésére száz év alatt több terv készült, 
ám ezek nem valósultak meg. 1994-ben a megye – mint a múzeum akkori fenntartója – és a város 
megállapodott a megoldásról. A város által e célra biztosított belvárosi telken megindult a munka, 
de hamarosan a megye leállította a folyamatot.  
Ezer éves városunkról nincs hol helytörténeti kiállítást bemutatni, de még a város legnagyobb 
vonzerejű turisztikai attrakciója, a váci múmiák néven szerte a világon ismert leletcsoport sem 
rendelkezik megfelelő kiállítóhellyel. Helyhiány gátolja a múzeum gyűjteményfejlesztését, 
akadályozza az ismertátadást, a tudás hasznosítását, a múzeumi élményszerzést. A korszerűtlen, 
megosztott elhelyezés veszélyezteti a műtárgyakat, és jelentősen növeli a fenntartás költségeit is. A 
kijelölt belvárosi telek rendelkezésre áll, az építési terveket a két önkormányzat által közösen 
alapított A Váci Múzeumért Közalapítvány egy ideig karbantartotta, ezek alapján nyílt lehetősége 
városunknak az aktuális fejlesztésre.  
 
A turizmusfejlesztés céljára megítélt források felhasználásának előkészítésére városunk előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett az SOS Idegenforgalmi és Vendéglátó Bt. által 
szervezett munkacsoporttal. A munkafolyamat eredményeként született dokumentumot 2019. 
augusztusában aktualizálták és nyújtották be a támogatást kezelő Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt-nek. Azóta érdemi haladásról nincs információnk, a projektfejlesztési szakaszhoz szükséges 
újabb támogatói okirat kibocsátása nem történt meg. A támogatás felhasználásának ütemezése 
kötött, a határidők tartása fontos eleme a folyamatnak. A fizikai megvalósítás megkezdéséig 
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előttünk áll még a részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, a releváns okiratok és 
hatósági engedélyek beszerzése, a mérföldkövek és szakmai irányok meghatározása. Folytatni 
szeretnék a támogatás felhasználásának előkészítését. 
 
Noha két elkülönülő fejlesztésről van szó, a Múzeumnegyed és a Barokk belváros projektjei nem 
választhatók el egymástól. A turisztikai vendégforgalom látványos emelkedéséhez mindkettő 
megvalósulására szükség van. 
Múzeumnegyed címszó alatt a projekt révén 1.736 m2 bruttó szintterületű, 767 m2 bruttó 
beépített területű, kétszintes kiállítótérrel rendelkező kiállítóhely, közösségi élményközpont és 
kilátótorony jön létre a Katona Lajos utca 8-12. sz. alatt. Az új, többcélú épület alkalmas lesz 
konferenciák lebonyolítására, továbbá időszakos rendezvénytérként szolgál.  
 
 

A Barokk belváros projektjei 
 

Létesítmény Cím Nettó m2 

Látogatóközpont Március 15. tér 17. 169 

Barokk Élet Élményközpont Március 15. tér 19, 21. 1 155 

Görög templom Katona Lajos utca 6. 248 

Kanonok-ház Katona Lajos utca 8. 168 

Miraculum Interaktív Természettudományos 

Élményközpont 
Március 15. tér 10. 705 

A Szent Mihály-templom térrendezése  Március 15. tér 1800 

Pannónia-ház felújítása, újrastrukturálása Köztársaság út 19. 1743 

a Duna-parti korzónak a komptól a Fürdő utcáig 

tartó szakasza felújítása, vendéglátó teraszok 

létesítése 

Ady Endre sétány 2500 

a Katona Lajos utca burkolatának cseréje Katona Lajos utca 1100 

a Fürdő utca lépcső alatti és fölötti szakaszainak 

burkolatcseréje 
Fürdő utca 950 

Turista buszparkoló kialakítása (2864/3) 2000 

 
  
Vác, 2020. július 7. 
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Matkovich Ilona s.k. 
polgármester 


