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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kulturális életének meghatározó tere a Göcseji Múzeum neobarokk 
épülete, mely állandó és időszaki kiállításai helyi, megyei és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt 
képeznek.  
A projekt általános célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, térségi 
szinten versenyképes, élményalapú és fenntartható kulturális attrakció kialakítása Zalaegerszegen. A 
projekt alapvető célja kettős.  Egyrészt a műemlék épület állagmegóvásával és megújításával az 
épített örökséget, mint turisztikai vonzerőt fejleszti, másrészt a műemléki környezet otthont ad a benne 
lévő kiállító és bemutató tereknek, melyek élményközeli - a modern kor technikai vívmányait  és a 
hagyományokat ötvöző-  megújítása lehetővé teszi, hogy a múzeum hozzájáruljon Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének  növeléséhez és ez pozitívan hasson a Zalaegerszegre 
látogató turisták városban eltöltött idejére. 
A műemlék épület jelenleg kívülről rossz állapotban van, de belső terei is felújításra, átalakításra 
szorulnak. A homlokzat egyes részei több helyen folyamatosan áznak. A tetőtérben a beázások 
következtében számos helyen szabad szemmel is jól látható a fedélszék elemeinek rossz műszaki 
állapota.  
Több helyen hiányoznak az egykori homlokzati díszek. A homlokzat alsó részén jól láthatóak a pince 
és lábazati szigetelések hiányának jelei. 
A Göcseji Múzeum ma is álló állandó megyetörténeti kiállítása Zala megye megbízásából készült és 
2000-ben nyílt meg. A kiállítást az azóta eltelt másfél évtized technikailag végleg avulttá tette. A 
tervezett új interaktív állandó várostörténeti kiállítás a látogatók aktív bevonására számos lehetőséget 
kínál. 
Tervezett a Kossuth-díjas Németh János keramikusművész kiállításának tartalmi bővítése az utóbbi 
másfél évtizedében készült legjobb darabokkal, valamint a szintén Kossuth-díjas Fekete György belső 
építész életművének új állandó művészeti kiállításként való megszervezése is a projekt része. 
A projekt műszaki tartalmán belül fő tevékenységként jelenik meg az épület megújítása és belső 
kiállító tereinek részleges fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó bemutathatóságot szolgáló 
eszközbeszerzéssel. 
Az épületmegújítás fő terei: homlokzatmegújítás, nyílászárók megújítása, tető megújítása, pinceszint 
részleges átalakítása, szigetelési munkák, belső átalakítások, gépészeti rendszer felújítása, valamint 
egy büfé kialakítása. 
 
 
 


