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Budapest XII. kerület Zugligeti út 64. szám alatt
lévő országos műemléki védelem alatt álló
egykori lóvasút állomásépület felújítása és
funkcióbővítő hasznosítása
• Romos állapotban lévő, veszélyeztetett
műemléki érték megóvása
• Kulturális örökség bemutathatóvá tétele a
nagyközönség számára
• Pezsgő kulturális-közösségi tér kialakítása
• Terület bekapcsolása a városi vérkeringésbe
• Szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése
Nagyívű komplex fejlesztés:
I. fázis (jelen pályázat keretében): műemlék épület
felújítása és hasznosítása
II. fázis (projektgazda külön finanszírozásában: új
modern épületrész kialakítása)

A fejlesztés tartalma
I. fázis:
•

Célcsoportok:
• Kerületi / fővárosi
lakosok
• Kerületi, fővárosi és Pest
megyei iskolák, óvodák
• Kerületi civil
szervezetek, klubok
• Turisták (gyermekes
családok)
• Zugligeti vállalkozások

Kulturális-közösségi funkciók:
• Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
kiállításai, látványraktárral, modern
interpretációval (edutainment)
• Korabeli hangulatú váróterem és kiállítótér
• Közösségi terek (klubhelyiség, terasz)
• Tanösvény (környező látnivalókról,
természeti értékekről)
• Programok: állandó és időszaki kiállítások,
múzeumpedagógiai foglalkozások,
kézműves foglalkozások
• Gazdasági funkciók:
• Vendéglátóhely (étterem / cukrászda /
kávézó)
• Kiegészítő elemek, háttér-infrastruktúra:
• Parkolók, biciklitárolók
• Környezetrendezés (terasz, járdák, sétány,
zöldfelület)
II. fázis: modern, multimédiás oktatóterem;
tudományos kutatóhely, lóvasút reprodukció,
információs pont, ajándékbolt, programok (pl.
filmvetítések, konferenciák)

Megvalósítás, üzemeltetés
Horizontális
szempontok:
• Külső és belső
akadálymentesítés
• Multimédiás eszközök,
taktilis burkolatok és
braille feliratok
• Differenciált árképzés,
speciális programok
hátrányos
helyzetűeknek
• Energiatakarékos
műszaki megoldások
• Talajszondás
hőszivattyú
• Tanösvény
• Kerékpártároló

• Jogerős építési engedély rendelkezésre áll
• Per- és igénymentes ingatlan
• Lebonyolított előkészítési tevékenységek:
közbeszerzési szakértő kiválasztása, kiviteli
terv elkészítése
• Üzemeltető: Hegyvidéki Helytörténeti
Gyűjtemény (kiállítótér), vállalkozás
(vendéglátás)
• Várható látogatottság: 30 ezer fő / év
(múzeumi látogatószám)
• Pénzügyi fenntartóság biztosítható
(múzeum támogatása, saját bevételek,
vendéglátóhely bérleti díja,
programszervezés)
• Több szervezet (pl. BKK, kerületi iskolák,
óvodák) nyilatkozott a projekt
támogatásáról

