
 

Szakmai beszámoló 

’Pannonia tematikus útvonal’ c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó 

szakmai továbbképzés megvalósítása 

(Pályázati azonosító: 204104/1434) 

 

 

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 2016. november 10-11-én rendezte 

meg ’Múzeum és Turizmus, 2016’ c. workshop-ját, amely a ’Pannonia tematikus útvonal’ c. 

turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzésre nyert 300 000 Ft NKA 

támogatás keretein belül valósult meg. A program megvalósításához a Savaria Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum együttműködését kérte segítségül. 

A workshop célul tűzte ki, hogy összefogja a hazai római emlékeket őrző múzeumokat a 

turisztikai termékkínálat bővítésének érdekében, amellyel hozzájárulhatnak az intézmények 

által őrzött kulturális javak és szolgáltatások közvetítéséhez. Ez az összefogás a 2002-es 

’Utazás a római kori Pannóniában’ c. kezdeményezést helyezte új megvilágításba. A 

workshop lehetőséget adott a résztvevők számára, hogy felvázolják, milyen módon tudnának 

bekapcsolódni egy római múzeumokat érintő tematikus útvonalba, milyen attrakciókkal 

tudnák gazdagítani a turisztikai terméket. A továbbképzés során az intézmények kínálatának 

további bővítési lehetőségei, illetve az ágazatot érintő hátráltató tényezők is szóba kerültek, 

azokra megoldásokat kerestek a résztvevők. A programon a meghívott múzeumok képviselete 

mellett, olyan turisztikai szakemberek is megjelentek, akik szakmai tudásukkal hozzá tudtak 

járulni egy tematikus út, illetve intézményi együttműködés kidolgozásának megalapozásához. 

A workshop hosszú távú célkitűzése volt, hogy a magyarországi római emlékeket őrző 

múzeumok ne versenytársként tekintsenek egymásra, hanem egymást támogatva, közösen 

népszerűsítsék kínálatukat. A program kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az ország 

különböző részeiről érkező múzeumi szakemberek egymás kínálatát, lehetőségeit, 

marketingtevékenységét stb. megismerjék, és a jövőt illetően közös terveket alapozzanak 

meg. A 2016 őszén megvalósult workshop az első lépése volt annak a kooperációnak, amely 

napi rendi pontra tűzte ki a múzeumi marketing erősítését, a TDM-ekkel való hatékony 

együttműködést és a minőségi kultúraközvetítést. 



Annak érdekében, hogy az intézmények közötti kapcsolat, megmaradjon és tovább erősödjön, 

a Szervezők 2017 során a program folytatására lenne szükség. A következő workshop-ra 

külföldi múzeumok meghívása is tervbe van véve, ennek érdekében már megtörtént a 

kapcsolatfelvétel a Carnuntum Régészeti Parkkal. 

 

A pályázat megvalósulásáról szóló beszámoló a fényképekkel együtt az Aquincumi Múzeum 

honlapján  olvasható. A szakmai beszámoló feltöltésre került a http://hungaricana.hu/hu/nka-

palyazati-beszamolok/ központi működtetésű portálra is. 

 

Köszönjük a támogatást, kérjük a beszámoló elfogadását. 

 

Budapest, 2017. január 5. 
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A workshop-on résztvevő intézmények: 

BTM Aquincumi Múzeuma 

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

 

IseumSavariense 

Komáromi Klapka György Múzeum 

Magyar Nemzeti Múzeum 

MNM Mátyás Király Múzeum, Visegrád 

MNM Villa Romana Baláca 

Matrica Múzeum és Régészeti Park 

Paksi Városi Múzeum 

Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park 

 

Továbbá: 

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Óbudai Turisztikai Egyesület 

Pulszky Társaság 

Ifju György 

Dr. Puczkó László (Metropolitan Egyetem) 

  



Hivatalos program: 

2016. november 10. 

9:00 Vendégek érkezése, regisztráció 

Levezető elnök: Deme Péter (Pulszky Társaság) 

 

9:30 Köszöntő és előadás: 

Zsidi Paula – Láng Orsolya – Lengyelné Kurucz Katalin (BTM Aquincumi Múzeum) 

 

A múzeumok turisztikai szemmel 

10:00 Ifju György: Quo Vadis Homo turisticus 

10:25 Puczkó László (Budapesti Metropolitan Egyetem): Kultúra – Tér - Fogyasztás 

10:50 Békefi Anna (Óbudai Turisztikai Egyesület): A múzeum és kiállítása, mint turisztikai 

termék - avagy miért veszi meg a kulturális tartalmat az utazásszervező? 

 

11:15-11:30 Kávészünet 

 

A turisztika múzeumi szemmel 

11:30 Kovács Loránd Olivér (MNM Villa Romana Baláca): Régészeti Parkok – Régészek, 

műemléki szakemberek játszótere vagy a turisták paradicsoma? 

12:00 Sosztarits Ottó (IseumSavariense): Kismúzeumok lehetőségei – városmarketing, 

turizmus (IseumSavariense) 

12:30 Buzás Gergely (MNM Mátyás Király Múzeum, Visegrád): Műemlékek, romok, 

múzeumok 

 

13:00-14:00 Ebéd 

 

14:00-15:30 Jéggel vagy anélkül? – Klímaváltozás és ember az őskortól a középkorig c. 

kiállítás megtekintése. A kísérleti régészeti bemutatót tartja Dr. Mester Zsolt (ELTE Régészeti 

Tanszék). A tárlatvezetést tartja 14.30-tól Tóth Farkas Márton, a kiállítás kurátora. 



Jöjjön ki Óbudára! - Helyünk a városban 

15:30 Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum): Romokból múzeumok 

– Városfejlesztési tervek és a kulturális örökségek megőrzésének összehangolása 

Szombathelyen 

16:00 Maczák Johanna (Budapest Főváros Önkormányzata): Régészet és városfejlesztés 

16:30 Zsidi Paula – Lengyelné Kurucz Katalin (BTM Aquincumi Múzeum): Látszat és 

valóság - Római emlékek az óbudai városképben 

17:00 Számadó Emese – Delbó Gabriella (Komáromi Klapka György Múzeum): A 

„Brigéciól”-tól „Brigetio”-ig, avagy egy brand jelentéstartalmának változása 

 

17:30 Zárszó 

19:00 Vacsora 

 

 

2016. november 11. 

10:00 Vendégek érkezése 

Levezető elnök: Berényi Mariann (Magyar Nemzeti Múzeum) 

 

Múzeumi ajánlatok, 2016 

10:30 Gróf Péter (MNM Mátyás Király Múzeum, Visegrád): Múzeum – limes- turizmus: 

Római rendezvények a Dunakanyarban 

11:00 Varga Benedek (Magyar Nemzeti Múzeum): A Nemzeti Múzeum római orcája 

 

11:35-12:00 Kávészünet 

 

12:05 Vicze Magdolna („Matrica” Múzeum és Régészeti Park): A 20 éves Régészeti Park és a 

Turizmus kérdései 



12:25 Krizsány Anna (Szent István Király Múzeum, Gorsium Régészeti Park): Gorsiumi 

szomszédoló 

12:50 Vita, zárszó 

13:15-14:00 Ebéd 

 

14:00-15:00 Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban c. kiállítás megtekintése 

A tárlatvezetést tartja Fényes Gabriella, a kiállítás kurátora. 

 

  



Fotók: 

 

Dr. Zsidi Paula előadása 

 

 

 

Dr. Láng Orsolya előadása 

 



 

Dr. Puczkó László előadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jelenléti ív: 

  



 

 

 

 

 



A szakmai beszámoló feltöltésre került a hungaricana.hu oldalára 2017. január 6-án. 

 

https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 
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