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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

 

BOKRÉTA ÜNNEP A TATA KŐFARAGÓ-HÁZ REKONSTRUKCIÓJA KIVITELEZÉSÉBEN  

 

Tata Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú TOP-1-2-1-15-ös felhívásra, és „A tatai Kőfaragó-ház 
kézműves és aktív öktoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb 
egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása” című TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 
azonosítószámú pályázaton 350 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatást kapott. 
 
A fejlesztés keretein belül megvalósul a „Kőfaragó-ház” épületében helyet kapó látogatóközpont, interaktív 

kiállítótér és rendezvényhelyszín kialakítása, összhangban a Szent Iván hegyen lévő műemlékek 

funkcionális rehabilitációjával. 

Az épület rekonstrukciója során létrejön egy turisztikai információs pont, interaktív kézműves és kiállítóhely, 

gyakorlati bemutató és oktatási helyszín, valamint tanfolyamok szervezésére is alkalmas 

rendezvényhelyszín. 

A „Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési felhívás nyertes kivitelezője az EP Konstruktív 

Kft lett  A megkötött vállalkozási szerződés keretében készül a meglévő épület felújítása, az udvarban új 

épület építése és a külső útépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák során parkoló és járda építése. Eddig 

a szerződéses munkák mintegy 25%-a elkészült, Az utcafronti meglévő épület felújításánál a főfalak 

aláalapozása a szükséges helyeken megtörtént. A lefolyó alapvezetékek elhelyezésre kerültek, a vasalt 

alaplemez jelentős része elkészült. A földszint feletti vasbeton födém és a liftakna elkészült. Jelenleg a 

tetőszerkezet építése folyik. Az épületgépészeti alapszerelések folyamatban vannak. Az épület kőelemeinek 

kőrestaurátori tevékenységét végzik. 

Az új épület építésénél az alapozás, a teherhordó falazatok építése megtörtént, Jelenleg a födém építés 

zajlik. A közterületen, a külső munkák során elkészültek az alsó utca párhuzamos parkolóhelyei, valamint a 

felső utcán az épületek melletti térburkolatos gyalogjárda. Megépült az alsó utcáról felvezető lépcső, ill. 

kialakításra került a rézsű. 

A projekt keretében, – a Kálvária-dombi projektelemek 2018. évi munkáival együtt - a projektben vállalt 

építési munkák 48,3%-a teljesült. 

 

Az épület műemléki jellegéből adódóan a bontási-előkészítési munkák a tervezettnél hosszabb időt vettek 

igénybe és az építés megindulásával is előre nem látható problémák jelentkeztek az épület állékonyságával, 

kapcsolatosan, így a kivitelezés határideje meghosszabbodik. 


