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Szakmai beszámoló 

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 

VP6-19.2.1.-93-1-17 kódszámú, 

„Eszközbeszerzés a szolgáltatásfejlesztés érdekében” 

elnevezésű pályázatára vonatkozóan 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd a Velencei-tó egyetlen nemzeti emlékhelye, kiemelt kulturális és 

turisztikai központ. A létesítmény a térség és Magyarország hadtörténelmét, a Magyar Honvédség 

történetét mutatja be az érdeklődők részére - interaktív eszközökkel.  

Pályázatunk célja az informatikai eszközök fejlesztése, cseréje volt a szolgáltatásaink fejlesztése 

érdekében. 

3 db notebook, asztali számítógép, monitor, szerver számítógép, 4 db miniszámítógép, 4 db 

érintőképernyős monitor és egy projektor szerepelt a beszerzésben. A projekt nem csak rövid, 

hanem hosszútávú céljainkat is segíti, hiszen a tartalomfejlesztésen túl a közeljövőben további 

terveink vannak az interaktív, játékos élményszerű ismeretek átadására, melynek közvetítői 

elsősorban az informatikai eszközök. 

Az évi 60 - 70 000 fős látogató közel fele vásárol belépőjegyet és tekinti meg kiállításainkat. Ez 

jelentős terhet ró az informatikai eszközparkra, (különösen a bemutató eszközökre), hiszen 

folyamatos használatban vannak. Nagyobb, masszívabb és a kor modern technológiájának 

megfelelő monitorokat szeretünk be egyrészt az idősebb korosztály, valamint a gyengénlátók 

számára, másrészt a rongálás elkerülése okán. Az ezeket működtető miniszámítógépek cseréje is 

megtörtént, valamint a tartalomfejlesztés, bővítés miatt a szerver cseréje is megoldódott. 

Az eszközbeszerzés lehetővé tette a szolgáltatás fejlesztését azzal, hogy sikerült új tartalmakkal 

bővíteni a látogatók számára nyújtott információkat, illetve megőriztük az eddigi szolgáltatást 

(érintőképernyős monitorok cseréje a jelenleg nem működők helyett). 

 

A projekt eredménye nem számszerűsíthető. A beszerzéssel szolgáltatásunk fejlesztését, a 

színvonal és az élmény minőségi emelését sikerült elérni.  

 

 

Székesfehérvár, 2020. 03. 04.  

   

       Dr. Görög István 


