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Veszprém, Vár utca 31. - Biró-Giczey-ház – épületét 

 
a példaszerű műemléki helyreállításért, a történeti értékek megőrzéséért, a mai igényeket is 
kielégítő, életteli fejlesztés, méltó, fenntartható és fenntartó hasznosítás megvalósításáért 
            
A műemléki épületben megvalósult fejlesztés legfőbb célja olyan nemzetközi vonzerővel is 
bíró turisztikai központ létrehozása, amely Veszprém és a Veszprémi Érsekség történelmi-
művészeti gyűjteményét felhasználva, élményszerű kiállítás sorozattal járul hozzá a 
veszprémi vár „életre keltéséhez”. 
 A veszprémi püspöki/érseki palotával szemközt álló, az ICOMOS-díjas Dubniczay-
házzal szomszédos hajdani kanonoki lakóépület sok éven át üresen állt. Az épület alapja a 
Padányi Biró Márton kanonok számára több kisebb épület helyére 1733-ban épített földszintes 
lakóház. Ezt Giczey István kanonok 1772-től két fázisban részben egyemeletessé átépítette. A 
hátsó udvari szárny és a kis épület több lépésben épült ki a XIX. század elejéig.  

Az évszázadok során kialakult történeti állapotot az új összetett funkciónak 
megfelelően módosította és látványos „új” elemekkel gazdagította a 2011-es komplex 
műemléki helyreállítás. Az utcai szárny négy szobájában barokk díszítőfestés, az oldalszárny 
földszintjén, a kávézóban faburkolatot imitáló XIX. századi ún. flóderes falfestés látható. A 
lépcsőház dekoratív festése a feltárt XIX. századi maradványok alapján, rekonstrukcióként 
született újjá. 

A tetőtéri kiállítótér megközelítése érdekében különös tömegű tetőépítmény készült, 
amely azonban anyaghasználatával, míves részleteivel mégsem zavarja, hanem – az épület 
legújabb „történeti periódusának” elemeként – kiegészíti az összképet.   
 A helyreállítást restaurátori szondázó kutatások és helyszíni építéstörténeti falkutatás 
előzte meg. A ház látványos „régi-új” képe a tervezők, restaurátorok, kutatók, a kivitelezők és 
a műemlék-felügyelő szoros együttműködésének eredményeként alakult ki.  
Projekt menedzsment: Inventio Consulting Kft (Szijjártó Orsolya, Szijjártó Györgyi, Gróf 
Diána), építészet-belsőépítészeti munkák: Narmer Építészeti Stúdió (Vasáros Zsolt, Véner 
Ágnes), kivitelezés: VEM-ÉVSZER Építő és Szerelőipari Kft (Grószné Hellebrand Ilona és 
Molnár András), valamint Rajner Pál régész, G. Lászay Judit művészettörténész, Bóna István 
és Seres András festő-restaurátorok. 
Az épület helyreállításával nemcsak egy önmagában is megtekintésre érdemes műemlék 
vonzza a látogatót, hanem annak mai, élő rendeltetése is: látványos, változatos kiállítások is 
készültek, a funkciók kínálatát előadóterem, gyerekfoglalkoztató, (rövid időn belül 
népszerűvé vált) kávézó, és nyugat felé nagyszerű kilátást kínáló kert egészíti ki.    
A veszprémi Biró-Giczey ház példaszerű műemléki helyreállítása meggyőzően bizonyítja, 
hogy a történeti értékek megőrzésével, érzékeny bemutatásával miként lehet a műemlék 
különleges, mással és máshol nem pótolható egyediségét felmutatni; s az így felerősített-
kibontakoztatott vonzerejére építve a mai igényeket is kielégítő, életteli fejlesztést, méltó, 
fenntartható és fenntartó hasznosítást megvalósítani. 
 
A fentiek alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a Biró-Giczey-ház helyreállítási 
munkáit ICOMOS-díjban részesíti. 
A díjat átveszik a veszprémi érsekség nevében Dr. Mail József és Pálfalviné Ősze Judit, 
valamint Németh Katalin műemlék-felügyelő 


